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Met Privilegie voor 15 Jaren.

PRIVILEGIE.
E Staten van Hollandt en Wcft- Vrieflandc , Doen te weten : Alfoo ons

vertoont isbyHENDRicK en Dirck Boom, Burgers ende Boeckverkoopers
binnen Amfterdam, dat iy Supplianten genegen zijnde op nieuws te doen Drucken
endeaen den dagh te brengen de Nederlandtfche Hiftorie van Piet er Bor C h r istiaensz. met een vervolgh op de felve tot den Jare 1 620. incluys, met fchoone
en curieufe Platen verciert, doch dat fy-lieden fwangheydt maeckten , foodanigen confiderabilen werek , 't welcke merekeujeke Somme loude komen te bedragen , by der handt te nemen ,
ten ware fy Supplianten, al vooren met onfe Privilegie waren gebenificeert ; Wcshalven fy Supplianten haerop'talderonderdanighlt keeren tot Ons, ccrbiedelnVk verfoeckende dat het Ons geliefde de
Supplianten favorabelijckte verleenen 0£troy ende Privilegie voor den tijdtvan 1 5 a 20 Jaren, cmme
't felve Werck alleen binnen onfen Lande, 't iy in 'tgeheel ofte ten deele te doen Drucken , ende uy c te
geven, fonder dat het felve in 't geheel ofte een ighgcdeeke van dien, ofte oock weleen Compendium
ofte anderfin ts, uyt het feiven in 't groot ofte kleynby eenander ibude werden naergedruckt, uytgege*
ven ofte van buyten ingebracht, ende in Onfen Lande verkoft, op verbeurte van de felve Exemplaren,
en foodanigen boete, als Wy naer Onfe Hoogewijsheydt fouden goedt vinden te behooren* Soo is 't,
Dat Wy de fake ende 'tverfoeck vooriz. overgemerekt hebbende, ende genegen wefende ter bede van
de Supplianten, uyt onfe rechte wetenfehap, fouveraine macht ende authoriteyt, de felve Supplianten
«reconfen teert, ge-accordeert ende ge-oclroyeert hebben, confènteeren, accordeeren ende octroyee*
ren, mirsdefen, dat fygeduyrende den tijdtvan vijftien eerft achtereen volgende jaren , hetvoorfz.
Boeck genaemt de Nederlandtiche Hiftorie van Pieter Bor Christiaensz. met een vervolgh opde felve tot den Jare feftienhondert en twintigh incluys, binnen den voorfz. onfen Lande , al*
leen lullen mogen drucken •, uytgeven ende verkopen , verbiedende daerom allen ende eenen y gelijken,
het felve Boeck ende 't Vervolgh van dien naer te drucken, ofte elders naergedruckt, binnen den feiven
onfen Lande te brengen, uyt te geven ofte verkopen, op verbeurte van alle de naergedruckte ingebrachte
ofte verkochte Exemplaren , ende een boete van drie Hondert guldens daer en boven te verbeuren , te
appliceeren een derde part voor den Officier die de calange doen lal , ende een derde paFt voor den armen
der plaetfe daer het cafus voorvallen fal , ende het refteerende derde part voor de Supplianten. Alles in
dien verftande, datwy de Supplianten met defen onfèn Oc~troye alleen willende gratificeeren tot verhoedinge van hare fchade door het nadrucken van 't felve Boeck > daer door in eenigen deele verftaen
den inhoude van dien te authorifeeren ofte advoueeren, ende veel min het felve onder onfe protectie
ende befcherminge , eenigh meerder credijt aenfien ofte reputatie te geven-, Nemaer de Supplianten
in cas daer in yets onbehoorlijcks foude mogen infiueeren , alle het felve tot haren lafte fullcn gehouden
wefen te verantwoorden, tot dien eynde wel exprefTelijcl: begeerende , dat by aldien fy defen onfen
Odroye voor het felve Boeck fullen willen ftellen , daer van geene ge-abbrevieerde ofte gecontraheerde
mentié fullen mogen maken, nemaer gehouden fullen wefen het iel ve Ociroy in 't geheel en fonder ecni^e
omiiïie daer voor te drucken , op pene van het effect van dien te verheien. Ende ten eynde de Supplianten defen Onfen confente ende O&roye mogen genieten als naer behooren. Laften wy allen ende eenen
ygelijcken, dient aengaen mach, datfy de Supplianten van den inhoude van defen , doen laten ende
gedoogen, rufrelijck, vredelijckendevolkomentlijck genieten ende gebruy eken, cefTeerende alle beletten ofte wederleggen ter contrarie. Gedaen in den Hage onder onfen grooten zegele hier aen doen
handen den xxiiij. Martii in 't jaer Ons Heeren ende Zalighmaeckers duyfent fes hondert feven en
feventigh.
Ter ordonnantie van de Staten
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Lexandcr Farnefius Prince van Parma en Plafance , werd naer de dood van Don Johan
van Ooftenrijk, van 't krijgsvolk gekoren voor Capitein Generael in Don Johans plaetfe, welke verkiefinge de Conink van Spangien daer na approbeert , en fend hem commiflieals Gouverneur en Capitein Generael. De Heere van Montignymet fijne geuiuitineerde Walen, die men Malcontenten noemt, bedrijven veel moetwils in 't Quartier van Gent : fy nemen Meenen in , plenderen 't felve en maken het fterk. Hertog
Hans Cafimir Palfgrave trekt na Gent. Die van Antwerpen (enden Gedeputeerde aen
die van Gent , radende defelve te blijven in eendracht by de Generale Staten , en hen te conformeren naer
d'intentie en refolutie van den Eerts-Hertog Mathias , de Prince van Orangien , Raden van Staten en Staten Generael : de voornoemde Eerts-Hertog , Prince , Raden van Staten en Staten Generael lenden van
gelijken aen die van Gent , om de faken tuffen hen en de Walen te accorderen , hen voorhoudende drie
poincten. d'Antwoorde en prefentatie van die v.in Gent daer op, welke prefentatie wert geaccepteert. Die
van Gent en kennen de acceptatie niet voor volkomen : (y doen Meefter Jacob Heffels, geweeft fijnde van
den Raed van Trouble en Jan Vifch hangen , fonder fententie. De Hertog van Anjou fend aen die van
Gent , prefenteert fich felven te ftellen als Interceffeur om de fake onpartijdelijk te middelen tuffen de gealtereerde Walen en hen. d'Eertshertog, Prince , Raed van Staten en Staten Generael lenden haer Gedeputeerde aen die van Gent , verfoekende datfe de Acte van acceptatie willen na komen en achtervolgen.
Den Ambafladeuren van Engelands remonftrantie aen die van Gent. De Gedeputeerdens van Bruffels vertoog aen die van Gent, Oproer binnen Gent. De Prince van Orangien reift na Gent en accordeert de
fake.

Ordonnantie op 't feit van beide Religiën binnen Gent. De gemuitineerde Walen ïlaen alle handeling met die van Gent af. De Hertog van Anjou dankt fijn volk af en vertrekt na Vrankrijk. Mifnoegen
van de Coninginne van Engeland over den handel van den Hertog Cafimir, die hem ontfchuldigt: fijn
Remonftrantie aen de Staten Generael. De Staten breken haer Leger op. DeHeerevan Montignyvalt
de Staten af. Des Princen van Orangien voornemen om een naerder Unie te maken met die van Holland
en Zeeland , mette Provinciën Gelderland , Utrecht , Vriefland en Overyfel. Propofitie van Grave Johan
van Naifau Gouverneur van Gelderland, van wegen den Prince van Orangien, aen de Staten van Holland
en Zeeland , en wat daer op gerefol veert werde. Ordonnantie provifioneel by den Eerts-Hertog Mathias
gemaekt, tuffen die van Groeningen en de Ommelanden.
Bertholt Entens wert uit fijn gevankeniife ontflagen. De Unie van Utrecht werd befloten op 't behagen van de Provinciën. Inftru&ie voor Meefter
Pouwels Buys als Advocaet van den La«>J*- »«" i i«ii<«.J. Verhael van Juftus Velfius Haganus en fijne Jeeringc Difpututlc tut Ltidcu tuften Dirk Coornhert en twee Predicanten van Delf , fijn verfoek aen de
Staten van Holland en haer Apoftille.
Verhalinge van de oorloge die den Conink van Portugael in Barbarien gevoert heeft , daer hy eyntelyk metten Conink , die hy te hulpe toog , verflagen bleef; en den
Conink henluyden tegenpartije fterf mede aldaer ter plaetfe op den felven dag: twee entwintig jaren na
defen flag geeft Gch eender voor den waerachtigen Conink Don Sebaftiaen uyt , werd te Venetien gevangen. Dood van den Grave van BofTu. Difputatie tuffchen dePtedicanten van de Gereformeerde Religie
en de Mennoniften binnen Embden. De Prince van Parma doet het Huyste Carpen innemen , alwaer
hy de fol daten doet hangen aen boomen , en den Capiteyn in de poorte van het Cafteel : nemen van gelijken Weert en Helmont in. Een Priefter Miflè doende in den Dom werd de Kelk uyt de hand genomen.
Unie, eeuwig verbond en eendragt gefloten binnen Utrecht, tuffchen verfcheiden Nederlandfe Provinciën. Wat Provinciën en Steden hen in de felvè Unie hebben begeven. Swarighéden by den Grave van
Rennenburg voorgewent , om hem onder d'Unie te begeven , en de proteft atie tegen hem gedaen , en hoe
hy de Unie na verfcheiden moeiten eintelijk aenneemt , na dat die by de Prince van Orangien wasgeconfïrmeert. De Heere van Opdam en Ionkheer Alexander Tellig werden gecommitteert tot Monfter-Heeren over de geünieerde Provinciën : de Heerè van Poelgeeft , Commiflaris over de Vivres : de Heere
van Wulp over de Amunitie , en de Heere van Brakel Ontfanger Generael. De Garhifoenen in 't overQuartier van Gelderland werden in den eed van de geünieerde Provinciën gebragt. Stralen werd ingenomen door Marten Schenk.
Cafimirus ruyteren vertrecken uyt Nederland met pafpoort van de Prince
van Parma. Cafimirus wert van de Coninginne van Engeland gemaekt Ridder van de ordre van den Coufebant. Eenige Malcontentfe Hoofden vergaderen by den anderen tot Betunen. Geintercipieerde brieven
daer men der Malcontenten voornemen uyt verftaet. Des Princen vah Parma tocht voor Antwerpen
Anno 1579: fyn vertrek, en hoe hy Maeftricht belegert. Queftie tuffcheh Utrecht en Amersfoort , d'welft
van wevan Gelderland
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Gedeputeerde aen de Walfe provinciën, en hoe zy daer ontfangenen getra&cert werden. De Heerevan
Staten Generael
La Motte wert verklaert Rebel , Vyand en Verrader van 't Land , by placcaec van den
de fyde van den
aen
hen
begeven
Heefe
van
en
opten naem van den Conink. De Heeren van Montigny
Conink van Spanglen , accorderende met La Motte. De Heere van La Noue flaet een deel volx van La
Motte in Vlaenderen. Des Prince van Parma fchrijven aen de Staten Generael , en hare antvvoorde.
Ver^aderinee van de Staten Generael tot Antwerpen , om alle faken beroerende de Vrede en Oorloge
van Maeftricht ; 't welk
te refolveren. Des Princen van Orangien forgvuldigheid over de belegeringe van
de vredehandelinge
Begin
ert.
k
gedefende
kloekelij
maer
t
word,
enbeilerm
vrouwelijk befchoten
gene die ten beide
van
van Colen door interceflïe van de CommhTarifFen vanden Keyfer: Kamen
den zyden over defe vredehandelinge gecommitteert zijn geweeft : de Keifcrlijke Gefanten flaen beftant voor, daer de Gefanten van de Staten in te vreden zijn om van te handelen : doch de Hertog van Terra
Nova flaet fulxaf: de Gefanten der Staten proponeren articulen van vrede, die de Keyferlijke CommiiTarhTen als onredelijk verwerpen. Der Staten Gefanten geven redenen waerom de pacificatie niet eri
kondegemaekt worden op den voet van d'oude contracten, en verdedigen de voorgeftelde Articulen,
verfoeken alleen in de fake der Religie van den Coning eenige gunfte en voordeel : daer na werden andere Articulen by de Gefanten der Staten overgelevert. Brief van den Prince van Parma aen de Hertog
van Terra Nova geintercipieert. De Hertog van Anjou doet de Staten fchone prefentatien. De Gefanten
der Staten verklaren , by aldien de Coning hen geen redelijke conditien wilde vergunnen , datfe genootdrukt fouden wefen een an der Heer aen te nemen. De Keiferlijke CommhTarifFen geven Articulen van vre(F0U7.) de over by henluiden als M'ddelaers voorgeflagen , daer op byde Gefanten van de Staten werd geant,
de Keyferlijke CommiLTariiTen die 't felve cjualijk nemen : Doftor Argeus Albada verantwoordberifpen
woord deGefanten en (Ich felven : de laetfte Articulen by de Keyferlijke CommifTariflèn aen de Gefanten der Staten overgelevert , die zy overfenden aen de Staten om daer op te refolveren: daer toe fy middelertijd verfoeken twee maenden beftands , dat van den Hertog van Terra Nova wederom werd afgeflagen. De Prince van Parma doet grote neerftigheit : de Heere van Hierges wort voor Maeftricht gefchoten en fterft : Hertog Mathias van Ooltenrijk fchrijft aen de Belegerde van Maeftricht : Maeftricht
wort geweldelijk by den Prince van Parma beftormt , ingenomen en overvallen. Des Graven van Egmonts voornemen om BrufTel in te nemen , en hoe hem 'tfelve verginge. Groote beroerte binnen Antwerpen opHemel vaerts- dag den 26 Mey 1579. Des Princen ongenoegen over de grote infolentie en wat
hy de Magiftraten voorhoud , om te vertrecken en fijn Staten af te ftaen. Poinóten en Articulen gemaekc
tot ftillinge der beroerten aldaer. Beroerten binnen Utrecht en accoort tnlTchen de Geeftelijkheit en die
van de Gereformeerde Religie aldaer. Oproer tot Haerlem op Sacraments-dag , van gelijken tot 's Hertogen-Bofch : Oproer en bloed-vergietinge aldaer , en 't vertrek van die van de Religie uy t der Stad. Beroerte binnen Brugge by de Catholijke voorgeftelt , en hoe de Stad verfekert wert door acht Vaendelen
Schotten dier binnen komen. Beroerte tot Mechelen tuflehen de Magiftraet en het Garnifoen aldaer ,
'twelck de Staten om beters wille daer uyt doen vertrecken : de Staten fenden aldaer den Commiflaris Ian
Carpreau die fy aldaer gevangen houden : Defgelijx ook de Gedeputeerden van Antwerpen , en Do&or
Nicaes Sille aldaer gefonden zijnde: d'Eerts- hertog fchrijft aen die van Mechelen : antwoorde van die
van Mechelen , opte Articulen by Dodor Sille aen hen geproponeert : Verfcheiden goed e prefentatien
aen die van Mechelen gedaen : Handelinge van Broede^Pieter Lupus of Wolf binnen Mechelen : Noch
eenige brieven acu «Ücyah Mechelen en den Heere vanBours. en d'antwoorde op de felve: die van
Mechelen verdrijven den Heere van Boui>Uyc haer ftad. Die van Gent de Religions-vrede gebroken
hebbende , bedrijven veel moetwils , Verfetten de Wet buytens tijds , geven de reden daer van in druk ,
en ook de redenen , waer om fy des Princen komfte aldaer niet goed vinden : Des Princen komfte binnen
Gent in Augufto 79. Muyterye binnen Wefop , en hoe die geftilt wort. De Heere van Liques fchrijven
aendengarnifoene van Vilvoorden, die den brief fenden aen den Prins van Orangien. De Grave van
Rennenburg brengt krijgfvolkin de Ommelanden : Belegert Groeningen , de welke uyt- vallende, wederom binnen gedreven werden : Die van Groeningen geven haer over aen den Grave van Rennenburg
Het accoort mette felve gemaekt : Rennenburg trekt binnen Groeningen : Verfet de Wet en laet de Religions-vrede aldaer verkondigen. Brand tot Koeverden. Rennenburg krijgt commiflïe om 600 paerden
aen te nemen. Die van Gent geven in druk een Declaratie van de penningen by henluyden uytgegeven ,
zedert den 1 y Augufti 1 j77 , totten 6 Iunij 1 579. De Prince van Parma folliciteert de Provinciën van
Arthoys en Henegouwen , en fommige andere Steden , om een Vrede apart te maken met hem. De Hertog van Alengon bied de Staten Generael feer vorderlijke conditien aen , die in deliberatie werden genomen :die van Holland en Zeeland willen den Prince van Orangien in zijn authoriteyt houden , fondcr aldaer yemand anders toe te laten. Redenen den Staren van Holland voor doen houden by de Staten Gene,
rael waerom
men metten Hertog van Alencon behoort in accoort te komen. Grote fiekte van den Prince
van Parma. De foldaten der Staten leggende binnen Venlo, flaen vier Vendelen Zwitfers
van Parmas
volk tot Heekhuyfen by Remunde. Sendbrief van den Prince van Orangien aen de Provinciën
en Steden
in de generale Unie gebleven zijnde den eerften Augufti 7c>. Poinden en Articulen geraemt
en gefloten rullenen ide Gedeputeerde van den Prince van Parma en de Walfche Provinciën.
Der Keiferlijke Gefanten Brief aen de Staten Generael en aen de particuliere Staten en principale fteden
d , hen
van ran
Nederlan
*
overfendendeopnieuws de Articulen van deVredeby hen- luiden geraemt,
hen-Iuydeninduceerendetot
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vert. De Staten Generael fenden hare eendrcch^

Ter-

0

ï 57&

Oorfproitk der Nederland/e Beroerteri.

Terra Nova flaet alle vorder handelinge van vrede af. De Staten ontbieden hare Gefanten wederom
t'huys van Ceulen : doch Jaten in allen gevalle laft aen twee hare Gedeputeerde aldaer hare vafte woninge
hebbende. Articulen van vrede inhoudende degemeene refolutie van alle de Provinciën. Inftructie den
Gefanten der Generale Staten van Nederland gegeven, aengaende d'ArticuIen van de Vrede- handel en
verfoeninge tuiTchen den Catholijken Konink en de voorfeide Staten. Dofïor Jan Rooda Raedsheer tot
Spiers wert van denPrince van Parmain Vriefland gefonden om den Vrede aen te bieden: hyword tot
Groeningen gevangen. Oproer tot Groeningen. Den Ceulfen Vrede-handel tot groot achterdeel van
defe Landen. Brieven van de Staten van Nederland, aen de CommifTa riffen van de Keiferlijke Majefteit. d'Antwoorde van de Staten van Nederland gefonden aen de Keiferop de Propofitie van de Banner-Heeie van Stubing in Julio , Anno 1578. Publicatie gedaen binnen Utrecht tegen de Vrede- handelinge tot Colen. Verfcheiden Boexkens tegen den Ceulfen Vrede-handel uytgegeven , en eenige de felve
defenderende.
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.% öat <Don gjan oberleöcn toaov fo toerb
Süleranöer jparnefiug p?ince bonfEtar*
ma en pacenfe ban bet brijgObolb in fun
plaetfegcbo?en/ op 't bebagen ban ben
föoninb ban ^panntcn/ en'tgebele Ie*
ger beeft bem eeö/ en \yp toeöerom bet brijgabolb ge*
tracn» <©e &oninb ïjeeft öefc berfeiefinge öaer na geconfirmeert en bebefïigt/ en bem totbten einöege*
fonöen commiffte öaer toe öienenöe. 3Bat beranöe*
ringeöefe boob mebe qeb?arbt beeft fullcn top in bit
boebbeifïaen: öei$$?tnceban <ü>?angien opinie toa$
bat be cegeringe ban ben $?ince ban §arma ben lan*
öefcbaöelijber foube toefen/ al$ öie ban 3&on gian
getoeeft toatf / om bat fijn naturel facDter toas* / enbe*
termetter üanöfaten nature foube bonnen ober een
bomen/ bat bp oon be nature ban bc imnoonOerO beter feenöe al$ 3&on 3jan / bebbenbe langen tijö bem in
Defe ïanben geljouöen / ten tijöe fijne moeber be &er*
toginne ban #arma bet goubernement ban befe fan*
ben babbe / Ijebbenöe oon goebe familiare feenniffe on*
beröep?fncipaelfte peeren en €öelen banöejieöer*
lanöen onöerbouöen / bk meeft al op fijn 2&?uploftofeeft toaren getoeeft / boen öp troube mettè boebter
ban $o?tugael/ gelijb in 'teerfle 25oeb berbaeltté/
bat W 00b ben gitaliaenfen aert baööe en niet min li*
(lig en gebeinfttoag/ al$J^on§an f\atna getoeeft:
ebentoetmeenöe bp bat in befe gclecrntbeiö enonee*
htgbeiöbec$?obincien onberben anberen/ enbe ja*
loufie öie baer toag tuffeben ben 8|ertog Cafimirug
en ben ^ertog ban 3tn jou / baer bv geboegt bc geftfnlien tuffeben Uk ban <0cnt en be 3©alen / fnn boob befe
ianbenmeerpofijtgalgfcbabe inbrengen foube. vZg>c
tijbingeban fijn öooö toeröe terftonb berb2eibinalfe
be $?obincien / gelijb oouöeboo?f5 b2ieben betoelbe
j)p
fo onlanr boo?
fijn öooöenbaertocrb
gefcö2eben ftabbe
in 't boo?*
gaenbe25oeb
berbaelt/
feeröiberjSban
fjjnöooö gefp?oben. €cnigefeiöen bptoa$ ban bert(eer gefto?ben / eenige anbere feiöcn bP babbe een bcr*>
b02gen
gebeft
/ baer toe
een boo?tfe
gcfïagen battoao1bp /ban
tik
bem mebe
genomen
Ijabbe/
anöcrefeiöcn
bepefi gefto?ben toasv tik atëboc in 't leger feerre*
gneetöe / gciiju bet 00b toaeraebtig toaö.
^e^eerebaniBontignp met fijne gemuttineerbe
3®alen/ btemennulfêalcontenten noemöen/beö?e*
ben
beel moettoille inbelerijbe
't guartieren ban
<@ent / b02penen
aflopenbe
enb?anbfcbattenbe
maebtige

Mtv
5SSU,
comen*
tcninge»
BBS'
om*
actis
ae&jacöt

i)2pbeben/ enbitalonber'tberel banbebefebuttinge
ber
*©ee(ielijbe/ hk5^euitl|eereban
't <0entfe fï^ontignp
guartier tot berfianb
bun ge*
buicbtguamen.
fiebbenbe metten paftoiw / ben ^aaliu en cemge an*
bere / beeft ficb met fijne 3Balen gebonben boo? ifêce;
nen / ïeggenbe op ben toaterbloeb Hlepe / ttoe mijlen
banCo?trp/
een
&ttüe
gemaeftt enb2ie
fijnbe /ban
men öijftel/'ttoclb
begonfï te (ierbennu / tot
en alfo
baer toeinigbo2ger0 aen be pooiten gebleben maren/
ffinbe lik gene titc be toaebt gebab baöben gaen ruften
na 't aftfaen ban be toaebt / fo is? bP Hcbtelp alöaer
meeflcr getoo?ben / boobflaenöeen ombjengenöcaUe
be gene bie ben te toeer (lelöen/ baer berb2onftenöer
bele inöe Hepe. 5^aer na bebben fp 't geplonbert en
berooft /boojtgDebbenfpbenieftfcp gelegene öUtflut-

BOEK.

ben en bo?pen gebtoongen'tfeïbe te fïerfeen/ en met
boltoerbent
emaben/ biermaefttebP fijnen ftoel ban öm/eW
ooMoge tegen tik ban<6ent : \)v beeft 00b poperingen
en 25elle ttoe febone bermaerbe blecften of ^eerlubTje- tot ten
ten geplonbert en toerb alle bage fierber.
fleche
5B>ic ban <ï5ent bier tegen bielDen niet op be<0ee(te* plaetfe
Jgcctog
lijbe te guellen en oberballen toaer fp bonnen en mocbten. ^ertogCafimiruiS ban m ban <©ent ontboben mneRr.
fijnbe/ toog bertoaero' met eenige b02netten paerben/ ruö twbl
fonber toete ban ben <Êert0bertog/ P2inre/ of^taten/ opöope ban betalinge te brijgen boo? fijn bolb/ Cafïmf'
baer toe bem eenige toefegginge toaö gebaen: bP toerb naöcnsalbaerben io©ctob?i0 1578. feerbeerlijbingebaelt/
en breeg albaer op refeeninge fo op fijn tractcment/
atëopte betalinge bart fijn bolb 1649?+. gulöensof
ponben rCournoisf/ en'tfebeenjaben roep liep al om
bat fi> bem tot een <tf$2abe uan ©laenberen toilben ma?
ben. ^e^ertog ban afinjou beeft titfect gualijben
ae>
ontoeerbelijb genomen/ en fanb aen beu €crt$bertog
enöabenban Staten/ om te toeten of bit met ben*
luiben confenten boo?toete gefcbieöe: betoelbe bem
lieten toeten/ bat bit Uuittn bun toille en toete toast
gefebieb/ ban bat fp berbooptcn bat fp bem foubett
bertoilligen met njn bolb na i)n leger te bomen/ en
batfe ban gelijbcrbanb 00b met fijn bolb be bpanb met
alöer maebt toilben aentaflen: baer op ben hertog
ban ICnjou beloofbe / bat bp albien Cafitniruief fulr be*
be/ V^p bem altf ban öaer meöe laten binben foube/ om
met gemeen a&bp.tf ben bpanb te befp?ingen : maer
fienbe
bat Cajümiruiei
niet enguam
/ maebte
bem ontrent
't felbe
een quacb
acöterbenben/
banbte
boo? eerfl
xooo boetbnecDten enettelijbe paeröen af/ betoelbe
terftonb na iBeenen liepen/ en ban Ifêontignp aenge*
nomen toerben/ bier boo2 toaren be 3©alen feerge*
fïerbt. <DebUrenbe befen tjjb fo toilben Xik ban <Ü5ent/
nocb öie ban ©laenberen aen be <©encraïiteit niet
contribueren / maer bielben bare penningen in/ beben
niette min toel eenige betalinge/ fo aen ben hertog
Cafimiruies fijn bolb / en anbere garmfocnen / mitfga;
bersfquam
aen baer
Xik't beben<©eneraïiteit
goeb boebte/ t maer
't fel* (FoLtfj.J
be
niet eigen/
toel boo?
en maebte
niet ban te meer ongenoegen onber ï}U gemeen brijgf;
bolb / bat b'een gelb breeg en b'anöer niet. 3£e ^f a*
ten <6enerael / met b'€ert$bertog Mattï)ia$ / Jj^ince
ban «©rangien/ bk banbe flebe ban 2Cnttoerpenen
ban2ö?uffel /moeibenben bier meöe/ en fonöen bare
<ö5cöeputeeröe alöaer: öefgelöröen ^ertog ban^dn*
jou / p?efenteeröe ficb een fcbeitëman tuffeben bk ban
<tf5entenbe3©alen te toefen/ teneinbe öenb?eöetuf*
feben benluiöen gemaebt fijnbe / be gemene toelbaert SSrutnec
©f e ban
beneerfiigt foube toeröen.Ben 7 ^ob.guamen alöaer
eenige <©eöeputeeröe banöe ftaö ban3Cnttoerpen/met
b?ieben ban creöeatie/ fo ban öefelbeftaö/atéban ten fjare
beCoIoncïlcn/ en eenige Colonellenfelfief öaer bp geboegt/ennaboo?gaenöe gebieöcniffe banbaerlieöen (töeöepu'
pen feu*
teetbe
tollegien en p?efentatie baningoeöe eenigfjeiö/con* tot&em.
ro?öie/ nabuerfebap en refponöentic/ met öie ban
<0ent te blijben / alfo fp ban ouöen tijben getoeeft toa*
ren /en öie te beemcerberen naDaerluiöer bermogen.
Hebber, hem- Heden vertoont, gedreven wefende
A i
door

Het dertiende Boek.
doorfonderlinge forgvuldighëid , tot het gemein welvaren vanden Lande, enconfervatie, fovan hemlieden felven , als van haerlieder naburen Steden , dat de
rhoud en confereenige middel van voorfpoet , onde
vatie van Landen , Steden en Republijken , altijts isgêweeftd'eendrachtigheid en concordie, ook het eemg
als van d anffieunfel en fondament , fo wel van d'eeneentie
oorfaek
dere, en ter contrarien twedracht ofdiH
van alle jegenfpoet, gehele ruine, bederffeniffeendefolatie , alfo de exempelen van de Grieken , Romeinen, Turken, ja fölrs in Italien enDuitfland, mitfgaders in defe Nederlanden, door de liftige aenflagen van
de Spangherden met haer-lieder aenhank , en het ftroyen van diilentie en partialiteit onder de ingefeteneh
van dien , wel leren , dat fulx de Generale Staten bevroedende, gekomen fijndetot eenige liberteit, hebben aengegaen en folemnelijk befworen de geintermitteerde Unie , en hemlieden met goede aliantie verbonden, daerdoor procurerende'tvertrecken vande
Spangiaerden , het af breken van de Caftelen en andere
laken , die te voren by na onmogelijk fchenen te fijn.
Dat lodanige goede LJnie, concordie en eendrachtigheidword
,
allermeeft gerequireert en nodig bevonden,fo wanneer de Landen dooreenen derden worden geinvadccrt, geli|k (Godbetert) nu in defe Nederlanden gefchied, dat daerom behoort eenyegelijk
te poftponcren alle particuliere affectien en paffien , te
buiten gaende fijne eigen finnelijkheidof eigen profijt,
hem voegende en employerende tot 't gene den gemenen welvaren en confervatie van den gehelen Vaderlandeis rakende en vereifende, daertoe gebruikende
Cn expenderende alle de middelen die hen God Almachtig heeft verleent. So lange als by den Generalen
Staten fulx gedaen is geweeft, hebben die voorfpoedelijkgeprofpereert , en heeft den vyand de Landen niet
velekonnen deren, felfs na de deffaicte of nederlage
van haerlieder leger: maeriöude bedwongen geweeft
hebben fijn geheel leger te worpen over de ander fijde
van de Maze , en de fteden over defe fijde te verlaten,
en hadde gedaen dat (doormifverftand of diffidentie)
d'afFedtie en 't devoir totte voornoemden Unie gerequireert, hadde begonnen te verflauwen en manqueren ,eenigeStedenen Provinciën achterhoudende de
gemene contributien , of die diverterende totbetalingeof onderhoud van haerlieder garnifoenen of andere
particuliere faken , daer door den vyand , wederom
heeft den moet genomen en de Staten hebben daer
door ( mitfgaders by gebrek van geld ) niet konnen vervolgen haerlieder. fortune , meteen groot en machtig
leger , dat feer korts fal moeten fcheiden en opbreken,
'ten fy dat het met merkelijke fommevan penningen
promptelijk worde gefecoureert : welk opbreken en
fcheiden niet kan gefchieden fonder totale defohitie en
ruine van Braband, Vlaenderen , en byconfequentie,
generalijk van alle d'andere Provinciën , ja alfo 't land
van Braband geheel is uirgeteert , door de voorgaende
foullen en oppreffien- en bydien aldaerniet meer is
te haien , dat ongetwijfFdt den meeften deel van den leger vallen lal, op'tnaefte, befte en vruchtbaerfte land
van Vlaenderen : 't welk dien van Antwerpen (als goe. de naburen ) van herten leet ware , mits dat 't felve
cauferen foude de gehele ruineen defolatie vandeGeneraliteit. Dat fy wel geloofden en wiftcn dat die van
Gent redenen hadden van mifcontentemente, jegens
de gealtereerde Walen , die airede fo merkelijke fchade
den lande van Vlaenderen gedaen hebben : nochtans
docht het den Gedeputeerden,datmen onder correctie,
den brand van een huis niet behoorc te bluffchen , met
de ruine van de gehele Stad : noch ook om 't particulier
intereftvan eenige, te retarderen het algemeen welvaren, veel min in hazard teftellen fofolemnele Unie,
acn 't onderhoud van de welke de confervatie vanden
ganfehen Vaderlande ware dependerende.
Vrefcnde de voornoemde van Antwerpen, overmits den acnwas, den gcaltereerden foldaten dacrel
toekomende, en meerder fupport der felver, dat ijx
de
middelen van die van Gent , felfs door 't apparent aflopen en bederven van den platten Lande, ajleen en fon-

der vorder affiftentle, niet genoegfaera en fullenwefen , om jegens alle incohvenienten te verfien.
Hemlieden ook dunkende datter kiene ofgeneapparende is , van eenige extraordinaire affiftentien , van
de andere omliggende Provinciën, door nieuwe verbonden ofparticuliere alliantien , die men foude moWant
alfo het befte en meeftedeel van Braband is
gen maken.
geoccupeertvan de vyanden, endereft ganfehuitgeteert en afgelopen , fofullen fy genen middel hebben,
omdenodelijke garnifoenen vande Steden te onderhoudenfonder
,
notable affiftentie van andere Provinciën :te meer mits dat alle haer-lieder generale middelen ,wel voor vier toekomende maenden verbonden
fijn voordeGeneraliteit.
Dat apparentelijk kiene affiftentie van Gelderland
ftaet te verwachten , uit dien fy in 9 maenden herwaers
tot behoef van de Generaliteit , maer 17000 guldens
hebben opgebrocht, en konde de vyand de felve affiftentie lichtelijk beletren>alfo hy apparentel'ijk fal doen,
fendendeeenkleen deel van fijn volkom Deventer te
ontfettenen anderfins fo haeft ons leger fal gefcheiden
wefen.
Dat van die van Vriefland verre gefeten fijnde,niet fo
wel gevoelende 't gene de andere fo van de vyanden en
vrienden geproeft en geleden hebben , ook niet veel en
is te verwachten, uit dien fyliedenin 9 maenden herwaers maer ontrent 13000 guldens gecontribueert
hebben totter Generaliteit.
Dat die van Hollanden Zeland door lange oorloge
fo fijn verarmt, dat fyqualijk konnen betalen en onderhouden 25 vaendelen knechten t'haerlieder lafte
ftaende, en by dien is van hemlieden meer affeótie, dan
effectuele daed in defe extraordinare fake te verhopen.
Dat van Henegouwe defe voorleden 9 maenden
luttel tot behoef als voren gefurniert is , en nebben felfs
inportunclijk vervolgt om affiftentie, tot onderhoud
van haer-lieder garnifoenen: van welke Provincies,
mitfgaders van Artoysen andere Walfe quartieren in
dek conjuncture, veel eer te verhoeden ftaet, datfy
door mifverftand , wantrouwe of andere afteólie , van
de generale Unie niet en fcheiden , dan in defe fake fccours te verwachten.
Sulx gefchierfde, dat Vlaenderen aen alle kanten
Frontiere werden foude, t'eenemael vande vruchten
en contributien des platten lands berooft, en dat door
cefTatie van de negotiatie , de fteden tot fulke armoede
komen foüden , dat hem-lieden de middelen om den
vyand te refifteren , fouden worden benomen , en eindelijk dat door de troublen, twedrachten en divifien,,
fpruitende uit armoede, als boven, ook ceffatie van
Manufadture, mitfgaders dejaloufie van de Religie , te
beduchten ftaet de ganfche bederftenifTe en defolatie
der felver , met totale exftirpatie en uitroedinge van de
Gereformeerde Religie, om de liberteit, na cn van de
welke men fo lange tijd heeft gehaekt en geroepen :
daer uit befluitende dat by alle wijfe en politique GouverneuMagiftraten
rs ,
, en eiken dien het aengaet , het
generale en gemene welvaren behoort van meerder gewichteen confideratie te wefen, daneenig intereftof
aftedtie particulier van zele of vengeance , en dat d'eene Provincie fonder goede mutuele correfpondentie
van de andere , principale in defe gelegentheid van tijde en oorloge, geenfins en kan blijven fubfifteren,noch
den algemenen tyrannigen vyand wederftaende, vele
weiniger den middel hebben om eenige particuliere
oorloge, gefchil of fake, met voorfpoet of vrucht uit
te voeren, daer de generaliteit, fofeer als voorfèid is>
periclireert.
En alfo by fijne Hoogheid , ExcelL Raed van Staten
en Generale Staten, fijn geadvileert eenige bequamc
middelen , om 't different tuffchen die van Gent en de
gealtereerde Walfe foldaten neder te leggen , en daer
door te verhoeden alle vordere inconvenienten en desunie van de geallieerde Provinciën.
So vertoonden de voornoemde Gedeputeerde, dat
Schepenen en Raed der ftad V2n Antwerpen , aenfiende defe fake fonder padie, en overdenkende 't groot
achter-
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achterdeel indien 't voorfz, different niet en worde gemiddelt , hemlieden afgeveerdigt hadden om die van
Gent te bidden en requircren inftantelijk, 'tgewichte
en de importantie van dien voorfichtelijkte willen infien, alsderufte van defe vermaerde Stad, welvaren
Van Vlaenderen , en de conlervatie van alle de voórfeide Landen fijn vereifende.
. En dat doende, t'accepteren. en hemlieden te conformeren, nad'intentie en refolutie van fijne voorfeide Hoogheid, Excell. Raed van Staten, en Generale
Staten : begerende dat haerlieder vertoog , als komende uit goede en oprechte liefde en affectie, die fy tot
die van Gent, als haerlieder naefte geburen, fijn dragende, 'twelvaren van welke fy fo hertelijk als haerlieder felven fijn wenfehende. Biddende dat de voornoemde van Gent, believen metten eerften t'Hovete
fenden , alfulke notable fomma van penningen , als den
jegenwoordigen uiterften nood en confervatie van den
gemenen Vaderlande is vereifende -, gemerkt in negen
maenden herwaers den Treforier Generael van der
Beken, van wegen die van Genr,maer ontfangen heeft,
inde 340000 guldens onbegrepen,
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T"\€ 2flert0bertog/$?fneeban<Drangfen enftaeb
J-y Uan Staten en Staten «©enerael / fonDcn meDc
alDaee fjarc <ü5ebeputeecben De toelfte psf neipahjn aen
Die ban<«15ent aengebouDen ftebben/ Datfe fonDen aeco?Deten öefe D?ie pointen.

HXattt
ban
Staten
1. Datfe de Geeftelijke perfonen fouden laten volen 43e»
nerale
gebruikdeCatholijkcn
van henluiden niet
goederen.
x.gen 'tDatfe
en fouden verftoren,
Staten
ban ö(c
toan^öciit noch verhinderen in 't gebruik en de exercitie van hare Religie.
3. En datfe de gevangenen, gefayfeert den 18 Oc
tobris en andere navolgende dagen van de maend Octobrisdes voorleden jaers 1^77 fouden ontflaen,of
ten minften ftellenin neutrale handen, om van hen
luiden fake geoordeelt te werden , alfmen na recht , reden, Juftitie eri privilegiën vanden Lande foude bevinden tebehoren.
S©at We
Dan .
«Bent op
licboo?f5
jjoincten
boo; re>
fohme
geüea.

3Mt toarenDe pof ««en Daer op De 3©alenDc fane
ban baren oojlogtoaren fonDerenDe/ toelfte pof neten
aeeo?DerenDe / fouöen fn o?b« (lellen Dat De ïfêalfe folDaten fouben bertreeften/ en Datfe ben-tut Den fotiDen
boo?t?saenDefenbercn jegens* alle getoelb en oberiaft
Dat ben aengeDaen toerDe.
33>fe ban <0ent na bele beraebflagf nge / nebben ïif er
OP Den x7 <©ctobjfg gegeben bcfe fjaee refolutie en
aDbijjS / eerft opte ttoe eecfïe pof neten Df e fp onDee een
Begrijpen.

Dat fy te vreden waren , fo verre als d'exercitie van
(Fol.70.) de Gereformeerde. Religie met dat daer aenkleeft,in
alle fteden en plaetfen van de Nederlandfe Provinciën,
vry en opentlij k gebruikt werde, de Catholijke Roomfe te accommoderen en tot d'exercitie van hareReligie , plaetfen te ordonneren : mitfgaders de Geeftelijke
perfonert te laten volgen 't gebruik van hare goedingerij mits datfe gehouden fouden wefen henluiden in
ftilheid , vredelijkheid en getrouwigheid te houden,
fonderjcgensderufte,welvaerten vryheid des Vaderiet te practijqueren of t'attenteren , diredtelijk ot
lands
indireótelijk.
En op 't derde poindT: , was haer refolutie , alfo overmits de tegenwoordige periculofen tijd, de gevangenenfo( fy feiden ) noch wel bewaert dienden , fo bleven die van Gent by hare voorgaende prefentatien , te
weten, dat van henluider ftukgekent foude werden,
als de uitlandfe en vreemde vyanden geweert fouden
fijn • belovende dat middelertijd jegens henlieden niet
geattenteert en foude werden , behoudens ook datmen
de voornoemden van Gentj metten anderen Leden
" van Vlaenderen , foude conferverert van fuik geweld,
invafien en overlaften , als door de gemutineerde foldaten en haerlieder adherenten gefchiede.

nebben D'€ertsSBerrefolutfeenp?e
We ttfnag/
ceban e/<©rangien/ DefiaDen
De#?ïnfentati
togflBa
II. Deel.

ban Staten / en De Staten <0eneraeï geaccepteeit/ ïw*
foiemnele aéte luf Denbe atë bolgt :
CYne Doorluchtigheid, fijne Excell. mijne Meeren ban Die
van den Rade van Staten , en mijn Heeren reprefen- ccnraU?
terende Generale Staten van den Lande van herwaersover, vergadert wefende binnen de ftad van Antwer- ban tie
pen ,aen merkende 't groot en apparent dfngier daer in
de voorfeide Nederl
anden fijn, van te vallen in de tyrannife handen van deSpangiaerden,tenfy dat met alder fpoet alle mifverftanden , apparentelijk te rijfen
tuffchen de Provinciën, afgeleid en geremedieert worden ,gehoort hebbende 't rapport van 't gebefoigneerde van haerlieder Gedeputeerde , gefonden binnen de
voorfeide ftad van Gent ten aflegge van de voorfeide
mifverftanden,en daer op, mitfgaders van feker fchriftélijkverklaer, den felven Gedeputeerden van wegen
Schepenen van beide de Banken , beide de Dekens,
Edelenen Notab'en , mitfgaders den drie Leden der
voornoemde ftede van Gent in handen gegeven, den
i7ften der maend van Oftobris leftleden , en op al rijpelijk gelet , hebben geaccepteert en accepteren by dcfen ,de verklaerfen en prefentatien in 'tfelyegefchrifte
begrepen in der manieren navolge
te*weten:ten
eerften dat de voorfeide van Gentndei
fullen toelaten en
gedogen vrye exercirie van de Catholijke Roomfe Religiein
, bequame plaetfen en Kerken , mitfgaders den
Geeftelijken perfonen laten volgen henlieden goedingen, fo wel in der ftad van Gent, als in andere plaetfen inVlaenderen , dies fullen de felve Geeftelijke perfonen gehouden wefen hemlieden in itilheid , redelijkheid ,en getrouwigheid te houden, fonder jegens der
voorfeider Stad en des Vaderlands rufte iettepraóliferen of attenteren , directelijk of indireótelijk , op poene
van geftraft te fijn na den heefch van der fake : fo ook
fijne Doorluchtigheid , fijne Excell. mijne voornoemde Heereh van den Rade van Staten en van de Gene-

Ö«
opoew»
folutie
'n#c'
SS
ban
®rafo

rale Staten , fullen alle devoir doen om t'induceren de
andere geünieerde Provinciën, dat fy fullen vryelijk
toelaten de Religions-vrede. Ten anderen , alfó de
voorfeide van Gent hebben verklaertden Edelen van
den Lande egeen hinder , injurie, of nadeel te willen •
doen , als haerlieder meininge niet wefende noch nooic
geweeft hebbende , de felve de Edelluiden uit te roeyen
of te verminderen , fo eenige hemlieden ten ongelijke
hebben rugefeid, en niet te willen eenige Steden o£
Provinciën in 't particulier nochin'tgemein met wapenen overvallen, die eenigfins te molefteren,ofte
inquieteren noch anderfins yemands Jurifdictie te violeren , S o 1 s t , dat fijne voornoemde Doorluchtigheid fijne
Excell. Raed van Staten en Generale Staten
,
't felve ook sennemen. Item dat den gevangenen binnen der voorfeider ftad van Gent gefaifeert, fal goede
Juftitie worden geadminiftreert, als de uitlandfe en'
, vreemde vyanden geweert fullen fijn. Accepterende
de belofte by de voornoemde van Gent gedaen, dat
middelertijd jegens de felve gevangenen nietgeattenteert fal worden , noch hen eenige hinderniffie gedaen,
en tot meerder verfekertheid van 't gene voorfeid is,
| fullen de voorfeide gevangenen daer-en-tufTchenge-r
fteld worden en bewaert in een neutrale plaetfe , totte
! decifievan haer-lieder fake. En volbringende die van
Gent alle de voorfeide poinóten en articulen, fullen
fijne voornoemde Doorluchtigheid , Excell. Raed van
Staten en Generale Staten de felven , als wefende een
merkelijk Lid van de Generale Unie, nemen en houden in hare proteótie en befchermenifTe, en defelve
voorftaen jegens alle invafien , geweld en overlaften,
die hen fijn ot fullen werden aengedaen, en fullen ordre (lellen dat de Walfefoldaten, daer af fy hun beklagen, fullen vertrecken uit Vlaenderen en de geoccunaden Leger,
peerde plaetfen der felver, entrecken
A3
en fo verre fy des weigerlijk fijn te doen , fullen gebruiken alle bequame middelen enbedwank daer toe dienende. Gedaen binnen de ftad van Antwerpen den
1578. onder ftond ter or3 Novembris, in 'tjaer, Staten:
en was ondertekent
donnantie van de Generale
A. Blyleven.
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en extenfien of verklaringe, verhopende dat die van Gent,in aenfchouw van den jegenwoordigennood, defelve niet en fullen konnen refuleren,
gemerkt de felve verklaringe gefchiede ten opfien , dat
't ftuk van de gealtereerde Walen niet alleenlijk hemlieden aengaet , maer aenged reven word, by eenige andere van meerder autoriteit , ja dat eenige merkelijke
Leden van de Provinciën , als van Henegouwe en Artois 't felve ftuk voor goed houden , en quaed contentement hebben van die van Gent: om 't welke te we*
ren van node is geweeft de Celve verklaringe en limitatientedoen, befonder ten einde dat alle mifverftand
geweert fijnde, de Provinciën foudenaen malkanderen mogen blijven engefaemder hand wederftaen den
gemenen vyand , fo fy tot noch toe gedaen hebben .
Dat 't felve geenfinsgefchieden kan, fonder de voornoemde accommodatie en acceptatie van de voorfz
poincten. En dies doende , dat de Generaliteit van intentie ide
s voorfz Walen en adherenten vanftonden
aen te doen vertrecken,op poene van gehouden te worden voor rebellen, daer door die van Gent hebben fouden 't, gene fy begeren.
Indien fy nieten vertrecken , dat de felve van Gent
alsdan blijven in haer geheel van alle middelen daer jegens te gebruiken , met adveu van eenen yegelijken, ja
dat meer is fouden fijne Hoogheid, Excell. Raed van
Staten en Staten Generael , aennemen de fake van die
van Gent, en hemlieden befchermenjegensalleinva
Gen , geweld en violentie.
En fo verre eenige Steden van andere Provinciën
hemlieden metten Walen voegden, foudede fake meitefelve accomodatie fo gefchoont fijn , dat de gemeintensalom hem-licden fullea tegenvallen, engeenfins
gedogen datmen tegens die van Gent eenige oorloge
voeren, ook fouden alle bofe conceptien en practiquen
van de vyanden daer door gefuftreert worden.
Ter contrarie, fo verre die van Gent fulx refuferen,
dat te beforgen is dat de fake van de Walenen Adherenten byeenen yegelijken goeden fmaek vinden fal,
en die tot noch toe haerlieder partye in 't bedekt gedragen hebben , hemlieden alsdan bloot geven fullen , en
hemlieden met ganfeher macht toevallen , brengende
eenen vollen krijg , in den lande van Vlaendren , daer
jegens kiene middelen voor handen fijn, en al blijven
fommige Provinciën metter herten vereenigt, fullen
felve van den vyand fo overvallen worden , dat fy genen middel en fullen hebben om Vlaendren teaffifteren, maer genood faekt fijn felve eenige andere partye
te kiefen om t'ontvlieden haerlieder vcrdcrfFenifiè.
Dat Vlaendren grote ellende aenftaende is , in dien
defe oorlog voortgaet, daer airede menig duifent handwerkers ledig gaen , door de foullen van den kienen
hoop van de foldaten in 't Land wefende, die niette
gelijken en is by 't gene datter volgen fal alffertwe geonderdrucken.
weldige legers 't gehele
Verfoekende
mitfdienLand
en fullen
biddende feer ernftelijk,
dat die van Gent believen t'accepteren de poincten in
de voorfz Acte begrepen. Of tot meerder verklaringe
te deputeren eenige, uit allen den Banken , om met
hemlieden , en metten Gedeputeerden van de fteden
van Braband , te komen in communicatie , verhopen de de felve met goede reden en billigheid te onderrichten.
Van welk verfoek, en accommodatie fijne Hoogheid gefchreven heeft brieven van rencharge van den
elfften, daer beneffens ook de Generale Staten van den
twaelfften defer jegen woordiger maend,
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T^En felven dage heeft de Heere Davidfon AmbaffaJ- deur van Engeland , aen den voornoemden Heeren £eüJk verto°g gedaen , en om te betogen de laft van
deConinginne, heeft overgegeven feker extract van
brieven van den xiften Octobris en 6ftc Novembris, en volgende fijnen laft by den felven extracten
vermeldet heeft verklaert dat die van Gent door haerlieder proceduren , alle de wereld oorfake geven te
de oorlog in 't Land te houden,
, dat fy begeren
peinfen
die alle haerlieder
naburen geerne geeindet fagen , dat
II. Deel.

fy onuitfprekelijke fchadedaer door doen den Vaderlande , in defe conjundure , dat hemlieden geweten fal
worden ,'t verhinderen datfy doen haerlieder Met-patriotten, om tegens den gemenen vyand iet voorfpoedelijk te doen , alfo d'apparentie feer goed was , dat fylieden maer wefende een particuli
er Lid, hemlieden
grotelijx vergeten hebben , tredende in fodanige aenflagen
chaem. fonder autoriteit , of confent van'tganfcheLiDat fodanige handelingen fufpitie geven lullen en
impreffie , dat fylieden noch Overigheden , noch Magiftraten en willen obedieren , en daer door eenige veroorfaekt fouden werden , den Staten te affifteren , om
dien van Gent tot reden te bedwingen.
Dat fylieden fulx wel behoren te wegen en confidereren , op dat fy ten refpecte van 't particulier nieten
verhinderen de voorfpoedigheid van allen den landen,
fterkeade den gemenen vyand , en kerende de fterkten van de andere Leden, en medegefellen jegens hemlieden ,op dat fy ook van vreemde vrienden geen vyanden en maken , waer door grote defolatie over den
Landen komen foude,en eene uitterfte ruine van hemlieden felven
En afo men foude mogen vermoeden dat Hertog
Hans Cafimirus (hier in 't Land door middel van de
Coninginne van Engeland gekomen fijnde) ook door
hare fecrete beftellinge die van Gent foude voorftaen,
heeft den Ambafiadeur vertoogt, dat hare Majefteit
't felve feer vreemd vind, en defadvoueert ganfchelijk
de proceduren in defen dele.
Dat hare Majefteit verftaen hebbende , datter noch
goede apparentie is van de ongelucken en fwarigheden
van een inwendige oorloge te fchu wen,fo verre die van
Gent de reden willen verftaen, en hemlieden conformeren metten Raed van mijnen Heere den Prince van
Orangien ,en üe Generale Staten, in drie poincten:
te weten :
In de reftitutie van de Geeftelijke goedingen die
noch in wefenfijn Acceptatie van de Religions-vrede , die fo vele andere fteden aen veert hebben $ en van
de gevangenen te laten ftellen in neutrale plaetfe,als
in handen van hare Majefteit , of andere , op fulke verfekertheid , als die van Gent fouden konnen wenfehen.
Dat hare Majefteit , den felven Ambaffadeur heeft
aen die van Gent doen openrlijk verklaren, ingevalle
fy hemlieden nieten laten bewegen tot fulke redelijke
faken,en nodig torte Gemeenten welvaert,dat fylieden
haer rechcveerJige oorfake geven lullen, niet alleen
om van hemlieden te vervremden: maer ook ganfeh
te verlaten , biddende en begerende , dat de voornoemde Heeren believen foude rijpelijk daer op acht te nemen ,en voordere incon venienten te fchuwen.
Verfoekende ren anderen , de voornoemde Ambaffadeur, particuliere obligatie van dievan Gent, van
4.^000 ponden Scerlinx, tot proffite van de Koninginne van Engeland , in conformiteit van die van Bruffel ,Antwerpen , Brugge , Middelborg , Dordrecht,
Amfterdam, Duinkerke en Nieupoorte , na luit der
copie hier by gevoegt.
T^En i^ften defer hebben de Gedeputeerde der ftad
-■--'van Bruffel, aen de voornoemde Heeren geprefenteert brieven van der fel ver Stad, beneffens haerlieder
grondhertige gebiedenifte alles dienftes vriendfehaps
en byftandigheid hen-lieden mogelijk fijnde, verfoekende réciproque byftandigheid van die van Gent , tot
elk anders conlervatie en befchermeniffe, na 't ver mogen van de vernieuwinge vanden verbonde, tuffchen
de voorfz twe Steden gefchied , in conformiteit van
welken verbonde , fy haerlieder Gedeputeerden aldaer
gefchikt hadden, verftaende de fwarigheden tegens den
gealtereerden foldaten, om gefaemder hand teadviferen van de fwarigheden neder te leggen , daer op eenige poincten by die van Gent gefloten waren, op dewelke fijne Hoogheid, Excell. Raed van Staten en Staten
Generael gedaen , beworpen hadden een concept van
Acceptatie, dat die van Bruffel dunkt (onder correctie)
wel behoort geaccepteert te worden , om meerder fwarigheid
A 4
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meninge was fijne defenfie dien aengaende, te laten
righeid te verhoeden ert'tperijfcel van in de handen uitgaen in prente.
En alfo fijne Excell. goed vind , de vorderinge van
,
vandeSpangjaerts en Inquifitie, ook eeuwige ftaver
rtreenove
ge
eftin
verwo
r
de
Gereformeerde
Religie,
dat
hy
beforgde
,
dat
door
nfehe
metga
n,
nije te valle
dinge van den Lande en der Religie.
den ongefayfoenden y ver van een Stad , alle andere SteVertogen daer van de apparentien door dert aenden en Provinciën , gefchapen waren te vallen in twewas van de gealtereerde foldaten , fo wel van krijgsvolk dracht , proye te worden van den fchrickelijken vyandj
578.
en Capiteinen , als van Hoofden , en eenige Leden van en dat in vele Steden en Provinciën , daer door de GeProvinciën, gemerkt datfy hemlieden behelpen met
reformeerde Religie fal blijven uit geweert, 't welk
de befchuttinge van de Cacholijke Religie, ftellende
kondegefchuwet
worden, door den Religions-vrede.
de andere , en daer mebeide de Religiën d'een tegens nde
Dat
den
Turk
,
de Grieken , gedurende haerlieder
eenige vandeprinde over haerlieder Tijde trecke
different
van
Religie,
onderdrukt heeft. Dat genen
cipaelfte Potentaten van de Chriftenheid.
Dat fijne Excell. den Gedeputeerden van Bruffel en krijg den Lande fchadelijker en is , dan den Inlandfenj
van Religie, daer beide partye,noch hebAntwerpen vooroogen gehouden heeft, als Lieute- op 'tbendifferent
den gemenen vyand binnen den Lande , die voor
nant Generael van zijne Hoogheid en Gouverneur
oorfaek van oorloge neemt de protectie van de Cathoparticulier van Braband , de fchrickelijke en onverlijkeReügie,
de welke de Walen liever fullen aenne«
Vaderlands, befondes gemeinen
eperijk'l
winnelijk
, en boven al de ftad van men , dan verdragen geweld , offortfige verandering^
van enBraband
des lands
der
in de Religie.
Bruffel j uit dien het niet mogelijk is den leger by een te
Mits welken begeerden de Gedeputeerden in de
houden, mits dat die van Vlaendren in houden de penningen gedeftineert totter Generaliteit , en metten qualiteit voorfeid, om af te keren den inwendigen
contributien van andere Provinciën onmogelijk is,ful- krijg , dat die van Gent hemlieden fouden willen voeicen geweldigen vyand te wederftaen.
gen, tot begeerte en verfoek van de Generaliteit, en acDat den meeftendeel van Braband is, of onder den
cepteren den Religions-vrede : mitfgaders de verfekertheid
van
de gevangenen , befijden fettende alle pafvyand of ganfeh uitgeteert, en onmogelijk te onderhouden haerlieder eigen garnifoenen , indien het leger fieenvindicatien, en noch ter tijd liever lijden ongeopbreekt, want Bruffel foude van node hebben 28 of
wroken 'ongelijk
t
hemlieden aengedaen , dan hemlieden metten ganfehen Lande te laten vallen in eeuwige
30 vendelen knechten , en de fteden , Engien , Nivel- flavernye.
le , Halle , Vilvoorden , Mechelen , Liere , Herentals,
Vertogende voorts de voornoemde van BrufTelden
Bergen op den Zoom , Breda , 's Hertogen boffche , en
andere Steden en Fortreffen, na advenant, welke geen- nood van haerlieder Stad , biddende dat die van Gent
fins machtig en fijn , haerlieder garnifoenen te houden, fouden believen indachtig te fijn, de weldaden en getrouwe dienften die de ganfche Landen van die van
befonder de ftad van Bruffel, door onderhoud van 47
vendelen knechten , den tijd van ontrent vijf maenden, Bruffel ontfangen hebben, en die nu inden uitterften
en ontrent 500 peerden, door haerlieder Fortificatie, nood niet te willen verlaten : maer eenen voet te bera=
verdervinge van den platten lande , gebrek van betalin- men , daer op fy hemlieden fouden mogen verfekeren.
ge van renten , vertrek van den Hove , faulte van neVerklarende eindelijk dat fyliedenvan Bruffel, om
ringe, en ander inconvenienten : en al waren die van egenefake ter wereld, hém-lieden geenfins en willen
(Fol.72.) Gentgeneigt hemlieden by te ftaen, is te beduchten fcheiden van fijn Excellentie, noch van de Generalidat fyheden fo veel fullèn nebben met hemlieden felteit, noch fijne Excell oorfaekgeven, degemenefake
ven te doen, indien fy komen in eenen inwendigen te verlaten , of tot fijne verfekertheid te nemen een ankrijg, dat fy qualijk hemlieden felven fullen konnen
der partye. Biddende dat die van Gent ook van gelijhelpen.
ken doen willen , als naeft God niemand kennende, die
Dat Arthoysen Henegouwe kleinen wille en mid- degemeinefakeen inwendigen nood beter verftaetjen
del hebben , fchijnende meer geneigt te wefen tot de de rem edien beter kan dirigeren .
tegenpartye van die van Gent.
Na al welke vertogen en propofirfe de Gedeputeer- ©e 45»/
Dat van Gelderland , Vriefland , Groeningen, OmfijneGenerael,
Hoogheid,andermaels
Excellentieinftantelijk
, Raed van verfocht
Statenj' ban
^cï,iL'
en van
Staten
landen en diergelijke Provinciën luttel voordeel noch de
ben
ter tijd is gekomen totter Generaliteit, en ftrecken hebben te komen in breder en particülierder commu- «Scrtji»
haerlieder penningen totten krijgsvolkealdaer.
nicatie met eenige van de Schepenen , Dekenen en ËrJ08/.
Dat die van Holland en Zeeland niet meer en kon- Notabelen, op de difficulteiten die op de A,de van Ac- §23?
nen contribueren dan x? of 30 vendelen knechten, ceptatie by hemlieden geexhi beert fouden mogen val- ban
mits haerlieder voorgaende laften van oorloge,en fcha- len, daer toe by die van Gent gecommitteert fijn ge- ^t|tfn
de van dijkagie , en dat by dien niet mogelijk is een le- weeft Jonkheer Jan van Hembyze,Voorfchepen,Jonk- Jüt®?
heer Adolph de Gruntere , en Lieuin Mannins , Sche- nerael
dren.ger t'onderhouden, fonder de penningen van Vlaenpenen van der Keure, Mher Gilles Borluut, Voor- *jerfop/
Dat derüiteren om haerlieder betalinge te krijgen fchepen,JonkheerJaquesCabelliau,
enJanvanOor- Jfebï?
fiendedefe disjunctie endefordren, fullen apparente- tegen , Schepenen vanGhedeele, beede de Dekenen, «©entte
lijk geneigt wefen in de landen van Braband en Vlaen- JonkheerJoosTrieft, filius M. Joos, Jonkheer Char- &omfn
dren te vallen , en mifkhien eenige fteden in te nemen les de Gruutere , Heere van Croouelde , en Reynier de {5£5n5
of bekom meren.
Peftere , van wegen Edelen en Notabelen.
nicatie
Dat daer door elke Stad foude genoodfaekt wefen,
Welke na vele en lange arguatien en fcherpe onder- opte38c#
of metten vyand te w verkomen , of hemlieden te geven foekinge van de fwarigheden, die uit den textvande.^c„gta,
in befcherminge vaneenige, daer af men geen kleen- felve Acte van Acceptatie fouden mogen volgen , heb- tfe.
der ty rannie verwacht , als van den Spangjaerden.
ben de voornoemde gecommitteerde defer ftede, met-'
Dat fijne Excell. verklaert hadde, en geprotefteert, ten
Gedeputeerden voren genoemt , geraemt eenige
dat hy jegens de fwarigheden genen raed wift , fo verre animadverfien, correctien of notitien , om de felve nodie van Gent, hemlieden niet en acommodeerden titien henlieden voren te houden en propóneren.
Sonmetter Generaliteit, en geünieerde Provinciën , maer der nochtans dien aengaende te geven eenige voor admaken haerlieder ftuk particulier , dat fijne Excellentie
nooit meerder fwarigheid overkomen is. Daeraende vijs , te weten van na de woorden (dat fyluiden fullen
vrylijk toelaten de Religions-vrede) byte voegen. En
ganfche ruineen defolatie des Vaderlands, mitfgaders ingevalle van weigeringe fal elk lid en Provincie hem
ook fijne en fijnes huis reputatie, eneere gelegen is, reguleren , volgende de Refolutie van de Generale Staaengehen fijne qualiteic in defe oorloge, en datmen
ten, daer op te vergaderen. Item inde plaetfevande
hem bovendien calumnieert, en t'on rechte befchul
- woorden (en volbrengende die van Gent , &c. ) te fteldigt , als of hy Auteur of Confentant foude wefen, van Jen, mitfwelken fijne voornoemde Doorluchtigheid,
£
n Slr'
fUlxh/ c°0it g^ht hadde, Excell. Raed van Staten en Generale Staten, nemen
oaer van hy met confent van de Staten Generael, in 'en houden die van Gent,
als wefende een merkelijk lid
van
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de Generale Unie, in hare protectie en befcher- flaen van de andere voorgewende poindlen van der
meniffe , en fullen de felve voorflaen jegens &c. By de Acceptatie.
Nemaer, alfo de Heeren dat begeerden gefchreven
Woorden (ordre te ftellen dat de Walfe foldaten) te
Voegen cnadherenten.
en by memorie geflelt te hebben, feiden de voornoemde Ambaffadeurs , en Gedeputeerde Heeren , dat fy alBegerende enernftelijk verfoekende de voornoemfulk
een ampliatie en verklaringe niet ontfangen en
den Heeren , Bailiu , Schepenen , Raed , beide de De,
en Notablen van Gent, dat hen believe hadden , met haerlieder commiffie , dan alleenlijk , dat
kenenEdelen
fy uit goeden engeneigden wille totte gemene rulleen
op alle de vertogen en redenen hier boven in 't lange welvaert van Vlaendren, en infonderheid tot voorfpoec
verhaelt , mitfgadersde grote gewichtigheid en importantie vander fake wel en rijplijkteadvi(eren,enfinaliik van der flede van Gent , dat wel hadden willen advijfedienaengaendeterefolveren, alfo fy tor welvaren, ru- ren Uit haerlieder eigen voornemen en bedin ken, vollle, vrede en confervatie der lelver flad,des Gmeffchaps
gende de reden, en nature van conditien, hier boven
van Vlaendren , en der ganfcher Generaliteit van allen verklaert. Want waert by aldien'(feiden fy) dat die van
den Nederlanden , fullen bevinden te behoren.
Gent hemlieden vergrepen , en te wijt verobligeerden,
Dat infgelijx fylieden believen te uitten haerliedcr en fouden dat niemande te wijten hebben danhaerlieadvifen, wille en meninge, nopende de particuliere den felven.
Dit nochtans wel gcmerkt,dat die van Gent behoorobligatie, tot profijteen verfekertheid vandeConinden te blijven , adhereren , en ample&eren , met alderginnevan Engeland, door haren voornoemden Araneerftigheid
en devoir , de gemene Unie , en de Genebaffadeur , mitfgaders ook door de Generale Staten deraliteit van de Landen van herwaers-over.
fer Nederlanden , van henlieden in comformiteite van
tooa?D
Waerop eendrachtelijk geantwoortwerde, dat die
de boven genoemde (leden verfocht-

.
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Certoijlen be boo2f5 peeren 3£mbaffabeur$ ban
ben «Ecrtöbcrtog/ <grcell. föaeb ban Staten/ Staten
<tf5eneraclenbe<0ebeputeeröen ban buffel/ binnen
«3ent toaren/ en bageltjr banöelöc met ben Ifêagiffraet albaer/ om ïicnluiöcn raeö/ abbijö en uitlegginge te boen op öe poincten ban bc %ctc ban Acceptatie/
enïjenïuiben tcbetoegeu befelbe acnte nemen/ foto
't gemeen bolu albaer hm 1 8 $obemb2té in oproer
genomen/ enfjebbenmeteen furie alle be<*5eeftcli)fc
ijeibbiebaernocb binnen toaren tiitgejaegt/ bebeelben in alle be dertien en ülooflercn bienocb niet geruïneert en toaren / boo2td gerafeert en geruineert/
met fulnen geraetf getier / en gebacr / batmen gefeib
foube ijcbben bat alle be intooonbertf bol en rafenbe
toaren/ be trommelen fïoegen alarm / en men moefti
ter noen öo?en nocOficn/ baertoasnocij aenfienban
IBagifïraet nocf) niemanb / enbie iet ten beften toilbe fp?encn / toaren in pertjnel / men mofïfe al laten begaen na baren toille.

van Gent, noit gedacht, noch gepeinfl hadden hemlieden in eenige manieren te fepareren ; nemaer ter contrarien van dien , begeerden en altijds begeert hadden,
fijne Doorluchtigheid , Exc. en de Generaliteit te refpecteren, en met aller reverentie, in alle Chriftelijke
mandaten en prefcriptien onderdanig te fijn.
Te meer, dat fy ten dien fijne, eendrachtelijk, met
de Edelen van Vlaenderen, fijne Excell. gekoren hadden tot
, eenen Gouverneur van den Graeffchappe van
Vlaenderen, gemerkt allede goede qualiteiten , experientie Politique en Militaire , de kennifïe en naturaiiteit van defen Landen , en infonderheid de Profefïïe
van de Chriftelijke Religie, van de welke die van Gent,
door Gods gcnade,en Vaderlijke barmhertigheid,nimmermeer , noch in leven , noch in fierven , hopen in
eenige manieren af te wijken. Ook geconfidereertde
hertgrondige goedwilligheid en vol maekte liefde van
fijnder Excell. defen voorgaende jaren klaerlijk en met
der daed bewefen.

ban
<©cnr.Die
ban

(Fol.73.3

Als de voorfz Ambaffadeurs en Gedeputeerde nu
En eindelijk, dat op alle 't gene voorfz fyluiden beliefden haerlieder refolutie over te doen brengen na
defe feitelijke proceduren en moetwilligheden felfs gefien hadden, fo fijn de voornoemde Ambaffadeurs met coflume.
de Gedeputeerde Heeren gekomen/t favontijds op het
Stadhuis , in de kamer van de Edelen en Notablen der VHn alle 't toeln bp be <U5ebeputeerbe rapport ge*
baen fijnbe aen ben <£ertttertog/ P2inre ban <0felver ftede , alwaer de Heeren , Schepenen , van beide
rangien / fiaeb ban ^tatcn en Staten «©encrael / fo
de Banken , beide de Dekenen , d'Edelen en Notable, Beeft/ 'tfelbe niet toel albaer gefmaent/ enmenbe*
mitfgaders Colonellen , en Capiteinen conjunaelijk bonbbattetaltebergeefö foube toefen/ batteraebaen
adviferen , en beflui- foube mogen too?ben bp pemanben / toaerom een*
vergadert waren , om te ramen ,men
foude konnende
ten de middelen, door welke
b?acöteltjfe beffoten toerb/ batbejfcinceban <0ran*
, fonder dat gienbaer foube reifenen bat lip foube fien befelbe tot
ftellen
Gemeente , en foldaten te vrede
reben te brengen en be fafee te accoiberen/ eer baec
breder oproer , en mifcontentement waffen mochte.
©c
En aldaer in communicatie gekomen fijnde, met meerber3toarigfieben en inconbenienten uirfp20ten.
eindat
hebben
,
Stede
defer
den voornoemden Leden
<©e $2ince / Ijoetoel \p tot be commiffie / gene grodelijk tekennen gegeven , hoe dat fy niet en verflonden
te fin Babbe/ gelijn öntocl liet luibcn en bcrhlaeröe/
mngim
dat die van Gent fouden aen eenige conditien, haerlie- nocntan0 fjo?enbe batter geen anbere ijope toa^orn teift
m
der voren gewent en hier boven verhaelt ,verobligeert ietalbaer uit te reebten ban boo: Bern/ beeft becom* ban j&>
en verbonden werden , dan van ftonden aen als haerlie- mtffie aengenomen/ reifenbe eerft op ^enremonbe/
der ftipulatie, van fijnder Doorluchtigheid) Exc.Raed
goebe mijlen ban «töent.
van Staten en Staten Generael geaccepteert , volbrocht bijfW$
bettjbingete <0entguam/ batbe ^inceban «Bent
na- «©rangien albaer bomen foube / fijn eenige op2oerige
lullen worden , gemerkt dat de reden , equiteit , en alfo
tuer van conditien en compromiffien, klaerlijk
albaar getoeeft / tiK fuir gaerne belet Babben/ Die0 niet
^teLanden
,
Natiën
alle
by
welke
de
nde,
waseiffe
jegenflaenbe i^Bpben eerfien ofttoeben 3£ecemb2i£
den , en allerleley verfamelinge van menfehen behoren baer binnen gebomen / en beeft bagelijr met ben 25a*
con- liu / ^cDepenen ban btiht be bannen/ €belen en j£o*
altijdsrelativelijkenmutueltefijn, alfo dat d'eenverobtablenberfelber (lebeban <0ent gebefoigneert, <©en
ditie, deandere conjunaelijk in circumftantien
)
verfla
wel
dit
foon
yderper
een
dat
(op
iigeert,datis
4 ^ecemb?i0 bobben be $2ince/en <02aef ^oOan ban
dat die van Gent niet en fullen verbonden fijn , de

Roomfe Geeftelijkheid te reftabliferen in 't gebruik
van haerlieder competente goederen,en anderfins henlieden t'accommoderem dan wanneer de gemuitineerde Walen en haerlieder adherenten, hemlieden deporteren fullen van allerley maniere van hoftiliteit , en dat
cken fullen fijn uit den Lande en Graeffchapfyvertro
van Vlaendren.
pe
Item als andere Provinciën van fijnder Maj. "\llen
den Religions-vrede in der waerheid en metter daed
«engenomen hebben, en alfo confequentelijkte ver-

i^afjau/ met Cafimtruö lange gcfp20ften en geöefoig*
neert / en öeeft be $2ince ben bier ïeben ban ©laenbe*
ren/ enbie ban <6entfe0articulen gep20poneert : alsi
eerft / bat W ban <0ent fouben aennemen be acte ban
acceptatie: tenttoeben batfebanbe önie niet en fouben torjaen / maer hc felbe mette <0enecale Staten
eenb2acötelijft banböouben : ten beröen hat alle fabm
in ©iaenberen fouben beffoten toerben/ metbctoiiligingc ban be bier leben: ten bierben ombeguameo2*
b?e te ftellen op be contributien : ten biif ben bat öe f&
fee
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bergeutngc ban alle boo?!cDen fabcn. pen 7 m>
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mirus"B een
ce Gafi
©a'n
t Debbe
remtotóDacheef
anDeren
en
mett
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nfe
nOe
n/e
toe
ftc
e/ na
tne
öe^
na öe maeltnD gefp?oftcm einteüju Decft
grote moeite en bcle f toarigöeiD fo toel met mönctien;/
eletetoegege
i'Den/ psotcftaticn cnanDerfinS/ fobn0-b
?eDe bebm;
igto
i$cl
traeftt/ Dat Die ban <0cnt De
fteinnhetb/
(öee
ligt hebben/ en geconfenteert Dat De
uitgenomen De bier biDDenDe €>o?Den / toeDerom bat*g
rten Der &tab en De Cloofter- lieDen in baer Clooftet
jet Cloo*
fottbc mogen nomen / Dod) Dat De genee Dtef
Daertoe
men
fouD
tfer begeerDc te berlaten/ Die en
e fouDe men alimenta*
niet mogen btotngen/ enDerDeenfelbban
De felbe Clooiteren
tic gcucn/ uit De goe
of Conbenten / tot Dif«etie ban De USagiftraten/
en té Daer ban ncmaent Den 1 6 <©«cmb?i$ net nabol*
gcnDe accoojt/ 't toclft Den 1 7 ft™ ©ecemb?i$ Daer na
ter p?efentie ban gjonnljeere Cuaileö ban $otteif ber*
ge 25aliu/en eenigc ^ebepenen fo banDe neure al0 ban
ccDeie alöaer opentiijn të berfeonDigt aljS bolgt :
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op 'tDefrit
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bt&eli*
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ALfo van wegen mijn Heere den Eertshertog Mathias, Gouverneur Generael van defe Nederlanden 3mitfgaders mijn Heere den Prince van Orangien
fijnen Stadhoudere Generael, de Raed van Staten en
de Generale Staten tot meer ftonden geproponeert
en geadvifeert fijn geweeft, diverfe middelen om te
weren allede difBdentie en mifvertrouwen , diemen
tuiTchen den volke dagelijx befeft en bevind tegroeyen en vermeerderen, principalijk ter caufen van de
Religie, en te dien voren gehouden geweeft alle de
Provinciën feker ordonnantie van Rejigions-vrede,
de welke door eenig mifverftand fo fubytelijk binnen der ftede van Gent niet heeft konnen met fulker rijpheden befloten en gerefolveert werden 5 als
tot de rufte defer ftede wel gerequireert was : fo ift
dat daer na door den mond van de Excellentie van
mijnen voornoemden Heere de Prince van Orangien de goede intentie van zijn Alteze , mijn Heeren van den Raed van Staten , en Generale Staten ,
klaerder verftaen fijnde, om de gemene burgerenen
ingefetenen der voornoemde ftede van Gent in
goeden verfekerden pais , eendracht , tranquiliteit,
en vrede te ftellen , onderhouden en voeden: mitfgaders alle twift , twedracht , en diffidentie tufTchen
de felve Poorters en inwoonders totalijk uit te royen
en weer gedurende de welke , gene Provinciën of
Steden mogelijk en is te nemen eenigen vaftcn ftand.
Mijn Heeren, Bailliu en Schepenen van beide de
Banken, beide de Dekens der voornoemden ftede van
Gent, by advijfe, deliberatie en communicatiegehouden met mijn voornoemden Heere den Prince van
Orangien , mitfgaders by adveu , confent , eenvoudige
refolutie , en flot van collatie van de drie Leden der felver Stede , daer op behoorlij k vergadert geweeft , hebben geftatueert en geordonneert de poin&en en articuIcnhiernaverklaert.
Eerft dat binnen defer ftede van Gent fal geadmiteert werden de libre en vrye exercitie van beide de
Religiën, fowelde Gereformeerde als vandeCatholijkeRoomfe. En dien volgende dat die van de Gereformeerde Religie, rotter exercitie en oeffeninge der
felver haerliedcr Religie , behouden fullen en by defen
toegelaten werd , de Kerken en Tempels daer de voornoemde Religie van als nu geexerceert werd, te weten, deKerke vanSinte Jans, S.Sal vators, en onfer
liever Vrouwen, mitfgaders de Tempels van de Predik-heeren , Carmeliten , Volders huis, en Wevers Capclle, daer fy blijven genieten fullen devryhedeenliberteit der voorfeider haerliedcr Religie.
Sovan gelijken, om anderfins volle contentement
te geven die van de Catholijke Roomfe Religie fullen henlieden toegelaten en geaccordeert werden de
kerken hier na gefpecificeert : te weten , Sinte Mi-
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chiels, Sinte Nicolaus, Sinte Pharahiiden , Sinte Jacobs, mitfgaders de Capelle van Sinte Catelijnenop
'c Sant , tot exercitie van de felve Religie , na oude Coftume:welverftaende by dageen tamelijken geluide,
fonder eenige proceflien te houden buiten de Kerk,
noch ook openbaerlijk metpompe achter derftraten,
haerlieder Sacramenten te dragen , enwaert nood fal
dien van de Catholijke Roomfe Religie, noch gedefierneert werden een van de andere Kerken of Tempels,
daer nu tegen woordelijk geen Religie geexerceert en
werd.
En aengaende de Capellen boven niet geroert,ftaendein verfcheiden diftriclien van der ftede, fullen die
om fekere redenen blijven gefloten , fonder daer in eenigen dienft of exercitie van de Gereformeerde of van
de&Roomfc Religie te mogen doen ten ware by ander
ordonnantie van de Magiftrate.
Aengaende de befloten Cloofters fo vart mans en
vrouwen, fullen die al t'famen byeen vergadert moeren blijven in haerlieder refpective Cloofters of Con, aldaer continueren het onderhoud van
venten en
haerlieder Religie en Orden met beflotene deuren , eri
fonder nochtans by nachte te mogen luiden , en anders
niet. Nemaer die van de onbeflotene Cloofters , io
wel de broeders op de veft , als de fwarte fufters , Begynen , en alle andere , en fullen niet vermogen te exerceren de Roomfe Religie in de felve onbciloten Cloofters enConventen. Nemaer fullen daer toe gebruiken de Prochie kerken den Catholijken hier voren gcdeGgneert gelijk ander Prochianen. Welverftaende
nochtans dat allede gene die uit de felve Cloofters eri
plaetfen fullen willen fcheiden , haerlieder habijt en
orden verlaten,of henlieden tot anderen ftaet begeven,
fal henlieden gegeven worden tamelijke en competent
te alimentatie terdifcretieen ordonnantie van de Magiftraten na voorgaende kenniffe van faken , fonder dat
nochtans hier in gecomprehendeert fullen wefen, eenige van de biddende Ordenen , fo mans als vrouwen,
die buiten der ftede blyventot ontlaftinge enfublevatie van de fchamele Gemeente,
Item is geaccordeert dat die van de Gereformeerde
Religie tot onderhoud van haerlieder publijke Scholen, hebbenen behouden fullen, de Cloofters van de
Auguftijnen,Tempelhuisen Fraters,fo van gelyken ter
ander fijde die van de Catholijke en Roomfe Religie,
indien fy van gelijken Scholen begeren , volgen en toégeleid fal werden , tot onderhoud van haerlieder SchoLen , 't Cloofter van de Grau-fufters by Sint Jacobs
Kerke, mitfgaders 't Cloofter van de Grau-fufters by
den Predik-heeren , en Meerhem.
Item om alle devoorfz ingefetenen defer Stede, fo
van d'een als d'ander Religie allefins fuffifantelijk en getrouwelijk teverfekeren. h fcherpelijk verboden eikanderen ofd'een den anderen in eehiger wijs te beletten,
beroeren,verftoren, irriteren, fchandaliferen of befchadigen,den dienftemexercitie^eremonien of andere oeffeningen, met meer van de Catholijke Roomfe, dan
van de Gereformeerde Religie in geender manieren.
Noch infgelijx om de diviverfiteit van de Religie,
yemant in ly ve of goede te hinderen , injurieren, ftoorniiTe , moeyenilTe of letfel aen te doen , in woorden,
of werken , noch ook te verkopen , ter venten t'exponeren , voorts te hangen , fetten , doen , of laten verkopen,voorfetten , of fingen eenige fchimpige, ofinjurieufe fchilderyen , liedekens , baladen , refereinen , of
bouxkens, noch ook dragen eenige merken of tekenendaer
,
door fy eikanderen fouden mogen irritteren,
titfen , inciteren of verwecken totgefchil, twift, twedracht ofqueftie.
Item fal eenen ygelijken hem verdragen van te komen
ter plaetfen daer men ander Religie dan de fijne exerce rt ten
, fy dat hy hem aldaer in ftilheid en goede manierlij khedehoude.hem wachtende van fchandaehmitfgaders hem regulerende na den ftaet en ordonnantie
van de Kerken of Tempelen daer in hy hem vinden fal.
Item dat fo wel de Minifters, en Confiftorianten,als
die vande Catholike RoomfeReligie henlieden gehouden fullen wefen te dragen in alle modeftie , iliüigheid,
getrou-;

II

1578.

Oor/prong der Nederkndfe Beroerten,

getrouwigheid en onderdanigheid , in allen politijken
Eken fonder hen-lieden eenigfins te moeyen in eenigerhande actie van Jurifdi&ie of faken eenigfins
concernerende de autoriteit van de Magiftraten direc
telijk , noch indireótelijk.
Verbiedende den voornoemden Predicanten , Miniftersen Confiftorianten , mitfgaders infgelijx die van
de Catholijke Roomfe Religie in 't openbare , of in fe
crete te fpreken , prediken of anderfins te gebruiken eenige woorden of propooften tenderende tot oproer,
twift » twedracht , of feditie.
Maer dat elk hem drage in goede modeftie , manierlijkheid, niet feggende, predikende, noch lerende,
dan 't gene dat dient tot ftichtinge en inftructie van de
Gemeente, en tot onderhoud van de goede payfibele
Unie, eendrachtigheid , vrede , en tranquilliteit van
der Stede en Lande, 't welke fylieden en elk byfondere,
alfo beloven en by eede affirmeren lullen te doen en

jegen woordelijk dienen of nam aels in dienftegeconftitueert fullen werden , nemen en ontfangen in haerlieder getrouwe fauvegarde , protectie , befchermenifle
enbewaernifTe, fowelde gene van d'andere Religie.
Belovende wel en expreflelijk op eed en trouwe die allefins voor te ftaen , behoeden en befchermen jegens
alle de gene van wat Religie of conditie die fijn , die
daer jegens iet fouden willen voortftellen of attenteren,
d'een of d'andere in fijn gerechtigheid verkorten , verhinderen, injurieren of leet doen in lijve of goede,
fchieden.
ook in wat manieren dat'tfelfde mochte wefen ofge-

Belovende voorts op gelijken eed en trouwe de overtreders van defer ordonnantie en van elk poinct van
dien fhictelijk te doen punieren en ftraffen als beroerdersen perturbateurs van de gemene rufte en welvaert
van de Stede en Lande, of anders exemplaerlijknade
gelegentheid van de fticke , fonder een ige conniventic
verdrag of diffimulatie.
onderhouden
,
alles
op
peine
van
den
genen
die
't
felve
Totobfervatie van al welken ook de hand houden
mif beuren fullen , henlieden het prediken verboden te
werden , en voorts exemplaerlijkgepuniert en gecorri- fullen de voorfz acht gecommitteerde, mitfgaders die
van de Poorterye , de gemene Dekenen van de neringeert te fijn.
gen en gefwoornen van de ambachte van de weverye,
Item, dat niemand fal vermogen te werken, noch
winkels open doen op de navolgende heylige dagen , te infgelijx de Predicanten , Minifters , en Confiftorianten van de voorfz Gereformeerde Religie, de welke
weten, allede Sondagen, twe Kerfdagen, Nieudag,
den tweden Paefdag , tweden Sinxendag , onfen Vrou- refpectivelijk elk in 't fijne gehouden werden tot dieft
wen dag half Ougft, Sinte Mathijs dag in Sprocle, Sinte einde en puncluelen onderhoude van defer en eiken
Jansdag midfomers, mitfgaders Sinte Pieter enPau- poincte van dien eed te doen in handen van de gedeno(Fol.74.) wels dag in Wede-maend , Sinte facobsdag in Julio, mineerde Wethouders , fo ook die befweren fullen alle
Sinte Bertholomeus dag in Ougft-maend , en Sinte de Geeftelijke perfonen , Capittclen , Collegien , en
Andriesdag inNovembre, en aengaende 't verkopen Conventen van de Catholijke Roomfe Religie, mitfgaders alle andere, de Schepenen van beide de Banken,
vanden vleefche ten Vleeshuyfe, daer in falmen onen
beide
de Dekenen , tot meerder verfekerthede en
derhouden deoude coftume en politie defer ftede.
obfervatie
van diere vinden fullen te behoren. Alles
En die van beide de voornoemde Religiën , worden
gehouden de Overheid en Magiftraet van der ftede, tot oprechte rufte, pais,tranquilliteit en vrede van defer
alle behoorlijke obedientie en reverentie te dragen ,de Stede , mitfgaders de verfekerthede van d'een Religie
felve ook dies aenfocht fijnde, allefins by te ftane , fo tegens d'andere , en fubfequentelijk tot een waerachtig
wel in 't vangen , als ftraffen van alderhande oproerige uitroeyen en weren van alle wantrouwigheid , twijfrel,
en feditieufe perfonen en andere quaeddoenders , en ducht, vrefeendiffidentie, wefende de verderfrenifTe
fpecialijk van den overtreders van defer ordonnantie, en ruine van alle fteden.
als perturbateurs van de gemene rufte eh anderfin*.
Aldus geordonneert en byforme van Edicte geftaItem , niemand van wat Religie hy fy , fal hem ver- tueert by Bailliu , Schepenen van beide de Banken , en
. vorderen iet te attenteren, ofpra&iferen , dire&elijk, beide de Dekenen van der ftede van Gent , den 16 dag
iiochindirectelijk, jegens de gemene rufte, welvaert, vanDecembri, 1578. Ondertekent,
Hembyse.
en vrede van der Stede , maer ter contrarien fal elk met
lijf , goed en bloed, de felve houden en helpen houden
in fuiken ftaet,als by defer ordonnantie, ftatuit en edict S<& bele aengaet be gebangene €öelen / en toilben f?
anbcr.s niet Doen/ Dan Dat fp beloof ben tiat tegen
gefield werd , jegens alle de gene, vreemde of andere, fjen niet en foube iet toerfcen geattenteert of boo?geno*
die de felve Stad fouden willen invaderen , oplopen,
men / maer batter gelegenber tijb / nare fane na recfjt
krenken , of eenigfins verhinderen.
foube toerbengefïeten enernent/ en 1 fijn genoegfaem
En daer 't gebeurde (dat God verhoede) datterye- alie anöcrc f toarigïjeben albaer gefïi id)t en beb?ebtgt.
mandeen fulke of gelijke fake wilde attenteren of beHa bat bit accoo?t toasf gepubliceert/fo guamen be
n , nadeel van der fel ver ftede , fal een yegelijk <6eefïeujRe toeberomtn befittinge banfiareCloofïe*
grijpetot
dies te wete hebbende , gehouden fijn die vart der Wet ren en goeberen / oeffenbe fiare ïieligte / boigenbe ben
dekenniftedaerafte doen , op peine van gecorrigeeft
feIbenaccoo?be.
te fijn als meinedig of anders na de exigentie vanden
<©e $?tnce b?acöt con tetoege batöie bandBem/
ftucke , en ter contrarien de gene daer of de kenniffe
beberfocète
obligatie ban +fooo ponben fleerlingg
behoorlijk doende , alwaert fo dat fy culpable waren
van den fel ven ftucke, en fullen dan of niet geftraft tenbe&oebe banbe Coninginne ban €ngelanb paf?
feerben / fo befer fO?me : Allen den gelovigen in Chrinoch gepuniert werden.
fto, dien dit jegen woordig gefchrifce toekomen fal,
Om al 't gene voorfz. te verfekerder en volle rufte te
dirigeren, fullen geordonneert werden by Schepenen wy , &c Saluit : Alfo de doorluchtigfte Coninginne
van beide de Banken , en beide de Dekens defer ftede, van Engeland, terinftantie en begeerte Van de Generale Staten van de Nederlanden , gedaen by haerlieder
acht gegoede Notable , eerlijke , gequalificeerde en
vreedfame perfonen : te weten vier van de eender en getrouwe Agenten en Gecommitteerden, heeft getelc
ért fullen we- tot oorbore en profijte van de voorfz Staten , te weten,
Vier van de ander Religie, die geautorife
fen om defe ordonnantie wel te doen achtervolgen, 40000 ponden fterlinx van den beften en fuiverften
en beforgeren van de
mitfgaders de dirrerenten , queftien , klachten , over al- filver, aenden Gedeputeerden n Furft, den Hertog
hooggebore
le fijden te aenhoren , en de felve te modereren enap- faken vanden feer
payferen, of indient nood werd te Schepenwaerts te Jan Cafimirus , Palfgrave aen den Rhijn , &c om te diftribueren den ruiters die met hem in foldye van de borapporteren.
al
van
ude
onderho
en
venfehreven Staten tot den krijg aengenomen fijn , en
Tot vafte en onverbrekelijk
welke poin&en en totale verfekerthede van eenen ye- 5000 ponden fterlinx in gelde getelt tot Londen , den
Selijken , fo fullen Bailliu, Schepenen en Raed, mitfga- feer Edelen man,Heere Kaerle Philips de Croy,Markers de voorfz acht Gedeputeerde metten Edelen en gravevan Haurez, met conditie dat de voorfz Staten
Notablen gecommitteert of te committeren totter van de Nederlanden ( boven haerlieder Generale ObFortificatie, infgelijx den Colonellen en Capiteinen,
ie, den name van allen den Staten der felfder
ligatin
initfgaders alle ander Officiren en Bevel-hebbers die Nederlanden gegeven der doorluchtigfte Coninginne
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Het dertiende Boek.
daer benevens geven
of hare Majeftcits Ambaffadeur) obh
gatien van fulke
fouden verfchciden en fpeciale
fouden fijn,
Steden, die by hare Majeft. gedcnomineert
Steden, gefz
voor
en uit dien hare Majefteit onder de
de voort,
Gen
denomincert hebbende defe ftede van
erlanden inftanfchreven Generale Staten van de, teNedheb
ben fpeciale en
tdijkaen ons verfocht hebben
en defer voorleider Steparticuliere obligatie van onsrne
van 4*000 ponden
fom
n
eve
ehr
de, tottc bovenf
aen der voorfz Coninfterlinx, opdat de beloften ,ged
ginne voldaen foude wefe doen te weten dat tot de\
fer begeerte acquiefcerende , wy bovenfehreven ,&c r
defe
en
de Led
geconvoccert den Generalen Raed van rijp
e deliberatie
n
ome
gen
op
daer
en
t,
Gen
iledevan
üitonfer wetentheid en willen, bekennen gehouden
en verobli^eert onsen eik van onfe perfonen , faken,
ble en immeuble,
land,pofleflïen en goedingen , meuren
en ingefetenen
rte
Poo
n
allo wel van ons als van alle
gefadefer Stede, fo jegenwoordig als toekomende, ond
er
byf
elk
rs
van
gade
mitf
melijk en verfcheiden ,
inte
Con
verbinden by defen der voorfz Doorluchtigf
te betalen tot Londen, in 't
omers nen
naknd
f hare ela
ginneovan
bin
,
Eng
e
Rijk
de bovenfehreven fomme van
4.7000 ponden fterlinx voorf munte, alsdieontfaen
lijn geweeft, fondereenige fchade, koft, ofintereft
der voorf doorluchtigfte Coninginne, haren hoirs en
nakomers. Submitterende ons , onfe perfonen , faken,
landen , poffeffien , en alle onfe goederen , fo wel te
famen als verfcheiden en elkbyfonder, voor d'executie en fatisfa&ic reële van 't gene voorfz der jurifdidtie,
bedwank en executie van aljen en eiken Princen , Heeren , fteden en plaetfen jurifdi&ie hebbende , daer toe
beonsfpecialijken expreffelijk voor gecondemneert
kennende en verklarende. Accorderende, gevende,
en confenterende , dat wel geoorloft is en geoorloft
werd der voorfz doorluchtigfte Coninginne,hare hoirs
en nakomelingen by gebreke van betalinge van den
voorleiden gelde , ten tijde, maniereen plaetfe voorfchreventedoen, fowel onfen perfonen, faken, landen ,en poffeffien , als onfe goedingen , meuble en immeuble, prefenten toekomende, hoedanig die wefen
en tot allen plaetfen die felve bevonden fulien fijn , totter weerde van de voorfz, fom me van gelde , met allen
den fchaden en intereften te arrefteren en fequeftreren , en fodanige goedingen te behouden , ook indient
nood werd by gebreken van betalinge tot prijfe te brengen bypublijke fubhaftatie den hoogftendan of bie, verkopinge t'exponeren en te doen leveren,
dende by
tot anderftond der voorfz doorluchtigfte Coninginne,
hare hoirs en nakomers gehelijk voldaen fy van defe
jegenwoordige fomme van gelde , metten fchaden,
koften en intereften ; renuncierendetot'tgenevoorfchreven , en de volkominge van dien generale en fpeciale, fo't beft en krachtigft na recht en coftume behoort en gedaen moet welen, van allen en yegelijk hoedanige exceptien fo van dool of bedrog , vrefe en geen
teliinge van gelde , mitfgaders van beneficie van excuffieen ordre, en van der fake niet gehad t'hebben,en
alle andere beneficien, refcriptien, privilegiën, vryheden , prerogatien en immuniteiten perlonele en loyale van rechte of van menfehen ons toegelaten. En
der exceptie die fegt generale renunciatie niet te do, fy datter fpeciale precedeert. In kenniffe van
gen ten
al welken, &c.

«©eg gabcn be Staten Denluiben toeberom bjieben
of acte ban imbemnité / in bcBoortijfeer fo:me.
<Dit gebaen fijnbc/ ret^öcöe boo:f5 l|eere3Mnce
toeberom na SCnttocrpcn. «Die ban be «Berefomteer'
beïWigtc en toaren in bit accoo?b niet toel te b?cben/
ineenben bat bc $?ince be pjofcffic ban bc fdbe neligie btbt / niet en beljoo?be be CatBoljjfee fieligie fo be*
ie guniïtf te biagcn: maer bc f&tnce meende men
moefi pebcr / ooft ben bpanben oelobe Boubcn.
A%$ nu bc fane alfo behagen toag met bk ban
<0ent/ fofonbmen aenbegemutineerbe 3Balen/
tcneüibefpfcuben afftaenban Bare rigojeufe ww*

i

buren /alfobie ban <8ent ban Bare fóbètC bjebetoa-ren/ be ÓDeeftelijfte toeberom in Bare goebingente
(tellen/ en Bare erercitieban Religie te laten QtbwU
nen : baerom fp feiben be toapenen tegen bk ban <©ent &*.w
aengenomen te Bebben/ maer be boo?f3 3©alen en jg£&
bérjionben niet baermebe gecontenteert tef#n/ feg- msAtn
toag te* «f ^af'
bat be fteligion£-b?ebe/
fuftinerenbe
genbe
genbe enunie
banbe Staten
«Benerael / én oofe tegen [JS«
be pacificatie ban t*5ent/ toacrom fp bk toilben te aiietjan*
niet gebaen Bebben l en bjacljten bele meer anbere ejc* g*»n8e
eufen boojt/ baer in fp bpbz JBalfe ^obincienge* Jj^f af.
fterfet toerben / in boegen bat fp tot geene rebeujfeBeib (Foi.7;.)
en toilben ber|taen/ toat Ben oofe boo?geBouben toer*
be/ fp toilben eerft enboo?albe ïïeligion#-b?ebe af*
gefcBaft Bebben/ bit beroo?faefete beei groter onru|t
alsJ te bo?cn/ fo men Dier na bernojen fal.
5©e ^ertog ban 2Cniott/ljecft in befen tijb fnh urijgf*
bolb afgebannt en fijn leger opge&2ohen/ en aenben
Staten gefonben iBonfieur Koelie be ^ojbiejs l^eere
banpmneaulr
fönen mettjem
RasèsJ-fteei/
fiem nietljabben
befttagenbe ®JSJ*
bat fp bet contract/
gemaebt/
«njoo
in alle plaetfen beDoojiijhcn laten publiceren/ bat fijn &an&c
bJocberöenConinnban
Bjannrijfi
laten ^t,
JKJ*®
toeten
bat in fijn Kijö toeberom
oncuflticm
toaöfiabbc
ontfiaen/
aen
toaerom Bp üem ontboben Ijabbe/ Ijp ercuferenbetc^ra*
Dem
bat enfijne
afgebannte bp5prancoifen
beel al3©alen/
toaren "Jwfa<
gelopen
aengenomen
be gcaltereerbe
acuan
p?efenterenbe oob fünen bienfl om be fane tuffeben bk Km aen
ban<0enten3©alentenclpen
bertoonbe
ooft bat ftp berflaen öabbc / batbereenigen/
be Staten flonben
op 2L"f'
een goeb berbjag/bereeniginge en pacificatie met^
ten Comité ban ^pangicn / boo? tuffcfjen-fpjaBe ban
be öeiferlijne jBajefteit/ 'ttoelfe öp niet begeerbete
beletten/ maer eer fjelpen beboteren/ bat fp totee*
nen bafien en berfefeerben b?ebe mochten uomen / Boe
tucl bat öp ncm om Baren \ailk bpanb ban ben Co^
ninfeban ^pangien gemaent Dabbz/ boo?beriSont*
boobljpBeii alle fijne bulpe en boo?beringe tot Bare
toclbaert na fijn bermogeu/ en bat \)p altijbtf Baec
bjienbblpen toilbe/ bèrfocfit bosberg batmenbaec
tegeng foube toillen gebacBtig fijnbe grote on&ofïen
bic Bp / om Ben te Belpen gebaen Babbe / en liet boo?tjS
ben l|eere ban p?uneaulr boo? fijnen o?binari0 Süm?
bafifabeurbpbe Staten.
<De Staten toaren feer bertoonbert ban bit fjacfïtcj
enonbebacBtbcrtreB/ gabenben i^eere banp?une^
aulrboo?anttooo?b/ batfpbenJ^eertog feerbebante
tenbanbepjefentatieban Bern te toillen emploperen ®cc
tot
beb^ebinge tuffcBen bk ban <©ent
enbe 3©aien/
f™"1
batBenfccrleebtoagbienttoitï/
bieBenlieben
alreb^ motu.
fo groot acBterbeel gebaen Habbe/ baer boo? fp ge^
noegfaemberlojen Babben alle Betboo?beel batfeop
ben bpanb Babben gemeint te toinnen/ fijne ^oog«
Betö l^bbc in ©sanBrtjK toel gefien 't groot qmé bat
be ginïanbfe oorlogen in be fane ban Keligfe mebe
b?acDten/ fp en foijlen genen berjiiamcn mibbeïom
bie ter neber te leggen ban b'ecne ben anberen te bul?
ben en blagen in fijn geboeïen / bit$ berfocBten fp bat
fijne i^oogBeib / boo? fijne autoriteit baer in bolgenbe
fijne pzefentatie / Bet befte toilbe boen / bat be partpen
toilben aenbaerben be conbitien Ben-ïuiben bp ben
Staten boen booaBouben/ fulfee beb^ebiginge foube
ben ingefetenen feer genegen manen tot fijne ^oog*
Beib/fienbe fijne Berteljj&e affectie fotoel tot bén ee*
nen alg tot ben anberen / Bet toetrecfeen ban fijne
francoifenfipbe jKalcontenten Babbe toel eenige ja*
loufie gecaufeert onber ben ingefetenen/ 'ttoelfe toel
toeberom foube toeggenomen toerben/ foboosmib*
bel ban fijne ^oogljeib bk bebjebinge feonbe gemaefet
toerben : be publicatie ban Bet contract met fijn J|oog*
Beibgemaefet/ Babben fp boen boen op allen plaetfen
baer fp gemeent Babben 't feibe nobigte toefen: Ben
toa.s oofe leeb bat in©?anferijfe nieutoe oojfafeen ban
beroerten toaren ontflaen / berBoopten niet te min bat
boo? Bet toijö beleib ban ben Coninfe en fijn èoogBeib/
be felbe toel bejlicBt en ter nebergeleib fouben toerben.
3&e Staten toaren oofe berbïjjb te berfiaen fjjne Hoog*
ÖWgoebsgenegentBeib «tte rufïe/ baebeeneenig?
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Beibban tefe ïïancen/^nbat ijpöcn
Ben , batfeoo?fa
toaren
omfjaerutien
bandene*
raliteft tebefcBeibe
Ben en iic contnn ban^pangicn/ toilbeb?ebetufie
Delpen bo^
n/ neittenbe
en Benne tontrib
in te Bou*
beren/ 'ttoelbljen aengcnaem toa$7 en namen fijne oen: fulbg oat fo groten macBtigen leger appacem
pjefentatie met alle ootmoebige banbbaerljeïb getoiU toag fonber cenige b?ucBt te niet te bomen/en gebtoonlig aen / fijn betoefen bpftanb en Beroifee beugt fouben Oen foube toefen te fcBeiben. $£ier ober be lionf nginne
fp nimmermeer bergeten/ enmettertijb berfjoopten Daer felbe bcfcBulbigtenberbacbtbinbenbe/ toag ge*
fp te betonen begrote begeerte bic fp Babben om Bent noobfaebt getoeeft / aen tóe ban <©ent te fenben / Baet
toeerbige bolboemnge te gebert / met meer anbere p^e- omfcDulb te boen / en te bcfabboperen fobanige p?oce*
ffentatien / en banfefeggingen / en fo fp boo: ben eerften buren/ tot conferbatie ban Baer eere/ aïfo fijn boen
bag ban ffóaerte nacfïfeoinenbe tot genen goeben tn oefen / Baer alg p?incipael / en Bem maer atë accef*
pais? / op rebelpe conbitien metten Conto» ban foirtoegefcD?ebentoerbe. ©erfocBt baerom bat Bem
^panjen on-nabelig fijne l^oogljeib bonöcngerabcn/ fotioe getieben tmfc fabe aifote berbeteren metfulbe
fo fouben fp genootfaebt toefen ben Comnb te hernia eerlijbcmibbelen boo? te nemen/ bat fijnen oubenea
ren berballcnte fijnban'trecBt batfjntotte ^oube* ',lofTelijben naem en fame/ bie Bp in beleplactfenbero*
rainitett ban befeEanben Babbe /en bat confeguente; ( bert en berferegen ijabbe/ nu niet geBeel befmet en
ïijlt b'onberfaten óntflagen fouben toefen ban ben eeb i berbonbert en toerbe,
en gcïjoo?faemneib bic fp Bern fcljulbig toaren/ bol* hertog l&antf Cafïmüutf me nier op fijn ont*
genbe Bare p?ibilcgïcn/ en fouben baema met fijne fcljulb/ieggenbe alle fcBulb op be Staten/ biefebert
^oogïjeib bo^berbanbelen opbe&ouberainiteitbol- Dpin'tStanb gebomentoasv in hope ommerbelijBe fcfmWl?
genbebencontrac
te met fijne J^oogheib gemaebt/en |btenfïen te boen tot Bet gemeen toelbaren ban ben lam iuji ont«
be/
en Babbe batmen gefocht Babbe Bemfün
baer entufifeben fouben b'articulen en bet contract geloofbebohb
en
crebijt
te boen berliefcn bp ben ruiterenen
met fijne ï^oogBeib gemaebt / in fnn hracljt en bigeur
brjjgs
uolb
/
en
fijn
toelacfttinge b^ allen / riem alle be*
blijben.
©e
^aer na fjebben tit Staten nocB aen ben fclbcn bel tontcecben en fijn autoriteit te berbleinen / fonbec fjcm.
£> tatert hertog gefonben ben i^eere ban #ropmonb / en acnfien ban fijne qualiteit/ fonber oob eenigfïng met
fenben
Bem te fp?eben ofte commmuniceren nopenbe 't beleiö
$are <&& «èilliö jfeactini «l^octo^ in ben Kecbten I ^ecrebe|eroo?loge/ nocfi om m$ aen te nemen om tegen
tarigs
ber
(tab
Sfinttoerpen/
en
fijne
feoogljcib
berteecben nlaert boe leet ïsat Oen lieben fijn bertreb të / Bern bfc benbpanb Ut$ treffeiijbiS teberr
icBtcn/ Boe toei ben
acu ben
ïientie
fijne
faben
fo
te
birigeren / toaert boenüjb / bat noob ber faben / ben tijb en gelegentBeib toei bereifc!>
hertog
ftinhe
marren
fcitihe
foritennmbarman baer aen
ami bacBte
harfuo / niettemin
nt<^™»tnfinV
ban ?8n> ftn
n fWraaer
tf-öriei! / bebennen
ten / batmen
-m
BP rtnüiv
toaiff ban
ÖP
foubc
mogen
blijben
ïjertoaer^-ober/
jou,
meninge/
felfjs
in€ngelan
be be toelbaben tiie fp ban bem ontfangen Dabben/
b tereifen enBarelfêaje*
p?efentercnbe fjem alle bienjl/ met belofte ban bolle fleit fatiofactie banallegi te boen/ gelöb BP baema
b gebaen Beeft/ foto? Bier na feggenfui?
bolboeninge en contentementfijnber ^oogljeibtoeer- in€ngelan
lem
bigfnnbe.
<De boo^fcDzeben %ere <&anfc! ïiogecö / Babbe
Wf fiebbcrtberbaelt banben^ertog Cafimiru^/ mebelafl om b'onfcButt ban Bare USajefleft aen ben
bat bc felbe fonber toeten banben€ert!Sbertog/ <£ert$Bertog en ^trice ban €>rangien te boen / gelnb
BP gebaen Beeft.
ben fD:tnce
en Statenna / op
't ontbieben
ban
bic ban ban
«©ent<©rangicn
tojtf bertrochen
<®ent
toe/ ïiit
5^e ^ertog J^anjS Caftmir toasf niet toei te b?e*
toerbfeer b?eemt gebonben/ aïfo bie ban <0entbaer ben opbe Staten/ en beblaegbe Bem ban Bet blem
nocgen boo? in Rare mutterije te meer gefiijft toerben / be
refpect batmen fijn perfoon toevoeg/ batmen 3pn
bailDc
Staten tri bare boo?genomcne aenbeebtinge en be^ bolb erger tracteerbe ban anbere / toaerom Bp toe fpjinginge banbesf bpanbsS leger gefrufleert/ en bat berom na ^uitfïanb bertroB/ fenbenbe te bo?en bc
ginne
ÊantÊtt» benfcbonentijb om tegen benbpanbtoat uit te reeb- nabolgenbe ïïemonfirantie en fijn beblag aen be ,§ta*
fiJrL ten gcbeelberliep/ enbaer-en-boberi batbe ï^ectog ten / baer in oob te fien i$ bat Bp fo toei jaloufte Babbe
ïanbei ban 2Cnjou uit jaloufic njn boib bafl aföantue/ fo gebat op anbere / aljs fp op Bem. 3$t boo?fcB?eben
ban *tn toaë ooH tm ïjoninatnnc ban Cngelanb berfiaen Qete Kemonftrantie i& namaelg geb?ubt in jprancoijSen
öeg
gectog benbe bat «Haftmiruö in plaetfe ban in 't leger ber ^oogbuit^.
carimir. ^tatün te tcecben na <6ent toajS getogen / niet toei te
b?eben/ bpfonber obermitjj bp in (jaren name albier
fïranrtc
Ctmtott»
"^T graef
A dat mijn
Heere
den ,Hertog
Cafimir ,Palsten bienfte ban be Hanben gebomen toass / en bat met -*-^
van den
Rhijn
Hertog Johan
van Beyeren
&c. rrnjgcp
al bat groot boiït niet en toag uitgereebt / bah be plat; voorgenomen hadde ten verfoekc en bede van den be£ i?ee*
teüanbenberbó?ben enuitgetcert/ en batmen foube Heeren Staten Generael , en op aenhouden en vervolg ang <C&
mogen menen bat fp boojbare heimelijbe beftellinge van de doorluchtigfte Koninginne van Engeland,in de toqïSar
óf lafl ben bansel ban bie ban <©cnt foubc toeflaen : fo Nederlanden over te fchicken en te brengen een leger Ötjng
Beeft fu (gelijb berljaelt tf ) boo? Baren SCmbaffa^ van ruiteren en knechten , Francoifen en Hoogduit•■ beur iitttJ2Ljclieii)& boen berfelaren / bat fp in bien bele fen, om de felve te ftellen tegen 't voornemen van Don fïmfr.
gtabe
hertog,
jpaltf*
3ijne pjoceöuren ganfcbelijb befabbopeerbe. ,&p Beeft Johan , en te voorkomen 't verderf, de ondergank en in 28epc '
nob aen Bern felbe gcfonben ben J^eere Daniël föoger.tf defolatie van den voorfchreven Lande, fijn Hoogheid rcn$c.
fiarenmmbajTabeur/ en bebe Bern aenfeggen/ batfp en heeft in geen meerder recommandatie gehad, als aen De
feer bertoonbert toasf geteeeft te 6o?en / bat BP met fo tijd te winnen en hem te haeften fo veel hem foude mo- ^•tatert
<& ent»
gelijk
wefen,
wetende
dat
den
nood
en
tijd
fulksverbeclbrijgöbolfein'tiSeberlanb toass gebomen/ meer
Ter felver oorfake , boe-wel de capitulatie
tan fijne beftellinge/ om b'oo?iogc te einben (fo Bp eifchte.
die
hem
de Staten hadden gefonden , gebrekig was in raff.
berfa*
anberen
boo?gaf ) en bat nu be macBten bp ben
melt toefenbe / boo?nemelijb alfo ^on San oberleüen velen wichtigen articulen, en alleen was van 3000
fijnbe/ fijn leger in guabe bifpofitie en alle.ö gefoeb ruiteren, en 3000 voetknechten , waer van 't getal
ftebbenbe / Bp nu ficlj ban ber ^tatcti leger gefcBciben was vermeerdert geweeft van zooo ruiteren en 3000
Babbe/ fonber ben bpanb te befoeben/ en met fijn voetknechten , niet jegenftaende om metter daed te
bolbgetrocben toa0 narent/ om bien ongeregeïben betonen den goeden en geneigden wille , die hy draegc
engemuitineerben boopbptcflaen/ baermebe groot tot het gemene befte , en hoe feer hy eert de bevelen
aebterbennen gebenbc en jaloufie inplantcnbe in be van de doorluchtigfte Koninginge van Engeland,
Berten / niet alleen ban ben gemenen bolbe / macr oob heeft geen fwarigheid gemaekt de voorfchreven Caban anbere/ até of Bare iBajefleit met ben ^?ince ban
pitulatie aen te nemen , hoe gebreckig die ook was,
«©rangien eenig particulier boo?becl toaren foebenbe/ om welke gebreckigheid te vollen , heeft fijn Hooganbers banbentoelfianb banbejieberlanben/ toaer
heid gefonden na Antwerpen eenen fijnen dienaer mee
booj jiBalcontcntcn oo?faeb genomen Dabben / Ben te* memorien j endaer na omtrent een maend aleerdegen bte ban <6ent te ftellen / en be $?obincien ban felve konde komen ter monfter-plaets , fchikte hy ook
9Jrtop0 en Stenegoutoen foguaeb genoegen Dabben/ zure. A?en ten aen de Heeren Staten met brieven
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lgen de
:F0I7*) van credemie en onderrichtingen , om te vervo
indien
vercfFeninge van vele onvereflFendcpoinaen,of
* Commiifulx by de Staten nieten konde gefchieden
vereffeömte
t
farifieneequalificeert met volle mach
emonopt
ten
moch
nen de fwarigheden die onftaen
't welk verhinderen
fterplaets, op datter niets en ware
komnoch vcrachteren mochte d'uitkomfte van defe hern
Laut
op
digt
fte •de felve Agenten waren afgeveer
jk apden 9 Juny leftleden,en ofwel hen geen gewoonli
ven, fois dat d'apoftilleder
werd degege
en van
nt en
temeStat
poinen
? Mey leftleden, een art ijkei
Heer
heefc, in welk eerwaerdige Commiffariffen verfocht
werden,en de felve gequalificeert met volle macht, om
te verklaren en vereffenen alle fwarigheden en verfchillen : fo vernoegde fijn Hoogheid eenigfins , fulx nochtans dat hy niet naliet (opdat men geenfinsdevorderinge van fijn monfteringe foude verhinderen ) eenen
anderen laft te geven, al eer hem opten wege te bege, ende drie van fijne getrouwe Raedsheeren en
ven fend
Dienaers van fijnen huifeop ffimmegen ,om aldaerte
folliciteren de komfte der voorfz Commiffariflen,en
mette felve te vereffenen de poinden die in gefchil waren^ eer fijn Hoogheid quame ter plaetfe van de monge , indien fy de macht niet en hadden de felve
fterinof
den Staten terftond te communiceren enharerefolutie

te vorderen.hopende dat defe toeruftinge d'een en d'aneringe van 't ge, tote vord
oege.n Sofoud
derparty
fijne Hoogheid hem
ene kond
des lands
meen ebeftevern
geenfins inbeelden , dat de Heeren Staten fouden hebben willen verbeiden felf niet eenen dag,mitfdien 't felve fo feer haer welvaren en rufteaengink, endenintereft van 't gehele land,fo om den overlaft des armen gemenen volx, dieongetwijffelt (de faken lang flepende )
daer uit volgde als de maend die terwijlen verliep , verlies van tijde,gelegentheden,en datter fijnder eeren vele
o alle óefe inaengelegen wasjen vanden haren mede,alf
convenientcn en oneintelijke andere,fo vele voordelen
voor den vyand waren. Op defe hope,als wefende feker,
vertrok fijn Hoogheid van fijn huis van Lauthern den
15 Juny met geheel weinig gefin, om allen hinderte
weren die een groot gevolg met brengt >en om des te eer
te komen ter Monfrer-plaets: de felve gekomen fijnde
tot Wefel den go der fel ver maend noch geen tijdinge
ontfangen hebbende van fijn volk die tot Antwerpen
en tot Nimmegen waren , en wilde niet voortvaren of
hy wifte op wat voet de faken ftonden, en dat volgende
d'.ipoftilleder Heeren Staten Generael, de ComiffaruTen gearriveert waren met volle autoriteit en macht,
en met fijne luiden gehandelt hadden : maer fijn Hoogheid hebbende alsdoen brieven ontfangen van Antwerpen, vond hem in allen poincten gefruftreert of be,
fiendeter eender fijden befwaert mettet
drogenhem
Jeger,de welk aengekomen was,en ter andere fijden,dat
de Heeren Staten gene liquidatie of verefFeninge verleent hadden op de articulen in gefchille , felfs ook geen
Commiffariffengedeputeert om met fijn volk te handelen. Niettemin om in genen dele aen fijnen plicht te
ontbreken , en liet hy niet na om alle de voorfz inconvenienten, hem op wege te begeven na Zutphen,de
welk het rendevous was, hopende dat de Heeren Staten gewaerfchout wefende, dat fijn Hoogheid felfs in
perfoon op wege was, des te eer Commiffariffen af fenden fouden, om mette Monfteringe voort te varen.
Een dag voor fijn komfte tot Zutphen, komen van wege de Heere EcrcshertogtweEdelen,om fijn Hoogheid
welkom te heten , en van wegen den felven , hem alle
dienften van goedwilligheid en vrundfehap aen te bieden ,Sijne Hoogheid na dat hy de felve bedankt heeft,
folegt hy hen uit de ftaet van fijne faken en het fchadelijk gevolg,niet alleen van fijne eereen reputatie of verachtinge:maer ook den gehelen ftate der Nederlanden,
fo by gebrek van monftering te doen, hy gedwongen
werde lange in die quartieren te verblijven , hem grotelijx aen hen beklagende van de kiene ordre die men gegeven hadde , en de felve meer en meermalen biddende, wel fo verre feker dat na den plicht en liefde als fy tot
hun Vaderland droegen , ly by fijn Hoogheid bleven,
om by gebreke van Commiffariffen byde monfterin-

ge te wefen , die hy metten Grave Jan van Naffau en fy
aen vangen fouden, om tijd te winnen, hen verfelcercndedathy van fijne fijde daer in voort varen foude als
Prince , lief hebber des Vaderlands en ter goeder trou wen. Defelve Edelen,na datfy fijne Hoogheid bedankt
hebben van fijne goede genegentheid , baden hem niet
tedoen'tgevermochten
fy niet
af te nemen,dat
qualijk
om datfy genen
begeerde,
van hen
nefijn Hoogheid
laft commiffie noch bevel hadden.Weinige dagen daer
naquamen eenigefonder brieven aen fijn Hoogheid,
fonder inftrucUe-, fonder macht van handelen , of eenigc fwarigheden te mogen vergelijken , feggende genen
anderen laft te hebben als alleen fimpelijkteMonfteren
mette voorfz twe Edelen ,die fijn Hoogheid waren komen vinden van wegen den Heere Eertshertog volgende de capitulatie, en op den felven voet als d'andere ruiteren waren gemonftert. Sijn Hoogheid van defe maniere van procederen feer vreemt , alfulken volk ( hoe
wel Edelen ) tefenden , hem onbekent en den voornaemftenvan fijnen leger, fonder eenige brieven aen
hem , noch van de Staten noch andere , aengefien dat
d'apoftille der Heeren Staten hier voren verhaelt , inhielt, datter Commiffariffen fouden gegeven werden
met volle macht , ook hadde fijn Hoogheid lange tijd
aCngehouden door gefanten , brieven , en vertoningen
aen den voorfz Heeren Staten , hen gevende te kennen
d'onheilen of inconvenienren die daer uit onftaen
mochten ,en alfo het fijn eigen fake niet was , maer dat
het gefchil was vanPrincen, Coionellen , Graven en
merkelijke Heeren, die hem in defe fijne expeditie vergefelfchapt hadden , om 't befte defer landen , fo konde
hy niet minder doen, als hen 't felve te communiceren,
de felve, na dat fy gehoort hadden 't gene voorfz is,
maekten des fwarigheid,oordelende door defe beginfelen , hoedanig d'uitkomfte foude wefen , fo fy monfter
paffeerden fonder verfekert te wefen van hun tractementen. Sijn Hoogheid ondertufïchen begerende fo
Vele by hem mogelijk was,alle faken tot meefte verlichtinge defer landen te avanceren , na v ele vertoningen,
beden en verfoek,beweegdefetotte monfteringe te be, hunne appoinctementen te laten verblijwil igen en
ven aen de Heeren Staten Generael, welk hy verhoopte dat gemerkt den dienft die de voorfz Princen, Coionellen en Heeren defen Vaderlande deden, fy 't felven
aen hun bekennen , en hen geven fouden des te meer
vernoegen , alsfy metter daed fouden hebben bewefen
den y ver die fy hadden tot hun welvaren , in welken fy
wel bewilligt hebben , hem waerlijk betonende vrundlijk en begerig tot vorderinge van 't gemeen befte. Defe fwarigheid afgedaen fijnde , refer eene andere op van
de generale traktementen van elk regiment, na defe eene derde, van de foldye en onderhoud der fandsknecbten,wclke fwarigheden fijnde veeleer uitgeftelt dan afgedaen ,om de monfteringe niet te verachteren , (o
ftond noch op die van 't nacht-gelt,gefchil otn't wachtgeld, grond en oorfake van allen ongemacken, die 't iedert fijn opgerefen , voornaemfte oorfaek van alle fwarigheden en mifnoegen der foldaten , tot fonderlinge
quetfinge van de eereen welachtingevan fijne Hoogheid. Komende dan de Commiffariffen inonderhandelinge van 't nacht-geld , fo werden vele dagen doorgebracht fonder te konnen geraken tot een einde. Hoe
wel dat ( om niet te fpreken van den overlaft van 't arme volk) eenen dag byden Commiffariflen gedifputeert om de foldye, meer weg nam in koften die ondertuffchen verliepen ,als alle de fwarigheden konden bedragen. HetHooftftukondertuffchen verdragen we,
daer gefchil van de betalinge van 't voorfz
fendewerd
nacht-geld en van de gehele maend , welk gefchil des te
fwaerder was , dat onfe ruiteren gewaerfchouwt waren
dat die van den Grave van Swartfenborg , die omtrent
's Hertogen- Bofch lagen d'nacht-geld en de maend gereet ontfangen hadden, daer en was ook geen geld voor
d'een noch voor d'andendan was verfekertheid voorde
maend , daer mede de ruiteren niet wouden te vreden
Sijn
fijn , om dattet nacht-geld d'eerfte wefen mofte , en dat
fy geen minder noch erger paye en wouden hebben
als d'andere, die airede voor hun gemonftert waren.
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Sijn Hoogheid dede alles wat hem mogelijk was , door I fijn leger, bidden en verfoeken) de Heeren Staten eehig
geld gefonden hebben , felfs niet met hem gefproken
billijke
beweginge
en
alle
foorte
van
follici'tacien
,
om
dien weg te ontgaen. De Commiiïariifen van haerder van eenig beleid defer oorloge , ook niet van de middelijden beloven fijn Hoogheid , den Colonellenen Rit- len,om 't leger te doen vertrecken om iets aen te nemen
fneefteren folemnelijk tottweaeneen volgende reifen en om tegens den vyand iets treffeli jx te verrichten, hoo
wel den nood
faken de tijd en gelegentheid wel ver't felve vernieuwende, dat de monfteringe gepafTeeert eifchtedatmenderdaer
aen dachte. Wel is waer datmen
lijnde , fy fouden geenfins aengefocht werden te vertrecken , noch uit Zutphen, noch ook uitte Quartieren hem by wijlen heeft gecommuniceert, als in't voorby
daer fy waren eenen voet te fetten , of fy en fouden van gaen de refolutien airede genomen , fonder te weten
waer toe noch hoe : of nu wel de voorfz Heeren Staten
d'eerfte maend , en d'nacht-eeld , mede gcreet betaelt
werden. Alfo werd de monfteringe gedaen, enquam geenfins en hadden voorfien op de betalinge van't nacht
eenige dagen daer na de reft van het geld welk de door- geld, volgens hun beloften, en dat fijn Hoogheid ten
luchtige Koninginne van Engeland belooft hadde aen verfoekevan fijn ruiteren hen ontboden hadde, datfe
lijn Hoogheid op te brengen, ingevalle dathy inper- niet gefint en waren uit het quartier daer fy lagen te
foon quam tot onderftand defer Landen , doch niet vertrecken, fo fy hun geld niet ontfangen en hadden, fo
volkomelijkom dat de Heeren Staten of de Treforiers ift nochtans dat hy des niet tegcnftaende , altijds de
voornaemfte niet alleen van den Staten maer ook den
dat inhielden, boven dat fy affloegen 't geld den Francoifen verfchoten omtrent 10000 gulden, diefytot anderen heeft doen verklaren,dat fo men een goede renoch toe niet en hebben willen betalen , fijn Hoogheid folutie name , voor d'welvaren des l.ands, hy en foude
willende dit geld verdelen , met het overfchot van 't geen fwarigheid maken te marcheren , 't welk metter
gunt hy ontfangen hadde door wege van Hamborg, waerheid (onaengefien de al te grote en openbare oorfaken van mifnoegen van fijn krijgsvolk, diehaerfien
word voor de maend te kort bevonden , 't welk hy
nochtans voor de lichtinge fijn volk belooft hadde , de als gerantfoerjeert aen de fteden, van welken fy haer behoeften nemen moften,metgereetgeld,en datmen onruiteren ter andere fijden weigerden 't maend-geld
niet op en bracht wat hen was belooft ) foude
dertufTen
t'ontfangen , ten ware fy eerft van 't nacht-geld waren
betaelt , de welk hen was belooft , en de welk voorgaet hebben gefchied , in dien men niet alte openbaerlijkfo
en voor de maend betaelt moet wefen, en de welk d'an- grote partialiteiten en hadde gebruikt, gevende den anderen ruiteren een halve maend gagie, die airede een.
der ruiters ontfangen hadden , middelertijd werden
brieven aen fijn Hoogheid gegeven van den Eertshcr- hele maend en 't gehele nacht-geld ontfangen hadden :
tog en Heeren Staten Generael , houdende in fubftan- maer fonder te voldoen eenfolemnele belofte hen luiden gedaen , fo maekten fy als noch geen fwarigheid te
tie datter geen middel voor de hand was om 't nachtgeld tebetalen > maer dat op hun trouwe daer by geen marcheren, fier daer in 't korte hetnaekte verhaelvan
gebrek wefen en foude , of fy fouden 't felve in gereden 't gene gepafleert is federt d'aenkomfte van fijn Hoogheid tot
, het vertrecken van Mechelen , waer uit lichÊelde ten einde der maend betalen,biddende fijn Hoogt
e
l
ijk te vernemen is,hoedanigonrechtmen fijn Hoogeid, ten aenfien der tegenwoordige nood 't felve te
middelen by het leger, dat het fich bevredigde en beheid aendoet en fijnen leger,van hem te befwaren metwilligde met het gene datmen tegen woordelij k konde te faute van 't verfuim van tijd» occafien, en der maend,
op brengen. Waer op fijne Excellentie gene redenen fonder iets uit te rechten omtrent Zutphen , aengefien
na en liet om fijn volk tot lijdfaemheid te bewegen,
oogenfchijnlijk blijkt by't voorgaende verhael fimvoor fo kleinen tijd , hem vertonende de fekerheid van het
pelijk aengewefen, dat fulx van elders herkomt, als van
betalinge , na de voorfchreven beloften en den nood fijn Hoogheid of fijn leger. Tot welk geen ander teken
die daer was datfe by den anderen gevoegt werden., dat- nodig is,als dit te weten : dat fijn Hoogheid wefende aiter het gemene befte fo veel aengelegen was , en den
rede gevoegt met het ander leger by Mechelen , en bewelvaren vanden Lande, felfs ook de eeré van fijne
reid wefende allen goeden aenflagtedoen, heeftmen
Hoogheid en van haer felfs : de ruiteren hen fondcren- daer gelaten den beften en bequaemfte tijd des fomers,
de op d'exempel der andere die d'nacht-geld en de 17 dagen lank fonder iets aen te rechten,en fonder hem
maend voor het marcheren ontfangen hadden , en fon- met k rijgsfaken te beraden. Gelijk ter contrarie geen
derlinge op te autentijke beloften en proteftatien der plaets heeft 't geen men feid de oorfaek des hinders die
voorfchreven CommifTarifïèn , fo en hadden de voor- fijn Hoogheid gegeven foude hebben , dat het geld ko~
fchreven vertoningen by hen geen plaets, tot dat fijn mende uit Engeland van de DoorluchtigfteConinginHoogheid hen borge hadde gefteld voor de trouwe der ne van Engeland niet en quam in handen van den StaHeeren Staten Generael , en belooft by gevalle dat I ten , de betalinge verachtertis,en'tgeldIatertotZuthet voorfchreven nacht-geld niet en werde opgebracht phen aengekomen. Want of wel de 20000 Engelfe
op 't einde der maend , dat hy daer voor foude verant- ponden fteerlings gereet hadden geweeft , ter aenkomwoorden, fulx hy te voren nieten hadde gedaen. En ftevan fijne Hoogheid ofeer,fo waren daer geen Comom dathy hem daer byqualijk bevonden hadde, had- j mifTarifïen,als voren gefeid is geweeft, fonder welke de
monftcring niet en konde gefchieden. Tentwedende
de hy fulx wel mogen voor by gaen , fo d'uitterfte be- voorfz zoooo ponden fteerlings , en waren niet beftant
geerte die hy hadde om te vorderen fijn Benden , hem
daer toe niet gedreven hadde. Aldus wefende de fwa- of genoeg mette andere 10000 ponden fteerlings , die
righeden eenfdeels weggenomen , en fijn Hoogheid haer Maj. hadde doen verftrecken aen fijn Hoogheid
wefende verfocht door. den Aertshertog en Heeren over Hamburg , tot betalinge van de maend , gelijk dat
Staten , hem in haefte te benaerftigen om den Rhijn en genoeg gebleken heeft , by datmen den hogen Officieren vande ruiteren niet en heeft betaelt; en dat de landsMafe te pafleren , hem verfekerende dat hy t'zijnder
knechten enFrancoifen hare volle maend hebben ontkomfte alle oorfake van goed vernoegen foude vinden,
fangenen
, niet met allen op hen payementen (hoewel
breekt het leger op van Zutphen , en komt hem lenochtans
fy hun fulx hebben betoont wel geneigt , toe
geren byhet leger van d& Staten omtrent Mechelen.
het welvaren van defen lande en dienft van fijn HoogOp 't vertrek van Zutphen , fchikt hy in haeft fijn Leheid, fodatfe m er iteren lof en goede recompenfe) fo
gaten na Antwerpen aen de Staten , om de felve tevervele feilt het dat het nacht-geld , de welk de ruiteren om
(Fol.77.) tonen den nood die daer was om fijn leger te onderhou- de
reden en exempel der andere wilden hebben, al eer
den in goede wille, om fijn en haer eerete confervevoor
te varen, aldaer ware : men heeft ook wel gemerkt
ren,diealdaer verbonden was, en te verhinderen dat
t'fijnder komfte geen oorfaek en waer van mifnoegen dat fijn Hoogheid goedereden hadde te verforgendat
of wantrouwe,ook om te bevorderen dat de felve Hee- het geld van Engeland niet en vielein een derde hand,
ren Staten ordre ftelden opten tax van de vivres , op de want hy heeft het fo wel niet konnen verforgen, of men
plaetfen , en inficht namen tot allen faken. Sijn Hoog- heeft konnen behouden 10000 guldens, daer men den
heid aengekomen wefende tot Mechelen , is daer ver- Francoifen mede geadvenceert heeft, en belangenbleven totten 17, fonder (dat onaengefien alle follicita
de het nacht-geld , hoe wel 't belooft fy geweeft by
by monde en door allen mogelijke midde
brieven
van
mifnoegen
rechtmatig
het
tien en vertoningen van
len,
Ba
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raaenden veriolca, foift nochtans dattcr by na vier
nen zijn , eer die betaelc zijn geweeft. Men fegtóok
n
dat het gebrek van de becalinge herkomt, van wege
zijn
de over grote menigte der ruiteren en knechten by
acht , te buiten gaende 't geeifchte getal
Hoogheidn, gebr
der State daerna fyhun middelen begroot hadden
van omtrent duifend ruyteren en duifend voetknechberoepen
ten: Sijn Hoogheid wefende aengefochten entegen
een fo
ftell
te
hem
om
n
,
State
en
van de Heer
ende grote
grote Vyand , heeft gedacht dat hy hebbeeft
eren als
macht , men te eer den vyand foude verm
door kleene,cn dat het fijn reputatie en grootheid bètameiijker was,eer meer dan minder met te brengen,ook
wel wetende dat eenigelaft hadden lichtinge te doen en
geld ontfangen, welke nochtans fo haeft hun volk niet
hadden konnen opbrengen, en met waerheid daeris
fchijn , indien een fo fchonen Leger der Heeren Staten
wel beleid ware geweeft , de faken waren bet gevordert
als die fijn , het betaemde ook den CommiffarifTen van
de Monfteringe te pafleren of cafleren , fulx meer was
als haren laftbehelfde. Maerom dat hier den knoop
leid van welken de Heeren Staten groot werk maken,
moetmen den grond weten op welk de faek gelegen is,
fo verre men des volkomen kennis wil hebben. De
1000 ruiterenen 1000 voetknechten die daer over geweeft fijn,verdeelt in den Leger,mogen des maends bedragen op4.0000 guld. indien de Heeren Staten betaelt
hadden d'armeye of Leger van fijn Hoogheid,tot op de
fomme van 40000 guldens ,fo mochter eenigen fchijn
van reden fijn-.maer het blijkt dat de Heeren Staten niet
een eenigen ftuyver gefonden hebben van'tgeld d'welk
hier te Lande gegeven wert , en dat fy onthouden hebben omtrent 10000 guldens van het gene van de Coninginne van Engeland komt, boven 't gene datmen
van 't geld gekort heeft , d'welk de Francoyfen is verftrekt, als gefeid is. En ofwel 't geld van Engeland volkomen hadde geweeft , fo ift datmen uyt den appoinctementen der Princen,Graven,vry-Heeren en andere,
al noch te kort quam meer als 70000 guld., fonder dat
men den Francoyfen fchuldig is tot voldoeninge van
hun betalinge , volgende de rekeninge vanhunbetalinge, volgende de rekeninge die zijn Hoogheid den
Staten heeft overgelevert. Sijn Hoogheid heeft ook tot
zijn vertrek van Mechelen , hoe feer hy ook heeft aengehouden niet eenen pennink van de Staten ontfangen, dan op zijn fcheyder heeftmen hem gegeven
16000 guldens , fo dat 't gunt men den Leger van fijn
Hoogheid fchuldig is beloopt 500000 guldens tot defen dage, fovele fcheelt het dat zijn Hoogheid voor
2ijn geheel Leger twee volle maenden , gelijk eenige groten tot zijnen volke binnen Antwerpen hebben
te kennen gegeven , en 't geruchte gegaen heeft. So
"blijkt dan klaerlijkdat het niet en is om datdesvolx
te veel is geweeft, dat zijn Hoogheid geen geld heeft
ontfangen , vermits al had hy minder gehad dan 5000
ruyters, fo foude men hem fchuldig wefen meer als
40000 guldens : maer ift datmen om het te groot
getal van zijn Hoogheids ruiteren de Staten hen
hebben al te befwaert bevonden , 'tis een vreemde fake datt'federt de genomen refolutie by den Heeren
Staten fijn Hoogheid te verfoeken volk
tot hun onderftand te brengen , fy hun fterkte te paerde en te
voet hebben vermeerdert , ter welker oorfake fy hen
te meer befwaert hebben. So blijkt het dan dat het uytvluchten zijn,endattet eenandere verborgentheid is
ng tot
als
verleinco
Zutp
en de
veelh
der ruyte
en ,vero
ienthen
die 'tdefe
nven
ekt eid
orfa
: maer
ten ren,
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zijne Hoogheid niet toe daer van wijder onderfoek te
doen : De andere feggen dat den overgrooten ftaet
fijnder Hoogheid , daer op men een klein Leger konde
onderhouden, oorfaek van alle het quaed is, en den alle
te grotenen ondraeglijken laftdesLands: werde fulx
gefeid van den onwetenden en het gemeen volxken ,
't ware een kleine fake , maer alfo die , de welke 't bedrijf derfaken ter hand hebben, fo verre fpreken,
Hoogheiden kan niet nalaten te feggen wat van fijn
der
fake is. So wanneer fijn Hoogheid foude vermeten te
hebben tradtcmemt fijnder qualiteyten Hoogheid be-

jk , foude daer in volgen den voet van die van
tamelihy
den Lande, welke by Godlijke en Wereldlijke Rechverbonden fijn 't recht van hun Vaderland te bewaren,
te avonturen tot verloffinge des felfslijf en goed, en
hebbende 't meerendeel in dat Land hare Middelen,
en laten niet na hun qualiteit en charges , of beveelen
grote ftaten , weddens , en penfioerten te nemen ,
hoe grote armoede hare arme gemeente mach lyden , 't welke fo wel in eenuitlandfe Prihce foude mogen verontfchuldigr werden , welken zy den meeften
tijd een huerling noemen : So weet ook fijn Hoog^78.
heid feer wel hoedanig tractement by den Heeren Staten eenen vreemden Heere belooft was, die fuiken
fterkte nieten moefte overbrengen, en die van geen
groter qualiteit en is. Maer fijn Hoogheid willende
betonen metter daed hoe feer hygeneigt is dit Land
te verlichten , voor fo veel het aen fijnen wille hangt ,
met aenbieden van lijf en goed, nefFens alle fijne middelen ,töt verloffinge van dien , en heeft noit geeifcht noch ook geen meeninge gehad eenig traenement te vorderen nochte teeifchen voor fijn Perfoon,
veel mineenige Steden of titulen gecapituleert , of fijn
voordeel gefocht , heeft ook niet willen aenveerden
d'appoinctementen die hem toekomen , als voor een
Colonel van 1000 ruyteren en 3000 voetknechten, gelijk hyver klaert heeft en laten weten by brieven en fijn
Agenten , te vreden wefende te dienen uyt vrygeeftigheid des herten in eene fo rechtmatige fake als dcfe is,
daer fowel den gemenen ftaet, als rufte des heyligen
Rijx aen gelegen is , iftdatfulke wefende van gelijken
ftate belofte nebben of noch den Heeren Staten verfoeken defelve appoinctementen te hebben , als fijn
Hoogheid van gelijken doen , de voorfz Staten fullen
hen feer ontlaft vinden , en fullen des te beter middel
hebben die te betalen , welken fulx extraordinaerlijk
toekomt. Belangende de fomme,fijn Hoogheit belooft
by den Heeren Staten voor d'extraordinaris betalinge
der Princen, Graven en Vry-Heeren, mitfgaders anderen Edelen van fijnen Huyfe, de felve heen; verklaerf,
dat om wederzijds alle mifvertrouwen te weeren , en
denlafter te mijden, hyenkan noch en wilt niet aennemen t begeerende (op datmen met waerheid wete
waer 't geld henen ga , en op dat fijn Hoogheid in allen
puncten de handen rein hebbe ) dat de Staten ordoneren gequalificeerde Comiffariflen van haer fijde om te
handelen met hem: tor welken fijne Hoogheid de hand
houden fal en hem gebruiken laten , na alle fijn vermogen om hem tot alle redelijkheid en billijkheid te
voegen. De faken hier voren overleid betonen klaerIijkop wat voet fijn Hoogheid gegaen en hoe men fich
tegen hem gehouden en datmen met ondankbaerheid
tegen hem velelafteringen geftroit boven het, onwaerdige onthael ,'twelk hy ontfangen heeft in allen faken,
van den dage af dat hy in defen Lande gekomen is En
en beklaegt niet dan dat alle middelen hem benomen
fijn , om te voldoen de hope de welke de arme gemeente der Nederlanden op fijne komfte gefield hadde, van welke fy verhoopten eenige verloffinge ofte
meerder verfekertheid , want hoewel men gefocht (Fol.78.)
heeft hem fijn geloof te doen verliefen by den ruiteren en het krijgsvolke fijne reputatie by allen latende
fijn geloof verplicht, hem niet gevende het beloofde
geld , dan by kleine fommen , fijne ruiteren voor
andere te ruggeftellende, heraop'tftuk van Oorloge
niet communicerende dan de refolutien aireede genomen, verdeelende fijne fterkten in den voortocht,
flachen achtertocht, om hem alle bevel t'ontnemen,
alle welke en meer andere dingen voorgenomen werden om hem fijne autoriteit te verkleinen , en hem te
ftellen onder mindre Colonellen. So ift dat hy wetende dat fijne orden , qualiteit en goede genegentheid
daerom nieten konde vermindert werden , fo hadde
hy niet onderlaten te volherden om hem te voegen
tot allen dingen hem mogelijk , hadde hy konnen denken te mogen eenigen merkelijken dienft doen toe
het gemeene befte, hem vernoegende te dienen 'tfy bevelende ofgehoorfamende den m inften die daer fy. Te
feggen datmen der Staten onvermogentheid de fchuld
moet

.
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Oorfpronk der Nederland/e Beroerten,

fmaeb en ontoeerbigBeib ban fommige aengebaüt w
toeeft/'ttoelftBp gualijftnemenbe/ Beeft BP tot <©?e*
belingen ftomenbe/ Bern ineefter ban bet garntfoen
gemaefit / 'ttoelft ge m Krijt om boen toatf / betoijle BP
ober Bet garntfoen tommanbeerbe en 't felbe tot fijnen
totlle ftabbe / en Beeft fijn appoinetement ban ben Co*
ninft felftf geftregen ban hm ben i o ^eptemb?. Sflnno
iS78,gegeben binnen flfêab?ib in&pangien/ fomen
namaetë beeft berftaen/ en Beeft baerbeneffeng ook
laden autoriteit ban ben Coninn ontfangen /oman*
bere tot gelijften af bal te betoegen en b?engen/gelijft BP
ooft 'tfelbe gebaen Beeft/ maftenbe accoo?t metten ï£ee*
re ban SBontignp / gelijft top öicc na fullen berBalen.
^epince ban <©?angien Beeft terflont nabe$a*
cificatie ban <©ent en lang eer bp na 2S?abanb ber* *e*
troft / fecrete intelligentie geBouben met eenf ge ban be $?<»«*»*
p?incipaelfte in «Selberlanb/ ban gelijften mfcjfef* K,£;
lanben<©berpfei/ ommettefelbeen bie ban J^oiïanb ücoSe*
en Zeelanb te bereenigen en een önfe te treffen/ tot men/ om
toelften einbe BP tot berfcljeiben reifen IBeefier «ïacob £ S,>
|fêup$in<0elberlanb gefonben Beeft: toantBpacbte «map
bat ben tante ban l&ollanb niettoepnig entoasgele* *"*„
gen aen <0elberlanb / arijtenbe 't felbe boo? een p?opu* ffiSn
gnacule ban^ollanb/ toant be bpanb meefïer ban fcoiumo
eelberlanb fijnbe toa$ ooft meefter banöe bier ©ooft* S3&.
Aromen i ban'tgantfe$eberlanb/ al0benKB?n/be ffiST
Hêafe / b Hfel en be 3BaeI / en bonbe oberfulr bie ban ^«,b£r*
J^ollanb groot afb?en boen/ gelijfe uit be boojlebene la"hbP!"
<©o?loge genoeg toa0 geblenen/ijpBielt ooft in®;fef* SSm*
lanben <©ber-pfel ro?re(ponbentie tot gelijben einbe/ «««♦
boctj berflonb genoegfaem bat albaer/ baer niet af
ballenen foube up albien Bpbie ban (aelberlanbmet
eerft baer toe en feonbe betoegen. <en hit toa# toei een
Tbc Staten ft ebben riem Bier opgeamtooojt» en ban be boomaemfie oo?faften baer boo? Bp fijnen tooe*
toeberom Bare ejtcufe gebaen en gefoebt Bern met ber 03?abe gioljan ban $afTou be toeegbe Bet gouber*
nement ban <©elberlanb/ baer toe be felbe Öeere <02a?
alle beleefde mibbclen te bjcöen te fletlen / befteunenbe beberfocBt
too?be/ teaenbaerben. me baer toe an*
ten eeutoigen bagen Bern berbonben te toefen / p?efen=
teerenbe Bern allen bfenft/ en batfe Dopen iiemaile berfinis niet gefint toajj / en boo?toaer / tik berre fien*
öoet contentement te fuilen boen naer gen berm ogen. be t^eere Beeft niet geruft boo? BP 't felbe tetoege
geb?acljt Beeft. m$ BP nu fag batbe JBalff Be ©^obin*
A Hö nube fanenalbu* fïonben en bat be tonner cien oojfafee ban bc^unie en frfieibinge focBten/ onbec
"boo? be beur toaö/ en batmen met bat grote en 'tbejcfel banbe Keligie: fo Beeft Bp 't felbe meeren
cctoelbirje 3leger ber Staten / bat fo bef toaerlijft boo? meer boo? fijnen boomoemben faoeber boen boiberen
be % .anben toaö getoeeft / niet anbcrtf tot bo:beele ban enbeleiben. <0?abe 3!oBan ban^affou Babbe nu al
toen Hanbe/ en urenlange banbe bpanöen/ baer me; een goebe tyb De fabe bp ber Banb genomen/ en Hit ban
Bommel au ficB in ben boo?aaenben «rijg ban <tf5eU
be Beeft uttgerecBt / fo its raebfaem gebonben Bet feltoc berianö
afgefonbert/ en aen ben fêeere ©2inre enbte,
op te boenen met be alber beguaemfle en geboegiuftfte
maniere boenl(jft3ijnbe/ eer baer boo2bcr onojbenin* tfelbe mebe fecret
elijft en openbaerlijft. ^e Wnntt
ge/febabe/ acBterbeelen meerber inconbenienten of
Babbe
lange
n
tijb
geern
e eenss in l^ollanb getoeeft / om
onïjeilen ontftonben : befe refolutfe genomen fijnbe/ e#
©e
mett
en
Stat
en
ban
^oll
anb en ^eelanb bien aen*
ben 45ialK ban 2&offn aio fi^ooft en <6enerael ban ben
j&taten Eeoer acngefr fpeben / be toelltc metten ©eerc ban % a gaenbe re fp?eben / en be fahe felfef
baer toe tebeleiben/
tjcfecn
baren
5loue/ IBaerfrBalftban ben legere (tic be peeren Babbe ooft banbe felbe fafte tot meermaelincommu*
3Ug«t
Staten alief een berfotBt en toel geerperimenteert I nicatie getoeefl met W ban ötrerBt boo? JiBeeftec
op.
Brög^oberfte/ uit ©janftrijft ontüoben Bebben gebab/ 5Flo?fé €Bin / 3Cbbor aet ban be Staten ban atrecBt/
na be neberlage ban <0emblour0/om befen ffaet te be en |Br. 5piori$f Jgeermael en anbere <©ebeputeerbe/
ïiienen)fulr feer toel/boojficbtelijft/tonfiijB en pjijfeltjft hit baer toe feer genegen toaren/en be fafte Bolpen bo?*
fonber fcBabe of acbterbeel gebaen Bebben / en 3ijn be beren: in ©nefianb toerbeBet beleib boo? Carei 0002
atanbfatcn in garntfoen geleib in be fieben / be b?cem* ba / ^oco jKartina en meer anbere/ ban en Babbe tot
te eenf beeljs afgebanftt / en boo?ber0 Bier en baer ge* nocB toe niet boojt getoilt. 3Clsf Bp nu Boopte bie fafte
Ieibbaerfpbe minde frbabe boen fouben bonnen/ in ten befien te fullen einben/fo Babbe Bp be Staten be*
!)et optreeften nam be ^?abe ban ^oBenlo be ^tab fcB?eben tot <5eertrupben 23erge/tegen ben 1 4 §unü/
en Bet ^lotban ïBiert of iDeertfn/ toeftomenbe be ban Beeft Bern baer na baer ban moeten erruferen/
<Ü5?abc Dan Hoome / gelegen htk mijlen ban it emun fcB?öbenbe battet Bern ban Bertenleet toasfbatbpbp
lie / ban Bet toert fto?të baer na toeberom ingenomen/ Benlieben niet en mocBt in perfoon bomen/ na be
ïe^uptferupteren logeerben Ben in (CBtenen/ SBerf* groote begeerte en'tberlangen bat Bp baer toefiab*
be / bermitjS be menigbulbige affairen / onuit*
febot en meer anbere piaetfen.
m%w
©aïentijn bu ^arbieu l^eer ban ga ffêote toajs fp?eeftelijfte moeiten / en groote 3toarigbeben hit
gêven,dat fy geen middelen of vermogen hebben
om geld op te brengen , dat heeft geen plaetfe , want fy
hebbent opgebracht in by wefen van fijn Hoogheid
voor de andere ruyteren by Mechelen , die airede een
gehele maend ontfangen hadden en het nachtgeld, daer
die van fijne Hoogheid noch de maend noch ook
d'nacht-geld niet hadden ontfangen. Tot defer oorfaken fijn Hoogheid oordeelende door fodanige middelen van voortvaren t'henwaerts ,dat hy mogelijk niet al
teaengenaem noch nut was in defe Landen, boven het
inbeelden datmeh heeft , dat fijn overgrote tra&ement
oorfake is van groten lafte , fijnde ook uit Engeland gewaerfchout,dat de Staten de doorluchtigfte Coninginne gebeden hebben fijn wederkeren te middelen, heeft
belloten of gerefolveert ( op dat door fijne tegenwoordigheid hyniet toeenftade inconvenienten die ontftaen)te vertrecken uit defe Landen en na Duytfland te
keren, latende d'uitkomfte van defe Oorlog in de hoge
en krachtige hand Gods j Biddende den Heeren Staten
op'tfpocdigfte gequalificeerde CommiiTarifen aen fijne ruyteren te fchicken , om met hen nopende de betalinge te handelen,en r/onderhouden deHeeren die hem
in defe Landen vergefelfchapt hebben, endaeromte
meer dat hun drie maendendïenft alreedc verfchenen
fijn : fijn Hoogheid fal om alle dat niet laten defe genegentheid en goeden wille die hyen wijlen fijn Heere
vader feer geluckiger memorie altijds gedragen hebben
totten welftand , vorderinge,rufte en vrede defer Landen te, volherden , niet fo feer wenfchende dan beter
gelegentheid ter hand te hebben , om te betonen defe
fijne wilvecrdigheid of bereitheid door alle goede daden.
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<6ouberneur
ban <5?ebelingen/
b'toelft een 3eeftebe
fóinfêlaenberen/
gelegen tuffrBenCale^en
3frupn>
nerften / op be bloefof rebiere 30a leggenbe / ban btU
be befe ftebenelr h;k mijlen / i$ een fterfte ftebe en
frontier tegen €alc$7 befe ^eere ban Hai^otetoasi
tn'teerfte alöbe Staten Baren Hegerop?ecBten
3&on gian / #berfte of <0enerael ober Bet geftButtegen
/ en
toatf mebe in ber Staten Seger ali$ Bet omtrent
45emblour$ geflagen toerbe/ al$ BP.baer na boo?
®laenberen retf be na <$?ebeUngen sss Bern eenige
II. Deel.

meer en meer boo?bielen/~bebinbenbe bat
\| bagelBr
bp baer toe
ftonbe/ bat Bpmebe
bcr^
ftont batter nietbacerenen
tuffcBen Bet ^upber-ouartier
en 5^00?*
ber-guartier ban ^ollanb/ nocB grote gueftie toass
tn't ftuft banbe contributien / oube ftDulbenenan*
bersf/ en bat hk ban Bet Euiber-guartter geerne
allesS op ben ouben boet/ geljjft fi» fuftineerben bat?
tet boo? ben trot bie en ooft in ben tróuble getoeefi bw
toilbenregeeren en birigeren/ feggenbe batbe febei*
bingetoasSgeftomenboo? Betobergaen ban^aeriem/
B 3
batfe
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Het dertiende Boek.
, <patfe in 't maften en evamineren ban Den felben 1578.
m* ftaetallc
toerDen/ bel&gse
en gefepareernut maer
onnoDige ftoflen/ onnutte en noDelofeDien?
oatfeuanbenhcnanDer
eenColle
r £ ban aclii meenDe batter
jlen/
gagienentractementen
al^anDereftoflenfouDen
De
öctöc
Dat
DocB
n/
toefe
te
n
ojbe
cneene&eurfebebo
&at bpBenluiDen eenige be^uame mibbeibaneen
«tëuartieren Baer 43ecommitteecDe Daer in fouDen affnijDen.
*
tncon
en
0en
iglje
3toar
generale
en eenparige contributie ober Den geBclen
De
t
BPDa
De
ef
hebben/ fob?e
beroemen ooft fouDen mogen bermeerDeren / fjebbenpe
XanDe/
geaDbifeert/
geopemenmetterDaeDterejce^
tt cutie fouDe too?Den gefïclt.
alrebe betoonden Dat tien felben rtotfl berootfaef
en ote
naODe Dat De $£0llanDfe folöaten in 2Ö2abanb
<&at De boben genoemDe contributie gebonDen fijn?
miartieren3ijnDe/ in bier maenDen geen betalingeen De/ goeDe geregeïtBeiD geBouDen too?De/ DatDepen^
Difreputatie en op-fpjafte ningen Daer ban ftomenDe niet entooaDen berlireftt/
BaDDen geljaD/ tot grooteeban
P Dan alleen tot fuïften gcbiuift afö Defelbe tooien be*
Dan fnn€reellentie enDi $|ollanb/ foBaenDDeB
meer
Die
tot berfcBeiDen reifen ooft niet alleen om / maer toilligt»
anDere faften aen Die Dan «|ollanD gefcBjebennr/Den
5^at niemanD / nocï) De ïieftenftamer nocBte Colie^
2upm
ooftgefonoen/ Danfnnen £ecretartë2dan3©
gie/ üeemraDen nocBte a&o?pen / eenige omflagen of
©lefiDent #icolai/ SonftBeecgioBanb oerben uitfettingen obereenige 3ianDen fullen mogen Doen/
ban ©liet en anbere/ Dan Beeft Daer na raeDfacm ge* Dan mi t booztoetenen ftenniffe ban Den Staten/ om
bonDen/ pjincipalijft om te bo?Deren befafte ban De
niet te feec op eenen tjjD te be3toaren.
boo2feB?ebenanie/ Daertoetegebiufften fijnen boos* D'^nDerfateh
<®ï\tl) Dat D'o?Dinarifc fteuren/ bp ^pgraben en
noemDen bjoeDer/ en tot Dien epnDe Den Staten te HeemraDen
tot onDerBoub ban De ^gftagien getooon
oefcB&ben tegen Den feften <©ctob2$ tot <©02cum/ al- te maften / Baren loop fouDen Bebbetu
en fou*
toaerfijn boo^^eer b:oeDermeDe comparer
€n alfoftjti €xteil berflonD baü eenige Difputen
e plaetfe aenfönboo2f5b2oe*
nDeDenaefl
öe/atë toefe
t.
tufTcB^nD^Delenen^teDen
ban HollanD/ nopenbe
en
emen
n
fteiD
bern
^aer toare tot berfc
oertf <0ou
De
berftopinge
en
be2b2cmDinge
ban feftere <6ce(it lijfte
tijDen al bergaDeringen opgeuouDen/ fo tot ëtrcrftt
ël& clDerss / en concepten ban a c f ooit confeDeratien en en 3!bbijc goeDeren/ t'anDeren tgDen in panDfc^ap uit'
bereenigingen op onttoomen/ Die De particuliere gegeben/
fufiinerenDe
Dat Die niet
bojber
toel ten D'€Delen
eerflen bequamen
tpDegelofi
$2obincien/ Die metten anDeren bereenigen fouDen berftoft/ maer
obergefonben toaren/ om Die eljc in Den fijnen te ctnv enbefteert beBorente tooien/ totonöerïjouö ban femunicecenen Daerop gerefolbeertteftomen/ om Die
llere €Dele DocBteren / Daer toe De felbe oo2fp2onftelü&
boojtjS té arretferen en befluiten. ^efen Dag nu alfo fnn gegeben en gefiicBt/ en Dat De pacificatie ban
aengetfemt toefenDe om Den bjjftienDen Daer na Mitst <0ent niet toe laet eenige bozere berb2embinge ban
te reifen na ötrecftt/ f010 DaectoeDer iet boo?gebal* alfulftegoeberen/ Datfjjn €rcell. begeert Dat De 45e*
lenDat <0?abe 3foBanban i&affauom eenige grote DeputeerDe Defe Difpute toillen met geboege beflicBten/
boo?ballenDe faficmofï bertreeftenna ©uptflanD/ iflDoenlijft/ enten uiterften berftlaren/ Dat fijn€p
bocB Beeft BP Den 20 <©ctob?t.ö uit uilenburg aen De cellentie ongeraDen binD eenige bernopinge Der boo?f3
Staten ban ïgollanD gefcB?eben / Dat BP in $obemb2i goeDerenteDoen/ maer 002baerlijfeer te binDen Die te
fjcm tot <0o2cum fouDe laten binDen / geljjft Dien bol* laten onberftoft/ om in toeftomenDe tpDen totten on*
cjenDeben 15 Der felber maenD De Staten ban^ol* DerBouD ban €DelluiDen ftinDercn/ en anDere goeDe
ïanDalbaecbecgaDertfijnDe/ Bpgeaffifteert met^a- <0oDUjfte faften / nabolgenDe De <aerefo2meerDe CB?t«
que£ (Cafftn / (Creforier en <§ecretar# ban fijn €r* (ielöfte Religie gebjuiftt te mogen too?Den/ enbper*
teHentie Den pince ban <02angien/ fijne pjopofitie trao2Dinari$ifurniffementban eenige penningen fom*
ban toegen Den boo?noemDen ©?mce ban <©2angien mige partpen DielicBt berpanb fjjnte loflfen/ enmit
fijnen b?oeDer geDaen geeft geffab / in fubftantie ber*
ban De ItanDcn onberpanb fijnDe / metter
ïjalenDe De grote begeerte Die De boo?f5 JP?ince ober t'tjjDoberfcBot
bo?Der loffinge te Doen.
lange IjaDDe gel}ab / BenluiDen te fien / en met fienlie*
Jflnfgelö* toaöftjn €rceïl. bp Die ban 3CmfïerDam
ban feftere f toarigöeiD Ben bp De Staten ge*
/roi ,0 ï ^ ban allc fa,hcn toan *&ottanö en ^eelanD ten bellen geboleert
£:cw, tc öelpcn aDbiferen / en Die te boderen ten meetfen nut maeftt op te öetaunge ban eenige tenten Der (laD aen*
fit(e uan banDenïanDe en ingefetenen ban Dien/ Dan batfjp geftomen en betoefen opten (€ol ban <0eerbliet / en Uit
Baer boderen Bebben fp?eftenDe op 't gemeen Itanb
KSSf boïftomen/
'Wbe/ tot fijn
groot leeDtocfen/ niet BaDDe ftonnen ban
^ollanD/ bat fijn excellentie toil toa^ Dat fijn
SSiT
foobermit$DenegotiatieDerftrög$fa6en
^aiïau/ mette <0eneraliteit/ atë anDers jijn bertreft naer ©ol* 252oeDer metten anDeren «BecommitteerDen De fafte
«j *' lanD niet en ïjebben mogen IijDen / Dat Bp Diesf niet te berBo?en en De f toariaBeDen af Doen fouDen / fö 't mo*
Kool min De fafteban Rolland en ^eelanD infuifte goeDe geljjft toare/ om alle O02fafte ban Debat tuffen Den
ianb en recommanDatie BaDDe geBaD/Dat fplieDen toel BaDben Staten te boo2ftomem
€n alfo fnn €rcelUfcBönt notö 0002 eenigen tijb
fi£!f £ebom,*n ^nonttoijffelijft Dagelijr meer en meerbe*
§an toe. bmbenen fpeuren fouben/ Dat fijn lang af toefen Den uit ^ollanD te moeten toefen/ DatfepemanD ban aen*
acn öen felben EanDen in Bacr particulier niet infructueur / fien/ al$ fijnDer €rcell. plaetfe BouDenDe/ ober Den
EK n^^feccbo^ecln« toasfgetoeed/BoetoelfïjnCrce^ lanDeban ^ollanDen EeclanD fouben nomineren en
faiaten Hm* toten maten iafito en moepelijft.
boo2fielien/ tottoeberfitB* op alle faften De^gouber*
in i.atc ^at Bern / boben De groten arbeiD/ lafien / feoflen nemend en bpfonDer Der ftrüg$02DeningeenBanDel£
ïin« 1? wculen in De gemene affairen geDjagen / tot geen alDaer/ geDurenDe fijn abfentie/ om bp fijn €rceil.
ünnen ««w bc3toarenifTe en toatf getoeejï De fobere en lang* Daer toe met Baren goeDDunften geaut02ifeertteto02*
«o?nim fame betalingeban BarefolDaten/ Den anDeren $20* Den boo? eenigen tijD.
SS ?mf,en wtonDerftanDna booigaenDe beloften tóege*
^at Bet Different
tuffen geleib
^uiD-lgollanD
Bet
i j78. gnöen/ Daer ober De ftlacBtcn ban Capiteinen / mu Boo2Der-ouartier
ter neDer
toerDe/ omén alle
neren en folöaten en becfcBetDen fcBulD-epiTcBcc^ fo fcBeuringe te berBoeDen / Daer toe De «Becommittecroe
SSfhï^Sï^r^
' öattet
t?t w^ftelöfte oneere fönDer €rce«. geautonfeert toerDen / $t.
ban
Den ïanbe en becm
inDering
e ban creDtjt ban
3&at alom op De fortificatie ban ^ollanb en ^ee*
fone ^rcellentte (Ireftte/ DaeromBP noDigbonDeen
lanD goeDe toefieftt toerDe genomen/ enDieinbeBoo;<*
lijft toefen onberBouDen toerDen/ fonDer Die te laten
5?aci
i»*?
lafïe
ban
Den
HanD
ge*
n
ban
n«n«
e
ito
mastte toerDen. (8ec(lban DemiDDelen tottc<©o2* berballen / alfo fnn €rcellentie Dagelpr getoaerfcBout
ban De Beimelgfte p^actijfte be$ bpanDj$/om om
SSS5122S?eert^ öaer na een boet ban een ge* toerDe
in^ollanDenZeeïanD
metlifïen eenige plaetfen te 0*
laflew berrompelen.
anDec
ban
e
^urn
™
t^me
fÏÏS1
nt
IS n en
?"?
iiofte
rente
n bp 't gemeen &anD te D?agen en met*
ten faften ban oo?lo
ge ntet gemee
enDe/om alfo
slecommanDeert Ben ooft ernftelp in goeDe recom*
e:n boet en funöament te Bebben nsDaecBebb
opBP baft fouDe manDatie teljouDen De b02Deringe ban De aniberft^
mogen aaen/ en'tbelctD Der faften ib^fóol lanDÉ» teit ban EeiDen / DoenDe Den 3CDbocaet ban Den San*
mimm De^auiusi &m# metter baeb Daer in allebeBulpen
bpüanty
2eelanDfunberenen wbten ]
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m^cOten antotftefe/ ais na ouder getooonte enacö^
&*ftpfland/ m'tbeneerftigett ban der fafte der öniber;
fiteit/fofrh2tftelijftalS mondelinge daer toe gegeben/ terbolgende Oaerlieder oude Oandfeflen of pjtbiïegien.
obermerftende 'tpjofjjt en boo?deel/ 'ttoelft niet &U <©p de queflten nopende d'€delen/ roerende d'SUbdöen
leen De fictie ban &eiden / maec ooft ben gehelen Hans en ban mmfterdam/ bierde aengenomen om inden
Be ban Rolland in toeuomende tijden daêr uit gefelja* Oaren te rapporteren, (©p de pjopofitieban een perfo»
nagie ais Uteutenant ban den pnnce ban «©rangien/
pen toas te fpmltcn.
©oojts berfoeftt Op ernfteiijft te toillctt letten op binnen Rolland en Zeeland gefielt te toerden/ en fton
'(gene \jp ben- lieden fo ernftelijft te b02en ïjaddege* den fp den anderen niet in berflaen : daer toerde boo?*
fch?eben/ belangende feftere confederatie te maften geflagen denperfoon banden <©?abe Sjanban j@af?
metten l&ertogOomban Gelre/Sutpften/ ©2iefland fau met een tractement ban i ooo daelders ter maend/
en andere Handen genomineert in 't concept ftenluiden de€delen/^02d?ecOt/ 3Cm(terdam/ Kotterdamen
obergefonden neffens fijne b2ieben/ aengefien bp de- <6o2cum bonden bit goed/ na ooft l^aerlem. <©elf/
(elbe confederatie den fanden dagelijr Ooe langer hoe geiden / der ^5oude en het geöele |^oo?der-quartier/
meer oo?baer en nut bebindet.
toildendaerntet inbetoiiiigen: eintelpftna grote onminne isberflaen en communicatibeberftlaert/ dat
€n alfo Opboden d'adbertentien ban des bpands
daer toe booten foude mogen tooiden
perfonagie
een
lagen en aenflagen op eenige plaetfen in Rollanden
Zeeland / ooft fonderlinge too?d bectoittigt ban de fjcf- daer mede fïjn Jpurftelijfte <0enademet baft bectrou^
meujfte pjactijften die de bpand foeftt ter erecutie te mende meefte co2refpondentfe foude mogen houden/
(lellen in den j&002der-guartiere ban Rolland/ daer doen i0 daer niet berber ban gebailen. beroerende
ban Op den Gouberneur en HQagtftraten ban de Ste* de queflie tuffen die ban Euid en $oo2d- Rolland
öenalbaergefchrebenhabde/ teneinde fp op als goe- gerefen/ die ban Suid- Rolland d?ongen daer feer op
Öetoefïcöt nemen fouden/ daerom begeert bpdatbe- datmaereen Collegie foude toefen gelijft boo? defen/
des toaren fp te b2eden dat die ban het J3oo?der-Quar*
langende
net goubernement
'tfelbe
<©uartier
boo? tier
uit den ontfang ban hacr ^uartier met gemeen
ais
doen gene
beranderinge enbanfoude
toecden
gemaeftt/
iafteneerfl fouden betalen/ bat fp ooft tn
adbhshare
obermits
d'impo^tantf
e ban der
©eradberteerde
Oenluiden
ooftplaetfen»
de gelegentOeid ban 't felbé Coliegie de hare fouden fjebben/OocO bie ban 't
bc fatten ban JDlacnder en/ entoat moeiten en arbeid 3goo2der-nuartf er en toilden daer niet toe berflaen / fp
de generale Staten enljp hadden en doende toaren/ totlden öaer bpfonder Coliegie beOouden. ^opende
omdetroublcn aldaer terneder te leggen/ obermits de 5p02tificarte foude een pderinden fpnenrappo?te*
ren. 25elangende de fafte ban de finiberfiteit / toerden
tien geftelen Hande fo Oooglijft daer aen toatf gelegen,
■tén recommandeertfe bo:derö datfe Op 't fpoed'Ebdtjc ban
digfie toilkrt erpedf eren de bneben ban penfioen boo: P2obifionelnft
uit ecrfl
daer€gmonb
ronbentualen
mits den ban
toe gedeflineertde/ goederen
eerft
flaendc
op
daer
fcOulden
de
en
alimenterend
e/
ben<©?abeban25offtt/ Oem eertijds* toegeboegt/ op
bat de felbe Meerede goedöertigljeid banden Staten betalende/ en foude daer na b02der daer op toerden
tot hentoaers mocht fpeuren/ daer aen fijne «tfrcell. gerefolbeert. fdengaende fjetberbonb te maften met
een toelgeballen foude geftbiedert.
die ban Gelderland / <6ent / liefland/ ö ttrecht/ ®?
Wit toaren in effect de pointen / die de $nnce ban ber-pfel/ doeningen/ getoerde gerefolbeert dat de (Foi.80.)
©ranaienden Staten ban Rolland en Zeeland doo: boo2noemdc fafte met alder emfl foude toerden ge?
fijn ©jocder Gjabe gohan ban j&affau heeft doen boldert/ teneinde die goede occafie tooide baerge^
aengeben/ om geeff cetucert te toerden. 3F>aer fijn ee^ nomen/ daer toe de Gecommitteerde opte befeftjn*
nige uitten Staten gecommitteert om met fijn Gena-- binge ban <©:abc gioftan ban Haffau binnen a trerfit
tienader te communiceren/ aisnamentltjft/ de^ee; compareren fouden/ om etnteltjft opten felben bcrren ban tdfperen/ Höeefler «facob Jtëuis/ $iclaes bonde en time bafleltift te bereenfgen en t'acco2de*
ban der Haen / Itëeefier Willem Bardeftus / 3P>or to: ren/
ten meeflen dienfle en berfeftertfieid ban ittn
Claes ©ocUf5 / Höecflcr peter de 0üfte / en den 3§d*
befoigne
en t'bojder
poincten
en frjn dandere
flande
boraet23uis.
bergaderinge
opte naefle
uitgeflett
de /Staten
ban
wat op <©e G?abe heeft tn de boo2ft communicatie noch bande Staten/ die toefen foude den 15 3&ecemb2f£
fegoto* naber becftlaringe opdeboojfj poincten gedaen/die binnen ^aerlem/altoaer mede opte fafte ban de do*
jSabè onnodig fijn te berfjalen / anders dan dat eenige ban leantten ban die ban l&aerlem / nopende Daer achter;
aanban dien afgedaen ujngetoo?den/ en eenige niet/ datter toefenter fafte ban 't beleg foude toerden geliaridelt.
gtaffan gedeputeert fön eenige om bp den pjince ban <©can* (©p defe bergaderinge ftjn ooft gelefen fiet fcO?öben,
ban den hertog 3|o[)anCafimtr ban den 19 Sobere
SSS gien ais doe binnen «ent toefende te reifen en metten b2is
aen de Staten ban Rolland / daer bp Op de fcfóe i
communiceren/
wefol felben op eenige poincten nader te
fcmt. en 0p öe fommige Oare ercufe te doen. <©m bp fijn €r* feerbnintujftcongratuleerbe/ opdegetoenfehte fét\it
cellentiete reifen fijn gecommiteert de peeren ban defer $eder P20bincien/ datfe geen gelode en'cbiüen
éoelgeefl / een ban ^aerlem en fBeefler Willem geben eenige calumnie tot nadeel ftjnder eeven/ bp
bpanden tegen de toaergeid berfpjetö / boo? fp
op 't befïuiten fijne
na ötrecht te reifen
S&ardefiuS / en omgecommitteert/de
fnne
tuflificatiefullengegoo?t engefien ftebben /met
peeren banUfpébandeaniefijn
ren / jfl&eefler pautoeis 2&ufS / Sleinier Cant/ |©ee* aenbiedinge ban alle dtenfl/ en ban hem niet andere
fter #ieter de aijfte/ fcoelfïuS/ en$itlaes ©lanr. te bertoachten dan als ban fulften ^ince betameiöfe t
«Daer toetd ooft een flaet geraemt/ en men bebond etc-<©oft hebben die ban Gent alhier gaer Gedepte
bat Rolland en Zeeland omtrent die tijd fo aen oude teerde gefonden/ enhaer ontfehuid opbelefaften geais nieutoe fchuiden ten aepteren toaren omtrent daen/ engepjefenteert enbcrfotOt mede inde aen«
ijooooo guldens/ en om te berftoeden alle onnutte flaendeömeteftomen.
boften ban arreften / die uit de felbe fchuiden foude
Wp hebben in'tlefle ban'tboo?gaende SSoeftber*
mogentoo2dengedaen/ metberminderingeenber- fiaelt/ hoe dat de gebangene gelaten en peeren bin?
UeSbandeS gemene Stands eere/ credijt en auton* nen G?oeningen / na datfe lange tijd m flricte gebate
teit/ fön middelen boo2geflagen engearrefleert/om fteniffe gefeten hadden / eerfleujft de Stad tot hender
baer metter tijd en doo2 de beguaemfle middelen uit te gebanfieniffe/ opöope banberd?ag/ gebregen/ en
Ïjeraften / dat bp de $»amer ban de üefteninge/ de «tol* daer na fiende datfe totgeene bolftomenebjpOeidge*
egten ban den ^eemraden/ d'IHmbacbten nocOte raften bonden / den « 7 S*ptemb2iS Ben felbe gelofl en
^ojpenfullen geen omjagen mogen gedaentoo?ben uitter Stad begeben hadden/ uitgenomen eenige die
ban eenige fcOulden / gerefen uit fafte ban 't onderOou* fulr niet en dojften abonturen/de toelfte die ban G?oe«
ben ban ftnecljten of diergelö&en / dan met boo?toeten ningen felfs om haer ftlein getal/ boojts ontflagen
hebben gehad, ©e €ertShertog iBathtas / den ftaed
e ban deboelStaten/
enftennifT
't adbijs
e ban Staten en de Staten Generael / öebben groote
e dat begende
ban
berfiaendachtervol
fön €rcell.
boomoemd
Collegien/ tot confecbatie ban de fanden/ elr in Oaer* moeiten aengetoent om de boojfj gehangenen b?pte
luider ampt en dienft fouden mogen geb?uiften alfulfte ftrngen / en datfe 8a« gefchtllen bp Qtwn of recht
B 4.
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Het dertiende Boek.
ngeerc worden , na den tijd en gelegentW
geproio
Mi*»» taténberibcren/ tiattcn frfibben baertoeniet f der
fake.
3. En na dien de voörfchreven differenten fullen
^etótfhcrtoaïjaööeöen zi fltëapcom*
bSl
mfmc neöSTrt op Den toelgebo?en ^eecc gtofgjt geinftrueert fijn , fal daer af rapport gedaen worden aen

ngn
S5tt$$ ffaeb/ 2Böolp9baniP^tli^ebege
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&ugge/ om
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n
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te toojben
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m fcooghetö rapport te boen / om
e : befe peeren
ceojDonneert alft na retft be&o?en foubten
aengetoent
«ffommiffariffen üebben grote moei
om tie fabe ten beden te beletten en ten accoojbe te
biengen toaert Doenhjö getoeeft/ Dan alfo Die ban
gene rebenen en «onDen geb?acljt
gen met
cm'nom
<©2oden
De boo?fcl)2eben gebangenen te omflaen/
toer
fo Dcbben De boo2fcft?eben Commiffarififen ften rap;
€ert$bertog De toel*
pon geDaen aen Den boo2fc&?eben
<©rangien fijnen
ce
ban
#2in
fee met abbötf ban Den
luitenant en Den fiabe ban Staten neffenss Dem toe*
fenDe/ De boo2fclj?eben gebangenen nu al loss genomen
Donneert Defe nabol*
toefenbe Beeft gemaebt en geo?
ie
le
nnam
Daer na fp feen booj
fïone
ojDo
genDe pjobi
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MAthias by der gratie Gods Èertshertog van Ooftenrijk, Hertog van Bourgongien , Gouverneur

gefo wy
nden.Alfaken
van devanNederla
Capitein
en boort
ncelfap' nen
hebbenGenerael
het rapport
de twiftige
tuffen
«Certg* j je vande ftad Groeningen ter eenre,en die vande OrajjfèatM* landen ter andere fijden , en daer uit verftaen dat by dia£ tuf» yerfe onderhandelinge vanGedeputeerde tot Groeninte gen gefonden , en andere namaels binnen der Stad van
partyen te verdragen en accorderen , gecommitteert,
tifn>
nietmogelijkisgeweeft,byconfente van defelve partye
ta> hun differenten te wederleggen en vergelijken , maer
treÏo£rb>anneti dattetcontrarien was gefchapen, meerder onverftand
en inconvenienten te rijfen, tot grote fchade van de gemene landen en ruine , en verderfleniffe van de voorfz
partyen, en daerom gehoort hebbende het ad vijs, van
onfe lieve Neve en Lieutenant Generael, den Prince
van Orangien en den Rade van Staten, neffèns ons wefende, en ook van de Staten Generael, fo hebben wy tot
rufte van de gemene landen en welvaren van partyen,
van node bevonden hier in te handelen en te verfien uit
onfen fouveraine autoriteit,by maniere van ordonnantie en bevel. Waerom fo ift , dat wy om de voorfz, partyen in ruft en eendracht te brengen en de generale Unie inviolabelijktedoen onderhouden , hebben geordonneert en bevolen,ordonneren en bevelen voort aen
mitfdefen :
1. Dat de voorfz partyen refpettivelijk fullen verlaten alle wegen van feiten , en hun different of differenten ftellen aen recht en Juftitie, fo wel aengaende de gevankeniffe van de Prelaten, Edelen en anderen van den
Omlanden, als het vertrek uit defelve gevankeniffe,
mitfgadersde commiffie den Overften Barthelt Entens
gegeven en 't gene dat by den felvenen anderen fijnen
Capiteinenenkrijgfluiden aengegrepen isgeweeft,en
voorts alle 'tgene de partyen refpeótivelijk malkanderen
fullen willen opleggen en eiffchen ten weder fijden.
2. En dat voor CommifTariffen die haer-lieden by
ons fullen werden gegeven, 't fy uit den Rade van Staten, fecreten Rade, of groten Rade van Mechelen . De
welke des niet te min fullen hebben macht en autoriteit
partyen te accorderen , indient mogelijk is , welke differenten fullen moeten geinftrueerten beflichtet worden binnen den tijd van twe jaren ten lanxten,met conditie enlaft dat fo wel elk van den voorfz
,die fal
fonder redenen de voortgank van de fakepartyen
verachteren
of verletten,fal t elke mael verbeuren 100 mark gouds,
ofandere poene die daer toe by den voorfz CommifTariffen falworden gefteld , en daer voren
lijk
geexecuteert worden, en des niet te min prompte
in der fake
voorts mogen procederen, en fo de voorfz fakenieten
kangeinftitueert of beüicht worden binnen den voor.
fchreven tijd vaa twe jaren , fo fal de voorfz tijd by
ons

ons , of by ónfen gebreke , aen den genen die als dah fal
wefen Gouverneur van defe Landen , en ter affiftentic
van Raden fullen nemen alfulken getal van Raeds-heeren uit den Raden van State , fecreten of groten Rade
van Mechelen , als ons of hem fal goed dunken ? behalven dat die van Groen ingen voörfchreven of Omlanden fullen
,
mogen verklaren , of fy tegens de felve of
eenige van hen iets weten te feggen , om aengaende de
voorfz differenten , recht en Juftitie gedaen te worden,
fo behoren fal.
4. Welverftaende dat die van Groeningen fonder
fwarigheid , vertrek of contradictie, fullen wederom
komen en mogen aennemen de voörfchreven poffeffie
en gebruik van alle alfulke gepretendeerde gerechtig*
heid, als fy van te voren waren, en fonderlinge voor
hetjaer 157 1. leftleden gehad hebben, en dat fonder
prejudicie en tot dier tijd toe dat dien aengaende anders mit uitterlijke vonniffe by middelen vande voorfz
CommifTariffen, in maniere voorfz fal fijn gewefert.
j. En van gelijken fullen die vande Omlanden fo
in 't gemeen als in 't particulier, wederom komen in
't vrye gebruik van haer liedcr goederen, die ter fake
van de generale differenten mogen bekommert fijn
geweeft , metreftitutie van hun prothocollen en ander
fchriftelijk befcheid by henluiden ten tijde van hare gevankeniffe gevonden.
6. En fullen daer en boven gerelaxeert worden de
andere gevangenen , onder belofteniffe van te rechte
te ftaen voor de CommifTarifïen voörfchreven» en
ook den voörfchreven Bartelt Entens,onder gelijke beloftenif e, en tot dien cautien, ordonnerende en wel
fcherpelijken bevelende die van de Omlanden , die
van Groeningen teiaten wederom aennemen, middelertijden gedurende de proceduren, de poffeffie en
gebruik van haer voörfchreven gerechtigheid , fonder
hun daer ineenig hinder of belette doen, en die van
Groeningen , datfe die van de Omlanden in 't gebruik
van hare voörfchreven goederen ook onbehindert en
ongemolefteert laten, en dat gene van beide partyen»
gedurende de voörfchreven proceduren , en fal mogen
te werk ftellen tegen den anderen eenige datelijke wegen, noch de eeneden anderen injurieren, by woorden of by werken , op alfulkè poene en correctie als by
ons na exigentie van de daed en injurie daer toe fal
worden geordonneert ; Beyelcnde den welgeboren
Grave van Rennenburg Stadhouder van Vriefland ,
mitfgaders dié van den Rade aldaer , alle Drofïaten,
Scholten en andere Officieren, t'famen en elk byfonder
van hun-luiden goede toeficht te dragen , dat defe ordonnantie fcherpelijk onderhouden worde,en de overtreders geftraft fonder vertrek of difïïmulatie : daer toe
wy ons ook,mitfgaders de voorfz Generale Staten alle
middelen fullen aen wenden, op dat defe onfe ordonnantie volkomen effect fortere, en bekome. Gedaen
tot Antwerpen den 14 dag vanO&ober 1578. onder
was getekent, Matbias» lager ftond, Ter ordonnantie van fijne Doorluchtigheid, en was ondertekent,

Asselikrs.

van € <©50tnf ngerg Rebben gier meöe niet toel te w- ssemjeit
T\
•^ben getoeeft/ Soe tod fp-luiben Doo? pare gefan* emt
tengeerne eenige beranberinge infommige pbincten J{jJJ"J
geïjab fouben Dcbben/ Doch Rebben fp tjet eintelp S*
Piobifionelpu dengenomen / en Dien bolgenDe të *ww®
25artfielt
ten lefien
ontfïagen
getoefen/ fffl8Wmitss Dat Op€nteg
tot bo?gen
fielDen oob
lEJtiro
ïï ol tmansf/^op*
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Die ban arecBt Daer op feer aengefjouDen / Dat bp fto Doen.
^en lefïen Dag ban 3Cp2ü ftebben De peeren/ &&**>
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(roi.8..; <©e0 anDeren Daegö toefenDe Den 6 ^ecembtfis neaCtC(iectt/DaerbanDefommarieDittoa$s: «©at!)Pï,e to£m
©e mu j|jn bp De «BeDeputeerDe boo?f5 De poincten ban De a- ÖOCuC r02gc tragen en opfïcöt nemen fouDe / Dat alle «?oiiAn&>
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en (jeeft totten boo?f3 fcabenop* \yp quant / baer op bolgben bem bele en ftomenbe bp
fijnbeid bp opgeftaengefp?of
8.
7
ien/ batftp fijne oogen
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paffie gaben. <Defe b?outoe bebal ftp batfe fjaer ftruc* ren
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(ïerffdijften lic Ijaem gefïabtg ombjanenbe/ op bat 00b opmaftenbe / bem openbaerlpen berbinberbên in fij*
batieben 3|efu in baer (ïcrffelijften bleeftbe geopen* nen geroepen dienaren / gefalf ben p?iefteren en Co*
bacit foube too?ben. <£n noebtand (feib BP) baerfe ningen met ber falbinge fijned beiligen <tf5ecfïd/be ber*
Cbntn niet en fijn/ nocb Bem toebeBo?en/ fotoillenfe flroibe febaepftend toeberom tot bem ben goeben
(betfp<©obliefofleet) boo?€B?iften menfcBgeacbt febaepberber/ in ben rerbten febaepftal te roepen/
en geboubcn / en boo? luiben ban eeren aengefien treeften en bergaberen/ ^r.enin'teinbe fond b?iefd «
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mpberacBtenbe
en bectoerpenbe
tnfeotubp
toige
toaerbeiD <tf5ot#
) fo fal bp fniet
alleen inD'een*
mp/
maer ook mede in oen Beiligen <iBeeft fonbigen / en al*
foBemfelben meteener fonbe belaben/ Oie nocB fticc
t'n Oefen tijb/
nocB fjtec<©aer
namaclö
in ber eeutoigbeib
bergeben
fal to02ben.
allen goeböertigen
men*
fcBen 45oö boo? beBoeben toil : amen.
3&efe ^ufluis ©elfiutf i# Oe felfbe getoeeft Oic «Sufc*
j2ü!uj rtarbin gebenbt in fijn bcfcB?ijbingeban ^ebedanö
incrtüan onDec De geleerbe mannen gefp?oten uitten J£>age/
«uierf» noemt bem een treffelijk fBeberijn meeftec en groot
PnWoopB / Die beel Beeft gefcB?eben : fo men infou*
ïefteït
onöer be berbeib mag fien in De algemene 23ibIiotBebe ban
Btimbe
<0cfnerugf. Igp toa$ in befe tijb altfbp Bem boo? foba*
JRan
tien ge* nigenfCbeologuSenban <tBoD gefbnben «©icnaeruit
fp?oreti gaf/ een gefteel ouD man/ fo Dat eenige meenDen / Dat
Uitten
l)P boo? te bele (tuDcrenö in fijn ouDerDom / in fijn ber*
ftanb en finnen gebrcnftt toag : anDere ftteltren Daer
fecr beel ban/ maer Bet beroemen ban (jet boenfnn*
bermiraculen/ Daer niet banennuam/ benam bem
alle fijne aenfienelijbbeiD / en fereeg toeinig aenfjangoy
Die nocljtans fcBeen Dat bp foctjte.
8. iö tot^itb
Hei©ïfëu Den3InDefenjarenamentltjhinKlp2il
een openbare Dtfputatie getoeefi1 77tuffeben
tntic
©olbertf). Coojnbert ter eenre / en ^rnoïDusf Co2ne?
fit'nncn
%t\bm
lij en ï&emcru.ö ^ontebloft ^2eDicanten tot^elfter
ruffföen anDere fijDe/ roerenDe De mernteftenen ban De mare
®>ith
©oU
ftebtbare i^erbe. ^>cfe DifputatiemaüJ eerfl Den 14
Strt*
3?eb2uarptot <©elf begonnen/ maer toerbe D002Den
foon
«ü-ooren Procureur <iBenerael berboDen / en Daer na / D002 toe*
Sert en latinge en o2Donnantte ban De peeren Staten ban
ttoee
ïlollanD toeDerom aengebangen binnen HleiDen/ De
mtÜU
.Staten
baDDen gecommitteert atss Commiffariffen
tarnen
tan
tot Directie ban De fabe / ifBcelter Eenaerb Cafen©df.
b^oot Saeb o?binari0 ban ben ï^obe ban ^ollanb / en
IBeefter <i5eerarb ban J^ogebeen ^enflonaritf Der
(lab Stciben. T©efe Difputatie begon in 't openbaer
(na Dat eenige Dagen berlopen tnaren in'tbanDelen
banDeo:D?e Die men öouben fouDe in bc bifputatie)
ben Ï4.mp?ili0boo? mtbbagtnbe Ucabemie/en bueröe maer anberbalben Dag / D002 bien €oo2nbcct bem
Öeblagenbe / bat ÖP niet ö?p fp2efeen moebte / Daer uit
fcöeiDe/ enbertroh na^aerlem/ ftcDefijnDer tooon^
plaetfe. Sllfo nu Doo? Defe begonnen Difputatie beeï
Cefp20ben toerDe/ D'eene Dit en b'anber bat/ fo beb*
ben be peeren Staten tot bermtjbinge ban oneenig*
M\i goeb gebonben te fclj2ijben aen be iBagiftraet
ban l^aerlem / bat fp Coombert ontbieben en ban fjaren toegen bebelen fouben Datfjpbem fouDcfrilboit;
ben fonber baer ban kt in b2un uit te geben / om rufte
cnb?ebe inben^anbe te öouben/ 'ttoelbUPnageho'
Witk men Beeft/ tot bat bP in 5aobêmb2t baer na aenöe
Staten ban l^ollanb febcre requefle obergaf bacrbp
Ct>Q?tt'
ietl9lt
ÖPte bennen
gaf flilen
/ Boe batbp
banfeinto'
allen men?
boo? beenafbem
onbetifpelrjb
babbe
S£< gcb?agen
fieaenbe fctjen/enbobenbienoob infünbeiaertDeibnietfoge&tatt
ban^ol fyti onnut tj002 Dc |tcöe ^acclem / oob boo2 1 gemeen
*anö.
befte in beiaren 66 en 67. <©atf)pom fijnengetrou3)
toen bienft gerae&te in b 'HUbanife gebanfeeniffe / al
toaer fijn fuppliantsf monb fo ftom toajS bebonben te» gen Den blocbfucDtigen nafpeuren ber ïlomanifien/
bat boo? lebenö pericule berljoeb fijn getoeeft / niet ab
J> leen be fuppiiant felbe/ maer oob eenige € beien en an*
3)
berc oob boe jegenmoo2beUj& in baer C €. berfame*
33 Unge bjcfcnb/ \ik mebe boo2 bcö fuppiiant^ geban*
II beniffe/ niet meinig beangft maren/ alfo benluiben
toelbonbmaö in toat fabcn3pltnben/ fo toel alö ben
3>
3> fuppiiant toaren getoeefttot ^Inttoerpen bp fijner*
„ cellentie en oob anbere tot ©panen bp Den ï|eere ban
„ 252eDerobe/ toelberttoee peeren belaftingen boojne*
„ melijh / met oob bele anbere in ben fuppiiant / Doe ge}, bangen/ liftdijR gefoebt bocbniet gebonben en toer*
iy ben/ toaer na ben fuppiiant bluebtig en goebeloojS
» jtoerbenbe mbjeemoe ^anben/ gebeeïontbiuntlnb

1 gebanbelt mag getoecfi banbe I§oofben Der gcenre "
I fuppiiant
bie Calbinf(niet
en 25e3e
&ere tocgcbaentoaren/DatBP"
jegenftaenbe
bat BP Bem ftille b2oeg
en fonDer pentanDö Religie te lafteren l ooft fonDer cc<c
allen aenBang) nergens Daer ftJluiDen'tcreDijtmeeft CC"
/ en Dit om geen °ce
mogen
Babben/
anberfabe/beilig
Dan Beeft
Dat Bp
hiet blijben
en bonbe ja feggen tot cc
allen Den meiningen berttóec bèo?noemDe3letaren/
alfo ber felber acnbangeris ban Bern faeiben of p?eeb* cc
tenbde iaftcrlijbe ontoaerBeben/ toaer boo? 8p fuppiiant foom De beligheiD fjjnber tooonplaetfe/ atë om
De beranttooo?bingc fijnö naemss genootfaebt en ge* ccecc
b?ongen toerbe fulb f02gelijb fcBenben fijmes naemtf te*
gen te bomen met uitgebingceenö^oerfteng/inbou
DenDe becblaringe ban De rebenen DieBembebinber*
Den toe te (temmen alle Derboo2f3 ttoee^erarenopi*
men / toelb 2&oerften ÖP noc!) niet liet uit gacn / fonber u
ceeftbaeraf bertoittigt te bebbenbe perfonagiebien u
'tbeboo?be. SCIfjoe toel nu iDe fuppiiant noit en baD* CC
Debernomen Datpemant fcfrifteiijfeofmonDlijBrnet
tC

Cl
CC

l(

eenigbefcöeit Dit fijn 25oerften baDDe aengeboebten/ cc"
fo bernam
(jp noebtanjs
al te Die
beelDen/ Datopinien
D'afjonffigbetD
op
fijnen perfoon
Der geenre
Der boo?; "
noemDe leraren toegeDaen toaten bermeert en berbittert toag/ toelbe benluiDer berbittteringe oob ge*
toeeft toasf D'eerfte motijf ban De begonnen openbare "
t'famenfp2afee/
DoojDerfelbe^teDe^c
biranten/ aljtf totfotot^Delf
3teiben D002
Ijaer 4£. €. fclpijben
felbeberoo2faebt fnnDe getoeefi/ fobenbaertoasf/bp ic
bcltjöinge Der felber p2eDicanten / Dat De fuppiiant (({c
fulben openbaren fjanbel boo2gaen.« fojgbulDebjb ar*
beiDe te bermijDen/ tot bermijDinge ban beroerten on= (C
ber 't bolb / toaer na bet baer <£. €. ooft belieft IjaDDe ccu
gefjaD ftem te Doen febere berbieDinge op 3toarc pe* cc
ne/DIe De fuppiiant niet IjaDDe bonnen ontjouDen Doo?
Dien Bern geteeigert toerbe uitfcb?ift ban De boo?f3
berboDen/ lijfftraffe inboubenbe. Wt toelb boetoei
b?eemt en ongeBoo2t toefenbe / be fuppiiant Ujbfame*
lijb Oabbe geboogt / niet jegenftaenbe fulr op 't Boog*
ftepericuloog boo2Bfmtoaö/ en bit fonber Baer €.
4t. onlebe in gemeen 3lanb0-faben / met fijn particu*
liere beïeantien te toillen bebommcren/ b?agenbc Bern ((
felbe oob nocb baer na fo ftillc/ fo b2cebfaem en fo ge* (t
Beel onfcbulbig/bat oob njne fcberpficbtige/quaettoil* u
lige bpanben felbe bem fuppiiant oob in't alberminfte iC
niet
en toeten
te befcbulbigcn
met openbare
toaerbeib/et
toelb fp iCu
bocbniet
en laten
te beftaen met
ontoaerbe*
Den en naemfcbenDingen/ en Dat niet alleen in 't Bei* iC
melijbofacbterrugge/ maer oob in 't openbaer boo? lt
benbolbe op ben p2cbibftoeien/ fo nocB benttocben
^obemb2t«sboe ieftleben tót3llbmaer/ en inbenfo* '
mer te bo?en tot ||oo2n toatf gebleben / 't Mh be fup*
plianttoel bcrbebielb te toefen ban bare € €.mei*
ninge: maer fagbaer benebcn bat b'ongeftcaftneib 'ccc
ban bien ben felben lafter monben meer en meer ftout cccc
maefeteom 't felbe te meer en fcbanblijber te plegen/ cc
niet mm totfcljanbale (fofp'tbecftonben) ban Bun '*
eiijenlere/
ban tot onbeiligfjeib
ben fuppiiant/
tk tod boo?fienbe
toat Bem in ban
toebomenben
tijben ccc
baer uit ftonb te bebuebten / Beeft moeten fijn toe*
bluebt nemen tot bare €. <£♦ en mogenbe peeren afé c<
tot fijne toettige (©berbeib/ niet min tot befeberminge
berb2omen ban tot fïraffc berguaben ban<J3obege*
ftcit. <@otmoebelijb berfoebenbe fobaereenig guaeb
bermoeben boo? pemanbjS guaeb aengeben op ben
fuppiiant mocBt fijn bp baer €. €. bat be felbe goeb*
lijft gelieben toilie een bierenbeel uurjtt aubientte te ge*
ben ben aftoefigen befcbulbigDen fuppiiant / Den toel*
ben baer <£. €. boo^maeliS getoaerDigt Bobben felfjs c
tot een ^ecretarinm te berfiiefen / alfo bp niet en tton* cc
feit of bp falffcb ban alle^fo beranttooo?ben en fijn "
toel.berbtenbe öntfcljulbigbeib fulr boen bbjben / bat cC
bare C. €. fogoeben becmogen fullen Bebben aen ben <c
fuppiiant/ bat Baer €. €* fulftefmabenjfte tongen ber <£cc
|p2ebicanten een ftilftoijgen fullen gebieben : maec ce
fo B^m fuppiiant fulr niet en foube mogen getoerben/ "
en Xyp ooft niet genieten be dBentfc pacificatie in b2p*#"
Beibfijnj^ geloof^/ tiocijDvt befcfiermbcr retBtcnte*'"
CC

t»

CC

CC

Cf

IC
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Het dertiende Boek»
met getocnen té naer #c$ / altoaer Bp bergabert Beeft
,, nen fulfte openbare en monDlü&e Itbclïen fameus?. &o
en ioooo MtcDibu30000 paerben
banjBalucöté
Eeger
ft / Dat tem geooMoft toer* een
, toatf bes fuppüanté berfoe
fierjs.
jRulep
Bcm
gcbolgt
fijn leger
p fijne tjups- toeiboojfien bangefcfjut eni.^ alDaerfeermetDapperliju
(Foi.83.) öc thtéoifenö tegaen toonen/ nabatlj
» faken Daer toe bereib fouDe Beb&en/ fonber Datmen gebocljten» IBulep jKaBumet DeDe toeinig (tlitöc
't Bern nu met fijn gefcljut/ maer Bet gefenut ban |löulep|ï5a^
in foube Doen roepen / foberbos
» f)-'m Dier na toeber gemeen
ben iuco DeDe grote fcfjaDe/ bermelenbe meefïenDeel be
meefï
f/
berber
» al jarig/ en D002 'tfouüe ballen
inö
aetfeg
ooonpl
5(jnet
dü&
3toae
» fijnDe/
» en toeber teberanberen/ en bat Bern fuppliant baer ruiterie ban fönen i^ebe/ enfloegljcm inbeblucBt/
boetbolö aen beiDe fijDen bocBten feer toseDelijï*
ett.t Bet
t boenbe/
'ttoe'.cf
acte:
leof
apofïil
berieenout toerbe
>. af fêtec
tegen
Den anDeren / tot Dat Ben De nacBt fcBeibe. Mnberieen
Staten
Bebben Bern De peeren
*poii!i<
lep
jfèafiumet
beel bolr berlo^en BebbenDe/ enDorfr
berftlaren/
re t>p dc befe apofïille. ©e Staten ban ^oilanD
fijnen
<JBom
nietbertoacBten/
en té ntet eenige Beftt
lcrcrre" Dat / fo berre De fuppliant bebonben to02b Bern in al* tocgeDaen fijnDe aetogen na ijBaroccjue^/
en iBülep
emBeib/fïtlteengetroutoigheib/ /atéan*
bcrgefioorfa
SwStl
lam» op öcre goebe <0nberfaten / te Dragen na bcfioren fonber USaluco toog na f m altoaer Bp ingelaten en toel
toerbe / aaer na uerflaenDe Dat fijnen $ebe
De öooifj QCm 00& t'ontrcctotttöen aengaenDe 'tban
finnbenbanStaten/
De öe- ontfangen
toeber
beel
bolr bergaDerDe / Beeft up Bern niet lange
SSicnt. figie iet uit te geben/ ban bpconfent
toillen
laten
ruften / en té met alle fijn macBt getogen
allen
De Staten boomoemtbaerin fullenboorftcn tot
" tyben en plaetfen bes noDigfijnbe/ Dat &p Den felben na ffêarocco / naer toeinig Dagen fijn beiDe De Hlegertf
boor De ftaD ifale/ altoaer iBulep IBaluco
" fuppliant 't recljt ban De pacificatie in Defen gloeit berfcBenen
toeberom
De
bictoiie beBielt / fufje bat Ifêulep j^aBu^
" in allee fal genoten to02Den / en bolgenDe Dien De felbe
" fuppliant ban alle injucien en pernculen bebrijb en met met toeinig boljt ontouam. ,§ienDe Dan fijn felben geBeelbeöo?ben/ téBPöetogennaer USarocjuejS/
"ontlafifalblijben/
fuljcDat
Opegcnc
reDenfal
Ijebben
ftem Dies tebeftlagen.
<6ebaen
in Den
i^ageben
10 pafTerenDe ban Daer ober 't gebergte ffêonteg Clarosy
" ^obcmöJisJ 1578/ onDcc ilonD ter orbonnamie ban en D002 Defe ontruiminge en blucljte maeute IBulep
Ddaluco Bern ^eere ban gebeel 25arbarien, ©an
" ben Staten / Bp mp / en toas onberteftent
/
C. de Rechtere.
'tboo2fcb2eben gebergte Beeft IBulep iBaBumet [§* JJ^Jf
ne ^mbafTaDeur^ afgebeerbigt aen ben Coning *©on Jfêt
W]pff Bebben toerBaelt Dat bc Heere ban (€amberge ^ebafitaen
ban^ortugael/ berfoeUenDe fjjne Bulpe faun
<0berfle Sieutenant getoeefï fijnbe ban Den
|Baïep|Baluco g"^1»
tegen Den boo?noembe
en affifientie/
<©?abe ban 2Soflu / ten bcBoebe ban Den Comnft &t> fijnen
<öom / aenbieDcnDe
Den felben Coninfi feer b02; jSSJJ
©erïjaei bafliaen ban $o?tugael/ in Dcfe Eanben aengenomen DerIijfteconbitien;toantBP gaf Bern DegcBeleCuflDie acnbe
ban öe Beeft geïjab een regiment folDaten / toeln Contnö ban
£™lïlz
bafte jgjm.
Diep tn't
feg mijlen/ onDer
©ceane enen dorpen
De 3ee^teDen
aen fijne
ïp Bïelt/ met
3lanD
De toelne
fm'S ban
$32tugaelbanmeningetoas
een /grote
^rmabe
<noniaft
fcljepen en bolft te reifen in met
lüfrica
tot Ijulpe
ban toaien be fleben m&fto ^apBin en HaracBe / een feer «aeiban
Den becörcben Coning ban $e$ en fBorroceo/ ge* fïerne ftaD / en ban groter toaerDe i eenige feggen Dat
?X naemt i^ulep jföaBumet £arife. 3£an om Defe fafee BpDemDaerenboben nocBgafülcacarrjuibir/ ®itu^
aaatöa^ te beter te berftaen/ Boe toel Die De j^eberlanbfe ge* an en anbere plaetfen/ bojber liet BP Bern toe Dat fjp
«fen fcBiebeniffe niet aengaet/ nocïjtatté eenigfina Dient 't€B?iften gelobefoube mogen boen pjeDinen in DO
©er&aei aengeroert: fofalmen toeten Dat lï&ulep ifêafiumet felbe plaetfen/ en genroont te toerDen ïKeifer ban
S lu ^ootbaber ban Defen Daer top af fp2e«en / BaDDe Drie IBarorjuejS. ^efe conDitten DocBten Den jongen €ölogeSt toettige fonen/ namemlijft Itëtilep SübDela f arife/ ninnfeergoeD enb02DerlijBen namfe aen /Bern belo*
ssaröa iBulep 2flbDelmumen en HQuleu iBaluco/ anDerS benDe affifientie en felfsi meDe te nomen m perfoon/
ncii. genaemt 2tööemulecn. iBulep iBaöumet Den ouben 't toeln UBulep USaBumet niet aen en fionD / eh BaDDc
gefïorben fijnbe/ betftlaerDe boor fijnen principalen Bern Heber niet in perfoon gebab / ontbteDenDe Dat Bet
erfgenaem fijnen oubilen fone Mulep 2UDDela jBarife / niet nobïg en toasf / Dat BP fijn eigen perfoon in perij*
(Dieeenfone UabDe genaemt iBulep fèatjumet met- nel fielDe : Dan Den Coninfe g^on ^ebafïiaen niet ou*
ten toename ^arife/ en té Degene Daer top Bier ban Der toefenbe Dan tuffen 44. en 25 jaren / toant BP toasf
fpzehen : ) met laft Dat ïjp fijnen b2oeDeren foube geben geboden Den 20 ^Januarij 1554. menenDe Bern alDaer
cengcDeeltein fijne Coninnrpen/ maerDen ouDflen Baefl meefier te manen/ toilbe felf in perfoon mebe
in be regeeringe fijnDe/ entoilDe niet alleen fnn©a- treeften / &P fonb fijnen SJmbaffaDeur ^on ^eb?o
Dersf geboD/ ban Dat f)p fjcnluiDen geDeelte fouDe geben Di $filcafToba / aen Den Coninu ban ,§pangien fijnen
in fijn ïlijhen / niet naer nomen / maer nam boo? ïjcm <Som/Die Bern 10e feiDe tot Bulpe en affifientie 50 toel •»;&>
fijn ttoee 02oeDerö te Doen DoDen / om alfo fouter fo?ge toegerufie (aalepen en s 000 man/ Diegben Coninn ^
te fijn en büjben in fijn regeringe, <&ocö De252oeDcrU «Don ^ebafiiaen toel te b?eben toa0 / en Bern Daer op &&m*
Daer ban tip tijD# bertoittigt fijnDe Binnen Der (iaD berïatenDe/ maente Bp boo?tsf alle gereetfcBap in 5302^ 9t>» j&
3iBtomne0 / alDaer (p te Dier tijD toaren / blucïjten met tugaeï/ Dan De toerufiinge liep lang aen/ Betgebraft HS1
ïïare moebereneene fuflcrtot (Cremeffe een (€urrfe Dan Bier Dan Daer aen: miDDelertijb tjiiambe^ee- ban
flab» ïDefone ban jjBulep ^bDelafarife/ te toeten re ban tëEamberge met fijne 5^uitfen en $ebcrlan= »ojm>
j^ulep|Balr«metf arife/ berflaenbe Dat fijn ©omen Dersi in po?tugael/en toerDe toel ontfangen/Den ©autf Jfffi
gebluctjt toaren /fjeefceenen man Daer toe geuoftom fanDBemooB 600 Italianen/ Daer BP beel ban B*elt. m be '
De felbe 3ijn tornen om te brengen/ Defen man tot ^enConinft op De toefegging ban De 3Kroningeban gj«w
€remeffen genomen fnnDc fteeft llBule 3fibbelmumen jHarorjuesf/ DeDe fijn fcrone fluiten até eenWfersf ^ïi&t
fol)p m fnn J^ofcjue fijne gebeDen DeDe/ met eenen ücone 't toeln De Coningen ban $o?tugael fijne boo?- rfen,
flitfpijl D002 fcöoten. <©e b?oeDec IBulep iBaluco/ baberen noit gebaen BabDen / maer De felbe tot Die tijD
Die te Defer tijD na Conftaminopelen gereid toa^ / Dit toe altijD open geDragen BaDDen/ ÖP öebe De felbe
berflaen Ijebbenbe/ bebcbitfeer toeeen jtooer bit te ïsronealfo gefloten gieten op etlöfee fiucnengefcButé/
to2ehen baer toe Ijp bulpc berfoent ban ben d5?oten Die men DeDe maften tot Die reife /ooft fagmenfeinDé
i^eerc / tii Oem affiftentie beloofbe. IBibbeler tjjb banieren/ ,§tanbaerDen en ©laggen Der fcBepen ban
f)nam jBulcp Slbbela ^arife te (ierben / en fijnen fone Der 3ïrmepe. €er Bp bertroft fielDe Bp bier ^taDBou^
2!Bulep jBalmmet fuccebeerbe fjem in 't ïïijRe. ^e Derg/DieBet Coninftnjft in fijn af toefen regeren fou*
baber / Ijoetoel Bp fijne broeberö D00D gefoeftt BaD- Den/ namentlijft <6eorge De SBlmeDa €ertébifTcBop
De / Debc noebtanö bp fnn leben Den moorDer jufiifice* ban %if bona/ <©onpcD2oDe 3ilcafona/ «©onjpranren. ?Mö nu j^ulep lïialuco net affrerben ban fijnen cifcoDe ,§eDa en v©on QfoBan iBarfcaregnasf/ De
oubUcn b2ocber berflaen naöbe/ beeft ijp Ijemopge- Coninft fcbeiDenDe ban %if bona in giunio / nam met
t'fcBebiceF
inaeftt/ en iö eintelijH met fo beel bolr al^DP beeft Bern jo Seïigieufe ban De o?D?e Der dominicanen
toeten te benomen in 3Cfrica geballen/ en tegen fijn in Sfifrica Bet CBrifïen gelobe p?ebiften fouDen/ en ber^
gefelfcDapt met bele <©?aben / grote peeren en KiDtooebero
' fone felbe
jBnlep
j^abum
ecnige
aen Deren
geöaen/cnbe
getoon
nen/ettoaerH
9ulepbelt-fla
uit $o?tugael/ té BP mettet gehele £egec
HQaBu*
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Oor/pronk der Necferlandie Beroerten.
ffty&to gcgaeiV/ fflfct ontrent 1 5000 bcffjtcnöe man - ïoa$/ öaDüc fcibe öc |Iago2benuige gefreït en cjeo*?
nen/ en DacgS na «§int ^Jan^sr Dag afflebaren/ na Donneert/ Doel) feernranft en bermocit fijnDe/ fïerf
gen feeere Baben genoemt Puerto deS»n<aa Maria , ai? eer Bp De btcnw'e nocB bernreeg. Bcfe
flag gefcBteb
c amop
Daer BP een toeintg tijDg Beeft ülyben ftiite leggen/ Den bfeeDe/ fommige feggen Den j 2Cuguftt
/ en të
<ffonm*
toacBtenDe na De jo <tf$alepcncn yooo $pangtaer? toel memorabel / Doo? Dien DacrD2ie Éonfngen D00D cenen
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^autoei 25ac»er / &erftiaen MtmbW ^ixiu.ö <®ei*;
dei'e Nederlanden hem verbonden hebben mal- Sff-J^r
ïitf5/ $eter ban Ceulen en fjoban €>plj02en. <&k van
kanderen met lijf en goed by te ftaen om de Spangiaer- ö^atïjt/
Kier ban b2eeber befcïjeittoil toeten/ ïefef)et;p20tljo< den en andere uitheemfe Natiën met haren aenhank, tulTcÖen
tol geD2ubt tot <£ml>Den Dp <6ofen «BoeDen.s Énno
uit defe Landen te verdrijven, defelve Spangiaerden vCAai{!
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met Don Iohan d' Auftrice en andere haerluyder hoofden en Capiteynen alle middelen gefocht hebben en
noch dagelijx Toeken om de voorfz, Provinciën , fo in't
geheel als in't deel, te brengen onder haer fubjeclrie , tyrannife regeringe en flavernye : en de felve Provinciën
fo met wapenen als practijke van den anderen te fcheiden,difmembreren en de Unie by de voorfz Pacificatie
gemaekt^e niet te doen en te fubverteren tot uitterlijke
ruineen bederffeniflè van de voorfz Landen en Provinciëgelijk
n,
men metter daed bevint dat fy luiden in
't voorfz voornemen volherdende,noch onlanx eenige
fteden en quartiren met brieven gefolliciteert, eenige ;
namentlijk , van den Landen van Gelre met wapenen
aengegrepen en overvallen hebben , S o 1 s t , dat die
van den Furftendomme van den Graeffchappen en
Lande van Holland, Zeland , Utrecht % enVrieffche
Ommelanden , tuffchen de Eems en Lauwers , geraedfaem gevonden hebben fich nader en particulierlij ker
metten anderen teverbindeu en vereenigen , niet om
hem van de voorfchreven generale Unie byde Pacificatie tot Gent gemaekt , te fcheiden , maer om de
felve noch meer tefterken en hem felven te verfien
tegens alle inconvenienten daer in fy fouden mogen
vallen door eenige practijke , aenflagen of geweld van
haren vyanden, om te weten hoe en in wat manieren
de voorfchreven Provinciën hem in fuiken gevalle fulien hebben te dragen , en jegens 't geweld van hun vyanden konnen befchermen : en om vorder feparatie
van den voorfz Provinciën en particuliere Leden van
dien te fchouwen , blijvende anders de voorfz generale
Unie en Pacificatie van Gent in weerden,fijn dien volgende byde Gedeputeerden van de voorfz Provinciën
volkomelijken by den haren refpective hier toe geautorifeert , gearrefieert , en gefloten de poindten en articulen hier na volgende , fonder in allen gevalle hem
by defen te willen ontrekken van of uit den heyligen
Roomfen Rijke.
1. En eerft, dat de voorfchreven Provinciën fich
mirten anderen verbinden, confedereren en vereenigen fulien, gelijk fy hem verbinden, confedereren en
vereenigen mits defen ten eeuwigen dage by den anderen teblijven in alle forme en manieren als of fyl uiden
maer een Provincie waren , fonder dat de felve hem
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fcheiden of feparer ën by teftamente , codicille , donatie ceflïe
,
, wifïelinge , verkopinge , traótaten van peis,
van huwelijk, noch om geen anderen oorfaken hoe
dattet gebeuren foude mogen , onverminderc nochtans
eenygelijke Provincie en de particuliere Steden, Leden
en Ingefetcnen van dien haerluiderfpecialeen particuliere privilegiën , vryheden , exemptien , rechten , ftatuten , loffelijke en welhergebrachte coftumen , ufantien en allen anderen haerluider gerechtigheden , waer
in fyluiden den anderen niet alleen geen prejudicie,
hinder of letfel doen fullen, maer fullen den anderen
daer irt niet alle behoorlijkeen mogelijke middelen , ja
met lijf en goed ( ift nood ) helpen handhouden,ftijven
en fterken, befchudden en ook befchermen jegens allen
en eenyegelijk wie en hoedanig die foude mogen wefen, die hem daer in eenige datelijke inbrekeibuden
willen doen: welverftaende dat de quellie die eenige
van de voorfz Provinciën , Leden of Steden van defe
Unie wefende,metten anderen hebben of namaelsfouden mogen krijgen , nopende haerlieder particulieren
(peciale privilegiën , vryheden, exemptien, rechten,
ftatuten,lofrelijkeen welhergebrachte coftumen, ufantien en andere haerluider gerechtigheid , dat de fel ve by
ordinaris juftitie, arbiters, of minnelijk accoord beflicht fullen worden , fonder dat d'andere Landen of
Provinciën, Steden of Leden van dien ( fo lange fich
beide partyen 't recht fubmitteren ) hem des fullen heb
ben te bemoeyen , ten ware hem geliefde te intercéderen tot accoord.
2. Item dat de voorfz Provinciën in conformiteit
én tot voltreckinge vande voorfz eenigheid en verband
gehouden fullen wefen malkanderen met lijf, goed en
bloed by te ftaen jegens alle fortfen en geweiden die
hem yemartd fouden mogen aen doen uit en onder
't dexel van den naemvande Coninklijke Maj.ofvan
fijnent wegen , het ware ter caufe van 't tractaet van
peis tot Gentgemaekt, van dat fy de wapenen jegens
DonJohand'Auftrice aengenomen, den Eertshertog
Mathias tot Gouverneur ontfangen hebben , met alle
*t gene datter aen kleeft , van dependeert , of uit gevolgt
is , of uit volgen fal mogen , al waert ook onder coleur
alleen vande Catholijke Roomfe Religie met wapenen
te willen reftablifTeren; reftaureren of invoeren, of ook
van eenige nieuwigheden of alteratien die binnen eenige van de voorfz Provinciën , Steden of Leden van
dien, federt den jare if?8. gebeurt fijn, of ook ter
caufe van defe jegenwoordige Unie en confederatie,of
anderen diergelijke oorfaken, en dit fowel ingevalle
men de voorfz fortfen en geweiden fouden willen gebruiken opeen van de voorfchreven Provinciën , Staten Steden
,
, of Leden van dien alleen , als op allen in
't generael.
3. Dat de voorfchreven Provinciën ook gehouden
fullen wefen in gelijke maniere malkanderen te affifte
ren en helpen defenderen jegens alle uitheemfe en in
heemfe Heercn , Furften of Princen, Landen, Provincien, Steden of Leden van dien die hem in 't generael
of particulier eenigefortfen , geweiden of ongelijk fouden willen aen doen of Oorloge maken: geheltelijk
dat de afliftentie by de generaliteit van defe Unie gedetefneCrt fal worden met kennifïe en na gelegentheid
der fake.
4; Item en om de voorfchreven Provinciën, Steden en Leden van dien beter jegens alle macht te mogen verfekeren , dat de Frontier-fteden en ook andere
daer men des van node vinden fal, 'tfy van wat Provinciën die fijn , by advijs en ter Ordonnantie van defe
geünieerde Provinciën fullen vaftgemaekten gefterkt
worden tot koften van de Steden en Provinciën daer in
die gelegen fijn , mits hebbende daer toe afliftentie van
de Generaliteit voor d'een helft : geheltelijk dat fo verre by de voorfchreven Provinciën raedfaem bevonden
wordeenige nieuwe Forten of Sterkten in eenige van
de voorfchreven Provinciën te leggen of die nu leggen te veranderen of af te werpen, dat de koften daer
node, by alle de voorfz Provinciën in 't genetoe van
rael gedragen fullen worden.
5. En om te verfientot de koften diemen van rroII. Deel.

de hebben fal (in gevalle als boven ) totdefenfievande
voorfchreven Provinciën , is overkomen dat in alle de
voorfchreven geünieerde Provinciën eenpaerlijk,en
opeenen voet, tot gemene defenfiederfelver Provinciën, opgeftelt, geheven en openbaerlijk den meeft
daer voor biedende , van drie maenden tot drie maenden,of eenige andere bequame tijde, verpacht ofgecollecleert fullen worden, alom binnen de voorfz geünieerde Provinciën, Steden en Leden van dien , fekere
Impoften : op alderhande Wijnen , binnen en buiten
gebrouwen Bieren,op'tgemael van't Coorn en Greyn,
op 't Sout , Gouden > Silveren , Sijden en Wolle Lakenen , op de Hooren Beeften en.befaeide Landen , op de
Beeften die geflacht worden , Peerden , OfTen die verkoft of vermangelt worden,op de goeden ter Wage komende, en alfulke andere alfmennamaeisby gemeen
advys en confentgoedvinden fa!,en dat achtervolgende
d'Ordonnantie diemen daer op concipiëren en maken
fal, darmen ook hier toe employeren fal d'inkomen van
de Domeinen van de Coninklijke Maj.de laftendaer
op ftaende afgetogen.
6. Welke middelen by gemeen advys verhoogten
verleegt fullen worden , na dat de nood en gelegentheid van der fake vereiflehen fal, en alleenlijk verftrekt , tot de gemene defenfie , en tot 't gene de Generaliteit gehouden falwefen te dragen, fonder dat de
felve
wordenmiddelen
bekeert. toteenige andere faken fullen mogen
7- Dat de voorfchreven Frontierfleden , en ook andere, als de nood vereifTchen fal , t'allen tijden gehouden fullen wefente ontfangen alfulke Garnifoenen als
( de felve geünieerde Provinciën goed vinden, enhemluiden by advijs van den Gouverneur van de Provincie
daer 't Garnifoen geleid fal worden ordonneren fullen,
fonder dat fy des fullen mogen weigeren : wel verftaende dat de voorfchreven Garnifoenen by de voorfchreven geünieerde Provinciën betaelt fullen worden
van haerlieder foldye, en dat de Capiteinen enfoldaten, bovenden generalen eed particulierlijk de Stad
offteden en Provincie daer in die geleit fullen worden,
eed doen fullen, en dat 't felve te dien eirtdefn haerluider artijkelbrief gefteltfal worden, datmen ook alfulke ordre ftellen en difcipline onder den foldaten
houden fal, dat de borgers en inwoonders vandefteden en platte Landen fo wel Geeftelijk als Wereltlijk ;
daerby boven dereden niet befwaert worden, noch
eenige overlaft lijden fullen , en fullen de voorfchreven
Garnifoenen van genen Excijs of Impoften meerder
exempt wefen, als de borgers en inwoonders vande
plaetfe daer die geleit fullen worden , mits dat ook den
felven borgers en Inwoonders by de Generaliteit logijs-geld verttrekt fal worden, gelijk tot noch toe in
Holland gebruikt is.
8. En ten einde men t'allen tijden fal mogen geafïïfteertwefén van de inwoonders van den Landen ,fullen d'lngefetenen van elke van defe geünieerde Provincien , fteden en pktte Landen , binnen den tijd van
een maend, na date van defen ten lanxften, gemonftert en opgefchreven worden, te weten die gene die
fijntufïen 18 en 60 Jaren, om de hoofden en 't getal
t'famen- (Fol.8*
ter eerfter
fijnde , daer navorder
geweten
van dien van
geordonneert
defe Bondgenoten,
komfte
te worden als tot de meefte befcherminge en verfekertheid van defe geünieerde Landen bevonden fal
worden te dienen.
9. Item falmen geen accoort van beftand o( peis
maken , noch Oorlog aenveerderi , noch eenige
Impoften of Contributie inflellen , de Generaliteit van
defen verbande voorgaende , dan met gemedn advys
enconfent vande voorfchreven Provinciën, maer in
andere faken 't beleid van defer confederatie en 't gene
daer van dependeert en uit volgen fal aengaende , falmen hem reguleren na 't gene geadvifeert en gefloten falworden by de meefte ftemmen van de Provinciën in defen verbonde begrepen , die gecolKtoe inde
geert fullen worden fulx alfmen tot noch, en
dit by
Generaliteit van de Staten heeft gebruikt
*provifietot
zgeordonneert byge™een
dat anders fal Cworden
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ren fullen begeven en de feJve wederom verlaten , e-«579«
jk dat geen
alimentatie verftrekt fal worden , rnaer fullen
meen advijs van defe Bondgenoten, behelpeh
nd,
ofteebeurde dacde Provinciën in faken van befta
niet tot haren behoeve na hun mogen nemen 't gene zy
oeis, oorloge of contributien met den anderen
daer in gebrocht hebben : dat ook die gene die tegengeen
t
ereer
geref
il
gefch
't
fal
,
woordelijk
in de Conventen of Collegien zijn of naen
kond
e°n
deren
accor
Staden
Heer
e
aend
iie
provi
by
en
maels
komen
fullen , vryheid en liberteit van Reword
t
fubmitteer
houders van de voorfchreven geünieerde Provinciën
ligie en ook van klederen en habijt hebben fullen.
mi ter tijd wefende, die het voorfchreven gefchiltui Beheltelijk dat zy-luiden den Overften van den Conreuiffp
van
venten in allen anderen faken onderdanig fullen
Ichen partyen fullen vergelijken of daerder billijkheid
ken , fulx als fyluiden bevinden fullen ia
re behoren. Welverftaende , indien de felve Heeren fijn.16. En oft gebeurde (dat God behoeden moet)
Stadhouders daer in niet fouden konnen verdragen, dat tuffchen de voorfchreven Provinciën eenig onfullen tot hemluiden nemen en verkiefen alfulkeon- verftand, twift of twedracht geviele daer in fy-Juiden
, als hemluiden goed- den anderen niet en konden verftaen, dar 't felve fo
partydiee afTeiïeurs en adjon&en
uden wefen na te
geho
en
party
n
fulle
dunken fal, en
verre het eenige van de Provintien in 't particulier aenkomen 't gene by de voorfchreven Heeren Stadgaet
, ter neder geleid en beflicht fal worden by den anwehouders, inmanieren als boven uitgefproken fal
deren Provinciën, of den genen die fy daer toe deputefen. ' _
ren fullen . En fo verre de fake allen den Provinciën in
. .
a ,
i o. Dat geen van defe voorfz Provinciën , Steden
't generael aengaet , by de Heeren Stadhouders van de
of Leden van dien eenige confederatien of verbonden Provinciën
in manieren boven in 't 9 artieul verhaelt,
mogen
fullen
n
met eenige nabuer-Heeren of Lande
dewelke
gehouden
fullen fijn partyen recht tedoen,
maken fonder confent van defe geünieerde Provinciën ofte vergelijken binnen een maend (of korter ,fo veren Bondgenoten
Des es overkomen, dat fo verre eenige nabuer- re de nood van der fake fulx uiteifcht) na interpella
toege
partyedaer
d'andereanderen
d'eenof
tie of ,verfoek
Furften, Heeren, Landen of Steden fich met defe fdaen
en wes by
by de
voorfchreven
Provinciën
voorfz Provinciën begeerden te unieren, en hun in
defe confederatie te begeven , dat fy daer toe by ge- of haerluider Gedeputeerden of de voorfchreven Heeren Stadhouders alfo uitgefproken word , fal na gemeen advijsen confent van defe Provinciën ontfangen
gaen
en achtervolgt worden , fonder dat daer van wijfullen mogen worden.
12. Dat de voorfz Provinciën gehouden fullen fijn
der beroep of andere provifie van rechten , 't zy van
appel
, relief, revifie , nulliteit of eenige andere quereder
van
ftuk
't
in
ren
conforme
te
anderen
metten
iich
len
hoedanig
die fouden mogen wefen verfocht of geMunte , te weten in den cours van den Gelde , na uitbruikt
fullen
mogen
worden,
wijfen fulker Ordonnantien als men daer op metten
17.
Dat
de
voorfchreven
Provinciën , Steden en
eerften maken fal, dewelke d'een fonder d'anderniet Leden van dien hem wachten fullen van uirheemfe
en fal mogen veranderen»
Furften , Heeren , Landen of Steden eenige occafie te
aengaet,
Religiedragen
de
van
'tpoind
fodieveel
En
13.
na
Zeland
en
geven
van oorlogen , en fulx om alle alfulke occafien
van Holland
fullen hem
te vermijden , fullen de voorfchreven Provinciën , Steen d'andere Provinciën van
haerlieder
den en Leden van dien gehouden wefen , fo wel den
defer
Unie,goeddunken,
fullen hem mogen reguleren na inhoud
van de Relig ion s- vrede by de Eertshertog Mathias, uitheemfen als ingefetenen van de voorfchreven Provinciën teadminiftreren goed recht en juftitie: enfp
Gouverneur en Capitein Generael van dele Landen
met die van fijnen Rade by advijs van de Generale verre yemand van hem daer van in gebreken blijft,fulStaten airede geconcipieert , of daer in generalijkof len de andere Bondgenoten de hand holden by alle beparticulierlijk alfulken ordre ftellen als fy tot ruft en hoorlijke wegen en middelen dat fulx gedaen fal worwelvaert van de Provinciën , Steden en particuliere
den en
, dat alle abufen , daer door fulx belet en de j uLeden van dien , en confervatie van een yegelijk Gee- ftitie door verachtert foude mogen worden , gecorriftelijk en weerlijk fijn goed en gerechtigheid diene- geert en gereformeert fullen worden , als na rechten en
lijk vinden fullen, fonder dat hem hierin by eenige vermogens een yder fijn privilegiën, loffelijke en wel
andere Provinciën eenig hinder of belet gedaen fel heergebrachte coftumen.
mogen worden , mits dat een yder particulier in fijn
1 8- Item , fal d'eene van de geünieerde Provinciën,
Religie vry fal mogen blijven, en dat men niemand Steden of Leden van dien tot lafte en prejudicie van
ter caufe van de Religie fal mogen achterhalen of on- d'andere, en fonder gemeen confent geen Impoften3
derfoeken , volgende de voorfchreven Pacificatie tot Convoy-gelden, noch andere diergelijke laften mogen
Gentgemaekt.
opftellen > noch eenige van defe Bondgenoten hoger
14.. Item fal men alle Conventualen , en die van de mogen befwaren , dan hun eigen ingefetenen.
Geeftelijkheid, volgende de Pacificatie , laten vol19. Item, om jegens alle opkomende faken enfwagen hun goeden die fy in eenige van defe geünieerde righeden te verfien , fullen de Bondgenocen gehouden wefen op de befchrijvinge van den genen die daer
Provinciën reciproquelijk hebben leggende, mits dat
indien eenige Geeftelijke perfonen uitten Provin- toe geautorifeert fullen fijn binnen Utrecht te compareren tot fuiken dage als hem aengefebreven fal wetien die gedurende d'oorloge tuffchen de Landen van
Holland en Zeland , tegens de Spangiaerden , ftonfen , om op de voorfchreven faken en fwarigheden
den onder 't gebied van de felve Spangiaerden , hem die men in de brieven van befchrijvinge fal exprimebegeven hadden uit hare Cloofteren of Collegien , ren ; fo verre des mogelijk es , en de fake niet fecree*
onder 't gebied van die van Holland of Zeland, dat- en dient gehouden te wefen , by gemeen advijs en conmen die by hun Conventen of Collegien, fal doen
fent, of by de meefte Hemmen in manieren voorverfien van behoorlijke alimentatie en onderhoud hun
fchreven gedelibereert en gerefol veert te worden , al
leven gedurende, als ook gedaen fal worden de ge- waert ook dat eenige niet en compareerden , in welne die uit Holland en Zeland in eenige van den anken gevalle fullen d'andere , die verfchijnen fullen cderen Provintien van defe Unie vertogen en hem ontven
wel
mogen procederen tot fluitinge van 't gene fy
houdende fijn.
bevinden fullen tot het gemeen befte van defe geüniiy. Dat mede den genen die in eenige Cloofteeerde Landen en Provinciën te dienen en fal 't gene
ren of Geeftelijke Collegien , van defe geünieerde alfo gefloten
es onderhouden worden, ookby degeLanden zijn, of geweeft hebben, en de felve uit fanen die niet gecompareert fullen wefen , ten ware de
ke van de Religie of andere redelijke oorfaken bege- faken feer wichtig waren , en eenig vertrek mochten
ren re verlaten of verlaten hebben , uit den inkomft
lijden > in welken gevalle menden genen die niet gevan haren Conventen of Collegien , haer leven lang compareert en fullen fijn,andermael befchrijven fal om
gedurende behoorlijke alimentatie fal worden verte compareren
op fekerevoor
anderen
dage
ftrekt ,na gelegentheid van de goeden : welverftaen^ van
haerlieder ftemme
de reife
, enopwes't verbeuren
als dan by
de dat die na date van defen , hem in eenige Cloofte- den genen die prefent fijn gefloten word,fal bundig fijn
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van weerden gehouden worden , niettegenftaende
Celve Landen , voor hem felverï 'yen met d'andere Gecommitteerden uitten naem van de gemene Ridderd'abfentie van eenigë van d'andere Provinciën , beheltelijk dat die niet gelegen en fal fijn te compareren
fchap van de voorfz Furftendomme van Gelre, en
haerlieder opinie fchriftelijk over fullen mogen fen- Graeffchappe Zutphen, mitfgaders by de Gedeputeerde van Holland , Zeland , Utrecht , en Ommelanden
den , om daer op in 't collecteren van der (temmen fuivoorfz
ken regard genomen te worden , alft behoort.
binnen Utrecht vergadert , en geautorifeert als
zo. Item , ten einde voorfchreven fullen alle en een boven , uitterlijk gearrefteert en gefloten : des hebben
yder van de voorfchreven Bondgenoten gehouden fijn de voorgenoemde Gedeputeerden van den Lande van
alle faken die hem opkomen en voorvallen fullen, en Gelre en Graeffchappe Zutphen, om vorder verkladaer aen fy hem fullen laten dunken 't gemeen wel ringe van de Banreheeren , grote en kleine Steden van
of qualijk varen van defe geünieerde Landen en den voorfz Furftendomme en Graeffchappe te doen ,
Bondgenoten gelegen te fijn den genen die tot dag genomen tot den 9 February toekomende , en
de befchrijvinge geautorifeert fullen fijn over te dat binnen de ftad Utrecht aen de Gecommitteerden
fchrijven, omby denfelven daer op d'andere Pro- van de Staten aldaer. Aldus gedaen tfUtrecht op den
vinciën befchreven te worden , in manieren voor- 23 January 1579. onder de handen van mijn genafchreven.
dige Heere de Stadhouder voorfchreven , en den
ïi. En fo verre eenige donkerheid of twijfelach- voorfchreven Gedeputeerden ter meerder verfekerttigheid indefen bevonden worde, daer uit eenige heidhier onder geftelt, en was ondertekent Johanzu
queftieofdifpuremochte verrijien, fal d'interpretatie Najfouj Catzenelleboge , &c Van wegen deRittervan dien ftaen, in 't feggen van dele Bondgenoten , die fchappe des Furftendoms Gelre en Graeffchappe Zutphen ,Alexander van Tillicht , Gelis Pieck , Joacbim
daer op by gemeen 'advys en confent ordoneren fullen,
van
Lier
e, Alexander Bentink. Van wegen die van
fulx fy bevinden fullen te behoren. En fo verre fyluiden
daer in nieten konden accorderen fullen haer recours Holland , G. Poelgeefi , P. Buy f , Reynier Cant : van
nemen rot de Heeren Stadhouders van de Provinciën, wegen de Staten van Zeland , Willem Roeljius , Niinder forme boven verhaclt.
claes Blanx , P'teter de Rijke , Cajper van Vosbergen :
22. Infgelijx, fo verre bevonden worden van no- van wegen de Staten van Utrecht , Aufonius van Galade te fijn d'Articulen van defe Unie, Confedera- mat de mandato Capituli fui Schore, Jacobus Vertie of Verbond in eenige poincten of articulen te haer iPicedecanus S.Petri, de mandato Capituli : Avermeerderen of veranderen , faPtfelve ook gedaen driaen van Zuylen : Lambertus van der Burg > Capituworden by gemeen advysen confent van de voor- lo jubente : F, de uyten Eng , Reynhart van Azwijne*
Bartholomeus vandenWaelt Nicolaes van Zuylen > A,
fchreven Bondgenoten , en anders niet.
23, Alle welke poin&en en articulen , en een yder D. Leiden , Lubbert van Cleef. Van wegen de Staten
van dien byfonder de voorfchreven geünieerde der Ommelanden , Egbert Clant > E. Jarges.
Provinciën belooft hebben , en beloven mits defen
€rt om alle mtëbcrflanDtoco te nemen /[icbücnfp
na te gaen en te achtervolgen , doen na gaen en
achtervolgen , fonder daer jegens te doen , doen doen, öaeirna ccntocöcruerHlannaeuan t 13 articul ban
noch gedogen gedaen te worden, directelijk of in- öe unie / gctiaen tri Dcfcc maniere.
direftelijk, in eeniger wijfe of manieren : en fo
A Lfo eenige fchijnen fwarigheid te maken op 't 15
verre yet wes by iemand ter contrarie gedaen of "^•articul,
van de Unie, den 23 defer maend gefloten ,tuffchen de Gedeputeerden van de Landen
geattenteert worde, 'tfelve verklaren fyluiden van
nu alfdan nul, egeenen van onweerden, daer on- van Gelre en Zutphen, Holland, Zeland, Utrecht
der fy verbinden haerluider en alle d'Ingefetenen en Ommelanden , tuffchen de Eems en Lauwers, als
van haerluider refpective Provinciën , Steden en
of de meininge en intentie waregeweeft, niemandln
Leden van dien perfonen en goederen, om defel- defelve
Unie te ontfangen, dan die genen, die der
ve ingevalle van contraventie voor 't onderhoud van
Religionfvrede by de Eershertog van Ooftenrijk en
defe met 't gene daer van dependeert, gearrefteert , Raden van Staten neffens hem by advys van de Generale Staten geconcipieert is of ten minften die beide de
gehouden en bekommert te mogen worden t'allen plaetfèn en by allen Heeren , Rechteren en Ge- Religiën, te weten : de Catholijke Roomfe en de Gereformeerde fouden toelaten. So ift , dat de voorfz Gerechten, daer men die fal konnen of mogen bekomen: en partijen te dien einde van allen exceptien,
deputeerden die over de voorfchreven Uniegeftaeri
en
de
felve
gefloten
hebben, om alle mifverftand en
(F0U7.) gratiën , previlegien , relevamenten , en generalijk
van allen anderen beneficien van Rechten, die hem- wantrouwe weg te nemen, by defen wel hebben willen verklaren haerlieder meininge en intentie niet gelieden eenigfins ter contrarie van defen fouden mogen dienen , en byfonder den Rechten , feggende : weeft te fijn noch allnoch tewefen, eenige fteden of
generale renunciatie geen plaets te hebben , daer en Provinciën , die fich aen de voorfz Catholijke Roomfe
fy eerft fpeciael voor gegaen.
Relige alleen fullen willen houden , en daer 't getal
24.. En tot meerder vaftigheid, fullen de Heeren van de Inwoonderen der felvervan de GereformeerStadhouders van de voorfz Provinciën die nu fijn of
de Religie fo groot niet en is, dztfy vermogens de
namaels komen fullen , mitfgaders alle de Magiftraten voorfchreven Religionfvrede exercitie van de Gereformeerde Religie foude mogen genieten, van de
en Hooft-Officiers van ider Provincie , Stad of Leden
van dien defe Unie en Confederatie, en een iderar- voorfchreven Unie en verbinteniffe uit te willen fluiten: Nemaer dat fy des niet jegenftaende bereid fultijkel van dien in 't byfonder , by eede moeten beloven
len wefen alfulke fteden en Provinciën , die fich alna te fullen gaen en onderhouden, doen na gaen en
onderhouden.
leen aen de voorfchreven Roomfe Religie fullen willen houden in defe Unie te ontfangen, byfo verre fy
25. Infgelijx fullen defelve by eede moeten beloven te onderhouden alle Schutteryen,Broederfchappen fich anders in de andere poincten en articulen van
en Collegien , die in eenige fteden of Vlecken van defe de voorfchreven Unie foude willen verbinden en
Unie fijn.
als goede Patriotten dragen , fo de meininge niec
26 En fullen hier van gemaekt worden brieven in en is , dat d'een Provincie of Stad hem 't feit van
behoorlijke forme die by Heeren, Stadhouders en de d'andere in 'tpoindt van de Religie fal onderwint
voornaemfte Leden en fteden van de Provinciën daer den , en dit om te meerder vrede en eendracht tuffchen de Provinciën te houden , en de principaelfte
toe fpecialijk by den anderen gerequireert en veribcht
fijnde, befegelt en by haerlieder refpecli ve Secretarifen occafie van twift en twedracht te vermyden en weg
ondertekent fullen worden.
bruary if79«Aldus gedaen t'Utrecht den eerften FeDefe voorfz poin&en en articulen fijn by de Gede- te nemen.
puteerden van den Lantfchappe van Gelre en Graeffchappe Zutphenonderfchreven , en namelijk by mijn
öefe : amplfatte bart'tbü^
öagetë al£ooftbolgt
felben gebaen
(Cen articul
Heere Graef JohanvanNafTau» Stadhouder van de ttcnbe
II. Deel.
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alimenLfo hier voren in't i? artlcul verfien es torperfo
nen,
e
elijk
tatie en onderhoud van de Geeft
die geweeft fijn in eenige Conventen of Colleegien,
en hem daer uit ter caufe van de Religie of ander reels begeven hebben, of namater
delijke oorfake begerte
oorfake
beduchtenis, dat
ven lullen, endatfee
van dien eenige proceffen fouden mogen verrijfen, gefake dat allijk fy verfbaen dat airede verréfen fijn, uitgerechtigt
te
en
pretender
willen
fullen
perfonen
fulke
broeouders,
hun
van
lijn in de fucceffie van de goeden
, en andere vrienden of magen , metter
,
derenfufteren
dood achter gelaten , of noch achter te laten , en ook
de gene die fylieden in hun leven , by tytel van gifte,
tranfporte of eenige andere fouden mogen overgedragen ,gealieneert of ook na hun dood verfekert hebben:
fo ift dat de voorfz Bondgenoten, om de felve proceffen en fwarigheden,diedaer uit fouden mogen opftaen,
re verhoeden , goed gevonden hebben alle de proceffen
die ter caufe voorfz. airede geinftitueert fijn , en noch
namaels geinftitueert fullen mogen worden te fufpenderen , in ftate en furceantie te houden , ter tijd toe anders by de voorfz Bon Jgenoten en andere die hen in
dek eenigheid en verbande fullen mogen begeven , generalijk daer op (ook by autoriteit van d'Overheid , ift
nood) geordonneert en verklaringe gedaen fal fijn.
Aldus gedaen by de voorfz Gedeputeerden opeen i
Februarij 1579. en vvasgetekent.
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met des ftads van Arnhems fecreetfegel befegek, na
lange en rijpe deliberatie geadyoy eert, geapprobeert en
gcratificeert : advoyeert , approbeert en ratificeert mits
defen,belovende in qualité als voren als d'andere Bondgenotde
en , fel veen y der poindt van dien byfonder te
onderhouden na te gaen en te achtervolgen : des t'oirerde des gerneinen
voorfzen Gedepute
conde heeft dehooft
Ritterfchaps,
kleine fteden des Arnhemfen
quartiers fijn hand hier onder geftelt» ten dage, jare en
maend als boven , en was ondertekent
Alexander Bennink.
huiden den 23vanMartij
1579.Gedeputeerden
fijn gecompareert
in Op
de vergaderinge
de voorfz
van ^^aiï
toatöén/
de geünieerde Provinciën binnen Utrecht vergadert, ^necfe

de
Gedeputeerden
van de fteden Leeuwarden,
c"b^ra*
Franiker,en
van fekereGrietmansen
Grietenyenüneek,
met rnen
bc
eenige particuliere Edelen van den Landen van Vrief- iiWïe
land in haerlieder procuratie benoemt : En hebben aen etl
verklaert datfy gevifiteert hebbende de poincten en K^ t»e '
articulen van de voorfz Unie 3 en 'tfenein kracht van felüe.
dien is vorder gebefoigneert geweeft, 't felve hebben
goed vonden : en hebben de felve alfulx in krachte van
de voorfz haerlieder procuratie in date den 12 Martij
1579. geadvoyeert, geapprobeert en geratificeert : advoyeren approberen
,
en ratificeren midsdefen , belovende als d'andere Bondgenoten de felve en yder
poinct van dien byfonder te onderhouden, na te gaen
L AMZWE ERDEen te achtervolgen : des t'oirconde hebben de voorfz
Gedeputeerden van de voorfz fteden , Leeuwarden ,
Op
huiden
den
4
Februarij
1579fijn
in
de
vergawm&
Sneek , Franiker , en van fekere Grietmans en GrieteUtrecht
binnen van
de voorfz Gedeputeerden
teTi'cwm
nyen, meteenige particuliere Edelen van den Landen
bc Unie deringe
verfaemt van
, gecompareert
de Gedeputeerden
Gent
van Vriefland haerlieder handen hier onder geftelt , ten
5pj *!? onderfchreven , en hebben verklaert dat fyluiden , ge- dage , jare en maend als boven : en was ondertekent
faéte®* vifiteert hebbende de poincten en articulen van de
G-Idzaerda, Ielle Sibesz»
ban
«tbcut. voorfz Unie , en 't gene uit krachte van dien vorder gebefoigneert
is geweeft,
't felve
vonden brieven
, en hebben
de
felve alfulxin
krachte
van goed
haerluider
van
Op huiden den 11 Aprilis 15*79. fijn gecompa- ®* ^a*
credentie , fpeciale procuratie en inftructie gedateert reert in de vergaderinge van de voorfz Gedeputeerden j^en{o
den 27 Januarij 1779. geadvoyeert, geapprobeert en vande geünieerde Provinciën binnen Utrecht verga- nwutföf
geratificeert : belovende als d'andere Bondgenoten dert , de Gedeputeerde van de ftad van Venlo, nament- ^M*
de felve en yder poinct van dien byfonder t'onderhou- lijk: Geraert van Lohn, Herman de Laet Cornelijfen
den, na te gaen en te achtervolgen: des t'oirconden Schepenen , Jacob Goris Raed und Johan de Groot , als
hebben de voorfz Gedeputeerden haerlieder handen Gedeputeerden van de Gemeente aldaer , en hebben
hier onder geftelt , ten dage , maend en jare als boven , verklaert dat fy gevifiteert hebbende de Poincten en (Fol.St.)
en was ondertekent van wegen die van Gent: Adolf articulen van de voorfz Unie, en 't gene in krachte van
de Grut ere , Lievin Jayart , Chrijiojjel de Ie Becque , dien is vorder gebefoigneert geweeft 't felve hebben
Lucas Mayart.
goed gevonden , en defelve alfulx in krachte van haerlieder inftructie in dateden 3 Aprilis 1579. geadvoOp huiden den $ Martij 1579. fijn in de vergadebatte
yeert,geapprobeert en geratificeert: advoyeren, apDan De ringe van de voorfz Gedeputeerden binnen Utrecht
proberen en ratificeren mits defen , belovende als d'anwniMJie* vergadert , gecompareert de Gedeputeerden vande geBondgenoten
dere
de felve en yder poinct van dien byöavn bj? meine Ritterfchappe des Nimegefen quartiers, mitfgaÖ£t.
ders van de ftad Nimegen , en hebben verklaert dat fyfonder t'onderhouden, na te gaen en t'achtervolgen :
des
t'oirconde
de voorfz Gedeputeerden van
grnfc"1^ luiden gevifiteert hebben de poincten en articulen van de voorfz ftede hebben
van Venlo haerlieder handen hieronquartitr. de voorfz Unie, en 't gene in kracht van dien voorder
der gïftelr , ten dage , jare en maend als boven : en was
isgebefoigneert
't felvevangoed
gevonden
, en ondertekent Geraert van Lohn , Herman de Laet Corhebben
de felve algeweeft,
fulx in kracht
haerlieder
inftruction met des voorfz ftads Nymegen fecreet Zegel beni
Goris , Johan de Groot.
nelijfeJacob
zegelt, indate den 12 Februarij 1579. geadvoyeert,
A Lfo fijn Excellentie tot confervatie en handhougeapprobeert en geratificeert , advoyeren , approberen
en ratificeren mirsdefen : belovende als d'andere Bond- ■"•dingeder gemeene welvaert , Rechtenen Vryhe- &aJ£j,
genoten defelve en yder poinct van dien byfonder te den der Nederlanden altijts orbaerlijk en nodig bevon- felarinac
onderhouden, na te gaen en achtervolgen: dest'oir- den heeft alle goede vriendfehap, eenigheid en een- 6f£
conde hebben de voorfz Gedeputeerden des gerneinen dracht onder de Provinciën der felver Landen , ook de §§*§?
Ritterfchaps des ftads en Nimegefen quartiers haerlie- Steden en befondere Leden van dien onderhouden te rangim
der handen hier onder geftelt ten dage, jare en maend worden, waer door niet alleenlijk de gemene vyand öaer Bp
als boven , en was ondertekent GelisPiek, JanKelf- met meerder geweld, gemene macht, en onderlinge^**
ken , Ar ent van Zeiler, Dirk Flemming.Lambert Janfz, byftand, weder geftaen enafgeweert: maer hem ook miet$
Johan van de Have.
de middelen benomen foude worden van tufTchen de «nu»
felve
Provinciën , Steden of Leden van die eenigon- SpW
«mrc °?huidenden 9 Martij 15:79- is gecompareert in
verftant
of tweedracht te zayen ofte maken, door oor- &e«Höf.
fctUttan de vergaderinge van de voorfz Gedeputeerden binnen
fake
fo
van
de onderfcheid van de Religie als anders.
Ij-r «to* Utrecht vergadert , de Gedeputeerde van de gerneinen
So ift dat fijn Excellentie gefien hebbende fekere Unie
muttfn quartiers
RucerI"cnaP
hooft verklaert
en kleine Steden des Arnhemfen en verbond
q'
, en' heeft
t'Utrecht in Januario leftleden gemaekc
dat hy gevifiteert heeft de
poincten en articulen van de voorfz Unie, en 't gene in en befloten, tufTchen den welgeboren Heere Graef
krachte van dien vorder is gebefoigneert geweeft, 't fel- Johan van Naflau Stadtholder van den Furftendom me
ve goedgevonden, en heeft de felve alfulx in kracht en Landfchappe van Gelre en Graeffchappe Zurpheo,
van fijne brieven van credentie in dateden 18 en van ook die van Holland , Zeeland , Utrecht, en der Vrieffckereinftructionin date den 1 6 Februarij 1579. beide fcher Omlanden tufTchen de Eems en Lauwers, de fel-

ve
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ve Unie en Verbond voor goed heefc bevonden en toegeftaen : doch op dat de fel ve dies te beter en met bequamer oorfake en gelegentheid mochtedergeneraliteit der Provinciën van herwaers-over voorgeftelt
worden , om tot een algemene vrede, Unie en eendrachtigheid over de gantfe Landen met gemene verwillingeaengenomen en befloten te worden , heeft tot
noch toe uitgeftelt en opgehouden van de felveUnie
t'onderfchrijven, en alfonu fijne Hoogheid meteen
groot deel der voorfz Provinciën van hcrwaers-over,
vcrklaert hebben datfy voor goedinfien en bevinden
raedfaem te wefert , dat een alfódanige Unie foude geraemt , befloten en aengenomen worden , tot beter beJeidinge der faken onfes gemenen Vaderlands. So heeft
fijn Exc. nu ook wel willen verklaren, als hy mits defen
verklaert de voorfz Unie alfe t'Utrecht tuffchen'de
voorfz Provinciën gemaekt en befloten is geweeft,
voor goedaen te nemen en te houden , alfo hyfeaenneemt en voor goed houd , als voor feker achtende dat
in de felve d'Overheid en d'autoriteit der Hoogheid
van de Eertshertog niet verkort noch vermindert en
wort. En alfo binnen korten dagen de voorfz geünieerde haer fullen vergaderen om vorder over alle particulire poindten en articulen der felver Unie te ramen en te befluiten'tgene tot meerder en vafter eendracht der felver fal mogen dienen, Soift dat fijn Ex
cellentieook hier mede verklaert te willen de felve articulen en poincten aennemen en achtervolgen , alfo
fy van de voorfchreven Provinciën van Gelderland ,
Holland, Zcland, Utrecht, en andere die haer mede fullen begeven , fullen geraemt > gefloten en voor
goed aengenomen worden. Des t'oirconde heeft fijn
Excellentie defe met fijnen Naem ondertekent , en fijn
fecreet Zegel daer benefTens laten drucken in Placcaet
binnen der Stede van Antwerpen opten derden dag
van Majo, desjacrs 1579. ondertekent Guillamde
Na/fau, noch leger ftond gefchreven by bevele van fijn
Excellent. ondertekent N. Bruyninx.
Op huiden den twedenjun ij 1579. vergadert zijnde de volmachtige van den Steden in 't Cloofter van de
fcatiap'
pjobatie Jacobijnen, opten Lanfdag binnen Leeuwerden, na
ttan&e
datfy luiden de Propofitie van de Gefanten der nader
Utme
ban ite Unie van Utrecht aengehoort hadden, en eenigeuit
meefte
haerlieder volmachtige van de voorfchreven Steden ,
ftcöcii
tot verfoeke van den voorfz Gefanten, gedeputeert
Kan
hebben gehad,om uit aller name nader met den voorfz
lonö.
Gefanten te communiceren , en de poincten en articulen van denader Unie voorfz te vifiteren: 't welk
gedaen fijnde en gehoort hebbende 't rapport van hun
mede volmachtigen, verklaren alle de volmachtige
van de Steden , die defe ondergetekent hebben uit
krachte van haerlieder procuratien, dat fyluiden geadvoyeert, geapprobeert en geratificeert hebben alle
de voorfz poindTenen articulen van der Unie voorfz,
advoyeren , approberen en ratificeren mits defen , belovende' alsd'andcre Bondgenoten de (elve en een yder
poindt van dien , fo wel van 't gene dat hier in te voren
gedaen is en noch uit krachte van de felvige gedaen fal
worden, byfondert'onderhouden , nategaen en t'achtervolgen : des t'oirconde hebben de voorfz volmachtige vande lieden haerlieder handen hier onder geftelt,
ten dage, maend enjare alsbo-en : en was ondertekent met de namen hier navolgende by diverfe handen
gefchreven \Julius van B0W»w,volmacht van Franiker,
l.Verrijen Henrikfz.volmzcht van Franiker,Hewri£ jrV
ric/^.alsmede volmacht van Leeuwerden,!*» Janjfz.
als gefubftitueert van AdyeLammert die procuratie hadde en van huis gereift was, Claes RotthyJJz* van wegen
den Raed der ftede Sneke , Piet er Lievenfz van wegen
d*r Gemeente der ftad Sneke , Jacob Syvertjpz. als volmagtvan Bolfwert, Frans Jacob Frereke/Jz, van wegen
die van Bolfwert , Baune Pieterfz. als volmacht van de
Borgemeefters der ftede Ylft , Jeltze van Galama > als
mede volmachtigt van de ftede Ylft , Reinier Olfertfz.
van Staveren , Willem Sipfafz- volmacht van Sloten ,
Johannes Botteg Borgemeefter van Worcum ons volmachtDoune
,
Abbefz, volmacht van Worcum :

©e

Alfo wy Geoirg van Lalaing , Grave tot Rennenburg , Vry en Banreheere tot Vil Ie , Heere tot Vileroe,
Imbrechies*, Stadholder en Capitein Generael over
Vriefland,Overyfel,Groningen,denÖmlanden,Drente en Lingen , Hooft van fijne Maj Financien tot confervatie en handhoudinge der gemeene welvaert,Rechten en Vryheden der Nederlanden oorbaerlijk en
hoognodig bevonden hebben alle goede vriendfchap,
eenigheiden eendracht onder den Provinciën der felver Landen en onder onfen Gouvernement ftaende
ook onder defteden en befondere Leden van dien,
onderhouden te worden , waer door niet alleen de gemene vyand, met meerder geweld, gemeine macht en
onderlinge byftand weder geftaen en afgekeert : maer
hem ook de middelen benomen foude worden van
tufTchen de felve Provinciën , fteden of leden van dien
eenig onverftand of twedracht te zaeyen of maken,
door oorfaekvan onderfcheid van Religie, als anders,
in wat manieren 't felve foude mogen gefchien. So
iftdat wygefien hebbende fekérUme en Verbond iri
verleden fomertot Arnhem in onfe prefentie, en met:
onfe advys geconcipieert , eninjanuario leftledentot
Utrecht gemaekt , en gefloten , tufTchen den welgeboren Heeren Grave Johan van NafTau , Stadholder van
den Furftendomme vanGelre en Graeffchappe Zutphen , ook die van Holland , Zeeland, Utrecht, VrieffcheOmlanden en anderen, mitfgadersfekere acte van
approbatie en aenneminge der voorfz Unie, by mijn
Heere den Princevan Orangien, Lieutenant Generaelvanden Eertshertog Mathias, Gouverneur Generael van de voorfz Nederlanden, in date den 3 May,
15:79. de felve Unie geratificcertjgeapprobeert, geadvoyeert en aengenomen hebben , ratificeren , approberen ,advoyeren , en nemen aen mits defe , voor feker achtende en houdende ,dat in defel ve de Overheid
en autoriteit der Hoogheid van de Eertshertog niet
verkort noch vermindert en wort , belovende als d'ander Bondgenoten , de felve en een yder poindt van dien
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neemt öe
Dan

tlnfeaen

enap>
öcfeltte»
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t'onderhouden,na te gaen en t'achtervolgen. Des t'oirconde fo hebben wydefe met onfehand ondertekent
en onfe fecreet Zegel in formevan Placcaet hier benefTens doen drucken, adhimt'WinfeindenOmlandenden 11 Juny 1579. onder ftond gefchreven
Geoirg van Lalaing.
Op huiden den 10 Jury 15-79. fijn gecompareert in ©febfln
de vergaderinge van de Gedeputeerden der geünieerde Wl&i w
Provinciën binnen Utrecht vergadert, de Gecommitteerden van de ftede van Ipren, namentli|k d'Heer
lohanvanLanguedul , en Meejler Peter Baelde Pendonaris der voorfz ftede van Ipren, dieverklaerdendat
fy geviGteert hebbende de puncten en articulen van de
voorfz Unie, en 't gene in krachte van dien is vorder
gebefoigneert geweeft 't felve hebben goedgevonden
en de felve alfulx in krachte van haerlieder brieven van
credentie en procuratie in dateden 13 Juny 1579 gead voy eert, geapprobeert, en geratificeert, approberen ,&c. mits defen , belovende als andere Bondgenoten de felve en een yder poindt van dien byfonder t'onderhoudenmategaen en achtervolgen. Des t'oirconde
hebben de voorfz der ftede van Ipren haerliedei handen hier onder geftelt, en was ondertekent lohanvan
Languedul Wethouder ,
Meester

Peter

P'aeIt/'
nemen
** Wnfe
am*

Baelde.'

Op huiden den 19 July I579.fijn gecompareert inde
vergaderinge vande Gedeputeerden der nader geunieerde Provinciën binnen Utrecht vergadert, de Gecommitteerden van der Stad van Antwerpen : namelijk H.Ianne van Stralen buiten Borgemeefterjonker Philipfe van Schoonhoven Heer tot VVanroy Schepen lohan
,
van Brechi oude Schepen , Adam Verhult
Colonnel, Valeriusvan Dale,en IanGijjf/"els Deken,
die verklaerden dat fy gevifiteert hebbende de puntten
en articulen van de Unie,en 't gene in krachte van dien
, 't felve goed gevonden hebvorder is gebefoigneert
ben, de felve alfulx in krachte van hare procuratie in
den
date den \z July en de brieven
C van credentie in date
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Het dertiende Boek.
öe/ öe pacificatie en ftonöé ööO? öê mit ooft niet ber^
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Antvan
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onder
werpen haerlieder handen hier
als boven,en was ondertekent Janne van
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jare en
Stralen, Philips van Schoonhoven, Johan van Br echt,
Adam Verhult , Valerms van Dale , jan Gij fels.
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banöe contributie /inöe generale faften in'tontfam
gen ban öe folöaten/ fo?tfftceren ban öe plactfen/
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öen ban ©?ieflanö / eenige ban öe boo?fcB?eben of
anöere f toarigBeöen/ tnconbenienten/ of onBeilen ^Pp?o*
oberftomen / öat fp en öe boo?fcD?eben geunieeröe tieren
p?obtncien öaer ban onfcBulöig fouöen toefen/ en^n
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Bunöeboir
nietenBaö gegueten
geflaen öattegensf
öeboo?fcB?ebenftoa*
rigBeöen en tnconbenienten inttjöëniet beBoo^lijften
en toaiS boo?fien ge toeefl / ött p?otefl iss fclmftelijft ge*
öaen en Bern geinfinueert Den *s> |Beert 1579. en

1 febjuarp 1580. föïjeö^
me*
den öie Dan 25?uggc in ©laenöeren / al$ ooft
filtiail
n/
nöere
tëlae
öe ten felben Dage Die ban Den ©?pen in
öe
onöer
6ben
c Danlan- öoozliare fpeciale gemacBtigDe/ Ben meDe
geaöbo*
en/
enom
®?£>en/ felbe ame gegebenen ö^f^e aeng
nemen
poincten en articube lanfe peen en geapp?obeert in alle fijnen
en De feitje na te
genot
25onö
e
ka 1 belobenöe alss anöer
een en
gacn en te acBterbolgen / öaer ban meöe öpfoniwte acrenbe
app?oöe>ten gemaeftt fijn / in fo?me m ö'anöere.
felbe.
Bier toel particulierljjfte in 't lange non?
fouöen
Wp rDale
n De grote moeiten/ öieöe <©eöeputeecöe
nenbe
ban öe naöer geunieerDe $?obincien geDab Rebben/
al eet* Die ban ©?ieflanD / en ooft öe <©?abe ban föen*
nenburg BenonDer öe boo?fcij?eben anie begebenen
öe felbe geapp?obeert tjebben/ fenöenöe aen öe felbe
Bare fpeciale «©eDeputeerDen/ öiefienluiöen met alle
facljte manieren eninDuctienDaectoegeb?acï)tBeb;
ben / Daec tegen toeDerom bp anöere feer gecontrami;
neertiov öatfe öe ante niet fouöen aennemen/maer
t$ 't feïbe onnoöig en ooft genoeg / öat bp öe acten Bier
bo?cnberBaeltisblijftenöe/ öatfe Ijen Daer onöerbe*
geben Bebben. $0 i$ nocBtantf noöig te berBalen ber*
fcfteiöen f toarigBeöen alöaer geballen en 006 öe p?incipaelfle 3toarigï)eöen/ öie bpöen d&abeban fien*
nenburg boo?getocnt fijn getoeefl/ en Boe öte gefolbeert fijn getoojöen* «Êerfleip maeftte BP 3b)arig;
»
oa
gf
ït
rigfjebe BefD öatöe anieinBielD/ öatmen öe Caflelentero?*
fcpben
öonnantiebanöe 25onögenoten fouöe moeten Demo*
<B?abc
/ öatmen met öefe aniefcBeen banöe Staten
lieren
;
en
ft
ttan urg
nenb
43eneraeltetoillen fcBeiDen/ Dat Uier Doo?De#acifi*
l)00!ge* catie/öieöe^etferbo?öeröe tuffcBenöen Coninften
hierib
om &en öefe Éanöen te maften/ fouöe belet toecöen/en fonöernnbee
linge fcljeen te Bennen te geben / öat atë öe Caflelen af
öiilntc te
fouöe
toefen/ DatBP öanban fijngoubewement niet
n.
Eegebe
9
(Fol.8 ) berfeftert en fouöe toefen/ alfo Bet3£anb metterege*
ren eu toas fonöcr öe Caflelen / en feiöen ooft gualij;
ftengeöaen te fijn/ öatfe Bare ame ben <£ert$Dertog
niet cerft Baööen aengegeben.
J©atbcn
<©?abe
<©y ö'eerfle poinct/ anttooojöen öe <©eöeputeerDen
Tjfrtop
ban öe naöer anie/ (namentlijft $|eere 2Uufoniug ban
0002 anti galama en iHSceflcr f lo?t?$ (Cfiin/ 5iöbocaet ban öen
hooojbe
anötrecDt) öat öie banöe geunteeröe p?oi$ gège« lanöeb banöe Caflelen toel öaööen fto?en fp?eften/
bincien
toen.
öan öat niet goeö gebonöen en toagöe Caflelen ban
l^arlingen en ^taberen af te b?eften / immers fo lange
öe ;§teöen niet gefterftt en fouöen fijn / öat nocfj metten eer |len niet en fouöe nonnen gefcfjieöen / en öat öe
2öonögenoten onttotjffelijft in alle$s öat mogelijft toag
Ijem geerne fouöen belieben / fo fp öocl) niet en begeeröenljet Xanöte ftrcnften nocö te ftoaeften/ maerte
(lerften/ fomen uitöe önie toel mocDt fpeuren/öat
ooft fijn <tëcnaöe öoo? öefe ante meer geflerftt fouöe
to02öen / alfo fjp öe p?incipael(le toefen fouöe / öie tot
öcfenfie ban öe geunieeröe $?obincien geb?uiftt fouöe
toe?öen/ en öat fijn<i5enaöe in alle 3toatigl)eöenftjn
recours tot öe geunieeröe p?obincien fouöe Hebben/
öte ucm onttoijffettjft mainteneren fouöen in alleö öat
reöelijft toajf/ öatmen boo?tief binnen 8trecf)t beficö
toass om o?ö?e te (lellen op D^t ftrjjggbolft / ^n om <©e*
neralen öaer ober te o?öonncren en tjen beftojelijft
tractement toe te leggen/öan öatmen alleenlijft toaeftte
na öe tefolutf e ban fijn <©enaöe/en öie ban ©jieflanö/
en fo falutöen ficlj in öe önie öegaben/ öatmen genoeg
ban meninge toasf een fefter getal ftrijgiSbolft fo te toajSonDerteftem
ais te boft aen nte nemen/ en met 't felbe öe
pacröc itett
<0cncral
te affiflere / mttg eerft befettenöe öe
E. Jarges ett F.Thin.teft
ren/
frontie
enöebpanöuitfiaer quartieren toeren3WDoebKlna fce «Sjabeban mmmbmQ öit p?o*
©f e ban
bet flaö
5S?U83e

**7*
©e <&l&
bc cai
Kennen*
fcurg&e*
Sterft
fjcrafnbe
na&erill»
tifronfe*
hccccon»
bïtfcn
ben Ie?
ften
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teftnfet ten beften en nam/ foïjecft Bp nocljtanSDe
Bern
eenige
fauen
te
Bnnbclcn/
tt'e
fonber
in
loco
te
toefen
en
De
circuinfiantie
bec
felber
albaer
bcrfïaen
ante aengenomen op Defe nabolgenbe conöttten/ onfijnbenietuitgerecBt feonbentoerben/ optoelu fdj2t>
Der fijn fianö en cacBet lutDenDe ais bolgt.
ben be <6eDeputeerDe banbegeunieerDe pjobinacn/ ©teban
A L^o wy tot verfcheiden tijden verfocht fijn , fo van albaer gefonbenBebben 2ÏD2iaen CromBouDSotirgc^scu;
■^•de nader geünieerde Provinciën , als ook eenige le- meeftertot Sümjterbam / Reinier Cant RaeD aiDaer EjJ,
den unfers gouvernements, om ons met hen-luiden, en ifêeefter flong (Cljin $!Dbocaet ban De Staten genre*
volgende den inholt van dien, te conformeren , en hoe ban atcecBt / De toclue toeöerom gc&omen fijnDe ban ^"öarc
wel wy hierin besher dorch verfcheiden oorfaken gro- Bun gebefoingneerüe rappo2t geDaen nebben/ Daer^JJjf1'
te difficulteit gemaekt , en ons befwaret gevonden, tut fp berfionDen Den onbatfen en onfe&eren fïaet fo toe&ec>
funderlinge onder anderen dat noch de meefte Quar- ban Den Éanbe tian ©2tefïanb ( obermitiS De grote omaen
tieren van onfen gouvernemente in defe U nie fich niet
partpbigljeiD
Die alDaer
) ais met
ban DeDie(DmlanDen/
begeven hebben.
bermité
begueftie
biefptoag
ïjaDDen
ban<6?oe> ^"bc
^mm*
Soift nochtans dat wyum me alle diffidentie weg te ningen/ en'trecljt DatDefelbe ^tab pjetenbeerDcte
nemen, en te betonen dat aen ons niet gebreken fal Bebben ober De boo?f3 «OmlanDen toaer Deo? De boo?f3
hoogftes vermogens metlijf en goed , de vryheid on- <0?abe beDucBt toatf / Dat Die ban doeningen fo toe!
fes Vaderlands voorto ftaen, met des verklaren, dat D'erecutie ban De miDDelen generael ober De getint*
wy de Unie tot Utrecht den z$ Januarydcfes 79 jaers eerDe f&obincien tngeftelt: atë De fortificatie ban
gefloten, tegen woordelijk aennemen, en den inhold 3>elf3iel (Die men rtoDtg bebonDen BaDDe metten eervan dien achtervolgen follen, op conditie hier na vol- flentotberfeBertljetD tegenöDen bpanbente manen)
gende,die wy ons referveren.
en anDere biergeltjbe fauen D'<0mlanDen f oncerneren^
Eerftelijk, nadien wy eed gedaen hebben aen den De/Dateltjft fouDen tOtllcn DelCttCtl / Ottl toaer jegeng
Eertshertog Mathiam van Ooftenrijk als Generalen | met0ebefteengeb0eglBb{lemibDelenteb002fien/geen
Gubernatoren, en den Heere Princen to Orangien,! naber tlOCB beguamer erpeDtent bebonben en toerDe/
als deffëlven Generalen Lieutenant , derwegen v/y Dan te p^aCttfCtCtt öat De lattDen ban <0ber-pffel eit
eerft en voor al onfen begeren van hooggemeken anbere ban Den goubernemente ban öe boo2fcl)2eben
Eertshertog en Heeren Princen willen weten , ten ein- <02abe Bern meDe in De ante Degeben fouDen. <®m
de wy tegen onfen gedanen eed van d'felve niet mogen toaer toe De felbe te inbuceren Dcnboo2fcB2eben<02a*
alsongehorig befchuldigt worden.
benem getoont Babbe tocl genegen te toefen/ enp'e*
Alfo wy ook eed gedaen hebben als hooft van fijne fenteerDe fijn Debotr te Doen / merbelijben in <OberMajefteits Finantien , willen wy ons exempt holden Pflel / altoaer Den bierben ffêep een 3£anb0ag tot 3£e-

nenburg,

benter uit gefeïjjeben toaov om onDcr anDere op De
fa&ebanDe ante alDaer meDe te tracteren/ tottoeU
feen etnDe bp begeerbe Dat Repnier Cant alDaer meDe (Foi.90 )
bomen fouDe/ foomDe fabe ban De önie te bo?beren:
al^om Den<02abeteajTtfterentnDefbrarigOeDen Die
van Vriefland 't felve gefloten, begeret en van zijn bent alDaer boo2ballen fouDen mogen/ en berblaerDen
Hoogheid bewilligt worde.
De boo?f5 <6eDeputeerben Datter goeDe apparentte
So verre ook eenige quartieren of particuliere leden toacs Dat Die ban <@berpfel ï}m in De ömc begeben fouvan onfe gouvernement , na goede remonftrantie niet Den / fo berre De<62abe ban JHennenöurg De fabe
konnen geinduceert worden tot de aenneminge van opentbjb en ongebeïnft D2ijben totlbe/ Dan berftonben
defe Unie , willen wy ongeholden fijn de felve daer toe Datter ttoecreDenen toarenDie Den«©2abe opbiclDen
te conftringeren , maer in folker geftalt d'felve regeren, ban De fabe fo opentlijb en ronDelnb te bojberen aljef DP
als wy besher voor defe Unie gedaen hebben.
Belangende overft de Geünieerde Provinciën of le- toel fouDe mogen / toaer ban D'eenetoag/ DatBpm
en
D'€ert0Bcrtog
Dat en
gebomenniettoajef
een nabenöen<©?angien
den van onfen gouvernement, follen wy opconditien ©ainceban
Dat
toefen
fouDe
toiüc
te
hier boven verhaelt , na den inhold en teneur van de bp De naber ante aengenomen DaDDe / naDemael f)p
voorfzUnie, van nu voort aen regeren, voorts fo en bet Dubbelt ban Dien obergefonDen fjaDDe aen Den
follen wy de andere onfes gouvernements Provinciën ©2tnce ban €>2angten/ öp geen aggregatie of acte
of Leden, niet anders regeren dan op de conditienen ban COnfent ban fijn ^OOgtjetbnoCb 5purflelijbe <0e
voorwaerden , die fyluiden in 't aennemen defer Unie naDe Daer Op ÖaDDe Ontfangen / ten anDeren Dat ÏJP bp
fullen befpreken en bewilligen.
| be p?opofitie tot Sflnttoerpen geDacn in 3Cp2tIt/ bebint
Leftelijk follen ons de gemelte Bondgenoten ge- : Datmen fouDe BanDelen ban een anDer en generael
noegfaem verfekertheid doen , datfeons hoogftes ver< Der bafter anteop terecljten/ toaer ban menp?efu
mogens fullen mainteneren en hand-haven in onfe meerDe enoob toelfcbeen Dat Den <©2abe Betfucceg
begeerbe te bertoacBten / al bo^en Dieper in Defe boo?f3
ftaet , eere, reputation en guet.
Dit alles wie voorfzorcundewy GeorgvanLalaing ante te treDen.
<De <©ebeputeerDen ban De naDer geunieerDe ^20?
Grave tot Rennenburg Vry en Banner-heere tot Ville,8cc.Stadholder en CapiteinGenerael overVriefland, btntien 'tboo2f3 rappo?t geboo?t BebbenDe/ Bebben
Overyfel, Groeningen,den Omlanden,Drente en Lin- goeD gebonben aen Den $2ince ban <©?angien Den 27
gen,hopft van fijne Majeft. Finantien, met onderteike- 2Cp2il 1^79. te fcB2tjben/Dat om Den <©2abe ban
Rennenburg tebetoegenombefabe ban De naDer aAc"tum
opgedrukte
ninge van onfe
Vollenhoe,
den hand
leften enMarty,
Anno cachet
1579. : En
was
nie/ fonDer gebeinflljeib teD?ijben/ fpgeraDen bonondertekent , Georg van Lalaing, en gecachetteert ben Dat fijn 5Furlielijbe (©enaDe fouDe gelieben te p?o^
mee een root opgedrukt cachet.
cureren bp ben €ertj$Bertog D'aggreatie en ratificatie
op De aenneminge ban De ante bp Den boo?f3<02abe
D€ boo?fcfi?eben gecommttteerben Die bp fnn <©e* ban Rennenburg geDaen/ en Dat fijn 5Fur|ïelijbe<0e=
naDegetoeed toaren/ Defe acte geb?acDt enöaer naDe gelieben fcube De felbe meDe te aDboperen/ en
teeröe
eau be rappo?tgebaen öebben^e/ Datfp nietanberss enöaD^ bat fo Bae|l cenigfinss Doenlijft toare / op Dat Den 4D?aeïen nocp berbröö^n ban fijn be ban Rennenburg Daer ban geabberteert fijnDe / tv
geutrf* ben bonnen berbanb
tttbe
<©enaDe/ foljebben fpDe felbe p^obifionelijb aenge^ gen Den 4 fjfêcp atë Den HlanDDag tot ^ebenterge^
aen ne* nomen/ acDtenbebatljp Daer na te beter tot boltrec^ BouDenfouDetoerDen/ Bpbeboo?f3 anteopentlijben
menbe
teb?pmoeöigcr fouDe mogen bojberen/ foanberftniS
binge ban
foube; ballen/
ntaer atëen 'tDatfelbe
acte ban tniange
baerDiennaberiiaen
niet en toilDe
DaernocD
na
te beDucBten toag Dat De felbe <0?abe 't fp bp biflïmu*
ben45?a=
beban 00b De boo2f3 <02abe aen De (0eDeputeerDe ban De na= latieof anbecfutf De felbe opBouben ofboo?bpgaen
Stennen» ber geunieerbe #20bincien gefcö?eben / en toel ernflefouDe mogen tot meröelp tnterefl ban De SlanDen,
lÖbberfocljtBabbe/ Dat fplieben eenige uit Ben Colle- ^e p?tnce ban «©rangfen Dit fcB?üben ontfangen
gte fouDen aen Bern toiUenfcBirtwt/ om albaer met
ten.
BebbenDe/ Beeft aen De *aebeputeec&e ban De 0cunt^
eerbe
in 't gene daer-en-tegen durch kracht van defe Unie
folde mogen voorgenomen worden.
Belangende de demolitie van de Caftelen van Vriefland referveren wyons, dat wydaer toe niet konnen
verftaen , ten fy voor eerft eendrachtig by allen Staten
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Het dertiende Boek.

nocmbenStocbum met opgeracRem en toaren ge* nmttg
*
appzoba
ban
acte
öe
nbcn
obcmefo
icn
tttbt $?obï'nr
en toilüen ben niet laten monff eren nccljte fiSSf*
tic ban öe felbe ame / Dn jjem Den beroert |Bcp gepnf* to02öen.€n
Den eeö Doen: na grote moeiten tëten lefïen be mui» nom*
*lem
ban
432abc
De
feert Dier noren berDaelt/ en Heeft
terie geceffeert/en Dat D002 een p?ar fijbe ban hopman *m ban
ttenburgöaerna Denclfjïen giunn Defeibe ünieabfo* 45errtt De fjonge / Detoelbe 3ijn utterfïe Deboir öeöe jKKJ
/ bolgcnöc öe acte fifec booten onfijn bolbte tnDuceren Dacr te laten monfïerencn oèmt
aengenomeri
imelijnber
liaelt.
meöe
r ,
lt eeDDoen/ Danfp en toilDen ganfcbelyb öaer toe niet ^aionbcrbae
top
gcïiiïi
itnfe
b2cben
boo?fc
öe
2CIÖ nu
Daer
i$
fo
/
t
getoeef
i$
bcrfïaen/
fciDe bolgen
bP ten leften
3tjnöaer
©aenD?ig/
ïeert
gearref
nebben tot Utrecbt
Datfjp
l)emfo fouDe
na öe tegen
föerfee/
toe fjp 8f'
een CoHegfe gemacbtDat tot atretfu reftöeren foti* feiDc beirciö te toefen / öe Hiteutenant / Sergeanten en
Den / bei'c Hebben Dagelijr op alle boo?baIlcnDe fabcn anöere ^ebelbebberg bolgben bcm al t'famen / De ge*
ijanötotgeno;
|"p bp Der
/ boo? ncerft
tpfiefofgneert
ïatfe menefolDaten blebenopDe merbt fïaenen entoilDen
3ünöc
«©elbeclanb
m Debben
om De folDate
men/
nictgcmonflcrt toefen/ bp 3ün 25cbelDebber£ in De
ban De generale öntc aen te nemen en in Den eeö ban ïserbe gcb?acnt IjebüenDe Daer De Commïffariffen en
. öe geunteeröe jjpjöbttitien te ü?engen/ tot toelbcn einöe jlBagiftratcn toaren / gingtoeDcrom bpbe folDaten/
h,2 ' boo? eerfï gecommitteert $n getoeeft gionbbeer <0üf; feggenDe Dat Detoijle fp \jm ©aenDel öat3e beftooren
~èw> B«cftt ban <Dubenboo?be J^ccre ban <0pDam / $e.
Bifat en gjonnDeer SüleranDer ban (Cellicfjt uit «BelberlanD ÖaDöcn nu berlteren / Dat DP3e a$ rmiitmaberg en
meïneDige fonDer gelö en pafpoo?t foubeöoeneaffe*
ban öe monftcringe/
«öenerael
n
CommifTartfTe
tot
SS'
te uwe üonuljecr <0crrit ban poclgccfï / ï^cere tot poel- ren / ten toare fp Den nocD metter Daeö lieten monfle*
uan &?■■ gec|?/$c. tot Comnnffariö «Dencraelobcr De ©ib?e.ö/ elfj
ren/3p
DorenDe/licpen
met Hct06eljSeenen loop
om Dit
feerite
na De lierbe gelijberDanö
/ altoaer 3p Den
<0nt*
tot
25?abcl/
ban
l^eerc
/
Sfifetoön
ban
^onbtjecr
JBJJJ
ligt
DccffleUfangec «©enerael / gfon&ttcec fjofjan ban ïtcnetf/ bmf be|'tooren en Ijaer lieten mon|ïeren/ ontfangenDe
Heere tot 3©ulp / Commiffartë <©enerael ober öe meDe een liaibc macnb aen gelDe opte fjanD/ geli>b 006
Set ïDaenDel ban Coenraet ban ^teentoöb.
t'
on
«l
mfffarfp Silmom'tie / en meer anöere m anöere ampten.
<Bm z y iBartij 3()n tot <6elDer Doo? De felbe Com^
®cboo?noemDei$ecreban <£)pöam enfWejtanbet
fc n <3>v
nttMl
(CellifDtDHreinlïructteoiufangenbebbenöe/ en Den I miffartffen gemon|iert öe ©aenöelen ban ^pmon
obcröc
monftc^ eeö Daer toe geconcipieert 3ijnöe/ geDaen öcbbcriöe/ j <§toaen/3Cntoni.öban25emmelen<j3oofTenDe23?aeB.
tinae.
3jjn na Den SanDe ban <6elöerlanD getogen/ en i$
omtrent Defentijö/naraentlijn Den 20 jpartptë ^fraien
©^ ©«* jjcn meDe geDaen polber om De 5frontter-1(ïcDen ban IKarten «jêcljenb ban^iDDegem öctoeifee 'tljuiöte mocno^
pad" <OdDerlanö Dacr meDe te bootten/ en i$ met fienhu* 23!penbeebinbaDDemet 4^ paeröen en etlyn boet- menbp
bolbuit
öoermonDe genomen boo? Stralen een 45tb ^att'
'
ijeetï Den gcfonDen Den CommijjtJ ban Den l^eere ban 25?a- bolb
uit öoermonDegeftomen
^om
Re» lubbert ^effe fe, met gelD / om elbe Compagnie Dcr^ |ïeDenen / gelegen omtrent ttoee mijlen ban <©el* ^c&chb.
Sac na fp in DeneeD gedocht en mon|teringc gepaffeert Der en omtrent 30 berre ban ©enlo / en 't 3clbe opgc*
matt*. fonDen3ijn/ eenljalbemaenDoptebanDtegeben/en eifcDtDebbenDe/ DebbenDem terftont ingelaten/ öie
ban ©enlo Debben öaer eentg bolb boo? gefcDibt / Dan
«bScc' Dcn^Pïftnnente berfeberen Datmen benluiDen bin- Debbcn niet bonnen uttrecDten J öe boo?f3 Stfjenö
&?aRd ncn ö2ll> to^cn of een maenD fouDe afrebening Doen DaöDeöaerop toegeletöom Deboo?f5 CommtfTarif*
o"atfm> ban De boo?gaenöeDien|ien Diefp aen Den Jfnrflen- fenbanbe monfïeringete befeomen/ geltjbD? fonDer
t£ïS? öom«0elreen <0?aeffcïjappe ^titpben ten aerjteren
ban De wocljten toefen/ en IjenluiDcn toefeggingc te Doen Dat* ttoijjf cl geöaen fouöe Debben/ fo 3P Doo? ben ©berften
berecn^menfcalle 14. Dagen beïjoojlijbe leninge Doen fouDe/ Stocbum ban ©enïo niet en toaren gctoaerfcDout ge*
KriïS enalic ^maenüen afrebèninge: öe boo?fflj?eben tocefi/DerDalbenfpmetgoeöconbop ban <0elöerop
ten,
Commiffariffen ban De monlteringe ïjaöDeri ooh
©enlo reiöDen
/ en en
Doeto'el
StDenfe
Dcm Den
met berbolg*
een Deel
bertoonDe
tot öicDt
b^ ©enlo
commtffic ommetaDbp banöe StaönouDeuSban paerDen
De^pbinttentemogen af Danben encafterenalfulbe öe/ nocljtanö öo?(l Dp niet aenbomen.
vDetoijle men befig toasf Daer boben ban toegen De
©enocicn a$ fpluiDcn raeDfaem binDen fouöen / fp
öcunreeröe
pjobtnrien o?D2e te fteHen / fo DeDe De
't23rfüf< ÜaDDengïotcmocitcnmbet^ber-ijuartiec bati<©elbeCcm
BSrïS Dccla»o/ toant gehomen sijnöe Den 1 9 ïlBeert binnen P?ince ban piuma fün befl om in 25?abanD DenSta*
ten alle afb?eb tè Doen/Dp b?anDfcDatte De öo?pen/p(on'
nuf?
fürtifen ' ©enlo/ ijebbcn De Captteinen en 2&ebelfiebberen boo?
eectt
ftoartgljeiD
gemaebt
De
(Djöonnantieb
en
3Crtij;
öeröe blecften fo inDe dempen atë elDerjS / Daer bieten "
ban De
bele fcljermutfelen tuflTen parma en Staten balfi / K ff {
Betë-totfebefi
bpöe^obintieningeflelt/
tebeftocren/
monflevinge en fegger.Dc Dat fo berre fpiutDen Die beftooeren/ fplutDcn malbanDeren al te met een boo?Deel af fienöc / en Doo? £$ 5!E
ïjavc
maer jongen^ ban De folDaten toefen 3ouDen/maer al$s Dien Der Staten bolb geen of toeiniggelD^feregen/ fo seno.
iiwrirm öe felbe Dacr op onberricbunge en contentement gc^ feonöen fp geen Difcipline Dae? obe? Douöen/öe ruiteren JJJ"
feibe in Dasn tea0 / fo Debbcn De folbaten Den eeD niet begeren ban Cafimirujs fienDe Dat Den ^ertog ban parma Zmtt'
öen
tc Doen nocij 03cr totilen laten monfieren op öe raeu* Denluiben bafï naDer miammet alle3ijngetoélD/ en t«nt uit
r?Sb toe o?öonnantte / boo? en al eer 3P ban Daer bomaaen* geen gelD DebbenDe nocD brpgenDe / Den hertog Caft; gjJJJj
tcgcu. öe acl)tertoejen betaclt fonöen toefen/en 't feïjeen Dat3e mtrujef 00b bertrocben fijnöe na €ngeIanD/toiflen niet pflfpoo?t
rneerbe alle 3ouDe gemuttneert Ijcbben: 't toelb öe Commiffa^ toat Doen/geen lu(i Ijebbcnöe langer aïfo getracteert te ban Den
ulnT' c,ffcn ^tcnïie/ öat3c met gene inDuctien Daer toe en toa* too?Den / en toillenDe niet becDten nocD Daer leben a^ gj;nce
timm rÊn te b?engen / Debbcn Doen omflaen Dat alle öe gene bontnren boo? De Staten fonDer gelö / en met muitt* garraa.
binr.cn Die geen monfïer en toilöen pafferen nocDte Den nieu. neren geen boojöeel fienDe te Doen in Defe gelegentDeiö
öciuo. mn £CÖ öoen/Datse 5onDen aftreeben : Daer lagen Dim toefenöe De guartieren öaerfp lagen 00b fo bael/ beroit
nen fes* BcnDelen/ te toeten 't ©enDel ban Den (Dberfte en uitgeteert/ öat fp 't öaer niet langer feonöcn DerDen/
3|oDan banStocöum/ 3|opman ClJ2i(liaen 25onte* Debben Dare gefanten aen öen ^ertog ban parma ge^
man/ a3ij.öb2ecljt ban <©outocnberg/ iluit Ktjcben^/ fcljiftt om te Danöeïen ban bertreb uitten lanDe / eiff p
fïacob te 3leettto en €bcrt ban jfêagem'ngen / De ten eenige maenDen betalinge/ fouDen in febere maen*
mceficnDecl ban De ?clbe DaDDen eertijDss in Det j^oo?* Den ttjD.ö jegens Den Coninb niet Dienen/Dan fp «regen
Der-ïuiartiet ban ^ollanD gcDient / en benöen Den Dienaengaertöe geengeDoo?: eintelöB toaren fpbujbe
i^eere ban <DpDam / Daerom 3? Den ten ïeflen op 3ijne
toefegginge lieten monfïeren en DcDenDcn nieutocn öatfepafpoo?t banDem berbregen om uit öelanöete
en togen atfo uit öen ïanDe fonöer gelö fon*
eeö/cn ontfingen een Dalbe maenD foIDpe : Dan 't ©en; bertrecben/
Der
pafpoo?t/
berbloebenDe en fcDeïDenöe feer opte
Del ban Den ©berden Stocbum en bcgeerbe DeneeD
Staten
/
eenige
De felbe DicDten öaer een lieöe*
met te Deen/ en 3ijn boo? Die reife öob ongemonftert ben ban / in nuaeöonöer
rjjm
öaer fp niet feer rurieurg ban
geülcbcn en en ontfingen 00b geen gelD.
Kinnen ©innen 3©acDtenDonb lagen De ©aenDelen ban öe fijn/ öaer ib Dit ban DebbeontDouDen, 'ta©elbiböen
hertog Cafimin^/ na öat DP «« €ngeïanö gebomen
K;«
go»-1"^."
CoenraeD
ban
Steentoijb
en
CJerritDe
gehjb gefeiö fal toeröen en öoo?atrecDt pafferen?
Sn 3ono:/ljiecfoubcnfc toeinig moeiten geljab Debbcn/ toaö
öe ( gelogeert ftjnöe ten ^uitfen Duife öesS abonöjJ
Bcmoiu fo öe gemene folöaten öoo? öe folöaten ban Den boo?* aen (Cafel fitteuöe / en bertellenöe ban fön bobc
bertreb/
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bertrebrfeiöe ban eenfgè ban fee fijne geleertteDcu? (of öat öp cngebouöen fouöe fijn 't feite te teltenen, feabooj*
ben )öebbelj02en fingen.
'tfteeröen
pjoteft tetoajS
in effectebjjinbouöenöe.
3&at \p pjote?
"eJ?en
bolOeröen
öe b?eöe-Danöelinge
ban nennftre
Hebdyden?niet in Braband geweeft , aenderSratenfij«©ent en De <0enerale ame/ fonöer öie eenigfins? te fitöotuit
toillen
ö?eben / ten toelben einöe bp inöien öen Coninb ggL
Moet gy nu te voete gaen , moogt gy niet meer rijden?
toil bolHomentlijb aggreeren en Denluiöen maintehe? opteer*
'K hebber geweeft, ik kommer niet meer,
ren bpöeboo2f3 pacificatie enanie/mitfgaöergDet J?^
Sy hebben kein geld 5 fy hebben kein eér , het fijn vereeutoig<£öict/ Denluiöen tot öien einöe aenbieöenöe *en*
lochend' lieden.
eenen goeoen b?eöe/ met fuffifante berfenerihge/ en
<©e pjinceban parmarebenöe öitboo? een grote boo? eeeft Det öateltju bertreb öer ,§pangiaetöcn/
bict02ie: maec fee Staten toaren toelblijöe feat fpöie ^Italianen/ ^dlDanotfcn / 2&ourgognon£ uit alle fee
alfo guijt toeröen boo2öietijö/ 'tiatoeltoaer öat öe ,$eöerlanöen / enaüeanöer <©o?togs5boln feenp?o?
Staten toel eenige fouöcn toillen in öienft beljouöen bintien niet aengenaem / öie in feit tractaet foufeen bo?
/
bebben/ öaer toe fpoob toaren arbciöcnöe/ ban om men/ fo belonen en ftoerenfpopbenne troutoeenee?
ben groten Doop/ mittf öe p^obincien Ijare guoten
bolgenöe 't gene fp berplicDt fijn Ö002 fee boo?f5
niet op en b2acöten / toaren fp biijöe öatfe feie noclj al? re/
Pacificatie en anie/ fijne jfêajefteit getcoutoelijbte
fo guijt geto02öen toaren / alfo fp öaer noch belc gro? öienen tegen eenen pegelijfeen / toel berftaenöe inöien
■;*oi*t.) te ftoacigöeiö af Ijaööen/ of foufeen te bertoaebten eenige ,§taö of pjobintie fee boo?f$ aenbiebinge niet
Rebben geöaö : toant öe boetbneebten öer Staten toa^ entoilöcaennemen/ öieöegebele «©eneraliteitfullen
ren meöe al aen bet mutineren/ en öaer toa$ feer gro? toeröen gep?efenteert/ öatmenöaerom niet en fouöe
teftoarigljeiöbp geb2cbe ban gclbe. <©ep2inceban laten feie te omljelfen / geenfing öenbenöe Daer in
ö3rangien fciöe öen Staten opentiijben aen öat fp feien geballe af te fonöeren ban fee boo2f5 &teben en
motten een ban öefe ttoe toegen in gaen/ fp moflen P2obintien/ maer toel ban öiefetoeigerenöirecteljjfe
ben geben in öe genaöe en ongenaöe ban öen bpan? tegen baec troutoe eneeö/gemerbt Darebereenigin?
ben / of fp moften raeö fcljtcben tot gelö/ toant öe p?o? ge en anie generalijn tot genen anöeren einöe ge?
binden baööcnöoo? öettoijtcn infejei maenöengèen maebt toare. €n fo feen Coninb fee boo2f3 poincten
gelö opgeb:acijt/ öan alleen öieban3Cnttoei;pen/en niet en fouöe toillen toeftaen / fo berbinöeh fp Daer ge?
öic ban ^ollanömaec 9000 gulöeniS/ toaeröoo?al? lijbelijb op Oare troutoe en eere / fee <©02loge eenfejacö?
ïeöe alteratie en ftoarigïjeife gebomen toa& 3©ant telijb te continueren metten anfeere p?obintien tegen
Det boetbolb lag beel al omtrent SHnttoerpen muti? öe&pangiaeröen en allen gun fauteurg en aenban?
nerenöe / en men baö öaer gantg geen geboö ober / fp ger0 / en te berfoeben alliancie en fecouté ten feber?
togen bier en öaer öaerfe meenöentoat teetentebin?
atë fouöe bonnen gefcDieöen/
ben/ toant fpleöcn groot geuren /öaer toaren feöof ftenenop'tfpoeöigften
contribuerenöe en emploperenöe feaer toe / na ften uit?
febenbaenöelenfo ^cbotten aï.ö €ngelfe mette b02(t terfte bermogen leben engoeö/ belobenbe niettetre?
feen 1 s 3Januarp toat boog ober öe 3lefe gebomen / en feen in eenigen bpfonöeren hanfeel metten Coninb/öan
baööen eenige buifïutöen/ öie Oen bet oberbomen opteboo?f3confeitien/ en toag getebent bp Robertde
toilöen beletten/ gefiagen enboortg opöe bluebtge? Meleun etl Odert de Bornoville.
b2eben/ enquamen foboojttf op fee fioge ©elutoe bp
<Dacr toassmcöc gein ter cipicert eenb2ief gefcD?e? ^nntctr
2llmerffoo2t öen Ijuifïuiöen groten oberlaft öoenöe/
enbetfefjeen öaer fouöenöer al boon beel meer ober? ben fep 5|aguesf ©albe <®berDeereban©eurnamber/ apimtte
met feen ^eereban
ïfêontignp/
aen een fijn KJ™
gebomen bebben/ ban Det begonfee eenfeag of ttoe öaer toefenfee
Coufijn ïloelanfefee
©00 toonenöe
totSClbergembp
f|affte
nateöopen.
Hoo/ ban bate feen 10 3peö2uarp/ 1*79» öaer ban aenaae*
Cafimirug
toaö
in
perfoon
met
fijn
ï|ofgefin
na
ïh$ ttift
niet en bon? !
feitöet boo?neemfleinnouötoa.ef: öat DPtoatf
€ngdanfe gereid / altoaer iw ban fee Coninginne toel fee
mi£n>
te toaer? cc
en
berbuift
niet
DP
fijne
ten
nem
laten
ontfangen en ontbaelt toerfee / en toift ujn fabe en ban? fcOutoen feat bp niet en fouöe laten te innen ban fulje <e
Bcfaaö
Saecöetn öelfotoel bp öe Coninginne en öen fiaeötefeefenöe? oismenfiemfcfiulfeig toagenöat Doe eer Doe lieber/ cc
£°amte' cen/featmenbem feer groot gelijb gaf/ en grote eere toant Dp bem berfeèerfee feat eer een maenfe/ fouöe cc
Brtaen betoeejf. ^en 8 jpebmarp toerö ÖP niet feer groter men in ben quartierbeel <Oo2log0bolKbebben/ riefe cc
toerö. cere en ceremonie Jüööer gemaeöt ban öe ca?ö?e ban bemfeaerom en fijne b?unfeen/ inöienbP eenige meu? cc
öen giartiere of Coufebant/ öluelb i$s een ban öe mee? beien ban importantie t'bmiSljaODc/ feat Dp feie foufee t(
fteeere öiemen eenig groot l^eere öoen mag: toerö febicnen uitte feoenenomtocl betoaertte toefen fou* cc
00b boben öien met bele gefeïjenben en penftoenen be? fee öp feie befcfticlien totpoperinge/ enfo bpoffeefij? cc
giftigt/ enalö bP feaer omtrent een maenö toatfge? nen eenig goefe in |&ieupoo2t öaööen / öat j)P 't foufee cc
toeeft/ iiS DP niet goeö contentement ban öaer bertroc? feoen balen boe eer boe lieber/ toant ÓP öafeöc mette cc
ben/geboectfiinöe öoo?öefcl)epen banöeConingin? ^eere ban lÉontignp in 5irtDoi0 getocefi / öaerfe fou^ ie
ne / en guam tot ©liffingen aen öen 14 f eb^uarp/ en öentoeöerbeen trecnen/ enöieban %ttl)oi$/ 5|ene?cc
berftaenbebbcnöe öat fijn bolb uit jSeöerlanö ber? goutoen/ ©2ie(lanö/ Kijfel/ ^ouap/ <®2Cf)ie0/ 5^002? «
troö/ iö pp meöe bertrocben en pa|feeröe Ö002 at? nin en een öeel ban <6elöerlanfe toaren gecefolbeert u
reebt gelijb tb gefeiö Debbe/ logerenöe ten ^uitfen Denluiöen metten Coninïi te reconcilieren / en toaren «
Jjuife/ feaerbem 00b grote eeregeöaen toeröe toanöe nu meöe beficD om te öouöen fee pacificatie ban «e
^taten en lEagiftratcn ban öe &tafe/ gelijb ibte <!3ent / en feie fulr niet feoen en toilfeen/ foufeen fp fe'oo?? «
bier tijfe alöaer toefenöe / nefien Debbe.
loge aen feoen/ en begeeröen öen P2ince ban d^ran? cc
omtrent feefen tijfe Deêftmen berftaen öat te 25e? gienguijt te toefen/ fpen toilöen erp?eflrelijb met feen «
tDuinen eenige bergaöcringe banöe Doof öen banöe pzince niet te feoen fiebben/ fee reöen toaerom fip«
jfealcontenten bp öen anöeren fijn getoeeft / en i$ on? fcb2ijft feat DP fön goefe fouöe falberen tot poperinge/ «
öer Denluiöen alöaer eenig befluit gemaebt/ feaer ban of 25elle/ of Caffel / toag om öat feie plaetfen met «
men iet beeft bonnen berftaen / uit eenige Imcben atë ftenluiöen oberbomen toaren / feie en foufeen niet ge? «
öoen geintercipieert. 5^at fee ^eere ban lBontignp plonöert toeröen/ toant al toaflfo geo?öonneertöat «
getoeeft toaö in ^rtoiiS en toeöer gebeert ujnfee tot feefolöaten nergens en foufeen pilliecen/ foen bonfee «
Urenen toel berDeugt tot fön bolb gefeiö Daööe in fub? men feaer nocfitang fo goefeeo?ö?e niet in (lellen ten <.<
ftantie : mijn binöeren Debt goeöe moet top fullengoe? toerfee altoos geercefeeert. usaer fee plaetfen feie cc
«Benfse öe «©o?loge Debben tegen öe ©lamingen. |Ben Deeft met fienluiöen oberbomen toaren/ feietoarenberfe?cc
mai> 00b bernomen ban feber p?oteft öat öe 25urg- <02abe nert ban geen foulle te iijöen. 5C10ÖP fouöe getoaer <c
fc goafj
too?öen/ feat top (feiöftp) bomen omtrent 25ergen «
i>ctifta> 1 ban <0ent enöe J|eere ban Capresf geöaen engete?
mcnb# bent Daööen tot ©etbuinen öen g 5feb?uarp. 't3©elb (bp meent ©ergen^int a©önor ) of «tëuinfeerfcen/ «
ücn an; öe^eece banjjfêontignp gelooft Daööe meöe te tebe? fo fouöe bP t)em rafeen b^ fien-ïuiöen te bomen/ in «
nen/ mitg Dem berfeberenöe öat öe l|eere ban Sla een ban feie plaetfen om berfebert te toefen / toant «
lecen/
^mwi? JjBotte 't felbe binnen fesföagen meöe tebenen foufee/ fpten minfTen foufeen bomen met 17 of 16000 man?
nen cc

Her

dertiende Bock.

L* ncnenmet arWierpe. Hp falooft nitf DenUitDen bolft
3' m Dat guartirr ftomt/Dem fc««n &aer een ban De eer>
,- fïe laten binDen om goeDeb:tenDen re afaren.
S^efe b2teben Quanten feer toel te paffe / alfo W
ontbeeften ban Dien berootfaefit en Dat De Staten Daer
écre 2a $oUe Daer fon*
tn lm njötf berfagen/ en Denr $f
fullen feggen.
ttjD
Den) gelijft ton ter gelegene
©e $?ince ban $armaliet luibenDat DPboo?De
ftnD ban SBnttoerpen ntetalle fijne macBt toiiDefto;
men/ ont Die te Delegeren en in te nemen/ Depmee
ban <£rangien Daer binnen toefenDe metten Certglier;
tog en <*3eDcputeerDen ban De Staten <föenerael/ toaren Dem toel getroofl / DeDen De ^taD ten beffen boo?^
DefcDer^
fien ban alle nooDDJuftigbeiD/ Die men tot
minge ban noDe baboe : De $?inee fcft?eef ooft Den g
4peb?narp aen gfonuljeer Willem ban 2Slo$ gefeiö
r£refTo:tg JCbmirael batt ^elartb/ Dat De bpaitDDé
fp2aeft liet gacn fijn intentie te toefen / Dat DP alle fijne
ftrijgömacbt toilDe brengen boo? en omtrent 5int^
©rg91 ) toerpen/
(Fol
en Datljpetlijfte 5po?ten toilDe leggen op De
ïtebïercomDepaffagieteberbinDeren en te beletten/
Ipjïnce
ban
toaerom DP bent belafte batftp inalre Diligcntieal;
3£>arma Daer Ontrent bieguartieren fouöe fenüenD?ieof bier
toefje
Ï3001
goeDe oo?log$-boot0 toel toegerufi en geequfpeert/om
mtiïott' DegbpanD3 Deffem te empefïljercn en beletten/ gelijft
pen/ en &c ^oo?f5 (5rtef!ong terflonD geDaen fteeft / Deö niet teSSgenflaenDef.ö De p?ince ban ptrma (Die Dier ban
gc&ou= geaDbertcert toa$ ) na SCmtoef pen getroeften / boo?
brai
af* \jmm fenDenDe <©ctabio Cfonfaga «Dberfte ban Det
fcljcn
pecrbebolften^an 35aptii?a bel $!3owe/ en ingeno#arma
en Det
men DebbenDe eenige Duifen een mijl of ttee ban ?ïnttoerpen/
igDpntetfijttboetbolft enpaerDebolftgefto*
toommen bu 25o?gerBout/ altoaer omtrent 3000 fitaw
cotfen/ Cngelfe en &t Dotten bcfcDanft lagen/ Daer be*
bel ober Dabben De peeren %a $öüe/ ^rgcntlieu/
3iBoup eniaerDen
Witt0* Ijebbenö
<Öonfagaaer enbolft
D'anDcre
0bcrflen
rt/ert
Der^pang
aengeboe
DeDen floute aeitbccDtingen met fulnen DtttigDetD DesS
gemoeDö/ Dat fp/ na Dat fp ttoee uren metten anDeren
furieufeltjft geftfjermutfeert BaDDen/ geD?ongen fijn
getoeefï De plaetfeal becDtenDeteberlatenen acötertoaerö te treeften/ en fjaer onDer De ^taDjes muren
enonDertgefcDut tebegeben; toantfp geenpaerDe?
bolft bp fiaer fiabben / ebentoel fp fitelDen Den fecr b?>
inelijft en DeDen ben Deboi? toel/até fp nu onDer De mu?
ren toacen / beeft men met bet gefeljut ban De? ^tab?
beften onDer ï^armasS bolït gefcfiotcn / Daerom fp niet
naDer en Do?jten ftomen / maer bebben moeten af^
toöften. ^5e €ert0ljertog jBatüta^ en Den p?tnfe
ban «©rangten flonDen op De toallen ban Der ^taD
DenfïrijDaenfieUDe/ o?DomterenDe alleöbat nooDfa^
fteljjfttoaö geDaen tetoerDen. «©itgebeebtbuerbetot
ben abonD toe/ ben 2 ffêaert toefenDe ©aftelabonD/
Daer bieben ober De 400 perfonen D00D/ enfeerbeel
geguetft/ Dóclj meeftenDeel ban öet bolft ban Den f^tnce ban $arma/ öet <©o?p ban 25o>gerbout toerDe
meeftenDeel afgeb?anD / in D?anDe gefteften fijnDeban
Der Staten bolft eer fp Daer ban Dacn troeften / binnen
«toerpen toad o?D?e geftelD Dat De gctoonDe Daer
terflonD
genefen ennagec't gebecfit
ureert teingeb20clj
toerDen. t fouDen toerDen/ ont
3§oc toel pavma DaDDe laten luiDen Dat ï)P boo?
Sinttoerpen ficlj toilDe legeren/ fo bleeft ttoclttanö toel
Shl?
1 03 ban ï'^tftP^banöerDeffeinen boo?nemen ïjaDDe/ toant
'Darma
bp Deö anDeren Daegö toeDerom ban Daer troft / nam
tificum
Dtberfe ijtttfen in en b?anDenDer berftljeiDen af/ fiet
Cafteel<02obenDonft bebben fp bierfrueftengefeftuttf
ftricfjt.
boo2geb?atnten met compofitie ingeftregen/ enfïa-ften Daer Den b?anD tn en togen fo boo?S na^erentaelo'/
altoaer De ^cecc %a 4Souc ijem binnen begaf met een
peel ftcngsbolft / ont te letten toacr De bpanD bet booft
benen DaDDe / en batt meninge toa^ fijn leger neDer te
flaen / om fjem alle afbjeft ban bictualie en anDerfinsS
tcDocn/ patbcm mogclüft toatf:
Parmafnn
bcfTetn bolgenDe / beeft Dem met allemaer
fijn bolft na imi
flncöt begeben / Daermcn minft op berDaeöt toa^/ m
mm boo? geftomen Den i% mam. Wefe ftaDi*
op De nebtere De «gaf* gelegen bier mijlen ban gSty
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nier & een frcrftBüttejU'rten brugge ober beJÉafege*
bout ban Den eenen toaterftant tottcn anDeren / rêf*
ponDerettDe op DeanDer fnDeop De blerfte 3Bijftge=
naenu. ifêaeftricbt tëecn reDclijfte grote en toel ge*
bötiDe flerfte ,§taD/ en feer bequacm gelegen/ met
frerfte jfeuren/©éftenen^oltoerftenboo2fien/ Daer Parmaj*
lagen binnen omtrent 1000 folDatcnfo5prancoifen/ SJS** ,
Cngelfe / ^rDotten al0 ^eDerlanDerjS. ^aer ober §00?
commanDeerDe eenen CDelman jgenoemt iBelcftio? $®*'
De boderen
^toertfenburg
ban
baenDelen
berDeilt en/ tnodjtcn
ruimtoaren
jierb onDer
toefenttoaelf
i 200 tuitötmannen/ norD toarenber binnen meer Dan 2000 lanDlujDen of boeren Die bier binnen gebluebt toaren/ met
Dare b?outoen/ ftinberen en goeDeren Die fp DaDDen
bonnen meDe nemen/ Daer fp grote Dienft af troefteri
met fcDantfen/ granen en anDcrflns*. ^e $?inceban
Banna toel DenfeenDe Dat De Staten alle naerftig*
Öetö Doen fouDen om Daer meer bofle in te frBicftety
tyctft grote naerftigfjeiD boo?getoent om Daer tegen
toel te boo?fien. Bj beeft terflonD ttoe b?tiggenober
Deïtebiere ban bc jlöafe Doen maften/ Den eenen boben Den anDeren beneben De ^taD/op Datfe alfo h\? Den
anDeren ftomen en malftattDeren DejJnboD^ fijnDe bpfianb boen moeDten/ Defelbe b?ngaen [teeft fjp met
feer flerfte toacDten bcfet / l)P Deeft befe flerfte ^cDant?
fenDaerrontomgentacftt en Defelbe toel befet/ en 54
(lutftengefcDutö Daer boo? geb?acr)t. 5©en 25iffcDop
ban3luift öeeftben boo?f5 p?inceban ^arma grote
affiflentie geDaen/ fo ban gefcljut/ berg-ftnapen of
pioniert / toefenDe De fieguaemfte mtnatir^ en gra<
ber$f Die Daer fouDen mogen toefen / Defe IjaDDe bp toel
4.000 : De %cre ban %a i^oue öaDDer gcerne terflonD
cenigmeerDer ftrijg^bolft ingefc^iftt Dan bet toatftc
bergeefiS / De p?ince ban ^arma |)dDDc alle De paffa^
gien te toel befet / Defgeltjr IjaDDe <©?abe ^jan ban
,J5afTau «6ouberneur ban <6elDerlanD Daer geerttc
D?ie baenDelen folDaten binnen gefcïnftt/ DanDptoer^
De beraDberteert Doo? Den ^eere ban Den (tempel/
Doe ter ttjD tot ©enlo in perfoon toefenDe / Dat Det on*
ntogelijft toa.ee / toant fyn eigen Compagnie Daer bin*
nenlag/ en en DaDDe notDDoo?gelD/ noeD Doo? grote
belofteniffe geen fcD?ijben Daer binnen ftónnen ftrij*
gen om fijn Compagnie Daer binnen fijnDe te anime^
ren / en ben goeDen toille ban fjjn l^oogbeiD en €rcef^
lenttete bonnen bertoittigen / Doe toel namaelg Daer
toelmiDDel in gebonben i$ om D?ieben tnte ftrügen.
3®p toillen nu #arma toat lateft ruflen / fijn ^rbantfen tttaften/ fijn geftDut planten en mineren boo?
m
jfêatfricDt/totbat DpDe^taD Doetbefeljietenenbe^
fto?men/ fullen Dem ban toeDerom te paffe b?engen/
miDDelretijD fullen top toat berljaieh ban 't gene op
anbere plaetfen te Doen i$ getoeefï.
r\Mttmt öcfén ttjD en toat te bo?en iffer grote gite*
^^flieontflaeit tuflïDenDie ban ötreebten 3Cmcrffoo?t/een,§teDe OnDer Ijet^tieDt banatrerijtbeljo=
renbe / gelegen D?ie mijlen ban atrecDt op Den ftleinen
3©Iiet of tiebiere Cent / i$ een frape en toel betooonDe
fïeDe. ^egueflicijSeensfDeel^ Daer uit óntftaen/Dat
Die ban 2fimerffoo2t Den beeltijbö toonDen toeertoil*
ligentoeberfpannigber refolutiea Die bp Den Staten
ban atrecDt toerDen genomen/ niet jegenftaenDeDe
felbe refolutien beDoo?lijft en (raet^getoijfe bp 't merenDeel Der (temmen en naouDen beerftomeit gettomen toaren / alfo DaDDen fp Den niet toillen conftomcren niette fatiffactie bp Die ban ötrecDt ban Den p?in*
te ban <©rangien berftregen/ Dan toilben Dien aengaenDe apart met fijn Crrellentie DanDelen. ^abge*
lijften in 't DanDelen en befïuiten banbe önieDebben
ben
niet <©efticDte
toillen onDertoerpen
/ gelüft
D'anDere DefteDen
ban Den
ban ütreeDt/
toilbenooft
«e?
ïigtonj8-b?eDe niet bctoilligen norij toeflaen/ opDou*
DcnDe ooft De penningen ftomenDe ban De gjmpoflen
bp be Staten ban ötrecDt opgeftelD. 2U«nuDefelbe
guefliennieten ftonDenbereenigt toerDen/ maer Dat
Den ttoift Dagelijr groter toerb/ en Dat Daer toe biel
Datter fufptcic toasf Datfp eentg Deimeïtjft berflanö
tnettenbpanben fouDen mogen Debben/ fo Deeftmen
raeD^
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raebfaem gcbonben batmen baec een ©aenbel ban lenbp boegen ecnige =ferijgfber|ïanbigeperfonen/bê
ioo noppen in leggen foube/ om alfo banbc&tab toelbe meti)em en mettelirijg^-raben ban ben % an*
becfenect te toefen : ban alfo fp be felbe niet en totiben be ban <ö5etber op berfcljeiben fabcn/ belangenbebe <^ab*
innemen/ feggcnbe/ batfp Ijaee^tabfelfgtoelbe*
ïanbeban
<0clber
toaren fouben/ fo ia be boo?jeb2eben fufpitte niet ban berfebcringeban
foigneren/ alfo bebenbpanb
liet luiben
bat fouben
Bp niet be*
al* j*a°nöan
mm
te groter geto02öen/ en om ban be felbe <§tab ber* leen op fyt 5fur(ïenbom ban<0elre: maer oor op jj""^
febert te mogen toefen of baec toe te gcrancn / Rebben ^?ieflanb toilbe bomen/ baer toerben toegeo?bon* Sjj^
fp bie ban 2ttrnccffoo?t berboben be commercie / noop* neertomben boo?noemöcn <0^abe teafTtftcren/ ben ie necfe*
manfeïjap en negotiatie tn alle be «©eunieecbe ^te*
ban 3Bulp en ben <0becfïen ,§ottop. ^en Jc^J"sj
ben en p^obincien / öebben tot bien einbe gefonben i^eer
23 ifêartp fijn be boo^febjeben ^tabboüber mette %Sm
aen bie ban 2imflecbam en benluiben baec bange- peeren/ ï^rijgsf-raben : namentlijn be J|eere ban ban
flbbecteert/ bie ban 2tmdccbam öeöben be felbe re- ^o?t/ iBarfjultTen ï^eer ban ötoergen/ 25emmel J^jf 1
boo?fcb2eben
ttoee gecommitteerbe/
beï^eere
folutt'egocbgebonben/
fpbebbenoongefcBJcben
aen en
banbe5BuIp
en ben <©berften
,§onop/ bergabert/
en l ?
<©:öbe 2Coljan ban kaffan
v0ouberneur ban <0el*
beclanb en ^utpben/ ten einbe fijn <0enabe gelijh toerbgerefolbeert batmen binnen 3tocöem foube leg*
berbob in fijn <©oubernement foube boen/ om be felbe gen een ©enbel goebe folbaten / binnen 43?ol % ©en*
0002 fulbe mibbelen tot rebenïfiïjeib te brengen : maec beien / 252ebeboo2t een ©enbcl / ^euticum een ©en*
al0 't felbe niet en toilbe öelpcn/ maer batfe bteö niet bel/ Ueppel een balf©enbel/ 3£oc£bucg een ©en*
ban te fjertnecfeigee toerben/ fo beeft men bp accefl bel/ gjffclloirteenfcDanfe temabenen biztzbtfeu
oep?ocebeect en men Beeft cenige bo?geren aengeBöu* ten met een ©enbel/ ban gelijben aen Bet 25ergfe
ben/ men beeft ooft een uitleggerinbe^em.ögeleuv i^ooft een febantfe met een ©aenbel/ ban geipm
toelne ©aert fp niet en mogen ontberen : boo?t£ iS 00b aen ben üöplanb met een ©enbel / binnen $ie*
gerefolbccrt batmenfe met gctoclb baer toe brengen megen bier ©acnbelen/ aen be ï^cüeof pafmoelen
foube / bat fp ben onöer be Unie fouben begeben / en be cenfeijanfe/ metb2ie©enbelenen 50 peerben/ 3Cf*
fcebelen ban be Staten banötrecbt obebieren/ tot ferben een febantfe met een ©enbel en een gitlegger/
toelncn cinu snert <2>ir«f5. ban Eetben of ban % eeu* 3Del een fcBanfe en aitleggec/'t l$ui$ tot beffen te be*
toen 25ui*gemeefier t &trecf)t afgebeerbigt toerbena fettenmet *5 folbaten/ binnen ©enlofeö©enbelen/
$ünttocrpen tereifen bp bm $?ince ban ^angien/ <6elce 3 ©enbe(en/ï©acbtenbcnbz ©enbel/Ö2iefeert*
om ben felben bc boo?fcfj?eben cefolutie aen te feggen/ beeft 5 folbaten/ ben J^age 40 folbaten/ ©lafract 50
en b02berö te berfoenen commifTie ban ben $2ince op folbaten / lEegen een ©enbel / en tegen Eittopeu een
<5zabe 31an ban $affau fijnen 2S?oebcc / om be 0002* ^cljantfe met een ©enbel / toecb mebe nobig ge*
febjeben cefolutie ter erecutie te dellen, ^ieban %- acBt battec fouben toefen ?oo peecben/ te toeten
merffoo?tbabben Bace<©ebeputeccben ooöalbaecbp 300 ïanciertf en 200 föoers* of ^cbuttecjsf / be*
ben$2ince/ nlagenbc obec bie ban UtcecBt batmen balben be 25enbe ban <©2bonnantic bie banbe^ta*
Den gcoteljjr becno?tc en becongeltjbte. a&e ^ince ten <0eneracl berfoebt foube toerben : item / bat
meenbe men beboojbe be fanemet b?unbfcbapaf te allefteben eenpber nafnn qualiteit totöofle berfle*
tnabenentebeflicBten, 3&octo? <£lbectu0 3Leontnu# ben Ben fouben berfienmetnoobbjuftig&ruit/ Éo*
.
toert bp ben p?incegecommtrtcectom te fien of men gelen/ &oot/ ponten en anbere nobige 2imunittó
befabebpfubmiffie foube nonnen afmaöen/ alfo bie
©ictualie : infgelijr met 25uO*en-mee(ïer3S of
ban 3fimerffoo2t «eten lufben batfe teb2eben fouben en
Cortftabeljes / (Cimmerluiben en anbere baer toe no>
fijn be föeligiori0-b?ebe te accepterende 25urgemee* bige perfonen. 3ftcm/ tot <©elre te beflellen k> p*
(ler: 3üert 3&irnf5. ban Hïeeutoen feibe geen lafl te Beb* fere <©otelingen / en tot a©acBtenbonb 8. 5^at*
ben om bp fubmifTïe iet te boen / en of fp feboon be fte* men oo« in b002caet foube nopen 1000 tóoergett
Iigionö-b?ebe toe lieten / bat öaecom be (lab niet toaiS
/ en <ïin
lange ^pieffen
en' 1000gemaent
beefenert. <£n foberrefpbaregearredeerbebjpBab* fijn
anbere
«©ibonnantien
tot toeïftanb
banmeec
ben
toebebojen
ben/ batfe alle uren fouben mogen beranberen/ en %anbe l bie bocD Qualtjb onberbouben toecben.
batfe ban niemartb een gocb tooosb geben fouben. ^e
^0 bie ban be geunieerbe 3&20binrien bad boenbe
toaren
om alle goebe o?beninge te dellen tot tegendanö
fane tè boojtsf fo berre genomen bat ben febenbe |Bar*
tij refolutie is? genomen batmen 2Cmerffoo?t belegeren ban ben bpanb in allebe ^20bincien/ fotocebe op
foube / en fiebben bie ban ben ïJSabe ban be&tab ban anbeceplaetfen geacbeib ombe $2obincien te febei*
atreebt toegefeit batfe allebictualie en munitie baec ben ban be<©enecale JJnie/ enomijacc te ceconcilie*
toe ban nobe fijnbe beflellcn fouben / en toerben rotter ren metten <£onmn op ijen felben. %&e <6ebeputeerbe
amunitie gecommittcert gieter foept en gieter ban be Staten <0enerael/ bcbinbenbebitte drecben
©ooven totte bictualie Ipn PJl m §onge San mitfy totcuineenberberf besefgemenen 3lanb0/BebDengeen fijn nocb ben felben bag met febcn gcobe flucben committect ben ©jelact ban^inte 25crnacrb/ ben
gefebutö met etbjnc ©acnbelcn folbaten / baec toe be* IBarguijS ban l^ab?e en benïïaeb0fjeeceH§eetficr*'
/ met b?ieben ban ccebentie aen be 3©alfe ^obin*
frtjjcben bp <02abc<iöban ban ^afifau bie baec obec ben
commanbeerbe en alle bet bebcl Babbe / boos 3Ümerf* cien/en Ben tebecmanenen bibben te toillen bujben
«mtrf^ foo?t genomen. ;©efBagidraetban2(Imerffoo?tBab* inbe generale önie metten anöeren gemaeftt en ge=
faottte'
Itqtvtf t>en tot baer befenficaengenomen omtrent ioo perfo* floten: bie ban be p?obincicn ban mrtoi^/ <&ebe;
fefcfjo# nen of folbaten / bit men feibe meed malcontenten te puteerbe ban lenegoutoeen 55ouap B^öenBiero{5
tenen
toefen/ bie fp uitte gemene beurfe ber gemeent ga* feD?iftélp albuss geanttooo2.b :
geerben/ fietgefcljut téterftont geplant getoo?ben en
ben.
men begonftbaer mebetefcfiieten/ baer toaicf grote MYn Heeren , Wy hebben verfiaen 't gene dat de sèjfcf
Heeren de Prelaet van Sinte Bernaerd,de Marquis btr ^ta*
ttoeeb?acfjt/ b'eene totiben 'tnocD Bouben b'anbere
toilben'top geben. <©aertoo?ben 164. febeuten ge* van Haurech, en de Raedsheer Meetkerke ons hebben jS.rj'B
febotenopte atcecljtfe poojt/ ja toecbe genoegfaem voorgehouden van wegen fijne Altezeen uyveHoog- tnm
ternebergefcDoten. <©en 10 iRartpöebbenf^Daec heden,volgende de brieven van credentie,diefy tevo- 45tbepw
op gegeben/ en bebbenbe <ö5acnifócn ingenomen/ ren ons hadden gegeven:waer op ons heeft gedocht ten 'eÉ*öe
aen{ien,en ter goeder redenen>dat fuik vertoog, j§exitf
iöbe|Bagi(tractberfet getoo?ben/ beoubeafgefet/ eerften
be föeligiottg-bjebc aengenomen en alles? i$ geftilt,'/ vermaen enverfoek van te blij ven inde Unie of een- goutue
en gebjaebtna ber Staten ban atrccTxö fin. ï©en drachtigheid, onslieden niet eigentlijk aen gink, die al- Jj|®^r
xi <3unpbacr nafnn allebe Weelben uit be herben toos ongebrekelijk ons hebben op den voet van die ge- le&talbaergebaen/ enbe fóerbe epgefebibt
houden,fonder oit daer tegen gedaen te hebben in eenig bepn*
^aer na i£ <©:abe 3Ian ban ssaffau toebcrom
of Peismakinge van g**
de Pacificatie
of ook dattegen
berreift na fnn<©oubernement/ en alfo OP berfoebt poincl,
Gent : maer
die wel
foude moeten en behoren ge- ^tatert
aen'tCoUegiie ban bc <0cunicerbe p?obincien bin* daen te worden den genen , die in fo menigerleye wijfe <&en&
nenatcecfjt/ batmen fjentboo? eeneritijb foube toilrae''
hebben, 't Welk wy
II. Deel.
defelveovergetrcdenen gefchent
na
D
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Keifers, alfo den Latijnfen brief van uwe
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en
3*na ons devoiruwer Hoogheden-: en defgehjx ook me- Hoogheden aen de Keiferlijke Maj.inhöud,van den af
voorhouden
, Cum baéïenut , &c. om op aldag lesJanuary,beginnende
te beraden,en fuiken term te houden als behoren fal.
de dat wy door allen dien nieten hebben ontfangenor
en En uwe Hoogheden en behoren hen niet te verwongehad voldoeninge van 't gene datwy fofeer hebb
ten
vanden vijrl
deren, dat wy alfulke haefte begeren, en dat wy ulieder
begeert en verfocht door onfe brieven de
ai
over
faken
dat
n
wete
te
:
d
maen
r
onde
der voor
fwijgen fullen houden voor weigeringe , aengefien de
in
en
word
en
foud
t
neer
inte
gema
n
elce
geft
rom
wede
termen daer de afFairen van d'een en van d'ander üjdc
vande voorfchreven 1 acifana- in fijn gebracht en ge fielt • gemerkt ook dat wygeen
de termen en op den voet
catie van Gent , en de Unie of eendrachtigheid daer
fake en pretenderen der welker men nieten foude vaerlaren diglijk en terftont konnen genoeg doen.
gevolgt: en daer op ons te willen opentlijkcheverkmaen
d
Mijn Heeren, onfe ootmoedige recommandatien
en te kennen geven hare intentie de ganf
geletijd
en
lang
over
en
ijk
digl
woor
n
tege
nu
door , die
van voor gehouden ter goeder gratiën van uwe Hoogheden en geexpireert is. En dat meer is , feer verre ïitslui
den,wy bidden God te geven den felven een feer gelucdaer, dat men bewijs doe van te hebben eenigfin t
kig en lank leven- Uit de Abdye van S. Vaft t'Atrecht,
of wille omtevoorfien in de fake van de felve oprech- den 13 dag February, 1579 Onder ftont van uwe
verfcheide handeootmoedige en geaffectioneerde in dientinge: dat ook ter contrarinen endoor
confederatien die ge- Hoogheden,
lingen, nieuwe verbonde
fte, de Staten des Lands en Graeffchaps van Artoys>
fchTeden door die van de nieuwe Religie (fomen hun Gedeputeerde des Lands en Graeffchaps van Henegaunoemt)fonder eenig beletfel,geen apparentieis van veel we,en Gedeputeerde van de Stad van Douay. Lager by
en ,
te hopen. Waer aen uwe Hoogheden mogen merk
ordinantiegetekent P. Marchant, hetopfehriftwasaen
wat fondement en reden datteris, van te pretenderen mijn Heeren , mijn Heeren de Gedeputeerde van de
van ons datwy altoos fouden blijven met de gene die
hen noemen deGeneraliteit: nademael ook dat mits Staten , vergadert t'Ant werpen.
3£en Imef ban öen $somnft Daer ban fp \jUt memte
verdragende, oogluikende, ook gunnende, communi- manen / toag Uuoenoe al.tf tooiöt.
cerende met de gene die te buiten gaen in alfulke excefn
haerlieden eigene trouwe en eed;wy geenfins
tege
fen
De Konink.
en konnen ontvlieden of ontgaen de gramfchap Gods,
de verfloortheid des Coninx , en de grote lafteringe EErweerdige Vaders in Gode, Eervafte, lieve en ge- 53?tef
crauwedieve en wel beminde : alfo wy onlanx heb - &rê ^°'
van onfer eeren,volgende het merkelijk inhoud der Ueid
ene,
tigh
k
ebor
e
rach
edel ben verftaen de goede refolutie diegylieden hebt geno- fc1^",
: 'twel alle welg
nie of eend
en wel- gefielde herten vaft behoren t'onderhouden , ja men,aengaendedehanthaudingeen behoudenifïe van tentoaa
eer de dood fterven , al en waer 't maer om de eere en onfe heilige Catholijke Roomfe Religie > en onfe be- Httofê.
den dienft Gods,dan eenig dink toe te laten tot achter- hoorlijke gehoorfaemheid : wy hebben daer uit ontfandeel van dien : willende nochtans wel verklaren in alle gen een feer groote vreugt en vernoeginge , en fouden ulieden daer af niet genoeg konnen loven en prij*
getrouwigheid , datwy bovenalle faken begeereneen
generale vrede en verfoeninge; genoeg aenmerkende fen . fo dat wy niet en hebben konnen gelaten ulieden
hoe veel dat die beter en weerder ware dan een particu- defen brief te fchrijven , om ulieden te bedanken,
liere:en fijn daerom wel beraden en wel gemoet een al- en te verklaren den groten dank dien wyudef halven
fulke te vervolgen : behoudens niet te min dat het fy weten: Ulieden biddende en belaftende te continueop de-voet en op 't fondament van de Pacificatie van ren,gelijk als goedeen getrouwe Vafïalen, en OnderfaGent, van de nagevolgde Unie, en van het eeuwig Ge- ten verbonden fijn. En om de feer grote begeerte die
bod ,fonder daer in toe te laten of by te fielten eenig wy hebben van ulieden te fien in goede peys en geruftdink ter contrarien , principalijk en befunderlijk van heid,wy beloven ute ratificeren en te approberen alle
ons heylig gelove , en de Catholijke Roomfe Religie : 't gene dat de Biüchop van Atrecht,Here van Valhuon,
willende wel adverteren uwe Hoogheden , om hen te en de con/erten , fullen traóteren en accorderen met
betonen de oprechtigheid van onfen handel,daroiïs ge- ulieden, uit krachte en volgende decommifïïe en inprefenteert is te trafteren een verfoeninge met fijne ftructie die fy tot dien einde hebben,van onfen feer lieven en wel beminden Neve den Prince van Parma,
Maj: en dat ons fouden gegeven worden alfulke condin
id
inge
Lieutenant
Gouverneur , en Capiteyn Generael van
, als wy met der redelijkhe foutien en verfeker
den konnen begeeren : ja wy hebben brieyen ontfan- onfe Nederlanden. Hiermede Eerweerdige Vaders in
gen van fijne Maj waer af de Copye hier achter by gè- Gode,Eervafte,lieve en getrauwe,lieve en wel beminvoegt is^belovende te ratificeren en t'approberen al wat de,wille u God bewaren. Uit Madrid den 7 Feb. 1 f 79.
de BifTchop van Atrecht, Heere van Valhuon , en de
Onder gefchreven Pbilippe, ondertekent A.Denntmedegenoten, fullen tracteren en accorderen met ons: tieres.Het opfehrift was Aen de Eerweerdige Vaders in
de welke ons hebben verklaert , dat fijne Maj. van mei- Gode,Eervafte,onfe lieve en getrau we, lieve en wel beninge is, te ratificeren , voorgoed en van weerden te minde,dePrelatenjEdele,enSteden van onfen landeen
houden de Pacificatie van Gentd'Unie, en het eeuwig Graeffchap van Artois , reprefen terende de Staten van
Gebod,gelijk gy lieden fult mogen fien door het extrac?
hierin befloten. Maer wyen hebben daer noch niet den fel ven lande; of aen hare Gedeputeerde t'Atrecht.
©olgt Bet extract öaer ban fp in fjaec b?ief memte
willen in komen, op vafle hope van haeft te geraken
rot een generale verfoeninge , op den voet als boven- maften / öat öe Comnft belooft te catifttetm "
Welkwy welbredelijk hebben vertoont Mijn Heere A/f Yn Heeren de Eerweerdige BifTchop van Atrecht, &ev&f«>
den Prince van Parma : ootmoediglijk biddende fijne -*•' *de Baron van Sel\e$ , en de Heere van Valhuon, tm&
Excell. te willen met goeder herten aennemen en ont- hebben heden den 23 dag February 1579. verklaert
j^JJJ
fangen de voorfeide generale verfoeninge voor den
bellen en meeflen dienft van God , vandenConink, en verfekert ,dat d'inteutie van fijne Maj. is , toe te la- ban %(
ten en te accorderen , dat de Articulen begrepen in de iI(CW >
vandewelyaert enruftevan alle fijne Landen : en wy, Pacificatie van Gent , de Uniedaer nagevolgt,
metf- CiS"
hopen dat li,ne Excel .haer daer toe fal voegen: verfoe- \gaders ook het eeuwig Edid , forterende
haer vol en &al&
kende wel volftandi?lijk aen uwe Hoogheden , niet te j °eheel erTetf, en te doln gelijke prefentatie en accoort,
»" / «e.
verworpen ofte veriuimen de feer goede occafie die |?owel in 't generael als in 't particulier.
geprefenteert word : temeer, mits dat anderfins den
Gedaen in de Abdye van S. Vaft t'Atrecht , ten jarenood ons foude bedwingen vorder te varen En biden dage als boven , in de vergaderinge der Staten
den de felve ook , onslicden te ontbieden wel opentlijk van Artoïs^ en der Gedeputeerde vande Provinciën (Fol.94.}
binnen den i? van Meertenaeflkomende,haerlieder
meningcaengaende de v/ederoprechtinge der faken, van Henegauwe, Rijfïel, Douay , en OrchieSi OnderP. MarchaïTT.
gepretendeert door onfe voorfeide letteren van den fchreven my prefent j getekent
j J anuarij : en voorts ook ons deelachtig te maken van
||tec op Bebben &e<6eneputeeröe banfce Staten
de articulen van den peys,gegeven Mijn Heer: den Am- generael öefe anttoooiOe Qtfc &etoem
Myn
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toomöe TV/f Yn Heeïen , wy hebben ontfahgen ulieder brief
btsS:> van den i$ February, door welken fchijntdat
öepi?*
gylieden vremt hebt gevonden de bede en 'c vertoog
hanbe w^ u^ec*en gedaen hebben van te willen blijven in
öcnera* de Unie der Generaliteit : en infifteert daerom fcherJr «è>ra> pelijk dat de afFairen over al fouden worden geredreftcnop
J-eert en gemainteneert op de termen en op den voet
tooo?»
van de Pacificatie van Gent, en de Unie daer nageoatnben volgt: onslieden gevende terme tot den 15 van Meert
K?ï£f.P«n
Me
ban om te antwoorden, of onfe intentie is die alfo te redrefSrtofê. feren,in conformiteit van uwen voorgaenden brief van
den 5 Jariuary,met verklaringe dat gylieden fult nemen
hetfwiigen voor weigeringe. Waer op wy nieten konnen achterlaten ulieden te leggen , dat in 't gene dat wy
ulieden hebben alfo gercmonftreerten gebedendoor
onfe voorgaende brieven en Gedeputeerde , wy anders
nieten hebben aengefien , dan alleenlijk ulieden te bewilligen tot het (dve poind, daer gylieden verklaert en
protefteert , fo wel in uwen voorfeiden brief, als in alle
uwe andre gefchriften.geneigt en geafFedioneert te wefende weten, om t'onderhouden de Pacificatie gemaekt
te Gent, dewelke principalijk is gelegen,in te foekenal^ mogelijke middelen om te verhoeden de vordere en
mnftl
ban bc eeuwige verderfeniffe desVaderlands.dat d'ingefetenen
$arifï' van alle defe Nederlanden, wefende vereenigtin een
en accoort , gefamentlijk fouden doen verval^e vrec*e
fteUoo?"
tsöe.
trecken
de Spangiaerden en hare aenhangeren , Land„ fchenders , om die wederom te ftellen in 't gebruik van
„ hareoude rechten, privilegien,coftuimen en vrijheden,
,, mits welken de neeringe ert welvaert in de felve weder3? omfoude mogen keeren. Want dit is het fondament
en hetgrond-fteunfel van de voorfeide Pacificatie : dit
is de reden en oorfake daerom fy aengevangen is geweeft, en op de welkefy fteunt en vaft ruft : in 't kort
gefeid ï tot de welke alle d'andere poinden en articlen
der fel ver moeten gerapporteerten bedragen worden,
als tot haren eerften oorfpronk : gelijk als de uitgedruk3fn öen te woorden van de felve Pacificatie inhouden : en daer1 Sflrtfr om ift (feid fy) dat de Staten en Provinciën geaffocieert
lel.
en vergadert fijn , om te onderhouden in goeder trau95 wen en ongeveinfdelijk , en te doen onderhouden , een
3> vafte en onverbrekelijke vrede, eendracht en vrient5> fchap,en in fulker voege eikanderen t'allen tijden en in
j> alle occurrentien by te ftaen met raet en daed , goed en
>? bloed,en infonderheid om uit den Lande te verdrijven
3? en daer buiten te houden deSpaenfe foldatenen andere
» uitheimfe en vremde , gepoogt hebbende buiten Wege
» van rechte,den Heeren en Edelen 't leven te benemen,
3> den rijkdom van den Lande te henwaerts t'appliceren,
3> en voorts de Gemeinte in een eeuwige flavernije te
33 brengen en te houden: om ten welken en tot alle 'tgene
3> te furnierenwes nodig word ter refiftentie van den ge3J nendie henlieden hierin met der daed fouden willen
»> contrarieren,de voorgenoemde Bondgenoten en gealli» eerden ook beloven hen bereed en volveerdig te laten
3' vinden t'allen nootlijken en redelijken contributien en
Impofitien. Siet dit fijn de eigene woorden , en de fubftantieenhet principael marg van de felve Pacificatie,
tot de welke de Unie en het eeuwig Edid daer na volgende figrapporteren en bedragemfo dat fy geen kracht
of macht hebben dan fo veel en fo verreals fy over een
komen met de voorfz Pacificatie , en befunderlijk met
den voorfeiden artikel. Siet , mijn Heeren,dit is 't gene
daer wy u toe genoot hebben , en nu tegenwoordiglijk
noch toe noden feer volftandiglijk: en dies temeer,
want wy fien datter fom mige worden gevonden,de welke niet anders foekendedan hare eigene bate infonderheid, en tonende dat fy feer luttel denken ophaerdevoir en op haren eed , en op alle d'accoorden fo folemnelijk gemaekt en geaccordeert : ja hebbende (alfo het
fchijnt) vergeten d'onfprekelijke ellenden en benautheden daer ons Vaderland in heeft geftelt geweeft,en noch
is, door deonverdragelijke enfeergrouwelijkemoetwilligheid, hoverdije en tirannijcder Spangiaerden:
hebben hen bedekt meteenige andere fchoonder coleuren ,om ulieden te betrecken om te ontfangen in ulieder Provincie en gefelfchap de adherenten der voorfeiderSpangiaerden^ndood vyandendes Vaderlands,
II. Deel.

en om ten-aderen' in 't particulier, diredelijk tegen
de voorfeide Pacificatie , met de voorfeide Spangiaerden :tot verjaginge van de welke uit defe Landen , wy
heden en gy lieden al te famen fijn voor alle dingen fo
fcherpelijk gehouden en verbonden , dat alle wel geborene, edele en wel geftelde herten hen daer toe moeten
employeren tot den uitterften toe , ja eer fterven , dan
daer in faute doende,onder wat pretext of bedekfel dat
het fy, te vallen in 't verwijt van te wefen meine
ngetrauwig,en gedegradeert van naem en van dig,o
wapen.
En om ulieden d'oogen te verduifteren en te verblinden, folaven en afen fy ulieden met eene ydele en fpottelijke hope van 'tvertrek der Spangiaerden,fo haeft als
gylieden fterk genoeg fult welen om te refifteren en te
wederftaen allen den anderen Provinciën , die niet en
fullen met henlieden veraccorderen opdefelveconditien. 'tWelk niet anders en is , dan ulieden voor te houden de yferen en de ketenen vaneen Spaenfeflavernye,
bedekt meteenige luftre van valfch-goud: klein achtende 'tgene dat ulieden namaels daer af foude mogen
komen ,alsfy Hechts ulieden mogen betre
cken in degemeinfehapen 'tgefelfchap van haerlieder wreetheid, en
ongerechtige en tyrannife Oorloge tegen haer eigen
Vaderland. En gelijk fy wel weten , dat gylieden t'allen
tijden wel geafFeclioneert fijt geweeft tot de Catholijke
Roomfe Religie(de welke voorwaer hen niet fo feer ter
herten en gaetals hare geld-gierigheid en eer-gierigheid) fo fouden fy ulieden wel willen aenlocken en betrecken tot't voorfeide gefelfchap door den fchonen
fchijn van dit poinct , 't welk fy fien dat ulieden boven
alle dingen lief en weert is: gelijk het voorwaer ook wel
behoort te wefen,
Daerom ift dat wy, als wefende ulieder Broeders, geallieerde, geconfedereerde, en Lantslieden , u wel hebben willen waerfchouwen door onfe voorgaende brieven dat gy u niet enfoud laten bedriegen door alfulke
valfe verwen,om onder den fchijn van te mainteneren
en onderhouden de Pacificatie van Gent, u te laten beleiden tot de ganfche inbrekinge en fchendinge der felver,veraccorderende tot de verderffenifïe van u felven,
en van uwe geconfedereerde , met de gene terverdrijvinge van de welke de voorfeide Pacificatie gemaekt en
beveftigt is. Want hoe wel dat wy weten en kennen,dat
door fommige in 't particulier,fo wel van d'een fijde als
van d'andere,veel poincten van de voorfeide Pacificatie overgetreden fijn geweeft: gelijk het onmogelijk is,
dat in fuik gedurig tempeeft en ftorm van fo grouwelij ke en wreede Oorlogen , de balance gehouden worde
in 't gelijk fohet behoort: nochtans mag daerom dit
niet breken denftrengen band van onfe gemeineverbindinge , ftreckende principalijk tot verdrijvinge van
de Spangiaerts en hare adherenten : ja al waren ook alle
d'andere poinden (fo veel alffer fijn in 't tractaet van de
voorfeide Pacificatie) gebroken en overgetreden geweeft: nochtans en foud niet geoorloft fijn eeniger Provincie,of ftad of perfoon in't particulier,daerom voorts
in te breken het principael fondement der felver,en aen
te fpannen met de Vyanden,tegen de welke de felve Pacificatie opgericht en beveftigt is geweeft. Want als dit
fondement vaft blijft,fo mogen alle d'andere infradien
geremedieert worden,of by middel van ordinaris rechts
of door vergaderinge en generael accoord van de folemneelder Staten: welk accoord der Staten mag orden
ftellen in alle occurrentien , na de nootfakelijkheid des
tijds gelijk den 5 artikel der Pacificatie dat by brengt,
door welke macht gegeven wort der generale vergaderingen van de Staten, orden te ftellen in de afFairen des
Lands in 't generael en particulier. Enter contrarien
't felve poind ingebroken wefende , fo en mogen alle
d'andere articlen en conditien daer gefpecificeert , in
geender manieren gemainteneert worden , ten fy by aventure fo verre , als de Spaenfe grootsheid en hoveerdigheiduit fpeciale gratie fulx wille toelaten voor een
wijle tijds , en door oogluykinge. En aengaende'tgene
dat fommige meinen dat het feyt van de Religie buiten
Hollanden Zeland, en buiten de plaetfen ter dier tijd
geaffocieert, niet en foude enigfins wefen in de difpoGtie vande generale vergaderinge der Staten wetlijk verD l
fa mei t,
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feit der Religiën : fo datmen gefien heeft dat het niet
particulierlij k 'talleenlijk
en waren die van Holland en Zeland, met
melt, omdat daer in van doen af wel
dit wel eenen fchijn
+o verlïenwas: het is wel waer , dedat peis
welke wy de voorfz Pacificatie en d'accoortgetracgenen voorrgank de
foude hebben, indien, of dat
teert hadden , diedefe Religie wouden hebben : maer
moe
hadd
«rehad hebbende daer na met Don Jan, men
<ie datter onder ons lieden die de ftipulateurs geweeft hadgen een einde maken met de Spangiaerdenhoopdo»r
den een ontallijke menigte t'felfsin onfe eigene ingete , en
krach»- van de Generale Staten , alfoo men
wanden isgeweeft , die de Religie begeerden: fo dac
hy
fo de ftaet des Lands eifchte : of dat Don Jan, na dat
de felve wortel van Hollanden Zeland haer ookhergrcëert , devoorfeide waers-over toonde bykans alfogeweldiglijk enkrachden peis gemaekt hadde en geag
nx naem, die niet
Koni
des
in
Pacificatie van Gent
tiglijk als fy doen ter tijd derwaers-over hadde gedaen,
cerften hadde gebroken, en het Land om wimpelt in en in fulker voegen , dat het ook onmogelijk was die
inge, en dool- hier met de wortel uitte roeyen, fonder te brekende
een nieuwe en onuitgerakelijke werrrouw
igheden en
hof van meerder fwarigheden , want
Unie, en fonder te komen toteenige deerlijke mooralteratien dan de voorgaende geweeft hadden , en daer derye en bloedftortinge, als het daer hadde geweeft: wy
door niet en hadde gegeven openbare oorfake van
geweeft te volgen ganfchelijk den {elveel veranderingen en vernieuwingen , de welke men fijn bedwongen
ven
voet
,
en
den
felven raed , en de Celve intentie voor
n
en
moge
ture
hebb
anderfints wel foude by avon
fchoiiwen : maer de felve zijn nu gemaekt niet alleen- onfenvolke die wy als doen gevolgt hadden voor hen-lijk difficijl en fwaer , maer ook geheel onmogelijk om lieden .-nochtans met fulke moderatie , dat het maer en
te remedieren : alfo wy ten verfcheiden reifen hebben was provifionaltoteen generaleen wettelijke vergaderinge en conferentie van alle de Staten , door de welke
verklaert by aden , proteftatien en openbare gefchrif- men foude mogen eindelijk refolveren endecerneren
ten, gemaekt engecomprobeert, fowelby fijne Ca'tgenedatden lande orboirlijkft foude welen : en dac
tholijke Majeftcit, als by de vremde Princen en Poten- daer-en-cufïen
de Provinciën of Steden die hen fouden
taten :fo dat wy nu wefende daer afgenoegfaemlijk
verontfchuldigt en gerechtveerdigt voor God en voor willen mainteneren in goede eendrachtigheid en Unie,
alle de wereld, fouden wy moeten door een gemein fonder toe te laten de felve exercitie of den felven Reliaccoorden eendracht alfo d'eenden anderen verdra- gions- vrede , fouden blijven in hare volle vryheid, hen
gen, dat wy mogen fchouwenalle vordere alteratien conformerende in al en over al op de artiklen begrepen
en oneenigheden , enbefunder de bloedftortinge van in de voorieide Pacificatie van Gent. Waer aen alle de
onfe eigene Broeders en Landslieden: opdatdedore wereld blij keiijk fiet, datde Pacificatie van Gent niet
vanonie inwendige twedrachtighedenden vyand ge- alleenlijk geenfins en is ingebroken geweeft, maer dat
floten worde, door de welke hy altijd beneerft heeft, dit alleen is geweeft de eenige middel om die ongebroken te mainteneren tegen de pradtijken en ranken van
en noch beneerft met alle middelen in te geraken , om
van de fommige een vleefchbank te maken, en over Efcovedo, door de welke altijd beneerft is geweeft, onde brugge van haerlieder doode lichamen te gaen , om
der den fchijn van twift in't feit der Religien,ons lieden
van malkanderente fcheiden: om daer na ons al t'fad'andere te vernielen , en te verdrucken.
Siet dat is de reden waer door wy bedwongen zijn men te kaftijden d'eene met den anderen,- en ons te
geweeft (omtefchouweride voorfchreven alteratien doen dienen den Spangiaerden , ten eertien als wrede
en bloedftortinge onder onfe eigene borgers en lands- beulen en fcherprichters tegen onfe eigen broeders,
liedenin
) fommige plaetfen 't felve remedie toe te bondgenoten en landslieden * en voorts daer na als
laten,' t welk gevolgr is geweeft ter tijd van de Pacifica- deerlijke en fnode flaven regende vryheid vanonfen
tie vanGent voor de gene daer wy doen met handelen. Vaderlande, en van alle onfe nakomelingen in der eeuTot verklaringe van welke fake , wy u lieden bidden u
wigheid. Waer toe vele lieden beneer ftigen u lieden te
te reprefènteren , dat de voorfchreven Pacificatie van brengen onder den fchijn van de Religie, en van de
Gent gemaekt wierd ter tijd alswy meinden dat 't ge- gehoorfaemheid diemenden Coninkfchuldig is,fchaltalvande gene die de voorfchreven Religie volgden, j keiijk bewimpelt onder het bedckfelvande Pacificatie
feer klein was herwaers-over: en lieten ons felven daer- van Gent.
om voorftaen , te mogen mainteneren den gemeinen
Maer gelijk gylieden , mijn Heeren , wel merkelijk
ftaetin rufte en ftilte.fonder herwaers-over toe te laten i fiet, dat de Pacificatie vanGent niet gelegen en is in
eenige veranderinge in't feit der Religiën : aenmernieuwe Inquifitien voort te ftellen van 't gelove en van
kende alleenlijk hoe dat zy in Holland en Zeland ge- de Religie onder malkanderen ; maer in een waerachtiwortelt was. Om welker redenen wille , alfo ons dochte ge, oprechte en goede eendrachtigheid , correfpondendathet onmogelijk was die ter felver plaetfen uyt te tie , en onfchendelijke concordie, ftreckende tot de
roeyen,fonder vordere inheemfe oorloge of bloedftor- uitdrijvinge der Spangiaerden, onferwarer engemeitingc, tenware geweeft met eenige minnelijke en ge- nervyanden,totwederoprechtingevandeliberreiten,
nerale conferentie van alle de Staten folemnelijk ver- privilegiën en vryheden, en van d'oude fleur en profpegadert : fo refolveerden wy , liever henlieden toe te la- riteit van ons arm en feer benodigtVaderland:en dat ter
ten de voorfchreven exercitie, ja met uitfluitinge van ander fijden wy geenfins en verftaen u lieden te bede Catholijke Religie , om onder onslieden te leven in dwingen ofte brengen door eenig middel hoedanig dat
peis en eendracht,en t'famender hand te verdry ven den het mocht wefen, tot eenige vernieuwinge of verandewreden tyran en gemeinen vyand van den Belgiken ringe van Religie, of van uliederrechten,coftumen en
(Fol.pj.) naem , dan mits willende beletten haerlieder Religie, privilegiën : maer u lieden te mainteneren in al en over
ons felven te ftellen tot proye en roof van onfe vyan- ) al volgende de Pacificatie van Gent:wy bidden ulieden
den , en ten laetften te verliefen lijf en goed en Religie ook dar gyluiden u eens vryelijk en opentlijk refolveert
al t'feffens.
| t'onfewaert te onderhouden devoorfz Pacificatie van
Nademael dan dat door de aenflagen van Don Jan Gent, in 't gene dat concerneert het principael poincl,
en van fijnen getrouwen Propheet en dienaer Efcove- de fubftantie en het fondament der felver.dat is,ons liedo , 't garen alfo verwarret heeft geweeft , dat in ftede den t'affifteren met raed en advijs, en ons te helpen
van peis wygekomen zijn toteen bloedigeren grou- door gelijkelijk geproportioneerde contributien
tot de
weiijker oorlog dan ooit te voren', de welke de Conink voorfz uitdrijvinge der vyanden , en tot de voorfz opfelve opentlijk advoueert en vervolgt met alle over- richtinge van den ftaet des Vaderlands, En ift datter
moet,bedervende en vernielende alle'tland,enverdrii- J eenige Provinciën of Steden fijn, de welke, om te
vende de inwoonders met brand en moord: waer door fchouwen meerderen twift, moord en bloedftortinge,
niet alleenlijk de verbintenifïevan de behoorlijke ge- gevonden hebben dienlijk enbequaem te wefen t'achooriaemheid is uitgeleft en uitgebluft geweeft , maer corderen hare borgers en inwoonders , die hen anderook de wantrouwigheden en alteratien fo gewaf- fins in alle andere faken getrouween gehoorfaem fijn,
^" ' dat fy gely k als een Seweldige 't gene dat in de Pacificatie van Gent,met veel meerder
i ÏiTul
vloedbeke hebben door nood bygebracht vele altera- achterdeel en met uitfluitinge van de Catholijke Relitien in de herten der inwoonders, en vernieuwingen in gei,wy al cTamen goed gevonden hebben t/accorderen
die
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die van Holland en Zeland, de welke wy doen ter
tijd hielden voor onfe vyanden, alleenlijk om te fchouwen vordere twedracht en oorloge; datgylieden wilt
toelaten dat onfe eisene borgers en inwoonders van
onfe Steden en Provinciën refpectivelijk, elk in 't fijne ,niec en worden van quadere conditie , dan die van
Holland en Zeland fijn geweeft ter tijd , als wy met
henlieden wederom vereenigt wierden.
Aengeiien ook dat hoe wel wy door de voorfeide
Pacificatie van Gent hebben verbondenen gebreidelt
die van Holland en Zeland , en haerlieder geaffocieerde , met de welke wy doen ter tijd contracteerden van
niec te mogen vernieuwen of veranderen herwaersover, principalijk tot prejudicie van de Catholijke
Roomfe Religie : nochtans en hebben wy daerom ons
felven niet benomen de vryheid van te mogen ten toekomenden tijden in eenigen d wingenden nood, en om
te fchouwen meerder quaed , alfulke orden te ftellen in
onfen feite, als wy fullen vinden bequaem te wefen : fo
verre als het fy fonder prejudicie van de partyemetde
welke wy contracteerden : gelijk ter weder fijden die
van Holland en Zeland , hoe wel dat fylieden ons door
de felve Pacificatie gebreidelt hebben van niet te innoveren of vernieuwen in haerlieder Provinciën, nochte
de Catholijke Roomfe Religie tegen haerlieder dank
in te brengen , en fijn daerom niet gefcheiden van hare
vryheid van te mogen, fodikmaelsen menigmaelals
hen goed en oorboorlijk dunken fal, fulke orden te
ftellen in 't feit der Religiën alsdedifpofitie vanharen
ftaet fal eifTchen: behoudelij k dat het fy fonder prejudicie van 't gene dat fy ons belooft hebben : 't welk oorfaek is , dat , al waert dat fy op den dag van heden wouden aennemen onfe Religie haerlieder heel land door,
fy niet en fouden konnen befchuldigt worden van gebroken ofgefchent te hebben de voorfz Pacificatie : alfodan fal ons ook altoos blijven defe vryheid in onfe
Provinciën , van daer fulke orden te ftellen , als wy tot
gemeinen peis fullen dienlijk vinden : io verre als de
partyemetde welke ons contrad gemaekt en gefloten
is, daer door niet geprejudiceert en fy.
En daerom bidden wy ulieden, dat fonder acht te
nemen op 't gene dat de occurrentien geraden hebben
elders te doen, om te fchouwen meerder quaed , ja om
teobvierendeganfche uitroeyinge van de Catholijke
Religie , die in defe alteratien van Oorlogen anders apparent was,gylieden niet en laet ons de hand te bieden
om ons te affifteren in alle rondigheid , oprechtigheid
en getrouwigheid , gelijk wy u lieden beloven , in den
Voorfz gevalle, ulieden ook te affifteren met alle onfe
middelen en machten,fonder ons te moeyen met de orden die gylieden fult ftellen tot onderhoudingeen beveftinge vande Religie,of vanden peis,eendrachtigheid
en geruftheid der inwoonders van ulieder Provincie.
Enwaer devyand fal willen prefenteren öf ulieden
of ons lieden, conditien van appoindtement, hoe redelijk dat fy ook fouden mogen fchijnen te wefen ; dat
wy on? felven nieten laten bedriegen, noch ook niec
en fcheiden van onfe Unie , om eenig dink ter wereld :
maer ons goed en vaft houden , om te traóteren en te
appoincteren famentlijk , alhier denkende op onfen
eed en op ons devoir , om niet te vallen in reproche en
lafteringe van meinedige,ongetrouwe en gedegradeerde van naem en van wapen , gelijk de Unie wel klaerlijk inhoud ,alfo gylieden weet.
En ift dat gylieden bevind dat eenige Provinciën,
fteden of perfonen in 't particulier hen hebben vervordert of hen vervorderen in toekomenden tijde ce maken nieuwe liguen en confederatien , die eenigfins
mochten keren tot achterdeel van de Pacificatie of van
de Generale Unie : wy bidden ulieden ons daer van te
willen adverteren vryelijk en in 't particulier, en ons
te kennen te geven 't gene daer in ulieden dunkt dat
gy foud mogen wefen geinterefTeertof geprejudicieert:
ulieden verfekerende en belovende dat wy met alle
onfe kracht en vermogêntheid ons daer toe lullen imployeren , dat het al geredrefTeert worde tot ulieder
contentement en vernoeninge : behoudelijkook dat
vanII.uheder
D^L iijde gy ons affifteert in 't gene dat wel het

principaelfte is , alfo wy verklaert hebben ; fonder alfo
meer te houden particuliere communicatien encorrefpondentien met onfe vyanden.
Des aengaende verfekeren wy u lieden , datter niemand en is van ons lieden, hy en begeert uit ganfcher
herten eenen goeden en vaften peis. En daerom fijn
wyte vreden t'accepteren en t'advouerende artijklen
van de Pacificatie door ulieden gefteld en geexhibeert,
behoudens dat wy al tegaderdaerin begrepen worden,
fonder differentie van Religie te maken , 't welke niet
en kan dienen dan tot een garen of tot eenen ftrik om
ons te beklippen en te verfchalken den eenen voor,den
anderen na , en ons alle te worpen in onfe verderfteniffe. Want gelijk wy wel verfekert fijn (alfo ook den raed
en de prophetie van Efcovedo bedraegr ) dat de vyand
hem fal behelpen met het woord vande Religie.als met
een bedriegelijk pijpken of fluitken , om ons met den
Tarrete vangen , en alfo ons te fcheiden d'een van den
anderen, omonsalt'famcn te beter koop te krijgen:
daerom en fijn wy geen fins van fin ons te fcheiden van.
onfe broeders , en Bondgenoten , die ons tot noch toê
getrouwelijk hebben bygeftaen , om de fake van haerlieder Religie: maer latende haerlieder confeientien in
Gods hand en oordeel, maken wy ons opfet t'famender
hand te oorlogen , indien het van node is, en t'famender hand ook den peis te verkrijgen , indien het mogelijk is,fonder ons eenigfins te fcheiden van elkanderert.
Daerom ift ook datwy ulieden bidden enverfoeken , wederom fo volftandiglijk en hertelijk als ons
mogelijk is, datgylieden u hier in wilt refolvercn , fonder aldus meer te houden communicatie , en te luifteren na 't gefluit engepijp vande gene die komen van
onfer vyanden wegen , der welker propooften en werken feer blij kei ijk te kennen geven, dat fy niet anders
enfbeken dan ons te fcheiden van malkanderen , om
namaels te gecken en te fpocten met onfe bederfTenifTe.
Daerom ift geen tijd meer, aldus wankelbaer te blijven. Men moet gerefol veert wefen tot een geweldige
refiftentie tegen haerlieder fortfen , die nu overlaftiger
fijn dan oitte voren. Enalsfyfien fullen dat wy vereenigt en gerefolveert fijn, om ons te befchermenen
te verweren en hen te verdrijven , wat dat het ook gelden of koften mag , navolgende de Pacificatie van
Gent, en onfeeeden fo menigmael en fofolemnelijk
hernomen : fo fullen fy wel blijde toe Wefen , ons te geven alfulken peis, door den welken wy verfekert fulleh.
mogen wefen , fonder ons aldus te houden dralende en
drayende met defe geckelijke conditien en bedriege*
lijke beloften van haerlieder vertrek ,fo wanneer d'eene partye van ons liederfterk genoeg fijn falomd'andere te ruïneren; gelijk in effed: inhouden defchone (Fol.jö.)
beloften van de Heerevander Motte, geconfirmeert
door de brieven die hy roemt gekomen te fijn van den
Conink van Spangien.
Hier op verwachten wy u lieder refolutie en diö
kortelink en met den eerften , en alfulke als het refpedfc
van ulieder eerej d'obligatie van u lieder eed en devoir,
en de reputatie van u lieder vromigheid is eiflehende.
Nochtans indien gylieden uws felfs fo verre vergeten
wilt, ( welk wy niet en hopen) dat gylieden voort
vaet in het accoort met onfen gemeinen vyand , fonder de generaliteit t'aenfien,en fonder daer in te begrijpen degene die methaer bloeden hare middelen , ja
met verliesen bederfFenifle van haergoeden,pofTefïien ,
landen, gronden van erven en fteden, u lieden tot noch
toe getrouwelijk verweert en befchermt hebben tegen
de verwoetheid der Spangiaerden , onderde fchijn dat
fy liever hebben een Religions-vrede,dan hare handen
te wafTchen in het bloed van hare broeders en landflieden : wy fullen daer af uitter maten bedroeft wefen,om
de grote en onuitfprekelijke ruineen verwoeftingedie
wy opentlij kfien, dat daer uit fal volgen rprotefteren- ^otet
de voor God en voor alle de wereld , dat wy daer toe \Uttg.
geenfins eenige oorfaek en hebben gegeven: maer hebben uit ganfcher herten beneerft de generale peis.Unie
en eendracht:en hebben ten opfien van dien verduldiglijk geleden vele overlaftige woorden en brieven die
ons t'onrechte fijn gefeid en gefchreyen geweeft. En
nochD 3
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ans bidden wy u lieden feer volftandighjk en herïulx
42 nocht
telijk, onste willen verklaren of ulieden intentie
twijffelingeen worden geis, opdat wyni£t meer in
, dat wy mogen hernemen in goeden ernft
houdenen
de ftappen van de Pacificatie van Gent , om ons fel ven
niet ganfchelijk te bederven met u lieden : maer dat
om den gemeinen vyandte verdrijven wy ons mogen
onfcheidelijk voegen met allede gene die in goeden
ernftc hen fullen willen employeren tot het effect van
de vcorfeide Pacificatie , ftaende gehelijk op de uitdnjvingc van de Spangiaerden met hare acnhangers,en
op de oprechtinge van onfen lieven Vaderlande : en dit
doende , eenen goeden en vaften peis krijgen.
En gelijk wy ons fo feer betrouwen op u lieden wijsheid en getrouwigheid , dat gylieden niet
,
heidvromig
en fuk hier in willen degenereren of ontaerden van de
vromigheid des Belgijfen naems , en van de affectie die
gy den Vaderlande fchuldig fijt : fo fullen wy verwachten ulieden antwoorde met goede innigheid des herten, biddende God dat hy door fijne Goddelijke goeu
ingeve.
dertierenheidlieden
ulieMijn Heeren, alfulke wijsheid van rade, dat wefen
den refoluticn , arreften en conclufien mogen
den Vaderlande , 't welk gyijk en profijtelijk
voorderllieden
door alle middelen fchuldig fijt te bewaren.
Uit Antwerpen den 3 dag van Meert, i?79- 0°"
der ftond aldus, Uwe goedeen geaffedtioneerde vrienden ,de Generale Staten van de Nederlanden Door
prdinancie de felve Staten, getekent I, Houffltn. Het
opfehrif't was : Aen mijn Heeren > mijn Heeren de Staten van d'Land en G raeffchap van Arthois.

35e ^tatert &aa be fïab bau Wijffel en €afïeletmen
ban Suffe!/ ^uapenc^cfjietf ficWen ooft wfolutte
Qey.ümen/om pe/^ te maften utenzn p?tnte ban j$g&
ma 'ttoclfe fp Iïeticn ooft aen be generale Staten tot
25mfTeIfijnöeoüecgcfcO?enenDc&öen/ fenbenbe baet
bemfftng ooft copie ban be feibe refoïune.
SSrtef

MYn Heeren , wy en hebben geenfins willen laten
re adverteren uwe Hoogheden van 't gene dat met
Staten
bauöijfv eendrachtig advijs van alle de Leden der Staten van
fel/ ©o* defe Provinciën gerefol veert en gearrefteert is in de
uay en vergaderinge gifteren gehouden» fowel tot gemeinc
ecu de weivaert en generale afleurancie van alle defe Landen,
«ètatcu alstotrufteenbehoudenifTe van defe Provjntie infon«©ene? derheid : te weten , van te foeken en aen te nemen de
rad,
middelen om uit den Lande te doen vertrecken de
Spicnfe en andere vreemde krijgflieden , als wefende
oorfake en ooripronk van alle ons verdriet : of ten
minften weg te doen eens voor al de f warigheden en
en , teindien
fijnete Majefteit
d'intentie
dat en
twijffeling
betonen
met dervandaed
houden
is , ons lieden
't gene dat de Gedeputeerden van fijnent wegen ons
prefenteren, of indien datdufdanige beloften niet anders en fijn dan aenlockingen ,om ons luiden van raalkanderen te fcheiden , en d'eene door d'andere moeyelijk en twiftig temaken : welkpoinct alletwedrachtighedenen wantrouwigheden veroorfaekt, die nu tegen woordiglijk fo deerlijk 't ganich land ontleden en
van een fcheiden gelijk de verklaringe blijkelijk fal mogen veroorfaken de vereeninge ,* jadeganfche en volkome rufte. Entotdefen effedte, als wy al t'famen
verbonden fijn by onfe trouwe en eed , hebben wy
geadvifeert en gerefolveert , te fenden Gedeputeerden onfent wegen aen de vergaderingen van de
Staten van Arthois tot de Gedeputeerden van fijne
Majefteit en vanden Prince van Parma , om hem
te verklaren : datwy altijd gereed fijn geweeft, en nu
noch gereed fijn, onste ftellen onder de behoorlijke
gehoorfaemheid van fijne Majefteit, indien der felvcr
Majefteit belieft te effectueren en te volbrengen met
ter daed de Pacificatie van Gent , de generale Unie , en
het eeuwig Edict, m'et genoegfa me en redelijke affeurancien : gevende onfen voorfz Gedeputeerden de
machtvan voorder te tractoren aengaendede verfochte aiTeurancien of verfekeringen , itt'dat fy de faken geftcld
vinden omgebracht te worden in haer geheel effect. En want de felve poincten alleen fijn de befondcre fondamenten der verbinteniflen en vereenden

van defe Provinciën , en dat wy boven dien niet en
konnen pretenderen , fonder grotelij k te mifdoen : fo
hopen wy dat uwe Hoogheden die fullen voor feer
goed vindenen houden, ja de felve voorderen na alle
hare macht. En op datter terwijle van dak tractaten
geen fwarigheid en valle aengaende de voorfeide effecten fo
: vinden wy goed en fullen hand aen houden, om
op te richten een notable armeye van krijgslieden, om
ingevalle dat de voorfeide Spangiaerden en andere
vreemdelingen weigeren te vertrecken uit aile defe
Landen de lel ve armeye tegen henlieden te ftellen fo
vromelijk en eendrachtiglijk alsoit te voren : welk wy
uwe Heerlijkheden bidden te willen nemen in fulker
voegen, als de waerachtige en oprechte affectie verdient diewy dragen tot degemeine weivaert van allé
defe Landen in 't generael,de welke door alfulken daed
een overgroot profijt fullen behalen, 't fy om te verkrijgen deverloilinge van hare vyanden, daer men befonderlijk altijd op uit is geweeft , en daer toe alle middelen heeft gedaen : oPtfy om door alfulke verklaringe tegeraken uitfoveel (warigheden en twedrachten.
Waer in wy niet en verftaen cenigfins ons te fcheiden
van malkanderen , maer eer te vinden voor de generaliteit de weivaert , daer fy altoos na geftrekt en gehackt
heeft : aifö uwe Heerlijkheden fullen beter infonderheid mogen verftaen door de acte van de felve Refolutie hier by gevoegt. Hier roet bidden wy God den
Schepper Almachtig :
Mijn Heeren , te willen uwe Heerlijkheden behouden in fijne heilige gratie: ons wel hertelijk recommanderende totde uwe. Uit Rijffel defen leften van
Meerte, M. D Lxxix. Onder ftond, De geaffectioneerde om uwer Heerlijkheden te behagen , de Staten
van de ftad van Rijffel , en van de Cafteleinien van het
yoorfzRijüel, Douay enOrchies, Geeftelijke en fidele der iel ver , getekent Desfontainet. Het opfehrift
Was : Aen mijn Heeren, mijn H ^eren de Generale Staten verfamelr in de ftad van Antwerpen.

Boljjt coppebanbeföefoiurie baet ban mentse ge*
maefet toerb in be bco?gaenbe bmf.
in de vergaderinjaerde t?79in'tvan
DEn ge 30
van deMarty
vier Heeren hogejuftiBaillifts
ciers van de Cafteleinie van RijiTel , Schepenen en
Raed van de voorfz ftad van Rij (Tel, reprefenterende
de Staten van de voorfeide fteden van RijiTel en van de
Cafteleinien van voorfz Rijfiel, Douay en Orchies,
met de Heeren Geeftelijke Prelaten en Edelen der
voorfeider Stad en Cafteleinien , de Gedeputeerde van
de rekeninge , Officiers van de gouvernantie van Rijffel, en andere geprevilegieerde : om te reiol veren op
het feit van de verfoeninge met fijne Majefteit , en de
onderhoudinge van de Provinciën fcherpelijker vereenigt durende het tractaet en de reelle effectuatie van
dien, de voorfeide Staten , Geeftelijke Prelaten , Ed&len en geprevilegieerden , in de pretentie en na het advijs van mijn Heer van Willerval , Gouverneur van
de voorfeide Stad en Cafteleinien , en van mijn Heer
de Baron van Montigny hen conformerende metdefelve, aenmerkende dathet tractaet van de voorfeide
Reconciliatie of verfoeninge begonft van wegen der
Keiferlijker Majefteit, een goede wijle tijds geleden,
Cofijde de
dat van
genen voortgapk
eerde
Gecommitt
fijned'ander
fo welen door
Majefteitheeft:
ninklijke
en Gedeputeerde gefonden in de ftad van Atrecht , als
door brieven van mijn Heer de Prince van Parme gefchreven aen de Staten verfamelt t'Antwerpen den 9
van defer maend Meerte, prefenteert te onderhouden
en te werk te ftellen in alle poincten en artj kelen de
Pacificatie van Gent ,d'Unie, end'eeuwig Edict, en
genoegfame verklaringe daer van te geven : datmen
ook klaerlijk gewaer word , dat veel van d'andere vereenigde Provinciën niet en willen aennemen de voorfeide reconciliatie , fonder daer byte doen het feit van
den Religions-v rede: fo hebben de voorfeide Staten»
Geeftelijke Prelaten , Edele en geprevilegieerde der
voorfz fteden van Rijflei en der Cafteleinien van Rijk
fel, Douay en Orchies voorfz, geadvifeert en gerefolftaende,
veert de voorfeide prefentatie te ontfangen. Welver-
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dat de gehoorfaemheid door fijne Catholijke
Majefteit begeert fijnde, fal wefen conform en niet
verminderende der voorfeide Pacificatie, Unie en
eeuwigen Edi&e: en gelijk het eerfte en principale
poinót van de voorfz, Pacificatie , Unie en eeuwig Gebod, en het eenig middel van te benemen alle miftrouwe gelegen is in 't vertrecken der Spangiaerden , ItalianeBorgongnons
n,
, en van ander vremt krijgsvolk
wefende den Staten nietaengenaem : fofal dit vertrek
ten aller eerften en ten aller korften 2ls mogelijk mogt
wefen, met der daedgeeffectueert wordendoor fijne
Catholijke Majefteit : en de fteden en fterkten herwaers-over van hen te voren ingenomen , fullen worden gereftitueert 'm handen van de ingeborene des
lands. Daer-en-tufTchen falopgeruft en gemaekt worden een krijgsheir van d'ingeborenedes Lands, om
te beletten alle incon venienten , en daer met te wederftaenden Spangiaerden en anderen vremdelingen,in
gevalle dat iy uit den Lande niet en willen vertrecken.
En fijne AlrelTe en de Gedeputeerde van de Staten
verfamelt t'Antwerpen fullen
gead verteert
door brieven van defe Refolutie ,worden
om te benemen
en te

beletten alle verkeerde meiningedie men foude mogen vatten van de oprechte intentie van de voorfeide
Staten van Rijffel , DouayenOrchies, ftreckende tot
het voorfeid vertrek van de Spangiaerden en andere
vremdelingen , en tot reftitutie van de voorfeide fteden en fterkten , die fy nu houden , in handen van de
natuerlij ke ingeborene des Lands : defe fake is feer notelij ken profijtelijk voor alle de Provinciën : en elk
van dien fal ook met vrucht van de voorfeide verfoeninge mogen defelve genieten , ift dat het hen goed
dunkt, als verftaende die ook mede te begrijpen. Door
middel van dien f il dek yerfoeninge met goeden rechte mogen genoemt worden een generale , en niet particuliere. En om alle 't gene dat voorfeid is , te effectueren, fofullen de voorfeide Staten, Geeftelijke Prelaten,
Edeleengeprevilegieerdevande voorfz. ftad van Rijffel, en van de Cafteleinien van Rijffel , DouayenOr(Tol.97.)chies, tot de vergaderinge van de Staten van Artoys,
Henegouwe en andere, haerlieder Gedeputeerde fenden met behoorlijke inftru&ie: en ook om te wideren en te determineren alle de fwarigheden die fouden
mogen overkomen door de voorfeide conferentie en
anderfins , fo fal een vergaderinge van State gehouden
worden in de voorfeide Stad van Rijffel, welke de
voorfeide Gedeputeerde fullen adverteren van tijde tot
tijde van de voorfeide fwarigheden ten einde als voor,
waer af ook de voorfeide Gedeputeerde fullen begeeren hare intentie en refolutie. Aldus gedaen en befloten inde voorfeide vergaderinge, ten dageen jareals
boven. My tegenwoordig , Getekent
DesfontAines.

^fer op nebben tie <©eneraic Staten geanttooojt
in naernolgenöe manieren :
*1U' 1VT^n Meeren , wy hebben ontfangen uwen brief in
taooiöe -*-Vi-date vanden leften dag Meerte , met de Acte van
)§>taum de Refolutie by ulieden genomen den 50 der voorene; feider maend, aengaende de verfoeninge met fijne
rad op Majefteit. En hoe wel dat wy goed en loffelijk vinden
boojft uwe begeerte en intentie van te foekenen teaenveerfcjiefban den de middelen om uit den Lande te doen vertrecken
t>e£>ta* de Spaenfeen andere vreemde Krijgflieden , die oorSSttffel/ ^e fyn van a^eons verdriet, nochtans vinden wy,
©uuap/ dat de haefte die gy gebruikt met te traderen in 't par^«cfifeg. ticulier , feer forgelijkis: aengefien dat ter faken van
dien verfpaeit en belet word den voortgank van het
tractaet van eenen Generalen peys, die aireet begon ft
ist'onfen verfoeke door de Keiferlijke Majefteit, en
fijnen Ambaffadeur den Grave van Swartfenberg : allo dat feer te vreefenis, indien gylieden voorts vaert
in 't voorfeid particulier tractaet met den vyand , dat
in ftede van te befchicken eenen goeden peys > gylieden
fult ontfteken een veel grouwelijker oorlog tegen d'andere Provinciën, dan defe tegenwoordige is tegen de
Spangiaerden : welk effen 't gene is dat de vyand alleenlijk foekt : wel wetende dat hy tot fijn voorne-
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men niet kan geraken dan door fcheidinge en verdeïhnge van de Provinciën , daer hy met fijne aenlockingen ganfehehjk op uit is, omute betrecken , fonder
eens te denken te volbrengen in goeden ernfte 't gene
dat hy belooft. Ulieden is wel indachtig van de fchone
brieven en beloften die de Conink dedefo wel in 't generael als in 't particulier in de overkomfte van Duc
d'Alve,enwat wreedheden en moorderijen dat daer
na fijn gevolgt, doen de voorfeide Duc d'Alve in
't Land was gekomen , en doenhy geen verwe hadde
van d'Onderfaten te befchuldigen dat fy tegen fijne
Majefteit mifdaen hadden , gelijk
men nu tegenwoordighjk pretendeert. Daer na heeft men ookgefiende
manieren van procederen die 'tHof van Spangi
gebruikt tegen de Heeren van herwaers-overen , heeft
door
de brieven die de Conink fchreef tot Rhoda,in de welke bevolen werd dat fyde Heeren foetelijk fouden
aenhouden , en hen een goed gelaet tonen , tot dat hy
ten einde van de faken ware gekomen : gelijk ook bevolen werd den overleden Don Ian van Ooftenrijk al
'tfelve te doen. Ja met der daed ift kennelijk , dat hy
de Spangiaerden niet en heeft doen vertrecken uit defe
Landen , dan nademael dat hy verfekert was van de
principale Fortreffen des Lands en van de Hoogduytfe
en Nederduytfe die noch inden dienft waren , om te
mogen de Spangiaerden wederom in doen komen , alft
hem beliefde. Ook fijn noch in verfchegedachteniffe
de voorhoudmge en fchone beloften diede Baron van
Selles dede , wefende eerft gekomen in defe Landen :
als dat de Catolijke Kon in k foude onderhouden de Pacificatie van Gent: En nochtans hyfelve daer na wederom komende heeft contrarie overgedragen , te weten ,dat de Pacificatie van Gent fchandaleus was , en
datmen daer af nieten behoorde te fprekenofeenige
mentie te maken : alfo dat van defe particuliere tractaten niet te verwachten ofte hopen is , dan alle bedriegelijkhedenenforgelijkeaenflagen: Niet tegenftaende datmen u lieden heeft o verred en wijs gemaekt , dat
't vertrek van de Spangiaerden en van andere vreemdelingen falvolbracht worden met der daed , voor alle
dingen, en binnen fo korten tijd alft mogelijk is. Want
het is den vyanden genoeg dat fyu- lieden van malkandcren fcheiden , en vaft houden dralende en drayende
met defe hope en verwachtinge : om daer-en-tuffchen
te beletten het gemein ontfeten onderftand van Maeftricht, en om ulieden te vernielen, fonder haerlieder
perijkel, meteen feker krijgsheir welk gylieden denkt
te vergaderen en ons te fruftreren van uwe contributien: en dat meer is, om te vermeerderen door dit
middel de miftrouwe , en d'andere Provinciën in roeren te ftellen tegen ulieden : de welke van d'een fijde
befloten wefende van de voorfeide vyanden , en van
d'ander fijde geftelt in twijfelende wantrouwe door het
voorleid krijgsheir welk gydiedenfuk houden, ja ook
ter oorfaken van de voorgaende brieven en dreigementen van die van Artoys en van andere, fullen bedwongen worden tot haerdieder verfekeririge te maken andere alliancien, en op te lichten andere macht
van volke, waer uit niet anders en fal konnen volgen
dan een forgelijke inlandfe oorlog, en de hele verderffeniffe der Provinciën : welk het uitterfte einde
is van alle de practijken der gener diedefen particulieren peisby brengen. Biddende hierom dat gylieden de fake dieper wilt in fien , en denken óp den
Eed en de Verbinieniffe die gy hebt met de Gcneraliteit , en u geenfins fcheiden van de felve : maer ter
contrarien, verlatende het voorfeid Traótaetinfonderheid , wilt affifteren met raeden geld de voorfeide Generaliteit en ganfche gemeinte, gelijk gylieden fo dik
en menigmael hebt belooft : om met der daed den
vyand tebewijfen de goede eendrachtigheid en fterkten van de Provinciën : welk den oprechten en eenigenwegis om hem te brengen tot redelijkheid, en
om te komen tot eenen vaften en fekeren peis : want
de gene die ten fterkften tegen houden , en alle hare macht gereet hebben om weer te bieden , die krijgen altoos beterenen meer verfekerden peis dan de
gene die haer Bondgenoten lichtveerdiglijk en vef-
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niet met allen te houden ,befonderaengaendehare eigene onderfaten die fyeens voor rebel hebben gehouden. En wy fijn verwondert datdevoorfeide adevan
den 30 Martygefondeertisophetuitftelvanhettractaet der Keiferlijker Majefteit , en dat de Prince van
Parme onsfoude gefchreven hebben in fijnen brief,
dat hy wik en begeert t'onderhouden en te werk te
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itellenin alle poinden de Pacificatie van Gent, en dat ttnge ban baren lafi en Die toel ten p^opoofte mOCÖten be bfln
veel Provinciën de verfoeninge niet hebben willen |fe0men/DembibDenbebatf)pal#eenpecfOOn/ begaeft nriSl
aennemen, fonder daer byte doen den Religions-vre- jmet feer grote töjjffjetö en een grOOt 00?DeeI fcöilDe Me torn
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noch ook door onslieden, maer door de Provinciën die gelijR fp berfïOllÖen Dat f)P alrebe geDaen ftaDöe / Daer BdftfS
gekomen Zijn in particuliere tradaten-, de welke de jban fp gen ten ÖOQgfïen toaren beDanbenDe / Daerom fÖ*5ön
Vyand vindende veel profijtelijker, heeft al door ver- Ijp na laten fOtlDe een OnfïerffellJReeere/DetonlefipOOR °aenfn
lengt en uitgeftelt, en field noch uitte verftaen van te IjaÖDe Den iOfban Datfjp toa0 De principale autfteuc acirac™
traderen met de Generaliteit door d'middel van de ban Defe <0enerale önie Der JÉ^Obincien / toaeromfp um'
KeyferIijkeMaj\:met waerachtig wefendedatdePrin- | en OOR De b00?f5 P?0biMicn f0 gcOtelÜR in fiem fiecevan Parme ons door fijne brieven oit foude hebben ÖOUDeit toaren / Daer na berbaelDen fp OOR Datfe meDe
'
geprefenteert de effeduatie van den Peis van Gent, |tyieben Dabben aen De flfêagtjfraet ban De^StaD
m
gehjk gyheden kiaerüjk fuit fien uit de copye van de ; gemeente ban bergen / en baöen Ijem Dat hpte toilDe
Letteren die hy ons heeft gefonden, en van onfe Doen bergaberen / om öenluiDen Die te leberen
en me*
ant woorde hier by gevoegt. Voorts ook hebben d'an- fenteren/en ben te Doen berfïaen D'inbout ban
fiaer ere*
der Provinciën hen wel gewacht van te traderen een i- ÖCïltlC Op 't toelRe De b00?f5 Bmt fienïUi
Den
fteriibe*
ge fakein t particulier met den Vyand ,ofhem te ver- ralg&etl geeft geanttbOO^t / ten eecfïeil
Dat fjp De b002=
klaren dat fy wouden daer by mengen het feuvanden ;fctj2eben peeren feerbeDanRte
ban fiare Demonftratie
Rehgions- vrede: aifo dat wy bevinden dat gy-iieden |en ban De goeDe affecte
Die fp fiem toaren SS m»
bedrogen fijt door eenige boofe geeftenen difcipels De/ mmeetbmAff^m
^QtmhpSmWm
van Efcovedo, dewelke ganfcheJijk uit fijn en be- 1 befcherminge en Hefia
rmg
^vSSSSSnm
neerften ons te fcheiden en te verwecken tot een Im^^mm
/t
nm
^t
mmfmSSS
Oorlog ter faken van de Religie, om malkanderen enfObeel belangenDe
K
S
SjS
te verdryven en te vermoorden , gelijk hier voor- mUmmÉb
m^
^fimmSS^S^
tijds ge chied is in Hoogduitfland , in Engeland , in De tbel mer&en Dat Te (S
hSKJ
SJ
Vranknjk , en elders. U-lieden biddende weder- eenigljeiö ^SSt Sm
M^
tS
^^
^om, te willen wel overleggen en aenmerken alle m^nUm^f^
^/^^S^iS^
de faken en met ons-lieden vereenigt te blijven, tttm
^W^7mmm^bk^^
om te verdrijven den gemeinen Vyand, en te wil- negoutoen/ Si
Daer
len terftontherwaers-overfenden uwe Gedeputeerde, tOttenleflen *EÏtoe ftp hem l^S!SSSSSSSSé
om met gemein advys en refolutie te beraden en te ^^mb^^ÏiS$E&Sl aSS^SSCSS
n^
determineren degemeine affairen , en te fenden onfe '^taD/enDe mSS SS^I^^XS^
SmS^CirC
S'S
Gedeputeerde na Colen, om te maken eenenffoeden, ÏÏÖUffel/ ^teertóXSSS
hhSSu^S
batJ
"i
^SK?«rf

tien, gelijk wy ook hebben geprefenteert den Prince
van I arme , alfo gylieden in de felve copye
van onfe

nict tom^n ^ten Benlui,
ïallm Ö^?PW/
De'nKS5ÏShW
5^
^ ^ W»1 MU
te willen behouden, pp AlmachtIg u «J ?""""$ «" w 1De <0enerale Hnte / aenbieDenDe
aï=
Mijn Heeren, in fijne Heylige bewaerni
tot onö^ÖouDinge ban eenig*
ffe. Uit SbSÊSSSS**11
Antwerpen den 8 Aprilis, iV%. Onde
r ftond uwe Sffi «-Mk COü"cfte me fP "WÖttWt * toer*
goede en geaffed.oneerde vrienden de
Generale Stz
ten van Nederlan
be.
ten , Cjetekenc d. By ordinantie der voorfeider Sta- SSSSSSSSK^?1 ««»»» öeleefJöeiD
Beöeer,
mame"n
a,w
ln
öatfÊ
ïöe
BSSmSSSP11
Blyleven.
Sv
ï0"öen ** ^iinDfcbap met Die ban 2§?uf*
A
SmL°^eiStnae ^nö?acötigljeiD De boo?f5 önie tot
bctiben gefeiö Dat De eebeputeerDe ban De
naccD/
Th^h/^encracl tonPtftert ban^inte^ar" Sn^r?«fS0ub,cn al^OoeDeco?refponDentie tuf*
mahmTnSKee&anmn toönsf/De e?abeban
?tori£ïï ^acf^a»öiö^nï^öe^obiutien en op
S"eI/ öatfe bïet' Mtaöle ™ ongeloófltiRe fafien
1». (mm ocIDb top toteffhbm SS^.°?a sel baöben mtgeboert en te toege geb^aebt te toeten * ae"
fiilrapc
Itao ban penning/ ban fiaer berD?eben De ^pangiaeröen
/ en
in
^^/^^0ri!yc?nd-breed^^erverklaert.
Hier met bidden wy God S ^ ScheT
=

SBSSïSES58»
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in fo Bonen ttjbe geflernt Dare ^tab met fo fcDone baeg$J toaflebenbeel/ ten leften «regen fp boo? ant*
(terne 25olinerneH / baer geDeel <§pangien genoeg aen tooo?bfp fouben Oen baer manen/ op bat Oun niet en
te boen foube Debben.
mifTcDiebe om ben quaben bienflbiefebeben/ batte
©an baer fjjnfe bertrocnen naer 3CtrecDt baecfe Oo?ger0 op Oaer feer ge(ioo?t toaren / baer op fp feiben
gingen begroeten ben jjfêarquitf De ^ab?e en Den batfp boo?taftban bie ban buffel albaer toaren ge*
$?elaet ban ^Stnt 25ernarb / bie albaer gefonben nomen uit eenengoeben pberen affectie tot confecba*
toaten ban be Staten <0eneraef / tot gcljjnen etnbe tie ban be <©eneraliteit en toelbaert ban'tianö,
at^ fplteöen / bie Dun berteibenDetguaeb tcactement 5^aer op gerepliceert toerb/ batfp 't alfo berfionben
Oaer terfïonb ban baer mahen fouben, <£n fp ne*
bat be 25urg-grabe ban <0ent en mijn ï|eer ban batfe
Cap?eö/ Oaer Dabben boen Debben/ metfeer Rlenï menbe oo?lof p^otefteerben bat ijiz ban ber^ètaö
refpect / en ben Ooogmoet Oenluiben getoont / niet 25mffel Oaer Dabben gegueten en gebaen Oaer beboir/
anDectf ban of fp toaren getoeeft Deltfïreg en W om Oenluiben te remonüreren be inconbenienten of
latnov öen boenbe Doubenfoabftract/ bat Det Oaer onOeilen/ fcDabe en ongelun ïjiz fp fagen te nomen ober
niet toegelaten toa# met eenig bo?ger ban 2fitrecDt be3lanben.
€n ban baer gingen fpna ben ©urg-grabe ban
bjpelijn
te
fpjefeen
/
b'toeln
gebaen/
Debben
fp
Den
<©cnt/
om ban Dem oo?lof te nemen/ enteb2agenof
oon gecommuniceect Daren iafl en be b?ieben bit
Op
Oaer
niet
fp Dabben aen ben 25urg-grabe ban <©ent / be £>ta* of Denlieben een toooabenen anttooojbe en foube geben/
eenige fanc belief be te üebeien / baer op OP
tenban ^enegou en %ttop&/ be jfêagiftraet en ge*
Oaer
feibe/
bat OP niet eenpoinctaen Oaer bie febitü
meente ban %tm\)t/ berfoenenbe batfe DentoilDen
inftrueren Ooe fpOaer fouben reguleren bpfonberte* eufeen oproerige toaren en 0aböeteanttooo2ben/ert
gen beboo?f5 Staten/ en Doe toelfp toel berfionben baer genomen toaren om'tboin oproerig te manen
batfe geen meer paoftjttf albaer boen fouben/ banfp met fubreptice b?ieben / en batfe Oaer toacOten fouben
gebaen Dabben/ fo Debben fp Oen nocïjtang gegeben met fulne commiffie en bootfcOap toeberom te bomen/
een boet Ooe fp Oaer negotiatie fouben aenleggen en be- enmeeranberetooo?ben. <©ingen baer na ben |Bar*
gin en? en al0 fp btenbolgenbe fjaergebonbengab- qui0 ban J^abje Oaer toeberbaren rapporteren/ biz
me bc ben bp ben 25urg-grabe ban <0ent / en Oaren lafi bol- Oenrieb batfe tertfont fouben bertrecnen/ Oenberfe*
oeoepu* b^acljt/ fjeeft DP Oen niet een tooo?b geanttooo2b/ nocO nerenbe bat fp-lieben bess anberen baego fouben bolS
De minfle careffe of affecte getoont / maer bleef fraen
%mei of Op boob getoeeft toace en fijn geeft toeg genomen / ©anbaer gingen fp in Oaer herberg om een te*
fijn ont» $m na begeerbe fjp batfe Dem be &2ieben aen be |Ba- nig t'eten en ban te bertrecnen/ alöaer Oaer rjuam bin^
ben booifjS&urg-grabege*
81 ïe* gtftcaet en gemeente ban Sfitrec Dt fouben ieberen / OP benbeni^of-meefler
gen. hombergen/ ban
naemt
bie
Oaer
berfocOt na anttooorbe
tracreect
foube
eenige
ban
be
felbe
boen
bergaberen
f
nftjn
Dutë
tot KI
te
toillen
toacOten/
enfofp
Oaer
creufeerben/ feggenen
foubefe
Oen
communiceren/
öaer
op
fpboo?antfcecfjt/
banbe
tooo?b gaben batfe fuine laftnfetDabDen/ Ocmütbbe bat be 25urg-grabe Ocngefeib ijabbe batfe terftont
benbebat OP De ifêagfflraet en gemeente toflbeDoen fouben bertrecnen/ bat Op Oaer geen anttooo?be en
Jöo?a*
Braoe
bergaberen/ tenelnbe fp Daren laftmocDten bolb?en- foube geben/ fotoilben fp maer een monb bol eten en
ban
<Etenr.
gen /mits? De felbe bertonenDe en bibbenbe 't gene Den fijn commanbement bolgen en terflont bertrecnen/
bebolen toasi / baer toe Dn niet en toilbe berflaen / feg- beftlaegben Den be^niet te min banb'injuriebieOen
§enbe: bat fulr geen manier ban boen toas*/ enfofp gefcOiebe/ batfp ge&omen toefenbe om fo goeben fane/
aer op toilben ben
ülijben
ftaen/ Cap2e0
bat fp 't <0ouberneur
felbe mofien men Den alfo bejegent Oabbe / en na berfcOeiben anbe*
communiceren
l^eereban
re tooo?ben en p?opoofïen / feiben ben toeg tefullen ne*
ban SltrecDt / toant al toasf Op <6oubemeur ban %t* men naer ©alencDön baer fp om anttooo?be te Debben
töopjf / fo toast be %ere ban€ap?e0nocOtan^<0ou- toat fouben bertoacöten/maer fp namen ben toeg naer
berneur particulier ban SfltrecDt/ cnbetoijlefpgeen Camerin/ toant fp b?ee$men uitbetooojbenen b&U
particulier fcO?ijben aen bendeere ban Cap?e$fBab* gementen foban bendeere ban Cap2es?aliSban ben
hmit* ben / Debben fp Öem ebentoel aengefpjonen / en gebaen 25urggrabe ban<0ent/ bat Oet berfoen ban toat te
nergens* anberg toe en bienbeban om Oen
w ban D'ercufe toaerom Oare peeren aen öem met en Dabben bertocben
in
appreDenfie
engebanneniffeteftellen/ ennomenbe
c<v;e0. gefcO?eben. 2Sf DDenDe bat OP Oaer totlDe geben oo?lof
om Oaren lafl uit te boeren / bacr op DP föte bat fplie* tot CameriH berfionben fp baer na batmen Den lagen
ben Den niet en totïDenfcOciDenbanbe<©eneraliteit: geleit Daböe op ben toeg na ©aïencOijn of ^ouap/
macr be <0eneraltteit tollben Den fcOeiben ban Oen- boo2 Oet gamifoen ban 3ien0 om Oaer te bangen : Des
Uüben/ enbejegenbe Dcnluiben boo?tj* feec onbeleef- anberen baege* guamen baer oon ben boo2noemöen
öeltjn met roepen uiteen colere/fönbe ge(too?t batfe jBargui3en$2e{act metten öaetjSOeeciJBeetBerfie/
Bern refufeerben te leberen beb?ieben aenbe Ifêagi- ban ben toelnenfp berfionben bat ttoee uren na Oaer
firaet/ b^eigbefe gebangen te fetten/ geiije bie ban bertrenban 3lltrec0tbe^eere banCapjeg tegen ben
55m(T^l gebaen Dabben een ban fijne Capiteinen baer IBarguis? gefeib Oabbe / bat Oet gamifoen ban 3£eng
jegentooo?big ftaenbe/ enDoetoel fp DemfocDtenter be <©ebeputeerben ban buffel Dabben opgeOouben /
neber te fetten en fijn colere te minberen / feggenbe bat ober fulr toaren fp blijbe bat 43ob Oaer be gratie Dab^
fp niet en begeerben te boen jegens ftjn auto?iteit/maer be gegeben batfp niet en toaren geballen in Daren
batfe ban Dem oo?lofberfocOtenombe jKagiflraette Oanben. <©en 6 2Cp2il fijnfc in compagnie ban be
toillen boen bergaberen/ en fo beleaenginn Oet ban- boo2f3 peeren genomen tot ©alencDijtV altoaerben
gen ban fijn Capitein toiflen fp ganfcD niet af/ meen> boo?f5 l|eere iKarguü^ met feergroote eereontfan*
benoofi niet batbe USagiflraetban ©mffti fulr ge- gen të getoeefï/ roepenbe be 55o?gersf met luiber flem^
baen Oaöbe / geitjn be Capitein ooa benenbe / bat fulr men/ Vive Havrech, Vive Havrech, en ÖOmenbè
gefcDiebtoaö boo?ben Coionelbanben €emple/en irtïit herberg bonben fp baer een b2ief ban ben StaalsS be ï|eere ban €m*8 Dem fieibe tn pofture om fijn
ten ban 3Crtop0/ inOoubenbeineffetbatbe<0ebepucolere te betonen/ foquamter goeberuren benboo?* teerbe ban 2&2ufliel albaer een bag of ttoee fouben toilnoemben 25urg-grabe ban <0entbaerin roepenbe/
len toacOten/ tot bat fp Oaer anttooojben fouben fen=
laet onsf gaen / laet onjs gaen / be Staten toacOten na ben/'ttoelnfn alrebiligentie foube gefcöieben: maer
onö.
fP anttooo?ben Oenluiben bat fpboo?tg moften reifen
en nan ^en felben bag na be noen / b'toein ben eerfïen bag om te rapporteren aen Oaer Jfêeefterg Doe eerlü» Dare
be &ta< toasSbatbe ^taten baerbergaberben/fopjefenteer? b?ieben toaren ontfangenen fp getracteert toaren ge^
5fa"ra" bientie
ben fp Oare
ben Statentoel enttoee
berfoeïjtert
au- toeefl / etc. en fijn alfo bertrocnen na 25ergen beal toaer
/ en b?ieben
bertoacOtaen De&benbe
uren / too?*
fp ban ben <©2abe ban ïalaing / en oon ban |Ba*
ben Oaer ban ttoee penfionarifen aengefeib bat be giflraet anttooo2be bpgefcDnfteontfingen/ bol ban
Staten toaren onlebig met fehere refolutie/ battet alle courtofie en beleeftOeib / en bat (p toilben continugeen paö gaf om Den geOoo? te geben/ maer batfe
eren na alle Oen bermogen met goeb en bloeb in be a*
'£ anberen baegg b?oeg nomen fouben* <De£ anberen nie bp Denlieben beftoo?en/ enbertrocöen ban baer
toeter*

Het dertiende Boek.
grijpt. Verbiedende wel exprèfTelijke allen en eenen yeen na Dat De boo?f5 <0ebepu= gelijken
el/
buff
na
tmn
toéb
onfe onderfaten of andere van wat fiate,
4*5 ■apwocDaen BaDDen aen De IBaot jltaet ban qualiteit 'toffyconditie
die fijn , metten voornoemde Va-

rDe ow ft» aen De
Date eebï:epu.'tee-„^m^iss-r.
/ doo? !«*««**'
ooi
f»
^tatClI
fOt
(ÏPUItlttU
ttc 4*i-»enDC afftfïen„h
raci fonDcn /Wfoeh
«nt crScne
oojoen M ft*
betalinge ban Den garmfocnen tot Btlbenen
Den &m
aenDt
Doen
/
ttficatte Dan De felbe £taO
int men
*, w ten «aenerael tot Sïnttocrpen bergaDert/Dacr«ent
gou*
DatteirtocB goeDebope toasfban
bertfonD
* toen
iSüDen
/ Doen Dat De faften ban 2Hrtot$ befperact toaren.
Bfeft
abe
®V »n berftonb ooft Dat Den Conintt Den 2Surg:gr
lm ban <aent flatfee gemaeftt jBargug* ban ünf b?ouft
öent otn hem alfo on De fijDc te ftcijgen» eteDcIalBo^
ben tijtri ^e^^c^nicmijnDepacDteuHe
al ober
iZxiv te <0oubcrncut Dan «&ebelingen BaDDe Bern
lanne geboegt aen De fijbe ban Den ^pangtaerDcn / fó
bm*
}an®W niptjernaeitlje&Den/ Defeïnelb grote to?refponDentie
an Jfêontignp/ 't ïi|ooft ban be|M*
metten n©eereb
(IS %) contente
/ om Den felben te béngen Dat BP Bern foube
betblaren boo? Den Contnn tegen De Staten <©ene*
racl / p?efenterenbe fiem te Doen betalen fe# maenDen
bootö accoo?t
«e 'tberBalen
fijne folbate
gagie
<©e
fullen. Daer
terffonb
/fo topn/DocB
beranDert
toatboo?
na
Staten Aenerael DebtnDenDe Dat De boo?f3 Bta H&ot*
te Den [anDe grote arïjterbeel DeDe/ fjebben Bern Den
9 jjISeert ty een openbaer |Bf accaet bernlaert boo? bpanb / reuel en berraDcr ban Den lanbe / gelp 't felb*
D«r bolgt / meDe bjengt.
#laccaet / 't toclft
BY DEN CöNINK.
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lentin de par Dieu of fijne aenhangeren te handelen,
pondenken of cerref
praktij
verftan
iceren,hr
commun
1 ti*
rr.
/>vpn. d,
hnndfr
hennen ,. rtijdingen
w napn of
tie
te V.Phhfn.
hebben,
brieven,
boodfehappen
of aH_
advertifTementen van hem te ontfangen, of die defeive
toe tefchicken of overfenden , noch ook eenige provianden, vi&uaillen, of geld te furnieren , of eenigegunfte , hulpe , byftand , gerief of addrefTe te doen of beïvijfen diredelijkof indireclelijkin wat voegen of manieren 'tfeïfde foüde mogen gefchien , op verbeurte
van den lijve , en ten einde dat van 't gene des voorfeid
is niemand ignorantie en foude mogen pretenderen: fo
ontbieden en bevelen wy u dat gy terftond en fonder
vertrek defe jegenwoordige doet kundigen , uitroepen
en publiceren alom binnen de fteden en plaetfen van
onfen lande en Graeffchepe van Vlaenderen, daermen
gewoonlijk is uitroepingen en publicatien te doen , en
totonderhoudenifle van dien procedeert en doetpro*
cederen tegens den overtreders en ongehoorfameby
executie vande poene voorfz, fonder eenige gunfte,
diffimulatie of verdrag, des te doen met dieffer aenkleeft geven wy u volkomen macht , autoriteit, en funderJinge bevel. Ontbieden en bevelen allen eneenen

) yegelijken dat fy u en hen 't felve doende ernftelijk ver| ftaen en obedieren : want ons alfo gelieft.
Gegeven in onfeftad van Antwerpen onder onfen
contre zegel hier op gedrukt in Placcate den 9 dag van
Meerte 1579. Onder ftond byden Coninkin fijnen
jMaccaet /^Nfen lieven en getrouwen de Prefident en luiden Rade,en was ondertekent,
Pottelsberge.
öturlig Vy van onfen Rade m Vlaendren faluit en dilectie.
ttjn
öe'
pai©ieu
j2ttre
iBaite
berMaett
bieröce
anö en

D<& boó2f3 %a motte en ifêontignp fwbben toe
uerfrïjeïDen tijDen m rjanDelinge getoeefï om met*
ten anDeren te oberfeomen / Doet) Bet accoo?t en BaDDe
niet ftonnen getreft ïno?Den/ Doo? Dien %a Ifêötte arB*
ternaftoarigfjciD maefttete BouDen De belofte Die Bp
Bern eerlt gep?efenteert BaDDe / ten töDe Dat Den Her*
togbanSHnjou nocB met fijn fierfiten in'tlanDtoasf/
toantBpacBte/ Dat bpal Dien BP'tboe aengenomen
BaDDe Dattet al$ Doe alle$ fouDe geBouDen tjebben ge*
toeefiboo? toelbefieet/ maernuDat Den t|ertogmet
fijn bolft bertrocfien toa0 / en Dat BP met Die ban
<£5ent en De p?ince ban <©rangien fo niet en ftonbe ar*
roderen/ DatmenB^m met fönbolnfo grote betalin*
gefoube Doen/ al$ Bcm Ha lootte ban toegen Den
Coninn BaDDe gep?efenteert/ fo toilDe BP nu op Die
boet toel met Bern acco?Deren. Ja jfêotte nu geen raeD
toetenoe tot fo grote fomme / alfo Die ten ttjDe Bp B^nt
fulr p?efenteerDe genoeg gereet toatf / maer nu tot an*
WWnmmp
So eeft dat w? 'c feIve aengefien , en Dere faften geemplopeert/ en Dat nocBtang De fafte
w aciuumu,, begerendedaerinteverfien,hebben
by ad vijfeen deliberatie van onfen feer lieven en feer toaö ban groten getoicBte / fo BielD Bp Bern bad al op
beminden Neveen broeder den Eertshertog vanOo- goebe Bop^ €intelrjö atë ïBontignp fijn boln niet
ftenrijk,HertogvanBourgoignen,&c.Gouverneuren langer en toiftte onDerBouDen/ B^ft Bpcen accoo?t
Capitein Gcnerael van defe onfe voorfz landen van
met %n jBotte aengegaen / en ^ ftjn Den 6 2Cp?il t'fa*
herwaers-over , en van onfe feer lieve en getrouwe die men geacco?Deert in De fer boegen / Doo? tufftBcn fp?e^ ©f 5^
luiden van onfen Rade van State neflfens hem wefende, nen ban Den 25iffcBop ban SütrecBt/ ben 26aenDer- «ban
mitfgadersvan onfe feer lieve en wel beminde de Ge- l|eere ban belieg/ en Den J^eere ban ©alBuom Dat De Sïï?Lnerale Staten van onfe voorfz landen van herwaers-o- boo?f5 i^^re ban flSontignp boo? Bern en boo? Den 5etft
ver,wel willen verklaren dat de voorfz Valentin de par l^eere ban J^eefe en boo^ allen anDeren Colonellen/ ö^nt met
Dieu valfchelijk ufurpeert den tijtel van de Catholijke,
(©jficiersf en folDaten fo te boet aljes te J''ffcS
en dat hy niet en word geadvoueert van de Catholijke €apiteinen/
peerDe onDer Bern toefenbe / Die met Bem in ©laenDe- ben &*!
van defe landen,maer alleenlijk van de verraders en vy- ren gefeomen toaren/feDert 7 of 8 maenDen a!0 Doe ge^ «ban
anden van den felven,die onder 't dexel vande fcke van
ban 7 pionier^/
tot 8000 boetbolr/ f"[em
de Religie , meinen de Spangiaerts en andere vyanden leDen/toefenDein
met 4.00 paerDenengetale
fommige
HenfouDen ïüonS
van de landen m 't land te bringen , hebbende daerom begebenin Dienfle ban Den Éoninft ban ^pangien/ ban
den voornoemde Valentin de par Dieu, verklaerten
verklaren by defen voor rebel en verrader van onfe acljterbolgenDe Defo?me eneeD al? bolgt/ te toeten : fw?>
voorfz landen van herwaers-over , bevelende daerom Dat fp fullen f toeren en belobente BouDenen onDer* accoit
BouDenDeCatBoIijKeSüpojtolijfte
ïïomeinfe
gnnaeöt.
armuK»
«ïtuyit/
«IVlULUtlt, Religie/
yvMw*M mv \i,Ull)Uiynt üf>U)tUiynt
"-*"*"
,
j
r ï
lllpnnnlonnn^^r-,^

AlJÊP
Valentin
de parheeft
Dieu,metHeere
van der Motte,en hem
over lange
gevuegt
deSpangiaerden
hare
adherenten , openbare vyanden van defe landen , en
nocn dagelijx foekc en voorftelt alle middelen en manieren van de voorfz landen en ingefetene van dien te
bedriegen, mifbruikende onfen name,hem noemende
hooft van de Armeye Catholijke , om alfo meer twebClTJÖCV drachten desunie in delanden te
maken , en daer deure
ban ben
voeten
middel te hebben omdegoedeingefetenen van
3Lanöf.
defe landen te befchadigen en krenken , hem fterk makende van oorlogsvolk, innemende lieden en plaetfen,
nemende de wapen tegen onfe voorfz Landen en de
Staten der felver , doende alle hofliliteit hem mogelijk
welende , waer dcure hy gevallen is in krijm van verraderye en rebellye , en verdient daerom voor fuik gehoudengereputeert
,
, vervolgt , en geftraft te worden
aen lijf en goed.

plaetfen van onfe nabuer-landen , den voor
Bern toe nomt/ alie£ acBterboïgenDe De pacificatie £2»
noemden Valentin de par Dieu en alle fijne aenhange
- ban <©ent / D'önie / en eeutoig geboD Daer na gebolgt. motu
ren en adherenten voor ful* te houden, traderen.oflrenm toelfeen effecte fp beloof Den ujn iBajefieit toel |en /
ieren en behinderen aen lijf en goed Welk goed
vanden voornoemden Valentin de par Dieu fo wel en getroutoelijtt te Dienen in ailejS en tegen eenen f/7".
anhringerenwyookby advijfeen deliberatie als fijne pegelijften / en geBoo?faem te toefen 3ijnen Mim «
als voren tenant en Capitein <fl5enerael/ fuiften at£ fijn |Ba^ «
verklacrt heoben en verklaren mies defen voor
verbeurt engcconfilqueert in plaetfen daer confifcatie ftad jefieit belieben fal te o?Donnercn/ aengenaem Den££
<6eunieecDe pjobincien/ en Die Bun fouDe mo*«
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gen bereemgen om te bïijben bp be boo?feibe puntten/
betoelhe $;obfntien inbienftjn fBajeft. niet en geeft
befjoortijbe affëucantte en niet en boet bertrecben al;
Ie tie ^panginerden / Italianen / SBlbanoifen/ 25ourgoignontf/ en aJie ander bolb Den $?obincien niet aen*
genaem / tuffeben den tüd en termijn dier genomen
enmetljaetbefloten fcudc toerden/ en foube nergeng
inberbonden nocb belaft fijn uit bracljt bandefelbe
belofte/ alfofp oobniet fcbuldigen fouöen toefen iet
aente bangen booj'tbertreh der felbec ^pangiaer*
Den en anber b?emdelingen/ toelben eeD ÓP ben felben fijnen bolbe foubeDoen Doen / en ac Oterbolgenbe
Dien/ foube OP toederom in banden ban fijne Ifêaje*
fteit leberen De piaetfen ban iBeenen en Caffel/ en
alle andere Die Op toatf boudendemet Oungefcbuten
munitie / on» daer meDe te Doen fulnen bienft alft bebonden fouDe toerden beboien gedaen te fijn/ om 't felbe bolb te betalen 't gene men bem foube mogen fcOulDigfijn/ enbaecalfo tcgetoiWgerte mabenmetgoeDcr ordonnantie en bcijgö-difeipline om fijn naajefteit tod te Dienen, <&o beloofde De ^ecre ©alentin De
par <©ieu i$eere ban lBotte / «Bouberneur ban <0?ebelingen/ ft uit Den naem ban Den fconinbtebeta*
len in banden ban Den ï^eereban ifêontignp defomme ban zooooo gulben : te toeten 40000 gulden Den
6 |Bep toebomenbc/ enanbere 100000 gulben binnen ben 7 «gjnnpnabolgenbe/mitgdatde^eereban
Ifêontignp beloofbe fijn bolb t'onderOouden atle be
maenb ban 2(lp?il en ffêep en'tfelbe bolb monfter
generael tebtren pafferen/ om in bienfl te bomen en
jolbt'onfangenin'tbeginfel banbe maenb ban <3!u>
niu0/ toaertoebe l|eere ban lBotte beloofbe bun te
Doen ontfangen uit ben naem ban fnne boo?feibe lEajefïeitentedoengebeneen maenb foitjS binnen ben iy
befer en boo? be boofö maenb / tot getuf gniffe ban ben
toeibcn befen toa*be lip beniuiden ondertcbent ten bp
toefen e boben be boo2f3 interceflTeuctf) be Kweere 23urggrabe ban <ü5ent / <©ouberneüc en Capitein generael ban aerrotö / be J^eere ban Cap?e$s/ «6ouber*
neur ban be g>t ab en 25o?gt ban SÜtrectny en be ^eere
anilenness Colonel inbe 38bdpe ban ben 25erg &int
€lop.
^iec ban fijn befegelbe b:icben gemaebt en elr gelebert tot bun berfebectöeid / en is De ©eere ban |Éom
tignpbetf anberen baegtf/namentlijfe Den 7 3l!p?ilge*
compareert inbe bolle bergaberingeber Staten ban
SCrtoioV <©ebeputeerbe ban ^emgou/fcüffeï/SNuap/
en <®2tW$t gebouben in be Sflbbije ban £.©aft
t'Slltrecbt/ en beeft albaer bertoont bit boo?noembe
contract/ en becblaert bat ben eeb baer in berliaelt
tot genen anberen einbe en firebte ban om ben öo*
nmfi tebtenen totonberboubinge banbe pacificatie
ban »6ent/ nabolgenbeb'önie eneeutoig gebob/en
pnncipaliib tottet gebeel bertreb banben eèpangiaer*
ben en anbere b?eembelingen uit alle befe Hanben/
met genoegfame berfeberinge ban eenen baflen en geburigen pets.
€en felben bage altf be boo:f3 Jfêontignp befe ber*
Blaringebebe binnen %ttmt\t/ namentlpbben 7 3Dp^ilz fo toatf be ^eere %a l^oue/met 2000 baebfefjut*
tenen ^q paerben gefeomen omtrent ^uinbecben/
%a lBotte niet toetende bat Ijp Ijem fo na bp toatf/
toctó feer berfcfj2ifet. s^eete ban^la ^ouebeeftfe
Ulftj0 berraft cnfïoeg op %a IBotte bolb omtrent
^utnberhen met fulben futk batter meer ban i^o
op be plaetiS booö Weben / een deel gebangen en toele
geguetft / onber teelbe geguetfle mede toa?S de ^eere
ban JlBoup/ derefte hKrbe inde blucljt gefïagen en
moflen berlaten ttoe ^tteebten die fpafdaer badden
gemaeut 3©an'tbolb banden J^eece ban %a l^oue
bleben daer atbt bood en omtrent go gequetft. %a
Ifêotte bergaberbe fijn bolb toeberom m ben fïag/ïa
^oue rufte bem toe om Ijen toeberom te befoeben/ban
entoerbfotoelban Die ban ©laenberenniet gefecunbeert ban bicmalie en ander noobfabelij&beiD al0 bem
belooft toasv baeront en bottbe bP ooft niet alletf te toe^
ge brengen/ bat Op toelgaerne getoiltbadde/ eben*
toel D«lt Bp b« bolb ban %a üBotte en pontignp

fulr in ben toom/ batfe niet en bo?ften met bleme
troupen uit Ijaren leger bomen om be <©o?pentebe*
roben/ pionderen en b?andfcljatten / al$ fp andere toel
fouden gedaen bebüen en oofe geöaen badden.
3ta|Botte d^eefebentoel den peigfeer bpbe ^o^ (F.iao.)
binden ban 2Crtoi# en ^enegoutoen / bp hie ban fiijf*
fel/ <©ouap/ (©?cljieö : ban be 25o?g grabe ban <0ent/
bc ^eere ban Cap?e$ / boe toel fp baer toe feer toel g>
fint toacen fielden be fabe bafl uit tot bat fp felbe bw>
ben ban ben Coninb fouben ontfangen/ toantbeten
boebt baer niet eere genoeg bat fulieden fouben trac*
teren metten ï|eerebe ïaiBotte/ fjoubenbe Oen feU
ben ban geen minder gualité al0 ben i^eere %a Mou
te : toant fp toilden fjem de oojfabe benemen ban tt
mogen feggen/ Datljp getoeefl toare bet tnfïrument
ban fjare becfoeninge/ fictfo toasf beialoufie albaer
toeber onber Oen-luiben: toant al Ooetoei fp baer in
toel
toaren bat fp geenfintf
en toilben
'berfiam
bat beeen^
öeligion^-b?ebe
foube ingeboert
toerben/
en
batfe bpanben toaren ban be <©erefomieerbe Keligie/
nocïjtantf toaren fp fo feer jalottr.* op ben anberen bat*
fe b'een ben anberen be eere niet en jonben om bem te
mogen beroemen ober ben anberen / en Hit toa£ b'ooj*
faebtoaerom ben felben Oanbelfo lange retarbeerbe.
(€en anberen be^ince ban parmabielb feerernfle*
Ijjb aen/ batfe een einbe ban ben öanbelmaben fou*
ben / fp ercufeerben Oaer baer mebe batfe geerne fou*
benfienbattet generalijben metten artberen $?obin*
cienmocOte gefcOieben/ baer toe fp toaren arbefbenbe / boco fo fp Uk baer toe niet en bonben b2engen (alg
fpnocb goebe Dope Oabben) fo fouben fp een einbe
baer ban fien temaben/ bitbetoeegbe be^inceban
parmaaenbe <23ebeputeerbe banbe Staten generael tefcb?ijben ben nabolgenben b?ief :
V4Yn Heeren^: nademael wy hebben dóen hande- ma
-•-^-^lenmit eenige particuliere Provinciën in goeden
>J7*
banjpaï*
getale,
op
't
feit
van
de
reconciliatie
mit
fijne
Majefteit: en bevonden hebbende defelve genoeg geneigt
te fijn om daertoe teverftaen, hoewel fy liever had- aenöe
ÜMnce
den dat de felvc ook gefchiede mit d'anderen tot Ant- fc9?öbro
werpen vergadert fijnde, fo ook wel is de meininge rael
Staten
öeti
van fijne Majefteiten deonfe, en hebben niet willen
laten u lieden te doen verftaen de felve intentie en meiIBmfc
ninge, ten einde dat fo verre gylieden die begeerte hebt ©ene*
van gelijken fonder vertrek te doen, gelijk het wel in
uwer macht is , om te verhoeden allen voorderen fchaden , overladen en verdruckingen , die defe tegenwoordige Oorlogen fijn mede bringende,gy ons wilt
laten weten uwe meininge : u verfekerende dat van onfer fijden geen gebrek en fal fijn , als noit en is geweeft>
om daer toe rondelijk en mit alle oprechtigheid te verftane: prefenterende in den name van fijne Majefteit*
den voorfeiden Provinciën in 't particulier te ratificeren de Pacificatie van Gent , de Unie daer na gevolgt,
en het eeuwig Edict in allen haren poincten , en daer
aftegevenalfulke verfekeringen als men mit redenen
fal mogen vereifïchen. Behoudelijk nochtans en mitó
dat alleen d'exercitie van de Roomfe Catholijke Religie ,en de voldoeninge van de behoorlijke onderdanigheid van fijne Majefteit geobferveert en onderhouden worde , als ten tijde van wijlen Keifer Carolus hoger memorien , gelijkmen fo folem nelijken fijne Majefteit gefworen en gelooft heeft mit fo vele gefchriftenen brieven, en waer toe gy by allen goddelijken
en wereltlijken rechten fijt bevonden , niet konnende
van u anders verwachten, overmits hierin gelegen is
het geheel nederleggen van defe fo feer fmertende
Oorloge , en de verlichtinge en rufte van defe Landen»
dewelke fijne Majefteit en wy alfo feer begeren, als'
goede Onderfaten behoren te doen, voorhaer eigene
welvaert en de uwe. Verfoekende ons opentlijken en
*57*
kortelijken te kennen te geven welke Provinciën defs
prefentatie fijn aenveerdende , of niet : om ons daer na
te mogen voegen in 't gene dat aldermeeft fal behoren
gedaen te worden ten dienfte Gods en fijnder Maj.
Hier mede mijne Heeren, God hebbeu in fijne
hoede: gefchreven tot Peterf hem, den 11 Marty,

Het dertiende Boek.

te fwaerwichtigheid en importantie niet en proceen onderrekent
deert met meerder rondigheid en difcretie : niettemin,
geparapheert Vr. F.ur.
Het opfehntt en alle defen niet tegen itaende, om te bewijfen dat
beneden , F. Ie Va/fe
was : Aen mijne Heeren de Gedeputeerde der Provin- wy van onfer lijden gewillig fijn te continueren metciën t'Antwerpen vergadert.
ter daed de begeerteen afFediedie wy hebben totten
peis
verkleren noch tevreden te fijn volgende de
<£p befcnb?ieffKuOenbc böü?f3<0en:erale Staten fentatie van de Keiferlijke Majefteit en confent prevan
boo? anttoooibe gefe&eben / aï^ boigt
den Koning van Hifpanien, dat defelve getradeert
brief
MYn Heere, Wy hebben ontfangen uwen
worde door d'onderhandelinge vanden voorfz Aravanden ix deler maend Marty, rakende de ver- balladeur gedurende den termijn en tijd dat degeleeeninge van de Provinciën metten Conink yan Hif-n gentheid van de fake van herwaers-over en tradaten
panien onfen Heere j en voor antwoord op den fclve daerwy in getreden fijn met andere, fulx fullen toelaten; hoe wel fo verre uwe Excell. ernftelijke meininl. t'aduweekExcel
onden rlat
willenlijde
niet onfer
eft
is gewe
en hebb
noiten gebr
renen datwy van
verte
ge heeft te traderen en fluiten in 't korte , en de fake te
van te verftaen tot eene goede en verfekerde vrede, ge- brengen tot een goeder en verfekerde rufte, in fijn handen heeft terftond en fonder fo vele uitftellingen en
lijk klaerlijk blijkt uit dien dat in de maend van Auguflus leftleden d'Ambafladeurs van den Keifer , van vertrecken, voor te nemen korter weg, remedierenden Conink van Vrankrijk, enConinginne van En- de tegens de verderfFeniffe en verdruckingc van defe
geland hun getranfporteert hebben met onfe Gedepu- Landen fo grotelijk en langen tijd geaffligeert : accorteerde totLoven, plaetfegedefigneert by wijlen Hee
vrymoedelijkdeenOnderfaten
oprechtelijken 'tinwoonderen
gene dat ten
re Don Jan d'Auftrice, met goeden hope dat den peis welvaren derende
en ruftevan
efanded
wefe
en:
maer
t
word
ddel
foude mogen gemi
ke^eftelt op eenen goeden voet, fo heeft den Con ing der fel ven byde Staten Generaelen convocatie dievan Hifpanien gefloten de handen van den voorfchre- 1 men daeropfal mogen houden naredenen billigheid
ven Heere Don Johan d'Auftrice , ftellende het voor- 1 fal behoren : wy van onfer fijden , ( fo verre uwe Exder traderen aen de Keiferlijke Majefteit , waer op om I cellen tie door lang vertrecken voortaen niet en belette
van onfer fijden niet gebrekelijkte fijn in alle 't gene alleoccalie en gelegentheid fulxte doen ) en fullen in
dat mocht concerneren de voorfz, middelinge van peis, I geen vertrek wefen te verftaen tot alle redelijke en verisde Grave van Swartfenberg Ambafladeur van den fekerdeconditien, protefterende gelijk wy hiervoorKeifer met onfen confent en verfoek twemael gereift maelsgedaen hebben aen den Baender-heer van Selles
by uwe Excell. om inden name van de Keiferlijke en anderen, dat alle inconvenienten en veranderingen
Majefteit, volgende de meininge en bewillinge van die noch fouden mogen toekomen fullen geweten
worden den genen die met vervolginge van Oorloge
den Coning van Hifpanien en onfe fubmiilïe , te mid
delen het mifverftand tuffchende ConinklijkeMaje-] tegens defe Landen oorfaek geven van groter diffiden
fteit,en de Landen van herwaers-over : maer wat neer- tien, mishagen en alteratien van den Onderfaten. Mits
ftigheid hygedaen heeft', foift nochtans dat uwe Ex- defen bidden wy God Almachtig, mijn Heere, uwecellentie haer niet alleen daertoe nietgevoegt heeft, Excell. te houden in fijne bewaernifle : uit Antwerpen
maer ter contrarien ophoudende den voorfz. Ambaf- den 10 Marty 1579. Onder ftond de Generale Stafadeur met veelderhande uitftellingen en vertrecken,
ten van de Nederlanden : lager by ordonnantie van de
ïn plaetfe van oprechtelijk te traderen mette Generali- voorfz Heeren de Generale Staten. Ondertekent A.
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teit door het middel en onderhandelinge voorfeid,' Blyleven: het opfehrift was j Aen mijn Heere, mijn
heeft gearbeid te pradiferen by on wegen en particulie- 1 Heere den Prince van Parme.
retraderingeeenfeheidingevande Provinciën, in der JLi ^
^
..,
'■
^.^
nu *■«
maniere dat wy niet en konnen begrijpen uit wat rede- D€" * •WP(f8 §mht W»JW Affluit!» T'jg*
nenuwe Excell. feid nimmermeer in faute geweeft te ^9^801 in 3CrtOtéop tefiebiere2Caaen3ïa|B0t' mrirac,
fijn van te verftaen tot eeneh goeden peis , met alle op- te Obcrgegeben al ttaer f? een beel goebe bO?ger0 MU tojberetj
rechtigheid en rondigheid. En hoe uwe Excell. fal *fHïW&
r «. *
s.
«r ». 2 * S«£
at **""*'
STanbett/b
aenbemette
fenfratefr
fafeentnbe
^e
konnen verantwoorden byde Keiferlijke Majefteit de
en prolongarien voorgeftelt , en gebruikt ' 00fe ^I'ebm ge&omen toaren bat Öe &0llin& eerft*
uitftellingen
refpede van fijnen Ambafïadeur eentfamelijkvoor ! ^8$ Ober fOUbefenben ben^ertog ban €erra $0*
in
God en alle de wereld van de fchandalen , fufpicien en *fl ai$ fÖnen IBanbatartë / Om ben Ü?ebef)anbel te
miftrouwigheden daer uit gevolgt , de welke vermeer- ma6en / *n bat be föeifer baer toe ftabbe ge&epttteert
dert worden in alle vry moedige en verftandicre herten, Cet1*öc Wb0?ften/ Om al£ ^nterceffeurg ben fel*
door dien dat nademael de Koning van Hifpanien ben ^eDg te Öc,Pcn b0?öeretl/ baer toe be ftabbart
opentlijk hadde wederroepen, gedefavoyeert en ver- 4T°Icn toa# fjeo?bOnneert 0111 albaer tot bien etnbe bp
worpen de Pacificatie van Gent ten ti'den datte landen öen boeren te UOmcn / fo Hebben Ö'€erttfDertOg ett
noch mochten en begeerden defelve t'achter volgen J&fofebatl <®rangien göeb gebonben be $?0binc ÏCtl
en onderhouden, uwe Excell. nu ter tijd na fo veel ver- l te öocn bCCflabercn tegen ben 2 5 jjfêartp bimiert
anderingen wederom prefenteert by den voorfz brief 2Cmfcöerpen / enalbaet te beraebflagen OmeengaUe «encra*
ratificatie van de voornoemde Pacificatie, en dat noch- ! ÖOebe 0?b?e te (lellen OP be fafee en affatten ban be ,e^
p?obtncien banbe ^eberlanben/ en om toeberom SSSf
tans met conditie , dat alleen d'exercitie van de Catho
lijke Roomfe Religie , en voldoeninge van de behoor- met <©obeg fiulpe te reb?efTeren be inconbenienten netmm»
lijke onderdanigheid van fijne Majefteit, foude geob- baecbefelbe ^obtnctentngeballen/ ennortjbtepectocrpfn
ferveert en onderhouden worden , gelijk gefchiede ten m te ballen oefcfjapen toaren / eben berce goebiS tijbsf SJJSm
tijden van wijlen den Keifer Caerle , 't welk is t'eene- ta pjompteltjB baer tn niet en too?be boo?ften en aere; op dh?
mael contrarierendeen brekende de voorfz Pacificamebteect / mttföaberg oob om te refolberen op te Dan* Jaftm
tie, enfulx dat alle de Staten in'tgenerael hebben be- beltnge banb?ebe/ of banbe <©o?loge/ tometbutten Se'öe
yonden te wefen contrarie den welvaren en ruft van de ban penningen/ en alle anbereoccurcentten/ beboet t^ocea
Landen , uit redenen dat ten tijden van Keifer Caerle
totconiervatieen verfekeringe van 't voorfz exercitie baecten pjofpeciteit ban ben ïanbe concernerenbe/ f °£oqt
t branden enplaccaten met andere rigeuren waren in mttfgaber0teremebierenbe grote ono?beningegene* ^t^u
ober allen ben Hanben toefenbe / al 't felbe ber*
fu ke weerden enkrachte, dat de voorfz Staten gene- ralijft
óo?facntujnbe boo?bequabe betalingebie benruite*
ralij ken metgemein accoortom de Landen te houden renen ftnecBten toassgefcDieb/ eneengbeelg boo?be
itaende, notehjk en t'eenemael orboirlijk bevonden eleine lief be en cojrefponöentten tik be p?obincien
hebben
gehad u defelv
e— op
te houden
deren • metten anberen tot bier tijb toe Dabben onberljouben.
wrnnr
v/<nll
_ _
■ en fufpen
*
waer n^nmA
uu uwe Excell. mag aenmerken wat voortgank ^e j^?ince ban <©rangien fclfêeef fecr ernflig aen Ue
:norcn te verhopen van fullr^ nrpffmtm-ian
a:~
V»om IttrtlTarth «>n ^ofatih ftiat fn r\VH>rht>i\Vio*t>io ïiorMiva*

wy
van fuike
die ban
ftoïlanloob
ien Êelanb/bat
fp beösuRte
obèrbe'nfiê
nbebengró*n
niec behoren
mogelijk tehjnverhopen
te pradiferen
ofte prefentatïen
werk teftelien,
tenljogenn
baer be arme
aebcrlanöe
wetende wel bedroeft, datmen in een fake van fo gro- ftiStóttR/ befa&efonbcnter Ijawn «etwn/ aenge^
1
••'
ftm
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ft en fjenlüiöen met on-Ment töaov bat aen be toelbaert faken van Religie inde Provinciën daer de twe Reliban be anbere p?obincien / 006 toa£ bepenberenbe be
giën worden geoerrenr,d'advifereri of tnietoorborlijlc
toelbaert ban Igollanb en Eelanö.
en ware te maken eenen redelijken en rechtfinnigen
(f. iof.) ^e boo^bergaberingeigtoei «oen ben 25 ïfêar- Religions-vrede, om onverbrekelijk onderhonden te
tij uitgefcl)?eben getoeeft/ bocb alfo be ï&obincien feec worden tot verfekeringe en rufle van eenen yegelijken.
En mitfdien dat de affaireh der Oorlogen grote haeiaet bp quamen/ fo Ijeeft be €ertfbertog 3JfêatI)ia$
fte fijn eiiTchende , en niet konnen uit gefteld worden
©«ma Hen 11 $[p?ileerftgcbaeneenbecmamngeof&opo
ntnge
fitte / baec in fommacie berljalenbe / bat aenmer fonder grote fchadeehperijkel van de generaliteit : fo

geöaen feeilDe be ongefleïtDetb be0 oeitietnen ftanb0 / en be Öte fchijnt wel te betamen dat elke Provintie van nu voort
%atf. feetanidpÖeDen en pcittulen baec na gebOlgt / en hk aen fende tot de Generale Staten hare Gedeputeerde,
Bertoa nOCl) fOUben bolgen f0 Öet fC^een / f0 men baec tn t\jb& mannen van goede experiehtie en autoriteit , en lief.-,.....
'
- •■ -■- ■•-•--«
aenöe
hebbers des Vaderlands, rriet genoegfame aütörifatié,
«Beneca» niet in en berfiet: fotoag oo?baecltjB eti noobfanelijH om te horen
, te debatteren , en alft nood wefen fal , te
Ie £ ia gebonbentot beöoubeniffe bet Eanben/ te fiouben
ten.
be felfbe becfameltnge bet generale «gtaten/ op determineren en te refolveren alle occurentien.
batboo? algemeine öerabingeen refolutie/ be Eam
En aengaende het tractaet van peis, te volgen de
ben eeng motgten berloft toerben ban alle ellenbig* poinöen , artij kelen en conditien geaccordert engearfieben/ en be öerten ber «Dnberfaten bereenigt/ en refteert by de Staten vergadert in defe Stad.
En om te fchuwen de confufie gefchied by gebreke
ben gemetnen ftanb in fulfeen o:bcn geftelb altf bevan
Oor logs difcipline,vah gehoorfaemheid,en van juquaem foube toefen tette toelbaert bes? fianbjS / fo toel
ftitie
: re maken fekeren ftaet tot betalinge der krijgslieaengaenbe be fteligie/ ^[ultitte en politie: a\$ ben
den, en wederom te ftellen fijn Hoogheid , de GedepuSanbel banpetemabingeofberberinge ban<©o$loge/
teerde van de Staten , de Gouverneurs en Magiftraten
cnnoobfanelpe BOflejtbaertoe. «En aenfienbe befek
in
alfulke
autoriteit als behoorlijk is.
öe bergaberinge fo en nonbe bp niet genoeg bebannen
Item te adviferen , hoe datmen , terwijle men fal bebe p?obtncien HU Daer <6efamen baec tjabben gefon*
foigneren
aengaende den peis, fal mogen rechteneen
ben/ mttfgabertf ooh be <0efantcn hit met fo grote
fclijtigbeib baec nu tegentooojbigtoaren/ berfoeben; leger van goede foldaten fo wel te voet als te peerde.
voor alle dingen middel gevonden worde om
been btbbenbe bat oou elB tnfonberbeib met alftilne die EnvandatMaeftricht
te ontfetten.
uaerbtglieib en toujtigöeib naerftiglijn en getroutoe-

lijn aüeö toilben uitrecljten aio be faben toaten becei;
fc&enbe:enberlatenbealle affectie en eigene baetfoe*
fiinge/ toilben een oo?baertijBe en bcquamc cefolutie
nemen/ toaerboo? alle faüen toette reebte mocfiten
toecben befielb / en be $?obincien mette ïngefetene en
fjaecgoeben toelbecfebect. I^pbiein fo fo?glpen tt>
te bertoaertf-obee bp be peeren toa$ genomen/ en
fo minïpen ontfangen/ en foube geen naerfiigfjeib/
öcbienftigljciö nocli blijtigncib laten te boen om te
fiefcDitBen be toelbaect bec <6emeinten / en altrib Deelflt Dtig te binben in alle boojfpoet en tegenfpoet bie foube mogen bbechomen. <£\\ om gefttiifitclünec in be
falie boo?t te gaen / babbc Jin fommige principale
uoincten Dp gefcfóifte boen (tellen W [nee bolgen :

^otoc»
tea en
öfn^a!
ten <£>*>
nerael
fiauöèa
èoojöen
^e«f#
fjertss
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npEn eerften, dat elk hem wille vervromen te houden
X het generael verbond en accoort vande Provintien.
£n gelijk fommige fchijnen hen te willen af trecken en
fcheiden onder het dekfel van particuliere tractaten , 'te
verklaren vryelijk wat Provinciën dat willen blijven
gevoe8t en vereenigt met de Generaliteit , om met der
daedeneendrachtiglijk malkanderen te afïifteren met
raed , geld , en ander notelijke dingen , om den gemeinen vyand te wederftaen.
Item alle mogelijk devoirtedoen, om door goede
remonftrantien en verfekerde prefentatien of anderfinsde, afwijkende Provintien te brengen daer toe dat
fy willen blijven inde generale Unie tot denvoorfci<len effe&c.
En niet te min daer en tufïchen aenrichten onder
d'ander Provintien blijvende met de generaliteit, een
andere fo vafte Unie , geljk na de behoudenifTeen rufte
der Landen , en na den ftaet der afïairen die nu tegenwoordiglijk is , fal bequaem gevonden worden , fo wel
aengaende het bewind van d'Oorloge , als andere politij ke afïairen.
Dat door defelve Unie de Provinciën hen verbinden

Statte
T\%tt na fo öeeft 5©octo? <£lbertug SeörtüW/ ban©oo
betrug
-L'öaebf beece ban cState / een <©?atie gebaen/tfeet*
fcenbe baec toe batfe uitbe p?opofitie ban fijn ^oog- to: <6I#
foto genoeg öabbenbecftaen ben ftaet en noob beg
Hanb^ / toefenbe ban fulfte tmpo?tantien/ bat al öab* riu^aeti
ben bc Staten op anbec tijben meec berfamelt ge- 3Leom>
be ömc<
toeeft/ foen toais noit alfuihe noobfanelpneib Offo tale&{ft>
getoicötige ftoacigtjeib gecep^efenteectaliSinbebeC'
famelinge. ©oomjöentoacen CfetbeDp) begenecale
Hanbfcaben en becgaberingen gefjouben getoeeft om ten.
cccc
metopenbace blijbfcöap te ontfangen eenigen nieu^ cccc
toen J^eec of #?ince / of om te affiftecen totte cefigna^ cc
tiebanbe p^obinciengebaen booj tooien öoogl.geb.
Öcifec Cacelbe bpfbe/ aen flön^oon eneefgenaem
öacen^ince/ of om anbec biecgelpae oo2faaen/tec cccc
tüb aiss be Sanben onbec malnanbecen toacen in cccccc
b?cöe/cufte/ enboo?fpoet: maecnujegentooojbelöe
(feibe fjp) too?b befe becgabecinge gefjouben in een
feec perïculofen enfo^glijnentöb/ atébe ^?obinticn <c
cc
beeftoojt/ gequelt/ becbo?ben/ bebocf)ten/en becb?unt <ct/t
cccc
cc
fDn ban be ^pangiaecben en ban anbece bpanben : en
bcfeibe becgabecinge gefcfjiebnu om te abbifecenen
becfien tot be betoatenifle ban ontf leben/ goeben/Buïf*
b?outoen en feinbecen/ tegen öet nanenbe pecöftel/
en om te becDoeben een eeutoige en onbecbjagelpe cc
ftabecnrjemetbeganfctje becbecffeniffebec èanben/
betoelne nu bli)RelijK en boo?fjanbeni£: inbien bat- cc
men toilt bltjben in befe ongefebintfieib/ ett bat elft
3önen nop toilt bolgen/ fonbec te beb?ebigen be in?
toenbige ttoiften/ engefjoo^faem te toefen/ en baecöïglijR te contcibuecen/ alfo bat ban nobeijef. itsaec c«
tftbat utoe J|eeclüBfteben (inbe toelne alle be §&o*
bincien baec betcoutoen ftellen) in ttefc becfamelinge op?ecBtebjB en met goeöen pbec toiilen boo?tba?
ren/ en met becbaeb betonen bet goeb Decte batelB
menfeb fcbulbig i0 te b?agen tot befjoubenifle ban fnn
eigen ©abeclanb: fo iffec goeb mibbel (niet tegen;
ftaenbe be boo^feibe 3toacigt)eben ) om be faften toebcc
op te eiebten / en om niet alleenlijR onbeeftanb te boen cccc
onfen lanbfïieben en 25onbgenoten tik nu feec benau* cc
fcelnli fnn belegert i maec 00B om te feboutoen alle aii;
becefo^gelpgeben en pect)Belen/boo?o?benbaneen cccc
goebe oorloge en eenen fehecen pei^/toelbe noobfaBelp cccc
fal bolgen/i ft bat be bpanb fiet bat top e enb?acfi tig blri* cc ben/ enbattopbolftanbiglp gemoet en geftntfrjnte
befteben met bec baeb atlebe mibbelenbie onjS<6ob cc
toelaet om te betoaren onfe licbamen/ goeben / en
p?ibilegien met toetteltjBe b?pfieib: of ter contra*
tien/ tftbat topong felben tonen blobeen hleinmoe* cccc

t'accepteren en t'executeren gelijkelijk de generale
middelen,die aireed over langen tijd voorgehouden fijn
geweeft, met fulke vermeerderinge , als by gemeine
verwillinge en tot verfekeringe der Landen, fal mogen
geaccordeert worden.
En dit al fonder prejuditie van de privilegiën en prerogativen van elke Provincie,aengefien dat de voorfeide middelen geaccordeert en geexecuteert worden niet
by autoriteit of bevel,noch tot profijt van de Overheid,
maer in krachte van alliantie en Unie , om een gemeine Oorloge te voeren, en de privilegiën, goed en leven
van eenen jegelij ken te behouden.
En om te remedieren aengaende de fcheidinge , twiften en vyandfehappen dagelix hen reprefencerehde ter I big/Of bat top bOO? b?9fe topert in eentge fa&KfO fullen
m
E
*
IL Deel.

CC
CC

cc
cc
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cc

<c
cc

c

cc

te

ie
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Boek.
Het dertiende
ir
ncben
onberjïanb
te
boen
Ut
boojfciber
,§tab
ban
«
n
„ top De noUéröüê ^ti moettoilligneibban onfebpanbe fcaetliicftt/ ftcllenbe eenige goebe ojbene boo2 bc cc
bigbeben ber* reftèbanbeaffairetr. 23ibbenbebcfl)alben toeberem/
„ bermeerberen/ cnonfecllenbenen catij
tcaenmer- bat utoe IgeerujHljeben Den totllen beib:omenin beft et
„ menigbulbigen: toacrom betamelijft i$/ tb:
Cupi- bereeninge/ fonber te laten boo?bp gaen befc tegen>, ften'tgenebatbe <0uber£ toel öebbengefe
agenpacis
s
ionibu
condit
de
demum
„ dis libertatis rum
tooo^bige Deguaemfteib/ bic tot genen tijben faltoe* ccfumroautfu
nt,
berom ftomen : en bat u lieben beliebe aen te nemen "
„ dum, cumauthoftium copiasviceri
„ burillorum viribus jequaverint. Talem enimomnes een gerebe/ bmtfttüare/ en ftetlfamc refolutie / op
,3 p.icem habituri funt, qualem finem bclli fecerint ; vDat poincten en artif uien boo?geï)ouben bp fijne 4)ccr lijft- cc
moeten ban eccft Ijcib/ bcfunberlijft en boo? alle bingen/ op be 02bi„ fe/ bc gene bicb2»l)etb begeren bie
etë/ atöfpbe nantie ber <©02logcn/ en op fjet onberjïanb ban bic cc
ebenp
» ftanbeien banconbitienaengaenb
fp na- ban ifeaefïricfit/ fonber te trêbentn bifpute ban p2i„ menigte ber bpanben bertoonnen ftebbcn/ of atë
fjt bilegien/ of ban anbere faften tnfonberfteib: acngebemac
met
nebben
eftt
„ re fieeftten effen geiijftneina
altfbe
og
<0o?l
,, ber bpanben. 3BantfuIften einbe ban
befe <0O2loge ^elp&elijB aengaet alle DeJ&o*
ooft «eb* fienbat
fobanigen peté fullen fp
bincien
:
en batmen bp bc gerebe refolutie ber boo2fei- cc
„ menfenen manenontf /allen
nier na gelijfteltjft te fcfticften/ berarttjïHeni.öbertoacptenbeeen
„ ben. <®m ban
gelueftig enlotfelijft
fo beeft <0ob bc <§cbepper almacfttig ontfberleentbe einbc ban befc beerlijfte (©ojlogc met berfcuerben peiiS: ££
., bequacmUcib om bufïanb en ontfet te boen bicn ban of anbcrfinsf fo en mogen top niet bertoacDten ban i<cc t<
., jjfêaeflrictjt/ be toelfte bat begeren. SU öattoP bic boo? een lanfiburige <Ü)02log te Rebben een oneinte- "
ballen in be ftanben bei* bpbeerlijft laten
,y berlaten fo/ enfnllcn
menigte banfcDaben/ en berberffcmfTen ♦ toaer <c
fp onö een toet totllen (lellen / manen* lijftè
„ anben :
„ bc ben peitf bic te Colen itf begonfïi IBaer ifï bat top ban top be Hlanben tegentooo2belijft fullen mogen £C
„ eenb2ac0tiglijR alle onfe. ftraebten geb2uiften om Ijcn bier
berloffen
/ boo? een
OB»o?loge
maenben.
^>itgoeb'e
toass enbcfto?tc
uitfp?aftc
ban ban
ben tyie
boo2*of "ce
„ onberftanb te boen: (geïijft top nonnen/ enfefjuibig
cc
„ fijn) fo fullen too eereueftalen/ en be bpanben licö* noembcn v^octo?.
„ telijft te b:eöe fijn met fufftc rcbelijfte t onbitien a#
„ tou■55 Oen fullen totllen boo2 boubcn. 25iböenbe baer* T\€ <0ebeputeerbeber pobinrienalbaercompa* ^>taa«
/ toaren toel geïaft ban l)are principalen ri3öeöea
„ om ban toegen fijner Jgoogneiben bcbpfïaenbe ï|ee* ^--'rerenbe
om
te
berftlaren
fptoilben blijben cenbjarfttigom Cfb?rgW
afte
bebef
belie
teobcrleg* ben^pangiaerbenbat enb^embelingen/bicbeHtanben
„ ren/batuto*^eèrlijfineben
"«geöer
„ gen / en toel baerbiglijft raeb baec toe te boen / alfo bat
■>■> beftoojt: ulieben berfelterenbe batmente genen tijbe toilben berb2ticften en ruineren/ tegen te fïaenenOen f5^"^
en fal nonnen 002b002lijftec ofecrbaerlijfter crploicten feibentc helpenen beb?ijben uit bc Oabernijc ber fel- JSf
en bat conté genen bagenalfulftcgelegentfjeib ber : maer al£ ftet guam op bet gelb te geben en bc uonbm
boen:
•y>
of beguaembcib Oaer fal bertonen om u licben te bc- mibbelentcbcrfcljaffen biebaer toe noöig toaren /fo °pö!Jc
■)•>
Donben/ aljsf befc tcgcntooo2bige. JBant al t'fcffené focf)telftfijwp2obincieboo?te fïaencn niemanbtoil> BJr
fulbp bolboen ntoe bcrüintcniffe / en ben eeb aengaen- bcfijnp20biucic te beel bef toaren/ elröabben fpgc- mmfr
be utoe bondgenoten en getroutoe ianbftieben/ bic noegteboen metteo?binari0 garnifoenbie fp mofïen tie'
„ Den fo b?omclijft tegen ben gemeinen bpanb bebbcn onberfjouben / en men toi|l niet toaer men bc pennin„ getjouben/ en nu ter tijb noclj fiouben: en fait ooft
gen ïjalcnof binben foube bic nobig toaren/ fp beften„ mebe blijben beBouben een fulfte boomemelijfte en ben alle toelbatter nobig gelb moft toefen foubemen
„ treffelpe ,§tab / aen be toelfte in befe bereeninge ben bpanb refifteren/ fp berfionben alle toel batmen
„ Bangtbetoelbaertenbe berfeftecingeban allebelan* moft geben/ toilbcmcn bcfjouben/ macr fioemenbe
3, ben: enfult ooft met eenen berloffen De&anben ban penningen Sinbcn foube toa# bc 3toartggcib/ b'cen
» alle becbjucftinge ber bpanben: enfultöebbenö^op- fp2aft batmenfe moft binben bp guotifatie/ b'anber
3, recfttmibbelom bectrooflingete boen ben armen on- ban ben io en xo penninft ban ben inftomen enftoop^ .
„ betfaten/ bic fo langen tijb gequelt fijn getoeefl boo? manfeftap/ b'anber p2oponeerben ban ben ioo pen^
„ eenen goebenen feftercnpeia/ biefonber ttotjffei fjicc ninftal om ban mobilcn en immoDilen/ fp berfton^
„ nafal bolgen/ ift bat bec boo2feibe ftab ban j^Qae* ben ooft toel batmen be goebe en beicgerbe ftab batt
„ ftrttfjt ontfet gebaento02b/ en bat bic beljonben blijft. jfêaefiritfjt niet en bef)oo?be te laten berl02cn gaen/
„ l^ier op beöoo?tmcn toeficDt te Ocbbcn. €n ifl bat en batmen bet uitterflc beboic moft boen om bic te - . .
3,j, be^20bincien
boomiaclö
ter tijb bananbere
<®uc berb2iic*
b'3iUbe/| ben/
ontfetten/baertoemenboetenpaerbc-boJftmofïIjcben ban ben groten
Commanbeuren
baer toaren 3000 ruiteren toe op nietig acnge*
„ fterö ban Ijare b?pljcib/ fo getoilligltjft milliocnen nomen/ bie lagen in Det^ticbt ban ytrertjt cntoil„ fjebben beratcojbeert tot ïjarc meerbere berb2utfttn- ben nietmarcljeren fonber gelb/ en ooft fonber te ftcb„ ge: fo ijl meer ban billift nu tegcntooo2biglijft nocp ben particuliere berfebjijbinge en berfeftertbeib ban
„ meer te boen/ en te betonen met ber baeb be affectie bic ban ^ollanben^elanb/mitfgabcrje? ban bc fïeben
„ bk een jegelijftbjacgt tot begcmeinctoclbaert/gcmci* ban 3Cnttoerpen en«I5ent. <Daec toa^ genoeg om te
,, ncb2pimb/ entctbeboubeniffe banlicl}amen/goeb/ boen eermen biebaer toe ftonbcb2engen batfp Oaec
,> b20utoenenftinberen: toaer toe gocb mibbeliöomtc particuliere bcrfegclinge baeraf tóilben geben/ cin„ berfien/ iftbattec ben toille fpmet 02binanticbantc telijftftet gefeljiebcnocl) inregarb ban ben noob ban
„ crecuteren, 3©ant alle feftaben en onbeboo?ltjftöebcn ben Eanbe en conftberatie toat ï|olIanö en Eelanb
., bie in boo:!eben tijb gefcljieb fijn/ en fijn niet gefto-i bacr aen gelegen toasf/ batbe<©o2log blecfberrcban
„ men op fauteban mtbbel/ of ongenoegfaemDcibber Dunne palen /bacrom bic ban^ollanb baer ban acte
3, ^obiucten/ noclibpmacfjt en flerftten ber bpanben:' gaben ben *p 2Cp2ili$f/mit0 bat bic ban 2S?abanb/
n maerboo2onacljtfaemljeib/ ongefcöifttljeibengcbjeft ©lacnberen / <0elbcrlanb / ötrccljt/ (©berpffel en
„ banbetermtnatieen berfpabingc bernooblijfeer con* ©2iefïanb öenlieben baer jegens foubcn leberen Bare
:. trtbuttcn. <*cniflbat eertijböbe ^obincien toefenbc b2icbcnbani
bat bc goebe fiab ban Jiaac*
„ noen gcfcncibcn / elft bet mibbel geïjab nebben om fictcïjt foube nbemmté/op
mogen ontfet toerben/ bie fiaerfobjoom
,5 paecte befcijermen infonbergcib/ en openbare ©02* en getroutoatfuoubenbe/fofp ban bagc te bagc tijbin" L00,ï-S°^cn ,tcöcn ^olu»Otn en potentaten / gclijft ge baer ban ftregen en top ijicr na berljalen fullen.
" S> ?l,L0?,cn y^n ötc ban 2foabanb / <©elberlanb / <0>e $2ince ban «©rangien pjefentcerbe
ter
(f.i02.) j^iaenoeren/ atrecljt/ Bneflanb/ en anbere beto* macnb foube opbrengen 910000 gulbcn^/batmen
t)p fou^
" ?rf 1,-IS ]flf r e wtWtie n fo notabel en ban ber* bc bc <0O2log boo? b?ic maenben onbertjouben / mitiS
" tSrkiS^wrffi ri)et ban Qmn noöe teMt öatmen nocO tot ontfet ban lüaeftricljt p?omotcinit
" iVSLS a«": fofaït ? en eeutoige feftanbeen en gerect foube op brengen en gebonben tóo?ben
hPi,S^
l* ^obincien 4-?öooo gulben gerect tot ontfettingc ban Die ban
" hS/WmfflI2i?,t!?y ocen imöbcl feonncn IKacflricljt/ enfomenbaertoeontoilligtoare/ toafl
"„ öcic
SS^SSSSLt£
' m ccn notai öcfcöapen allcö bcrlojcn te gaen.^ie ban 2£nttoerpen
ai mej e op te neuten / om tcmetI,ouöcn
fo beel bequamig. •
fcDenen Bier toel toe genegen tc fyn/ ooft bic ban i§ol5
lanb
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lanöcn ManD/ öan men toatf lang ücficö eermen fp eenen goeDen pe# toilben fie&Ben / Dat fp Baer mo*
RonDcrefolberen/mibbelretijbberiiepen De fafien al (ïen beceiben om een goebe <©o2log te boeren / en Dat* &#
meeren meer. 3£>e nieu aengenomen 5000 ruitere feboojalmofïenbaertoe arbeiben om De goeDe ftaD ?*fn"rt
ban H9aeftricfjt te ontfetten/ 'ttoeifi niet en fionbe SS
lagen oofiin'tfrrcht banötrecfit enbebojben'tfelbe gebaen
toerben Dan met goeDe ruiteren en foIDaten/ fwmu
feer/
fionbefe
't marcheren
firijgen/ enfp Die
toarenmenmaer
boo2 niet
tmeaenmaenben
aengenomen
men niet anbere en fionbe toillig raafienbanmet SB**
ben tijö berliep baft Dat men baer geen bienft Dan sdE*
3SU
(€en toatf niet b?eemt Dat De P2ince ban <®rangien ft*®.
froR t men toift ook niet Doe men tik in 2Ê>?abanb Brij*
gen foube / toant ober hernoem en toilben fp niet / & fofeerbefojgttoasf boo?be belegerbe ftabban jjfêae*
bermittffiet perijfiel ban Den bpanb/fonbec boetfinecfi* ftticht/ toant De P2ince ban parma Doorgenomen
ten/ ober ©panen en 4302icfium en fionben fp niet/ om heobenbe De boo?f3 ftab te belegeren/ ftabbe 'tfelbe
Dat Den S^ief bijB en EouDijfi niet fïerfi genoeg en toa* met fulfien ernfi aengebangeh Dat f)p Daer fioopte fio?*
ren/ obec25ommel eniCtel en mochten fVoofi niet/ telinge meefler ban te toerDen/al eer De Staten fouDen
bermitg Den tnbrefi ban 'tjfêater/ te Wattt ober Ronnen gereet toefen om De feibe te ontfetten / en toant
^02ti:ccl)t en toaren geen beguame fchepen genoeg fijn eereen reputatie Daeraenfeer grotelijrtoaiêfgele*
toe / oor fiabben Die ban ^oüanD gecommitteeröe ge* gen /fo liet fip gene naerfïigfiefb achterom befelbete
fonDen om Ren behoo2lijfite informeren op Depaffa beRomen/ fip haDDe 00R fijn felben fo befcfiantfl en
rjie/ofbefelbe ober ber ^outoen-bijR niet gebaen foube boo?fien Dat fip meenDe Dat De Staten geen machten
Ronnen toerben ten minden guetfe ban Den 3lanDe/ en Dabben om hem te mogen RrenRen of De ftaD te ontfet*
fnbienniet/toerbeDei$eereban^toietenen€fioma$ ; ten/ en Rem toatf niet onbeRent De oneenigfietD en
<©enit3 laft en Rebel gegeben om bp Den <*&2abe ban ttoebjacfiten Die onDer De .Staten toaren / Die fip in al*
l^oRenlo aen te fiouben/ DatDefelbe ruiteren buiten , Ie manieren focfit meer en meer te boeben / Daerom Rp
Den Dobem ban l|ollanb Raeclufberpafïagiena252a* , oofinietafen liettefollicitecen be Jl&alfe P20bincien
banb fouben nemen/ enbatmenfeop 3©ijfi of Kenen/ ; om een einbe te maRen ban fien-luibec reconciliatie
toaertboenliR/ ober foube boen trecRen/ en 00R be rui metten Coninfi/ lienluiDen toefeggenbefo bele grote
teren tn'tïanb ban2llltena aenbe anberfijbe te Doen enfehone p?efentatien atëfp fouben mogen begeren/
blrjben / en bp nooD fiaber / hop en ponten te beltellen/ boo? bien Rp fiaec banD genegen totte Catholijfie
toant op Defcrufteren toaren nocfi ttoe anbere 1000 ftoomfe Religie/ en Dat fp De pnnce ban<©rangien
ruiteren / en 90 ©aenbelen boetRnecfiten toacfiten- geen goeb fierte toe en Droegen : fip meenDe 00R Dat
De/ Die alfo tot fiofte en latte ban 't Hanb/ fonbec bienft fip D002 Den l|eere Ha jjfèotte enifêontignp De Staten
teDoenbleben leggen, ©ooitöiffetop DefebergaDe* aeneenanDerrjuartier meDefobele te Doen foube ge*
rtngebó02geflagen en geconcipieert een nieu concept pen/ batfefiare machten niet bpDen anberenenfou*
ban nabec önie/ en aen De P20bincien obérgefonDen/ Den Ronnen boegen/ om Rem te beletten fijn boome?
Hoen alfo bp 't merenbeel ban De ^2obincien alreDe De men op ifêaeftricfitte bolb2cngen. 3Mle Dit en meer
önieban ötrecfit aengenomen toa$/ fo toecDe gere* anDere faRen fionbe De p?ince ban ©rangten toel con*
folbeert Daer bp te perfifteren. 3©erDeooRbpDieban fiDereren en bemerfeen / en 00R Dat De boo2flel ban Den
l^ollanD gep?otefteert De önie in 25?abanD gefloten ©2eDen-fianDel meer fterfite om De pjobinclen ban
Den 9 <3Januarp 1577» enfieteeutoig^Dictmet^on Den anDeren te fcfietben en in ttoifi en ttoeD2acfit te
(lellen en Daer Dooj te Rren&en / Dan anDerffatf / toant
2üan gemaeRt / niet te aDboperen.
^aer i$ 00R op Defe bergaberlnge gerefolbeert opte De ^2ince ban <@rangien totft toel Dat De ^jobin^
itegotiatie ban Den peife Die tot Colen foube gefianDelt cien eenD?acfitig blijbenbe/ fp macfjtlg genoeg toa*
toerDen fo op te commiflïe en inflructie Die De peeren ren om haer felben te befchermen/ 00R fonDer alle
45eDeputeerDe fouDe meDe gegeben toerDen. <©fe b?eembe fiulpe tegen Den Coninfi ban ^pangien:
ban t^ollanD en ^elanD Rebben metten p^ince ban Daerom RaDDe fip altnD Daer op gearbeit om De P20*
<®rangien boo2eer(t apart gebefoigneert/ Detoölein birtcien bp Den anDeren tefiouDen ineenD2acfitonDec
Defe b2ebefianbelinge metten ConinR en niet mette Den anDeren / en toetenDe toat aen iBaeflricfit gelegen
P20bincien foube toerben gefianbcit / DatooRDefaRe toa«/ foD2oeg fipfeer grote fo?ge Daer boo?/ enfioe
nu anDerö mette P20bincien flonö/ D002 't accoojt met toel De ©2ince ban ©arma feer fcfierpe toacfitDeDe
Ha Ifêotte gcmaeRt/bae? bp opentlijR toerbe berfilaert RouDen boo2 IBaeflricfit / op Dat De Staten geen Ren«
Deïloomfe CatfioltiRe Religie te toillen befchermen/ niffe ban De gelegentljeiD ban binnen fouDen beRo- 9é
Dat fp baerom erö2e(felijR toilben fïipuleren/bp De<©e*
men fo
/ en fieeft fip De paffagie fo toel niet Ronnen be*
toaren
of Daer en fijn nocfi altcmctjtf eenige Daer uit
refo?meerDe Religie/ fo fp Die nu fiaDben te toillen blij*
ben/ fonber anbere toe te laten en <£5ob meer alsS Den en ooRin geRomen/ ba er boo? men alle De gelegent «
menfefien te b2efen : De$ ^2incen aDbijief toaö Dat boo? fieiD fieeft Ronnen bernemen/fibe toel niet fonDer groot
fobeel De Religie/ en 't goubernement ban fijner* perijfiel: alfoi^Den 8 2(lp2iiaenDen 2Certffiertogen èêfin
cellentieaenginR en eenige anbere poincten/ men fou* j P?ince ban ©rangien eéri €belman geRomen uit SSJké
DebeDingenfiet onDerfiouDen ban De pacificatie ban [USaeflricfit/ DetoelRe b2iebenb?acfit ban Den <0ou* Jnr™
<5ent/ Daer meDe fpal'tfelbefouDen berRrijgen/ Dat berneur/ en ban De itëagifïraet ban Der ftaD ban wngcuft
Daerom niet ban nobetoag nieutoe oo?faRe ban Dif* Ifêaeftricfit/ berRlarenDeDat fip^onbagben y 211* ^;j!
pute te geben : en alfo in be pacificatie ban «Bent/niet 1 P?il uit ber boo2fcfi?eben flab toaö gefcfieiben en met {f vfj >
en toaiS onberfp2oRen / om na be boob ban fijn €rcell. cjcoot geluR niet fonber groot bangier D002 DeiS bp* Mae*
eenanDer (0ouberneur te mogen eligeren / fo fieb* I anD£ leger toaies gepaffeert: Doo?_Defen berfionDmen f1^
benfp'tfelbe fijn <^rcell. boojgefiouDen te toillen be Dat De p?ince ban parma De ^§tab met %6 grote *$&
Dingen/Dan
fijn <£rcell. en Debonb niet caeDfaem 't fel* flucRengefcfiutief feerfellijR fiaDDebefcfioten tot meer 6eff&o*
betemoberen.
Dan 500 fcfieuten op eenen Dag / fulr Dat fip bïtf* £"■
^©efe en bele meer anDere faRen fijn op De boo2fcfi2e* fegefcfioten fiebbenDe/ Daer op gebaen fiaDDe Defu* maer
ben bergaberinge boo2gehoubenengehanbelt/ maer rieufe flojmenen aenballen/ maer Die ban binnen fefoefec*
Daer i$ feer toeinig gerefolbeert/ Doo? Dien Daerbeel fiabben fienfo toel en RloeRelijRgetoeert/ Datfp met jw*
faRen toerDen opgefiouben en om aDbijss gefonDen fcfianDe/ fcfiaDe en groot berliejS ban bolRe toaren SSfc
aen Die ban De geunieerbe P20bincien / en het liet ficfi afgcfïagen: Dit maeRte Die ban binnen een groten
aen fien bat ban Daer De o?b?e mofl Romen om De moet /foDatfe riepen fp fouben b?p aen Romen/ RaD*
berballen faReteremebieren: toant Ret gingallegfo Den nocfi beter op fienluiben gcRooRt. ^De pnnce ban
tragelijR boo2t/ batbeP2ince ban <0rangiert groot ParmaDeDeDaernarnn gefcfiutop eenanber plaet»
berbjiet Daer in RaDbe/ fienbebat alleötoat fipp^o* fe planten en DeDe De &taD grote fcfiaDe met fcfiieponeerbe enboo2ftelbe fo toeinig geacfit toerbe/ Des? tm/ Docfi De bo?gerö / foIDaten en Rui^luiDen toa*
nkt te min D?oeg Rp grote fozge op alle faRen/ en ren feer toel gemoet/ repareerben en fiermaeftten
rufte niet gefïabelijR be Staten / fo generael al$r par* be b?effen terflonb beeï fïerfier ban te bo?en / ban par*
ticuiier/ te bermanen op Rare faRen te letten «n fo ma RielD Die ban binnen geffabig
in roere/ fo bat
Es
II. Deel.
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Het dertiende Boek.

tenbe. 3Jnbe iSebicrc boo? be^tab ïeibeen€plan*
fiwfc itatfjt notbte öagen Het rullen. &m Capttetn
beften
't toelR $arma iictie innemen en befetten met
ren
Coeti' i<s öooö aebïebcnmct bed folbaten / b02gc
bolft:
maer
bie ban binnen Ijebbenoacr foopgefcljo^
en bmfTuiöen ban binnen / en grote menigte ban De ten batfe 'tfelbe toeberom moften berlaten/ baer en
öeDe oor een 23oltoerft fp?m* ging in alle befebelegeringe nteteenen bagboo?bpof
belegger* ^e bpanb
acn/ ban Baboe toeinig febabegebaen aen bc ^taos
bleben cenige menfen boob/ b'een tijb meer b'an*
fitóe, SllWöcfe cerfle furie ober toa$ fomofï parma baer
ber
tijb
be pjincc ban parma bleef bafl conti*
l*
en^u
^eBa
fjpo
mctfcljieten toatop fjouDcn/alfo toeberom pulber nuerenbeminin /fijne
meninge om be ,§tab te beroberen/
na
baer
bagen
bcrUabbe/ boel) bier
pet
toare
met
netoelb
of c ompofitie.
nbc begon bpop nieu toeber-b
cMéfQ&htéQèA Debbeten/
<0eburenbe tieft belegeringe/ na bat be inflrurtien
Bp tictie oor mibbclrctn
dm feer flern te frnte
en
pjocuratie/ boo? be <©efanteti ban be <6enerale
feerflerft grabenen mineren: toant gelijR top gefetb
Staten gereeb toaren gemaebt/ om te reifennaCo* &?&*
bcbben/be2e»iffc0op ban^uilt Dabbe Bern toel 4000 len/
om aibaer te Banöeien ban ben pei0 en b?ebe ^rfa^
toe
baer
n/
goebe ponierö of HBineurg boen Bebbe
Babbe BP ooh ttoe ban fijne Cbelen bp ben $?ince metten 4toninR ban ^pangien/ en bat fp benleflen ren ban
ban $arma in fijn leger gefonben om Bern inalleg 2üp?il te^immegen pafpoojt enb?p oeleibe Babben &"Dc
bcfnilpig te fijn. ^en 7 ^P?ili$ beeft fjp toeberom ontfangen/ f(jn ban toegen be «©enerale Staten tot öm,J
tinu* Colen gearrtbeert ben 4 Ifêcp / 1579* öe ^002- mmtu
gecon
be en
n 'tfel
ten/emibb
febie
te
erft
feerfl
nen
begin
D?ie lutbtw P^ince J^eere Pbilipö ban Crop / ^ertog JJJ >**
ten
aeg/
ober
len
eert tot ben acljtf toe
uren na mibbag beeft Ijp toeberom ben flo?m feer 0c* ban 5Cerfcljot:t|eergian ban ber ilinben/ Sflbtban ™£™u
ma* big aengebangen / metfulften getoelb bat Bp meen* £>ix\u <©eertruit: J^eer jpreberta ban ^p2e/ %bt ban t«n
JJJLi öeal meefler te fijn: maer Bebben fp ben beboirge* IfêarolleaVïïaebf Beer ban ben Kaeb ban ^tate:^eer g*
Kmt baen ban buiten om be ^tabte beroberen/ bie ban 25ucBo3fiPtta/ ï^oflt ban ^inte 25aben/ <©afpar &&£
minne binnen en Bebben niet acflapen/ fblbaten/ bö2gerov ,§cBct0 ï!ibber/^eer ban <e?obenbonb en ban 3©efe* tanbra
?!a«fen guj^tHöen / mannen/ b?outoen en Rinberen/ beben mael :(5prancoi.ö ban (©pgnieiS/ ^eereban25ea«re* §; ;«
alle Ben befle baer tegen / ben ftojm gefcljiebe aen ttoe
/ maer obermitg gS™
gecommitteert
par / Wt toag mebe
biberfeplaetfcn / te toeten baer ben eerflen (tomi toaö beafballigBeib
tiie be
^enegoutoerS en aCrtopfienief raei
oefebieö/ en bpben 2Sijefen (Cooren: BP Babbe Ijet op Banben Babben/ baer ban na fal gefp?oben toerben/ J;j 5*
25oltoerft ten anbermael boen onöer graben en 1+
iief niet
HBeetuerHe/
tonnen pulbertfbaer onber geflelb/ en in ben eerden en
ï^aebf
Beer oecompareert/
ban ben öaeb ban) 2Cboif
^§tate: ban
Ubaiaen
banbec ben*c/
temmm
naijlen
/
<©oct02
in
beibe
be
fieebten
en
Slaebf
Beer
in
[gjg
bes pulbe
op boen
aenloggei
nbe fp2in
gen fïag
ben ban
500 ben Kabc ban i^ollanb: 26arnarb ban |Berobe/25an^ ^nan!
toelrgis'
en Ijecft
gcfïaben
bpangen/
teru
ban be felbe bcrmelt en omgeb^acfit. 3£efen fl02m nerBeer/ l^eere ban föumen : (befe Bielb fijn refibentie bei tot
iiöfo Deftig getoeefl Datnp opbeecneplaetfe totbijf*
Calbenb2oeb
l^eere ban
<©oer// 3£octo?
Colen) aCDolf
tot SCggeus?
ban ban
aülbaba
in betben
aerBten : <ïolfnmael en op b'anbere piaetfè ttoe malen loecs? bolu acn* en
elp afgeften
ïa* mebefjjne refibentie Boubenbe binnen Colen/ enfjan
rtfjeeft/enfijnt'elRcttf abonbBïöCH
geboe
toe/ be fblba
gen / ben flo?m bufroen tot bun feer
ban öeffel/Beniuiber geboden en ge-eebe ^ecretariu^
me ban ban binnen fijn met een öeel bojgerö op ben aftocBt
te bo?en gearribeert be &*™m
^tebe toaren
(Cer fclberofleen^oo?lu
mw mebe uitgevallen en Babben berfjoopt ïjet ocftButte fioogtoeerbt
ofle fóeurbo?flen/ peeren SJJjJJ,
ftvicïjt
ballen
bernagelen / maer fp toerben Baefl toeberom terug* Sacob ban €rier en l|eere <©ebbart ban Colen me
uit.
gegeb2eben. méeti fjoub bootfefterTJatintiefenftojm 3llertf-biffoppen en ^ertfcanfelaer^be^t^eiltoen mijxi faij
oberbe xooo perfonenban ï3armabolRboobgeble* tn ©janBrp/ en in 'tConinrijb ban Prelaten/ en J^JJ,
bmfijn. <3I&Bebbeb?iebengeficn ban ben u 2flp2il l&eer gfuliu^ 25iffcBop ban 3©irtfbojg/ hertogin mmtP
en ban ben 16 biefeggen oattcr toel 4000 man ge* 5Pranuelant:gitem in ben namebess 3&oo?lucBtigen f»
blcben toaren /baer in gercRent yoo of 600 bieban l|ertogö ban <©«IiB/ Ciebe en 25ergen/ be Cbele
be mijne/ bietegen Baer feif0 aenfpjong/ omge&O' 3©arnfier ^eereban <0tjmniR/ en be Boog-gebo?en
mentoaren/ enbefen b?iefBielb inbattec 3? tonnen <©2abe (©tto üenrift oBjabe ban ^toertfenburg ^|eer
feruitsf inbe mijne toaren getoeefl/ enfclpijft befel* in l^oBenlanbf berg/ ber l&eiferliJRe 05ajefleit3S Com*
be (toefenbe te bier ttjD in be regieringe en ban be ,§ta* mnTariffen.
ten ban ^ollanb) aen een goebbjienb: bitté getoiö
3Baer toasf oor genomen be l&eere Cafïaignet v.öïcJant
en fefeer / in befen fl02m feiö ben eerfien b?ief bat baer 38ertf-bifTrBop ban ïïoffanen / gefante ban ben §&au0\ Sm
^efgelijr ban toegen ben ^oojlucbttgen Catbolij*
oeblebenfijn 47 «©fttcteren fo ^pangiaerben / f|ta*
lianen / atè anbere / en fcei bele gequetft / onber be ge* RenConinftban^pangien: l^ecre if arel ban 3Crra* ai^ca*
quetfle noemt Dp be ^eereban Jplopon be foon ban gon / JBjince ban Cajlreban / hertog ban (Cerra 180* M&
ben C52abe ban 25arlapmont iiic boo? fijn been toaö ba/met fijne bpgeboegbe ïlaebfBeeren :|HSaximiiiaen nlSr
gcfcljoten/ en een $ebebanben pjinceban f arma | ban Eongebal / ^eere ban ©aulr / be met San mmb»
toa$s öoob gebleben/ beibe fnn armen afgefrljoten toe* funb ©200ft: CB2i|lofTel ban Wonbilc iüaeb ban Wen
fenbe. 3£en anberen biizf fetb battcr ttoe na Cofijng
miajefleit en arbaen ^cBarcnburg ^ecreta- ilnvaf
me ban ban ben $2ince ban^arma fijn geblebeu. 3&e0an* fijne
riujf.
beren
baegjS
fijn
ük
ban
binnen
toeberom
uitgebal*
5^e boo?f5 <©efanten banbe Staten gebo?en Beb* ©octoc
ïj<t
ac
ft^nc
len/
fo
uit
JBijR
alö
uit
jjfêaeflricUt
uitter
l^oogter
en
ll
ba
benbeboo? Baren <©?ateur ben boojgenoemben g^oc* 3ïHJaba
^oo2te / en Bebben lange tegen be bpanben gebocBten
toeöer
om uit
omal'tgene batfpin'tgemetn
?0Etftg5"
en gefebermutfeert/ om te tonen batfe nocB goebe rou* tO22Cggeu02lllbaba/
onber maïBanberen eenb?acBtelijH
na tjaerluiberin* teucban
ragie Babben. ^arma Beeft in 't leger een fcBoon flcuctien fouben raebfïagen of befluiten / 't felbe foube y* «e*
Buigf of plaetfe geo^bonneert tot een <0a(lBui0 baer be boo2Bouben/ en alfl ban nobe toare bp gefcB^ifteflel* R
geguetfle in geb2acBt toerben/ bie BP feer toel htiie len/ en bien bolgenbe ontboben fijnbe bp be peeren ten.
toaernemen en cureren/ men feibe batter meer a$ CommifTarifTcn banbenfeeifer/ bie fpbertoont Beb*
400 gequetfte in toaren/ baer ban nocb bele fl02* ben Bare b2ieben ban crebentie/ en gelebertcopieban
patma bcn« ^aerna mz JBarma een fcatte of platte fo?* Barecommtffien/ fo Bebben fpbpmonbe berBaelten
teen me ban een flerftte oprecBten/ omtrent be252uffelfe 00R bp gefcB2ïftc te bennen gegeben in effecte bit na< am*
Statte
53oo2tc baer lip gefcBut op bebe (lellen/ om baer me* bolgenbe: eerflbe bebo^elpeen getooonlijbe recom* hangt
mahen
omtrent bc inbe &tab en lanrbe flraten te mogen fcfjieten/
manbatien ocbaen fijnbe op be beleeftfle maniere/ 2Dbe!
be SÓMf' betoelb bieban binnen feer Binberbe/ebentoel toonben
bat
D'Crtf-Bertog en Staten geen binR ter toerelb Lgban
felfe
fp Bare boo2gaenbecouragie/ beben baer tegen fobe* fo feer
en begeerben/ al0 bat befen pei0 foube mo* ^
poo?tc
bot}
Ie remebien met berblinöingeen anbersf al0 fp mocB*
j!t)ae*
ten. parma en rufle ooh niet met mineren en gra* gen
gemaebt toonben: 'ttoelöben aen
niet en $l"ne"
Babbeontb2obenbatonlanr
peigBenlieben
niet entoasesge*
flctctjt- ben / baer tegen tU ban binnen oor niet
en ruften met maefet en befloten / maer 't beletfei toatf gefcBieb
bier toerben te maben / en alles* anbertf bat fp tot toe*
rtfben ConinR en fijnen Bo?fleu/ bibbenb'€ebaer*
berflanben ferenfeingeDet bpanben nobig toaren acD* l 0002
om bat fp in bien fin toiiben bolbcrbcn / en bat
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ö'<£ertfftertog en Staten 't felbe gaerne bereib toa*
ren te becgelDen en becbienen met alf e lief De / b2ienb?
fcbap en geDienftigfteiD. fBaec mitief Dat ftier toe niet
alleen en toerDe geftanDelt D002 öe gene öie öe Coninft
ban ^pangien ftaöDe gefonDentötDefe fteerlijfte net*
famelingen / maer öe ï&ince ban Pacma becfocftt
't felbe ooft teöoen: en öat ooft 't felbe fommige €bel-mannen binnen öe $ebeclanDen geboden öefe
maeftt ften felben toaren toefcftrrjbenbe/ Datfpmette
<©nDerfaten ban fijn ffêajeft. mocftten ftanDelen open*
baeclijft met allen/ en infonöerfjeiö met elft een alleen :
enDatalfttlften aenflagntet alleen en ftteftte tot bet*
fcleininge ban De autoriteit Der&eiferbjfte Itëajefteit/
maer oor ganfeljjft tegen öe commiffie Der Ifceur*
to02ften en finten alDaer fegentooo2DigbergaDect:
'ttoelft öaec en boben 006 bp brengen fouöe becfto»
tinge ban ben ganfcften ftanbe! / en fcfteiDinge Der
$20bintien tot ar fttcröeel ban peis?/ en ban anDere : fo
baöen fp Deboo2fcft2eben Commififaciffen / öatfe toil*
ben bernemen na öeö ^ectogen ban (€eica i£oba
commiffie of bebel/ en inDtenftem öie fafte alleen be*
tooien
bj ja' / öeöatfelbe
Dan fafte
billiftte becbieöen.
en beftoorltjft fouöe toefen/
ben anberen
3£en 1 % flfêep ftebben öe peeren Commiffacif*
fen öe <ö5efanten ban öe Staten boo2geftouDen bier
poincten / 't eeefte feftec géfclnift ban Den l^ectog ban
Cerra $oba: inftoubenDein effecteDat ftp folemnehïft gemaeftt toaö ifêanDatartë ban Den Catftolijften
Coninft ban Spangen om tocDecöm op te reeftten De
bo?ige ftilteen geruftigfteiD ban fijnen bolfte in$e;
öcrlanb/ Dat ft? 006 eenföeets berftaen/ en gefien
Bebbenbe
'tgefeftjifte
<©efanten
Staten/
mentie maftenöe
ban banöe
De maeftt
en betöecbermogen/
0002 ftcacftt bantoelfte fotoel öe öoorluentigeprince
ban^acmabeö €oninr<i5ouberneur/ ^taDftouDec
en Capitein töenerael ober *,$eberlanDen/al0 meer
anöere <£Delen/De fafte banDe petëmahinge en berfoernngebeöbolrmet ftaren toettigen en erffelijftenna*
turelijften Prince/ ften toaren onDertotnDenDe/Daer
op antiooojbe ftp Dat Den- luiöen öooj infien ban o?>
gtnele procuratie öec Coninftlijfter commiffien/ getoont öen 7 öec felbec maenö ftenlftB toaiS/ Dat top
jftaDöe bolftomen commiffie en procuratie metfeer
breöe en bojje
matbt omonDectoinöinge
't felbe te effectueren/
en
aengaenöe
öe goDfalige
fo boel ban
öe$;inceban$arma/ alö ban anDere €DeleDiena=
rcnöcö Coninr/ laetficft De boorfeiDe hertog boor*
fiaen Dat fulr gefeftiebe Dooi baft betroutoen Die De
Prince ban pacme op fijn breDe commiffie als* &taD*
liouöer en <0ouberneur <d5enerael ftaööe/ en öat lip
feer goeöcrtierliift boo: eerfl fouöe totlicn ontfangen De

niet en berblaerben / en berfefterben öat fp DejS niet te f«n naen
min begeeröen boo?t te baren in De fafee. t^étDerDe KiïS
Dat ften Docöt Dattet oo?Baerlijb toarè Datmen be* tema«
(ianD fouDe gebieDen. <ên ftet bierDe Dat fp miööelen ften*
fouöenboo?öouöen/ öietotte peigmabingemoebten
Dienen.
^en 13 M*P üeböcn De <«5efahten Der Staten
Ijier op aen De feeifeclijbe Commüïariffen geant*
tooo?t
op 't gefrtmfte
hertogen
ban (€crra
l^oba /:eerft
naDemael
Dat 3&onDejögian
ban «©oftenrijb/
öoen
in 'tgantfelijb
leben toag öe/ öen
Staten Daööepetber*
blaert/ftp nocb
öatftem
rommiifreban
ö te
maften toa^ afgenomen : en öat nocb onlanr öe ^?in^
ce ban $arma bp gefcft?ifte Ijaööe berblaert/ aen Den
boog-gebo?en <«5?abeDe0 feeifersJ<©efante/ Dat «He
bolle maeftt ban petö te tracteren toa^ Den fecifer ober
gegeben/fo toaren De Düojlucfttige l^crtog banger*
febot enfpanbere ftenfeer bertoonöerenöe/ enmein*
Den ten toare geen grote eere boo?De &eiferlijbe|fêa*
jefttit en fijnöer CommiprifTen autoriteit/ öat De
p:incc ban parma op een nieu fijn felben fulben
maeftt toefcft?eef: maer Dat Die bp öen hertog batt
(Cerrai&obaooB toeröegeapp?obeert/ enbooitsfDat
ftp aengenamer en eertoeerDiger ftielD De gene Die met*
, ten^incebanparme/ DanDieöpDeöÉeiferiSbebel
met fijne CommiffarifTen begeerDen ban Öen peisSte
tracteren/ Docftfp en begeerDen Dien aengaenöe geen
Difputatie te maften tegen De coninftlijfte «©rfanten/
op Dat Der principale faften geenDeclep beletfel en
tooröe boo? getoo.jpen : maer ftelDen Dat al tot öec
boo2f3 peeren CommifTariffen toillehoje en oo?öele.
(€en ttoeöen/ nopenöe ftare commiffie Dat Daer in
geen
faute enDaer
toa.ö/en
boo? 't befluiten
ban öefouöe
peis
ftenluiöen
ban Dat
bolbomen
rontentement
toeröengeöaen.
(Cen öeröen/ nopenöe 't 25eff anö / toaren $P bereiö ©e o»
Datmen miDDelen tractaet maefttcban beftanD/totfantm
toelften einDejp ban ftare ^oojlucfttigfteiD en 3©eer* zS£L
DigftetD begeerDen te fto?enen berftaen De conDitien/ %ntt
bp öctoelae billiB en rcöelijft toare fulr te gebie- n?cbc«

particuliere ^ j'obl ntien / ^teDen en <0emetnten / m
uien Dat mogelijn eenige eer Dan ö'anDece biecigltjben
toaren ftahenöena Debo?ige geruft iiciD ban Herten/
en Daerenboben ooft ban felfiS DenbenDe op baren betjoojujfcen öienft/ Die fp öen Coning alö baren na*
tuerlijben pjince fcftulöig fnn / en uit eigen betoegingefnacftennaDefteilfame becfoeninge/ en Dat Dit Den
boo?(eiöen pjince geoo?loft toaö getoeeft en nocD
bleef/ beftoeföe geenbetoijtf/ mit$s Dat'tfelfDebenlob en blijRelijb knacr/ toant toat bonbe Dit fenaöcn
(meenDe ftp) Decblijtiger begeerte banDe Seiferlijfee iBajefleit en fijne <6efanten ^ ia Bet moeftt toel gro^
telijb baten: toantfofouöenfpte minöerfo?gbulDig?
BeiD D:agen / en 't fouDe f bjaer fnn Den toeg te fluiten
öe gene Die toillig&abcn tot getoillige toeDecfteringe.
IBaer öe generale pacificatie ban De anöere ^obintien/ öie (cilacö ) noeft niet en toacen toeöerom
geb?acftt / öaer en toass geen ttoijffel aen/ Dat alfo
ö'autojiteit ban öe fabe obergegeben toaö De öeiferDoo?lucfmge3&elegaten:al*
lÖRe00blÉajefteit/en
fo
De macöt banfijne
te tractecen
/ te beracco^Deren
en te berlenen al toat öie noöig en beguaem fouDe
öunften te toefen/ toaö Den boo?feiDen J|ertog alleen
en in 't gefteel fonöer ttotjff el ooft meöe Deelacfttig ge^
©e»rf* maeftt: gelijftölijftt uit fijn commiffie/ aen öetoelfte
JS, ÖP ftem refereerDe en geDroeg. ^ et ttoeDe Dat fp fom^
mifTKif' we fauten bonbon inbace commiffie/ ötefp öoen
II. Deel.

(€en biéröen / öe Doo?lucfttige 3fiertf ftertog ban SSSr
<©oflenrijft <©ouberneur en Capitetn «©eneraei / en
De Staten ban i^eöerlanö ftaööen ftenluiDen belafl
DatfefouDenfto?en
en berftaen
't geneptnee
Dat öenenCatöo^
lijften
HsonuiB baren
natuerlpen
!§eere
fouöe belieben Dat fijne «Befanten ften fouöén pjefente^
ren/ of toat ftp ban De Staten gebaentoilöeftebben:
toelft gcftoo?t en berftaen ftebbenDe / fo Docftt ftaer öat
met beter bequaemfteiö en feftift/ De nooöfaftcïijfte
miDDelen ban felftf fouDen bcojtö bomen.
f^ier op ftebben De öeifeclijfte CommiffarifTen berblaert/ Dat ften De anttooojDc Die fp op Deo hertog
baniCerra
^oba gefcft?ifte enDaerom
'tbeftanö
anttooo2D aengenaemtoa$/
fp naftaöDenge*
noen fouDen fpreben metten J&ertoge ban€erra|^oba/ ban
öe fonöittcn Daer 'tbeftanö op gemaeftt en geboöen
fouDetoo?Den. fjtem Dat ften aengenaemtoajSDatfp
alle onnutte öifputatien acfttedatenDe/ tot betp2incipael genegen toaren : öat fp Daerom Defgelijr met Den
hertog boo2f5 tracteren fouDen / niet alleenlijft ban De
miDDelen/ toaert öat ftp eenige begeecöete p2opone*
ren/ maer ooft ban toege toijfeen raebflag Die 002 ■
baerlijb fouöe toefen tot öefer faften. Aengaenöe De
commiffie ban De <6efanten / feiDen fp Dat De name»
Dor $20bintten ban toelftersf toegen fp gecommitteert
toaren niet fpecialijft en toaren ü« tgebjuft t : noeft ooft
mentie gemaeftt ban De ^teöenbte tot Dier faftebp^
fonDerlp beDoo?lijb toaren: Dat Die ooft niet fuiber
noeft bolbomen en toajS : maer Dat Die toa$ conDitio*
nael en gereftcingeert Doo? 't gene in De infituctie
(tonö:tenle(tenöattet3egelnieubja!S/öatpartijeDie
niet fouDe mogen of toillen beunen. ©ermaenDen
Daerom Dat fp ften fouDen berfien ban een anDer com*
mtftïe fonDer öie gebjeften / bebeftigt en be3egelt met*
te jegelen ban elfte ^obincien bpfonöer / eer Datmen
einöe maeftte ban Defen traetate.
^en 16 pep ftebben öeCommiffarijTen betoont
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bat be ©nnte ban pa2tna gcoö2loft toaoyboo? bracïjt
ban fijn generale commiffle te IjanDelen mette p?o*n
tonctcn en ^teöen ötcöem ban felfS pjefenteerDe
om metten üjoninbte rcconciliercn: enDatfe nieten
berftonDen Dat foDanigc tractaet öf banDclinge eenig=
fftté foiiDerepugncren Der autoriteit Deö &eiferov beel
min Datfefulr in De0 üciferg naem fouDen bonnen
, w ' _.
beletten / <?b.
AengaenDe 't beftanD / berblaerDen ip i Dat De *|cc;
tog ban rêtecra $oba Dien aengaenDe na baer tooo?*
niet enbaoDe toillenb02en/ affirmerenDe Dat De
Den
5Pe $ et'
fulben (taettoao1 geftelD/ Dat geen bclïanDcn
fafte
(ürrra
mochtin berlecnt tooien / maer mitüJ boo?tbarenbe/
toerDen / Daer
fïacr fjp t moebten alfulbe miDDelen geopenbaert
B3SS ö°02 bpbetoeegt fouDe mogen toerDen be(tanb toe te
of. laten/ (bermaenDen ooa toeDerom Ijen te boo?fien
bangoeDetommiflïe: bierftaette letten Dat De com*
mijTie ban Den HöanDatarig en ban De ïKiferlijbe
CotnmifTartflenbeiDeben(lrebten tot alle De p?obin*
cien/en Dat Daer in nergens* mentie en toerDe gemaebt
ban particuliere/ al$of Die ban parmametfommis
ge/ en Den ifêanDatarté met anDec tuffeben beiDen
fp?eftenDe p?incen fouDen bebojen te banDelen. )
©ooaö begeerDen De CommifTariflTen Dat De <fl5e*
fanten Der Staten fouDen een beginfel maben met
miDDelen obec te geben.
3£e <0efanten Der Staten bobben Den 18 ffêcpo*
becgelebect febere articulen tot 1 4 in getale/Die fp be?*
foebten Dat bp De Staten ban De ^cDerlanDen fouDen
toerDen geacco?Deert/ berblaerDen Daer beneffenobp
monDe engefclj2ifte fommarie/ Datfe'tfeit ban Den
pnnce
t'baren
oo2Dele
maer
bet
tractaet ban
ban parma
Den felbenlieten
/ toelb
ban filffê
niet: en
toerDe
gepjefenteert/ macrgefocBtengcfolliciteert/ en bon?
De benluiDen niet Dunben te toefen toettelijft of bebooj*
lijb tot Dit generael tractaet / 't gene De Commiffarif*
fen toeDerom becmaenben ban De commijTie/ becftlaerDen Dat (p t'fijnen beboojlijben tijDe/ toel benaer*
fligen fouDen Dat geen gefebü of nulliteit en fouDe bom
nen gefcbieDen/ terfabe ban De commiffieDer J0?o-bincien in toelber naem fp Daer gebomen toaren.
IBaec Dat oen l|ertog ban €erra $oba bet be*
franD toeigerDe toaren fp bertoonDert/ maer gelijb
fpD'£>o?log of Den ©?eDe DenalmacbtigenoBoD ten
cerflen / Daer na Ijaer <©oo?lucbngbeDen en toeerDig?
beDen toilDen bebelen: alfo begeerDen fp ooft'tfelbe
met tyt beflanD te Doen. €n al toafl Dat fp beel goebe
rcDenen baDDen/ toaeromDe mtbDelen banDeööoninje 3ümba(TaDeur beboojDen begonft te toerDen:
nocbtan0 baDDen fpter b?ienDelijbecenlieflnberber*
maninge ban bare 3£oo?luebtigbeben en 3©eerDig?
io; obeDenoob
neDerem getoiliiglijb inDefer fabenben totllcn toer(F-

^P baben 00b De Coninblnbe afimbaffaDeurjö/ Dat

meine rufte, €n inDien pemanD namaefê toouDe een *cn &&
anDec ojDonnantieinfetten/ Daten foubcnietanDerg gen. '
beginnen / teen ««« *
te ffetoeDccbp
De beroerten
Dan merlibbeDe
toefen/
nen tocDerom
becDecfleni
nicutoejam
b?engen/ mit0becb?tjbenDe ontallilbe menfeben / Die *«
met ben fouDen cl öero ober boeren alle boopmanfebap «
en banDtoern/ enbaermeDe boc?t0alle De toelbacrt «
banJIeberlanD/ alfo in De boo?leben jaren toel geble* <*
benig. €n boo?toaer oob Daerenboben/ beintooon* «
DergbanjieDerlanD en fijn niet ge(telDofgefinD/Dat «
fp ben fouocn laten berDjïjben nit Baer ©aberlanD / en «
alfo toerDen gebjacBt tot uitterlijbe armoeDe/ Daecfp «
nooDfabelijb in ballen / als fp too?Den berooft ban ba* «
re ojDinarife boopmanfebap / BanDtoerben en anDere «
ambaebten / officicn of oefeningen / met toelbe fp ben «
felben / buif b?outoen en binDeren onDecbouDen. «
<£n niet jegenftaenDe De<tf5efanten ban De Staten
! meenDen Dit articulgcftclD te nebben nabeo?Donnan*
tie / Die bp Den l&eifer Carel De bijf De / en Den föoomg
Coninft 5ferDinanDo en ©o?(len ban Den ftoomfen
Ktjbe / eertüDjef tot paffau geo?Donneert en openbaer^
Irjb uitgeroepen toerb/ en 00b na 'tgeboD/ Detoelft
bpDen€oninbban©2anbnjb/ inDeniare 1576. om
en openbaerlp in'tbierDe
oo?fabcmeergemaebt
Defelbe
artnbel onDer
anDere faben uitgeroepen toerDe,
&o bebben noebtan^ De peeren CommiffarifTen Mf
Den 1 9 M*P boo? noen ten buife ban Den hertog ban « üm.
3üerffcbot gefonDen fommige ban ba«n ïiactfijee^ miflarff*
ren/ €Deimannen
en 3£octo?en/
toelber tegen* KJJ*
tooo2DigbeiD
Den Canceiier
ban €rierin berblaerDe/Dat
o &xnw
baer pancen gelefen en geeramineert baDDen De mtb* i« n \>m
Delen
benonreDebjb/
obergegeben:
Dat fpDtegebonDen
f'n^S*'
baDDenbp fo
[ject maer
en ongeregelt/
en 00b fo awKüt*
berreberfcbillenDebanDeboo2gaenDeaccoo?Den/ Dat uu.
nocb Éetfer / nocb Contnb / noch De hertog ban (€er*
bcc-bojen;
niet en föuDentoillenna
Daec De^baiben
$oba/ b^n
ra
maenDen
Datfp Die fouDen
b^Balen
en bolgen De boetfïappen Dec boo?gaenDe tcactaten/
toant D'tntentte Deö Itcifero toao / om Dit tractaet te
maben na 't gene tebo?en becD?agenenbecacro?Deect
toasfgetoeeft/ en Dat artgene DatmiDDelec tpsefce*
bmn toaö tot regel en fojme ban Dten/toeDe?3i)Dö fouDe geceDu«ect en geceflitueect/ toecDen: en Dat ooft
alfo fouDe mogen gefcbieDen/ Dat Int 2&efïanb eec en
liebteïijbee bertoilltgt fouDe toecDen.
^iec op feiDen De <0efanten Dec Staten/ Dat fp niet
ïngeb?ebetoacen getoeefl Dat Deboo?gaenD* tracta*
ten niet gebouDen en toaren/ |a Dat fp feer D^oebig toa*
cengetoeefï/ Doenfp fagen Dat DefelbeDoo2 Den Co*
mnbenoobDoQ2 3£on §anban (0o(tencübgcb2oben
toecDen : toant De fabe toaö alfo : nat De üoninb Doo? *,„,
Den 25aenDec- beece ban ^ellesf DaDDe becblaect / Dat ncS
ï)P De pacificatie ban <0ent/ niet en toilDe onDecbou^ **<&!>

^^JS^tSKSF^ rf?^ntnDec felbecf02nie
j\booifacmbeib
entoijfebanüeligie/
fijne "öetVfcöapppe
enge*
/ Daer inonDer
fp toaren
getoeefl tec tnDban
l^eifecbecanDe
Cacelctng
fijnenin baDec
5^at nateDefegebomen
bccblacinge
beel
elbec p?obtnc
toa^
een/ aengefie Dat
faten Daec uit eenoo?fa*
be genomen nbaDDen D'<©nDec
al$ of fp in Defe tractaten niet
meecbecbonDen entoacen. €n Dat D002 Defe becan>
Deringen JjaeriuiDer fabe nu tot alfulbenttaettoocen
gebjaebt/ DatDieboo?gaenDetcactatennietIangecen
bonDen onDecbouDen toecDen/ tentoace DatDieDoo?
eenb?pecetoelatinge en geDogeniffe geboïpenen bec*
meecDecct toecDen/ na Bet uittoijfe
't gene Datfp
tnbace articulen baDDen berblaect.n ban
3®aect fabe Dat
bettonpen itr 'telffte en ttoaelffle acticulen luiDenDe (fp in Die eenige3toacigbeDen bonDen/ fobegcecDenfP/
%j neerten
alobo!gonDerbo
t:pe pacificat
ie ban_^em
gemainte
Datfp/ öat
ben f?Diet'nftï
t'nfonDec
fouDen berftlauDen to02ben.
^epjöbfal
niet en ecieen
incien
ttoijffel
^te** ( wn
Den / fpbeiD
en fouDenfe
toel te
(lellen.
bjeben
" Den cnplaetfen Daer De Religie gebeten De <©erefo?*
m.if &e meeröe/ De Confeffie ban 9Bufburg/ of Den meligi*
AengaenDe 't 25e(lanD/ becftlaecDen fp aljef boo?/ al *
fo
ben
afftanD
ban
Rapene
n Doo?
Tarif*
f c1T ï!1!132^0. ac"9cnomro bjn/ Daer fullen alleDingen
..„.,
K
„ „..JVtMJ
uuw, De
, CommiJ
^ M1,„m
,.,,.
^"n Sfl!" l)^n ****' ^° ö« ban geen ban beiDe fijDen ,fentoa.«boo2gebouD^/DatfPbecleKcenban^
frrf.0
fn ^I mogen contrabentie gefcbieDen/ in toelbe faben nentoegen afftanD teDoen: Uin Tm Da -inaUt
ir. am, gene 3toartgbeiD en mag gemaebt to02Den: toant an; j tractaten banpei*/ tMaSSST
J [SaattSSv
S öccfintf cn !? ntet mm
« »inben miDDelenban toaecombenoob li Itgen iSSS^SiSiSSSt
Btc i» «ntgen goeDen enfebecen b?eDe/ enban (lilteenge* ( WwooliJ^anOfouS^TtSö^KSi
fpfoobele
Doen baer
fouöenanttooo2De
tec begeerte
benlieDerau*
to2iteit/ Datfp
niet ban
te lang
uit en fleU
Den gelijb fv tot Die tijD toe geDaen baDDen / toant ful*
be Derlengingen toaren ben niet alleen moepeltjb/
maer fouDen 00b toefen Der faben fcbaDebjb: aenge*
fien Den ttjD Die baer geftelD toasS om te tracteren (Die
alleen toaöban fcjö toeben ban DeneerftenDagafDec
communicatien ) nu een$fDeel0 beclopen toaö.
D'3ïrticulen en conDitien in fieDe
miDDelen
boo2gebouDen/ en fullen top biec nietban
becfjalen om
iatDie niet aengenomen en fijn getoeeft/ Dan alleen
D'articulen aengaenDe De Religie/ 'ttoelb boo? öet
3toaec(le toerDe gebouDen/ fullen top bier (tellen /en
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Óorfpronk der Nederlandfe Beroerten.
<®m io |Bep begeerben be Commiffarifjen toe- maec <©oö aengaet/ en moet niet tien menfcBen maer &&&
Detom ban bc <0efanten ber Staten / niet jegenftaen; <0obe betoefen too?ben: en ber felber të be üoninfe \*£?
De De rebenen ban baegö te b02cn / batfe fouben bb> fo toe! fub ject en onbecto02pen / atë 't bolb : en be om run W
ben op öe boetfïappen banbe pacificatie ban<0ent/ berljoubinge ban biets ben&omnb en ben bölfteal «iiw.
en ban bet tractaet ban buffel/ enfo baer in iet ge* ban geujben bebolen : ban gelijken ook Dopen en b?e*
B2óben of niet onberbouben en toare/ batfe 'tfelbe fen fpbeioe ofDeteeutoigleben/ ofbe eeutoigéboob/
fouben te Bennen geben/ en anbere mibbelen bien con* 1 tö öat fp toelofgualnb inbe Religie gcleeft i)sübm>
fo*m booaOouben enbpbjengen/ fptoitben alle neer* Wo begeren ooft betbe/ te toeten be IftoninbenDet
ftigbeib boen bat be boo?gaenbe bingen toeberom fou- bolb (alStop/feggenfe/ 't bolb (eggen/ fo meinert
öen toecben geftelb in ben bo?igen ftaet/ en ben Co- top oor mebe eenen pegelüben inf onbecBetb ) <©obe te
nma berfoent: 'ttoelfe gebaenfijnbe/ fouben fp ben bicnen na bare confeientie.
3£it aenmerbenbe en bat fp bp efperiemfe toaer*
hertog ban (Cetra $oba baer toe b?engen bat Ijp feu*
be confentecen be opboubinge ban toapenen/ feggcnbe aebtig bebonben bebben / bat getoelb en toapen luttel
nocD bacr bp / bat fp anberg niet en boften noclj mocb* belpen tot bcrb?eïöinge en bcboubinge bet Religiën :
ten tractecen op be articulen bie ban Den obergegeben engelijRfp nietentoillen batmen baren confeïentien
toaren : ia bp inbicn fp baec bp toilben perfifteren/bat getoelb boe/ batljct ooft alfo niettoel en acco?beert
fp genen artberen toegofraebtoiften/ ban bat fp bare mettetoetC5obS/ batfpeenig getoelb boen bencon*
tnftcuctie fouben bolgen / en na Bet uittoijfen ban bten fcientien ban anbere menfcDen.
fouben boo?tbaren.
U|ierom ban tKfe faben toel aenmerbenbe / toaS ge*
2filö be<0efanten ber Staten ben bier op beraben fclneb ten eecfïen in De pacificatie ban <©entbpcon*
Dabben/ bebben totbefenfie banijare obergele,berbe fent ban bes föoninr föaeb / baerna oobinbe ©act*
articulen berblaertbpmonbe/ en baer na bpgefcb2if* 1ficatte ban 252uffel/ bie ban ben üoninb geapp?o*
te obergelebert bat fp geenfins enbonben bemerben |beert isgetoeeft/ bat alle Cbtcten gemaebt tegen be
öatbefelbe articulen fo grote Ijerbigbeib in bielben/ ! gene Die boo? betterS géfjouben toerben/ gefufpen*
©c éc* bie met recljt moebt berifpt to02ben: nocl) baer en ! beert enineffecrete nietegebaett3tjn. ^oo?bebaeb
fanten
toa£ ooïi genen arttjbel ais DP toel boo2fien too?be / Uk ban bien betroutoen fp ganfcljelijb / bat be boo?luc[)ti*
Het &t* be eerftcJBacificatien contrarie 3P /maer fpbebenben ge föoninb beeft toiliènten minfïenljeimeUjh tonen/
ten Un
öcöfjcu batter fommige bingen bp geboegt toaren / fo om be j bat bp niet ban fïnnctoaspemanbenboo?taen tot fnri
tegentooo?btge noobfabelijbbcib/ais om meerber ber> I föeligie te btoingen/ maer toe te laten eenen pgelijben/
Ijare
llclöea? blaringe biemen foube bebben mogen acbterlaten/ en bat \)p t'fönen buife tot toat plaetfe bat bp tooonbe/
tfculcn babbe g^on^Ian ban (©oftenrijb 3ijn gelobeentrou- fonber eenige betbolginge of ftcringe foube mogen
ïat fo toe baer in nietberbalfcbt en gebjohen/ \3\z ï)p ben bjpelijb na 3(jne confeientie <©ob bendeere biencn.
nfet 5r« Staten babbe berfebert: nocb be 25anerbeereban ^itiöbaneen fabe bie fp menen bat berleent en ber*
St'S &^elleöbeöConinr 45efantenamael0nietberblaert/ toilligt itf/ en acco?beert mette facbtmoebigbeiti
lice ^a» öaer
batbejSConinjctoillenietentoass/
met 't aetyuih ber eerder CD?ï^P«^er»
riftcatien
geacco2beert toa$s / onberljoubenbat'tgene'ttoelö
foube tooien/ 1 €ö2fjti/
Hen/enmetbeïeringebe
r©aberen*
Siffo n°cbtan0 en meinben 3p niet batter petbp geboegt
IKaer 't gene bat niet gebefinieert en të / bat gaet
met m toa^/ bat ban beg Coninjc goebljeib/tn befen flant ban be gemeine oeffeninge ber Religiën aen/ nocljtamJ
fiegemt fabcn/ nietenfoube mogen of behoren berbregen te ijf baer fn oor ,beracco?beért in be boo?fepbe $a*
5JmhÏ toeten l °f öatfe uit ftflcc p2ibtlegiert en recöten niet cificatien / bat Daer bóo?lucbtig(le Coninb befe fo
en weit* en fouben blaerltjb betotjfen Den toe te befjorem
Begefleït Beeft inbe toilleen befebeibinge ber^ta* (F. «ie.)
beertrijü
l^ierom babben fp toel begeert bat bare 3&002luc0- ten. aaopenbe bit begeerben fp batmen eerfl aen^
tigbeib en 3©eerbigbeben belieft babben/ befe berbig^ merbt/ boe batfp bagelijic (tenen bebinben / bat fo
beben en contrarieteiten öenluiben fijecialijben te ben- ben menfebert meer getoelbjs toerb aengebaen ter fa*
nen te geben (toant 3p meinben bat alle be articulen j be ban be Keiigie/ fo ben flaet ban be Catbolö&e
tooo2fulr niet en too?bengeï)outren) alfo fouben jpbiU ftoomfe Berbe meer berminbert : ja fp bebinben
lig bare f02gbulbigbeben bebben bolbaen/ aengaen* ! merbenjR/ öoetoel bat be$ Coninb^ Saeb en p?o*
bebefelbeberbigbeben en contrarieteiten: ia fouben pooft niet anbere eniö/ banbe Catbolijbe aoomfe
ooft beter en naber op be faben bebben bonnen ant= ^erbeenbe lief bebbers? ban bien tebetoaren/ tebe*
tooo2ben. ^efgclijr babben 3P toel getoilt bat baer boebenen tebefebermen: bat nocbtanief 3jjne ^tab>
tn ben naem ban beiS Coninr <©efanten babbeber^ boubersf eni^rijgiSlieben altrjb oo?faben bebben o^
felaert getoecfl / toat mibbclen batfe gepjoponeert geben/ ennocö Üeben.öbaegsef geben/ om Uit te ber*
Dabben / of ben be eerfte pacificatien aengenaem toa* Derben.
re: tnbien 3p ben aengenaem 3tjn/ fo Dabben fpte 3£e Staten onberlinge groot Ieet en lijbert Deb*
bergeefö Den felben en Daer luiben alle be beb2tibtDe* benbe / aengefien bat tot nocb toe ben Coninb niet ge*
beneniammerljebenban bten t0b af bp geb2acpt. ! luflnocfl gelieft Deeft in befeftoare berfcljeuringe en
t&m D op bat bare 3&oo2lucDtf gbeben en 33^eerbig* branbbeib 3tjnber ieben / boo2 fijne tegentooo2bigbeib
Deben moebten toeten bat 3p niet anbere en beftèecben Denluiben bulp of bpflant te boen/ en bat fp ooft genen
ban bat «aobltjb en reebbeerbig 3P : fo fouben fp eerjt toeganb meeren babben totten Coninb fonber perjj*.
berblaren toaer aen ben ttoift tuffen ben Coninb en bel ban lijf en leben/ ombatbPbe toaerDeibbanbên
ben Staten bias Dangenbe : baer na fouben 5p tonen fïaet 3ijns licftaemö foube mogen toeten : bebben
tn \sjat faben fp te boren beracC02beert 3nn/ en gearbeib om Den felben met berfebeibene remebien te
toatter nocb reflerenbe i$ te befinteren / baer boo? Da* bermafeen: maer mits bien bat Det Dooft Den tegen
re ^oo2lucDtigïjeben en a©eecbigbeben licbteltjfier t$ / en contrarie remebien geb?uibt / Uk ben leben niet
Bonnen fien / niet alleenlijb be gereebte billigbeib ber enbienen/ fo Dabben fp gemerbt bat be conbitieett
articulen/ maer oob ben fïaet banben gantfen Danbel. marftt ban be gene Uk be Coninb befonberlijb tooube
(Ctoec binnen fijnber pjincipalijb baer be berbtoa* bebouben en befebermen / ban bage tot bage arger en
linge aenDangt; b'een i$be Seligie / b'anber tóöe minberis geto02ben. ï£oe battetbalt/ fonber eenig
autoriteit : bo02«? al't gene bat böo^mael^ of nu in ttoöffel/ allebeDanbeiingeh tonen ten uitgange feec
ftoift ftonb/ bat bing aen refïitutietten beteringen ban merbelöb/ bat be mibbelen bie be Coninb tegen.3 Daer
toeggenomen bingen / en ban injuriett / en aen berfe^ geb2uibt/ nieten Dienen tot bieneinbe baer DPfe toe
fteringeban beiben 3ijben te boen/ toelbal O02^?onb Deeft gefcDibt / maer toacen ganfcbelöb contrarie
beeft uit be oo2loge Uie fo lange trjb geboert toa^. Wl$ toerbenbe. ^aerom moften (p gebouben too?ben
ban be ttoee articulen beracco?beert fouben 3tjn / ber* boo2guaeben niet boo? goeb. ^eCDiiflelöbe 0elt*
Doopten fpbat befe anbere ooftfeerUcDtehjb bonben gie is een grote mifleqe / tot boo?ber inge ber felber en
befebibt too?ben.
geb?uibt 45ob geen goblofe ^rtjgsiieben / nocb boge/
©m ar* ^n actijhel aengaenbe be Religie / is ben ftoaer* nocb ftoeerb : maer 3önen <©ee(t/ en fpafïoren of ^er*
tunci ften ban allen/mits bat be Religie niet ben menfeben/ bers bie ban Bern toerben gefonben.

Het dertiende Boek.
Itëacr om tt*tt toijt uit naren p?ópóófïe te gaen fp: uufo
6
$ toaft bat fp obermitö be rebenen en oo?faBen bic
Bier in 't bo?te Babben aengetoert / ben boö2iticimgen
reen$2incefcec oot*
ConinB naren natuirlö&cn l§ceeftei
t beliefbeeengaf
JlBaj
fijne
nioebclijB öaöcn / bat
te laten en op te Bouben Dan be mtbbelen bie W nu ge*
ben en beer*
üjuiftte fo lange atë fp in befe benatitfie
en noen
Stat
be
noeti
bat
en
/
n
toare
t
geflel
lij&Deben
be dnberfaten geen rufle oftotjle en Dabben om te be*
r fa*
blijtigen alfo betjoorBjB toass / 't öene bat tottc02ln&
ïigfjeib aengaenbe <0ob en fijne jfi&ajeflett tbcl)0
t0 / maer toaren al beronlebigt en beBommer om tien
felbentebefc&ccmenente Dehoeben tegen be ïnnmen
bec^èpangiaerben: maer men beef niet bennen bat
be Staten of <£)nberfaten begeren BertnccbelijB te per*
nge/ ofeenigfins te toe*
febereren in Daerlieber meni
nr
Coni
ebeg
aengaenbe beopjecBtc
berflaenbentofll
Religie/ inbienbatfpnamaeig toeberominruflege*
flelb fijnbe / bebinbenbatfptn eenigen artpelbolen.
3©ant (feggenfe) tok foube öocïi fijn felbcn al toil>
leng en toeten* bcr eeutoiger pijnen toillen obergeben/
Dier ombabenbe Staten feer ootmoebelijB enljcrte*
lijB aengaenbe ö'ejcertttte ban anbere Religie banica*be
CatDolij&e üïoomfe/ toelBnabe booifeibe $acif Jit
tien tot meer plaetfen/ban Bette bo?en toa&ïngeb2ac
en ingetfelb tg: bat na Bet uiteifcBen ban ben noob
baerfefn geflelbfijn enoobobermitg be rebenen tjf er
boben berbaeuv be ConinB befe gocbOertigBeib en
liefbe öaren $20bintiengenabeIijBtoilberlencn/bat
fijne ffêajefleit beliebe alfulBe ©nberfaten/ bk ban
eenanber Kcligic fijn/ tn befen bele te laten bpBare
confeientie bigben / en teberlcnen openbare ejirercitie
ban Religie/ na lictinnoub ban bc articulen bie boo?
gen obergegeben toaren.
^enlieben bunBtbatbitmet toaeracBtigepertïten*
tieben eenigen tocg 10/ toaer boo? fpfouöen mogen
45obe$ gramfcDap ban Ijaec af neren : 't toelB moge*
lijn anberen foube mogen bunBente toefen feer toon*
becliB/ maer Ben niet/ mitgbat fpin befe grote be*
nautbeben toelnabben geleert bat liet regiment ban
ber 3ielen en confeientien <8ob alleen aen gtnlt / en bat
BP bc toaeracBtige to?eBer en firaffer tss ban be geguet*
(Ie of gefcfjenbe Religie: en 00B bat bit be eenige ma*
niere iov boer met ben ConinB garen natuirlijfeen
l^eece en $2ince foube mogen gercflitueert tooiben
fijne beBoo?ujBe geboo?faemBcib / en baer met 00B fpiiebcn onber malBanberen fouben mogen Bomen tot
onberlinge eenbzacbtigljeibenUefbe. $MBe manier
baer-en-bobenooB mccrteomnclfcn en aen te nemen
10/ mitfbien boo? beel gefeftiebeniffen bepjoeft i0in
beel ConinBrijBen / j&obtnrfcn en Steben / bat befel*
be tot eenbjacBtigBetb en peifmaBinge tttffcfien $?in*
een/ ffêagiflraten entuffeften BetbolB feero2boo2ltjB
en Beilfaem i£ : bit toao gefp^oBen ban be Religie»
t|et ttoebe/ toaer in fp Dabben gefeib bat eenige ber*
btoalinge toasf tujTc&en naren boojlucDttgflen Co*
ninB en tuffcljen ben Staten/bat ging beö Coninr au*
tojitcit aen:toelB gefp2Qéen toaoVniet boo? Bare fcBulb/
nocB 00B/ m fp Oooptén/ uit be0 Coninjc toille : maer
uitongerecljtigBeiben ontoetenfteibbanbe 45ouber*
neucg. H5aerbitgefcï)iltoa0ooB mee(ïenbeel0 gebe*
fineert en befcöciben boo? beeerfle ©acificatien/ bp
be toelBe ban ben ConinB belooft toag elBe ^obtntie
infonberbeibfjare compacten/ bapfieben/ rechtenen
p?ibilegien ganfeïj en ongefcfjenb ite laten, ©angelö*
feen ooBboo? befelbe pacificatie/ feggenbe Staten
toc/enbelobenben boo?lucötig(len CatgolijBenCo*
ninBUarennatueclijBen i^ereen jpmtce alle gefjoo?*
faemDeib bie fp fijnen Jfêajefieit moeten betonen na
rjet uittoijfen ban ütft onberlinge compacten / en öare
bipDeben / reebten en pjibilegf en.
5^ocb ban bien tijb aen iflferniet nicu0 gebaen in
befen actijBel/ ban bat in 't ontfangen ban ben boo?*
iucbtigften ^ertog JKatbiasf/ bolgenbebefe boo:fei*
be compacten en ceeftten/ be maeöt bcö <(5ouberneur0
en ber fcaebf fjeeren en ©ffeieeen bpfefeere conbitien
berBlacrt en gereflringeert toa0 : om bat boo?t aen be
rjuabe plagen / baer fp nu boo? «©ouberneurtf en

ftaebf&eercn infün ö^llen/ fouben getoaevfeïjout 1579.
too?öen.
2fiengefien bat ttft conbitien niet tot berminberin*
ge ber coningüjBer autoriteit/ maer om teberltoeben
en te fcljoutoeh be injurien en onrecfubeecbigbeben
ban d5ouberneur0 enïiaebfBeeren/ enooBmebeom
bat fo feer alg mogelijB ig / toijfe en recfitbeerbige ue*
ben / in be toelBe fo toel alg in be lopen of reerjten / be
toelbaert ber<6emeinten geflelt 10/ fouben ingeflelt
tooien om btgniteiten en officien te bebienen/3ijn
in be berfitefinge en o?bonnantie ban bien bp geboegt
en ingeflelt: foljooptenfp bat bie fijne Ifêajefleitniet
en fouben mifftagen/ maec bat Bp befelbe bp fijnen
confente fouben app?oberen.
3M t öabben fp albug in 't Bo?te toilten berfjalen en
bcrBlaren Baerlieber ^oo?Iucbtigfieib en 3©eerbig*
Deiü/tot befeïjerminge ber articulen biefp bp bebd
beg boojlucfjtigflen €ert0ljertoge iBatöiag en bec
Staten fiabben bertoont/en 00B mebe tot berBlartnge
ber felber / ifl batter noeft iet meer geb?eeBt in befe of
anbere articulen/ of batter iet atë te bert i$ aenfloten*
be/fa begeerbenbel|ertogeban2ierfcöot en fplieben
feer brienbelp en ootmoebiglijB/bat fulr fjenlieben in
fpeeietoojbe gep?oponeert/fptoaren t'albeeflontbe*
reet baer be?flanb en meeniuge bien aengaenbe te ber*
luitm tn
Blaren.
3£en i? IHSep/3[jnbpbe<0efanten ber Staten/
6t€ottU
hit ten Ouife ban ben ^ertog ban ?CcrfcBot bergabert banket*
bc$
l)cDenöuj
toaren/ geRomen eentge Commiffarifien/ ïlaetg* len
ïiteffee?
Beeren/€beimannen en doctoren/ metten Canceiier mtiTarfl>
ban (Crier/toelfee Canceliec feibc bat fjpöenluiben
lefïegefcB2ift toelboo?fien enjenluiben obergeleber* fefben te
be articulen toel gceramineertnabbe : maer bat Bp toefen
beamrtvin
baer in gebonben Babbe beel3toarigBeben en bonBer* len ban
BeDen: en eerfl in ben ttoeeben artöfeel/baer fpbe* be 45t»
geerben bat ben ConinB boo? aengenaem foube Bou*
ben al bat bp ben 3(lert0l)ertog |BatBia0 / Jiaeb ban fanten
Staten en Staten «Denerael toag gebaen/ gceomiac*
teerten geconflitueert/ bit bot Ijt Ben tegenerael: ten.
becjeerben baerom tilt fpectaelber berblaert. ©oo?t
tn ben berben artieul begeerben be &taten niet alleen
approbatie ban be ^ibilegten bie elBe &t&6 en
Probintie aenging : maer 00b mebe bat alle b'anbere
f&Obintien fouben mogen genieten be p?tbilegiett
ban ^abanb: Bier op feibenfe/ bat Ben toel recljt
boeBt bat be HanttfBeer elBer ^obintie foube beBou*
benen betoaren Bare pjibilegicn/flatuten en coflu*
men: maer alfo fp geen Bcnnfffe en Babben banbe
p?ibilegten ban 25?abanb/ berfocBten baer copieban/
en maeBten baer op no(B eenige anbere 3toarigBeben.
3In't 13 artönel toert berfoeBt/ bat be<©ouberneur0
ijit ben ConinB namaelg foube mogen oibineren/
berbonben fouben toefen tebe3toeren befelbe articu*
len baer ben 2dert0(jectog |BatBia0 op ontfangen
toag: fp begeerben 00B copieban befelbe articulen/
fo fp bic niet Oabben gefien.
31n't 14 artijBeltoo?bgeeifcbt/batniemanbttot
Betgoubernement ban beEanben of betoint banbe
^tebenof^obintien foube toegelaten too?ben / ban
ingeboren of naturele/ biz't niet metten Staten Bab*
ben geflouben : int bocBt Ben beel te Bert te toefen/ bat
fp fonber onberfcBeib alle be gene toilben uitfïuiten
bk 't metten Coninn Babben geBouben / bit meenben
fpbienbeberfoet.
^at tn ben 17 amjBei ben hertog ban 3dn)0u
ben tötel toerbe toegefcBreben ban ©efcBermer bec
©ipBeibban^ebcrlanb: bitbienbe (feibenfe ) niet
tot befen ©?ebe / maer foube be partpe tergen en ber*
bitteren / bat Bet baerom beter toaer ban befen artijc*
ueiafflantteboen.
€en ieften/ feibenfe / batfe nocB meer 3toarigBeben
bebonben in befelbe artijBcïen : maer fouben bk laten
ter bifcretie ban be «5efantcn ber &taten : bat fp fou*
ben beneerflen Baer articulen te berfoeten en bermo?*
toen / op batfe mocBten Bebben rebenen ban boo?t£ te fatuen
baren in ben Banbe!.
©e «Öe»
3&e (©efanten ber Staten/om niet te treineren/Beb*
ben raetfaem gebonben/obe? te leberen anb?e ajttjBien ban

bol*
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f/iinT tooI0^nbCÖa« ttoeebemffttlCtte/ mttfgabergCOpien commiflïevande Staren vol en bequaerh genoeg is«
Ktiv ^n^Ö^eaenilcnbetfOClIttDajBf/iïaecmeÖefpmcen* om de fake en de fchillende artijkelen te bcftuiten. «
aii*te ben oe tJUIflerlKÖcnen ftnarigfjeben 00« getefblbeetf Voorts onder 't bedekiel van de condrtien daerdefe «
^"yule"«nnice»ïCttöeclto0Oömc»mcntC3tjn/becbIa«nÖeljaec| ophoudinge by foude mogen gefchieden. Maer na«c
bpbatfp mtbö?lKt BOnbennOCfl mOCÖten&Oenöan ■ mijnen fin foude men hier principalijk moeten aenbaer in begrepen fionb : geltjn ook ben fiant ban tja; merken, waer af dat fijner Majefteits meer profy tsfoure fafcen nm b02bee toe en «et.
de mogen komen : daerom behoort men wel te aeriWe arttculen en meer anbere bf e baer na bp ben fienwatdc hope van dit tra&aetis. Ift dat u dunkt dat
l^ertogfe ban (CctraSoba Obetgelebert 3(jngeto0?' de vrede foude mogen gemaekt worden, alsftrektgy
ben/ boegen top fjier niet bp/ alfo bie niet en jijn aen u ook tot het uitterfte van uwe commiffie, foenift
be$2otoincien of Staten obergefonben/ maer teggen van genen node d'ophoudinge van wapen uitte ftelbat tyet meöe beel tljüg tebergecfiö met toebcrleg* len : want als wy Maeftricht en d'andere Steden fougingencn becanttoOO?ben b00?liep enbcrqut(l3Pge= den moeten verlaten, in dien gevalle fal't klein vertoO?fcen/ flinenbaerom alleen 't geen noobfanelljfe 10 ! lankzijndefe Stad in te nemen, en dat meer is, men
tOtberHlarmgebanbefcnbanbel/berbalen. I fal veel krijgsvolk en gelds fparen , welk men foude
3E)atttbe<i9efantcn bcr^tatenmertttentoel bat> \ moeten hangen aen de inneminge. Maer ift dat u niet
men föfïjt Defe fane al tretnerenbe te nouben OP ftOpe en dunkt dat dit tractaet volbracht fal mogen worden,
ban iBaefïric^t eerft in te Krijgen / en befe gebeinft- ! en dat gy vefftaet wat dat de Prince van Orangien
fjeib bleeft K82t# bacr na / b002 bien bc Staten fefeeren s foekt , te weten , den tijd te verlengen , de Walen van
geinterttpteetben b2ief OlUftttgen bie bc $2inceban | haer propooftte brengen, defer Stadontfet te doen,
Patmaaenben J|ectogban (Cetra I^Oba ftabbege* | en fijn faken te beveiligen, foen foude ik niet raden,
fClIKben / baer ban bejêtaten aen ÖareaSèfanten CO- dat met den tijd te verlengen of met denKeifer, of
met de Commiftariflèn, uwe Excellentie foude bepte fonöen / inljöubenbe a$ bolgt :
trocken worden om iet te doen dat defe expeditie fou©en
ge<nter« TK hadde befchikt den poft op 't gene dat uwe Exde beletten , daer alle 't gene aenhangt dat wy befitten
rijplat*
cellentie myfchrijft en te kennen geeft , hoe dapper- en begeren te verkrijgen. Voor waer ik laet my vaftetmbiief
lijk dat van haer begeert word ophoudinge van wape- Jijk voorftaen, in dien dat de Prince van Orangien der
fel 551:7111
een uan " nen, en begeert te weten wat datmen hieralmaekt, ftad van Maeftricht eenigfins ontfet kan doen, fofal
Jparma/ om haer daer na beter te mogen fchicken Hieropen hy 't doen : en doethy dat, fo en fal noch dele expe«en ben
ditie noch gene andere ten goeden einde gebracht
heb ik niet anders te feggen, dan dat behalven 't gene
ügiVtOiJ
worden
: maer als fy gewaer worden, dat het met onfe
dat
defe
voorgaende
dagen
gefchied
is
,
wy
nu
zijn
vaft
ban
Cerra
faken
qualijk
ftaet,fo fullen fy wederom komen tot
aen het Bolwerk van de Poorte genaemt deBruffelfe
Poorte , en dat wy nu gewonnen hebben den heime- waf e Unie, en fullen alled'ander daer by voegen op
¥• '7°) lijken weg van dien, welk de vyartden gemackelijk hope van te komen tot haren vermete. Noch ik en
mochrsh befchermen fommige dageh lang Wy heb- laet my fel ven niet vaftelijk voorftaen, datdeHeneben opgerecht vaft aen dit bolwerk eenen hogen plein, gouwiers of Artoifiens voortvaren met fuiken y ver als
daer af fullen wy wel konnen beletten dat de vyand fy uitgegeven hebben, maer contrarie is beter te gehem daer met niet en behelpe. Delen nacht fullén volloven in
, dien 't gene waer is dat my de Grave van
maekt wefen dry mijnen ofondergravingèn , dtelanx Barlemont heeft gefeid, hoe dat hy heden heeft verde Grachten van der Stad worden gelett Morgen ftaen , dat Mathias dit ons traöaet met hen heeft afgenacht , wilt God , fal hier groot gdfehut geitelt Worden keert, met fijne brieven en pra&ijken diehytothea
aen de Stad graven, om den buik van het Bolwerkte heeft gefonden , de welke hy te werk heeft geftelt door
befchieten , en de torenkens van de Poorten , ofn hén d'middel van den Grave van Lalain en van andere. Ik
te benemen de zijden der verweringen. En ha dat ons fie wel dat gy fo voorfichtig zijt en vlijtig in defè felve
dunkt , fo fullen wy binnen 1 % of 14. dagen het Bol- fake , dat ik my foude hebben mogen ontfchuldigen
werk wel krijgen , en wy fullen heimelijk mogen vol- van de mentié der voorfeider dingen : nochtans heb
brengen de begonfte gravinge, totdat wy fulten ko- iku dit al willen te kennen geven, want ik daer toe
men van by voor de hand vechteri op de Stads Veften, verbonden ben De collatie van d'Abdye van Sint
welk wy foeken en begeren. Den tijd die na het inge- Bertin , fal uitgeftelt en opgehouden worden , fo leer
nomen Bolwerk van node fal wefen , om in de Stad te alft mogelijk is, gelijk uwe Excellentie begeert, der
welker ik ootmoediglijk bedanke, datgy gevordert
geraken,
dien
kan
ik
niet
befcheden
:
mogelijk
fal
't
eer
gefchieden dan men meint : want binnen defe korte hebt de expeditie gedaen door Heere fan de Borgia
dagen is meer gefchied dan den genen dochte moge- Ikbiddedat dièfelve overgegeven worde den genen
lijk te wefen die kennifTe en verftand daer af hebben, die de expeditie hierby gevoegt met brengt, dieaenen die 't niet gefien en hebben , foudent niet lichtelijk gaet de fake van Befanfon, waer in men grote neerftigkonnen geloven : alfo dat de vyanden niet meer en heid moet gebruiken , want fy zijn fo feer haeftig met
tonen fulke coragie en vromigheid als fy tot noch toe het traótaet van haer verbond. Wy hebben hier fo groten gebrek , dat ik van finne ben geweeft u te bidden
getoont hebben, en felden fchieten fy uit de Srad tegen
ons: noch heten fchijnt niet dat fy fo feer arbeiden datgy my foud helpen aen 1 f of 10000 Cronen, want
om hen te fterken en te befchermen op die plaetfe , als ikverfta dat gyde macht wel hebt my die te lenen ,
maer ik heb dat liever te laten toi den uitterften. Daer
fy op ander plaetfen hebben gedaen, overmits degelegentheid van de plaetfe , en ook om dat daer niet veel enruflehen geveiklaft Ferdinando Lopes, dathy z
maenden betale den lijftrau wanten van uwer Excelbefchermfels zijn , en de felve zijn goed te winnen
lentien Der welker ik niet en kan laten te vermanen,
Maer voor waer mijn Heer , men fal ten leften moeten
vechten , het moet gewaegt worden. Dat derre ik uwer al ift nodeloos , dat door middel van gelde veel fwarigExcellentien wel verfekèren , datter niet eenen oogen- hedenfouden geflicht worden , waert dat uwe Excelblik tijds en fal verfuimt worden, noch by nachte noch
lentie geld gave fommige familiaren dienaren der
CommifTarifïen,
en die daer met verwonne, en ook
by dage , gelijk tot noch toe niet verfuymt en is. Want
de Pioniers eh worden niet alleenlijk geftelt om te fommige andere die uwer Excellentie goed dunken
ondergraven , maer ook de krijgslieden , dewelke be- fal. Hier mede foude men wel kort veel dingen konnen befchicken God de Heere wille uwe Doorluchtonen dat hen dit wel behaegt, want fyfien dattetal
met fuiken fchik te werk gaet, dattet wel moet komen
tigfte en Excellentfte perfoon bewaren , alfo die be„ Hierom hoe de ophoudinge van wapen langer uitge„ ftelt wort , hoe het beter fal zijn voor defè reife. En na
Uit den Leger voor Maeftricht , den xi Mey,
,, mijn verftand lal uwe Excel!, die wel mogen uitftellen M D. Lxxix. Onder ftont uwer Excellentien Die, en was ondertekent,
„ met goeden rechte. Ten eerften, onder alfulkèn fchijh naer
geert.
Akxander Farnefe.
„ als uwe Excellentie gebruikt heeft , te weten , mits be„ gerende van de Heeren de Commiflariffen » of de
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H7$*
maenöen ban b'ec?fte communicatie)fjebben be Com*
ncringc miffariffen
(©tenten ber Staten befe treigeut
58 A%$ nmtbe
ban ben &eifer/tot be <6efanten banbe
en
fage en tod berftonben/ fo hebben be n ban
Staten
gefeib; Süengefien
b'articuien
ban enbeiben
3ij* commif
»Ss£
ante
Commiffarifjcn ben 2+ lunij ben <&efpertj
ben
obergegeben
feer
berfcDïllenbe
toaren/
bat
baer
bat
hei
Den Staten fclf^ berhlaert in toat noob en
gemacht toerbe ban beel tractaten / fo tjab* fartffen
Ren Docht batffêaeftricbt morijt toefen/Dat fp baerom inbenmentie
fp langen tijb baer op gelet om bk teoberfienen J^Sim
noöc fouben fien / en bat niet en betaeinbe Den tractate ober een teb?agen: en toant be fafieoofi anberfing ban ö?es,
meed gee* in Ijaerfelben toa#3toaer/en rijpen raebbeljoefbe/ öeobec
ban pciovnoclj ooh Ijacrlieber perfonen (Dieinge
n
ficlyfe toaren ) bat De ^taö met gctoelb re nome
be lange
bertocbinge
nietgualijnfou%}£*
too?be/ om De grote bloeDfto?tinge en anbe lelijke batfebacrom
ben
nemen:
maer
bat
fp
nu
èbergaben
be
articulen
ten ba»
inneminae fouDcn bolgengen/ hierfcDelmertjen Die naDeDaer
toe toilDen laten b?en Dat aengaenbe be politic/ bk Ijen bochten feer rebeliju en De ^ta#
om toaert Dat fp hen
billift te toefen / en batfe be Ueiferlijae iKajeflcit boo? lf" fe
fouöen fp haerneeren* fulröouben
erDen op te geben: fongef
fp hen bege
foube/alboetoel Ijpfe nietgefien habbe/ bm\ii
fhgheiDDoen/ DatDefe obergcbi ouDe gefchJeD
bermaenben
en begeerben hierom / batfe bk fouben mmv
bchouben lijf/ goeDen eere/ hier op fijn eenigecom* app^oberen en ontfangen: en bermaenben oou bef* JJJ*
municatien geballcn / Dan De hertog ban (Cerra $0*
be Statenbatfebat006fp 'tfelbe
fouben
toillen
boen, ^55;
ba berhlaerbe Dat Dit niet en toa£ gefielb in fijnen tail- gelijr
(<£en ttoeben/
obergaben
anbere
articulen
le ofmacht / maer in be£ $?incen ban ©arma/ Die De aengaenbe
be Religie/ baer bp boegenbe bat fp niet
ahe meeren habben
bef
hem
c toa0 beboelen/ maer
ban b'#o:?log
jane
nonnen berhrijgen ban ben =öoninn*
ban Den peis Docö ï)p toilb toel fcu?ijben aen Den lijhen ifêanbatartë/
ban baer in merhelijh flonb be*
en
geen
't
oerb
bert
te
ban
op
hope
ma/
ce erDe
bann/par
pjinbege
: maer toaert bat fp felbe iet meer ban hem of (f. 108.} j
Dan en holt Ijen niet berfeheren / en bier* grepen
fp
ban
ben
&oninfe honöen bertoerben/ bat fouben fp
hc gebefpinftheDen meer. en3£e <6efanten Deren/&ta* geernc berbjagen en app?oberen.
geuj
ten /hoctocl geen laft haDD Daer toe / feiD Dat
ftenlieöer en De Staten berD?acglnhefoube bunhen te
^ejef anberen baeg0 hebben be <0efanten banbe 't&tnz
en
cn
t
n
toefe / toaer Datm De ^taD ftelb in fjanDen be$ Staten/ aen beboo?nocmbe peeren CommiflTarifTen p* ***
&eiferrijr / De toclhe anberfing De helfte Den ïlijhe toe* berhlaert en baer na bp gefcD?ifte obergegeben bit na* jSStm
behoo2be/ Dan Den hertog baniCerra $oba/ toilöe bolgenbe in effect/ bat 6et 3ijnrcbenemccljt hebben ten dooi
Daer geenfing na Ijo?en / altf nu Der Staten <0efanten toae^om batb'a?ticulen albujS be?fcl)eiben enbe?beelt antinooi»
berfclacrben Dat fp Dit al begeerDen te refereren aen De toaren / baerfe nochtans1 ban geen ban beiben 3ijben tln^a
berbeelt toaren: maer aengaenbe berecommanbatie «tomnuT
en
'en/
rifj
en
t
begeme
't
in
om
boch
Oen
Dat
Commiffö
ften teraben / fo toel boo? Den eenen al£ boo? Den anbe* ban bicn/toag toel be?re ban baer batbe Staten be farffgn
felbe boo? rebehjh fouben ïjouben of boo? aengenaem* SöSe
ren/Dat öen niet betere en bocht Dan Dat 't Dcftanb ge* lih
ontfangen : maer baer tegen b?ccf ben 3p/ inbien be «jnsajeffc
ien
beftab obergege
boben fouben too?ben: toantinD
ben toerbe fonber beftanb / fo fouDen mogelijh De felbe articulen tot eenigen effecte quamen/ bat fp ner* w c «f
^pangiaerben met getoelD tnbjehen in De onflerhe gen0elen fouben toe bienen ban tot meerber beroerte JXJ
plaetfen : hter op iö niet gcballen/toant De fiab mibbe* en beranberinge/nopenbcb'eerfte/bat Die niet ont* boo?3c*
Ier tijö oberballen en fto?menberhanb ingenomen fangen fouben too?ben al$f rebeljjhe en oprechte/ bleefe »«3et»r
©e lger> toerDe/fo top fiier na feggen fullen. «©etoijle befe fahen baer uit / batfe in al ober een rmamen mette articulen
rog
■2t:i]ban
alDti0geD?ebentoerDen/foftaDDe De hertog ban $ïnioU ban ben hertog ban €e?ra ^oba obergegeben : alfa
ou
fijn ^mbaffabeur bpbc Staten «©enerael enpjefen* bat men mocht feggen/ batteratëgeen mibbelboo^
boet
ioo? fijn teerbe be Staten feec feftoneen bojbeclijheconbitten
gehouben toa0 ban ijare ^oo?luchtigDeben en 3©eec^
3üm6af:> aen Die bp fommige ban De Rotonden feecgcb02bert bigheben/ maer bejs hertogen articulen toaren op eet!
faöcuc
toerDen/ boo2btenfp meenbenbat ban ben pehjniet nieuto berïjaelt / en fcfjeen bat bc felbe geconfirmeert
fcgone
ballen en foube/fomen feibe/batmen genoeg fconbefien toerben boöj ïjacr confent en autoriteit/ toelfte articu«
tanen
ulen bp ben hertog ban t&erra jjüoba ober* len te boren bpben Staten toaren toeberleib enge*
een De uit be artic
gegeben/bie fo berb?cemt toaren ban alle rcbcïijhheiD/ toeigert. Aengaenbe het ttoebe / bat bk meerber be*
Staten. en
contrarie alle ben boo?gacnbe tractaten bp fijne roerten en beranberinge fouben boo?tb?engen/ toajS te
ïBaj.neapp?obecrt en ban toeerben gehouben/ fo bat b?efen/boo? bien bat be boojgaenbe paciftcatten toer*
baer uit geboigt is bat benfelben bjiefen fehercin* ben gehrenht en te niet gebaen / geheel anber$ ban bc
(Iructie tot clfte p?obincie gefonben toerbe/ op ben Staten oitöabben gebacht/ en geheel contrarie ban
Ranbel metten fclben hertog: hier boo? bctoeegttoe* 't geen bat be hertog ban €e^ra Jsoba fcibe/fommige
fenbe Debben be C5cfanten ber ^taten / ben Commif*
öenluiben hab belooft / ooii contrarie ban 't geen
farifTen ban bc &eiferlühc|Baj. bcb2ieben biefpban ban
hare ^oojlucfjtigheben en 3Beerbigljebcn in 't open*
Dehertog
Statenbanontfangen
habben/ mitfgaber^
bk ban ben 1 hacr
baer fdfss
en infonberljeib
fo toel ban / '^bat-&cifer$
/ aljS ban
3Cnjou boo?gelefen/
enhcnluibenbooatö
toegen toa0 / berhlaert
fp be boo?gaen?
berhlaert batfp toel boo? feher toifïen/ inbien baer bcpacificatien toouben bolgen.
£>taten genen b?ebe gemaeht en toerbe/en bat be Coninh hem
ï)oo2t.ö al 'tgeen bat be Staten om een goebe fo?me
<5cfan* boo? fijn jfêanbatarté niet toilbe boegen na hare noob*
be0
gemeinen ftantjs te lïellen/ om gemene geru(ièe<0
ten ncr*
faheljjhljeib
/
noch
geen
einbe
manen
ban
be
injurien
en
feherljeib
te bebeftigen/ aengaenbe Hlanböbag/
bUttn
aen De en bertooetfingen bk fijn hrijgsSluiben beb?eben / fo 3lanb0raben/ eerlphe 2Hmpten/^igmteiten en #f|t*
Com'
fouben De Staten p?oceDeren tot acte ban $?ibatie/ cien/ aengaenbe ooh tributen/ fcfiattingen/goeben/
iniffarifmunitien en eeben / eertijb0 ingefet en geo?bonnccrt:
fen ban toaer boo? fp fouDen berhlarcn bat be Coninh geballen
öen Ueü toass uit alle heerfcljappie/ autoriteit en heerlijhjjeib/
bit toerb al t'famen alsi ban geenber toeerben en al£
fee/ b»
onrebelöh toeberleib en afgefïagen.
tnDten fp bk hp in ^eberlanb habbe of hebben modmbat b'on*
berfaten toaren en in ber ecutoigheib fouben blijben
5^e gene bie foubemeinen öatteroo?baer!ihfoube
teltjhct
geen re- ontfïagen b?p en lotf banben eeb bkfc ben Coninh hab*
toefen totten b?ebe/ bat al De gene Die boe gouber*
tonDt»
ben gebaen: en bat fp ten uitterften bebtoongen toefen* neerben en betoint habben /afgefet fouben toerben/
tienen
feonncn be/ fouben ontfangen ben ifertog ban 58njou/nabe
en bat baer tegen anbere bie ben Staten nietaengebertoet' compacten en conbentien bk fp al te bo?cnmethem
naem en toaren / of bk ben onberfaten ecrtrjbg ftattg
beu Dat
ÖaDben gemaeht/ feggenbe bat fp niet en habben hon* en laltig toaren geteeefl / in be plaetfe ban bien toer*
fp fuilcn nen laten Ben 35oo2luchtigheben en3©eerbiaïjeben bre ben geflelb/en boo?tjS toilbe bat alle ben Banbel ber
motten
fflICH
te hennen te geben fonber langer te bertocbeh/ ten ein* gemeinten alfo getracteect toerbe/ aljS of bk ben StaanDec
ben (p\i\ibm gclicfben te benhen opfulhe mibbelcn
ten niet aen en ging / en bat het al foube gefïelb too?*
Qeere
ben tot toille ban ben Coninh en fönen i^aeb: alfulfe
(nament boo2betoelhe ben Coninh ban henlnibeh / enfp ban
lijk Den ben Coninh haren natuerlijhen
p2ince eh J^eere menfeïj toajS auaiijh geinfi)2meert ban ben flaet en
^ertocj mochten beljouben toerDen bp rebelijhe conbitien
/ bp* Danbel ban 't ileberlanb / of 3ijn berfianb en henniftc
fonber
in
be
fahe
ban
be
ficligie.
toa^ bebangenmet btoalinge b«i 5ijnermetnhigen
)üü>atn>
nemen.
^en tienben giulp (toefenbealrebe meer ban ttoe I en fiinhe opinie».

Oor/pronk der Nederlandfe Beroerten.
Sö lange Dare natticclijfte Bojfïencn £anbfDec= ren leeft/ ifï bat OP geen aengebcc of opfïelfec enig
renen Dace «Boubecneucg tegen b'<önbecfaten Dab* baneenanberereecttie/ ofgeenanber erercitieenbe*
bcngeb?uifttbeleeftDeib/ goebettietenbetben matige geect te gebjuiften ter felber plaetfen / en bet fïaet (feg*
öefcbeibenOctb/ mtt mibbelbace onbecboubingc bec genfe ) noclj op ten bag ban ftebcn in ttoifïe in 't Jtijft/
59
gjuftitien/ foen Dabben nocb be Staten nocb öege* of be gene iik alfo leeft/ uitgeb2eben mag to02ben : ia
meine «Onbecfaten geen fcftetpe cefteninge ban nare bat meer i$ / fp en floten ben Uk$ ooft niet / bat alful*
reebten en pjibilegien toillcn Debben/ Doe toel fp in 6e (önberfaten bk ban be Confeffie ban 3Cuf burg fijn
bcel bingen befcljabigt toetben.
aUcfjeilige bagen uit DacenSteben en<©o>pengaen
IBaec na bat fp Debben gcfien bat boo2 bes? Coninr tottenacfïeStabof <©02p/ enbaerbe p?ebicatieijo=
«föoubecneucje? en töaebf beecen Daec cecljten en p?ibi* ren/ en Ceremoniën / Sacramenten en al toat ban
legien ganfcbelijft omgefïoten en afgenomen / en nieu* Daec Religie i# / oeffenen / om bat fp geen oo?faeft fou*
toe ceebten ingeb?acbt toecben: boo?tö ooft nieutoe ben Debben te blagen ban erercitieof oeffeninge.3©el&
tcibuicen en fcDattingen ingcfïelb : gemeine offtcten men ooft Dabbe moeten ban gelijfte toeï aenmerften in
beeftoebt/ en ben onberfïanbigfïen / fnoobften men* befcnïjanbel: op bat be gene bie ban een anöerSScli*
fcftenbebolen toecben: bat ooft beSuftitiequalijften gie fijn / niet ganfcbelift en fouben afgefet en beclaten
ongececfttelijft Debient toecbe/ fo toacen be Staten too?benbanereccitie/ aengefien batfp fonbec 't felbe
recfttbeerbelijft entoettelijft betroeften en bebtoongen Daren confeientien niet en ftonben bolboen.
IBaer bee! toonbcrlijfter Dab baer gebotftt / bat
getoeefï/ niet alleen benfelben cnbe Dace te befcDec*
men / be toapenen tegen Den-lutben aen te nemen : in be acticulen nocD becmaen to02be gemaefttbanbe
maec ooft Dace recljten en paibilegien met meecbec ^laccaten boojbe toelfte be£ Coninr<©nbecfatentot
fieligie bebtoongen fouben too?ben: als? of tot nocD
blijtigbeib te bojöecen en befebeemen.
Htt alle be Staten bie Dier toe Dabben gebolpen/ toe niet bloebtf genoeg gefto en toareter fafte ban
alle bk ban Oen berfto2en en gep2omobecrt toaren/ Religie/ bet toecelblift ftoacctenmofïenocb b'ober
Oanb nebben tntijbebanoo2logeenbanb2ebetnfabe
boo2tjS
al
't
gene
fp
tot
beboubemfje
ber
iutf
itien
en
ge*
banïïeltöie
tegen alle gobb?ucijtigöeib en rccDtbeerrufïfjeib betf gemenen fïanbtf Dabben gcozbonneertten
tijöe ban bare recbtbeecbige&efcbecminge/ aio" fp met
<0obltjftccnmcnfcfjelijfte cecljten ftetbetoinb begge*
Aengefien ban bat 't gene fp gefeib Dabben/ tn bcU
metnen fïanbtf Debben geftab : alle bit te becaebten en be acticulen alfo geftelb toaief / en bat baec uit geen an^
bectoo^pen aljS ban ontoaecben en otJcebeltjft/ mofl ber einbe en toaö te bertoacljten ban ban meecbece be*
boo2toaec grote confufien en berfïcriugc boo2tb?en* coecten en beranberinge: fo babcn fp/ inbien baec
gen/ niet alleenlijft ter cenber/ maec ooft tecbeiber 3£oo2lncbtigOeben en 30eecbigDeben nocf) ietmatt*
fijben: of ten minfïen/ inbien bat bier b'een ter een* gecjöof bctccjBi Dabben/ of begeerben boo2 te Douben
ber fijben/ ben anberen gepzefercert toc2b / fo toafï on* tot Daren toelbaert/ batfp Daer 't felbe Debenof ten
mogelijk/ fp en moften onberlinac tegen malftanbe* lanrften mo2gcn toilben commutticeren. SP beften^
ren met groter beroerten opfïaen : tot toelfte baeb boo2 nen / aenfienbc be eere en reberentie bte fp Dare 5^002^
Daer <©oo2luc0tigftcöen en JDeerbtgUeben geenfinisi iucljtigbcbenen 3BeerbigDeben fcDulbig toacen /ibat
oo?faeft of rebenen befjoojbegegeben te too^ben/ maer Det niet feer eerlijft i$s fefteren tijb te befcDeiben : maec
be gemene noobfaftelijftDeib en be fafte ban officie
mofl in alre boegen beröoeb en afgefteert too^ben.
eifTcDen/
alfo fpluiben nu te b02en Dabben berftaen
©oo?toaer (feggenfe) tentoa^ baer nufonietgeuit ber Staten b2ieben/ bat fpbefen Danbel niet lam
(lelb/ batmen
ftanconfibereren
D'offtcte baer
öcjas ger
en laten uitfrellen / nocb fp en fijn ooft niet ban fin
Coninr
of ber inft02te
<©nberfaten:
inbien fpnocfttanss
opgemerft toouben nemen/ fonberttoijffel bacrfou^ b02ber of langer te tracteren / ban Daer Dab nobtg gebenbeclflerftere argumenten gebonbentoo2ben boo? bocOt bitnoclj teb2agen entebecffaen: maec inbien
't gene bat be Staten öabben gebaen ban befe fijn/ befe acticulen be iefte refolutie toacen met be toelfte
Date <&oo?lucDttgbeben en 3^eecbigDeben totllen en
toaer
alle men
befe actiën
toillentoeberleg=
genen mebeb'anber
ftrenften/ inbien
toel aenfienen
aenmer- meenbenbat be Staten fouben moeten teb?eöentoe*
ften toilbe liet naboïgenbe gemene fpjcefttooojb / te fen/batfe Den bat met ft02te tooo2ben tefiennen geben/
toeten: bat be pzincen gemaeftt en ingcftelb fijn om be opbatfe mocDtenbolb2engen'tgenebat Daer bebolen
<®nberfaten/ rnaer b ©nberfatcn niet om be finten. toaö/ enbanbaerbertreeften.
5^c Commiffariffcn en namen bit bertoog / bat bp
IBaer fjet te? nutteltft engoeb/ batmen befenöan^
be<0efanten
ban be Staten met goebeboo2bacDtig* tteU
bel alfomoberere en matige/ batnoclj tiet cecl)t ban
ferlijfte
ben cenennocï) ban ben anberen te feer fcberpelijB en Deibfob2plön uitgefpjoften en Den bp gefcjmftegele* niiftattU
to02be becfocöt : maec bat fp ban betbe fijben toat af* becttoaiS/ niet feec toel/ enboelben toel bat fplieben
itrrmont
laten en toegeben ban ftaccri ceente/ tot bat boo? toet- baec in toat getareect toacen/ enftennenbe beftloefi? tooo;&e
Com»
Deib/
ecbacentDeib
en
bappecDeib
ban
3&oct02
%fy
teli)ftccegecingeengeljoo2faemftetb tuffclienben Calijk ant«
tbolijften Coninft baren natuirltjften ©o?ft en 3£anbf- geusf 5llbaba/ mcenben fpbat fulftjs/ betoijle Dpbe fen
toe.»
uitfp?afte
gebaen
Dabbe/
fijn
toecfe
toagJ/
en
bat
Det
lieer / en öenluiben / fijne <Dnbcrfaten / onberlinge be^
troutoinae en onberlinge gocbtoilltgneib bcbefligt en boo2 Dem guam bat fp alfo b?pmoebelyft in bit ge* toanoec
op 'tQC'
berfeftertfal toefen/ bftt^gefpjoftcnbanbe articulen fcD?iftegefp20ften Dabben/ bechalbenfp ben 18 gju* fcft?iftc
t'onrer&t
lp be <*5efanten ban be peeren Staten ter getoonelijfte Staten
aengaenbebe politie.
ten/ feg«
Datfc
«Befan*
berffjpt
plaetfen
bp
Den
ontboben
/
en
öoo:
ben
Cancelier
ban
98engaenbe b'acticulcn ban be Religie/ fo toaren
fp feer bertoonbert/ bat baer gefeib toerbe/batïjare €rier beben feggen: eerfl mentie maftenbeban't boo?*
3£oo2lucnttgncöen en Jl^eerbigbcben niet meer en fcD?eben geffD2ifte/ feibe baec toe/ bat Daer-lieber
Öabben nonnen bertoerben ban ben hertog ban €er- ^002lucDtigDcben en ïDeerbigDeben t'onrecftt becifpt gcnöc
toerbtn.
toacen
boo2
bat
gefcbjifte/ais
of
fp
niet
gebaen
en
Dab*
ra iüoba / ban 't gene in W articulen ftonb begrepen/
toant fpen Dabben gene mibbclenbertoacfttbanben ben fo fp fcDulbig toacen te boen: batfp met gcoten
boo2ft J$ertog / maer ban be üetferlijfte UKaj» en ban ftoft baec toacen geftomen/en ooft met gcoten &oft baec
^ace <©oo2lucutignebcn en a©eerbtgbcben fijne Com? fo lange bleben leggen/ beDalben batbe <©efantenfo
miffariffen al$f mibbelaer?: : ja tiie$ bertoonberben fp fpabe baec toacen genomen / en ooft geftomen met een
ïjaertcmeerbatbemibbelen banïjaer ©oo2lucl)tig* onbolmaeftte commiffie/ fonbecDen meteen anbece
fteben en 3©eecbigbeben ben-lieöen niet en fijn b002ge* teboo2fien/ al toacen fp biejSbift becmaent getoeefï:
ïjouben getoeefï / Dk be ^ertogban (Cetca i^oba felbe bat Denltebenooft geen anttooo?be en toecbe gegeben
fjab gep2cfcntcect en toegefeib fommige ban ben-tie- ban be Staten opDaceb2teben aengaenbebep?olon^
ben/ en bie bp na alle Catbolijfte ^incenen ©02ften gatie of beclenginge/ alfo bat fp ceebtbeerbige fafte
fn tjace ilariben feec gobb2ucïltig en toijfelp bou- Dabben geDab en ais nocb Dabben af te laten ban be*
ben: oatfp genen onbecfact laflig en fouben toefen in fen Danbel : maer batfe oogluiftinge gebaen Dabben
fafte ban ïleligte/ tftbatbp uo2getltften eecliftnabe ombe0b2eeb0 eneenb2acbt£J toille/ en getcoutoclijb
politufte toetten onbej fijne mebcbo?0c?e; en mebeb^oe- alberbolgen^befcDi&t'tgene bat totten b?ebe te ma*
6en

579*
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Het dertiende Boek."

aierfcftot/ en ban De anbere 45efatttcn/ Die Dier tehm en te bellenen foube mogen W«i«t: Dat fp Daer* gentooo2bigD 3l)n: gftbefeenne toelbatiftDfe argu*
om berifpt toerben/ Dat fp nee eenDec partijen meer menten Ijeb aengegeben / mito Dat ift Den DanDel ban
Otinfiïo toaren netoeefl Dan bet anDer. «tfnbcgeerDen ^uitflanD beter berfiaban DanDere: maer baer in
Derbalbenmetft02te tooo?tïcn Daer-lieDer <©oo?lucD- enboeinmetanDertf DaniftfcDulDlgbenteboen/ om
ïïOöeöen en 3©eerDigDeDen Dier op te anttooo?öen. metbenanDeren ooftmeDete foeftenenbp teb?eugen 579'
<E>c fomma toag: bat fp reben gaben toaerom fp be ar* afyilfte argumenten / Die onfe begeerte in falie ban
tinilen Dabben gebeelt: te toeten / alfo etlijfte ban öc 0eünie fouDcn mogen be?rccDtbeerDigen / en Den &o*
«Eïcfanten gefetb Dabben öat oe S^ertog ban (Cerra
(F. ic$.) 3&oba öen mcec DabDe gep?efentcert in De fafte ban ninft baer toebctoegen en b?engen / om Die te bertoer*
trietomttoeb?acDt of ttoiflte maften/ 30 ihbe*
föeligie : fo begeerben ftaerlieber ^oo?lucDtigt)eben en ben/
fcDulöigt
toerDe. 5©esfljalben feg in nu toeDerom
te laten be> boo? u <Doo?JucDtigDebcn
3©eerbigDeben Defelbe faften ben-lieben
en 3©eerbigDeben / Dat
fcliicftenmet fijn €rcellentie. SüengaenDe beftlacDte
Dat De boo?gacnbe tcactaten en pacificatien geftcenftt 't gene top Daer gefcD?eben Debben/nocD DebengbacgS
en te nietegebaen toerben/ fobermaenbe fp Den/ öat onöerfjouDen too?b Op bele Catbolijfte föoomfe ©o??
flen. 't <6ene in Daer nocD bp Deb gefeit/ Dat in 't &eifP benften fouöen op Den eeD Dien De %ettf Dertog IBa* ferrijft
De fafte nocD in gefcljil flaet/ of Degene Die
DaDDen
Staten
De
en
en
<©rangi
ban
P2ince
De
tt)ia# i
gebaen/ aetigaenbe De onbetljoubinge ban De eertfe fulft-tf 10/ uitgeb?eben mag tooien : ;o feg in nu toe*
Cractaten: Doe beel Datter nugefcljiebe Daer tegen : ! Derom/ Datiït Diften menigmael in Deg öeiferrtjfttf
Dat ftetDaerom geentoonDec en toas Dat fp ttoijjfel* I Camer-gericDt op bitpunct Dtfputatien enbijfreDeacljtig en fo?gulDig toaren/ fjocfp ben fouDen moeten nen Debbe geDoo?t: en Dat Bier te Colen niet beel ja*
fcFjtclicn in Die fafte en in meer anDere / om baden ren gelcDen / boo? De <0efanten ban fommigc Bo?;
*ueDe te manen. 3Ê>aer na begonDen fp 3toaerltjft te be* (ten/ oor in ftoaerber termijnen be neen- reDene Daer
fcbulbigen Den fcD?ijber be& gcfcD?if«s/ om Dat ban af bebefiigt en beranttooojD i$ getoeefl. SClbutf en
Dem Daer in toaö geflelD acngaenDe De Religie / recljt Deb ift Bier in niet onrecfitjS of balfcD gefcit/ Doetoel
altfof DP met De tooo?ben niet anbertf en focfit Dan Dat beel finten Daer tegen 3tjn / Die De ja-rebene be*
't bier te fteftenin De ttoiflenban HeDerlanD/ of Die befïigen en bolgen / noch top en toiilen u 3Ê>oo?iucD*
ooit elöer£ groter te maften: Dat fp niet en berftonben j tigfteDcn en 3©eeröigï)eDen ooft geen beroo2fafterjS Dec
Dateenig ©ojftban ^uitflanD crgeniS elDeröinber- bloeüfïo2tinge maften : maer bat eens* alle befe $lac*
bonben toa$ / Dan Dat Dp uit goeDe gratie begeerDe caten ganfcDeujft fouben te nietgebaen too?ben: Dit
te Doen: Dat (V ooft De bloeDfi02tinge niet enfochten/ ift bat De gene begeren/Die ban een anDer ïteligie 3ön/
maer Daer be|le DeDen om Die te beröoeben. Qbit toer* boo? Detoelfte top Dier fo toel beDoren te fpjeften alsf
De feer b?eet berDaelt / maer toant ïsie rafTdüft en boo? D'anbere: en inDien Die niet teniet toojDengeniet bv articulen ban ben Canceiier toerben geleien/ fo Daen/ foDunfttDun Dat ongoDbeluft en onrerbtefijfe
enftonben be<@efanten Daa ban niet meerbegrüpen te toefen, l^ict meDe Deeft np opgeDoutvn te fp jeften ;
nocD baer en toerb niet op gerepliceert.
ofontljouben.
<®e nieutoe Articulen bp De peeren Commiprtf*
(€m leflen fjebbcn (p nieutoe articulen obergegeDen: boo?töe aengefien Dat De Staten Den gefubmit- fen obergelebert toaren be nabolgcnbe.
teert Dabben inberfelber boegen atëbe ^oo2iucljtigc
ttoninft/ en Dat DelfóanDatartë ban fijne Höajcfleit 1. TN den eer ften, de Pacificatie in 'c jaer iptf. den getarte»
bereet toa.^Daer te biijbcn/ totter tijD toe Datfe ant*
•*-8 Novembris tot Gent aengegaen engemaekt: tn,wtt.
tooo?DeöaöDen ontfangcnbanDenÊeifer: bermaen^ en ook de Unie tot Bruffel den 9 January Anno 1577. [,"$CJ;
Den Den Dat fp boo?Defc anttooo?Deooft geen geceet- daer na gevolgt : daerenboven het eeuwig Edicl: en ferlö&f
'Jlom'
fcDap en fouben maften om te bertreeften.
gebod den 17 February in 'tfelve jaer gekondigt en Maitft*
%$e <5efanten Der Staten toat bertroeften fijnDe gepubliceerr
, mirfgaders de approbatie van den Co- niffTertf»
©c 12>V
om Den te beraben / entoeberom ingeftomen ftjnbe/ nink, fullen in alle hare poindïen en articulen onder- fenboo?'
fanteit
ben 18
Het
Staten
cnr

Deeft ^0«0? SMbaba in D^nluiber alber naem bOO? |houden en ter executie g'eftelt worden
'teerft COpie DerfOClJt ban 't gene baer gelefen toa0/ I 2. En want boven 't gene ten tijde van d'eerftebe

fcöuit op maer bat toerbe ben afgefiagen/fo feibe Dp boen boo?t$
te bcrif*
jjoc bat fp berjïaen Dabben bat Denlieber lefte gefcD?ift
antiere? Denlicben fo gualijft afgenomen toajs getoeefl / baer op
iftriff c fp begeerben alleenlijft in 'tgenerael te repliceren,
ïö& Ecftln.g titenaefienbat niemanb Daeriieber Derte enmeninge
Jtöaj
beter ftod ftennen ban fpluiben fclbe: fo berftlaerbenfp
«lifTarff^
batfe bebtoongen
toaren
getoeefl
't felbeDenlieber
te fcDJijben
bp
notelijftijeib
ban Dare
eigene
faften.bie
ftenii>
fttt,
fier toaren ban eenigen anberen in ben ganfen Saeb :
maer bat fp noit gebaeftt Dabben in be alberminfle fa*
fie Dacr-lieber <©oo?lucDtigDeben en 3©eerbiglje*
Den te quetfen of te fto?en: niet te min mitsf bat fp
gemerftt Dabben uit be obergegeben articulen / bat
fp uit alle Dope ban b?ebe gefloten toaren/ inbien
fp iet b2pltjft boo?geDouben Dabben boo> toeemoeDiglieib / aengefien be pcrijftelen bie fpteb02enfagen
tn ooft 't gene bat Den getóeigerttoa^/ baerfpnocD*
tanö anDere af Dabben geboopt : Dat DaerlieDer
^002lucDtigbeDen en ïDeecbigDeben fouben benften/
bat ben beÖ2llftten enbenaubcn beel bingen toerben
toegelaten/ baer be boo2fpoebige en toeelbige menftDen af fouöen mogen bcrifpt en geftraft toojben.
€en leflen bat fp bafl betroutoen ftellenöe op Dare
goebe confeiemie / al0 bat fp nopt gebaeljt en Dabben
pemanben te guetfen of te floren / niet feer en too?ben
bctojcgt of beroert boo» befe optoo?pingen en berifpingen. <©aer na feibe Hlbaba : Aengefien bat ift
toawie
merfte bat mijnen perfoon geraeftt to02b boo? ben
lliOOit
acengeber
't fclbcengefclmft
: fo feg ift ban
ten eerflen/
bat
ift niet ban
met allen
Dcbbe gefeftjeben
bv con^
fent en approbatie bcö boo?lucDtigcn ^ertogé ban
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roerte gefchied is; na de voorfchreyen traclaten van 3fulp
de Pacificatie van Gent,:gen(
Unie en eeuwig Edicl: , vele
en verfcheidene faken ter eenre en ter andere fyden
gedaen, gefegten gebeurt zijn > fo in 't gemeen als in
'tbyfonder: fofalook metdefejegenwoordige Pacificatie een eeuwig vergeten gemaekt en geconftitueert
worden: niet min van 't gene namaels gedaen engefegt is , als van 't gene daer te voren gefchied : fulx dac
daer af geen vermaen , verwijt, noch onderfoek meer
gemaekt of gedaen worde , als of 't felve noit gefchied
en ware , en dat op pene dat d'Onderfaten defe betegenende fullen als beroerders en perturbaieurs van de
gemene ruftegeftraft worden andere ten exemple.
5. De Catholijke Koning falfijn Vafallenen Onderfaten onderhouden , handhouden , en fo verre dies
noodzy, vannieus beveiligen alle enyegelijkc rechten ,ufantien , gewoonten , vryheden , exemtien , en
privilegiën van elke Provinciën , Steden , Gemeinten,
en allen anderen particulieren perfonen , fo in 't ge

meinals in'tbefonder, gelijk hyin den tienden arti

cul van het eeuwig Edicl: , en ten tijde van de huldinge
van defe Nederlanden heeft belooft en gefworen.
4. Alle vreemde krijgsluiden, als Spangiaerts , ItalianenDuitfen,
,
Frangoifen , Bourgoenfe, Engelfe,
Schotten, en alle andere uitlandfe, die ter faken van
defe beroerten ten beide rijden zijn aengenomen en
ontboden geweeft , nadien defenpeis verkondigt fa!
wefen , fullen binnen den termijn, metgemeinenconfente te ftellen , gelijkelijk vertrtcken en op eenen
tijd.
f. En foYeel aengaet d'andere krijgslieden egeen

uit-
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uitlandfè wefende, falookde Konink tot volkomenloven defelve getrouwelijk en oprechtelijk t'onderder verltchtinge en ontlaftinge van fijne verdrukce on- houden op de poene van meinedigheid, en vcorfulx
derfaten, gebieden af ce danken en ce verlaten op eenen geftraft te worden.
11. Alle getengene van beide fijden doordevoortijd, alle de krijgslieden fo te Lande als ter Zee, ten einfchreven
beroerten al noch gevangen lijnde, fullen terde dn fy in rufte op hen felven mogen leven : behoudeftond en fonder eenigen prijs of rantfoen los en vry gelijkdatmen alleenlijk d'ordinarife garnifoenen en belaten en geflaekt worden : ten ware dat van te voren
fèttingen fal behouden en genoegfaem verfien. Op dat
daer
af
ook d'onderfaten , borgeren en alle inv/oonders fonder ware. anders tuffchen hen verdragen en overkomen
vertrek hen wederom begeven tot hunnen koopman1 2. De Grave van Buren fal in fijn vrydom en Vaschappen, ambachten en hanteringeten tijde van vrederland wederom gefield worden , binnen dcinemaende, waer mede fy hunne huifvrouwen en kinderen (fonden, nadien de Prince van Orangien fal volbracht hebder hunnen naeften te verongelijken ) eerlijken mogen
onderhouden , en ophouden , en verlaten het openbaer
ben 'tgene dat met hem fai gchandelt en getracteert
worden.
gebruik van wapenen te vorens ongewoon , en in tijde
i $. De decreten , geboden , difpofitien en ordonvan peife niet dienende.
nantien
by den Aertshertog Mathiag, en den genen
6 Dat alle fchattingen, impofitien, en andere ongewoonlijke tollen,ongelden en laften ter oorfake van de- neffens hem wefende en den Staten federt de lefte be
fe tegenwoordige beroerte cenigfinsopgefteldjgehelijk j roerten op den naem vanden Conink uitgegacn , fulafgeiaen en teniet te blijven: in fulker voegen noch- J len voor wettige en van weerden gehouden worden, en
tans, indien men bcvonde datter noch eenige belaftin- hun' volkomen effect hebben, foveel aengaetden bege behoorde tot gemeincn oorboir gehouden en gecon- nefkien , digniteiten , officien en eenige andere dingen
tinueert te worden : fohaeft alsfulx ietby den Staten die plegen tewefen van de machten ftaentcr ordinavertoont fal fijn , fal de Conink fonder fwarigheid hem riffe difpofitie en verficninge van den genen die de
plaetfe van den Gouverneur van de voorfeide Provinvoegen na den raed en begeerte van den Staten.
ciën houden: maer niet in faken den eigenen perfoon
Ook fofal devryheid des koophandels, en den
vryen doorgank en paffagie op alle plaetfen door de fte- van den Conink verhouden en gereferveert, of degene
den , dorpen , bruggen en havenen van de felve landen die gedaen fijn tegens de rechten , privilegiën , en vryen Provinciën , niet min te Lande als ter Zee , en door heden van den Vaderlande , fo wel in 't gemeine als in
de foete wateren en rivieren wederom opgefteld en in 't befonder, of die anderfins totyemands injurie, nagebruik gebrocht worden , fo 't felve plag te gefchieden ]deel of fchade ftrecken foude.
voor dele tegen woordje beroerten: maer de nieuwe j i+. Van gelijken fullen de Magiftraten en Officietollenen impofitien fonder autoriteit van den Co.iink ren van alle liedenen plaetfen die van hunne dienften
door defe beroerten metterdaed opgefteld, fullen ter- afgefteld fijn , by andere wegen en middelen dan by orftond afgefteld worden.
dre van rechte wettelijk achtervolgt, of anderfins tegen de privilegiën van de voorfchreven Steden , of bui8. En teneinde cgeen oorfaken of voedfel vangefchillen of klachten over en blijve : fullen alle geeftelijten d'ordinariffe en gewoonlijke maniere van doen,
ke en ook alle wereldlijke perfonen, fo wel inlanders als met den eerften wederom gefteld en vernieuwt worden in hunne digniteiten en O fficien, en fal in toekovreemdelingen, wederom komen elk in 't fijne , tot
hunne wereldlijke en geeftelijke roerende goeden noch
menden tijde tot het maken vanden felven geproceinwefenfijnde, en tot aile hunne onroerende goeden, deert worden , gelijk men voortyden gedaen heeft, en
rijtelen, fchulden en actiën, en de felve terftond mogen fo na de rechten , gewoonten en privilegiën van eiken
heffen en gebruiken : te weten, in fuiken ftate enge- jlande, ftede en plaetfe behoort, om niet te gedogen
fteltenifle, als de felve tegen woordiglijk bevonden ful- d'ongelijk yemanden aengedaen
lert worden , en dat alle bedrog en argelift uitgefloten :
if. d'Autoriteit en gehoorfaemheid fal den Conink
niet tegen ftaende eenige verpandinge of eenige andere van fijne onderfaten fonderlinge wederom toegefteld
verhandelingeen alienatieter contrarie gedaen zedert en onderhouden worden, fulkeals dat na uitwi/fenen
. den tijde van de Pacificatie van Gent,maer 'tgene voor vermogen van de Godlij keen wereld lij kerech ten, eri
de Pacificatie van Gentgefchied is-, word gelaten ter ook na de privilegiën, gebruiken en gewoonten des
difpofitien van de felve.
Vaderlands, met ook na de Pacificatie van Gent , d'Uo. Infgelijken fal ook eenyegelijk van de onderfa- nie daer na gevolgt , d'eeuwig Edict, en dit tegenwoordig tractaet , behoort , en fo die voortijden onderhouten ten beide fijden wederom gefteld worden in fijn eeden isgeweeft: op dat dejuftitie terecht bedient eri
re, digniteiten , beneficien , regeringe , ampten , dienften en officien , t'eenemale in fulker voegen ge- d'onderfaten geregeert mogen worden in alle billiglijk fywaren ten tijde van d'eeuwig Edict, blijven- heid , equiteit , rufte en gehoorfaemheid , en dat in alde 't gene de welk voor d'Edict is gebeurt, ter dif- der voegen en manieren alft gedaen geweeft is van alle
pofitien desfelfs, uitgenomen alleenlijk den genen die gedenkeniffe fo vanden overleden Keiler Carel den
bewefen fullen worden van eenigen dienften verfien vijfften , en fijnen voorfaten , als ook ten tijde van den
geweeft te fijn tegen de vryheden , rechten en privile- Konink , tot in 't beginfel en aengank van dek beroergiën van den lande : nochtans hier in verfien,dat alfulke
te ,fonder welke vernieuwinge van der autoriteit des'
' gefpolieerde van nieus in hun geheel te ftellen en te re- Koninksen onderdanigheid van den onderfaten, geendintegreren , fullen gehouden wefen den eed te doen in fins mogelijk is het volk in eenigheid , eendrachtigheid
en oprechte Juftitie , rufte en vrede te handhouden.
'tfullen
naeftvolgende
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i5. Refteert 't poinct van den gouvernement en redienften en officien in toekomenden tijde gekofen ful- geringe van den voorfchreven Provinciën , ter oorfake
len worden, wederroepende, caffërende, enteniete van de welke fal de Konink kiefen eenen Prince of
Princeffe van den bloede , die wel ervaren en te vollen
doende alle 't gene de welke ten beide fijden daer tegens
verfien fijnde met experientie van faken , fai hebben de
is gedaen , gedecreteert of uitgefproken.
io. Dat niemand en fal onfangen worden tot eenio; gaven en qualiteiten infonderheid van node wefende
gouvernement van den Landen , Steden , Caftelen en totfo treffelijken laft enftaet. En vanden welken of
Sterkten, Capiteinfchappen of Overighcid van het welke d'onderfaten fullen goede oorfake hebben, hen
krijgsvolk,noch totten Raden van de faken van Staten, tevreden te houden : en fal de felve ook regeren met
fecreten , financiën en andere officien van meerderen alle gerechtigheid , billigheid en equiteit : en befonder na de gebruiken , rechten , gewoonten en prigewichte , dan geborene en naturele van den Lande,
vilegiën van defe voorfchreven Provinciën, mede
begrepen onder de generale gouvernementen: dewelke
ook eer fy ontfangen fullen worden , boven de oude en ook begrijpende de voorfchreven Pacificatie en dit tegenwoordig Edict van vereeninge, en reconciliatie,
(F-iio.) gewoonlijke eden diemenden Conink als hunnen naren.welk hy fal fchuldig zijn te geloyen en te fwetuerlijken Prince plag te doen , fullen den Conink en de
den Staten defe artijklen folemnelijk befweren,en bcII. Deel.
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Catholijke Roomfe Religie afgeweken fijn, fijne Caweten, op dat
aamifoenen en befettingen gehad hebben) by advijie tholijke Majefteit , infiende den tegen woordigen ftaet
van den Raed van Staten , natuerlijke Nederlanders in van de Nederlanden , verleent den felven , door fijnen
bcwaerniffe geve, die den eed fullen moeten docn,daer ConinkiijkenCommiffaris, datfyindefe Provinciën
medefy boven d'oudeen gewoonlijke eeden, die den | (fonder eenig bedwank, moeiniffe of quellinge eer faConink als hunnen natuerlijken Pnnce plegen gedaen
te worden, hen fullen verbinden aen den Konink en de I ken van de Placcaten op de Religie gemaekt , fo lange
Staten defe artijklen t'onderhouden , endathy voorts j te fchorfïèn ) fullen mogen wonenen blij ven, tot dat
met den Rade vanden Staten wettelijk en behoorlijk
daer af difponere , gelijk hy tendienfte vanden Ko- j in
een verfekerde plaetfe, daer de opinien vry fullen
vanden
nink, mitsgaders tot profijten verfekertheid
Landen, meeft fal bevinden te behoren: en anderfins mogen fijn , by den Conink of fijnen Gouverneur Gete vergaderen , anders gedifponeert fal fijn op de
alft behoort te gefchiedën , en gedaen is geweeft voor nerael
moderatie van de Placcaten : hier in nochtans verfien,
de tegenwoordige beroerten
dat middelertijd alfulke Onderfaten van fchandalen,
18. Toelatende niettemin de Konink (en dat naektelijk ten aenfien van defe vereeninge en reconciliatie ) oproer en van alle gebruik en exercitie van andere Religie gehelijk fullen ben verdragen en abftineren , en
dat 't gene tot noch toe uit fijne patrimoniale goeden,
daerentuffchen fullen fy ook vryelijk gebruiken alle
ofbyfubventieenonderftand vandeGemeintegeno- . hunne
goeden fo roerende als onroerende , rechten en
men en ontfangen is , 't felve alfo gecollecteert en ont actiën , en fullen de felve , hoedanig die fijn , ook elfangen blijve, fonder dat ycmanden ter wereld eenig
ders mogen vervoeren of verkopen , of alieneren , gevoorder vervolg of quellinge ter faken van dien aengelijk hen goeddunken fal. En voorfö veelfy hun goedaen fal worden : behoudelijk nochtans datmen in toekomenden tijden ophoude van gelijke onthoudinge,
den begeren te behouden , fullen ook in hunnen afwefen en abfëntietot het bewende , adminiftratïe en ontaenveerdinge en ontfank.
fank van de felve goeden mogen verkiefen Ontfangers
19 De Pacificatie van Gent, dTJnie Generale van
in de felve Provinciën fuiken ais hen goedden Staten daer nagevolgt, en d'teuwig Edict van Catholijke
dunken
fal
: en daerenboven fo dikwilsen menigmael
BrufTcl hier voren in'tbeginfel gefteld, blijvende in
als
hen
believen
fal, mogen wederkeren inde feive
hun geheel, fullen de Staten afgaen en renuncieren
Provinciën:
levende
nochtans Catholij keiijk, en in
alle andere verbonden , verdragen en onderlinge geloften gemaekt en gecontracteert ter oorfake van de fulker wijfeen manieren als Catholijke perfonen bevoorfcide
beroerten, fo binnen als buiten de Provin- taemt : en fal fulke wederkomfte en macht van fijne
ciën.
goeden fèlts t'adminiftreren eenen yegelij ken ter goe20. Sullen onder dit contract begrepen worden
der trouwen toegelaten wefën , fohaeftalsdenPaftode Coninginne van Engeland en den Hertog yan ren , Officiers en Magiftraten van der plaetfen daer fy
Anjou.
begeren weder te komen , fulke henne meininge en
Van de andere poincten aengaende de volkominge, wille fal te kennen gegeven en geinfinueert zijn. Uyt
expeditie, confirmatie, publicatie, en de eeuwigeen welke Coninklijke goedertierenheid genoeg eenen yevafte onderhoudinge van defe Pacificatie, falnamaels gelijken openbaer word, dat de Conink niet min dan
getracteert worden , als alle faken fullen overkomen en confifcatie van goeden, den val en bederffenifïè van fijnen Onderfaten foekt, noch ook de felve met ftrafgefloten fijn.
heid en rigeur vande voorgaende Placcaten heeft voorgenomen tebedwingen : nademael hy ook feer bereed
1.
A
Engaende
de
Religie,
de
welke
allen
waerartfru*
is
de
felve
Placcaten met den Rade van Staten behoorJen aen»
•^•achtigen Chriftelijken Princen te rechte
narrbe moet feergerecommandeert fijn , en mag de Conink
lijk te matigen en te modereren , en al te doen dat ter
geenfins voor by laten ( volgende de voetftappen van eeren Gods Almachtig, rufte en yrede van de landen
de Catholijke Coningen zijne voorfaten) uitterlijke behoort, en 't gene eenen fachtmoedigen goedertieren
te begeren en te bevelen, dat in zijne patrimoniale en feer minnelijken Chriften Prince bctaemt.
Landen blijve en onderhouden worde de Catholijke
Apoflolife Roomfe Religie, van allen ouden tijden 0$ benfdüen bag be&Den öe<©efanten ber&ta*
ten aen De boo2fcl}?eben peeren CommifTariffen
niet alleenlijk inde felven ontfangen, maer ook onder de welke d'Onderfuten van de felve Landen en becfciaert/ fcatfc b'aiticulen fcie baer boo?ben noene
Provinciën hier voormaels fo voorfpoedig zijn ge- gelebert toar en / baböen gebifiteect en gelefen / en bat
weeft en gefloreert hebben. En in de welke t'eene- 5P befeibe bebonben toat naöcr tien fin en meninge
mael kennelijk is, dat fo wel de Conink als andere fij- ban tien Staten te nomen: maeröe torjlefp bieniet
ne Voorfaten eertijds gehult, endoor middel van fo- en moebten uit hracöte ban öenlutber coinmtflïe aen*
lemnelen ecde voor hunne natuerlijke Princen ontfan- baerben/ betoijle baec beel anbere fijn bie be felbe
gen zijn geweeft: welke voorfchreven Religie, alle moeten boojgoeb enaengenaem Bouben/ fotoe!a!£
andere uitgefloten , fal voortaen vry , vredelijk en fon- fplieöen/baer toe fp meenben be|t te toefen bat terfïonb
der eenig belet in den Provinciën van de Nederlanden niet aüeen öe generale Staten / maer oou be Staten
geleerr,geoeffent en geexerceert worden, gelijk de Sta- ban elne $:obtncie mfonberBeiö fjenlieben baer op be?
ten ook eertijden hen felven onderlingenenfolemne- raöen / ftierom toaren fp ban meninge tot bien etnbe
lijkindegeneraleUnie verbonden hebben , enookin eenige ban ben baren aen be Staten te fenben om ,.:
het eeuwig Edict, en in veel brieven aen den Conink, 'tgeneboo?feibi$getroutoe^jH teberric&ten: maer©/^:;
Co wel na als voor defe beroerte hebben toegefegt te ge- aengefien bat boo?nemeujBDe ^obtneien boo: toel* fawm
dogen en te hebben
bevorderen, en gelijk zyal noch°onlanx her commifiïe fp baer öanbelben/alle bagen bectoacö* 5n De
gefchreven
aen de Keiferlijke Majefteit: in ten oberballen te toojben ban be «Spangiaerben : fo en (KE1
der voegen dat zy fonder merkelijke oneere , fchande, ftonbc bat niet gefchieben na baren toille en begeerten/ hmbv
ja gehele confufie vanden guifchen politijken ftaet, tenfp batmen fo lange berlene rufïe en afjtanb ban JJanö
niet en mogen in een fake van fo groten gewigte 'm ee- toapencn/ toaerom fp baben batfjare ^otrjlucfuig; JjJJJJ^
n igerley manieren eenigfins doen tegen hun eigene ge- beben en a^eeröigbeben toilben befcBirben batter be- oen / om
fchrifcen.
ftanb gemaeut too?be ban ttoe maenben alf eenïnfe/ D« &in*
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^ket m fr toöttrtwn öa* acnöcficn
foute tooien
op 't naeften rot defeprefeptatien, dan re continueren
stoten perfoon ban oen Mciftt / Die acn&euèr; en mtbödaer të defe
feer jam merJyke en wrede oorlog , aengeGen den
« £&* ban oefen bjeöe/ en oor Dare öerfonen/ öie<©eefle> nood destijds, donfprekelyk quaedd'welk d oorloge
titrtemi
lijn toaren / en befonöec öe pecfonen tuffcDen tóelne öe mede brengt , de fclïeidinge en aftreckinge van diveriê
opöe
(©O2logeccboctttoo?b.
Steden, Provinciën en perfonagien, gebrek van gelde, van hoofden, munitienen van andere middelen;,
&e peeren CommtffatffTcn öebon&en fcÈbcrfoen
bederffeniffe
en verwoeftinge van diverfe principaeirjoeo
(
beloof
öeh
alle
neerfïïaljef
o
te
boen
aen
ben
Jgcr*
Ijantio
Imge
tog ban €erra $oba/ om fijn confent baec toe te
, en die weinige ord re en eendracht die
fouöen benomen. 3©eln antbjoojbe benomen ïjebbenbe/ fo nVquartieren
daer is, totten tegenwoordigenftaet, daer bygevoegt
teliöcrt
dat de Heeren Com m ifTariffen van den Keiler hebren.
fonöen
fn bendeere ban "jlfêelcop
aenöeen Staten
<H5e*
necael metteboojfeftjeben
acticulen/
baec Denefc
ben d'opjnie , dat de Conink by den voorfchreven arfen# ook Dm fcö?öben0 in mantecen fitec na bolticulen doet en prefenteert al't gene fijne Onderfaten
nenöe:
met redenen fouden mogen eiffen , en meer dan men
toni u.in
Dè C>c^
fanten
iw£>ta*
ten
nrt
Colcu
oen oe
•Staten
<5cnc
raef.

foude konnen pretenderen, uit krachtevande ReliYn Heeren : De lefle die wy van u ontfangeh gions-vrede van Duitsland. Indien den peis voor defe
•^■■•hebben zijn van den 29 Junij , antwoorde op rcife gebroken word, daer en is geen apparentie om
d'onfevanden 18, niet wetende of gy ons t'fedeft'ge- immermeer daer aen te geraken, want den Konink
fchreven hebt , nochooicofgy d*onfe ontfangen hebt fal al zijn uiterfte doen om ons d'Oorloeie met allen
vanden 14. en 1$ derfelver maénd,ende leftevan overlaft aen te doen , binnen middeler tijd waenchyneden 14 defer, federt de welke, wy en hebben niet op lijk , en fullen niet ophouden , maer eer vermeerderen
gehouden te beneerftigen aen rnijne Heeren de Prin- de vervremdingen , verbitteringen en wantrouwen
cen , Coervorften en Commiffariffen van den Key- tuflèhen die van de twee Religiën in diverle plaetfen
fer om te verkrijgen andere Articulen , meer dienende alr^de wel opentlijkveropenbaert , hoewel gy mijne
totten peife en naerder komende tot ónfe inftructie en Heeren door uwe voorfichtigheid v/el moogt merken
uwe intentie, meer dan de gene die wy ualsdóenge- al'tgene voorgefegt is, nochtans en hebben wy niet
ïbnden hebben, in der voegen datfeeergiftereh voor kurtnen laten 't felve te vermanen en te doen gedenken ,geport wefende door eenen goeden y ver , ons
noetteons hebben voor gehouden en overgegeven de
latende
voorftaen een deel vanonfen laftetezijn , om
poin&en en articulen hier by gevoegt, in vele poimfren
verandert en gemodereert , fo zy verkleerden. Ook fo gelykelijk met het verhalen van 't gene hier gedaen en
hebben zy ons vertoont de grote moeite , arbeid en gerefol veert es , voor te houden , de confideratien
koften diezy gedaen hebben om binnen defer Stad te diemen behoort te hebben op 't gene men aldaer,
komen daerfy airede bat dan vier maendén geweeft om 't minfte quaed behoort te refolveren. De voorfchreven confideratien en hetverfoek van de Heeren
Zijn, buiten hunne huifen, door 't groot verlangen Commiffariflen van den Keifer om al noch hier te
de welk fy hebben om 'te maken delen peis fo notelijk.
En alfo wy ons gefubmitteert hadden aen den Keifer blijven , hebben ons occaüe gegeven om van hen anals middelaer op de felve forme als de Conink hem dermael te verfoeken datfe ons willen verkrijgen beftand en ophoudinge van Oorloge voor twe maenden,
Terra binnen de welke men foude mogen beflichten , verlijHertog
dat den
t hadde,vanen den
Jova Cömmiffaris
Conink
was 'van
te vreden
fefubmitteer
hier noch te verbeiden , fuftinerende dat wy niet en ken en accommoderen allcdepoincten noch in diffekonften weigeren hier ook te blijven, uit kracht van
rentie zijnde, volgende het gefchrifte d'welfc wy tot
de voorfchreven fubmiffie , d'welk fy van ons ook fcer dien fijne geprefenteert hebben -hier medegaende,
ernftelijk hebben verfocht om niet te fcheiden rei»' waer toe de voorfchreven Heeren Commiffariflen
fe&a en de faecke on volbracht , en dat fy middelertijd van den Keifer ons goede hope gegeven hebben en béfouden fijne KeyferlijckeMaj. adverteren van defe ge- looft te doen aen den Hertog van Terra Nova alle
hele handelinge : waerpp wy geantwoord hebben dat goede devoiren en oiGBcieh, Ü fal believen mijne Heewyu overfënden fouden hare voorfchreven articulen,
ren t'adviiëren op al , en wel wegen en balanceom daer op te verftaeri uwe goedègeheftë,enóökóp
ren 'tgene dient ten meeften voordeleen verfekerinons langer blijven binnen defer Stad : daerom fal u bege van den Lande , en ons metten eerften en fonder
vertrek
adverteren uwe goede refolutie , en ook op
lieven t'overfien defe articulen , en de felve te confereren fo wel mette eerfte , als met defe inftruólie , en d'onfe leftevan den 14 van defer maend, indien gy 'c
andere ftucken, en fonderlinge t'aenmerken datter vele tot noch toe niet gedaeh hebt , volgende de welke wy
Zijn die conform zijn onfer inftrudtie, en byfónder dat hiet laten en fullen ons te reguleren, tot welken einde wyu fenden deHeere van Melroy die van als wel
by ditgefchrifte abfölutelijk geap^tobeert eri aehgenómen zijn de Pacificatie van Gent , d'Unie en het eeu- fenoeg geinformeert is. En alfo defe fake es vanfulwig Edict in alle hare poincten en articulen , en toegeen importantien , daer aen de verderffeniffeofverlaten dat niemanten fal gequelt of gemolefteertzijn ter loffinge van den Lande gelegen is, dunkt bhs goed
oorfake van de Placcaten , de welke fullen gefchorft en notelijk dat gy d'advertentien doet aen alle de Problijven , ter tijd toe metten rade en ad vijs van de Staten
vinciën in'tbefonder dien de fake faekt, om op als
anders fal geordbnneert zijn* Item , dat de mogerit- hun advijs en refolutie te hebben , eh dat metten
heiden autoriteit des Coninxfal gelimiteert engere- kortften > eh ons gedragehden voor de rede aen den
ftringeert worden na uitwijfen der Goddelijke en we- voorfz Heere vah Melroy fullen lluyten metonfefeer
reldlijke rechten , privilegiën , gebruiken j en co- hertelij ke recómmandatien aert uwe goede gratiën,
ftumen van den Lande , eenfamentlijke der Paci- biddende God u te verlenen , > >.
ficatie van Gent, d'Unie, liet eeuwig Ediót en de- • Mijne Heeren in voprfpoed, lankfalig leven, uit
fen tractate , en eenige andere verandëringe die gy vin- Geulen deh io July 157^. Onderftond, uwe wel
den fult in de felve articulen , met de verfekeringe van
geaffèc'Honeerde vrienden om u diehft te doen,
het vertrek van alle vremdelingen uit alle deié Ne- uwe Gedeputeerde wefende tot Geulen s war lager
derlanden ,wefende alle principale pbindten. Ter an- ter Ordonnantie van de voorfchreven Heeren Gededere zijden moetmen wel letten en examineren den
pute rde ,en was ondertekent J. de Kee/fel * d'op-i
9 , ix, 15 , 14, 16, 17 , i<J > eneenigé andere articu- fchrift was, Aen Mijne Heeren, Mijne Heeren den
len ,niet gehelijk accorderen met uwé meininge, ëen- Staten Generael van de Nederlanden vergadert t'Antwerpen.
famentlijk de weigeringe van d'exercitie van de Religie, buiten Hollanden Zeland , wefende al van groten gewichte en importantien , endie t'famert wel We- D€ Staten öefc noo?fc|)?ctocrtD?KiJW en articulen
gen en balanceren. En daerom al eerft dat al niet en
ontfanrjen ijcüücnuc / na bat fn De fclrjc Qcutfttccrt
is conform eh volgende uwe begeerten : nochtans haööcn/ Ijctiftcnöacc ban mibDclbcn gcfonüenaüetif
fo bidden wy u mijne Heeren rijpelijk te wegen en P^obtnctcn trieop tic «©cncraUtcit QtbkMm uaren:
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geben fo rebeltjft en billig toaren / Dat Daer op eer b?e*
De Dan beflanö gemaeftt fouDe toerben / en Dat DP O^n
minDer $toarigOciD nocfj ft02tec fpatie gcflelD en IjaD*
beinDe §p20bmcien teberfamelen en raeb Daer af te
b?agen op De conDitien Dacr'tbeflanbopfouDetoo?*
ben gemaeftt/ Dan op Den bjebefelbe. hierom feiDen
fp/ al toag Dat De Meeren CommifTarifTenmette<©e*
't beflanD
fanten t'famentlijft ban meninge toaren
noobfaftelijft te toefen : noebtantf obermitgbe toeige*
ringe ban D'anDer partije/ DaDDen Ijaer 3&002iucBs
tigljeDen en JBcerDigljeDen Baren racD en toilleniet
feonnen brengen totter DaeD/ enDoetoel De <0efanten
Der Staten Dit al(e£ met goeDe becjuamc en fuf ifante
reDenen toeDerleiDen en alg nocb op 't beflanD aenfjielDen / Dat ooft Den fëeifer aen De boo?fcb?eben l£ee*
ten CommifTfarififen ernflige brieben fcj)?eef Datmett
öaer afoberftomen foube/ foen geeft De hertog ban
töerra $oba Daer tos nott toi Hen berflaen.
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toillen Dft Dier nu toat bp la«n öeruften / te*
iDtjle De $20bincien op Defe b?eDe articulen re*
folberen/ enbecöalentoatgeDurenbe Defenbanbelen
booit.ö miDDelretijD / op anDer berfcbetDen piaetfen
gebeurt t& ^e^2ince ban^acma lag in alle Defen
tijbfeer flerïiboo2 ïBac(ïricl)t en IjabDeficftbanacG*
teren feer ftera begiaben/ toant DP b?eefbe Dat De
$2ince niet onDerlaten fouDe om te bep?oeben of Dp
De ^raD niet en fouDe Bonnen ontfetten/ ty Daefte fjcm
feer om De ^taD te beftomen/toant bp geen tijD en berfuimDe bpnacbtnocu bpDage: alfoïjpniet alleen De
^lonieriSen liettoerFien om te graben/ maerooabe
folbaten. Q p baDDe (gehjB gefeiD ijS ) een groot öoog
plein of platte fo?me Doen manen omtrent De 252iiffel=
fe poo?te/ Daer meDe Ijp belette Dat fiem Die ban binnen
alDaer niet en ftonDen beijelpen / lp baDDe bcrfcbeiDen
mijnen gemaent lanr Der gracgten ban Der ^tab / en
bpfonDer DeDe bp alle naevftigbeiD omDet 25oltoern
bp De boo?noemDe $oo2te te toinnen / en fjaDDe alreDe
Den fecreten tocg ban Dien getoonnen/ fo Dat Bp Doopte
ban 'tfelbesöoltoern&acft meefier te too?Den* ^en
2? JBep DeDen Die ban binnen eenen getoeiDigen uit*
bal / en onDefeten ttoe mijnen / ffoegen een Deel ban Da*
te bpanDenDooD en cjuamen gelucnelijb fonDer febabe
toeDctom in De ^§taD / en eenige geauetft 3tjnDe. <&n
cjefcbieDe bcel tijDö/ Dan acljternaer fiebben fpfobe^
leuitballen niet meer geDaen/ Die ban binnen toon*
Ben toel Dat fp goeDe folDaten toaren / D2oegen Daer
feerbloefe en baliant/ lieten niet af al Dat tot tegen*
toeer DienDe : maer Dctoijle DebpanDen Daer feer moe*
öe machten nacDt en Dag / fo boelDcmen toel DatbP
alDien fpgeen ontfet bregen/ Dat fp cïntelijB fouDeh
moeten of bertoonnen tocröen of bp compofitie ober
oaen. ^cn 3 2!unpDeeftDe©2incebanparmage*

fcD?eben aen Die banlfêaeftrfcDt / bat Dp mebeDogen h^,nce
DaDDe met fo goeDe folDaten Die Den fo bjcmelijb b?oe; ^aQima
gen/ toaerom Dp genegen toatf/ fo ft' Den toilDen op ismtt
geben/ DenlieDen in genabe aen te nemen en een gocD ******
appoinctement
geben: fpop fagen
Dat fp't niet
en
fouDen bonnente DcrDen/
ontfet toel
cnbeljoefDen
fp J£c,
ftnc&r.
niet te Dopen / fp fouDen eenige uitfenDen / Daer toe
Dpfebip geleiDe gaf te bomen entoeDerte Beren/ fp
mocbtenDet leger Datter boo? lag bomen felföbcfien/
rieDDenDatfe niet Dalfiarrig noclj obflinaet toefen en
fouDen/ toant De genaDeflonD Demnu nocDopcn in
Dien fp Die bertoo2pen fouDen Dem Daer cjualtjB baren
niet
te toijten.^p
geanttooo2t:
Dat fpDebben
(0oD lof
niet geb2c& Debben
DaDDen/Daer
nocDop Dat
Daer geen ^S0
öan bte
nooD en D?ong om Dare eereen eeDniet beter te be^ »af
tracDten/fpDacDtcn Daeral!Seerlpeenb2ome folDaten teD2agen/ en De fïab te bcfcDermen tot Den laetflen
bioppei bloeDö toe/ en fo lange fp DanDenen armen Itricöt.
DaDDen fouDen fp Die ter toeer (lellen/ fptoiflen ooft
toel toat bettoag ficfj ïn genaDe ban De jépangiaer*
Den te begeben : ^aerlem/^aerDen/^icDenen en beeï
meer anDere piaetfen DaDDen DenlutDen geleert geen
^èpaenfe beloften te betroutoen / al(ï Den gelief De
moebten fp D^n toeDerom bomen befoeben / fp DaDDen
nocD bruit0 en lootg genoeg boo? DenlieDen en anDertf
met/ enbiergeltjbemeer: Daer op begonDemen toeDerom feer Deftig in De &taD tefcDieten/ DeDen ooft
fonDer opDouDen op fjet öabelön boo?De 252itfTelfe
poo?te fl02men tot Datfe ten lefien meefier Daer ban
geto02öen fijn/ enalfo optetoallen enbeflen logeer*
Den: boe Beeft §9armaboo?t0 met mpneren te toerft
gegaen/ enDengeflaDigmetgeDurige alarmen moe*
Deen macDtelooiS gemaeftt. 5Jn Defen tijD Debben De
Commiffariffenber föeiferlijfee H9aj. feer acngcDous
Den aen Den feertogban (€erra|loba ombeflanDte
maften/ Daer toe Bp niet en toilDeberflaen/ maeraï^
DpDoojDen 91lertfbi|TcDop ban (Crierfeer geb?ongen
toerDe tot beflanD te maften / anttooo?Dc Bp / Dat Dp te
b?eben toaö'tfclbc te bertoilligen/ inDienbe ücur*
bo?(len Den €oninft berfefterben/Dat fo berre Den peis*
niet gemaeftt en toerbe/bat Dan De ^taD in fijnen Ban*
ben fouDe gereflttueert toerDen/ en altf De SöiflcDop
DaeropcepïiceerDe/ BoeDatmenDe^tab reflitueren
fouDe DienocB nietentoajS getoonnen: foanttooo2De
be^ertog ban €erra l^obaDaer op/ DatBPf^ baet
boo? Biel al$s offe alreDe in beg Coninr BanDen geflelö
toare. «©ocBtoat mtDDelenDe Commiffartffen boo?
tooien toao al niet/ en bolgbe De boet Die Bern De
^tnce ban §9arma gefcB^eben DaDDe / Dat Doe De op*
DouDinge ban toapenen of Bet beflanD langer uitge*
jlelD toerDe/ Doe Bet beter fouDe fijn/ alfo BP nieten
ttojjff elDc De ^§taD Baefl te fullen beftomen/ niet jegen*
flaenDe men fouDe moeten becBten/ DocB Dat mofl ge*
toaegt 3ijn« 3Ü13& De ,§tab Dan in Defen nooD toa^/Beb*
ben fp ben 19 5funpeenuttDer<§taDgefonDen/ öie ©feban
met groot penjftel binnen 3CnttoerpenaenDen€ertf* jËgJ
Bertog en $?ince ban <arangien geftomen isS/cn alDaer fenöm
Den nooD Daer De ,§taD in toajS / te ftennen gegeben/ en f ™ am
bat fp 'talDien
niet langer
fouben feonnen
BerDeren
/ Daer*
ombp
Daer en
geenBope
ban ontfet
toa$en
Dat %"fp
gertes
6o?t0 / Datfe fouDen genooDfae&t 3ijn De ^taD ober te «en noot
moeten
geben/ftonnenbectoerben/Boetoel
en fuift appoinctement aenfp tebebucBt
gaen/ f/Lftnaö
aliS fp fouben
nenae*
toaren geen goeb appoinctement te fullen bonnen be* fcenoe.
ftomen/Doo? Dien fp op BenluiDen uitnemenDe feer ber*
bittert toaren / om batfe fo beel bolr en Dappere en er*
barene Capiteinen en <@fficier£ Daer boo? gelaten
Dabben / Die fp fouDen toillen to?eftm Hen berflonb
ooft Dat De lieer e ban J&iergeg ben 17 ^unp boo? ©c«?«*
IBaeflricDttoaiSgefcBoten/enbatBpDen 18 toaöo* «öan
becleben. "®\t toagbeoubfle fone banDeï^eereofnu Sf
»©2abe ban 25arlapmont een Dapper ftrjjgiSoberfle/De Ten m
toelfte ten töbe ban Dat De <0?abe ban 25ofiu tot l|oo2n o\itti^
gebangen
fat / fefteren
<©ouberneur
ban getoeefl/
Rolland /enEelanb
en *J£*°0i
atrecDt boo?
tijD toajS
ooft ban
^t.
<©elDerlanD/Bp toajs alss Doe <6enerael ban 't gefcfjut/
ooft <6ouberneur ban CBarlemont/ De p2ince ban
©arma toasf feecbeD?oeft ban fijn boob. 5^e€ertf*
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Bertog en ftiintè toaren met de boo;*f3 tijdinge feer bc^
laten / toant fp toaren Bel et getoeeft fo doo? gebjeb ban
geld aio1 andere beletfelen/ 't toag toel toaer dat bc
<©uitfe ruiteren tot 5000 en 300 toe D002 ben <©?abe
ban l^obenlo ben 1 6 Mep al toaren gemonfïert en bp
ben anderen omtrent Berilo bergadert/ bat 006 <8?a*
be^an ban J&affau feec aenöield aenbe geünieerde
godinnen om 30000 gulden in promtis geceeb te
Öebben / om be €ngclfe en ^cbotten een balbe maenb
te betalen / daer mede bj> die fioopte toiiiig te maben/
daer toe öem 002e UiaiS berleent / ban daer toaren nor Ij
bele andere ^toarigbeden en beletfelen i niettemin be
j&ince rcfoibeerbe batmen bet moft toagen/endeoe
alle debotr datmogelp toasf/ beerdigden den brenger öetf biicfs tocderom af en gaben Ijem fcljnjben
mede/ en oebnlen bem fijn uiterffe deboirtcdoênom
imdcrom daer binnen tenomen en den felben b?tef den
©berden en Capiteinen ober te lederen en [)èn daer
op te bedaren. <Dcn b?ief toaö gefeb^eben met een
feiein net bandenen / groot omtrent de ttoe delen ban
eenfjalfbelpampierö/ en toa# luidende bantooojde
telöoo?deal0bolgt:

yoorftaen dat fy op defakeh beter fullen letten, gemerkt
infunderheid dat wy merkelijk vernemen uit der vyanden geintercipieerde brieven , als dat fy hun berouwen
der aengevangene belegeringe van Maeflricht , latende
hun dunken dat fyd# niet veel en fullen vorderen , wy
hebben ook goede advertifTementen dat fy noch fullen
toteenen vrede moeten komen, alwaert alleenlijk in
aenfiendeskrijgsvan Portugael, fo dattet te verhopen
ftaet dat gylieden u vromelij k dragende, alfo gy tot
noch toe gedaen hebt, wel haeft fullct worden verloffet,
wacr toe wy nieten fullen laten alle mogelijke en menfchclij'ke middelen in'twerk te ftellen tot uwe ontfettinge , niet twijffelende of God den Heer fal fijnen fegen
daer toeftrecken, wiens befchuttinge en befcherminge
wy ulieden van herten doen bevelen. Uit Antwerpen
den ifjuly 1579. Gy fulletgewaerfchoutwefen,totuwen eigen befte uwe netten ( daer onfe brieven metter
Duive gefonden van vermelden) hier namaels dieper te
hangen, gy fult een teiken doen met root op S* Jans tnorn, fo wanneer gydefe brieven ontfangen fult hebben^
's morgens van 8 tot 9, en na noen van i tot 3 uren, en
was ondertekent Mathios, en GuiUaume de Najffau. Het
opfehrift was aldus : Onfe feer lieve en befundere Melchior van Swartfenborg,Superintendent,Borgemeefte-°
ren, Gef woren en Raed, Capiteinen , goede borgeren,
fol Jaten en huifluiden binnen der ftad Maeflricht.

ban tien MAihias by der gratie Gods Eertshertog van Oo:l:ennjk,Hert:og van Borgoingen,&c. Gouverneur
ftertoij en C-ipitein Generael : feer lieve en befundere,wy hebJHÖatfj^
ben ulieden fchrij ven ontfangen, de welk ons by den
agen
$*inee
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die isuit, enderhebben
ftad Maeflricht
j"V£tfond
b00?f5
baer
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n bat be felbe ontfangen toas toa*
tanden hoort het pirticulier bericht de welk hyons van uwe)
aen De
ren toel getoent/ fn toaren daer mede feer bcrblijd/
beleger* fake heeft gedaen , en voornemelijk van dat gy u lieden Öoopten oob de beloof
de iy dagen bacruiterfïeOeuoic
be bin* fo uitnemende wel gedragen hebt , en fo heerlijke en
IKÏt
atë
nocb
te
doen
/ om dien t(jd tegen te Douden / en aloffelijke getuigenifïe van uwer deugt endapperman- nimeer
den
den
andere
n feer/ maerolacp! fp toaren
3B9ae<
heid de ganfche wereld hebtgegeven,waer mede gyliejtïlCÏJt.
fo
ftoab/
mat/
moede
en macbteloo0/ doo?Det ge*
den ons , mitfgaders het gehele Vaderland , aen ulieden
durig
toanen
fonder
ruften/ datfe bet gualijn langer
grotelijx hebt verplicht en verbonden. Uliedergoede
bonden
berden
<©e
.
$Hnte
ban ^arma oob berftaeu*
enftandvaftige refolutieis ons ook aengenaem en lief
de
datter
eenen
Doop
bolr
bp
ben anberen berfamelbe/
geweeftom horen, wy hebben alle uitterfie middelen
om de &tad te ontfeten fjaefie Dem te meer / om (jen te
daer toe gewent om ulieden t'ontfetten , en fouden het

(F.i'j)

over lange met Gods hulpe hebben gedaen fonderver- 1oberbaüen. 3CI eer Set ontfet aenguame/ ben 18
fcheiden verhinderingen die ons door een ige gereten e ; 3funp toefenbe «§0ndag /Debbenbe belegger^ alle hen
mifverftanden fijn overkomende, fo dat ook noch onlanx alfowygercet waren om de fake datclijk te volbrengendeHeere
,
van Egmont met fijn volk binnen
Bruffel is gekomen, meinende de ftad in te nemen, onder'tdekfel der Religie die hy is voorftaende , doch na
dat hy daer eenen dag geweeft was , fo hebben de borgeren met hulpe van het garnilöen en andere knechten

ganfefjen bag en oob den nabolgcnben nacbt berfcfiet*
ben getoelbige aenballen gebaen tot 9 berfebeidene
toe /die die ban binnen bloeblöb Debben tegengefïaen
enafgefïagen met groot berlfetf en febade bande belegger^/ docö fijn be belegerde bier doo? fo moede en
macfjteloog getoojden/ batfp ben 10 fio?m/ die tot
berfcöeiden plaetfenmetgenoegfaem bet gebele leger

haefte en neerftigheid voortrecke , fo dat wy verhopen
dat gylieden kortelij xfulletalfulke hulpe en ontfet bekomen dat den vyand geen grote middelen en fal hebben om ulieden te krenken ,daer af wy u binnen korten

roepen/ bermen en blagen toass daerfo groot dattet
een flenen bertetot erbermenfoude betoeegt bebben/
macr befe felle bloedbonden en moo?der^ en badden
geen medelijden met oude nocb jonge. UBen feid bat-

die daer in waren gefonden geweeft , haer fo wel gedra- deg mo?gen0 te bier Uren OP tett 19 ^flinp / toefende
gen dat hy daer uit getogen is, nochtans hoe wel dat het 1©etrien $auli dag gefcöiede qualijben Kondentoe?
ïelve groot mifverftand heeft veroorfaekt, en dieshal- (berftaen/ bocbten en toecrben ben ebentoel feer man=
ven ulieden ontfet grotelijx verachten: desniettemin lijn en dloehlijKen : ondertuffcBen toaren de beleggerö
wy hebben met Godes genade noch goede hopeninge öoo? febere mijne in een Conbent uttbomende / feben
dat alle dingen ten beften fullen gedyen,daertoewy ook bib itt 'tgelit (ïerb in de ^taö geftomen/ en bleien
grotelijx pogen op dat gylieden binnen korten tijd mo- ban acljteren op de Staten ftnecbten / die op de b?efli"e Map
get dadelijk ontfettet werden , totten welken einde wy den (to?m af beerden. <©oe toa0 den moet gedaen/ en
van ftonden aen uwe brieven aen onfen lieve Neve den jelb fOtftf fjem te falbercn / dan de bpandett gatltjS ber- fïrrc&t
Gi'ave van Hohenlo hebben gelchikt,op dat hy met het ! bitteït fïoegental dOOdbatfebOttden/
bOp ban De
volk de welk in Geire tot dien einde byeenis, in aller gersS/Ouiffuiden/ mannen /bjoutoen enfoldaten/
binderen/ bet itan^ar.
ma met
rtctoclb

fngeno'

tijde en ten lanxften binnen 15 dagen gewiffdijk fullen men bet geroep en geftnjt toeleenuregaenjStoandaec
laten vernemen, ulieden biddende te willen hierentuf- fJ0?ert mOf|)t/ ecnige bcrgdcn en faibeerdCtl pen UI men.
fchen wel getrooftwefen, en in uwe aengevangene vro- ï be3BïjB/ maerdaer bielder bele bande 25?uggein
migheid en mannelijke kloekmoedigheid geftadelijk ! de USaejS en berdjOtibeil/ bele b?0Utóen fp?ongen
voort te varenlof,, prijs
ulieden
toefeggende
dat beneven
/ na
batfe Uitbadden.
mtfïrOOfiigbeid
fonderlinge
en eere,
die gylieden
daer door den
by ■ ban
baer felben
Kinderendaerdaert'n in
geUJOJpeit
3[n fut*
alle natiën der wereld fult inleggen, foen fultgyüeden ben jammer en ellende/ alffec niet meer te moo?*
ook gene ondankbaerheid bevinden by den gene die ben en dOOd te (Iaën bja0 / \)eeft den $?ince ban $ar*
hen felven moeten bekennen in ulieden grotelijk ver- ma / laten Ottlblafett en Omfifaen batmen aile be
bonden te wefen. Wy en willen niet na laten ulieden te 0ene die ttOfJfj bP Oet ïeben toaren berfcf)0nen fOUde/
kennen te geven dat onfe Gedeputeerde die tot Ceu- maer de felbe die bet leben beOielden toerden feer
len fijn om de vrede te verhandelen genen langeren tijd tpsanncltJB mede gebandelt/ Om Ijaer rantfoen tt
hebben dan totten 19 defer maend , binnen welken des maften/ f0 datfe toenfCï)ten datfe mede ttt de furie
Koninx Gefantenons den vrede moeten verwilligen, dOOd gejïagen toaren getoeeft. ^e^tad i.tfgeplOtt'
of ganfchelijkafüaen,en dieshalven het Land voor den derten berooft/ daer fijn feer toeinig fco?geren oKonink verloren laten gaen, daer door wyons laten bergeblebett/ fommige feggen ban öiie Of 400 ten
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Het dertiende Boek.

Beeft fip De toaebt obettoeïDrgt / en al 3Db7 fo boet al$'57?'
paerDebolft binnen Doen treeften / De poo?te met fjet bp
gelegen 2&oltoerft befettenDe met 3#n bolft/ iss boo?t$
met al fijn bolft regelrecht »n goeDer o?Donnantie geto*
gennaDeiBarftt/ Defelbe innemenDeenrontfombe*
fettenDe / boo?t0 BaDDe BP in fijn Bntë omtrent 60 fol*
Daten gefcljibt en eentge anDete om 't i^oftn te nemen/
'ttoelftaen D'eertiföDe ban De (tab gelegen «f/ Boog en
reDelijft (terft (ïjnDe. 3&e b02gen$ Die geen berflanö
metljemenöaDDen/ toiflenniettoat ter te Doentoafr
begaben (jenbaft intoapenenen opflrate. €gmont
/ 't i$:
u Buifen
binnen bet
u (lille
BouD ift
riep ö/gpè. bojgerg
om
niet te Doen/
fjeöbeten jegeng
garnifoen
De Colonel ^onftBeer <®libier ban Den (Cempel/ t^eerebanCojbeefttoag <8oubectteutban S&ufifel/ Defe
beeft bem terfïonb m De toapen begeben met fijn bolft
en toeinig bojgeren met De ruiteren ban Capitein
lüicbiel/ Dte lange Den JMnce gebient fiaDDen en
bloene erbarene ruiteren toaren/ en bebben retflonb
't Hof ingenomen/
bolft boojgeftomen
€gmont#
Die
ban €gmonts8bólb
ban Daeren berDjijbenDe
/ en aU
lenrbenö flerbertoojDenDe bebben fp Deflraten na De
|I9erbt refponDerenDe beginnen te befetten en op te
grabcn/ De fommige befettenDe met toagenen/ bar*
ren/ banben/ floelen/ tafelen en alle berbinDeringen
Die fp bonDen bp brengen. €en paer uren Daer na ftjn*
Der een Deel bo2geren met eenige ban 't garnifoen geto*
gen na De 3&obb2ufifel-poo2te en ïjet 25olbjerb Daer bp/
't toelb met €gmontiS bolb befet toatf / en bebben De
felbe metgetoelD geDtoongen De pookte en bet 25ol?
toerft te berlaten/ De fleutelen ober te geben entec
JAER-DICHT.
pooien uitte trecben: Daer bleben eentge ban €g*
De Spaenfche foLdaten Wreet bL.oedglerlCh enfet,
montsf bolb D00D/ miDDelretjjD guam Ijet al in toa*
penen Dattet toa£ / De goeDe bo?geten boegDen Ben bp
VerjLaente MaefirlCht Borgerstn InlfaóndersfneL,
) lm garnifoen/ Die met <£gmontbetflanb öaDDenen
<©e €ertfbertog mae&tmentiein ^ijnb?iefaenDe Daer Dp bem op berlaten baDDe om Dit etploict te toerfc
belegerDe ban JlBaefïritöt Dat De <6?abe ban <£gmont
toaren bet*
bp öem/ D'anDere
toeinig
(lellen/en toaren
met fijn bolft binnen buffel ma^gefiomen menenDè tebiHDert
en bonDen
nietbpöem
bomen / bo?flen Ben
öe ftaD tn te nemen / Dit f.$ alDniei toegegaert *©e <6?a? otlt op te fftate niet begeben/ en€gmont toajes feer
be^fnbpj» ban€gmont ouDfle fonebanDen oB^abe periHet fienDe bem felben met alle De föne in fijn eigen
3ïaDmo2ae!DteinDen|are i^5g. Den 5 Swboo?
ia(l ban Den hertog ban 3Clba binnen 25mffei tdass ienetgebangen/toenftBtebemfelbenDooD/enfbtBtal^
miDDelen om uit Der (lab te mogen ontbomen / Dan (F« »+i
ontbooft / DaDDe een regiment folDaten / toefenDe De (traeen en (legen ombemarbt toaren fo beftBan^
meeft a©afen/ ten Wcnffe ban De staten <©enerael/ en befet Dat bp nieten toifl toaet Doo? bomen. §p moft
toelb regiment men ban meninge \xm te geb?wi^ ooft bele bileinige tooo?Den öo?en ban De bo?getöe / Die
fien / neffeng anbece tot bet boo2gertortten ontfet riem toe riepen of Bet bem niet gebaebtig en toa$ Dat
ban ifBaefiritbt/ ty felbè öielD bemin fïjn ftüijf of $ljtt baDer op Die plaetfe jijn Booft berlo?en BaDDe/ Dat
J|of binnen 25?uffel/ bp fijne ftyterg/ gn baDDe een Bp geDatbtigfouDe toeifen Dat Bet De0 anDeren Daeg ja>
benDe ruitcren onDer bem / niemanD öabbe Cgnig rig fouDe 3ijn : anDere biaegDen of bp 3ön baDerje graf
guaeD bermoeDen op bem / en men bertrouDe öem rjuam befoeben / eenige riepen b?eebt maer ttoe of b?ie
bolfeomentlijb / fo toet ten regarbe bp een SeDerïanDö flenen uit en gp fult utoeiS baDeriö bloeD nocb fien. ^e
^eer bjaö / toienö baDer fö onrecbteltjb ban Den ^er^ (Put/ 3ün onbeDatbtbciD en onerbarentbeiD/ en Dat
togban 2ïlba omgeb?acbt toais/ al^meDe Datbpfo Bem Dit fo miflubte DeDe Bem feer toee/ en toaöfo
febonen lafl en bebe! ftaDDe aen De fnDe ban De <§t atenj groot Dat bem De tranen tegen fijnen Danft uit bo?(len/
noebtanö f]aft bp boo?Dem genomen / De ^inccïijHe fp Bielben bem alfo befet alle Den Dag en natbt fonDer
ftaD ban 262uffei in te nemen/ en te leberen aen Den eten en D?inben/ BielDen alle Den nacBt feer fcBerpe
jfkince ban $arma / bp toa# feer bemint ban De l$ee= toaeljt / b?efenDe niet alleen boo? b2anD: maer 00b Dat
ten/ €Delen enbo?geren Der (taD/ en men baDDe grote bp ontfet fouDe mogen brijgen / en Den roep liep al ge*
bopeban bem: bP ÖaDDe banlanger banDfetretetn< reet Datter beel ban De iBalcont enten tot fijne Bulpe
telligentic gebouDen met ecnige «tfatbobjbe b02geren
quanten en maer ttoe mijlen ban Daer toaren / 't toelb
Die bP bele at tot bem getogen baDDe onDer't Derei ban Die nocb in Der &tab ban fijnen aenflag ftjnDe fouDe
De Catbotijïie noomje Religie te bo?Deren. SCiö t)p mogen D'02en op Doen (ïeben / en Den <02abe met 5tjn
nu meenDe Dat fjp fijn Doornemen fouDc bonnen te uolb 00b uit Defperaetfjeib Doen aenbangen faben/Die/
ftjccH (lellen/ fo l)ccft bpban fijnruiterpe een geDeelte boetoelonmogeiijfe febenen/ totftbabe ennaDeelfou*
uitgefonDcn / reebt of fp op bttit uit rijDcii fouisn / ge- De mogen geDijen.^eier anDeren Daegss fmojgen^ bon*
bj& fp aftemet gebioon toaren te Doen / Daer om men te Deinen De boderen gualp opöouDen/ toilDen tegen
min acbtcrDenben Daer op baDDe/ en bP baDDe 3ijn Bet bolb ban €gmont aen/ Docb Defabe toerD ten Ie*
regiment boetbolb ontboDen tegen Den 4 gitmpfmo2* (lengeacco2Deert/ Datbp met alle 3iin bolft enb02ge
genö te bier uren tehomentot25?uffel boo?De<Dob* ren Die met Bem toilDentretften b2pen onbefcbaDtgt
bjuffelfe pookte/ fijnruiterpe quamen met fijn boet^ uitter (laD fouDe treeften. 36lfo i&bp ter poojtcnuit
bolh ai |ïMe aentrecben / en lp toag met eenige ban De gereDen met alle fijn bolft en boderen DaerBp meDe
jijnen binnen bp De poo2te / eenige ban De legeren aU eenötoaö/t'famen omtrent 1400 (lerft toefenDe /en
DaecDetoacbt bcbbenDe/ fienDeDit bolft aenftomen/
be&taDDie bpal meenDeinfljngetoelD teljebtoilDenDepoo2te fluiten/ maerbP feiDe tegen Debo?- beeft
ben moeten berlaten / uit rpenDe met b2efe en be*
geren Datfc ben flilbouDen fouDch/ bpenljaDDetniet D2oeftBeiDtuflcBenDe bo?gerenen folDaten/ Die Bem
op ben / maer op bet garnifoen Datter in lag / Die toil; geneeereenbetoe(i?n: BPi^ getogen na <5aef befte ert
De bp Daer uit Doen bertrecben. <©ocb fp fulr niet bon-- beeft Daer na <©eertf bergen ingenomen / De 3^o?pen
mnbe uerftaen toilDen De pookte fluiten/ 't toeln fienDe Daer omtrent feer ongenaDig b2anDfcBattenbe/en i^ft
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Öorfpronk der Nederlandfe Beroerten.

fig boortg mette iMcomentcn bereeutgt. 3£en 2$ binge en affnijbinge banbiberfe Slanbenen&teben/
giunpbaer naDeeft ÖPftet (iebeften ban ^penljouen baer boor gecaufeert foube toorben be ruine en beberf*
ingenomen/ be toelft DP oberbiel/ baer lagen ttoe fenifTeber^tab/ baer af ooft alle anbere&teben de*
45entfebaenbelen binnen/ bie ben fotocerben datter penbéren/ en bat bp boor beïjanb bebonbbaer boo£
tien ontnomen te %r\ alle Det mibbel baer mebe bp
Dele aen beide fuden boob bleben.
<©en x8 leep toefenbe ^emelbaertg-bag té tot meenbebefïab ban ifèaeftritfjt te fecouréren enorit*
3Cnttoerpen een feer grote beroerte getoeeft / boor Dien in te boen / fo DP bebucfjt bat be feben of acfrt inlanb*
Die bande itoomfr föeltgfe brillende cene (tateüjue fe25enbenban «©rbonnamïeenlicDte peerbenbiege*
$roceffie of <0mmeganft boen en bouben/ lant ber reet toaren om te marefteren 't felbe bertfaenbe te rug*
ètab0 grote Ctcftei / en 3ijnbe «öeeftelnftenabege; ge fottben treeften / en bat DP oor cgene gcrebe pennin*
toooninue maniere in bare o?bie uit be grote feaïic gen en foube nonnen benomen W Dem nctelijn toaren
ban onfer ©routoen genomen /en toillenbegaeh ban om te betalen Det <©oriog0bolft / be toelft nocb refleer*
'tföerftDof inber (Iraten/ boo2cen plaetfe genoemt ben onbetaelt en mebe gebrufftt mofïen tooien tot Ijet
Bet Ifêeulengat/ toert ftenluiöent felbe bpbe toacljt ontfetten ban ffèaetfricDt/ en om te berfien ©ilboor*
albaer belet en ben toeg geflopt/ toaer ober eenige Ca- ben / $|erental0 en anbere 5^rontieren befer «Stab / en
tïjolijftfe Italianen tooorben machten en Daer rappie* bat ooft biberfe ^§tebcn ban ben 3©alfcöcn «tëuartiere
ren troeften tegen be toacDt/ toillenbe ben toeg met ge- alö namentltjft ©alenebtjn / SCaten / «f&uefnop / 2Cbef*
toelb open maften /bier boor nuam een ctroot rumoer/ ness/ Eanbrecbiegen anberefebert brie of bier bagen
alfobetoaclKfttlr niet brillende lijben Daer baer tegen fjertoaersf nocf) Dabben ontbobenbanbe Staten Dem
te toere ftelben en feboten eenige fcljeuten met Daer 1 niette toillen fcDeiden: maer metten felben te toillen
roers* in den Doop fo batter een man en brou boob j blijbenbereenigt/ fioetoeifpban andere neligietoa*
bleef/
't toelft
de gefjcle
procefficbie
balfutt*
bien men
Dun brplijft
befer iStab
ter jjierhc
toas*/
met fuiUm
geb?uiö ontrent
toeberom
inbe j! ren/
toag mits
toelatenbe/
foubenbaer
doo2binnen
ooft acDtettoaertf
Her&e dreef / datfe uit berbaeftbetb d'een ober d'ander
ballenbe/ malftanberen mette boeten ober 't ujf lo*
penbe / bertraben / toaer uit eencn gemenen alarm oDer bc geftele^tad onttfond/ fulrbat dc&erftemet
alleljet bolftdacr in3ijnoe toegeffoten toerbe/ biein
de &ecfte toaren toijïen niet boe bat fp Dabben /toaren
tn grote brefen en benautfteib/ niettoetenbe ftoebattet af lopen foube» «De o^ertfDertog iKatftiaef met
3ijn ^ofgcpinbe toarenmebe binnen ber&erfte/ om
be ©ioceffte te bolgen/ be^2ince ban^rangien bit
berftaenbe/të met fijn Dof toacftteuitgeftomenöopen>
beboo? f(jn autoriteit be <0emeente te (tillen j maer
BpenljabbenocD geDoornoclj ontficD/enmenDoo?be
niet anbere roepen ban/ Papen uit , Papen uit , ten
laetften fjeeft DP «iet groter moeiten be adertfDertog
en fijn €belen en ^ofgefinbe baer uit geftregen/en niet
iegendaenbe be &2tnce ban alle mibbelen focli t om be
gemeente te (tillen / fo fjeeft Dp naulijr fo bele ftonnen
tetoege brengen/ batfp brie uren tiiöö totibcn geben
öatmen mitte |Bagi(trateu foube beraebflaen toat
meninbefafte boen foube/ enalfofp toilben confent
Debben om be $apen en HSonicften uitter ,§tab te
fetten/ 'ttoelft be^rinte en ïBagtfïtaet niet êntoil*
ben acco?beren/ baerom fpluiben met een groot ge*
&2ui£uit eigenber aut02iteit/ allebe <0ee(telöftDeib/
Canomjften/ ^apen/ iisonic&en / bie alle baer te
famen bergabert toaren / uit be ïtetfte genomen / en
be felbe/ toefenbe omtrent 120 in getale gebrocDt
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I mogen treeften en Dunne goebe intentie berlaten: fó
onber Det bcrel ban gelpe refouitie ban eenige Pro*
bintien en Steden die ban %noi$ en ^enegoutoe Den
ercufeerben beroorfaeftt getoeeft te 3ïjn Dem ban be
<©encraliteit te febeiden / en bat baer toe Det felbe ooft
1 foube mogen tauferen eenige alteratie binnen be (Ie
I benban iBecljelen/ '0 hertogen 25ofcb/ buffel en
anbere/ geb2tiiftenbe be «Duitfe tale/ tot acöterbecï
banbegemene anie. €ntoantbe felbe inconbeniem
|ten Dem betonte en fcDulb foube toojben gegeben/öeb! benbenocljtansfgebaen al'tgene in Dem toaöombe
felbe fauten te toeren en met fulftennaer(ligfjeibbefa
ftegetyeben bat tot nori) toe bebpanb geen boorbee!
ober Denliebcn en foube ncDa o Debben met getoelb ban
3ijnentoapenen ofDeirftracDt/banalleenlijft boo?be
feparatie banbe p?obintien. &o öabbeftp goeb ge*
bonben bun <ê. te boen bergaberen/ om be felbe te
berfilaren/ batmitsSbien fipbebonb allebeboo2f5m*
ronbenienten te p?oceberen en toe te ftomen bp gebeft
banbeboo2lijfte geRoo2faem8eib/ obebientieenrebe- (j?. „^
ren ti e/ en ooft uit oorfafte ban toantroutoe enbifft*
bentie i)it bageltjr meer en meer toag toa(fenbe / bat fe
ftpban meningetoaiei in Danben ban fijne feoogDeib/ «,JJfe
gatenen Dunne eer /ober te leggen ben latf encom- bétWaett
miffïe bie men Dem Dabbe gegeben ban ïieutenant Jat öp
<©enerael
en <©ouberneur
25?abanb // lik
ten 3tjnen
einbe laag
nS**
bp
Den pemanb
foube toerbenbangefurrogeert
rp
la(t foube bebienen tot Denluiber meerber genoegen en "e",aft
Debbenbe na Dettoaterop Det ©ierDooft/ eii albaer meerber
,„»vV»<.mv«u.u. ywt
^ujr^»»,^»^.,»
Doe toelDP
bat Det a,ena
tn eenige ftDepen boen gaen/ en geboertttoe mijlen niemanb autoriteit:
enfoübe ftonnen
boen Den
metberfefterbe
meerber affectie
<«Bene#
buiten ber i§ab / lik albaer fo lange geDouben fott- en lief be ban D? Dabbe gebaen / en bat be£ niettemin m«ï«»
öento02bcntotbatmcn
,§tab met boorber
allebe j berlanbe
Dpaltnbmet3ijnen
perfocn
in 't particulier
foube bienen/
en mebe
comparerenben©aop ben Sm"
partin.
Eeben gefproften foubebinnen
Debbenber/ toatmen
boen foube*
ïiaeb ban be Staten en eibers?/ baer Det ban nobe toe* "* *>an
t©en 29 Me? Deeft &c p!inft ban ©rangienop fen foube / fo betre Dunne geliefte fulr toare/ en fo ber* jgJJ ,
ten ^tabijutfe boen bergaberen/ be 3©etljouberen7 I re ooft niet/ bat Dpban Dier foube bertreeften / boe* ore te
öaeböltebenbanöen iBaenbaegfertöaöe/ Colonel* |genbe 006 baer toe bat fijne ^oogDeid en tëabe ban Np
lm / 3L*efien£b0n be <0ulben / 3Dij6meefte«f en baet ^tate infgelöt toaren gerefolbeert Den oorlof en af^ toilfen
'
fefteid te nemen / Debbenbe ooft fpn €rcellentf e boort0 betree*
na 00& / b'abjunctcn.
atltoaerbenfijngoeben
Ctcell.gecompareert
fünbe
Deeft DP berftlaert
toille Uk DP al' berfocDt te toeten en te ber(iaen be mibbelen biemen »« J» fê
tijbö gebiaöen Dabbe tot befe Xanben/ enbpfonbet na Dun abbij0 foube mogen gebrwftenom bet incon- J^SS'
ne?
w ftab ban SÜnttoerpen/ en met toat forgbülbig* benient ban gifieren te mogen rebrefferen en in toefto* ten n.et
Deiö Dp altiïw Dabbe gefocDt te böjberen Den gemei* menbe tuben te berDoeben bat ban geloften niet meer ence.
nen toelbaren / brpDeib en boorfpoeö/ en bat Det eenig engebeure/ en bat ban nu boortaenalle toantroutoe 5EJ,
mibbelömbe felbe baer aen de DanöteDouben/ toasf en biffibentien mogen cefferen / oorfa&e toefenbe ban
bebojberinge ban ben ^oopfjanbel/ Uk met alle it- iKft en geltjfte inconbenienten / tik DP in geender ma*
berteitett bérfefiettDeib mofl gebrebentoorben, 3£at nieren enftonbe goeb binben/ en baer toe bebonbte
baerom Dem uitter maten fecrleet Dabde getoeedte contrarieren ftet berbonb ban be föeligiong-brede/
ffen en te berftaen 't gene op gifieren Mnnen befer (tad betoeïft albaer toaüJ gemaeftt/ en DP felbe/ teffltu
gepaffeett toaö/ en Det ftlein refpett batmen 3tjnc Douberenen<Tolonellen Dabben onberteftent/ en niet
l|oogDeid/ ^rcelUen andere peeren ban den Kade en berftond te breften / binbenbe ooft rebelijft niemand
ban ^tate Dabde betoefen/daer uit DP berfag dat mer- in3ijneconfeientie te toillen forceren/ en eenen anbe*
ftelijfte tnconbenienten fouden nabotgén / ais nament* ren niet tot te laten lik b2pDetb en liberteit biemen fel*
löft / Det bertreft ban de kooplieden fo toemde af tf in* be foube begeren te genieten/ berfocDt boortè li&t'
landersf/ (tilftand en öiberfie ban de neringe/fcDet* men Bier op ben bieden ïïaeb foube boen bergaberen
&m
f 4

68
fciotuöe
BE)
beccntfjou'
en
fleuren
banXntUlt'rpni.

iciirn
aniculen
oienen&e
tot ruft/
b?eoc en
brienin?
ge ban de
beroerte
binnen
anrtanv
pen ge»
wfen.

579

Het dertiende Boek.
cm op mo?gen goebg tm Dunne refdluttc te Defc
toen.
^. ^ ,
<©e SBetöouberen öcfe p20poftttc Dan Tune dtxtzh
ientie geljoojt öe böenDe i btrulaecben groot leeDtoefen
ontfangen te Hebben banbe DeftatrJIban criflcrcn / en
ban De mifacljtinge ban fijn l^oogfieiD en excellentie/
lbe begecrDen
DDcn Datfp'tfe
berrefp miDDelba
enfo
teremeDiercn:
begercnDeaen
fijn CrcellcrttieDat f)p
Dcjes niet jegenftaenDe gelief De te continueten fijne goe*
De affectie en rjetroutoenDienft tot nocD toe Den ©a=
DerlanDegeDaen/ cno?D?e te (lellen Dat ban nu beo?*
taen fijne &oog&eib/ Crceilentie / en alle #berigftsiö beter Dan tot nocD toe too?De gerefpecteert/ De
<M|uftitieboo?gc|taen/ en alle DfffiDentie toeg genomen/ DacrDoü2geUjfeeinconbenienten foubenfiomen
ie cefferen / boigenDe 't gene tot Diberfe reifen te bo?cn
aen Den töaeD Dan ,§tate iö bewoont getoeeft / bernla*
renDe boo^ts De bootfe^eben 3©etfjouDeren ban geem
Dermeningetcfijnnennen Dienftte continueren /fon*
Der fijne «ürcellentie. €n mitsftien fp Dun lieten booj;
tfaen beboo2fclj?eben mifacötingeban Dunne perfo*
nen en Dienfie te p?oceDeren ban De toantroutoe Die*
men ban Oen fouDe mogen DeDDen/ fjennocntanjsin
atégccjuetenneb&enDe na nen uitterfte bermogen /fo
en oelijn goeDe en getroutoe 3Bctf)ouDeren fcljulDig
toacen te Doen/ bernlarcnDe Daeromte b^ebentesijn
ban Dunnen Dienfi te berb?agen/en Dat in Dunne plaet*
fe ban fionDen aen anDere toojDen gefurrogeert / Die De
<0cmeinte ïiefgetalDer fouDen mogen 3i)n en met De?
ter bnicljtenfoiiDcn Dienen/ fp JBetDoubecen Uier in
niet anDere foeftenDe Dan Ijct gemeen toelbaren en rufre ban De ,§taD fonDer eenigfinjS Den particulier te
laiilcn aenfien.
<£mbelijh nabeïe beifcueiben beraebjlagingen/ fo
jtjn ool'ö ocüonöcn en gefloten tot gemeen toelbaren
banDer^taDöefe nabolgenDepoincten onDerïjouDen
te b)02öen / De toelfcc bp Den <£ert#Dertog met aDbijd
ban Den $?ince ban €>rangien na boo?gaenDe abbtjg
en communicatie ban 25urgemeefieren / ^cDepenen/
ouDe ^cljepenen / atëijnmeefterg en eenenen ban De
3fimbacl)ten/ mitfgabersJ ban Den abjuncten ban De
boo?f3 d§cl)epenen / Colonellen/ <® etten^ ban De <ö5ulDen enCapiteinen Der&taD gerefolbeert en gearre-

fullen hebben eenige Jurifdictie op de werelijkheid,
noch en fullen hun mogen moeyen mette politijke faken maer
,
fullen dien aengaende , fubject fijn den M agiftraet,en daer en boven fullen mede dragen Accijfen,
Impoften, 10 en 100 pennink,en Borgerlij keiaften,
fonder ook te genieten den vrydom van Papen of andere Kelders.
6. £n om te fchouwen alle oproer en feditien , en
fullen voortaen niet mogen ontfangen worden eenige
Predicanten tot het exercitie van prediken , van wat
Religie die fijn , fy en fullen eerft geprefenteert fijn den
Magiftrate , en 9 mannen te kiefen , tot onderhoud van
dejegenwoordige ordonnancie, engedaen hebbende
den behoorlijken eed.
7. Item om alle inconvenienten en fchandalen te
fchou wen,fullen die vande voornoemde RoomfeReligie haer exercitie doen in hare Kerke alleen fonder dat
fy hun proceffien fullen mogen doen in 't openbaer.
8. Sullen ook haer Sacramenten dragen fonder
pompeofgeklank,maer
't bedekt.
9. So veel de biddende inordenen
aengaet, fullen die
noch ter tijd metten Boegaerden uitblijven.
Die van Sinte Michiels en Pieter Pots fullen mogen
inkomen, en die begeren uit te blijven fullen mogen
doen, mits redelijke alimentatie, en en fullen geen andere mogen innemen, fonder advoyvande gene die
t'haren
lafte genomen fullen hebben de fauvegarde van
defe
ordonnancie.
10. En aengaende de vrouwen Cloofters , fullen die
mogen blijven in hare oude poffeffie en gebruik van
hare Cloofteren , goeden en Religie.

11. Sullen ook alle devoorfx Geeftelijke perfonen
renuncieren alle alliancien diefy mogen gemaekt hebben apart, 't fy onderlinge, of met andere van andere
Provinciën of vreemdelingen , onder wat dekfel dattec
fy. En fullen beloven egeen meer te maken, en niet te
doen tegen defe ordonnancie.
ii En tot verfekertheid van eenen yegelijken ( boven den eed van wederfijden te doen ) fullen de Magiftraten en andere van de Leden defer Stad , mitfgaders
de Colonellen , Dekens , Hoofden , Capiteinen en Officiers den eed doen , dat fy mits onderhoudende 't gene
des voorfz is , nefFens fijne Hoogheid en Excellentie,
fleert fijn.
het geheel lichaem van der Stad en alle borgeren en ingefetene derfelver, fo wel Catholijke, Gereformeerde ,als van de Confeflle van Auf burg , nemen in hare
ü Erft houd fijn Hoogheid voor vergeten en
i.
-■-igeabolieert al 'tgene dat voor date van defen protectie en fauvegarde tegens alle verdruckinge en overlaft: en tot meerder verfekertheid,en allediffidentie
dage gebeurt is , fonder dat yemand deshalven fal moweg te nemen en vriendfehap te houden ; fullen uit elk
gen gerechercheert of begrepen worden, maer ter convan de voorfz, drie Religiën zo van de trefFelijkfte pertrarien by de voorfz vergeteniffe , een yegelijk fal hem
fonen,die fy fullen refpective nomineren,den eed doen
geven tot eendracht , liefde en accoort met malkanderen te houden , fonder d'een den anderen te verwijten, van mede goede toefigt te dragen , om te onderhouden
te injurieren of achterdenken te dragen, om alfo het en te doen onderhouden (fo vele in hen is) defe ordonnancie en generale rufte van der Stad.
welvaren van der Stad bet te vorderen, endengemeinen vyand eenfamenrlijk te wederftaen.
13. En tot beter volkominge van 't gene voorfz is,
fullen die van de Religiën kiefen drie perfonen uitten
2. Datmen fal publiceren d'Unie op den voet fo die
Catholijken , en de Catholijken drie uit die van de Ret'Ucrecht gemaektis, referverende de moderatievan
de pun&en , wefende differentiael tuffchen het concept
ligie. Die daer na t'famen kiefen fullen drie van der
by fijne Hoogheid den Staten overgegeven en de voor- Confeflle. De welke 9 perfonen fullen het beforg hebben van de executie en onderhoud van defe ordonnanfchreven Unie , om by de Staten Generael van de geünieerde en noch te reunieren Provinciën en Steden,
cie. Enfo verre daer in onderlinge eenige fwarigheid
gedecideert te worden in hare eerfte vergaderinge.
rijft, die te nederleggen, in gevalle fy kunnen; of anderfins daer af rapport doen aen de voorfz Magiftraet,
%. Item te publiceren een Religionsvrede voor ceuwelijk en irrcvocabel, fodie byde Leden defer Stad Colonellen en Dekens van der Gulden defer Stad , om
goed gevonden en geapprobeert is geweeft , behoude- daer op geordonneert te worden, als behoren fal. De
lijk de moderatie en inftructie , als d'articulen van defe welke relpectivelijk fijneHoogheid daer toe autorifeert
ordonnancien fijn inhoudende.
mitsdefen. Aldus gedaen den 1 1 dag July. Onder ftond
4. Item datdeRoomfe Catholijkefu Hen wederom
gefchreven Mathias , en wat lager •
Guillem de Nassau.
komen inde poffeflie en het gebruik vande Kerken van

^it itfalDuïï gepu&liceectDen ix 5[unp 1579- en
onfer Vrouwen , Sint Jacobs, en ter Borcht , aldaer fy
fullen mogen vryelijk haer exercitie doen, volgende i$ban gelpengepubliceert bp&o^neltë banjÉanf?
den voet vanden Religionsvrede: en tot dien einde Dale «SnDerfcöoutet ban Süntttjerpen/ Dat 25urgemee>
fullen mogen in defer Stad wederkomen , de wereldlij- fleren en ^roepenen bolgenDe De refolutie ban De %z*
ke Pricflers en gebeneficieerde, uitgelondertde gene DenDerboo?f5 ,&taD/ DenconfomieerDenmetteönfe
die gefpecinceert ftaen in feker billet , op heden gete- tot atrecBtgemaeat en gefloten Den 23 giamiarplefc
kent, overbracht; die om redenen wille en tot meerder leDen.
rufte van de Stad noch ter tijd fullen uit blijven
<$# ban gelijnen De fieligion£b?eDe gepu&u'ceert in
Wclverftaende , dat de Geeftelijke perfonen niet j maniere al0 bOlgt :
Alfo
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öclfaf' A Lfo men wel hadde verhoopt, dat door middel van woonlijkegedefigneerdeplaetfen van haerder Religie,
in egeenderhande manieren, maer een yegelijk in
Se
Bfn»e'
■*
de
Pacificatie
van.
Gent
,
en
de
Unie
van
de
Prontnftnv vinciendaer nagevolgt, allede lankdurigc troublen, 't fijne met rufte en vrede te laten, en ook alle hare goeden telaten bentten , behouden en gebruiken , immers
toerpen. mifverftanden, twedrachten en diffidentien in defe
en ter tijd , dat met advijs van de Staten Genelange
fo
Nederlanden fouden hebben geceffeert , en door midrael,
of
ten minften met een Nationael Concilium
delen van alfulken accoorde en overdrag de gemeine
rufte en vrede (ook in refpeóte van de Religie ) fou- (eenenyegelijken vryelijkgehoort) anders deshalven
den onderhouden hebben geweeft , om alfo eendrach- gefloten en getermineert fal wefen,op poene van exemtelijk en eenfamentlijk defe Landen, enbeforiderde plaerlijk geftraft te worden aen lijf en goed , als perturftad van Antwerpen te brengen in haren ouden fleur bateurs van de gemeine rufte , fonder verdrag.
En om binnen middelen tijde goede politijke ordre
van negociatie , handelingen van koopmanfchappen,
manufacturen, zeevaert, difcipline militaire, en an- teftellen onder bequame en lijdelijke conditie, dienende tot verfekertheid en rufte van een yegelijk, is
dere goede deugdelijke policien ( daer in fy eertijden
geordonneert
dat elk van de voorfz Religiën metten
meerdaneenige andere Provincienis geweeft) nochtans want men bevonden heeft dat de voorfz Pacifica- Kerken die fy jegeri woordelijk fijn befïttende, hem fal
tie van Gent, eerft door expres toedoen van de Span- te vreden houden , ten ware dat de Kerken der twe , te
giaerden , vyanden van defe Landen en hare aenhan- weten van de Gereformeerde Religie en van de Aufgeren , en daer na ook door oorfaken van dien by eeni- borgfe Confeffie refpeótive te klein vielen , dat als dart
ge andere is gevioleert , en in divcrfe punclen gebro- bydeMagiftratendeferStad henlieden fal bewefenen
ken geweeft, waerdoor dediffidentie en wantrouwe gedefigneert worden eenige andere Kerken of plaettuffchen die van de Catholijke Roomfe en Gerefor- fen tot hunnen gerieven , en fullen aldaer openbaermeerde Religie met eenige andere begoft wederom te lijk en liberlijk exerceren hare Religiën : en nopende
rijfen en op te ftaen , en in fommige fteden en vlecken debegraeffeniffen , fullen de Suppoften van elke Revan de geünieerde Provinciën fo re vermeerderenj dat
ligie daer toe gebruiken de Kerken en Kerk-hoven
apparentlijk en ongetwijffelt daer door gefchapen wa- daerfy hunne Religie exerceren, en dat elk volgende
ren op te ftaen grote verbitteringe , divifie , en meer hunne ceremoniën, behalven fo verre door kleinigfchandalen, die namaels fonder groot bloed te vergie- j heid, diftantie, nood, of anderfins yemand van de
ten niet en fouden fijn remediabel, fo hadde , om al voorfz Religiën begeerden te gebruiken d'eén desan*
't felve te verhoeden , en de voorfz twedrachten, divi- ders Kerkhof, dat fy refpecüve 't felve fullen mogen
fien, diffidentien en wantrouwen uitte wegen te ne- doen, nochtans fonder eenige vermaninge daer te doen
men en alle bloedftortinge te verhoeden , fijne Hoog- ofte fingen of ander ceremoniën te gebruiken.
En om te fchouwen de inconvenienten die meeft
heid en Excellencie by advijfe van den Rade van Staneffens haer wefende , doen concipiëren fekere or- door petulantieen brooddronkenfehap gefchiedenby
(Ft is) ten
donnancien inhoudende diverfe poincten dienende eerlofe , feditieufe en twiftige geeften , anders niet foetötten Religions- vrede en onderhoud van de Policie.
kende dan alle goede ordonnartcien Onder de "Voet te
Alle welke poincten alfo geadvifeert en gefloten, brengen , is geordonneert dat elk hem abftinêre en verook by brieven van fijnder Hoogheid van den 14. Ju- drage te komen of hem te vinden ter plaétfen daerrriën.
ly leftleden , fijn gefonden aen alle geünieerde Provin- andere Religie dan de fijne, is exercerende^n ware
ciën, om op die admiffie en onderhoud van dien te hy hem reguleerde na de gewoonte en exef cifte van alhebben haer advoy en confent.
fulke Kerken of Templendaer hy hem ifl vifid^bp poeEn dien volgende fijn de felve pöincteh en ar ticulen
ne als voren,
"^ • :/
Van Religions-vrede ook gefonden aen de WethouInfgelijx om alle irratieri, bitterhederi en cjöeftien té
ders defer ftad van Antwerpen : de welke om daer in fchouwen en te cohiberen de licentien die door eenige
pertinentelijk te befoingneren , gelijkmen in alfulke worden voorts gefteld , contrarie diverfe geboden te
gewichtige faken behoort enfchuldigistedoen ^heb- meer reifen gedaen en gepubliceert : fo verbiedmen te
ben tot dien einde doen vergaderen alle de Leden der
maken, fingen, printen, verkopen ofin 'topenbaer
felverftad, enden felvengecornrnuriiceert de voorfz te
brengen eenige fchampere, afdragende of injurieubrieven en intentie , mitfgaders gedaen ledlure en vifie fe Liedekens , Balladen , Refereinen , Pafquillen , gevan de voorfz artij kien van Religions-vrede, en is nsi fchriften , figuren of fchilderyen , daer door d'een of
rijpe en lange deliberatie daer op ook gehad d'advijs d'andere Religie , of ook yemand in 't particulier en
van de Colonellen , Dekens van de Gulden , enCapi- generael foude worden gediffameert en gefchandaliteineh defer Stad, eintelijk gerefolveert en gefloten, jfeert, op poene en correctie als voren.
Voorts dat die van de voorfz Religiën gehouden
datmen binnen defer Stad foude publiceren de voorfz
fullen
fijn hare Predikanten en Minifterste prefenteReligions-vrede, enden felven wel ftriktelijk onderren
in
perfoon aen den Schoutet en den Wethouders
houden welken
,
achtervolgende word van 's Heeren
en de Stads wegen bevolen en geordonneert, dat een defer Stad, om fijnen name opgetekent fijnde, met
yegelijk van de ingefetenen defer Stad hun voortaen voorgaende deliberatie by den voorfz Schoutet en
reguleren fal volgende de voorfz Religions-vrede op Wethouders geadmitteert en ontfangen te worden , en
den voet en voegen na befchreven.
daer na te doen eed van getrouwighcid en onderdanigEerft alfo egeen Religie met geweld of wapenen
heid in alle Politijke faken, fonder anderfins of voorkan of mag onderhouden noch ingedrukt worden,
der te ufurperen ofte doen eenige acte van Jurifdictie
maer dat de felve als een fonderlinge gave van God Al- of hun nopende d'autoriteit van de Magiftraet te momachtig moet verwacht worden , en dat het betaemt
gen moeyen dire&elijk of indirectelijk , in wat maniedat alle Chriftelijke menfehen van wat Religie die fijn,
ren 'tfelve foude mogen wefen.
Verbiedendede voorfz Predikanten en Minifters in
onderlinge leven eendrachtelijk en peifelijk, hun regulerende nade loffelijke Politijke ordonnahcie van der manieren als voor geprefenteert en geadmitteert
hare Overheid , fo ift goed gevonden dat die van de
en allen anderen in 't openbaer of in 't heimevoorfz Catholijke Roomfe , en Gereformeerde Reli- fijnde,
lijk te fpreken of preken , of anderfins te gebruiken
gie ,mitfgaders die van de Confeffie van Auf burg , elk propooften of woorden dienende tot twedracht, opinde fijne vry en vrank fullen mogen blijven, fofy
roer en feditie , maer hen te leren , inftrueren en fpreVoor God tot faligheid van haerlieder zielen fullen wilken tot rufte, liefde en eendrachtigheid van de gelen en in meiningen fijn , na elks verftand ten uitter- meinte.
ften dage , te verantwoorden.
Dat niemand fal mogen dragen eenige merken of
Item , dat ter faken van de diverfiteit van de voorfz
teken daer door fy eikanderen fouden irriteren of verwecken tot divifie , twedracht en queftie.
Religiën , d'een den anderen niet en fal mogen ftoren,
hinderen noch letfel doen in fijne ceremoniën , prediDat de Suppoften van elk der voorfz Religiën by
catien, fcholen, of andere exercitie en oefféninge, of
geüniprovifieen tot dat daer nader of anderfins by de mogen
anderfins iet attenteren , 't fy binnen of buiten de geeerde provinciën in fal wefen verfien , fullen
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den voet van fijne Rehouwëïijken cóntradteren elk op gepro
creeert itaen tot
alfo
ren
ligie •en tollen de kinde
n
fucceffie, ook op goeden verdorve achter perfonen
van een ander Religie.
En om over al te houden equaliteit , foenfal ter oorfaken van diverfiteitvande voorfz Religiën egeen regard genomen worden in't ontfangen van eenige SchoFiers, fiekenof armen in eenige Scholen, Gafthuifen,
Godshuifen , Hofpitale'n of Siekhuifcn : dat ook alle
AelmoefTen en gratiën van den goeden lieden fullen
vergadert,gecolftgeert en gediftribueert worden na den
voet airede daer in genomen , en tegenwoordig daer in
gebruikt.
Item , dat een yegelijk fal gehouden fijn t onderhouden de gewoonlijke feeftelijke dagen hierna gefpecificeerr, te weten den Sondag , ÏCersdag , Apóftel dagen,
Óhfer liever Vrouwen böodfchap, Hemelvaert en
Lichtmiffe: en en fullen op defelve dagen nietopenbaerlijk werken ,befóingnerén , verkopen ,noch winkels opdoen.
Dat ook op alfulke dagen , als van outs verboden is
vleefch te verkopen en te eten, alle vleeshuifen fullen
gefloten blijven ,en fal hem elk dragen Politijkelijk, na
d'ordonnancie defcr Stad.
Voorts dat in 't confereren van eenige Officien, Magiftraten » en andere Politijke laften egeen regard en fal
genomen worden op eenige Religiën: maer men fal
een yegelijk gequalificeert daer toe noemen , kiefen en
doen bedienen alfulke officie daer tóéhy fal bequaerïi
gevonden worden: dies fal alfulke genomineerde en gëkofene fchuldig fijn te doen den eed Van outs tot fijnen
dienfte ftaende , en daer en boven fweren wel folemnelijk t'onder houden defen Religionsvrede , fonder andere ceremoniën daer toe te gebruiken. En fo verre in
eenige eden 't Cy van Magiftraten of andere publike
dienftensr} officien eenige claufulen begrepen fijn ,aftringefendetot obfervantie of confervatie van eenige
fekere&eligie , fullen de felve geomitteert worden.
gehouden fijn d'Q verheid en
yegelijk
Sal, voortsvaneendefer
JMagjftraet
ftad alle behoorlijke reverentie en
obedientie te dragen, de felve allefins teaffifteren , in
,*c vangen en ftrafFen van alderhande oproerigefeditieufe , en fonderlinge van de overtreders van defer ordonnantie.
En oft geviel (de welk God verhoede)datter yemand
"ware die contrarie van defer Ordonnancie dede, of der
felver in 't geheel of dele tegen quame, of yemanden
eenige ftoornifTe,quellinge offchandale aendede,fo
is geordonneert van wegen als voor , datmen van Honden aen fal procederen tot apprehenfie vanden overtreder na ouder gewoonte: en op dat d'examinatieen
informatie fonder achterdenkeri of wantrouwe géfchiede , fo fullen die van de voorfz Religie refpe&ive
mogen committeren twe notable verftandige mannen,
liefhebbers van de gemein e rufte, om in hennen prefentie de voorfz informatie by den Heere en by de
Wet genomen te worden: om 't felve gedaen voorts geprocedeert en geordonneert te worden na behoren.
Onder ftond gefchreven: Defe ordonnantie inde
Raedkamer der Wethouder en der ftad van Antwerpen
gelefenfijnde, is by den felven geordonneert datmen
die fal publiceren. Actumden iz Juny,Anno 1579.
meprasfente
Martin y.

tórtocr C\ $®Km *M Wten tift I ttamcntlöft ben i o gunn
te binnen ^toJag binnen atrecijt mebeeen groot rumoer ert
tiurn&t. oproerte/ baeggte bó?en toa$ binnen 3Jmerffoo?t
be föerfie ban Beelben gefüibei* / bèfen bag toerbe ijet
ratreebt ooft met een groof rumoer gebaen in De
25uirfterhe/ &inte $iulaeo7 Üé ©jcbicaren en el*
berg / en toerben ooa berfcijeiben licrfonen ban be
moomfe fieügteter &tab uitgeleib/ fulrbatter een
groot rumoer In bc «Stab toao\ €enige bagen baer
natffer een accoo2t gemaent bp be bijf €cclefïen/j|fêa;
mftraet / 23urger-uonluiben / 25ebel-fiebber0 en bte
ban öe <0erefo?meerbe föUigie / om ruft/ toebeen een*
taaent te Oouben onber be «Bcmecnte ber feïber ^§tab/
fomaniere
toel banDierb'een
al$ ban ;b'anber m\tw fünbe/ in
na bolgeube

A Lfo men in veel Steden van defe Neder! .nden
"^•dagelijx (God betert) hoe laoger hoe meerder
oproerten en com motie liet opftaen en verrijfen onder
de Gemeenten ter oorfake van 't mifverftand dat daer
is tufïchen die van de Catholijke Roomfe Religie
ter eenre, en die van de Gereformeerde Religie ter
andere fijden , gecaufeert door een grote difHdentie
diezy op den anderen hebben, overmits de heimelijke en bedekte practijkén van den vyand die dagelijx
ontdekt worden, voorgefteld en gebruikt> om d*ingefetenen van defe Landen in twift en twedracht te
brengen, om alfo die van d'een partye mit afïiftentie
van de andere ondergebracht fijnde, in 't einde, volgende 'tad vijs van Efcovedo , te bat tot [fijnen wille te
komen en van beide meeftér te worden , om abfolutelijkte mogen gebieden en fijn tyrannie te exerceren,
en dat ter oorfake van defe diffidentien den tienden
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defer maend binnen de ftad Utrecht eenige fw'arigheid Topgéftaen was , daer doordat fekere fware infoktftrc in eenige Kerken bedreven fijn > en noch meerder inconvenienten gefchapen waren uit te fullen
volgen , ten ware God Almachtig door fijn genade
fulx verhoed hadde. SO IST, dat om alle difHdentie weg te nemen , en d'ingefetenen defer Stad fo Geeftelijk als wereldlijk , fowel van d'een en d'ander Religie zijnde, vanden anderen te fcheiden, opdat zy
voortaen ruftelijk en vredelijk metden anderen mogen leven en con verleren ars goede ihwoonders en ingefetenen van eender Stad toe ftaet en betaemt, eri (F. 117.)
ook 'om te beter middel te mogen hebben de Spangiaerden de algemene vyand te wederftaen: de Schout,
Borgemeefteren , Schepenen en Raden van der ftad
Utrecht , na voorgaende rijpe deliberatie en verfcheiden communicatien daer op gehouden by confent
en believen van de vijf Ecclefien of Godshuifen binnen Utrecht , in den name van de gem,exne Gceftelijkheid aldaér ter eenre, en van de Golonel> Capiteinen > Hopluiden en Bevel-hebberen defer Stad in deti
naem van de gemene borgerye , mitfgaders die van de
Gereformeerde Religie ter andere zijden , ook hier
op gehad 't ad vijs van mijn Heere de Prince van Orangien, Stadholder van de Stad * Steden en Landen van
Utrecht , geordonneert en geftatueert hebben , ordonneren en ftatueren mitsdefen.de poinóten enarticulen
hierna vérklaert, die fy willen onverbrekelijk rtagegaen en achtervolgt te worden , op de peinen hier na
vérklaert, on vermindert in allen anderen poindten de
Pacificatie van Gent en blijvende de fatisfaclie dert
Staten van Utrecht by de Princelijke Excell. verleent,
mitfgaders de nader Unie binnen defe ftad Utrecht
deri % 3 January leftleden opgerecht en gefloten in haer
geheel en onverkort.
1 . TN den eerften dat alle mifdaden en injurien ge■■■fchied federt de voorfz Pacificatie van Gent ter
caufe van de Religie , fovan d'een als van d'ander fijden ,fullen vergeven en vergeten fijn } fonder dat die
weder opgehaelt , èenig onderfoek daer yan gedaen , of
yemand achterhaelt fal mógen werden.
z. Dat die van de Gereformeerde Religie binneri
defer ftad Utrecht, fullen hebben vry en libre exercitie
van haer voorfchreven Religie binnen de Kerken van
de Minre-bröeders, Sint Jacob, Buerkefkei en Sint
Nicolaes.
3. Sonder d at fy gehouden (lillen wefeh in 't contraheren van den Hou weiijken t'ohderhouden de graden
by den Paufelijke Rechten verboden , maer fullen den
genen die den anderen beftaen tot in den derden graet
inclufivé mit den anderen mogen in Echte vergaderen,
en fullen de kinderen uitalfulk Houwelijkgeprocfeerr,
t'allen tijden geacht en gehouden worden voor Echte
kinderen, en fulx tot allen Staten, Officien en Benefidengeadmitteert worden, fonder eenige difpenfatie
van deri den Paus daeröoi te.verfoeken.
4. Mits welke vier kerken die van de vöoffchreven
Religie hem fullen contenteren en tevreden nouden.
fonder dat (y hem meer Kerken en plaetfen, gewijet of
ongewijet lullen mogen onderwinden , occuperen of
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gebruiken tot onderhoud van haerlieder Religie,'tfy
in 'c heimelijk of openbaer.
5. En lullen die van de Roomfe Religie voor haerlieder Parochie Kerke behouden de Kerke van Sint
Geertruit , daer onder die van Sinte Nicolaes Parochie
mede relorteren lullen , en die onder de Parochien van
deBuerkerkeen Sint Jacob ge refor teert hebben fullen
der Predicaren Kerke mogen adopteren tot een Pa, aldaer haerlieder vrye exercitie doen en berochie en
houden

14.. Welverftaende dat alle Religieufen/cfy mans
of vrouwen die haer Oirden en Conventen verlaten
hebben , en noch haer Oirden en Conventen fullen
willen verlaten, datmen de felve uit de goederen van
den felvenCon venten fal laten genieten alfulke alimentatie alsmen bevinden fal redelijk te fijn , achtervolgende d'Unie den z$ Jan uary, alhier t'Utrccht gefloten.
I? Gebieden ook dat eenyegelijkhem fal verdragen van te komen ter plaetfen daer men ander Religie
dan
de fijne
, 't en Cy hy hem daer ftille houde
en hem
wachteexercere
van fchandale.

6. Welverftaende dat of 't gebeurde dat die van de
16. Infgelijx om te verhoeden de periculen daer
voorfz Religie hem t'eeniger tijd lieten dunken dat fy
mette voorfz Kerken niet genoeg gerieft en waren, dat men apparentclijk binnen korten tijden in gevallen
fy 't felve die van de Magiflraet by fupplicatie fullen foude hebben , ten ware door Gods gratie daer in vermogen remonftreren,die daer in verfien fullen,fofy na
fien ware geweeft , verbieden een yegelijk 't fy Geeftelijk of weerlij k, vanwatftaet, qualiteit of conditie hy
gelegentheid van de tijd en fake bevinden nut en oorboir te fijn, fonder nochtans dat fyluiden hemeenige fy, te houden eenige heimelijke offjfpecte convent!*
van de vijf Godshuifen , Cloofteren, of Gonventen culen of vergaderingen , noch eenige fchriften te dictedie bewoont worden of de Kerken van de felve , daer
ren ,concipiëren , fchrijven , en onder de Gemeinte te
inden dienft in der maniere van de Roomfe Religie ftroyen , daer uit de ftaet van de Republike eenigfins
gealtereertofgeperturbeert foude mogen worden j op
gedaen word , fullen toelaten of gunnen.
7. En fullen die van de voorfz Religie haer-liederi peine begrepen in fekere haerlieder ordonnantien clefe
doden ook mogen begraven in de Kerken of op de engelijkefakenaengaende,gepübliceert den 10 July,
Kerkhoven van d'ander Parochien , Cloofteren en anno 15:78 leftleden.
17. Verbieden ook allen Predicanten, Minifters,
Conventen daer fy of haer Ouders Graffteden hebben,
beheltelijk datfy aldaer de begravinge fullen doen mit Letteurs , Confiftorianten , fo wel van d'een als d'analle ftilligheid en modeftie , buiten de tijden darmen dere Religie in 't openbaer te fpreken , leren, prediin de voorfz Kerken den dienft doen fal van de Roomken of anderfins tegebruikén eenige propooftert, die
fe Religie : van gelijken fullen die van de Roomfe Re- foude mogen tenderen tot oproer of feditie , maer fullen hem dragen in alle ftilligheid en fedigheid , niet fegligie ook haer doden mogen begraven inde Gereforme Kerken, fo Parochien, als anderen daerfy Graf-; gende of prekende dan 't gene dat dient tot ftichtinge
fteden hebben, ook buiten tijden van den dienftdie en leringe van de toehoorders , en onderhoud van goealdaer gedaen word, en mit gelijke ftilligheid enfede eendracht en vrede : welverftaende dat'c geneconcerneert leringe of oeffeninge van de Religie en ftraf
digheid.
8. En om meerder ruft en eendracht onder de Ge- derabuifen en ongefchikte manieren van leven, niet
meente tehouden , word wel expreffejjk verboden by gehouden en fal Worden vóór injurieof invective,fo
defen , fo wel die van d'eene , als d'ander Religie , 't fy Vérïê fulx gèfchied met manierlij kheid ën fonder fchelgeeftelijk of wereldlijk, van wat ftaet , qualité en con- diftgë en lafteringe van perfonen.
iU. Ën om hierin te bat verfien te werden , en fulditie die fijn , datfy den anderen geen ftoringe , hinlen egeen Predicanten of Minifters van de voorfz Geder, letfel of moeyeniffe en doen in 't exerceren of oefIcnen van hun Religiën , Dienften of Ceremoniën,
reformeerde Religie toegelaten worden te prediken of
noch ook eenige Kerken , Cloofteren , noch andere eenige exercitie van de Religie te doen , ten fy die eerffc
gewijde plaetfen te fchenden, plunderen of befcha- en al vorens den Schout , Burgemeefteren en Raden
digen.
deferStad geprefenteert fijn, en by den felven toe9. En fullen ook geen Altaren noch Beelden meer
gelaten fullen wefen , mits doende den eed van getrouwigheid en onderdanigheid van de Magiftraet
mogen breken , afwerpen , bederven of defigureren.
jo. Verbieden infgelijx cenen yegelijken yemand in alle pol itike faken, en dat fy defen jegenwoordigen
ter caufe van de Religie , met woorden of met werken ordonnantien ondcrholden fullen fo lange fy in de
reinjurieren, misfeggen of mifdoenineenigerwijsof I ftad Utrecht réfideren en wefen fullen, fonder datfy
manieren , noch ook den anderen aenlijf of goed te | hen nochtans eenige politike faken fullen mogen onkrenken ofte kort te doen.
derwinden , noch mét eenige acte van Jurifdidtie of
1 1. Item , fullen gene van beide de Religiën in ha- mit den Magiftraet moeyen , directelijk of indirectere Kerken noch elders haer Religie mogen exerceren, lijk, in wat manieren dattet fy, en fullen die van de
dan van fmorgens ten vijf uren , tot des avonds te fesu- voorfz Magiftraet, de voorfz Predicanten of Minifters
ren ,, fonder dat fy buiten tijde eenige kloeke fullen fo verre fy hem anders dragen dan 't behoort, mogen af
ftellen en licentieren fonder ymands wederfeggen, mits
mogen luiden, doden begraven or andere Ceremo- dat die van de Magiftraet de voorfz Minifters en Preniën doen, en fullen ook die van de Roomfe Religie
dicanten van behoorlijke onderhoud verfien fullen.
geen Proceffie mogen houden noch dragen, dan binnen hare Kerken of om haer Kerkhoven.
19. Dat ook die van de Magiftraet de fabrike van
u. Datmen ook van nu voorts aen mit geen bellen der Kerke fullen onderhouden, en ook de lel ve Kerken verfien van andere notelij ke Officieren tot onderachter ftraten fal mogen gaen , noch ook mit toorthoud en exercitie van de voorfz Religie van node , als
fen om yemand 'c Sacrament in der forme van de
Kerkmeefters, Cofters,Schoolmeefters, Organiften
Roomfe Religie uitte adminiftreren.
1 5. En infonderheid gebieden welernftelijken dat- en Doodgravers.
20. Des en fullen die van de voorlz Religie geert
men alle Monicken, Religieufe en andere Geeftelijkeen Ecclefiaftike perfonen, fo welgeoirtals onge- collectie noch diftributien van penningen mogen doen
oirt , mans of vrouwen , profeffie makende van de Ca- fonder confent en autoriteit van de Magiftraet, ten ware tot behoef van den Armen.
tholijke Roomfe Religie , haerlieden goeden j als Ker1 1 . Dat niemand van wat Religie hy fy , Geeftelijk
ken ,Cloofteren , Conventen , huifen , landen , tienof
weerlijk
, hem onder dekfel van dien fal mogen exiden ,thinfen en allen anderen goederen en gerechtig,
hedengene
uitgefondert , die fy in de ftad , Steden en meren van den Excijfen ën Impoften en andere gemelanden van Utrecht of ook elders leggende hebben,
ne laften van de Stad te helpen dragen én dé felve jevryelijk fal laten heffen , gebruiken en genieten, fongens alle vyanden te helpen béfchermen : nemaér fullen fo in defen , als in alle andere politike faken de geder haerlieden daer in te doen of laten gefchieden , directelijken of indirectelijken , onder wat couleur of
mene ruften welvaertvan deferStad betreffende , gehouden wefen den Magiftraet te doen en te bewijlen
pretext dattet foude mogen wefen , eenig hinder * letalle
behoorlijke
obedientie en reverentie, de felve ook
fel of moeyeniffe ter contrarien, op peine van geftraft
te worden als voorfz is.
affifteren in 't keren en wederftaen vaft alle oproerten
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van buiten of van
of fediiien dieby yemanden, 'tZywerd
en uit wat fake
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foude
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binnen gemo
, mitfgaders in 't ftraffen vandattet foude mogen wefen
rteen feditie , en ïnfon
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e
alfulk
de Autheurs van
egenwoordigeordonefej
derheid d'overtreders vand
, ftraffen en executie
n
vange
het
nantien , fonder dat fy
van alfulke en andere quaeddoenders fullen mogen beletten onder pretext van Religie ,clerical oï anderfins :
wel verflaende dat die van de Geeftelijkheid d'Accijfen
fullen betalen , navolgende 't accoort daer van tuffchen
de Magiftraet , volgende 't advijs
van kt.
iden en . diegemae
hemlufijn
Excell
van
22. Dat die van de Geeftelijkheid voortaen gehouden werden te obferveren en onderhouden de keuren,
(?. 118.) ftatuten en ordonnantien van de Magiftraet, beroerende de politien, wachten, confervatien en befchermeniffen defer Stad j en by fauke van dien , datmen
procederen fal tegens den infracteurs en weder willigen van dien voorden Gerechte defer Stnd ter executie van de peinen en amenden in de felve ordonnantien
begrepen , en dit op hare perfonen en temporele goederen
23. En indien die van de Geeftelijkheid binnen
driemaenden tenlankftenopteaenklachte van partye
geen recht en op 't gewijsde behoorlijke executie doen,
fullen die van de Magiftraet de fake , van fchulden procederende van Koopmanfchap ter fletegelevert,huere van Dienaers , betalinge van geborgde waren , Wijnen, Bieren, Gelagenen diergelijkeCivile of borgelijke Actiën mogen evoceren en recht en Executie daer
op doen als jegen andere borgers en inwoonders defer
Stad, beheltelijk dat blijken fal dat den Geeftelijken
Rechter inn»gebreke is geweeft behoorlijke juftitie t'adminiftrere
24.. Dat genen borgeren of wereldlijke inwoonders defer Stad , uit kracht van renunciatie van haer privilegiën ofProrogatie van Jurifdictien eenen anderen borger of inwoonders ter eerfter in ftantie fullen
mogen betrecken elders dan voor den Gerechte defer
Stad , op peine van te verliefen 't effect van haerlieder
Borgerfchap.
25. Item, fullen die van de voorfchreven Gereformeerde Religie gehouden fijn tè onderhouden alle
Sondagen , en andere principale vier of Feeftdagen,
immers op defel ve Feeftdagen niet mogen werken,dan
met befloten deuren fonder yemand te fchandaliferen.
26. Sullen hem infgelijx aengaende 't verkopen
en eeten van vleifch, op de verboden dagen, dragen politijkelijk, volgende d'ordonnantie defer Stad, ibnder
yemand in'topenbaer occafie te geven van fchandale.
27 . Item , en fal geen differentie of onderfcheid gemaekt mogen worden in 't geven of bedienen vaneenige geeftelijke of wereldlijke beneficien, Staten, conditien of Officien ter oorfake van de Religiën , maer
fullen alle de felve beneficien , Staten of Officien fo wel
by die van d'een als van d'ander Religie fijn, mogen
bedient worden , fonder dat yemand ter caufe van de
Religie van fijn voorfz, beneficie, Staet of Officie fal
mogen gedepoflefïècrt worden.
28. Noch en fal ook niemand ter oorfake van d'een
ofd'ander Religie gereproceert mogen worden in'tobtineren/t fy inde Magiftraet vande Stad of Staten,noch
cokin 't geven van eenige getuigen iffe.
29. Infgelijx en fal geen onderfcheid gemaekt mogen werden tuffen perfonen die van d'een en d'ander
Religie
'tgevenof ofandere
uitdeilen
van eenige
men Provens
, fijn, in, Potten
Aelmiffen
, noch Arom
yemand in Gafthuis en Hofpitael t'ontfangen.
30. Item , en fal niemand ter Predicatie van d'een
en d'ander Religie mogen gaen mit eenig ander geweer
dan hy gewoonlijk is te dragen.
3 1. Des fo hebben die van de voorfchreven Magiftraet genomen en nemen mitfdefen in haer fauveguardc , protectie en befchermeniffe , fo wel den genen
die van d'eene als d'ander Religie
, te weten die
vande Geeftelijke ftaet, fo geoirc fijn
als ongeoirtmans
en vrouwen , haer perfonen , Kerken , Cloofteren,
Godshuifen en goeden , hoedanig die fijn, en beloven

die by haerlieder gedanen eed , voor te flaen , te bewaren en te befchermen jegens allen den genen van
wat Religie of conditie die fijn , die daer tegens iet foude willen doen , attenteren , hemluiden verkorten , injurieren of anderfins leed doen, mit woorden of werken, aen lijf of goed. En infgelijx de perfonen van
die vande Gereformeerde Religie, mitfgaders haerlieder Kerken , Scholen en allen anderen goeden hemlieden en een yegelijken van, hem ook particulierlijk
toekomende.
32. Tot onderhoud en verfekertheid van 't welk
die van de voorfchreven Magiftraet, Colonel, Capitein en andere Bevel- hebberen , voor hem fel ven en
in den naem vande gemene borgerye defer Stad, en
die van de vijf Ecclefien van Utrecht, inden naem
van de gemeen Geeftelijkheid van de voorfchreven
Stad en Vryheid van dien, verbonden hebben en verbinden mitsdefenaliedes voorfchreven Stads en ingefeten van dien, foGeeftelijk als wereldlijke perfonen
en goederen hoedanig die fijn of waer die gelegen mogen wefen , om fo wel by die van d'een als van d'ander
Religie fo verre hen contrarie van defen eenig overlafl
of ongebruik aen haer perfoon of goederen gefchiede>
en hem-luiden by de genen die ter contrarie van defen gedaen fal hebben , of by die van de Magiftraet, gemene Geeftelijkheid \ Colonel , Capiteinen , Hopluiden, en Bevel-hebberen of gemene burgerije refpectivelijk, 'tfyby minlijk accoortof by Juftitie daer van
geen fatisfactie gedaen en worde, alsdan en eer niet
haerlieder intereftop de felve borgers en inwoonders
der voorfchreven Stad, fogeeftelijk als wereldlijk refpective te mogen verhalen daer en fo fy te rade vinden fullen, alle de felve perfonen en goederenen eenen yegelijk van dien byfonder te dien einde fubmitterende tot coercie van allen Hoven , Heeren , Rechteren , Wetten en Gerechten van alle de Nederlanden en voorts van allen anderen Heeren,Furften,Princen , Rechten en Gerechten , den Heiligen Rijk fubject fijnde, mitfgaders die van den kamer-Gef echte
van den fel ven Rijke om by die van de Geeftelijkheid
en van de Gereformeerde Religie , fo verre hemluider eenige indracht of ongebruik inde voorfchreven
hare perfonen en goederen, vruchten of inkomen
by de Ingefetenen van de Stad of ook de Magiftraet
gedaen worde aldaergearrefteert, bekommert en mit
recht aengefproken of gevordertte worden , voor alfulke fchadeen interene als de voorfchreven partijen
of eenige van hen ter oorfake van de voorfchreven
indracht of ongebruik in 't generael of in 'tparticulier eenigfins fullen mogen lijden of geleden hebben ter tijd toe 't felve afgednen en hem-luiden de
voorfchreven injurien , fchaden en ir.rcrefïe verftoort en weder opgerecht lullen fijn, renuncierende
tot dien einde van de exceptie van divifie en excuffie, en generalijk van allen anderen exceptien, gratiën en privilegiën , en behulp van rechten , dat henluiden ter contrarie van defen eenigfins foude mogen
dienen , en byfonder den rechten , feggende generael
renunciatie geen plaets te hebben daer zy eerft fpeciael
voorgegaen. En fullen daer benefFens aen het klve de
handhouden den Eertshertog Matthias, Gouverneur
en Capitein Generael van defe Nederlanden , en mijnen Heere de Prince van Orangien als Lieutenant Generael ,en Stadhouder van de Landen van Utrecht,
ten einde zy van gelijken die van de voorfz Religie
en Geeftelijkheid in haerlieder protectie en fauvegarde
nemen , onder gelijke beloftenifïe en verband, als
voorfz is.
3 3 . Des en fullen die van de voorfchreven Geeftelijkheid haer-lieder refidentie buiten deitad Utrecht
niet mogen nemen in andere forme en maniere dan fy
tot noch toe vermogens de oude ftatuten en coftumen
van haerlieder Kerke vermocht hebben : nemaer fullen haerlieder woonplaetfen en refidentie binnen de
voorfz ftad Utrecht moeten nemen, en houden, op
peine dat fy vande perceptie van haerlieder vruchten
gefecludeert en de felve aen andere refidenten geappliceert fullen worden.
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34, Wcl'/erftaende dit of t'eeniger tijd gebeurden
datd'Ingefetenen van de ftad Utrecht dievandeGeeftelijkheid of eenige van hen nieten wilden lijden of
datfyluiden binnen de Had Utrecht niet vredelijken
(ouden mogen wonen als andere borgers en inwoonders, datmen als dan gehouden fal wefen haerlieder
goederen , renten , tienden, thijnfen en alle andere nutichappen , vruchten en profijten > fo van haer Geefteltjke als Weerlijke goederen te laten volgen buiten de
Stad en Landen van Utrecht, en dit alle onder verband
en fubmilÏÏe als voren , alles achtervolgende de fatisfa<5tie aen die van Utrecht verleent37. Enfullen de tranfgreffeurs en overtreders van
defeordonnantien, foGeeftelijkals Weerlijken van
elkepoinét van dienby die van de Magiftraet achtervolgende haerlieder eed , geftraft worden als feditieufen en perturbateurs van de gemene ruften wclvaert,
of anders arbitralijk gecorrigeert te worden nagelegentheid van de fake , fondcr eenige diflimulatie of
verdrag.
36. Én fal men in de forme van procederen en ook
in andere poindten in defe niet begrepen hem reguleren, volgende d'Ordonnantien defer Stad ,gemaektof
noch te maken, en de befchreven Rechten.
zy. Aen alle welke poinden ook de handhouden
fullen de Colonel.Hopluiden of Capiteinen defer ftad,
haerlieder Lieutenanten, Vaendragers, Rotmeefters
en andere Bevelhebbers.
38 En of gebeurde dat den hogen nood vereifchte
datmen tot defenGevan defer Stadeenige ruiteren of
foldaten foude moeten innemen of ontfangen , en fullen de felvenïet toegelaten worden , 't en fy de felve
voor alby folemnelen Eed belooft fullen hebben defe
ordonnantien en een yderpoinót van dien nategaen
en t'achtervolgen.
Aldus geüoten en gearrefteert op den Stadhuife r/Utrecht, byden Schout, Burgemeefteren , Schepenen
en Raden der felver Stad , in by wefen van de Gedeputeerde van de Capiteinen en Bevelhebbers defer ftad,
de Gedeputeerden van de voorfz vijf Godshuifen,
mitfgaders van de Gereformeerde Religie , en by confent en believen van de felve op den ? Juny 1^79. dewelke tot meerder verfekertheid ons Secretariffen onderfchreven verfocht hebben dit uit haer lieder name
§.€ ondertekenen , en was ondertekent aldus G. van der
Voort , lager ftond door expres bevel van de vijf Eccle.
fien , en was ondertekent
L AMZWE
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TSt $a?i*lem i$ opren * 1 8 ^Juitp toefenbe &acra*
menttf-baa een grote opjóertegetoeeft/ boosbien
be «©eeftelijftbeib albaer een p2öceflte toillenbe öoett
om ljet &erbbof met beel b?anbenbe tètoojtfen / be folbaten albaer in garnifoen leggenbe / baer ober toet?
002faeht fjjn getooibcn/ getoelbslijb fn be &eröete
ballen en bcle moettoifête belonen/ een^iefterof
Papetoerbin be&crbe bö02fteben en boobgefïagen/
berfcljeiben perfonen netoonb en geguetft/ een balf
innocent en from mcnfcD ban &antboö2t geboden
ïfèaertenfl&tcbidfoon genaemt/ öebbenbeeenbjan*
öenbe tooatfc in tie hanb / toctb ban een folbaet ötoer?"
boo2 't l[jf gefïcfeen /ban toerbgenefen/ beel työutoen
toerben berooft en baer ringen ban be rjanb genomen/
öenBiffcnop l§eer <0obcfrop ban maierlotoaginbe
feerbe en babbete bojen gep2ebifet/Cjuam met g?oot pc*
rö&el »it be Jfterae en t£ boojtjs gebtucfit/ inbe nteu ge*
refiaureerbe herben ber tfatïjolijnen toerben be beelben afgefmeten / en be grote öern bleef lange gefloten
* Byvoegfeldes Auteurs, lïfabel&eet £>amueïaïmöfing/2Öe*<
Werwcc beji <J5. IBoojöfJ utoncn $?aerlrat / in ftjnc 6cfcï)ïÊfUfnije en
ïof ber ftab Haeclem o. 4.53. rap aenttrtfft bat ift in ftet jaer/ be
maenb en &ag gebooïf öaöbe/ tuda i ft toartttefitfa bebinbe/ niet toe*
tenbe bp toat gelegentftciö ift in bie ttifêfïag geftomen ben / alfo i& in
«5rtobec 1578. binnen (gaerlem metier taoan geftomen ben' en toel
tof ft bat bie beroerte al boo* mijnftomfte alöaer toagboojgeballen;
en baerom
miffenbe
in ijet jaer/bcb ik ooft noobfaftelrtft
maenb
rnbag
moeten
mffreu/enalfoijetmenfelijft
(étebtoalén/ in'be
fal ben
goe#
oigen ttefer fu'hjj gelieben ten Beften te imüicnl en hier mebe be mi$*
ftagboo? berbeterttefiguben / bljjbenbeöet betfiaelban be aefeftie^
benifTetoaeracfttig.
II. Deel.

jïaen/ tot bat lik bact m boo^be &e¥éft&M$étbé&
bc rrcopent/en toezbe fjp gcaane^ ^aminö baer m be
eerfre pzeötcatte gcbaen.€cn ban Me folöaïen bte ben
g.ueftec boo2|tel«en ftaöbe / iö baer na boo2
be
Staten ban$fójlanb mettétboob oeUrafn laf?®ebanCa^
tDöüiKeboigecen Dtelben ftaec Ineu obec feec rjuaïjjfien/
fufïineecben batbaec boo:l)are fattffactietoagtnge;
momn i bp be baelljc fien be erei-cttie ban be Catnolt>
Ke Religie toa0 geac co?beect. €n ctaben tot bten ein^
be namae
ljS
cegueferba
le ober:
'®:mctec
e ban
gten
binne
n Smfï
mfnnaen
be/ benfotóJJ
geleg<aram
enbec
ttjb fullen becpalem
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"Dlnrtén ^öectogenbofcB / toefenbc een ban bebtec (Ftot tt9\
-^nooftfïeben ban 25?abanb / en een
,§tab feet
bjel gelegen/ feneibenbe genoeg 25:abftetnc
anb ban <&tU 0mtt
betlanb en ^olianb/ en leib bn na eben becre ban
25ommel en ban t^eu^ben/ toaöbe^eccegobanbe bo^eft.
Hornet %ereban ©omlboo? parttcultec <0oubcr^
neucgefonben/ metlaii om op alleiefgoebe o?b:etot ^Öettö»
besi^tabö berfefeettngc te (teilen/ gelijn fin baer in
alle goeb beboir bebe/boenbe albaer be fteligïonö-b?e*
be becnonbigenen intotlltgen, ^iebanbe<6srefo^
meerbe Religie toaren öter (ters / maer be tegen par- gen>
tije tiabben be üBagïftraet en ïïegeerberö met (jen/ be
l^eere ban portel baer na fiefe too2bcnbe/ is' ban baer
bertro
cKen / enheefi fijnen &oue/ jBarimiliaeh be
soinetf/ ^eere ban ïocre albaer in fijne plaetfege^
laten : be ffetntt ban ^arma berftaenbe bat baer gro=
teoncenigbeib binnen ber &tab toasS/ fieeft befelbe
tn alle manieren boen bceben / en fo fip meenbc bat be
Catljolnöe toel be (teröfte toaren / fonb f)v aen be fïaö
een trompetter met bnebenbatfe fjenfouben boegen
met bie ban mtfioi^ en^enegoutoe/ bie met hem in
accoo2t (tonbem sDiebanbe «acref02 meerbe Religie
albaer berfocötenernftelijft aenbe jjiöagi^raten bat^
menbeftab metinneminge bangarnifoen foubeboo?
benbpanben berfeneren/ baer toe bciBagifiraeten
be Catnolijfee bo?geren niet toilben berftaen/ ftfec
boo? bjiejef ben ttoift en bet miflrotitoen meer en meer»
^aer toaren eenige €ngelfe en knotten omtrent
gefeomen/ baer ban bie ban be öeligietot fiareber^
feneringegeerne ttoe of^te ©aenbelen binnen geïjaö
öabben/ maer beanbere parttje toilben fiier niet toe
berftaen/ allegerenbe bat f? niet ban al te lange met
garnifoen ban b?eembe $aticn gequelt toaren ge*
toeeft / batfe noclj geen garnifoen ban nobe ïjabben
feonben bare ^tab felbe genoeg betoarén» Zbcn/ fpi
gulp iffer feer aengerjouben batmen be naber önie tot cc
ötrecöt gefloten/ foubeaennemen/ opbatfeinnooli
fnnbe ban ftare naburen bpftanb mocDten Krijgen t
bie banbe iKaail
om 't gemeen boln te papen/
bebenin p2efentie traet
ban eenige banbe pareopbe
#upe
boo? be gemeente /boo? een banbe g>ta\}$ bienaeries
Proclameren in effecte Mt tooo2ben : men berftonbigt
eenpegelijn bat be ^rabin baer b2ie leben betoilligt
enaenneemt benabcr öniebanatrecUtneuubliccert
tm ze, ^fanuarp befesiaersf/enmen bermaentbat
een pegelrju ijem baer na fal Hebben te reguleren. We
publicatie toerbe bp fommige boo? een fpotternije ge*
Ijouben/ anbere meenben bat Det genoeg toa^/ eben*
toel fjjttber berfcfieiben getoeeft en onber anbere |Bee*
fier ^enriu ?Cgileu0/ be toelue bn be Capiteinen en
2debelfjebberen en bpfonber ban'tBaenbel banbe
^cïjermerj* gilbe / 't toelu
ionge gefellen toa^/
fulr beeft aengebouben batbanbe beboo2f5
anie gebelijn
ban punctete puncte toerbe gepubliceert/ baer me»
bergenoegt
öoc temme
25urge
htije op
!(jH b2igs
bocö
be rije
merbtalssboo?
bes j©aen
öuis toao'
banbe:
^cfiecmerüi gilbe toaren omtrent 5? perfonen ber* €mcx
gabert/ enb'anber partijs toaren 00b met eenaroot ttnge
en b.'ocb»
beel bergabert in toapenen / en baer quam fülRen ben
bergfe*
rumoer batfe tegen ben anberen begonben te fcljer^ SBofrö/
binnen
mutferen en met fefterpte fcfiieten/ fulr batter omtrent beertig boderen boob bleben en toel izo ge^ istbau
guetft en getoonb. ^b foube niet bonnen feggen/
toie b'eerftc ban bciüc partijen getoeeft 3ijn uie be anb;;en.
gen
gerenbente •
toant eln befcDuft
fcDermutfel fjebben begonnen/G
op
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onb'anöerenté ïcocenöé/cttöc tnfü?mattenöteöaec
ban genomen fnnöoo? öe Catïjoltjben toecöen boo?
gen
fufpert geljouöen/ en fofe feggen/ $$n öe getuitffec
bete
öanfo
/
iebt
felbe Dtcljet feit Ijebben aengec
af/batljetieecöeeclijbtoag/ öatftojgcctf baneenöec/
^taö alfo tegen Den anöccen becbittert 3ijngctoec?t
't geroep/ gebctjt en gehacm toatf feec groot/ en fo
o? eenige b?eöe-liefï)et<0oD metberfien enljaööeöoopïjou
öinge gebomen
een
bebbenöe menfeïjen / öattec
uaööe/ fpfouöen malbanöecen boo?t£ feec beecltjft
becmoojt Debben geljaö. 3Ne banöe Seltgte feggen
öat öe partpe met boo?öacljt becgaöect toacen om
benïutöen te bernielen/ en bat fp ban gene bpanöfcljap
enteren/ öatfeoob niet in toapenen toacen om Oen
pactpe te bcenben / mae c tot een anöec einöe/ namentlijft /om buiten öec ^taö öe3©atec laten af te toet*
pen/ fcggenöe bat ïjet gefcïjjep öec opjoerige Catltoltf*
bentoaö/ ifêalcontenttf/ malcontente / en öattec
toel D2ie of biec ban be Ijace boob toacen al eec fp öaec
bonöen te toeec (lellen/ beibe pactpen picfenttecöen
Ijacefafte te juftiftcecen ööQ2 goebe infojtnatie baec op
toettelijb te boen nemen. 301$ nu be falie toattoa^ge*
flilt / öocb niet gefleten / fo Ijielöen bie ban öc USeligf e
aen om gacnifoen baec in te Ijebüentot beiöer becfe*
feectnge/ be <ö5oubecneuc fBacimiliaen be l$o?neg
boo;moemt / l}o:ft ïjen gep?efenteect tiat bp terftcmö ee*
mg bolbbaec binnen fouöe öoen Romen, 35en<©?if*
fiec ban 25?abanö toaö alöaec genomen öoo? iaft ban
be Staten om febecep^opofttic te boen tot toelbaect

ban bec ftebe/ en öaec toecöegoeb gebonöenen eenb^acljtelijft begoten / batmen 4.00 folbaten foube om*
fangen/ en baec toecöen eentge acticulen tot bjcöeen
eenö?acöt bienenöe befloten. (€en feiben öage nainentlijft ben 3 Sluip alfo baec inbe ,£taötoa0 Aanban
^l02p ïteutenant ban Capitetn ^iclae^ be %mt/
leggenbe in ben 252ieï / toecbe befe booj ben (©oubec?
neuc tecltonb afgebeecbigt met eenccebentieb?iefaen
be Staten ban ^ollanb / en becfocöt tn bec baefl afiï>
fientie ban ttoe ^ollanbfe baenbelen folbaten en eeni*
ge fcljepen op ben ^inbel: baec toecb geacco?beect
battec inöaefl ttoe baenbelen fouben binnen gefebmt
toecben/ namentltja eenbaenbel uit ben 2&2iel baec
Capitein aftoae be boo2fcb?eben ^iclaesS be Hteuc/
en bet baenöelban hopman Catecutt<6eectcutben*
becg / bie tectfonb bectoectö gefonben toecben/ bocb tn
plaetfe banCatec toecb $tjf bet gefonben / ooRtoec^
tec teeftonb een aitleggec op ten 3Mnbel gefonben bie
bp be paet lag / en lon&öeec gan ban 3©oecben ban
©liet<©oubecncuc ban ben 25?iel/ toecb belad goebe
toeftebt te nemen/ tot battec anbec folbaten toebectn
5>^ut* quamen / tik ban 3Mf toecöen becfoebt baec in baefl
mf ban eentge ban ftace ^cljuttec^ te fenben tot '0 lanbg boft/
©rif totbctoelb (p betoilligöen en fonöen baec ben 7 eenbeel
SSn &an öare ^cbuttecpe binnen/ maec be boo2f5 ttoe Ca*
i>en23iiei piteinen boo^ ben 25ofcb bomenöe / toiiöenfe niet ontoeiom fangen / feggenöe batfe boo? bebel ban ben €cct0bcc
tien
tog biec baenbelen ban Ccombacïj foubcn bp nooö innemen. Ufo bectrofe fölaesS be 3leuc tocbecom na ben
232tel / en Catec toog bOO? laft na 3geu£öen bOO? bjjf

tófc

ben be faben alöaec feec pericuïoojS. 2C10 öan öie ban
be ïïeligic fagen bat geen becfenecinge albaec boo?
benlutöen entoa$/ maebtenfp malbanöecen b002t£
becbeect / en feiben / fo baec geen gacnifoen in foube
bomen/ om ombefclj?eumt te mogen iebcn/ batfe
liebec baööentebertrecben/ fa'ttoa^alreöefobecöe
gebomen battec al eentge albaec bectcocben of aen
'tbectcccben toacen/ en Oen goeben blucDten. 3&tt
becoo?faebte ben anbecen te meecbec b?efe / en biec uit
tsgebolgt/ batöeg anöccen öaegs* in ben föaeöboo*
geö?agentoecöe/ batmenban tfonöenaen gacnifoen
beboo?öe
in te nemen
/ of bicbegofoijnbe
bectcecben toouöen
't feu
be toe te laten/
öeblucljte
enboftmenfe
niet opljouben / toant be b?efe toag gcoot / fo boo? ben
bpanb biefe fo2göen bat Ijaec obec ben batë ftomen
foube / atë boo? be bitternciö bec Itëagiftcaten. 5©e0
anbecen öaegs namentujb ben 8 ^Bulptë albaec be
nabolgenbe publicatie gcöacn.
A Lfo fekere alteraticn en mifverftanden opgeftaen
**~*-en gerefen waren, tuffen den borgerenen ingeferenen der Stadvan'cSherrogenbofiTche, tot faken van
d'ontfangen
en ,innemen
van fekere
binnen
der
felver Stad
fuftinerende
die van garnifoen
der Religie
, dat
t'eenemael van node waer fonder eenig dilay of vertrek de voorfchreven Stad met garnifoen te befetten,
en d'ander Borgeren ter contrarie fuftinerende, dat den
noodfulx noch ter tijd niet vereiffchendewaer, maer
de ftad tot haren beontrentontbieden
garnifoen alhier
datmenen 'tverfekertheid
hoef
terftond
, leggen en
houden foude,om de paffagie open te houden en in den
gewiflen nood als denvyand ietfoude willen atten teren op of tegens der felver ftad, ontfangente worden,
terordonnantien en met confent van den drie Leden
en den gemeinen borgeren , en dat die van der Religie
in hen pretenfe voornemen perfifterende ( niet tegenftaende alle induóHen , onderrichtingen en beden aen
hen gedaen ) verfochten inftantelijk van den drie
Leden der voorfz Stad , mits der weigeringe van het
voorfx garnifoen promptelijk t'ontfangen , dat hen geaccordeert en geoorlofr foude mogen worden uitte
voorfchreven Stad met hare goeden en familie te mogen vertrecken , &c.
So Ift , dat op ten 7 en 8 der maend van Julio, Anno 1579. de voorfz. ftad van 't Shertogenboflche , in
haren drie Leden vergadert fijnde, heeft op'tgenedes
voorfz. is , gerefol veert en gefloten , datmen een yegelijkwiehyfy, foude vermanen tot goede vriendfehap,
eendracht, en liefde onder malkanderen te houden j
verfoekende en begerende feer vriendelijk een yegelijk die 't belieft hem binnen der Stad te behouden en
blijven wonen , doende malkanderen ter eenre en ter
andere fijden goede geloéirn , om den gemeinen vyandten uitterfte toe te wederftaen, hebbende al noch
de voorfchreven drie Leden eendrachtelijk gefloten
en geaccordeert , dat in dien daer eenige ware 't fy geeftelijkof werelijke, die uit defer Stad met hare familie en goed foude begeren te vertrecken , dat de felve fulx fonder gewapende hand altijd alft hen believen
fal , vry en onbehindert fullen mogen doen , en dat fy
altijd alft hen believen fal , vry en vrank wederom binnen der voorfeide ftad fullen mogen komen, mits levende inalder ftilheid , en eendrachtigheid onder den
gemeinen borgeren.
En op conditie dat die gene die fullen vertrecken,"
den anderen borgeren en ingefetenen , begerende binnen der Stad te blijven niet en fullen mogen behinderen , befwaren , of befchadigen aen lijf en goed, in wat
manieren of tot watplaetfen dattet foude mogen wefe« , wel verftaende dat die gene , die haer goed alhier
uit deler Stad begeren te vluchten en te voeren , dat die
ook felver in perfoon nefïens haer goederen fullen mede uit trecken. En op dat een yegelijk vandefe refolutie en flot goede kennifTe foude mogen hebben, is
by den voorfeiden drie Leden gefloten dat de felve foude worden gepubliceert,gelijk de publicatie daer af ook
ter puyen af binnen der Stad van Shertogenboffche op

of fesS öagen. 3Bie ban be Religie mccbenöe bat be
ifêagtfïcaet mitftet innemen ban gacnifoen toacen
fpotrenöe/ en batfp tot een betel boo2too?penbatfp
eectübö met g?ote bef toaecniffe toacen beftbuïbigt ge^
toeeft/ batfp bcgemeinte i)tt gacnifoen opten öalfe
gcbouöen baööen/ fult öat ben oefen onöanb niet meec
enftonöte becöienen/ toilöen baecom batmen öege*
Öelc gemcinte ban Compangme tot Compangnie
bun abbij^ af b?agen foube / biec mebe ttjö getoonnen
bcb&enöe/
fp?ciömfp onöec'tbolbbat befe ttoe ^ou
lanufe baenbelen
niet en toacen ban ©?pbuitec$/&ne*
bclaets/ föecbfmijtecjS en ^tcaetfcöenbecjs en biec*
gehjb gefpui^/ bie befe ^§tab feec tiititoitë geb?eigt
baöbcn/ en fomen bte aennamebatöe^tab in gco^
te 3toarigbeiö foube bomen/ öatfe ooft tecfïonö belegert fouöen too?öen/ en niet betecbacenbaniBae^
(htcOt/ fo fp garnifoen in namen: tec contcacie bp
alöienfp geen garnifoen in namen/ toacen fp becfe
Hert batmen Den met b?eöen laten fOUbe. SlllöUg (ton- | ten voorfeide 8 Juny gedaen is geweeft,in prefemie van

dejQ

©uBIi*
^^
'gtger*
tosen*
^agn/tlat
alleöie
btrtcec»
§2**^
bcmor^
tentwn.
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'den Stadhouder, van mijn HceredenSchoutetj Jeronimus Wynante. > Jan van der Stegen , Jonkheer Wil(F. i*o;$ lem van Lier, en Gerarden van Deventer refpedtive
Schepenen dérfelver Stad, en myaldaerprefent, Sccretaris : Ondertekent
I. Donk.
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•3fi öefe publicatie i$ be blucDt om feerfle getoce(ï.
35efommige najgebel/ enanberena25ommel/
anbere na J^cuf Den / fommigcna<0o?com/ fommi*
ge na ütceclit en rlbcr^. 3Mfo is? «&Dertogenbo(TcDc
beclaten getoecfï ban bc Staten partije/ naberljanb
nebben fp berfelaert en gefcb?eben aen ben hertog
ban (Cerra &otoaen be fieifcrlij&e Commiflfariflen
toxColen/ batfp Dcteeöe articulcnbn Defelbeboo2*
J aeflagen accepteecberi en ben fecr toel bebaegben.
<Z5ie ban l&ollanb bitbértfaenbe/ bebben laft gege*
toen tot I^aerlem te arrelteren alie bet Xijntoaet al*
baer toefenbe bte ban ben 25ofcb toefiomenbe/ batmen
acbtetoel doooo gulben toeerbig tc3ijn/ befgeujrté
j)ob gefcD?ebcn aen bte ban 3Cm(ïerbam en ober al om
fulr te boen. 35e binnen gebleben bo?geren bebben een
purificatie laten uitgaen/ en be uitgeweken t)cb>
ben baer tegen laten uitgaen een Apologie tegen be
f3fu(lificatie / en eenige anDere uitgetoefeene neb*
ben een boejc&en Daer tegen uitgegeben nietten titul
ban eenboubige en toaeracljtige bcranttooo2bin*
De/ de.
25mnen 25ommel toasf tn beeti tijb ooft grote ttoift/
ban baer in «f tertfonbmetgoebcblütigbeibboo2fien
enboo2feomen geto02ben/ fobat albaergecn boozöee
StoarigDeiD ttfgeballen. S5oo? bien gon&beee $bt*
Iip0 ^eere ban Der 2Ca met eenige fcïnitten Daer in
toog / en Dein boo?t0 belafl toierb fijn idacnöel te ber*
fleraen mette b?ome uitgetoefeene ban ben 25ofclj /be
<©?abetoan ^oDenlo fonbbaccbptijbjS alboln in/ fo
bat bet alles* berfefeert toatf.
(€e 2ö2uggetó oo& grote beroerte gcrefen / 'ttoelu
. ; toeroo?faebt i$/ boo2 bien be |Bagi(tcaet ben 17 Snit? De gemeinte boo2 gebouDen beeft te nomen inbe
,>8nie ban ötrecDt: be <ö5ec(le!üHUeiD albaec toaren
Daer feee tegen/ allegercnDe Dat bie ban iltrecbtDaec
beöniegemaeht en gerefolbeert toap'/ bc C>ee(lelijb*
25eroc?te [)ctö geen tooo?D en DieiDen / be felbc berjagenbe. 35e
aSB onbe JBagitfraten ( biemen Daer Notabele noemt )
"*" fïoegeh fulr plat af: bc ^mcDcn/ iCtmmerlujben/
IBetfelaerg/ föicbelbecfeersv ^uibcttcrS/ fëolbcr£
. en anbere iik be ^ermonen ban 25?ocber Co?ncli$
2ïb2iaenf5. beel boo?ben en tegen be jlöagiflraetop^
geroenent toerben/ fjebben bacr-Iuibcr vDc&eng bic
1 baer in alreDc geconfenteert Ijabben / feer obcrgebaelt
. engeb?eigt» ^ierboo? fijn be <ö3ccflcli)&e te (louter ge*
to02ben en nebben beCatljolijhe tegen be IBagiftraten opgebitft/ fuftinerenbe bat bet- beter toare batfe
Öen boegben met tik ban Sflrtfioi.tfen l^enegoti/ om
te onberljoubenbe pacificatie ban<0ent» 55e JBagifiraet ban ben ©2pen bebben Oen mebe in befen par*
tije gemaebt tegen be Itëagiftract ban 232tiggc,/ en
Debben be Catbolijhe geraben te begeren ecnen<£o=
ionel na baren fin : fcoant baer geen en toag / boo? bien
öelKagidraet bat aen ben babben gercferbeert/ toil*
lenbe befelbe Dooft toefen ban Daer acngenomen brijgf*
toolö.
3&m 1 gjulp be CatbolijBe ötec boo? berfïoub fijn*
bc/ fijngebomen in ben 25urgtbacr bet ^tab-buitf
(Iaet/ en bebben ben 25urgemeefïcren furieufelijn
aengeballen/en getoilt bat fp ftaenbtf boctö ecnen Co*
iónel (lellen fouben ober be bo?gcren gelijb alsö fp fclf^
Hicfcn / te 23urgemee(leren Dabben 'tfelbe
foubcn totfacbternocnjSoffanberenbaegiS
geernc
uitgcdelt/
ban fp nomineerben Den fjonbbcer gieronimujS be
SBol/ l^eereban watermolen of 3©atermael/ toil*
lenbe bat fp ben felbcn Daer tot ecnen Colonel fouben
gebcn. 55e 26urgemee(leren fienbe bat 3P berDeert
toaren en bat geen reben baer jegen plaetfe ïjab / jjeeft
Dem ben fclben tot een Colonel gegeben/ baer op Deb*
ben fp Den fcerber(lout enopentUjb gefeit/fptotiben
[jet nu al boo?t^na Daren toille jtffimij befolbaten
1 1. Dcd.
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gecafTecrt/belfêagftfractcn 13 marnier, afgefielt/
nieutoe Catbolijften tn baer plaetfe / be Calbitüften
tocg en be iKonicben toeberom in baer Cloofrcrcn/
enfo 3p 't feiöen meenbenfp 't te bjeac te b2engen ;
toant fanberen baegö stf mo^genö/ jijnfe nelopen in <5:otc
'tP?cöicant
Carmelijtban
baer fn be ÓBereföimeerbcn mo?,tol'
en Cloodcr/
bc JDalfe gemeente
meenbenbocb te JJjS,
fmtjtcn / ban fo fp Dem niet en benben / bebben fp fun igtw
l)ut.öb20u fecr gefmeten / gciloten en geflagen : en bo?,- bumcn
ber.ö gcffeept
aerben/ feit
en tnet
boetene getre*
ben
^e|Bagi(langjsf
lratenber Ditielijb
berffaenb
lagen ~mjCtoeltoaer bit been tnilbe/ en namen boo? ben bier in
bptijb.ö te boo?fien/ tot ben en ber ^raög berfefte*
ringeen toelbaert, Rebben baerom fecreteiijb Ui£*©ejae^
gefonöen na ber Staten leger te (^urnbout om affi- atfttaet
(tentiete
n bolb/ alfobe ^tabm groot pe- g"
rijbcl toa.öDcbbenba
ban bcrlo?en
te gaen / fo beröe ^ geen beer* fcnöen
bige Dulpe en beguamen/ be uitgefonben Ditit fecr '£tme'
toelfijnbeboir enfpoeibe Dem beer Diglijfc : enboo2t^ JJJïJ,,
Dcbbcn ^ DenluiDer hrng^bolli boen bergabcren en 9t.
een|Boo2te innemen genaemtbe €3elpoojtc ban een
Capitein genaemt l^anë ©leifcb. <£m anber Ca*
pitein genaemt ileinier 3Dt'nïtclinan nam in een
bmgge inbe ftrate op te felbc flratc (Irecbcnbe/ ge*
naemt l}c (ï33elb2ugge. €en anber Capitein genaemt
HiciiiccujS ban 2ïcrbrijbe beeft ingenomen be plaetfe
rontfem (jet a©eflbl«fcljuisi tn be ^teenflraet. Cen
anber Capitein genaemt aimonwf «öuterman / beeft
ingenomen be <Ge(t-Dout-b?ugae inht ïDulledract/
toelfee b?ic refponöccen op te i^acfit : en een ban be feg
ïDi)bmee(leren ( biemen Dier l^ooftmannen beet en
biebe^lotelen tebetoaren Dcbbcn ) iögefiomen met
aoo burgeren in bc €3ciftrate en beeft be (ïeutelen ban
iic C3elpoo?temebegeb2acbt/ en Dem geboegt mette
fclbefolbaten/ beCatljolijften en maren nlctminbec
boenöc/ Debben boo? eer(l be aBapenen in Danben ge*
nomen ombe folbatenDet t'famen lopen te beletten/
tracterenbe leljju tic fp «onben in Danben ferugen/
bocD Dabben gene boobgcjïagcn/ boetoel fp fobanige
münen metb?eigen enanberö tocltoonben tetoillen
boen.«©e|l)agi(l?aten beben bcCapitcincn banbe bo2^
ger0 gebieben èatfe Det Catbolöbe getoapenbe boln
fouöe leiben op berfebciben plaetfcn en Die baer Dou*
ben in fulhe (lilligbeib alö mogelijb toare. omtrent
benoenc Oiiam|ietööingebatbe folbaten benluiben
(Icrbclijb befcbant(len / begreeben en beboltoerbten/
enbat^anjef ©fcifctj fiet g2cf gefcfuitter (labtoaert
in gebeert baboe en be pookte toilöe inljouöcn om
b?ecmt brijgobolb in te laten tot fmlpcbanbc |Da*
gijlraet/ cnombobcn bcnlicöcr lofa oftooo2D aen bc
Capiteincn ban ts bo?gcren / bc toelft toasï booj 25:u*
ge en be 3©et; Dier boo? liepen beel bo?geren bp be fol*
baten.
<©e |Bagi(lraet ban ben !D2pen itit Do2enbe en fien* ©c ,^fl,
be/ namen be Ifëagiftraet ber ^tab 'gebangen in mS
't^tabD
be Canonic
en J3apcn grepen ooft >3dn
23uiTen uigf/
en ^elbaerb
en tn bcbenDanb/en
namen ttoe P002* JSffi
ten banbe 25urcbt in/ betoelö een grote berfefme* öansra.
binge maentc inbe gene bie benbanen enCatljölii*
hen ia fufpect toaren/ 3ünbc t'btitë en bonben fv
bp be folbaten niet bomen en bp be CatDolijben en
bo?(len fpniet bomen. 3T>acr nabeeftmen beginnen
tetracteren niffcljen Die ban ben ©?pencnbere§tab
folbaten/ en bc faUe tegen ben abonb fo berbege*
b?acDt bat bic ban Den ï^pen be 25?ugfcDc IKagi*
(ïtaet fouben lo^s laten/ rhtr.0 bat De folbaten fou*
Den bertrecben uit Dare befdjantfinge. iDaer Ca*
pitein JBinbclman en toilbe tot geen accoou bec*
(laen/ ten toare be jfêagiflraet eecjl gcbcel b2p en
toerlofi toare/ berblarenbebat anDer^fuibccontiac*
tenbangeenbertoaerben toerben gcDouben/ enfofp
iic |Bagi(lraet niet en toilben b?p laten fo fouöe Dp
Daer bomen berloflTen en op b?pe boeten (lellen/ cin*
telüb ftenbe en Do?cnbc batter anbersf geen accoo?t
enfoube ballen/ foiö bcjiBagiflract geljeeUo? gelaten / en boe 1$ Capitein aÖDinbeiman bertroclicn
uit 3jjn befcDanfinge/ bp Capitein i§an$ Wkifct)
Dat De
&en bet|laenbefcBantfc
bp De ^5elpoo?te» 55e Catbobj
G x

Het dertiende Boek.
ftabüen be berten ban bee! eergierige perfonagicn : f ^j'
jabP i$ gebangen geljoubengetoeefl tegen alle cecjjt J^e
en reben.
banme
■ pubitcccrt / Dat be 23urnerlijbe toatbt op ttpentt
<®e jjEagimraet en Coloncllen ber fïab ^nttoee* w™
rnopbe 23urcl)tfouDc bomen/ gcïijöfe te bo?cn öaö^
ben gcDaen/ t&clb fulr gefebiebe. maer om bie ben
pen /nabKjifèer
tenDebeien
boo2 febere
't gene bare
naberban&igeffbiebe/
JJJ3"',
«©ebeputeerben omfon-te souDta
ttoe ptaetfen Itrcl te bctoaren/ fo en fonben fp geen
na De ^ooVten/ fo bat be gene bte baer nacbt I berliinbercn en te beletten be conferentie Der bnam
en Dag gcflaen Dabben Daer nocb blijben moffen* | Den met bic ban ifèerbelen: betoelbe mebeniet uit*
<0>en nieutoen tfolonel ïwenbe bat ben Capitein j gercebt nebben, ^a fp toerben oob albaer gebangen
aöinftelman b> Den Capitcin ^anjS ©Icifcb ge> rrcfet/ onDer toelbe «3ebeputecebe ntebe getoeeft té^'«er&e
trochen uwe. / en De anbere notb in baer- lieDcr tferft* 3'ar?uctf ban Der 3©alie.
ten blebcn/ beeft fijn fjurë befcljantfl en nocb ttoe | 3£ie ban?inttoerpenfeergualnbnemenbebatmen banant*
ftjuggen Dacr beneben genaemt De ï&ruït - buitf- bare <0cbepweerbe albaer in arreft of gebangen Sfelö/JJSgJ
bhiggc en De jflaarije - bnigge / Daer beel ban De Hebben üjcDerom gebangen of in arreft gebouben alle t0t«mêe>
f&cipn
Caüjolnbe «gdei-Iteben en ban ben ©jijen ingebo* bief? ban jlSccbelen albaer bonben tomben met ooft tien;
men 3tjn. jjföaec 't gemeen botft bielb bem t Uuisf ber felbe gocberen.
om bat te betoaren. '^ iJBojgeme. tuffeben ttoe en V®e& manierebanboenenban arrefïcrentoonbfijn
b2te uren 3ijn uit Der Staten leger te iCurnboub J|oogbeib en De p?ince boo? feecb2eemt en onbeta* gcöoui
"!rn
gebomen aebt öaenbelen ^§cbottcn ban 't föegi* meujb/ toaerom fjt> albaer gefonben bebben 3&octo?
3£enöe» ment ban Den (£o!oncl 25aulfour/ en ifo paer*| saitlacgStHeSecretariö ban be Staten/ mettool*
Den / Defe quamen De €3el-poo2te in/ en namen bomen engenoegfame iaft om bègefctnüen te flicfi* b*6
ertf>
tctt hü* terjtont De ©ureftt en De iBerbt in / baer De 25ur; ten/ en om met bequamc mibbelen be aengebou*
men in
geriijhe \&M\\t terftont ban tueg bluebte/ Den Co* bene perfonen tot ontfïaginge te fjelpcn / enbe Ste*
Stugge
ionel
IBoI becliet oob jijtt Defcbanfinge en bluebte ben ban 'Hinttoerpen en flfêecbelen in rufte te jtel*
ÖJCT
öooröe aebter D002 een gat Daermen m:ocljtaenbe5Fo2tifi'
fen/ bem tot Dieneinbe oob mebe gebenbe berfcfjei*
ben
b2ieben fo aen ben Ifteere ban 2&our$ al$ aen
ftabbnv catte totten Halgf tn 't mater/ ban Ijp toerb gebanbe
Höagiflraet
ban Ifêecbelen. 3&en 55?ief aenben
™™1 gen gebregen / en in be ^tab gebiacbt / fijn Ijuté toerbcgeplonDert/ Daer aoerben oob gebangen beleban ^cere ban 25ourö toa# fommarie inbonbenbe: bat
be jiaagiftraet ban Den B2pen/ en berfefteiben an* b'acertabertog aen bem fonb na ïfêecbelen ben &&
bcre uan De p2incipaeifle óproerDerö en muitma<Boc t02 ^ille / om ban 3ünen tocgen ben uno'
betioi/ entperben op bet Cafteelban ^luiief geboert/ cretaritf
leben ber boo2frb2eben ^§tab te p?oponeren fom- ®"ct0?
bele ©apen blucljten uit Der ^raD / be Catbolii* migc poinrten en articulen/ op bat alle obergebo* EJwe
ben bielben Ijen boo2t flille/ enalletf toecbeboo2tin men miöberjlanb/ of bat notft natnaeljS mocöto-ban.iiKe^
fïilte geacro2beert. z©e ^tab in rufie fijnbe/ toer- ber bomen tuffeben hk banbe (lab mmmerpen engelen
hen De gebangen^ ooft toeDerom ontflagen. 3Clfo jïbecbelen moebt benomen en beljoeb to02ben/ al*£5f Jgf'
toerb Defe fiaD ban232ugge boo2 Die reife boo? Den fo \p bjeber foube berfiacn boo? ben boo2fc[^ebèn5cn^ce»
Staten berfebert en Dat toel te paffe/ aengefien be ^eerctarió : begerenbe baerom bat bP ben boo?'"öan
Catljobjbe
be iBalcontenten
fcb2eben
dèecretartief
acngaenbe
b'erecutie
tk
ontboben oob
OaDDen
/ Die alrcDe optot
eenfjare
Oalf affiften*
ure na neri
lafl föuDe
toillen boen
alle abbjeffe
/ gunflbanen 3öaf« ««out^
bphz ^tabgebomen maren/ algbe grootten baer fiflentie bie mogebjft toasi de* ^efen 25?ief toass in «
binnen quamen/ boel) alg fn berfionben bat be &tï)t}U bate ben troeben 3fulp. 2Cen be iBagiflraet ban M^ <c
ten baer binnen gebomen maren togen fpmeberom roeien fcD^eef be €ertiefbertog bert 19 ^ulp/ fom* _
na |Benen.j5amael0 bebben baer hit ban 25?ugge en marie albu^f* g^at Dp berftaert fiabbe uit baren b?ief Jgff
hit ban mm begeben onbec beönie ban ötrecftt/ op gifleren gefcb2eben bat betberfterbfel banbe Com= femft
bolgenbe b'acte bo?en beröaelt tn bate ben eerfien pagnie 4tolonelïe ban nujn i^eereban25our0t)aer^o"»öfe
5Peb2uarp 1580.
J
lieber <©ouberneur binnen ber ^tab gebomen toasf JJ",*f *
<©it bperber oneenigbeibliepalboojtóbanb'een in groten getale tot toerfefteringe ber felber ftab / hit& <? *
bp baer groten Danb meet; en aennaenbe be anDe*«
53frofr, flebc in b'anber/ en be bpaftben ber gemene rufie re
poïncten inbare bjteben/ babbc !)p njpelijb utt^ «
se wnncn ftoobtcn baft 't felbe in alle manieren boo?t£ aen. %U
geftelt
baer op b^er-ltebenté anttooo2ben totbetoe^cc
mctty> foift oob gebeurt beneerften gjunöDat öieban |Beberbomfie
ban ^ille Secretaris, banbe graten is/«cc
fcSenöe c^iïX m tUj# geraebten met bet gamifoen albaer / be bentoelbenbpbertoarfjte meteenengoebenen p20fij^c
«ètaöen <Êert3Sberiog JlBatbiasS en beP2ince ban <©?angien/
Set gat- b?efenbe batuitbefen ttoïfl eenig ongelub foube mo* telijben bö02tganfi ban 3nnecommiftte: enbe ontla
nifoen. flen ^omen/bebben gocb gebonben 't garnifoen albaer ! fimgé en uit reeijtinge baer af recommanbeerbe f\p n
te boen bertrecben/ onber conbitiebat fpanberbolb , f\m fofeer t)p morbte/ na be mael bet fo grotebjb<c
innemen fouben/ fulb alöben gelief be/ aengenaem aengtnb betoelbaert ber gemeente t bpfonber in ha «
ben Staten: 't toelb gefebiebe om be &tab bes? te fe coniunrturebesftijb^/ ennabatbpgeboo2tfalbeb* *e
meer te beljagen/ en be felbe te mainteneren tegen ben bet rapport ban ^ille/ en gefien b'articulen baer cc
htn bpanb/ tóaer op fp bare <atjfelmanncn fjebben in begrepen/ en fouben niet laten Ben-luiben tnfon* t«
gefonben. ^e p?ince ban ^arma berfïaen öebben* berbeib baer op te antrooo2ben : en almaer fp tot pjo* cc
be ban befe beroerte / DeDe fijn befte om Defe ,§taD met fjjt en rufie ban Bare ,§tab batt boen bebben eenige <<
beimeltjb berftanb in te nemen/ be €ertööertog en anbere bingen/ foube ÖP Den febicben na3[jnemacbtce
jauncc ban <Drangien bit boo?fienbe / bebben in neer- ben te gerieben en te boen alle affiflentie hit moge* cc
itigbcib ben 10 gjnnp geoeputeert benCommiffa^ ujbmajBï.
«
ri0 San Carpjcau / om te beletten be fjeimebjbe t'fa*
<©e artitulen bp ben ê$ecretari^ Stlle obergelebert
menfpjebinge hit gebouben merbe mette <0ebcpu* aen hit ban Uöeefielen ban toegen b'Certötjertog toa* X^
teerben ban ben boomoemben pointe ban ^arma of ren befe,
*m%e
anbere gemene bpanben / bem baerenboben gebenbe
u tyat fp fullen geloben batfe om gener fatten toil* ™tati$
b?tebcn bancrebentieof gelobeaenbelBagifiraeten leljoebanig ^e 5P/ ^m m cHllcn aftrecben banöefiïiSK'
in
aen ben i^ecre fdontuö be ^opellesf/ ^eere ban Staten laeflmaetbergabert in be (lab ban Sfinttoec- Sn
23ourö7 <i5oubcrncur albaer (toefenbe ben genen/ pen.
obrrae*
bic bet Cafleel ban 5ïnttoerpen babbe aen be ^ta^
a. ^at fp bouben en fullen boubcn boo? bpanben ben*
ten eenetacl berfebert bp tuben ban <©on gian / ge? be ^pangiaerben en bare abberenten / en alle be qu
bjh top in 't elfbc 23oeb berbaelt bebben ) ten einbe ne hit be boo?fcb?eben Staten fullen bouben boo? bp*
(F. ui.) fp toel op baer
Ijoebe toefen fouben. |Baer alle bet anben.
©e
beboir
bat
bc
boo?fcb?eben
Carp2eau beeft bonnen
5. <©at fp fullen beloben niet te guelien of in on*
Com
mSxii °f m°Oen öoen/ en beeft niet gebaet: boo?bien bat ruftte flellen bie banbe öeligieinbaererercitieboo?
aan
beöeunclöbe acnflagcn alrebc gefeUentcn bcbo?ben Öen-Iieben alrebe belooft/ en bat fpfe fullen nemen

fe ban aBinbeiman geb2öbcn toerbe/ troc*
y6 febant
elft t'luii*/ en toerbe meteen €rompet ge*
ooft
ben
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i\\ naar feefrijcvmtrtgc / ja ooh tic gene bic leftmael bec*
trof hen 3ün mcttc folbaten en namael$.
+. gn tijbe Dan noob enald fijn J$oogf)cib en bc
Staten fullen bequaein binben/ futlehfp ontfangen
fulfcen gacnifoen alsf fp Oen fuilcn bebelen.
?. 36i£ fp fullen fjebben goebe informatie ban cc?
nfgc boenen* en tntooonbectf hiz metten bpanb ful=
len tcacteren / fullen be felbe Kaftjjbeu na trecDt en
reben.
6. TOt be Staten ooh fullen belobenfien te ïjeïpcn
cnonbetftanb te boen/ alöben 3tebe ban öareönie/
en ben fieben ban buffel en aimtoccpen al£ goebe
gebtum
7. «©at een generale bcrgetcnifTe gepubltccert
fal toecben
ban alletot't gene
bat engepatfeert
ban ben
28
Mep leftleben
nu toe/
bat alle té
gebangene
en <i3nfeiaeei&en ban
b'cen en
ban b'anbec
5übeajgfuilcn
öerelajccert
toeberom
gefonben
fcnerben/
befe
acticulen belooft / ge3too?en / en gepubliceert fuU
!cn3i)n.
^en eeb en be berfefeeringc iik be ijBetfjelaerg
fouben boen ben amttoerpenacr.tf/ foube toefen alfo
alsüjiccbolgt:
«ÊCÖCtl

Schepenen, Raed en atvberffhe* WY dereCommunimeefters,
Leden
der
ftad
van
Mechelen , hebben berfngeöfe
be Mt>
looft en toegefegt , beloven en feggen toe by defen , dat
rïjdaerg wy niet en (uilen afïïfteren diredtelijk noch indirecteSpangiaerden, deWalfche
manieren de met
in eenigerveraccordeert
öocnCbcn 1'jk
3lnttocc>
Provinciën
den Prince van Parma,
fcnaer^L of andere hare geafïbcieerde , van vi&alie, munitien,
or andere noodlijke dingen , macr wy lullen ons daer in
reguleren na het gemein ad vijs van de Generaliteit der
Provinciën verfamelt t'Antwerpen, en merkelijk de
Heden van Antwerpen en Br uflel, blijvende altijd vereenigt met hen -luiden fonder eeriigfins infbnderheid
tetracteren met de Spangiaerderi , met de voorfeide
Provinciën haer medegenoten , 't zy de gene die men
noemt Malcontenten ot andere hare partye houdende. In getuigeniffe van dien hebben wy onfen gewoonlijken Zegel by defe tegenwoordige doen voegen &c.
,

$|iec tegen fouben bie ban annttoerpen befe bCrfé*
fiennge en eeb ben |Becftelaet$ boen i
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fcurrpc*
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volgende de Unie van de Generale Staten : hen verfekerende dat daer door iijne Aiteze niet en fal bevinden
datfy okfuine hebben gegeven van miftrouwinge of
van mifverftand,niet meer dien van Antwerpen als anderen Steden of Provinciën.
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Maer dat de wantrouwigheden komen of door den a^'
gemeincn
vyand, niet ander? (bekende dan de ftcden
en Provinciën twedrachtig te maken by Wat middel dat
hetzy, of door die van de Religie om in té ftellen en
ganfchelijk te fonderen binnen Mechelen de voorfeide gepretendeerde Gereformeerde Relige, tot vernielingeen VerderfTeniffe van deCatholijkeRoomfe,
ftedem
alfo de experientie betoont gefchied te zijn te veel
En dit aldus hierboven voorfeid fijnde, aengaende d'eerfte van de voorfeide artiklen, feggen, datfy
hen niet genoeg konrien verwonderen wat fake dat
zijne Aiteze mag moveren hen te dringen te doen
de belofte die aireed fo dikwils gedaen is na de gene
gedaen inkomende inde Unie: fo als op den eerfteri
van de artijklen geproponeert door zijne Aiteze den
1 1 Alpril Jeftleden , door fo veel declafatien , atteftatien en miffiven , en noch onlanx gefworen door
den gemeinen breden Raed , edele en notabele van
de Stad inde handen van mijn Heer van Bours Gouverneur byfpeciale ordinantie van fijne Aiteze, van
de welke fy niet en fijn van intentie te fcheiden of op
te houden :
VVaer mede ook geantwoord cft voldaen wordden
inhoude van den tweden artijkel.
Aengaende den derden artijkel , feggert , dat zy
geenfins bequaem en vinden tot rufte, wclvaerd en
ftiltc van der Stad, andere exercitie toe te laten dan
de Catholijke Roorhfe Religie, waer af de Generaliteit der borgers en inwoonders der felver is, niec
met allen hebbende belooft aengaendede Religie geheten de Gereformeerde : dan op de forme van de
provifie, waer toe fy bedwongen fijn geweeft, veraccordeert door fijne Aiteze, op hope van meerder
verfekeringe en rufte der felver Stad : welke fake nu
ter tijd ophoud , fo wel om 't klein getal van degene van de voorfeide Religie, als ook dat continuerende de voorfeide provifie, foudewefen fonder faute voort te brengen het effect contrarie der voorfeider faken : welk fijne Aiteze beweegt heeft die in té
brengen.
Want in alle
flede
door d'Ontfangen
der
felver
te obuieren
de van
inconvenienten
die ander-

Borgemeefteren, Schepenen, Raed , Colonellen van de ftad van Antwerpen , hebben belooft,
fins fouden mogen overkomen , foudc men de Stad
en geaffirmeert , beloven en affirmeren by defen te
blijven vereenigten verfelfchaptmet de ftad van Me- ftellen in nieuwe turblen, wantrouwigheden , moor, te onderhouden alle goede correfponden- derijen en perijkel van hare ganfche verderfFeniffei
chelen en
tie , gebuerfchap , en handel met hen-lieden als voor- daer d'experientie getuigeniiTen genoeg heeft afgegeven. Niet-te-min fy fullen ontfangen in haer betijds, en hen te doen alle affiftentie en fecours in de
hoed
en
befchermeniffe alle die van de voorfeide Rete
aen
hand
beloven
noodfakelijkheid: alfo wy ook
Uil.
ligie, hen fel ven wel beleidende eh politijkelïk lehouden dat van gelijken gefchiede door d'andere Gevende fonder
,
den felven eenig onderfoek aen te)
ünieerde Steden en Provinciën, en 'tfelve op be- doen, om het feit van hare confciëntie. Wel verlofte gedaen van die van Mechelen onder haren Ze- flaende nochtahs , dat hier in niet fullen begrepen
gel ,&c.
worden de gene die leftmael uitgetrocken fijn men
de foldaten , gedaen hebbende acte van vyandlchap
be door bloed en vyer tegen haer eigen Vaderland , de
enbe 't gene
fjebb
?t
genoo
jeïen
fBcrf
Die&ecceban
taritf ^octo^tllc fienlutben boo?geöou*
ben öabbe / en niet tcgcntlaenbe bat öP ouam ais <0c^ welke men qualijk foude konnen vèrfekeren van
fante ban ben ^ectgfjertog met fijne b?ieben en boo? 't volk, dat door hen te feer geftooft is geweeft, en
fijn ejr.p?e$ bebel / en bat Dp albaec ooft genomen toasf hebben voorts ook door haer-lieder aden t'Antweropte berfe&ecinge ban ben Jgcere ban 25oui# / fo ïje&' peri, dreigementen en beroemingen volkomelij k beben fp ben felben albaec mebe gebangen genouben/ ert
toont dat
, fy onweerdig fijn ontfangen te werden irtben
gcfon
befe
eobec
j^ift
ogbp
gefcT
aen ben <£ert#öeit
't getal en ordre van goede Borgers. Supplicerende
nabolgenbeanttooo?b<
1
daerom zijne Aiteze niet qualijk op te nemen defe onfe verklaririge ; niet vindende dat wy anderfins onfö
De Gouverneur* Magiftraet, en Leden van de ftad borgers en ingefetene fouden konnen houden in ruvan Mechelen folemnelijk verfamelt op de artijfte en ftilte , dan handhouden d'exercitie alleen van
klen geproponeert van wegen zijne Aiteze door de Catholijke Roomfe Religie, tot de welke fy alt'faNicafius van Sille Doctor in de Rechten , heb- men toegedaen , gefint , en gerefolveef t fijn , alfo voorfeid is.
'c gene dat hier
ert
gerefolve
en
geadvifeert
ben
volgt :
feggen , dat fy hen refereartijkel
Opren totden
l gefworen door fijne Aiteze (f.IZ2,)
19 artijke
den vierden
Hint» IN den eerften verfoeken die van Mechelen dat fijfajOOJÖC
zijne ontfanginge tot den generalen gouvernener Aiteze believe te overdenken en te aenmerken in
ban Die
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Op den vijfden artijkel: zijn wel van advijs dat de
*
"
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Het dertiende Boek.
hare Stad volgengene dieearnifocn fullen houden enin eed
Öoenals men
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,
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arti
de den voorfeiden
te welvaert der Genebequaem fal vinden tot de me-f
raliteit, befcherroeniffe der Stad en verfekerde rufte
van de inwoonders der felver.
Op den feftenArtijkel overkomen zy.
van haer-heder
Op den fevenften verfoeken ook
en , opdat
houd
aen
wegen dat fijne Alteze wille hand
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bevonden worden verderffelijk en fchadelijk der welvaert en rufte van de Stad , in conformiteit van 't gene
dat geantwoord is op den derden artijkel.
n de voorOp den negenftenen leften, Supplicere
te gedene
believ
Alteze
fijne
dat
feide van Mechelen
heeft de
den
ontbo
fy
Jcen by wat einde en conditie dat
Gijfelers van Mechelen t'Antwerpen, enwaeropdat
die aefonden fijn : en die te willen wederom fenden
als de voorfeide conditie volbracht en geeffe&ueert fal
wefen : te weten , als de Compagnie Colonellen van
mijn Heer de Bours Gouverneur vervult fal wefen , tot
300 hoofden toe, fonderdie tegenwoordiglijk te befwaren met andere pointen en artijklen.
Aldus gedaen en gerefolveertbyden gemeinenbredenRaed&derftad van Mechelen , in prefentie en met
confent van mijn Heer de Baron van Bours, Gouverneurder voorfeider Stad, defen 13 July, M.D-Lxxix.
t, ondertekent,
Onderftontgefchreven , Myprcfen
Paeffen roe de.
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<®efe anttooojoe ober gcfonDen sijnbe fonDer Dat De
't felbe
fo egStaten
meDeen quam
<©oc tjOj &ük
boo?rcö2eHen
ïSaDe /ban
/ p:ince
Den Certënertog
bp
niet toel genomen/ Docfj raeDfacm gebonDen/ nocD
te berfoefeen Den facljtfren toeg om De boo?fc[]?eben
;§füe ban Daer te «rijgen /toacrom De €ert0f)ertog
aenöenlfecre ban25oür0 gefcD?ebenf)eeft oefen na*
bolgenDen Ojief.
A/TYn Heere van Bours , Wy hebben ontfangen
taan
<&mben
p
-*-'*-mct uwen Brief van den 13 defer tegenwoordifiertog
ger
maend de letteren vande Communimeefters, Scheaci: Den
penen Raed
,
, en andere leden der ftad van Mechelen,
igeere
taan
mitfgaders derefolutien genomen byde voorfeideleS3ourg/
den op de Artijklen van onfen wegen henlieden geproop tban
at: poneert , door den Secretaris van Staten Docler Sille,
red
©octtu waerop wyriiet en fullen laten rijpelijk te adviferen,
nadat wy tot welvaert fo wel vande Stad als 't generael vanden Lande fullen vinden bequaem te wefen, en
te fenden onfe refolutie fo haeft alft mogelijk is,' en
dat met redelijk contentement der voorfeider van de
Stad. Maer gelijk wyniet konnen imagineren by wat
oorfake de voorfeide Sille daer gearrefteert, en dat hem
niet toegelaten is geweeft de voorfeide refolutie te
brengen om t'feftens onslieden mondelijk rapport te
doen van 't gene dat hy gebefoigneer: heeft,na de commiffie die wy hem hebben gegeven , en dat wy bevinden de voorfeide ophoudinge van fijnen perfoon te
wefen van feer quaed exempel en confequentie , fo verfoeken wy , en na de Stede die wy houden , ordineren,
dat mits tuffchen ftellende uwe autoriteit , gy fo veel
doet, dat de voorfeide Sille terftont en fonder eenig
hinder mocht wederom komen by ons: waertoegy
dies te meer verobligeertzijt, aengefiendat hyin de
voorfeide Stad is gekomen op uwe verfekeringe , boven het refpect welk wy meinen dat fo wel die van der
Stad, alsgy behoort te hebben niet alleen op ons, als
Gouverneur en Capitein Generael, maer ook op het
gemein recht en publijke belofte, ja onder d'aller onmen fchel ijkfte natiën van der wereld onverbrekelijk
onderhouden, aengaende d'Ambaffadeurs en de Gedeputeerde tothen gefonden , *t fy van vyanden of

vrienden. En het ware feer onbillig te willen pretende" •
ren cenig contrearreft op den voorfeiden Sille ■onfen
Gedeputeerden,- onder dekfel dat die van Mechelen
hen fouden willen beklagen van de arreften gedaen
door die van Antwerpen : waer onder hy geenfints en
mag begrepen worden : aengefien dathy oaer gefonden is geweeft tot eigen profijt van der Stad : hierom
wy betrouwende dat gy hier in nieten foud willen in
gebreke wefen van u devoir, fullen wy einde maken,
mits God biddende dat hyu Mijn Heer van Bours behoude in fijne heilige Gratie. Uit Antwerpen den 15
July, MD. Lxxix. Onderftont u goede vriend , ondertekent Matthias. En noch neerder
I. van AissÉLi ers.

3&aegg Daer na ïjctft D'€ert0öertog aen Die ban
IBecDelengefonDen Defen naboIgenDen2S?ief/ nritifc
gaberg De refolutie opte boo?fclj?eben articuien : Den
25?ief bias luiöenDe atë bolgt :
Matthias hy der gratie Gods > Aertshertog van Ooflenrijk , Hertog van Borgondien > &c- Gouverneur en
Capitein Generael.
O Eer Lieve en wel Beminde: Wy hebben ontfangen
^M
^u wen Brief, met ook de gefchriften daer by gevoegt, ^|J!fn
inhoudende onder andere de antwoorde door u lieden ijntotj
gegeven opdepoinctenen artijklen van Onfen wegeu a«» öie
lieden geproponeert door den Secretaris van State r^n-cr.C;:
Doctor SilJe : welke poincten wy niet en hebben laten jen. "
tevoorfchijn brengen om een ige verkeerde meininge

1

die wy van u fouden mogen gevat hebben, aengefien ■'••
dat uwe voorgaende daden en beloften fo wel ons in 't
particulier , als der Generaliteit eertijds gedaen ons
verfekeringe geven van uwe goede getrouwigheid en
goeden wille t'onswaers en tot de Generaliteit der Staten hier verfamelt: maer alleenlijk om te benemen alle misverftand, bitterheid en fufpitiendie om eenige
acten fo wel particuliere als generale na een wijle tyds
herwaers zyn overgekomen fo wel in defe Stad als in
uwe ftad van Mechelen, en om eenen yegelijken te
bevredigen : op dat door eendracht van tweefo principale Steden dus grotelij k importerende tot gemein welvaert des Lands , verfekeringe en rufte gevoed worde :
en gefien hebbende uwe voorfeide antwoorde op de
felve, en die gcftelt hebbende op deliberatie van rade,
hebben genomen een eindelijke refolutie , de welke gy
fultfienby het gelchrift hier in gefloten. Op ulieden
verfoekende , en na de ftede die wy houden ordinerende, ute accommoderen en te conformeren na de felve: nademael wy bevinden dit te wefen d'eenige remedie om te geraken uit defetwiften en misverftanden , en tot uwe welvaert , verfekeringe en eigene rufte
aldus bequaem te wefen. En hopende dat gy-lieden de
fake fult betrachten gelijk d'importantie der felver'
eifcht : fullen wy hier een einde maken , God biddende dathy u feer lieve en welbeminde houde in fijne
heilige gratie. Uit Antwerpen den 16 July, 1^79.
Onderftont gefchreven Matthias , en meer onderftont
I. van Asseliers.

Zbc arttculen ban ds refolutie op De boo?fcD?cben
articulen 3ijn.
SYne Alteze gefien hebbende de antwoorde gegeven
door den Gouverneur, Magiftraet en de Leden der
ftad van Mechelen op de Artij kelen henlieden van wegen fijner voorfeider Altezen geproponeert door Doctor Sille Secretaris van State , en de felve antwoorde
geftelt hebbende in deliberatie van raed, heeft de navolgende poincten gerefolveert : op dat door effeótuatie van dien alle mifverftand en wantrouwe onlanx
overgekomen tuffchen defe ftad van Antwerpen en de
voorfeide ftad van Mechelen , benomen worde : en
eendracht , Unie, en goede correfpondentie fo wel onder defe als andere Steden en Provinciën van de Generaliteit indefe Stad verfamelt,onderhouden en gemainteneert worde.
Ten eerften , aengaende den eerften en tweden Ar-
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Oorfpronk der Nederland/e Beroerten,

de voorgemelde propofitie : Hoewel fijne
Alteze nieten twijffblt vandegoede en getrouweinrenrie van die van Mechelcn , fo wel door de daed , als
door verfcheidene Sendbrieven , atteftatien, cnaffirmatien eertijds verklaert: nochtans overmitsde alteratien namaels overgekomen , en om te benemen alle
twijffel en achterdenken welk fommige ibuden hebben
mogen gevaet tegen die van Mechelen , fo verfoekt en
mits de ftede die fy houd , ordineert fijne Alteze, dat
om te betonen hare goede intentie, (y verklaren den
eed gementioneert in d'acte van de Gijfelaersvandie
van Mechelen van den leften van Mey gepaffeert, te
verftaen van de Generaliteit der Staten hier t'Antwerpen verfamelt , en dat duerende d'inkomfte van de
Compagnien daer gementioneert, noch ook daerna,
zyniet en fullen apart tradteren metdeSpangiaerden,
met hare adherenten , of met de gene die de Staten Tullen houden voor hare vyanden, noch en fullen de voorfeide ftad van Mechelen niet fcheiden van Antwerpen
en Bruffel.
Aengaendedeh derden artijkel: Nademael dat die
van Mechelen niet en vinden oo^baerlijk te wefen tot
welvaerten rulleder voorfeider Stad, dewelke fijne

Alteze boven alle dingen ter herren neemt, dat 't gene
welk zy door den voorfeiden arrijkel heeft verfocht,
voor den tegen woordigen tijd gecffectueert worde , en
dat overmits de redenen gcallegcert in haerlieder voorfeide antwoorde : is te vreden , dat d'exercitie van de
Gereformeerde Religie nu tegen woordiglijk ophouden fal, opconditien inde voorfeide antwoorde verhaelt: willende niet-te-min om rechtveerdigheid te
onderhouden, en om niet tetracleren alle de gene die
vertrocken fyn uit de voorfeide Stad ter diverfer in tentien op een maniere: dat de voorfeide Gouverneur en
Magiftraet fullen den lijft o ver fen den inhoudende de
namen van de toevluchtige die fy vinden oorbaerlijk te
wefen voorden tegenwoordigen tijd te blijven uitde
Stad: op dat de felve gefien hebbende , daer afgeordineert worde na datmen bevinden fal bequaem te wefen tot de meefte welvaert en rufte der Stad , en vafte
yerfekeringe van de voorfeide voorvluchtige.
' Pafferende en accepterende de prefentatie op den
vierden artijkel , en komende op den vijfden ; Wilt en
niet-te-min in voorfeider qualitei: ordineert fijne Alteze ,den Hecre van Bours , te nemen van fijne foldaten
liggende in 't Garnifoen binnen de felve Stad, defen
navolgenden eed , te weten van getrou te wefen fijner
Altezenals Gouverneur en CapiteinGenerael, mitsgaders ook den Generalen Staten hebbende verfamelt
geweeft hier t'Antwerpen den n April leftleden , en
haren Bondgenoten , fonder die te verlaten, of van hen
te fcheiden, ofte betonen eenige gunfte, addreffe of
affiftentie den Spangiaerden of haren adherenten, of
den genen die de Staten houden of fullen houden voor
hare vyanden: maerhen welen getrouwelijk tequijten van haren laft en bevel aengaende de bewaerniffe
van de voorfeide Stad, ofanderfmts ook 't gene dat fijne voorfeide Alteze , de Generale Staten , en de Heer
van Bours haer Colonel hen fullen bevelen.
En aengaende de wederom-fendinge van de Gijfelaers, en fkkinge van de arreften gementioneert in den
leften artijkel, heeft fijne Alteze orden geftelt, dat de
voorfeide Gijfelaers gehouden in defeStad fullen worden ontflagen van het arreft,en dat hen toegelaten worde vryheid die den Gijfelaers toebehoort: verfoekende en ordinerende fijne Alteze na de Stede die fy houd,
dat 't felve ten minften gedaen wordeden Gedeputeerden gefonden van wegen die van Antwerpen , en
(F- "30
dat de Schoutet van Mechelen Alveringe los en vry gelaten worde , en wederom geftelt in fijnen ftaet en officie, volgende de commiffie die hy heeft van zijne
voorfeide Alteze: welverftaende, indien daer eenige
fwarigheden fijn tegen den voorfeiden Schoutet, datmen die fal mogen remonftreren fijne Alteze, op dat
die gefien en partijen daer op gehoort hebbende , daer
op geordineert worde na alle redelijkheid : en aengaende andere perfonen en gearrefteerde goeden van
d'een en d'andere fijde , de voorfz poinóten geaccep-

teert en geefteótueert wefende, fal terftond behoorlijke
orden geftelt worden op hare verloffinge en llakinge,
ja ook mede op de wederom fen dinge van de voorieideGijfelaers, alfo van die van Mechelen begeert is: in
defer faken toeficht nemende , dar fonder feer grote
fvvarigheidenondankdesvolx, en marerie van meerdere wantrouwigheid en fufpicie, welke de moeder is
van fo veel inconvenienten,de verloffinge van de voorfeide Gijfelaers niet en kan volkomelijk en ganfchelijk
gefchieden
Onderfchri.fc Gedaen t'Antwerpen den i6juiy, 1579,
Matthias.

<©e €ert$f)er;tog Deeft ooft eenen D2tef gefonöen aen
Den Jgeere ban 25our£/ tenetnOeDat Deboo?feifcear>
tijnlen en pointten geeft ectueect mocöten tooien/ luiOenDealöbolgt:
3ïnBrt
A/fTn tJeerevan Bours: Wyen twijffelen niet , gy
ban Den
iVJ-en fult airede foveel gedaen hebben , dat in con- fcltfijtiert
formiteit vanonfe brieven van gifteren orden geftelt
fal wefen , dat den Secretaris van State Sille toegelaten aen ten
fal fijn wederom te komen by ons: hierom en fullen fiertog
wygeen andere inftancie maken door defen. En aengaende 'tgene datgy in uwen briefden n van defe
Igrrrc
tegenwoordige maend gefchreven,van ons verfoekt on- ban
ferefolutie: door de letteren diewy fchrijven aenuen
aen de leden der Stad t'famentlijk , fultdy verftaen aengaende deflakinge van de Gijfelaers in defe Stad wefende, en ook aengaende d'oprechtinge van alle mifverftand overgekomen tuffende ftadvan Antwerpen en
van Mechelen , fo qualijk tepropoofte in defe forgelijke conjuncturedes tijds: hopende en betrouwende
ganfchelijk op de goede affccTrie die gy tot noch toe overmits fo veel treffelijke en vrome daden hebt betoont
te dragen der gemeiner faken : dat gy oprechtelijk hand
aen houden fult , dat defe voorfeide poin&en geeffectueert worden : nademael by deliberatie van Rade wy

die
tot nd,
bevreding
alle't enden
voore en flichtinge
feidhebben
mifverfta
en contentem
ent denvaneenen
anderen gegeven , gevonden aldus bequaem en heel
noodfakelijk te wefen, als fijnde d'eenige remedie. Hier
op mijn Heer van Bours bidden wy den Schepper u té
willen verlenen fijne heilige gratie. Uit Antwerpen,
den itfjuly, i?79- Onder ftond gefchreven , U goede Vriend ondertekent Matthias, En meer onder
I. van Assehers.

(€en felbcn Dage ljceftDe.boö2f3 Certgnertog nocö
gefonben aen De Commummcefterg en JIBagt|lraet
ban iBecljelen oefen nabolgenDen tmef.
Matthias by der gratie Gods, Aertsbertog van Ooflenrijk,
Hertog van Bourgondien , &c. Gouverneur en Capttein Generael.
SEer lieve en wel beminde : nademael wy verftaen
uit uwen brief gefchreven den 9 defer tegen woordiger maend , dat fo wel gy-lieden als uwe Schippers en
andere Borgers te vreden fijt, dat de mangelinge van de
perfonen van beide fijden volbracht worde, alfo te voren geordineert was : fo hebben wy geordineert dat alle
uwe borgers in defe Stad vaft gehouden , vryelijk geleid fullen worden tot het Hooft of den Oever van
Rumft , om daer te wefen overmorgen vroeg , welk is
den r 3 van defer maend , ten tien uren : daer van gelijke ook weder gevonden fullen wordende CommiffaHenegouwe met haredienaers, om al t'fefrifenvan
fens
ulieden overgelevert te worden : by dien dat gylieden den Antwerpenaers overlevert allede gene die
houd , en ook den Schoutet Alveringe met fijgy vaft
nen dienaer Arnout van den Venne , en den Ontfanger
Mefmaker, fo verre alshy fijn Crediteurs kan te vreG + den felven opgehouden ftellen en voldoen : gevende
eedenenalle noodlij ke verfekeringen , op dat fonder we#
't volk van den Hèere
nig beletfel, ('tfy van wegen
van Liques, Roffignol of andere) fy vryelijk mogen
gebracht worden in defe Stad: alfo van gelijke denu-
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opgehoudene
wen alhier gegeven fal wórden, om de
n cc doen de
.uwe
den
eens te brengen uir 't verdriec , en
chtigheid
opre
ie) /e wiffdinge ofmangclinge met alle
e- rechtfinnigb«id. Aengaende de fchepen en opge bela
n
erpe
Antw
van
ho uiene goeden, Tullen wy dien
ften, cemaken een lijft van 'c gene dat fy pretenderen in
om de fel ve geiien en geuwe Stad gearrefteert te fijn,
daer op orciinancie te
uwe,
de
met
ende
confereert hebb
ftelh n . allo ten mioftcö achterdele van beide partijen,
betamelijk lal bevonden werden. Hier mede leer lieve
en wel beminde blijve God de Heereuwe behoeder.
Uit Antwerpen , den itfjuly, 1579. Onderichnft
Matthias, En noch meer onder ftond
J. van Asseliers.

%tftt merben enber*
cn ban öen
ngcnbe* Uf
ïi$a
öefe b2teb
len te oefen tüöe
»cbe
en
binn
faam
ftacn boe öe
ban
teberftaen/ fo
Uetcc
nocl)
23?oebft (tonden/ en om dcfe fabc
pictrt fal öen £efer toeten dat binnen »cljelcn toa.ö een
SLuputf
cfltëcilf IDomft genaemt goeder peter 3£upu.tf of 3DoIf een
binnen
P2obinciacl banöc Carmcliten / öefe toelbefpiaeat
Jfêccfjc;
3ijnöe/ en een groten baet ö2agcnöe tegen öie ban öe
ïen.
oncn Ijct

<0ercfO2mecröe Keltgfe/ toift met fijn ^erm
bol» feer tot [jem te treeften/ enljaddccen grotee n toe^
loop ban Ooo2öer0/ jafobcel öatöe CatljoUjft Ijaefl
niet boo* goed en bonoen Dan Dat ï)p fciöe / en boetoel
fcpnieterbaren entoas inbe politic/ fo trohbP Ijem
nocljtangöc geljelepolitifcbe regeringe aen Ijcm/bP
n af/ en öebe bem gesfette ben ^cboutct 3!lberinge
tegen fetten en alles öat bP boo2 ïjcm nam / bat
foacijte bP te tocaefonöerregarö ban öc jBagifrract/
Ijp trofe tot bcm beel ontoetent jonö boïft öie ooh geen
berftanö Dabben ban bc regeringe/ fuift öat bp öoo>
befclbe al tetoege bjatïjt öaer fijnen fin en lu|t toe
fïrebtc: en ftonöe met fijn foctc fenijnigc tongc liet
bolB leiben en betoegen baer bp toe toilüe. €inöc;
lp fyceft bP ooft getracteert öe particuliere bcrfocnin=
23?ocbet ge metten $2ince ban $arma/öie dit tod gaerne beeft
59tctec aengenomen: toant befe rcbolteringe feer nrotelijft
iiinujt te ftolp fnncn bande! ban HBaetfricljt/ en bienbc bcm
tacgebat atë een brugge omöaeroberboo2t0tcgeraftentotfij>
ïïietiatt
nenaenfïagen: en om öie ban iBecbelen beter te beïen ntct fjagen en te btrfeaeren fo beeft be $2ince ban $arma
öen
jjcngefonöen eenen leger nafjacr begeerte / en Sfllbaenom ben te befcöermen: ban bc toclftc 3p opgc*
noif
te
ut
St
Dan
geten
en gebjanfebat toerden / gantfclyfc aflopende öe
partita
acco?be* omlcggcnöe Eanöcn tot 3fielfi / ^crentalö en <©er*
ren.
monöe/ en fjebben ooh getooften de mcutoc $acrt/
om te benemen en beletten öe paflagieban SCnttocr;
|jenop252U(Tcl. <EMcS niettemin fijn bic banjjBecftc;
ïen berblint gebleben / nor b en bebben niet toillen fien
noclj feonnen merben tot toat einde bat bc faften en
ftraet-fcbenöcrijen ban bc SClbanoifen fïrefttcn: be
<Êert0bcrtogntct jegenftaenbebare ttoeb?acbtentocl
toetende öattcrnocb bdegoebc bertenbanmenfeben
binnen jBecbelcn toaren öie öefabc toel gaemc anïierüSfagcn/ beeft berfcljeiöen b2iebenacn öcnluiben
gefcb2eben/ en 00b aen ben ï^cerc ban 25our0 al£ men
fufpicie ïjaböe gebat ban fijne rcbolte / bcm ten beften
raöende en bekmanende öat W bcm niet en fouöc laten
bcö?iegen öoo?fotte perfuafien/ totbcraebtinge ban
fijne eigen cere en reputatie/ öicbp öooifijn b2ome
feiten baödc berto02ben/ fjemaenbiebcnbe allcboo?*
beien en bnindfcbap / maer alle de felbe b2teben en öcben geen p20fijt : topfullen albter nocb eenen berba*
Ïen tot betoon ban bc gocdtoilligbeib btemenbembctoefen beeft en 00b eenen ban bare anttooojdc/ uit
toelbc beide men be geïcgcntljeiö genoeg berfïaen ban/
cntoillent dan öaer bp iaten tot öattct toeberom te
pajfefal bomen öat ton baren öeerlijficn flaet fullcn
herbalen/ öaerfp in geraebt fijn/ aliSöc ^taö toe*
bcrom ingenomen toerö öoo? öen ^eerc banöen ^Eem;
pel. <©en eerfïen b?ief die itf aen öe (ïaö ban üaeebclen gefcb?eben 0002 öen €ert!Sbertog ben 5 «^cptem»
b2!.$enUiiöal.ebolgt:

Matthias fy der gratie Gods» Acrtshertogvan Qojlenrijk,
, &c. Gouverneur enCapi»
iianBon7gondten
Hertog
tein Generaei
van de Nederlander*.
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%li*t
SEer lieve en beminde , hoe wel wy alle mogelijk devoir en neerftigheid gedaen hebben., u lieden dik- §^2J
wils en vele malen opentlijken voor oogente itellen, ^03
uwe Stad ".fflSatt&k
de grote inconvenienten apparentelijkuen geljjkelaJ|Sc^
over
te
komen
metten
fchaden
enonverdra
ften, die uwe Gemeinte, en generalij ken alle goede 3eri Die
inwoonderen der voorfchreven Stad fouden gefcha- ban.üK^
ontfangen , door de liftige en flinke impref- c&c,en*
pen fijn tedegemeinen
iiendie
vyand> en fommige vredehacige geelten hare adherenten onder u fijn ftroyende , om
ute verleiden tot haerder intentien en te precipiteren
in den afgrond van alle miferien en calamiteiten , als
gylieden by experientie moogt beginnen te vernemen*
door het verderven , roven , branden en faccagereri
rontom de Stad gedaen,boven de fchaden die daer door
ontfangen uwe goede geburen , vrienden en Bondge, niet liever fagen dan te mogen continuenotendie
ren in alle vreedfaemheid : wy fwijgen de horrible onmenfchelijke tormenten den meeftendeel van u en andere foonlanx geleden aengedaen , daer af de wonder!
noch verfch en bloedig fijn. En dat dien nier tegen^
ftaende gylieden hebtu fo verre laten verleiden, als
dat door quade bofe pradtijken van eenigc onder u
( vergetende d'obligatiediegyluiden God , onsen den
Generalen Staten en Vaderlande ,ja uwe huifv rouwen
en kinderen hebt) gylieden degemeinc vyanden foud
hebben aengenomen als vrienden, de welk voor fuik
traclerende fecourerende van victualiën en munitien
tegens u en uwe voorfchreven Bondgenoten en geallieerde, jaook ontfangende in uwe Stad enhuifenfonder achtendenken van de voorleden tijden en ontallijke exemplen , daer door een ygelij k merken kan dat alle der vyanden praktijken en uitftellen tot egenen anderen einde en tenderen , dan u met ons te verleiden en
amuferen, tot dat fy middel fullen hebben fo met ulieden als met uwe goede geburen en. Bondgenoten , en
ook met het affcheiden en afwijken van Steden en Provinciën en uwen handel te mif bruiken hare intentie,
en ter eeuwiger flavernijen en verderffenifle defer landen en nakomelingen. So ift dat wy verftaende het
uitterfte perijkel het welk u nakende is, en hebben
mits defonderlinge liefde en medelijden die wy t'uwaers dragen, on fe gewoonlijke forgvuldigheidvanii
niet willen keren Maer dewijle noch een eenig remedie is van door een goede reconciliatie alle mifverftand weg te nemen, u lieden noch eens trouwelijk
willen vermanen, dat gylieden de fake beter in fien en
behertigen wilt. Confidererende het groot prejuditie
dat de Coninklijke Majefteit onfen feer lieven Oom en
Broederen gylieden allefult lijden , door de wanhope
vanfommige Steden en Provinciën de welke hun bevinden alfo verlaten fonder wettige oorfake van haer
geburen, aenhangende dengemeinen vyand, (ouden
mogen gedrongen worden aen te nemen fulkepartije(F»iH>)
van importantie als fy fouden vinden te mogen dienen
tot hare defenfie,tegen de voorfz, apparente oppreflïen,
door de welke boven dien dat fy fo wel u als ons toucheren ,foud gylieden ongetwijffelt in 't particulier gevoelen en dragen de dierte en gebrek van alle commoditeiten , en namentlijken van victualiën en andere
nooddruften de welk door fulke mifverftand en difjonctie gefchapen foude fijn te continuerenen dagelijx
toe te nemen : want wy ter groter inftantien van vele,
en na rijpe deliberatie gearrefteert hebben mits uwe
voorfz afwijkinge van de Generaliteic tot haer vyanden ,Placcaet tegen u te doen publiceren , dat by een
y egelijk van de Provinciën, Steden en plaetfen gebleven fijnde in de voorfz Generaliteit , en hun houdende onder ons gebied, word verboden ueenige victualie of andere middelvan affiflentie toe te voeren, te
doen of laten volgen op de poene daer in breder verhaelt , de welk wy nochtans nu ter tijdophouden,door
hope dat gylieden , volgende uwen eed , u voegen en
reunieren lult met de principale leden van defe landen,
de

H?9-dewelke

Öorfpronk der Nederland/e Beroerten.
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Gende d'inconvenienten van difiuncüe hun
meer vereenigen als oir re voren , met vafte intentie
hun nemmermèer te fcheiden, om wat oorfake her
fotide mogen wefen , vele min hun te laten abuferen en
bedriegen door practijken van den gemeinen vyand,
d'welk wy u hertelijken verrhanen én bidden wel te
confidereren, en compafïie nemende met u en uwe
Gemeinte re effectueren , en tot dien einde óns te fenden fekere Gedeputeerde, den welken wymits défen
vry geleide en verfekeringe; fowelin 't komen als keren beloven» Daer op wy hopen te min fwarigheid
Vallen fal , mits'dar wy het punt van de Religie, en andere meefte difficulteiren nagelaten en t'uwerdifcretie
geftelt hebben , by dereplijke op uwe antwoorde, regens de propofitie den Secretaris Sille bevolen , en dat
gylieden nu kond bemerken d'intentie vanfommige
die onder 'tdekfel van te begeren uwe welvaerteh rufte ,met -alle uiterfte middelen hare particuliere on verfadelijke avaritre en ambitie loeken re volbringen j ook
metverachtingeder privilegiën van uwer Stad , d'welk
nochtans d'eerfte oorfaek is geweeft van de wapenen
aen re nemen. En hopende dat de almogende God
uwe herten bewegen fal , u reunierende met degene
die u noitgewunft hebben anders dan vriendfchap en
gebuerlijke liefde, verwachten wyfeer korts hier feer
lieve en beminde eenegoede vruchtbare refolurie, u
den felven Almachrigen bevelende. Uit Antwerpen,
den y Septembris 1579.

volle hope 'te komen in eenen eeuwigen geduerigen
peis, door 't vertrek vanden buitenlanders, waertegens alleenlijk defen oorlog is begoft, fonder een igfins
te willen veranderen, beduchrende daer door te komen inde felve quellagie, gerucht, verwarten enconfufie daer fy te voren by na in begraven waren , en ook
teverliefcn alle hope van te mogen komen tot eeni^e
reconciliatie, waer toe een yge! ijk behoort gereder re
wefen dan tot nieuwigheden , andcr.s niét in brengende dan confufie en ongerechtigheid , gelijk men tot
noch toe bevonden heeft : vinden daerom feitfaem en
vreemt, da'tu Hoogheid, wiens ftamwy weten ga rrfchelijk geneigt tot de CatholijkeRcligieydienft van
fijnder Majefteit , en welvaren van d'Önderfaten , ons
poogt af te trecken van onfen goeden en vaftcn propoofte, om wederom achterWaers tedoen dalen in de
voorfchreven wanhope, confufie en ongerechtigheid,
ons wel leed wefende daronfenabueren en omliggende Steden hen nier anders en verfinnen , en hun fulx
ftellen , om eintelijk te mogen komen tot eenen eeuwigen peis en vrede, tot welvaren van eenen ygelijken. Aengaende de correfpondentie , tra'fique en neringe in de felve brieven gemelt , feggen qualyk mogelijk tezyn om houden metten genen die nier en begeren alsover ons die van Antwerpen over lange tijde
hebben bewefen. En nopende dat de voorfchreven
brieven fpreken van te mogen komen rot eenen generalen peis , en konnen wy ons niet laten voorftaen , dat

T\<£n anberen Mef t$ een antttioojbe op b2te ime*
-i-'bengenoegfaem ban eenen teneut bp ben <£crt$Hertog gefcbjeben aen be Jifóagïfttaet bcc ftab ban
Ifêechelen / ben ttoeben aen be «©ebeputeet be ban ben
bicben öaeb afbaet / en ben betben aen be jjomnnen/
^ooftmanov 3Mien$ banbebtjfgefrjoocen<ö5nlbenö
bet ftab ban itföecfielen/ baetbpfp betmaenttoetöen
te bigben bn be «©enetantett / en Ren toebetom bp Ijen
«boegen/ om mette omltggenbe ^§teben goebe na*
buetfcDap en co?cefponbentïe te ftouben en be getooonÏÜ&ettaftjfeeennettnge metöenteejcetceten/ Denimben oob betfeöetenbe bat aengaenbe be föeligte en an*
bete Bate ^tab# fanen geert betanbednge gefcöicben en foube : maet bat lin be fjanb baecaen foube
fjouben bat fp fouben gematnttneett töerben in tufte/
eemgüetbentoelbaten/ fonbet eemgfmgtebeben&eri
't
genealbaet
totbietiib
gepafjeert
tjS/ befe am*
tooo?be
toa£ liribenbe
nis toe
bolgt
:

de Provinciën t'Antwerpen vergadert eeniglints hun
fouden willen daer toe begeven , mits geen conditien
hoedanig gepropofeert hun fmsken of aengenaem
zijn: jadatmeer is, deCommiiTariiTen van Holland
en Zeland hen dikwils niet gefchaemt hebben totdiverfe ftonden en plaetfen te feggen , datmen om hals
behoorde re bringen die van peis fouden vermanen,
met verklaren dat hun genoeg was dar die van Antwerpen met henlieden gekomen waren in particulier verbond ,niet achtende alle omliggende Steden. Maer
vanterende meer gelds voortaen van hun te krijgen
door Pafpoorten en Licenten dan door correfpondentie en goede nabuerfchap , waer door wy genoeg konnen verftaenwat goede nabuerfchap wy als nu fouden
mogen verwachten van fulke Bondgenoten. En al iffc
fo datbenoris
feer leet
foüde
Wefen
minfte n,
gepeis
te hebvafte
refoluti
nfettem
van onfe
e te't fcheide
in

25?fcf Doorluchtige Heere , Wy hebben den elfften het
aiit ban
fchrijven van u Hoogheid ontfangen van den netooo?hr
gende defer. En hoewel geen antwoorde daer op valt,
üau butaan
om egeenfintste fchijnen dat wyin tractaet en com4ltècrfje»
municatie foudert willen treden met die van Antwerlf n arn
pen of andere in prejudicie of veranderinge van onö'<JBertf/
fen jegenwoordigen ftaet, conditie , ofvereenigheid
4ltëat»
met fijne Majefteit önfen natuerlij ken Prince en HeetÖiüg.
re. Niet-te-min om te betonen datwy met fuiketreken en machtelofe perfonagien niet te verleiden zijn
van onfen vafte propoofte, voornemen en uiterlijke
refolurie, hebben gedacht niet tevergeefs te wefen dat

wy punftuelen antwoorde op 't voorfchrijven fchrijven fouden geven , op hope dat 't felve yvers bequameri
grond vinden fal om vrucht te bringen tot onfer intentie :want aengaende dat óns als nu den tijd foude lereri
dat het fcheiden van de Landeri en Steden feer verachtert den gemeinen en geduerigeh vrede. Men derf ons
geen fcheiden verwijten , die gebleven zijnde in de oude Pacificatie van Gent eenen ygelijken geprefenteert
by fijne voorfchreven Majefteit, hebben de felve liever aen veert met vafte reconciliatie, dan daer buiten
gaende ganfch en geheel , met dagelijkfe nieuwigheden
contrarie doende , niet fonder eedbrekingen , tb jegens
de Religie als andere goede ordonnantien (tenderende tot Gods en fijne Majcfteits dienft , ruft en welvaerc
van alle ingefetenen van de Landen ) in wanhope te
vallen van nemmermèer tot vereenigheid te mogen
geraken. D'welk wel ge wegen by onie borgeren , bevinden hun in alle rufte, vrede, én tranquilliteit met

geeft ons groot wonder dat ons uwe Hoogheid fo vaftelijk kan beloven re verfekeren en mainteneren in
onfen ftaet, door dien dat uwe Hoogheid felve niet
verfekerteri is , maer heeft moeten fien en gedogen alle
onbillikheid en ongerechtigheid regens God en dejuftitie,infmaetvan uwe Hoogheid te meer malen binnen Antwerpen en elders bedreven , en hoe lurtel vele
andere Steden en plaetfen onderhouden zijn geweeft de
geloften hun gedaen en befworen , is aldaer genoeg bekent, fulx dat wy geen beter middel en fien om te blijven in rufte en tranquilliteit, mede tot voorderinge van
eenen generalen vrede , dan by ons continuerende in
onfe vafte refolutie. Begerende overfulxdatu Hoogheid believe haer te verdragen van alle vordere forgvuldigheid die zy by hare voorfchreven brieven fchynt
voor ons te willen nebben, maer eer t'exhorteren d'anderrefterende Provinciën om te volgen d'exempelen
van ons en dén genen die uit ganfeher herten tot fuiken
generalen vrede genegen zijn. Enfodefeendufdanige
brieven tot andere fijnen niet en ftreckeri dantottwedrachtigheid en onruft, hebben uwe Hoogheid wel
willen opentlijk verklaren, dat wy diergelijke niet meer
en begeren te verwachten , óf anderfints fouden genoodfaekt wefen te corrigeren de brengers van wat
qualiteirdiezyn, gelykmenin fulke faken gewoonlyk
is te doen, en airede by die van Antwerpen ten exemple
onlanx gedaen isgeweeft. Hiermede
Doorluchtige Heere j u Hoogheid den opperften
Heere bevelende Uit Mechelen den 15 Novembris, MD.Lxxix. Onderftontgefchrevcn, Van uwe
Hoogheid de dienftwillige, en meer onderwaers,Communimeefters , Schepenen , Raed , Gedeputeerde vari
den breden Rade , Hooftmans , Dekens en Oudermarf?
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mans van depGuiden,Capiteinen, Edelen, en gem
ncn borgeren der ftad van Mechelen , Ondertekent,

Horne.

<£n cueniutö fcc ï§e?rc van 25onr$ <0ourjcrncur
Dcm up fcen l^eerc ban
lwii Itëccfjeien rjeDairöe 't aérie
/
fo DcObcn top öcs?fc!ftf
cteeit
aepjof
ocröc
jpromoiitt
n fcp ünc*
biicf en fijne antboojöe \m mcDe toillc
t / liuöe
icmon
f
©en : l#cf üanöcn ^eerefcan
oen.
altfbolnt
S9|lcf

Spangiaer
, Verftaen hebbende dat de vertrocken
Yn- Heer
A/f •den
en andere vremdelingen
niet
zijn van ontrent de ftad van Mechelen , maer ter conmo'iu/' trariea wederom ontboden , gehouden en gefecouaen Dm reert in alle hare noodlijkheden , ja ook door de gene
van uwen Raed , dagelijx by u wefende , de welke geban
S3ourp\ confpireert hebben u af te fetten van uwen gouvernement, om eenen anderen aen te nemen na haren
Ui) a beu
Urne

*572-

gydie wi'r ont/angen-met fo goeden hert;- en affectie,
ah: ik my recommandere tor uwe goede gratie, fonder
te vergeten M;jn Vrouwe uwe Huifvrouwe, hoewel
dat
zy geen
ik Godr
,kenniffe . van
. , , ,my en heeft. Hier mede bid
Mjjn Heer , u te behouden in gefonthejd en lank leven , en u te geven den fin van te verwilligen defe wclvaerd en rufte die men u begeert te middelen in alle
abillijkheid.
Uit Antwerpen den goOctobris, M. D.
Lxxix. Onderftond, TJ, wel goede vriend om u te behagen, ondertekent
Joban van.Bourgoigne.

atmmuöt:
§icr op ftuft öe %mt tom 25oucsi Dem atilug ge*

A/T Yn Heer ik heb ontfangen de Citroenen en A-LVJ-rangiendiegygefonden hebt met den Brief gefchreven den 3 o Öctobris leftleden , my grotelijk verluft, welk gantfchelijk valt tot uwe verderffenifTeen I wonderende dat dien van u getekent is , den welken ik
ichande. En want u dit grotelijk aengaet, fo en heb altijd heb gehouden voor fo Catholijken en deugdelijkenHeere, niet konnende gedenken van waerdat
ik niet willen laten u tefeggen , dat overmits 't groot u defe begeerte aenkomt, van my endefegemeintete
medelijden welk ik hebbe van de moeiten, pijnen,
enforgelijkheden daer gy en alle de inwoonders der vereenigen tor de macht van den Prince van Orangien
Stad u felven in vind , befonder want gy fiet dat gy en van de Ketters zijne fuppoften , gelijk ik houdedat
verfelfchapt fijt met u familiaerfte vyanden, die niet de gene zijn die gy noemt de Generale Staten, en alle
anders en foeken dan u te verfchalken en te bedriegen : degene die defer partyen favoriferen, daergymyfeien dit al door dien dat gy meinende wel te doen , u ve eertijds wel af hebtgefeid. En gelooft dat defe Gehebt willen verfoenen particulierlijkmetde voorfeide meinte , noch ik genen wil hebben ons tefcheiden
Spangiaerden : welk een weg is ( om de waerheid te van de heilige verfoeningeen van den folemnelen eed
feggen ) die u nergens toe en mocht brengen dan tot dien wy fchuldig zijn en eendrachtelijk hebben geeen onuitgerakelijke dwalinge en verdolinge, fowel daen zijner Majefieit onfen naturelen Prince en uwen
van u als van de voorfeide inwoonders. Want men ook, niet tegenftaende al wat devleyaerts, vyanden
heeft genoeg ontdekt door de geintercipieerde Brie- van de waerheid en van de rufte defer ftad, u mogen
ven en anderfins dat haer-licder meininge niet op- feggen. En ik ver wondere my feer, dat gy > die de eere
recht en was t'uwaerts: maer dat zy alleenlijk uit v/a- hebt meer daer toe verbonden te wefen dan veel anderen om u te bedriegen , en wraek te nemen van u , als
re, ufo lichtelijk laet verleiden van de gene die door
niet vergeten hebbende de behendigheid en vromig- alle hare werken en woorden genoeg verklaert hebben
heid die gy hebt gebruikt in 't innemen van'tCafteel dat zy de Catholijke niet en willen betrouwen : het is
van Antwerpen : welk ten eeuwigen dagen fal wefen my te veel dat ik hen een wijle tijds gelooft hebbe. En
een eerlijke memorie voor u en voor de uwe. Alle ik gelove dat defe opgenomene brieven gementioneert
defe dingen wel aenmerkende, fo weet gy wel dat in de gene die ik hebbe, eer verfiert zijn van eenige opd'officie van eenen hertelijken vriend is, vryelijkin roerige muitmakers, dan van u gedicht, van den felven
vriendfehap te fpreken. Welk alle de geveinsde en die gedicht heeft (alfo ik verfta ) de brieven van Johart
vyanden van uwe welvaert niet en derren doen. Hier- Baptifta van Taxis , waer af my banniere gedaen is
om betrouwende datgy in my nok en hebt bevonden door een Billet Nochtans foud gy my die moeten feneenige nydigheid, afgunfte, vleidinge of flatterin- den, woud gy my fo verre brengen , dat ik dien gelove
ge t'uwaerts , maer heb u altijd gefproken met een o- foude geven. So veel ifTer af, dat ik fo vaftelijk geinpen hert : fo bidd' ik u om de reden als boven en meer formeerr ben van de intentien van mijn Heer den
ï*J.) andere, die gy moogt begrijpen, ute willen refolve- Prince van Parma en van fijne Heeren Gouverneurs
ren met een wel verfin de en ftandhaf tige couragie , van en andere van de gereconcilieerde Provinciën, met de
(*■ u v/ederom te vereenigen, en uwe Gemeinte die daer welke ik onverbrekelijk ben verbonden tot waerachtoe fo grote begeerte heeft, met de Heerende Gene- tigeonderhoudingevan het Catholijke gelove, en van
rale Staten, en mijn Heer den Aertshertog, volgende de gehoorfaemheid aengaende denConink onfen Prince ,dat ik goede oorfake hebbe my dies te contenteren
fulke poincten begrepen in de brieven en copijen die
zijne Alteze gefchreven heeft in date van den 5 Sep- en te bedanken : my verfekerende dat fy genen wille
embris leftleden aen de Magiltract en andere van Me- 1 hebben my dit Gouvernement af te nemen om eenen
chelen,die in uwe handen fijn. Dit doende fultdy doen anderen daer mede te verfien , maer begeren my te
een acte van eenen vromigen Ridder , Lief heber der vermeerderen en niet te verminderen. En aengaende
geraeiner welvaert : en fult wefen oorfake dat veel mifmijn Heerden Aercs-hertog , indien gyen d'andere
verftandsgeftilt fal worden, en dat wy met malkande- Heeren die by zijne Alteze zijt , hem perfuadeerde eeren fulien mogen handelen als eertijds. Voorts ook
nen anderen weg in te gaen,fo foud gy na mijn meininfdtdyu felven itcllen in vryheid , en fult uweperfoon
ge, veel meer doen voor hem , en 't gene dat gy fchulm goeden preferveren van de fchalkheden en liften dig foud wefen. Ik fal antwoorden aengaende de Spanan uwe familiare vyanden. Indien gy van fin fijt met giaerden en andere vremdelingen, dat volgende het
uwe gemeinte te verftaen tot eenige heilfame verfoe- edict van reconciliatie, fijne Excellentie ftaetrpaekt
ninge volgende de poincten begrepen inde voorfeide die te doen vertrocken uit deCe Nederlanden binnen
brieven van fijne Alteze . fo bid' ik u , my dat te ken- den termijn veraccordeert byde generale gereconcinen willen geven door den brenger van defen , fonder
lieerde Staten. En tot defen einde heeft hy die doen veruitftel , in alle ilandhaftiglieid en viendfehap. U verfe- trecken uit de plaetfen daer fy garnifoen in hielden.Dc
kerende datik hand aenhouden en arbeiden fal na mij- gene die hier by zijn , die blijven daer tot onfe verfekene uitterïle macht tot 't gene dat gy en de voorfeide ftad ringe en welvaert, en tegen den aenftooc van de Franmoogt verwerven een ig verteken: apointement en ac- c,oifen,Engelfen, Schotten en andere vremde Ketters*
coort, en fuik dat u feer nuuelijk en oorbaerlijk fal mo- al vyanden van onfe waerachtige Religie , en van de
gen wefen. En op datgy moogt fien met wat affectie welvaert en rufte van onfen lande. Hier mede fal ik
en y ver dat ik tot u fpreke, aenfiende dat de jonge vrou- God bidden ,
kens fomtijdsvremden luft hebben, foheefc mygoed
Mijn Heer,u te verlenen 't gene dat gy meeft begeert,
gedocht ute lenden fomnüge Arangien en Citroenen,
en
t'famen over een te komen in de begeertedie ik hebn defe Stad nu quauik te krijgen fijn , biddende dat
be van te fien u we rufte vereinden in alle billikheid en

rede-
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redelijkheid , fonder u te verhaeften , en te ontkennen
de overige autoriteit , waer toe wy eindelijk al t'famen
verbonden fijn , hierop my wel ootmoedeljk recommenderende t'uwer goeder gratiën» Uit Mechelen deien x Novembris, MD. Lxxix. Onder ftond uwel
geafFectioneert om u dicnft te doen , Ondertekent
Vontkus van Noyelle. Het opfchrift was : Aen mijn
Heer , Heer van Fromont.
Ctoebc A/TYn
tyefban

h
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Heer, ik heb uit uwen brief , gefchreven den
-^*tweden van defe maend, vernomen dat gy ontfangenhebt mijnen brief vanden 30 Octobris leftleden,
tmffta* en heb verftaen de verwondcringe die gy hebt dat dien
mout
aen ten getekent is van my, den welken gy fegt.dat gy altijd gehouden hebt voor fo Catholijk en deugdelijk , als of ik
ban
u daer door hadde willen verwecken tot eenige fchandelijkedaed, of u weder vereenigen met de macht van
den Prince van Orangien , en van de ketters fijne fuppoften ( alfo gy fegt ) hoe wel dit mijne meininge niet
en is geweeft, noch nemmermeer enfal wefen, met
dehulpe Gods: ook en hebdy fulx niet bevonden in
mijnen voorgaenden brief, daer aen ik my bedrage,
en daer ik copie af hebbe. Maer ik heb meer oorfaken
my te verwonderen van de vermetenheid die gy gebruikt inuwen brief, achtende en houdende my en alle de Generaliteit niet gescheiden, indifFerentelijk voor
ketters : nochtans moogdy wel vaftelijk geloven, dat
met my groter getal dan gy meint , niet meer gefint fijn
te verlaten het Catholijk gelove, dangy, maerdaerin
vaft te bijven , als lieden met eeren , en liefhebbers der
gemeiner ruften. En waer 't fake dat wy , die vaft gebleven fijn in de U nie van het Generael corpus, tot on derhoudinge van het Catholijk gelove, van de gehoorfaemheid fijner Majefteit aengaende, en verdrijvinge
Vanden gemeinen vyand, folichteli|k hadden Willen
Ons devoir vergeten , en verlaten den geabandoneerden Staet der Gemeinten , gelijk als gy voor u particu
lier: denkt eens, hoedanig dat nuonfe Oude Religie
foude wefen in alle de Provinciën en Steden die niét
gefcheiden en fijn van de voorfeide Generaliteit En
hoc wel daer in mochten fömmige wefen van verfcheiden humeuren : nochtans alle goede herten verftaen na
hare macht tot welvaert en rufte des Lands. Aengaende de geintercipieerde brieven, gy allegeert dat ik' u
die foude hebben moeten fenden , om u t~ per(üaderen
myte geloven : maer waerom foude ik udie fenden,
nademael dat ik bevinde met der daed , dathoedanige
advertentie menu doet, gy niet en wilt gelove dan uwe opinie alleen? Nademael dat gy my hebt gehouden vooreen man van Trouwe (het waer my feer leed
dat ik anders ware ) fo hadde u mijn gefchrift alleen genoegfaem moeten wefen : ook hebt gy my wel laten
blijken uwe ongelooffelijkheid van de brieven van
Taxis, dewelke nochtans ik fel ve hebbe fien confronteren en over een brengen by veel mannen van eeren
met verfcheidene andere fijne Signaturen , de welke
conform gevonden fijn , mits dien dat men het inhoud
daer af heeft fien na volgen En aengaende 't gene dat
gy fegt dat gy fo vaftelijk geinformeert fijt van de meiningen van den Prince van Parma en van andere Heeren , Gouverneurs van de gereconcilieerde Provinciën, de welke unieten begeren te benemen u gouvernement, maer u groter te maken: gelooft dat ik
noit foeergierig ben geweeft (dies ik God bedanke)
dat ik foude afgunftig fijn u of eenigen anderen van
groter of machtiger te worden, hoe wel ik my laet dunken dat gy groot genoeg fijt. Voorwaer ik heb verfocht
fo wel in veel anderen alsjn my felven , de ongeftapelt
heid van het rad der Fortunen , veel meer dan gy , en
in veelderley foorten : en aenmerkende de exemplen
die ons noch tot een verfche memorie fijn , fo ware my
leet,dat de vergrotinge daer gy u fo feer op betrout, verkeerde tot uwe verkortinge. Gy fegt , dat ik en andere
Heeren,neffens fijne Altezchem fouden moeten perfuaderen van eenen anderen wegintegaen. Het ware
my hertelijk leet, dat ik hem foude raden (na de ftede
die hy houd)eenige fake die tot fijne oneere,en tot achterdeel van de Generaliteit foude mogen keren. En gy

moet wel aenmerken , hadde hy den felven weg willen
volgen dien gy genomen hebt, hoe veel groter verderffeniflecn confufie, dat over gantfch Nederland foude
gekomen hebben , tot groten achterdele niet alleenlijk
van fijneMaj.maer van alle fijne va/Talen en onderfaten,
ja van de CatholijkeReligie,diegyfo hoge houd. Maer
de goede jonge Vorftis wijfer geweeft, remediërende
in alleoprechtigheid en ftantaftigheid deincónvehien*
ten ( na de occurentien ) fo hem beft mogelijk is geweeft: welvoorfien hebbende dat de weg van hittige
roekeloosheid hem niet en mögt profiteren tot wederoprechtinge van fo grote afFairen , maer eer tot verderfFenifTe van allen en van fijn felven mede. Ook en
twijfele ik niet , fijne Majefteit en is wel geinformeert,
dat de tegenwoordigheid van mijn Heer den Aertshertog hier te Lande veel meer dienften hem heeft gedaen,
dan gy en meer andere meint. En hadde hy het roer
van 't Schip niet gehouden, dat blijkelijk te gronde
fcheentegaen: ik derre wel feggen , dat den
Staet van
de afFairen veel quader foude fijn geweeft dan hy is gewe ft ,of dan hy is. Voorts nademael gy u fo veel beroemt, dat gy ook derft oordelen en verdoemen fo
groten getal van volk in differentelijk, onder welke
noch fijn fo veel lieden van deugd en eeren : verwondere ikmy datgy foneerftiglijk hebt vervolgt de oprechtinge van de nieuwe Religie in de ftadvan Mechelenen
, dat gy ook hebt gewilt en derren doen fmiltenfo veel Beelden van Heiligdom, ja ook de CafTe
van Sinte Rombout fooud en fo feer vernaemt . welk
noch ik, noch andere goede Catholijken nieten fouden willen doen : fo ook de Prince van Orangic niet
heeft gedaen doen hyte Mechelen was, noch ook de
Spangiaerden , die fo feer geldgierig waren , en hebben
die naderhand nietgeroert, maer ongefchend behouden. Ikfal u niet verhalen , hoe veel dat gy van de felvegetrocken hebt, nademael dit fo openbaerisdat de
kinderen daer mede achter ftrate gaen om moftaert.
Daerenboven verwondere ik my feer, dat gy om u particuliere profijt hebt geleden dat de Geeftelijke Bof- (*• ***•)
fchen van Sinte Amand aldus verdorven en t'ondergebrach t fij n . In 't kort alle defe faken wel aengemerkt,
het fchijnt , hadde God felve mogen verandert worden
in goutjhy ware ook mede inde borfe gefteken geweeft.'
't Gene dat ik fegge , is noch door paflie noch door
afgunfte : maer door eenen goeden y ver , om u te doen
verftaen, dat wy die vereenigt gebleven fijn, ons voor
fo oprechte Catholijke houden als gylieden , of als alle
degene die met uwe partye aengefpannen fijn : noch
wy willen om geen dink ter wereld afwijken van ons
voorfeid gelove , en van de getrouwigheid fo folemnelijk gefworen. En hoe wel dat fommige verd waelt mogen wefen ter faken van de troublen , daer men genen
raed heeft tegen weten te doen: dit en mach niemanden aengetegen worden dan den genen die oorfake
daer af fijn , geenfins den genen dichetnieten vermogen. Ift datmen de Spangiaerden wederom fend,ik
ware dieshalven wel blijde,om de deugt die alle de Provinciën in't generael daer af ontfangen fouden : maer
als
dat behoorlij
fal wefenBoven
,*fo faldien
ik meer
k geefFectu
materien
hebben
om dat eert
te geloven
biddèik u, te willen mijne voorgaende letteren lefen en
vlijtiglijker knauwen, enu na de felve reguleren, ift
dat het u goed dunkt. Welk doende, fultdymyfulk
vinden fo gy my altoos hebt gevonden , bereet om u
vriendfehap te doen. Hier mede bid' ik God,
Mijn Heer u 't gene in te geven dat tot fijne eere , en
tot welvaert en rufte van de ganfche Generaliteit der
• •.
Nederlanden fy : my recommanderende eindelijk t'uwer goeder gratiën. Uit Antwerpen den 6 November, M. D- Lxxix. Onder ftond u wel goed vriend
om u te behagen, ondertekent : J^ehan van Boutgoigne*
't opfehrift aen mijn Heer , mijnHeer van Bours Gouverneur van Mechelen.
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MttÉftfettl SSOUirtf/ entlöUbcnde OOft tt\t& t)00?fuf* | prefcribeerc. SóiftdatWy ganfeh nodig en expediënt
jjCCJ öè dreigementen Die f)p dflgelijJC ill 't OpCB&fler fjes jgevonden hebben, alle vrome borgeren en liefheb.
bat fjp ObermU.tf kD?a^Ö0img!jClö ; bers dergemeine liberteic , rufte en welvaren onfer fteb"tt«tC/«l" D?cfcnÖC
Ijüd ban gtipe te $BecfjeienfOUDe ÖOeil/ geüjftftP.Nl | de, korrelijk by defente declareren, eneenvoudelijk
'tCarrcdbatrknttoeL'penïjaïïöcgeöaenrOeObt'nïjcm te openbaren, fekere gewichtige oorfaken, die ons
*êga>tre»&. banfljüenftaetafgefst/ cnuitöC^taD Qètipiï&ntaf* i daer toe geinduceert en vernoedfaekt hebben: bidfettH&e alle 5ljl1 familie. ïgiJginïi na JjBacffrïrJtt tOC jdende eenen yegelijke, op de felve rijpelijk te willen
altare lp ban Den «©ouberneur feec fojurieufelijB jletten.
tüCCö ölttfangen / Doe DC ^ttlCe ban ^)arma betfionb j Het is een yder en allen ingefetenen genoeg bekent,
dat lU} Daer tuag O^KOmen feibeïjp in jf cantoiS? in ef> l hoe dat hier binnen defer onfer ftede van Gent, fekere
fCCt ÖCfe bJ00?Den / i£0p Daer Ober geftomen/ fonder l borgers geweeft hebben , en noch fijn, dewelke gebCCiïï003t te 3{jn: Daer ()00?tmen Jjoe bJÜiCHöm fjp l focht hebben by allen praclijkcn en middelen, den
Politie enen Conftitutieder Gereforonferte fwacken
öacCöCUjeefti^/entöakTtoe3ijn;Ongeonbebac()tfieib I ftand defer
meerde Religie.
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De boet lag/ en niet met allen LöerDegeacïjt/ en Doen dat uitgeroeide Paufdom , mitsdefend
eSpaenfchety3»jn jonge fntiöb?ou i\it De ^tab toilbe bertreeften/ rannie, weder van nieusin te planten : gelijkt
toerD fp alDaer op De Crediteur£gearrefïeert en alle heeft aen Mechelen , de welk tot den vyand gebleken
afgeweken
fptjt en bileinie aengeDacn: en öoetoel fp cecfï geen
anDer «Pfoubeweur enbegeerDen/ foté noclitaneUn isvan: item , aen 's Hertogen-bofch , al waer (by 't middel
Religionsvrede ) die van der Religie uitgeroeit
fijnjicde alDaer gefonden boo^ <0oubemeur De t^eere fijn :den
en
felve Stad ftaet in perijkel van haer dagelij x
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dere voor by gaen , fïen wy 't felve aen ons mede-gefel
ttoijfeit / Dander beeft De &tad in perijnel gelaten/ de ftede
van Brugge, alwaerde fommige Catholijken
daerdoo: Defdbe^tad ban Den Staten bolk toerde
voorgenomen hadden, de Gereformeerde Religie,
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( diefy toeDat De boo'feide ban iBetfjelen Den 25oDe Die Den bmf
dien fijne ontboden hadden ) binnen hare ftede in te
ban Den igeere ban 5fromont aen Den l^erre ban
nemen,
53oi!c0 bzaent met toat Citroenen en Strangfe 2l!p= voeren. en met gefaemder hand tegen ons Oorlogte
pelen / gebangen namen / en fo pijnigden / Dat ïjp fjjn
Nu of onfe voorgefeide gealtereerde borgers en
ïcben lanfo ongefteld en geDzehelijfc $ geblebcn.
voorftander
s van der Religionsvrede , het felve voor^ie ban <*3ent bafcden in|BeertDe0eligionöb?e^
gehad hebben , dat die van Brugge deden : laten wy alle
de Die bpden ^nnceban <©rangïen in december te
de
gene
bedenken , dien de qualiteiten en conditien der
bo?en toass opgeretfjt : Wederom te niet geDaen en ge*
voorfeider
perfonen kennelijk fijn. Het is feker dat fy
beften / en Daer toe ooifaeu genomen Doo? Dien De ge?
mutineerDen 3©alen tot geenatcoo# en uadden totu gefrufteert fijn van twe hare voornaemfte aenfiagen en
!en berffaen/ Daerom fp ooft meenDen fp maren on* entreprinfen : de eerfte , als fy namelijk den perfoon
geDouben ftaer beloften te nouden / na Dien de gemu* van den Voorfchepen defer ftede,met meer ander (daer
ttncerDe JBalenfjare beloften niet na guamen/ ober mit fy de privilegiën defer ftede, geheel en al onder

fulrbeöbenfptoedewm belemoetÜ3il?J tegen De <©ee*

ïïeinfie öeD?eben genoegfaem Den gehelen Corner
doo?. ^e^inceban<Örangienfcf)?ecfden 24. gju*
lp eert b?iefwn Die ban mm 1 dat f)p &o?tsi daer toii*
de feomencm metfiècr ban den fiaetdetf iandiefte
DatiDeïen en De Wn te berfetten / titer op toaren emU
ge Die geerne gefjab öa^Den datmen terfrond <6ede*
pute^e aen den ®$m ban ©rangienfoudefenden/
en öem berfoeften Dat W terflonö foude toiilen aldaer
feomen/ Dan Den Boo?fcïjepengianbartJ§emböfeen
anöere toaren liiec jegens / inant fp Deö p?incen hom*
flê b?ee^Dcn/ f02genDe Dat öare oberdaDigDeDen Die
fp lange gepïecgt BaDDen fiier Doo? een einde nemen

voeten te treden en te nieten fochtento bringen) be
ftonden (nietfonder perijkel van grouwelijlte bloedftortinge)geweldelijkopden 18 Novembrisleftleden,
uit der Stad te voeren , daer toe de wagens al gereet waren, om voorts haren wille met hen te doen. d' Andere
als fy door hulpe van fijnF.xcell. den Religions-vrede
ingebracht, en de gevangenen gerekxeert hebben , inducerende fommige van de Heeren en Wethouders,
om by Supplicatie te verfoeken aen fijn Excellentie
van haren dienft ontflegen te werden , hopende alfulke
perfonen in Wetten te bringen , door de welke fy toe
haren vermete lichtelijk geraken fouden. En hierom
iftdat fy in beide defè voorfz praóhjken gefaeltheb-

op den half
allSDe ' Dende> 'tfedert altijds gewacht hebben
fouDen/ toaeCOttl De bOOJfC&eden llfemüpfe/ tlten
irt I °ügftJ als men de Wet vermaken foude, hopende als
b00?f3 Ujiebenben 27 bob? middaeggl te tien
denUSabetöecDen bectoont/ b^efendedat in'tberfet* dan (met de hulpe van fommige Hovelingen) alfulke
ten ban De 3B?t andere perfonen fowden
gefield teer* perfonen in Wette te bringen, door de welke fy haren
den / Dan Uan fijne Humeuren / De# anDeren Daegö Den aenflag effectueren mochten, welke is, de Stad inde
28 3Iuïp fonder toete en confent ban De SeDen der oude Spaenfe flavernije wederom te bringen, en alfo
^taD/onboo:fien0 in der &taD Dede ftomen een groot alle privilegiën met voeten te treden.
Hierom ift gefchied , datfy defen 27 July , in ScheDeel ftrijgsiieDen fo te boet algte paerDeenDceftmet
Ijnipe ban De fijne terflond De Wet berfet na 3önen fin/
penen kamere gekomen fijn , alfo daer eenen brief gem fijn fettje bieder ©oo?» toepen gemae&t / en fijn Daer fonden was, vanfijnder Excellentie, aen Schepenen
na De boo?f5 ferrjgiSluiDen en ruiteren toeberom berto- van beide de Banken , beide de Dekenen , Edele en
gen: en om dat Dit tegen De retfjten en coftumen ban Notable defer ftede van Gent, waer in fijn Excellentieonder
(
anderen ) te kennen gaf, hier korts te willen
der &tab gefcbieDe / fo Deeftmen alDaer in D?uft uitge*

,
geben een Declaratie Der rebenen en oo?faften/ om toel- ' ^omen •> om met ons van ^en "aet ^es Lands te deübefter brille De ^cïjepenen en 3D3etDouDerö alDaer / boo? Ireren > en de Wet te vermaken- °P welken brief defc
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den gettJOOnlrJHen tijd en fonder de öetoOOnlijfce fO?me i fekere borgers met andere hare gefuborneerdefoftertcobferberenopden 28 ^junp 1572. bemieuttoaren ' ^Ü'^ dreven , datmen ftappans antwoordefchrijveni
3©elÖe laten
rebenen
top Btcr fulr fpDieilitgegebenfiebben/ |en Commiffariffen aen fijn Excellentie fenden foude,
fullen
bolgen.
om hem te bidden herwaers (inalder haeften) te komen. Datfy, niet jegenftaende d'inftantie vanden
QVermlts ( feggen fy ) het den menigen vremt en Voorfchepen
, de welke begeerde datmen op defe fake,
y wonder geven mochte, dat de Banken en Wethou- van fulker confequentie wefende, wat rijpelijker letders defer onfer ftede van Gent, vermaekten vernieut
ten wilde, niet jegenftaende ook d'abfentie van den
fi(n'foSder daer ingeobferveert t'hebben de ceremo- Overdeken, hettwede Led reprefenterende van defer
nien' *0Tme> enprecifen tijd, by de Privilegiën ge- ftede , die in de ordentlijke deliberatie niet tegenwoor-
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dig faas , en proteftatie van den Deken van de Weve- fijn ) heeft laten binnen komen , en is niet gefchied om
rye, die fijn 52 gefworene daerop begeerde gehoort j yemand te forceren of geweld te doen , maeromdiein
te hebben , gelijk dat ook twemael voorgegeven en be- , ftilheiden rufte te houden , fo daer eenige geweeft wafloten was, dat den O verdeken fijn f 2 Dekenen daer ren, die een fuik profijtelijk ja noodfakelijk werk (door
wille of anders door overftand ) hadden willen
ophoren foude, en den Deken van de Weverye zijn quaden
verhinderen.
<2 Gefworene , achtervolgende het verfoek van verhinderen. Daerom ook dat voorfeide krijgsvolk
(fonder yemand van eenen pennink aen lijf of goed te
den Voorfchepen , en van den Deken van der We- verkranken ) van ftonden aen payfivelijk , wederom ter
gedreven en geobtineert hebben ( di,
verye door
redeliik tegen de vryheid en privilegiën der drie Le- ! ftad uitgetrocken is.
den defer Stede ) datter vier of vijf Commiflariflen | Dit dan uit fuiken groten en gewichtigen oorfaken in
fby nachtein defen periculeufen tijd) na fijnder Ex- 1 den nood, totwelvaert van allen vromen ingefetenen
cellentie gefondenzijn geweeft, nietjegen ft aende dat] alfo gefchied fijnde,fo boven eehvoudelijk en in der
waerheid verklaert is , behoorden de felve borgers en
de decifie en refolutie van fulke faken ( achtervol- 1 ingefetenen
God van herten hier voren te danken ,en
pende de privilegiën ) niet en ftaet in de macht van neerftelijk te bidden , dat hy den verkorenen MagiftraSchepenen alleen , of een fulke extraordinaire verfa- ten , de gaven fijns heiligen Geefts vermeerdere , op
anelinge : maer by den drien Leden defer ftede fo rvoordatfe de Stad ( mits dat daer van dependeef t ) regieren
ders defe Steer
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(F. i*7«) dam bringer des briefs, gereceleert is, en hem felven foube binnen Der fiab ban *©ent.
liftelijk verloren en daer na niet meer heeft laten fien.
TPEn eerften , om dat hem den jegen woord igen MaWaer uit lichtelijk te prefumeren ftaet (regarde ne- * giftraet niet en behaegt , welken hy fal willen veranmende opde voorgaende liftige praktijken der voor- deren na fijnen fin, om daer na binnen defer ftede te j,jgöan
feider ongewillige borgeren ) datter eenige fecrete aen- doen alles wat hem belieft , het welke groot quaed en <&ent
door de welkers de aengeno- bloedvergieti
flagen om gaen igmodeften , gi
&#
nge binnen defen ftad cauferen mochte.
e, mitfgade de rufte en
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ftan de Po
bleert , ja onder voeten ge- vrede wederom in voeren , volgende den eed dié hy ge- alDaec
kleeft )brafochtudwore denmo
. gen getrou
daen heeft van de Roomfe Religie te conferveren , en ntetBOjfe
Uit alle defe voorfz caufen en redenen (benevens alfo fullen dagelijx nieuwe entreprinfen en aenflagen Wnöfn>
door de Roomfe Catholijken hier gemaekt , en de Stad
fekere andere noch ter tijd beter verfwegen , die tot hagehindert werden datfe haer in defen hoogften nood
ren tijd in 't licht komen füllen ) fijn wy gedwongen gemetdeGeeftelijken goedingeniet en fal mogen behelweeft(, fonder aenfien van tijden of gewonelijke cerepen, maer de gemene man fal dagelijx meeren meer
moniën enformaliteiten,om de fübftantie en gront van
belaft werden.
onfen privilegiën te conferveren ) goede en getrouwe
Ten derden , om dat hy fal willen komen als Lieute^
Regimenteurs en Wethouders ( de ware Religie en
nant Generacl , en alfo defe Stad houden onder het jok
vryheid des Vaderlands en defer ftede toegedaen fijnde , in der vrefe Gods , met aenroepinge fijrtes heiligen van den Hove, van de welke fy fo veel befwaringe geleden heeft , op dat hy alfo de Gemeinte berove van der
naems, en Raed van God vrefende perfonen ) te deno- Souverainiteit
en hoogfte vryheid die de felve nu in den
mineren, en der Gemeinte voor te ftellen. Niet om
boefem
gevallen
is , en van rechts wegen toekomt.
de felve eenigfins in hare vryheid te verkorten ( de welTen
vierden,
omdat hy onder denfehijn vantereke wy met lijf, goed en bloed totter dood begeren voor
d'affairen des Lands (de welke dat Hof in deie ftaen ) maer om de fnelle pra&ijken van den vyanden drefleren
fen ellendigen ftaet gebracht heeft) de Stad te dwingen*
onfer vryheid te voor komen en die te breken , en de in- datfe fal moeten confenteren in het nemen vanden Hergefetene defer ftede , byhet liber exercitie van de ware
tog vandoor
Alen^on
, fo hyaennemende,
't felve te bringen
Religie en hare liberteit en privilegien,te bewaren. De heeft,
het welke
defe gepractifeerc
Stad van der
welke de wederpartie, die veel van den privilegiën (om
vryheid daer in fy nu leeft in een ondragelijke flaverhenfehoonte maken) voorgeven, gefocht hebben li- nye , en van de Spaenfe in de France tyrannye komen
ftelijk tefwacken en te kranken,als fy (fo voorfeid is) de
drie Leden defer ftede in de voorfz fware en wichtige foude,die veel hoogmoediger,wredenen onlijdelijker is»
Ten vijfden , om datmen uit fijn komfte geen profijt
deliberatie , berooft en verkort hebben van hare ftemkan, fo 't felve blijkt uit zijn voorgaende
me te geven , en het derde led defer ftede uitgefchrapt verwachten
komfte,
de
welk
de ftede niet danoneere, kleinigheid
enuitgedaen hebben, niet tegenftaende de proteftatie
voorfeid.
en fware koften toegebracht heeft, 't felve nu ook dies
te meer te vrefen ftaet dewijle hy komen foude om hem
ingcfeteoe
en
Hierom ift dat wy alle vrome borgers
van dien te wreken, die de vryheid en welvaert defèr
defer ftede vrindelijk bidden, dat fy niet vreemt vin- ftede liever gehad hebben dan hem te accommoderen
den en willen , dat men de uiterlijke ceremoniën en for- tot fijn contentien, welke defe ftede contrarie fijn alfo
maliteiten (invoortijden gebruikt) in defen voorfz
nood en haefte niet fo ftriktelijk heeft konnen obferve- 't daer uit heeft gebleken , dat hy altijd heimelijk en in
van defe ftede qualijken gefproken heeft,
ren , maer datmen ditmael (uit caufen voorfeid ) de fel- 'topenbaer
en
alle
menfehen
daer van te vervreemden gefocht ,en
moeten
)
ve heeft (doch ongeerne en met bedroeftheid
laten ruften. Confidererende dat alle privilegiën tot de Stad t'onrechte befchuldigt heeft by dien van de Linie, op datfe in de felve Unie van Utrecht niet foude
welvaert enbehoudinge der ftad dienen moeten, den
welken ook ditmael in den grond en fübftantie niet te ontfangen werden.
Ten feften, om dat hy fijnen Francen Raed met hem
kort gefchied is , fo voren verklaert is , te wijle dat hier
door onfe vryheid en rufte (fijnde de Souverainiteit van brengen fal , met fterke Guarde en veel krijgsvolx , en
het Graeffchap van Vlaenderen, gevallen inden boe- alfo fouden de Francen en alderley andere vreemde
fem en macht van de Gemeinte ) meerverfterktenge- hierin komen onderden fchijn , dat fy met hem te hanconfirmeert , dan gekrankt of vermindert is.
delen hebben , ja alle die uitter ftad geweken en gefonkomen,
En datmen tot dien dage fommige ruiteren en knech- den fijn tot verfekeringe van de felve fullen in
ten (die indienfte en eede defer ftede waren en noch daer uitte vrefen ftaet dat hy, eer hy van hier vertrecII. Deel.
ken
H

86

Het dertiende Boek.
Zeland ons fullen verlaten fowy den Prince hier a iet
ken fal, de Schorten enFrancen hier fal in brengen, laten komen, daer tegen falmen voor een gewifle waardewelke wefendenu tot Rofelareen daer omtrent in
heid houden , geloven ,en weten : ten eerften dat fy die
eenc nacht tot hier konnen komen.
de ftad van Gent tegens den Princen raed en dank ïln
Ten fevenften , om dat het te beduchten ftaet en ap- hare verbond hebben aengenomen : datfy om fijnetit
parent is,dat de Prince hier wefende, den vyand alle an- wille defelve , daer aen hen ook veel gelegen is , niet est
dere aenflagen fal laten varen, om hem binnen defé ftad fullen verlaten : ten anderen ift noch veel min apparent
te befluitén,dewelk hy tot Antwerpen niet doen kan,en dat fy defe ftede (die anders niet en foekt dan de reine
dit alfo gefchiedende, hy fal daer uit oorfaek nemen om Religie en hare vryheid tegen alle
anderen tyrannente
garnifoen na fijn wille binnen defer ftede te leggen , en befchermen ) willen en konnen verlaten
, gemerkt dac
de ftad meer te befwaren dan fy oit geweeft is.
dat
verbond
van
Utrecht
tot
dien
finen
gemaekt
en opTen achtften , om dat den Prince defer ftede noch
gerecht
is
,
om
beide
de
voorfz.
ftucken
te
confervereni
u8.)
met gelde noch met volk helpen kan, en aengaende fijn
Raed fode Stad der felver van doen heeft, fokan hy en te bewaren: ten derden dewijle die vander Unie van.'
lichtelijken ert met minder onkoften van Antwerpen Utrecht noit geen behagen en hebben gehad in den
fchicken, dan hem metfo vele inconyertienten laten Hertog van Alencon , om dat fy hem wel kennen , fo
fullen fy ons niet verlaten, die wy daerom arbeiden ons
hier binnen komen.
Ten negenden , aengaende dat fy die des Princen en ook hen ten goede,dat wy onder fijn tyrannie niet en
komfte pra&iferen, voorgeven dat door des Princen komen : daerom fullen de ingefetenen door fulke verkomfte de andere Leden met ons fouden mogert veree- fierde onwaerheden hen niet laten bewegen , maer
nigt worden , daer op mag met waerheid gefeid werden verfekert fijn dat die van de Unie van Utrecht ons met ^
dat fulke vereeninge nergens toe dienen foude, dan om alle haer vermogen willig en bereid fijn te helpen en te
fofy ook volgende hare eed fchuldigen
deCe ftede in flavernije te brengerden onder het jok van befchermen,
verbonden fijn.
den Hertog van Alengon , welke fy geenfins aennemen
Ten veertienden : maer fo verre als de komfte vands
kan. Item om die te brengen onder fubje&ié vanden
Hove,daer van fy veel wettige caufen heeft om te fchei- Prince noodfakelijk gevonden word , om de affairen
van defen lande te redrefferen alfomen voorgeeft, daerden. Item om d'ingefetene defer ftede te befwaren, fonom ook eenen groten deel des volks de felve begeert,fo
der datfy hen in delen uitterften nood mette Geeftelijke goedingen iet fullen mogen behelpen , en in fom- waer 't dan veel raedfamer datmen fijn Exc. ootmoedema defe vereeninge die de Prince tuffchen defe ftede en lijkverfochte,datiy tot Brugge foude willen reilen, daer
de andere Leden foekenfal, fal hem dienen tot fijnder fijn Exc. begeert word , te meer om dat de ftad Ichier
intentie om ons in alder manieren flaven te maken,ons ten halven wegen tuffchen GentenYperen gelegen is,
niet meer befchermende noch voorftaende, dan hy dus daer fijn Exc. ook veel bequamelijker weien fal en niet
lange gedaen heeft, alift dathy on i belooft heeft , dat van node hebben van fo veelafleurantie en verfekerinfo wy den Religions vrede alleenlijk bewilligden , dat gen , gemerkt dat de garnifoenen aldaer tot fijnen wille
hy de Walen in vier of vijf dagen foude doen uitten lan- en bevel ftaen , en van daer kanmen van defer ftede tot
de vertrecken : maer fo defe ftede in 't voorftaen en be- fijn Exc fchicken bequame perfonen , om met defelve
waren van haer vryheid perfevereert en voortvaert , fb te handelen,en alfo fal defe ftede verloft fijn van aile beyieCe daer in fy haer nu vind en hier na vinfal'tgefchieden dat gelijk fy door de gratie Gods, dat fwaringeen
den
mochte
, en fijn Excell. ( welke betuigt geen ander
middel is dat de Walen dus lange niet fonderlinks( de
voornemen
te hebben dan te redrefleren de affairen
brandfehattinge en fortferie des armen landmans alleen
uitgenomen ) hebben uitgericht, fo fal hy ook met haer jvan den lande ) fal ook gecontenteert en te vreden fijn,
exempel deandere Leden brengen tot begeerte en luft | of anders moet onder defe komfte watanders verborvan hare liberteit en vryheid , en volgende dien tot de 1 gen fijn > de welk hem tot fijn tijd tot fchade defer ftede
onderlinge vereeninge , die allefins den gehelen Lande openbaren mochte.
eerlijke fal wefen en profijtelijk.
F)€ Prince ban <®rangien niet tegenftaenbe alle DeTen tiende,daerom is tot defer tijd infonderheid van
"fa ontoaerbigBeben / m Datmen Rem bebe boo?= öan©*
node dat de ingefetenen defer ftede hun geruft houden I Bouben feöere potritten te beloben eer l)p binnen <£5erit rangira
Wnctin
en verlaten op de forgvuldighe«J,neerftigheid en voor- |fOUbe ÖOmen/fjecft |)em til SfiugutfO QJJ't fïOeb bertrotl* |omt
fichtigheid van hare Magiftraet,dewelke goed en bloed **jen wit W DaöDe Op Dele QOeöC en getrotltoe b?ienben/ Km?"
by hen willen opfetten , fo verre fy hen door fijnen raed jbegeben binnen <©ent/ altöaet !)p met feer grote en ®ent/aU
willen laten regieren , en verfekert houden dat hy wel ' errefifibe moeiten / be JJBagif? ract bte fo Ono^bentCltJB toatr ÖP
fecours en byftant verkrijgen fal tot derenfie defer ftede jtoÖWttin gefïelöafêberjjaelttieï/ toeberafgefïelb/en JK.
en des lands,daer toe hebbende fekere en bequame mid- |JJ^fl M Ben plactfc Beeft ge02b0nneert:Beeft bOO?t0 bed fa?
delen fo verre de Magiftraet voorfz door de komfte van opbeel anbere faben goeöeo?D?e gefïeuv bageljj* aU *«•
baer befoignerenDe/ ban met b'eene ban mette anbere.
den Prince niet gehindert en word.
lonaheer gjobanban ^emötjfe/ atëBP berfïonb
Ten elfde, aengaendedat fommige voorgeven dat
bat
öe p?tnce ebentoel binnen <0ent meenbe te fio*
het volk moet een hooft hebben ,het is waer dat het land
men/
meenbe te bertrecfeen/ ban bP toerbe boo? eenige
eenen Velt-heervan nodenheeft,omperfonelijkden
gcperfuaö
eert te blpben / ban na bat Bp nu uit be fllöa*
krijg te regieren en uit te voeren maer daer toe is den
Prince niet bequaem, die hem altijd in den fteden ge- gtfïraet gefïelö toatf / fó fip bertrocben na ^uitfïanb/ fc*0'
houden heeft , daer uit grote fchaden gekomen fijn, al- en Beeft Bern een lange ttjb ontBouoen bp hertog t^ansf Sr
Cafimiruö/ of ten minfienin eenige ban fijne fteben «bmu.
fo 'tfelve in alle de fchone legers gebleken is, die wy dus ofgebieb/
tot bat Bp baer na ban eenige fpne goebe
lange in 't veld gehad hebben .
Ten twaelfde , dat andere feggen datmen den Prince b?ienben en bpanben ban be jpranfen toeberom ontbo*
hier fijnde wel in toom houden fal,dat hy fulx als voorfz ben toerb / fo t'föner plaetfen fal beröaeït too?ben. $e*
is niet fal konnen doen, dat heeft genen grond , want j tCUjS <&atb?nu$ pjcbicant tOt<0enttOtbefertÜb/bie
heeft hy abfent wefende fuiken oneenigheid konnen te i bp bit ban be 43erefo?meerbe Religie in feer grote
•
wegen brengen,door de welke de Stad in 't jperijkel van jacBtinge geBOUÖett toa0/ toerDe befCÖUlbigt alÖ bat fjp
een ruine ftaet, wat fal hy konnen doen prefent wefen- I met i|emhijfe gemae&t/ b0enb?UC6en enbibulgereft
de ?foude de ftad als dan haer tegen fulke pradiken met jbabbe Ijnt boo^genoembe 25oerften tegen ben prince

fff

geweltftsllen?d
at datmen
een yegelijktog
of fchandael
niet beter
en
bequamer is,
fuik een bedenkt
perijkel en
voorkomchem fchrijyende eenen vriendelijken brief,
biddende dat hy fijn komfte wilde ditmael vertrecken
en uitftellen, tot eenen anderen en bequamen tijd.
Ten dertiende, en aengaende dat fommige ongerufte geeften , 'tgemein kleine volk kleinmoedig foeken
te maken metonwaerheid,uitftroyendedat Holland
en

jbaer
ban «©tangt'en/
Om BemfpOf
te BOUben
Uit 45ent/
toat
af ban be fcöaerBeib
niet/ fOUbe
iB niet bOO?
toaeracBtig bonnen fcbijben / atlberjS ban bat Bp ban
<0ent geblutBt en na gefcB?ebenfijnbe/ binnenga*

nen of t'ütrecBt gehangen i$ getoo?ben/ baer ban Bier
na eenig berBael gemaebt fal too?ben.
ben ?banS«ÏP
«nt'se muiten
rjjebinnen
/ ter fabe3©efop
ban Bettoajei
inboeren
be <©erefo?meerbe
Ulebgie/
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Oor/pronk der Nederland/e Beroerten.jScligte/boïgiitbebe ïUltgionsLtyebe/om be toelfte
te flillen De Staten ban Jgoilano committeecben
Jtëeeflec ©illciii 25acbe(iuö25ucgemecftcc ban 3im*
flecbam / om albaec niet jegenflaenbe eenige P2ibi*
legien / oppofitie of appeüarie en fonbec pjejubicie
ban bien /mettec bacb upt be bootfclpeben &ktiz te
boen bectceeften be gene / lik ftp bebinben foube be ge*
mene fafte niet toegebacn te uiefen / alg Ijet JDabec*
Ianb en be boü2fcfj2cben ^tebe boo2 bic ttjb onnut toe*
fenbe/ fotoelbie banbe &20etfcBop/ennamentujft
mebe ben d§eccetaci£ en ben ouben paftoo? bec boo?*
fcft2eben ^tebeatë anbece/ foo ftp mebe geautDocï*
feect toect in plaetfe ban be gene lik uit be ©2oetfcljap
én ban anbece officien toefenbe/ fouben moeten bec*
teeeften / anbece goebc gegualificeecbe patriotten te
committecen /en om 't felbe te cffectuecen/ foube Ijp
mogen gefouiften Mfulfte mibbelen altfDP ban nobe
foube bebïnben.
<©e boomoembe 25acbefiusS Beeft Bern ben 1 4. §11*
lij gebonben binnen 3©eefop/ en in piefentie ban hopman ptetec ban JlecftCapitein albaec in gacnifoen
leggenbe/ Beeft Bp bpftcm ontbobenen boencoepen
«üSebect of <©obectban€leef ^cDout/^acob Hepecf5
en Jpcebecic fteperfr. 25urgemeefteccn / <0ijfb2ecljt
Pietecf3. en <0cft 3fanf3» &c&epenen 1 en be felbe
eecfl af-ge-epfcDt Dn gefclj2ifte be namen en toenamen
ban alle be ©2oetfcBappen / bie Bern gelebect toecben
tot 3 ï in 't getal/ en na t)at ftp Den boo?geboubcn
Baboe bat fp bp ben eebe Dp pegclijft ban Ben luiben ce*
fpectibc in Baec officie gebaen/ fouben bechlacen be
nualiteit ban pegcltjft bec boo?f3. ©?oetfcDap/offp
goebe patriotten /b^ebeltjfte en gocbe 2&02gecentoa*
ren /en bptijbbannoob/ ïtjf/ ïeben/ goeb en bloeb
boo?'t toelbacen DeöDabcclanbtf op ft ellen fouben toiï
ïén/ban of be felbe of eenige ban bien ben gemene faften
niet toegebaen toacen/en totcufl/b?ebe eneenb?acBt
bec b002f5*&tcbe oefint fouben 31J11 in bien tube: toacc
op be bbo2f5. ontDobcne ijace becftlacinge gebaen 3ijnbe/ Beeft Bp na be noen nocB eenige anbece ontboben/
en Oen onbc2b?aegt al$b02en/ 't toelft gebaen 3ijnbe
ÖeeftBpben i? '8 mo2genöte óucen in P2efcnticatë
bo?en / ontboben ben ^eccetacitf en b2ie upt be ©?oet*
fcljapgebepo?teect ban Dace (laten/ en bebolen Erin?
nen fonnefcBijn te bectceeften upt be boo?f5. &tcüt I en
baer in niet toebec te nemen fonbec confent ban be
igeecen Staten / en alfo be oube paftoo? föoelof «©ijfb2ecDtf3. niet te binben noen te benomen toaov Beeft
ïjpben^cBoutbelafl ben felbenban gelijftentc bebe*
ïen/ ftem baec toe Intentie billet onbec 3ijn ftanb. sDaec
na Beeft Bpnocljbiec oube mannen upt 62acDt 3üobeccommifViegebepo2teecten uptbe B2oetfcftap ge*
(lelt /boel) alfo êScnout/ 23ucgemeefleeen en^clje*
penen baben en beefocfjten/ bat be felbe biec pecfonen/
foomfjacenoubecbom alj? anbecfinjs/ binnen bec (Iebe fouben mogen blijben aljs p?ibe 25o?ger0 / Deeft fjp
<5ccommitteecbe fuln^betoilïigt/ op 't behagen ban
be l|eecen Staten ban l^ollanb/ onbec belofte ban öen
in alle b2ebeenflilöetb onbec be25ucgecen boojtsJte
fulien
blagen/
alle bit t'$s öacegoebecen:
gefcljieb fonbec iccogatie
ban
tnfamiecn
beljoubenbe
baecnafteeft
Dpanbece gegualificeecbc inplaetfeban be afgedel^
ïfe gefuccogeect en ge-eeb : mibbelectijb i& ben boo?f5.
ï>afloo2 albaec nocf? gecompaceect/ ben toclftenbelaft t0 binnen fonnefcötjn te bectcecnen/ bocfj mebe
fonbec iccogatie ban infamteen beljoubenss fijne goe?
becen : boben bien ttf ben geree Utö 23obe ban be ^tab
eebcpo2teect/en een anbec in 3ön plaetfe gefuccogeect»
€n boo?tiS bebolen [jebbenbe ben legout / Ifêagl(leaet en geceebte berioo?lij6e fleaflfe te boen boen/
obec be gene m ben bijf ben giuljj oo2faöe ban ben op*
roec getoeefl bjacen/ na fp fouben bebinben incon*
fcientie te beïjojen / Deeft Ijp 5ijn befofgne gefloten, gn
t^ibbz be namen ban be gebepojteeebe en gefuccogee?*
be öiec niet geilelt/ om bat fp baec na met confent
toebecomtn genomen 3ijn/ cn&at ijter mebe genoeg*
faem allejS iö gefitlt getoeefl.
<©e ^eece ban %iqiKg Beeft tn befe tijb een tytif ge*
fcD2eben en gefonben aen be officiers* en Bet gacnifoen
H. Deel,

ban Bilboo?ben/ ban bate bent? 31ulij 1579; Uit bert
name ban ben $2ince ban pacma / om lik te boen ce*
boltecen en ban be Staten te boen fcljeiben / taant Bet
een cebcltjne fierfce &tab ïoy gelegen tufTctjen iBccBe*
lenen 252uffel banelc ttne mijlen/ en ban 2Cnttoec*
pen bijf pijlen / fuljc batfe tik flebe Beböenbe b'an?
bcre^teben ban ben anderen fouben gefcBetben Oeb* _
ben. $Bijn peeren (frteüftljp) 8P titbt genoeg bec-- Sn IS
focljt / be toeinige Ijopc lik gp moogt bectoacljten ban nurg '
begoebeBanblioubtnge/belcib engunflbecgeettceon- ftteöfc
bec toelfte gp bient / en ban ben mtbbel biefe boo2t oen Sacn?
Hebben fulien om u te betalen/ gemeent allebep20* foenebau
binden contfom li. %. Ijen metten dtoninfi becboe* f^am.
gen/
belijbenbe
miffetben
beb?ogente 5ijn getoeefl/ «"'
lioogeltjft
p20teftecenb
e te toillen leben en fïecben irt cccc
3>jnen bienfl / BanbBobenbe be Catliolijhe Religie/ cc
toelfte pjoteflatien ban 3ijne lUajefreit goebectiec* cc
lijft aengenomen/Bec ft Dp Uk in 3ijnc gocbe en befcljec*
minge genomen/ bie becfeftecenbc te toillen mainte»
necen tegen een pegelijftcn / en be felbe te boen betalen
en onbecljouben / a$ 30*^ getcoufle bienacen en on* C(
becfaten/ banbe toelfte niet toefenbe bectoittigt foub IC
cc
gp mogen bolBecbenin'tabupg baecïn gp tot nocö
toeopgeDouben3tjt getoeefl/ meenenbe te Dienen on*
bec 3öne geDooifaemDeib / baecom tfl bottnen mp cccc
gelajl Beeft befen acnti tefcljtrftcn/ en boo? Den fel*
ben te boen toaecfcDoutoen/ fo gp ban meninge 3öt be* cccc
fe toelbaeb te genieten / mp ftilr latcnbe toeten / en fal cc
niet na laten ö.S. nabecmet te beeïenban alle^be? cccccc
gp u moogt bccfefteccn ban 3ijne IBajefleitsf 3übe.25e* cc
Siert bp mijn Jgeéce ben p?ince ban pacma 5ijnert
3lieutehant«i5enecael/ baec ban ift mpbecfeftecegp cc
eengeDeele anbece feftecBeibfult binben al0 baec aen <6
gpu Doubt gebefïet/ en becBopenbe bat gp nietcnfult u
boo2 bp laten gaen een foobanig boo2beel / en 't toelft u l6
fo b2pmoebelijft toert aengebobcn / en baec ban ift u 4t
ftan geben alle beceifeftte bafligfteben en becfeftecin? <c
ge/ fal ift bectoaeftten utoe anttooo?be en bcraeb/ tC
't toelft ift <0ob biHtz te toillen confo2mccen tot lof <c
3ijnö ^epligen naemö/ Beil en boo?fpoeb banu alle £C
mijn l|cccen/ aen toelfte ift mijne geöiebeniffeboc/ tC
banïobcn ben 2^ gulij 157P» 3©at lagec flont / cC
Poft bate. €nbeomu nabec beboo2fclj?eben punc* (C
ten te becftlacen / ift becfeftec u in ben name ban 3ijne i€
Haajefleit en 3ijn €ccellentie u te boen betalen b2ie cC
maenbengaigeögeceet/ mutfuflellenbe mettcplaet* «
fe tecflont inbe geïjoojfaemDeib ban 3önejfèajeflett. cc
€>nbec flont / u toegeneigbe b?ienb om utebeftagen/ tC
en toaö onbecteftent Phiüppusde Liques. -J^et op* tC
fCB2ifttoaö: 3Hen mijn ^eecenbe Officieel en^ol* t€
baten ban Bet gacnifoen tot 3©iiboö2bcn.
«Defen b?ief Beeft ben Capitein Jean de Petain , ge*
floten in een coubect en gefonben aen ben P2ince ban
«cD2angien/baecbpfcB2ijbenbe ben a+IJultj /bat be
,§olbaten ban bat gacnifoen bien mo?gen omtcenttt
uren Babben ontfangen ben ingeleiben b2ief ban lim
ï^eec ban 3licgueo7bcn toclften fo Bacfl fp bien gelefen
Babben/ fp Bern lik geb2acbt Dabben in 5ijn Hlogijö/
Dem bibbenbc bie te toillen fenben aen3ijn <Crcellens
tk 1 en ben felben te becfeftecen batfe alle iiebec toillen
flecben in 3ijnen bienfte / ban fobanige fafte eeno tg
toillen .beneften: baec op ben p?inceDemtoeoecom
bp 3ijn miffibe feec bebanftt Beeft / Baec p?ijfenbe bat
fp be foete tooo?ben / onbec fenijn bebeftt / niet Bab*
ben gelooft / biUt Baec in lik getcoutoigBeib te conti*
mieren/ bat BP 't felbe ooft aen Ben -luiben fal geben*
uen met alle banftbaecBeib.
<Be <i32abe ban mennenbucg o3oubecneuc ban
3t>2iefïanb / <©2oeningen / en <®mmclanben (|c. Bab»
be ftem ben leflen iBactij onbec conbitie/ en baec na
tnSunü) abfoluteltjfe inbe Snieban atcecBtbege*
ben/fotopbecBaeltfjebben. ^uBabbeBpben^ 211*
p?il een ïanb-bagB befcB?eben binnen ©ifclj-bliet
een bo?p bec ©mmelanben / op be fcontiecert ban ^e<Bw
©jiefïanb / baec bie ban doeningen toepgerben te beban
ftomen/en fcB?eben aen ben <©?abe bat fulfte berfcB?iJ' hörH?cn'
btnge toajS tegen Barep?ibilegien / fp baben Bern nat gm
ftomen/fp fouben &m in wai* mstP
fip binnen Bace flab foube
H %
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Het dertiende Boek.
genomen bebben/ baer toerbenber bijfgebangen/ en
Mhin \t$ gebüöifaem fijn/ boenbe om b?eeötf totile meet bregen berfcBeiben toagenö enfcljuiten/ Bet gefcljut
pfm' ban fp fcBuIötg toaren/ banBP en betrouöenfe niet/ toasf ooft in perpel / ban boo? ber fnelfteib ber paerbp boo?* ben / ontguam Bet. t^aer toerbe gefeib batfc om?? ,« ) fonber baer garnifoen in tefiebben/bp toaönfetal Ittljteli
jB
rber
Benfiae
eert
gaenöe fuinöelingegel
trent 500 usaegben mettoitte^cBo?telboeftenme*
te betroutoen / toaerom bp böo? Bern nam be fclbe toat be buiten genomen Babben om Baer gefcBut te be*
berber aen te taften/ enb?ac[)tboo? eerftttoe benbelen fcBantfen/ banbe toeiftebaer ttoeaf gefcBoten toer?
folöaten uit ©jiefïanb in be <0mlanben/ ük Bpmet ben/ baer boo? tefe neaegben met roepen/ ferijten/
fijnen «©berften ïientenant 2&artDelt €ntenö tot fcb?eeutoenen lopenbe/ begeBeel fïacBto?beningeop
5Ïopperfum/ 3£am/ enjpermfumbebe boeren: be beblucBtb?acBten.
«©joeningerjs calumineecben bacrom ben SCbel in
0a befe neberlage begonben lik ban ber ,§tab eerfl
stÉanb bat 3p eenen nieutoen ftrijg toilben boeren. met ernfl b?ebe te begeren / en fonben uit ^acob Hille*
&ijn «Scnabe anttooo?be baer boo? pompeus öf^
fcenov battfelbe ban ConinftUj&e fBajefteitöenber b?antss / 3©illemöbbena en hopman ©in&enburg.
't leger ban öennenburg toaren te befer tijb gefto*
Staten <©enerael bebcl gefcBiebe/ toant be bpanb gjn
men
^JonftBeeren Meinier ban 3C3etoijn üeere ban
elbe:
boo?tg
eboo?ft
ntelanb
te
toatere
3unp2actö&en
toog fijn <©enabe met tyk benbelen na ben ^am ben 25?aftel/ ïoefban ber ^aer enföeiniec Cant<6ebe*
17 ®p2üi$ l Bp Beeft ooft een manbaet laten uitgaen/ puteerbe banbe naber gcunieerbe f&obincien/ boo?
baer Bpbp berftlaert bat Bpom öetuitterfre berberf tuffcljen fp^eften ban be toeifte B« accoo?t gemaeftt
ber $eberlanben te berBoeben/ bebal batfe in elft toerbe / in befer manieren.
3&o?p eenen beguamen perfoon fouben nomineren om
TN den
be gimpoflen te collecteren en in trein te b?engen/ bol- -*-fich eerden beloven die van der ftad Groeningen
in alle gehoorfaemheid en onderdanigheid na
genöe ben toille ban be Staten <0enerael. ^en 7
jfêep Beeft be <0?abc ban föennenburg be ^ooftman- haer vermogen gemesen geJijkformig te maken rechnen ban betf Coninr ftamer gefufpenbeert/en Ben ber-- ten en houden in 't gene by fijn Hoogheid Raed van
famptde Generale Staten tot reddinge, ruft en
boben bp p^obifie gene erploicten meer te boen / bebe* Staten
lenbe allen %btm/ gelaten/ bibberen en ©?fefcBe befcherminge des gemenen Vaderlands, erholdinge
^mlanbenna bienbage geen ber boo?f3 t^ooftman- der privilegiën en vryheden , ook tot ftichtinge van
geordonneert en voor raedfaemft
nen raanbaten teobtempereren / ten toare tik met fij* vrede en eendracht
ne Banb en name geteftent en met fijn cacBet opge- in gefien, ook wes na der tijden geftalt en gelegentb?uftt toaren. <©en 25- Mep toog ben .StabBolber heidfal voor noodlij k gerefolveert en gefloten mogen
jftennenburg met tien benbelen ftnecBten baer 25ertelt worden.
n*
ne
flen
Ten anderen niet dadelijk noch vyandlijk binnen
burg&e* «Êntentf oberfïe SDeutenant ban toa$/ in <§eltoert tBo
Bogerb^iggen/ enontljaelben booi doeningen bele of buiten hare Poorten te attenteren, enden Heeren
Sint
<«0?oe>
tttnqcn <®ffen uitbe toef ben/ en fijn *0enabenam fijn loge- Stadholder voor verfekertheid van deffe en het eerfte
te btlc
ment tot ïtëinfum op hercules €ufum£ J$utë/ en liet artijkel te ftellenin zijn handen fes Oftagiersen Gygeren.
3©infum (reeften / befgelpjr ooft ben 3&am : Bet ftrijg$s* felaers, die fijne Genade hun nomineren (al, dewelke
bolftbatBpBabbemocBten ontrent 1000 manjïerfi binnen der ftad Campen bewaert,getrad:eert en gehol3tjn / en toaren ban alle bing onberfien / toant baer en den fullen worden als mannen van eeren, en niet als getoaggeen p^obifie/ banpttlber/ gefcBut/nocBpaec*
vangen luiden : en oftet gebeurde dat yemand van henben/ nocB anbere nooöb?uft om fobanigen ^§tab te be* luiden door haren noodwendigen affairen by haren
leggen bie fo groot/ bol bolr en rtjbitf. 5©en 1 3Iunp huis , wijf of kinderen moeften wefen , fullen als dan in
bieten bie ban doeningen tot ttoeplaetfen uit tegen hun plaetfen andere gequalificeerde perfonen by den
beföennen&urgfe/ bocB fe toerben toeberom binnen Heeren Stadholder genomineert en by die van Groegeb?eben / Biec booj namenfe en b?ebenfeban alle banningen infijne Genade handen geftelt werden , en fulten be <02oeninger beeften toeg/ in groter menigte»
len defe Oftagiers alfo bewaert blijven en in Gyfelinge
3&en 5 ÜIunpBabben bie ban doeningen boel xooo gehouden ter tijd en wijlen toe de faken wegen fijne
boeren optebeengeb?acbt uitBet<©lbeampt: 'ttoelft Alteze en de Generaliteit der gebeure en billikhcid na
Bet ïanb i£ ban ^locBteren tot WtWit/ tuffcBen verhandelt fullen fijn, 'twelkgefchied fijnde fullen fyben <©ollaert enbe moraffcBen beroem/ bebo?em luiden wederom op vryen voeten geftelt worden ook
be onberbe jurtëbictfe ber jètab: be Jlennenburgfc onbeleten onbefchadigt aen lijf en goed weder binnen
fcBibten uit elft benbel een efguab?ebaer Benen/menen- der ftad Goeningen mogen keren .
Ten derden , fullen die V2n Groeningen hun aengebe baer genoeg toe te fijn mitjsbe fmalligBeibbertoe^
nomen
krijgsvolk van de Stad ook datelijk af danken
been
rnemen
mflebe
gen/ be boeren Baerbo
niet toetenbe Doe (lerb fp toaren/ namen firaje be blueftt na cafferen endoen vertrecken, ook mede hun fchanfèn
Baer lanb toe/ of fp baer niet getoeejt en toaren : maer die fy buiten de Stad gemaekt hebben flechten. Infgefp moften ebentoel aen föennenburg «omen berfoe- lijx belooft de voorfz Heere Stadholder fijn krijgsvolk
van de voorfchreven Stad ook datelijk te laten af treenen / mitg betalenbc een grote gelb fïraffe.
©ie ban
^en 6 31unp guamen be 452oeninger?f / met alle ken en in den Dam , Wunfum en andere plaetfen te
Quartieren
, mitfgaders die fchantfen te laten demotifugm Bare benbelen/ uitgenomen een batbe toacfttBabbe/
lieren.
boen een uitbec^tab/ enflelben ficBniettotjt ban^eltoaert
Is voort bevoirwert en beloven de voorfz Heere
fterfeen inflacBto?beninge: Bebbenbefommige ©eUfturfeeng
uftüal.
bp fieft / baer 3? bapper mebe fcBoten fonber nocBtanj* Stadholder en die van Groeningen refpectivelijk metgrote fcBabe te boen. <©e fïennenburgfe / tik busf lan- ter dacd den gevangenen aen weder fijden loste laten»
ge ban pulber onboo^fien toaren getoeeft/ Baböcn en den afgenomen beeften den borgeren en ingefetevan Groeningen gereftitueert fullen worden.
t 'baren geluebe ter felber fïonb een beel pulbetö bebo- nenItem
, beloven die van de ftad Groeningen met fijne
men: en liepen met 10 en 20 aen berfcBeiben Boeben
b?eebentoötber(lroit/ tegen Ben uit fcBermutfelen/ Genade in vrundlijke communicatie te treden om alle
omtrent 100 man: tik ban ber &tab Babben bele vordere poincten en differentien t'accorderen , falf
unecBten bp Baer bie fpaengenomen Babben bie fcBo^ en onverkort der Staden Omlanden welhergebrengten bapper met Bare mufguetten/ toantfpmeeflalle te privilegiën , tradaten vry en gerechtigheden , en
toelgetoeert toaren: maer alfobeïlennenburgfe bun fo verre de differentien tuiïchen de Stad en Omlanden nieten konften verdragen worden, fo fullen die
gefpieit toarenen af en toeliepen / foen toertermaer
een geguetft/ maer ban bedoeningen toerbenber in fuiken gevalle by Juftitie beflecht en gedecideert
En
beel boob gefcijoten en bele getoont / W baer n a meeft worden , doch zijne Hoogheids Ordonnantien■ by
al(to?ben: boefp nu omtrent ttoe uren alfo geflaen faulte van accoord altijd voorbeholden , mits datBabben / guamen fp opte blucBt / en toerben berbolgt men middeler tijd hint inde niet datelijk fal mogen attot in be poo?ten toe / en fo Bet «rtjgöbolö (lerb en flout tenteren» onder 't verband inden navolgende artijkegenoeg getoeeft Dabbenf? fouben be <§KH>mebetn'
lenYerhaelt.

^^^f
^eet
45eojge
j,a1"3ta'
^abe
banüten*
P*"'textemt
enöe
2Bwae>
"fggf
ban
&tat'
{JJJSn
flj&en.
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alfodie van Groen ingen verfekertheid verfoeken dat die van de Omlanden of yemand anders genige vyandlijke attentaten tegen hare Stad of den haren aenrichten , en voor hand nemen fullen , fo neemt
devoorfchreven Heere Stad-holder de ftad van Groeningen metten Burgeren en Ingefetenen van dien
in zijn Genade fauvegarde en protectie met verband
van zijn Gravelijke eere , Handen Zegel , dat de ftad
van Groeningen of hunnen Burgeren en ingefetenen
van de Omlanden of yemand anders van hunnen wegen aen hare perfonen, goederen, koophandel of traffijkc geen fchade of hinder gefchieden fal , of tegen hun
ietdatelijk geattenteert worden.
Des verbinden fich die van Groeningen tot verfekerheid, d'onderholdinge van dit tractaet en totontlaftinge des Heeren Stadholder allen haren en haren
ingefetenen perfonen en goeden tot allen plaetfen daer
die bevonden of die bekomen mogen worden , om
daer aen en aen elke partye van dien met parate executie te verhalen het gunt en fo verre dit tegenwoordig tra&aet by hen-luiden niet achtervolgt en nagekomen word , vertyende en renuncierende tot dien
einde allen beneficien , exceptien , gratiën en privilegiën verkregen en noch te verkrijgen en ook het beneficium difponerende dat generale renunciatie geen
plaets heeft , het en zy daer fpeciale voorgegaen zy .
Eintelijk tot meerder verfekertheid van 'tgene voorfchreven is,fo geven die van Groeningen noch over
enverfoeken de omliggende Provinciën de hand daer
aen te holden, dat 't gunt voorfchreven is achrervolgt
worde. En fo verre by henluiden hier in eenig inbreuk
gefchiede, datfyluiden tot de Stads laft en koften tot
reiTablifTementenonderhoudenifle van defen ook met
wapen ( des nood fijnde ) fullen mogen geconftringeert
worden.
Orconde defes fo hebben de Heeren Stadholders
ter eenre , en de Burgemeefters en Raed der ftad Groeningen van wegen de Stad en ganfche Burgeryeter andere fïjden defen by hare handen ondertekent en doen
verfegelen en onverbrekelijk te holden belooft, alles
fonder arch of lift. A&um Winfum en Groeningen
den 1 1 Juny 1579. en was ondertekent Georg van
Lalaing, en bezegelt met des voorfchreven Graven
cachet , en was noch ondertekent , Kuert U/ger J Albert Rultman , Willem Ubbema , Chrifloffel Deefl , Geert
Krul, Jobanvan Ballen, Loeg AUerfchoff, Geeri En~
terts» H.Aflchendorp, KaerüHiddink ,ThyathoNatzum,
Rambertus Ackema , Syger Sygert , Roelof Batting: En
was bezegelt met de zegelen van fijn Genade en der
voorfz ftad Groeningen»

'4Ên felben bage tefeenbe Bp oofe tot ïDinfum be ar*
te baer mebeBP abfoluteüjfe ticm onöcr De nuöcr
iïnie tot atrecBt gefloten begaf/ öte bo?en berBaelt
i$/enbe<ü3ebcputcerbe lebcrben Bern oofe ober fc^teben ban berfefeertljeib / ban alfulfee 6000 gulben
f aerlijr penfioen / altf bp be «©ebeputeerbe ban De
naber Oeunieerbc $20bincien be refpectibe <0ouberneurSbanbepjobincicn opten if IBartij 1579.
tocgelet'D
iov totbanbe
berlicUtinge
ban alfulfeen
aenbal
en
foulaoement
Botten biebe
peeren ,§tab?
BouberS ter caufe ban bien fuppojteren moeten/
toelfee 6000 gulbens 3plieben alleenlijft genieten fouben tot Baerlieber tafel /in aenfcBouto banbe Boften
en moeiten örcfp teroo2fafee ban bc boojfrljjcben önie moften D?agen / bocfi berftonben be boo2fcB?eben
«Bebeputeerbe bat be ^tabfjoubecö/ boo? batfein
(f. 130.) D'®
02103e betoerben
ge-emplopeerten
fenfieban
geunieerbe
$20bincien/ geb2upfettotbe*
baer ban apart
fefeer tractement fouben toerben toegeboegt/ fo in
reben en feillifeBeib bebonben foube toerben te beBo*
ren.
^en ttoaelf ben gaben Die ban doeningen beer*
tien gtjfelaerg / onber be toelfee toaren : <3oacBim 8b*
bena / Clmftoffel ^eefl / fonan ban 23alïen / €bert
^pmontf5. / «Barbent t^enmenö/ 5freberic flfêop*
(teen/ popfee €berarbi en anbere/ be toelfee fjpna
Campen bebe boeren in betoaringe. 3£en 18 bebefjp
II. Deel.

fijn ftegiment ban lxg>taü affrecfeen/ enberbeitöe
't fclbe toeberom in be <Ommelanbett.
^efen petë en b?cbe gemacfet fnnbe Bielben m
ban be <§tab Bert aen bat Bp in be ;§tab feomen foube:
baer toerbe gebifputeert of Ï)n'tbe0oo2be te boen
niet. affeentf/ Cojnput en €ntBen$/ fuftineerbenof
neen: (®penb?ug en gjojté be<02upter en fijn ©of*
meefter fuftineerben ja.
&m 14. gjunijtoefenbe £int3[an0bag/ toogBP
baer binnen/ arfttenbe 't feibe boo? een gelucfeig tefecn/ „£'
S in
om bat a&ou ifêaria Coninginne / en be <0?aben ban ®w
25up?en en »nberge boojgaenbe&tabBoubersfop HJjL
fulfeenbaclj baer binnen getogen toaren. ^p foube be mtm
b?ebeBanbeltnge en alie fön berfefeeringe baer mebe *>« t>c
binnen genomen tjebben/ bp inbien bem C02nput baer fS'
ban niet getoaerfcöout öabbe / ben toeifeen ip boen al* &§&
iebe (lucnente bctoaren gaf/ alfo Uk bupten bleef: fe°n&(;
binnen ber i§tab fnnbe / Beeft Bp be Ifêagiftraten ber* scnfet en Bteft oofe be ï!eligton0-b2ebe albaer boen publf*
ceren/ enbe <0erefo2meerbe toerb be3©alb2ecBt en
IBinreb2oeber0 l^erfee bergunt. JiBiliujS p?ebi6er
uit ben 3&am p?ebifete Bier en tojjle tijb.
5©ie ban be ^?ente Babben bier ban ïlennenburgS
©aenbelen upt geb?ebenen booa en na meer anbere
moettoilligBebcn beb?cben/ toaeromBpuuboo^Bent
nam / Bp tooubefe ecniS befoeïien / en nchz al fijn Sïegi*
ment uit (0mmelanben boo2 bv ^locBteren BepmeItjfeop eenttjb oberbe <©2oebcte Euptlaren Bomen/
baer oofe een nteu gemaefet Baenbel ban <©nno <©20u?
(ïinö bp gefeomen toaff : en nemenbe b2ie ©elt ftucfeen
mebe/ Die l)p ban 't Cafteel te Hleeutoaerbe boo?
<©2oeningen Babbe boen feomen / trofe Bp met nalle fijn
boife btoersS D002 be ^?ente naCoeberbentoe/ baer
Bp ben eerflen giulij guam : be ^?o(t <£n$ en eenige
: *t toaf*
toaren :geblucBtet
^êpaenfgefin
be ^cBouten
en
maer <aiben3eel
toaer Bp guam
fer al geBoojfaem
gingen gaben Bern toelftBonetooo2ben: maer fp en
nrilben De aeligionsSb2ebe niet aennemen/nocB 006 fijn
bolfe in geen garnifoen ontfangen : be 3&o(t ban 3ltn*
gen fjuam niet bp Bern altf Bp Bern ontboob / bennen*
bu?g b?eigbe Bern met b2ieben/mae2 bae? en bolgbe an*
berg niet na. föennenburgtot€oeberben3önbe/gaf
Co2nput lafl om 't<£afteel toeber op te boutoen en fterfe
'ttoerfe te (iel^
Bp begonmet(Irar
betoelfe
te
met
bijf in25oltoerfeen
een Cafieel
en beflafe
len/mafeen/
llrijfttoeren en bitüt g?aften/ betoelfe hk ban bege^
umcersc©2c«bincicnfi0fttoelbeBaegbe. ^en + 9Iu*
lp bertrofe Kennenburg ban Coeberben na StrecBt
toe bp be <©ebcputeerbe ban be geunieerbe 5^?obin*
clen / ïatenbe 3tjn ganfclje regiment tot Coeberben.
^en 8 5lulp begon Bet ©lefe ban Coeberben tot b?ie gB?ai«
plaetfen bobeninbe bafeente b2anben/en berb2anbe tot «roe*
boo2 benn b?anb
men to
fjer berbenbeel/
toel
toaö bwl,en*
Betbrrmoeöe
bat toaer
banifi niet
toa^/ anbere
gefeomen
battet metmoettoil gefcBreb toa$f. ïïennenburgtoasf
tot ötrecBt toel ontfangen/ be «©ebeputeerben ban
be geunieerbe p?obincien Bielben feer beelban B^v
toant BP Babbe oofe beel boo? 't ïanb gebaen en toatf ftc*
Bern lajlencommif
fp gaben onber
toel gelufet/
allesruiters
Bern
Tie H[lr3
«muntf*
4 banen/ betoelfe
aen te nemen/
om 600
fep istljt en (telbe baer ober tot ïïitmeefte?s 2Celcfee <©n* f«e om
i°° hen
ban Eaer.
€ntBens
tooube/SCfing
jta/ï!inf
l&m <©ber|ie
«jSonop
toerb en
oofe<©obo
commiffie
gege* Itnte
ben bpbie banbe naber geunieerbe ^obinrien/ om mnm*
nocB b?ie baenbelen boetfenecBten aen te nemen totte
gene bie Bp Babbe/ en baer mebe te befetten bedeben
ban^arbertoijft/ l|attemen€lb02g/ fulrbatBpalS
boe <©berfie of Colonel toas ban tien baenbelen.
/^ptrent befentjjb toerbe CBarles be<0ab2e^ee* ®««ee»
^-'reban 5Prefintot 2Cnttocrpengebangen/ombat; ««fS
men bebonb bat BP co?refponbentie Bielbmet eenige gebsrv
€bclenin^enegou/ en belooft Babbe benConinfeal* albaer t'3Cnttoerpen bienfl te boen/ baer toas een ban fijneb?iebenbanben 8 Sunpgeinterripieert/ Bp toerb
gefonben op Bet Cafïeelban 25^eba/ altoaerRp omtrent ttoe jaren gebangen fat/ en namaeis oo2fafee toas
bat ï^aultepenne tyt Cafleel en be f!ab ban 55^ba
tnfereeg.
11 3

^ie

Het dertiende Boek.
P2tncc ben betaling: geöam Beböcrt / ftellcnfe aen ttoc par>
tfcie ban <£ent BaDDen feftcren tjjb eer Denaen
een
57?«
ban (DrangtenDaer gtiamtn bjuft laten uitn BaDDe
<©'ecrfte fomme ban ben eerftcnftaet fijn pennin
n
geDae
fp
Die
inge
betal
De
alle
tijen.
ban
ratie
decla
Oen betaelt in Banben ban Den (€refo?ier «écnerael
feöcrt rDen 1 5 ban De^taten / jBeefter (Cljienj ban Der 25ecften tot
boo? öe <0cncralttcit Der JScDcrlanben /betoe
lftftw
m ban SCugufïi i577-totUenóS«»? »*79138631 — a — .g
be* bcrfcBeiDenttjöenenbcD2acgt/~
b2omcn
allen
b
onfeljul
<ecnt aen te Doen / op Dat ïjaer
<£>e ttoebcfonime bah De betalinge geDaen aen Dt>
fXS ficnö toeröc/ Dat f? ten ontfruuIDc befcBulbtgt toer* ftagie ban't25urgertoeert/ bprefoliuje banbe^ta*
Süor' Den/ al* offp tot Der gemene faftc niet en contribueer*
627 63
6 ■
9
tioratfe Hen / en alfo een oo2facft fijn fouDen ban alle conftificn ten<0enerael/
55c DerDc foinmc ban betalinge / oeDacn in 't af*
*a"!ile en ono2beningcn/ Die onDer De folDaten op?cfen/mt leggen
enloffenbanbe obligatien uiïgcgebcn uprefo*
ooft
(p
Dat
ttem
:
n
oo2fafie Datfe met betaelt en tocrDc
Sn
iutie ban De bier &eben '$ lanDg ban ©lacnDei en / ter
Dïeie g» tnfonöciijciö fouDen frOulDig tocjen/ Dat in pet f«
ban iBaeftricïjt/ niet an* I begeerte
ban Defonrnie
generale
40? 88 aen
ponD»
?&c bierDe
ban Staten/
betalinge / geDaen
De
'
en omfet Der b?ome jïa'b
S« *» ftcn( ft» fèiScnToên boo? <0oD en De tocrclb groot on- j Capiteinen en bolfte / ban <©o?logc / ter o?Donnantic
ban De p?incc ba^<©rajigien/ garmfoen geljouben
wuijunu
i?77- tot mi)t gcfcfjtctic / $t. g>v maften Dacc ftaetenfpecift* [Bcbbeube
tot 2B?uffel/ ©ilboo?be/ 3Ê>enb?cmonDc/
geb?acBt
op
tijD
ten 6
ratten / Dat fp in Den böü2f3 fto?ten
3ïunp
SCelitenelDerev
87511
18
Ijebüen 14.1+057 ponDcn toucnoté/ elftponDtot 40
*f79<©ebtjf
De
fomme
ban
betalinge/
geDaen
aen
Diber*
groten blacmtf/ boben De üzanDfcfjattinge Die Den fe Capiteinen en bolfee ban <©o?loge bp Den J$ecre ban
«5cmuiüneecDcn 2©alen / 't <0entfe guartier / binnen
Commtè/
9185-aen bc Capiteinen
13-- 10
Den tijD ban acl)t of negen maenDcn in plompten pen- 3£obenDegem
<©e
fefte
fomme
ban
betalinge/
fom*
ter
beliepen
toel
Die
ningen BaDDen opgcb?acï)t/
me ban 300000 pcnDcn tournotë en meer/ fonDer enbolfteban <0O2logeDoo?of bp Den Commiö <£ber
nocljDenbjanD/ moo|*/ b?outoc-ftracBt en anDere
^B>e febenDe fomme ban betalinge/ geDaen aett-De
Söarbarife tp?anmjen/ Diefp beö2eben BaDDen. m> toyn/
en toillen ( feggenfe ) ooft nier fpjeften ban De ercefifibe Capiteinen en bolfte ban <©o?loge bp Den Commi5
1 3 50 —geDaen
— o bp lafïe0
onftoften bp UculieDen geDaen in 't fo?tificcrcn BacrDer 3©aringen
3£e acïjtfte fomme ban betalinge/
Dat
gene
't
ban noDe toa#/
i$ 1ban
Dieïegefenieb
en in De enpjcbtfie
ftcDe
901
Der felber
conferbat
totter /Defenfie
ban De §p2tnce in 'tfojtïficeren ban35Dtberfe
f ronttero
14600-^-.
—
©laenDeren/
ban
,tb3elftfpluiDcnmetjegcnfïaenDeDeboo2f5merfteli)ïie fieDen
totale fomme ban Defen ftaet beD?aegt
fomme / en boben De fcljaDe Die fjaer De boo?feiDe 3QBa
6
10 ban 40 groten.
Jen geDaen fiaDDen/ en noeft DcDen/ IjaöDen moeten — . 600484
binDen en opbrengen/ 't bJelft fp niet alleen Den/ maec
^enttoebenfïaet.
Uen geöelcn ©aDerlanDe ten beften geDaen IjaDDen / en
BeD?aegt met anDere onfto|len ten Dien fine gefcljteD
<&'ccrfie fomme ban betalinge /geDaen aen De (Cre*
ter fomme ban 180000 gulDen/ Diefp niet fonDer öa? fo?ier 4Denerael ^irft ban Der 55efee - 1 3 1 364 -- o «o
3£e tbjeDe fomme ban betalinge/ geDaen/ fo bp
re fjoogtfe be3toaringe opgeb?acDt OaDDen/DocD fp re*
lienDen alleen
't geneDaDDem
fp in ftïare geceDe penningen vxu letteren ban DefcBarge ban De <0enerale Staten/
gegeben
en betaelt
al0 banobltgatien bp Ben-lmDen uttgegeben/ onDer
ISu tnDtenDe anDere D?ié £éDénban$laenDeren/ berbanD ban De <6cöep weesDcn ban ©lacnDcrcn aen
naaDbenant DaerDebotc geDaen BaDDen/ enbolgenjS Diberfe-fóooplieDen/ mu^ 13670
o
o
iiten ooft anDere ^obincien/ ^teDen en SeDen / toaec
3&e DerDe fomme ban betalinge/ geDaen totter re%$ (b?agenfe ) een ftilft onuitfpzeftelijft groot gelD ge*
bleben i Want fiet lanD ban ©laenDeren / Diemen Det (taucatte ban De betalinge ban 25urgertoeert
tierDenDeel ban alle lattenen bc3toartngeDeferSan*
^e bierDe fomme ban betalinge/ geDaen aen Den
ten BaDDe opgelciD / Beeft moeten opbrengen / na aD* bolfte ban <©o?ioge/ geDtent Ijtbbenbc De generale
benant Bet ganfcljeQuartier/ omtrent 3000000 gul* Staten en Den lanDe ban ©laenDerov
570T50 — — J9
o
Den of meer/ Bebbennu D'anöere ©20bineien/ ^te*
Den/ en&eDenalt famen/ BaertbjeDerDenDelenooft
3^e bijf De fomme ban betalinge / om te fostificeren
Cefurneert/ fo ftomt De fomme ober yoooooo gul* enp?obiberen banaDmomtten/ Diberfejprontier-fle*
fcen/of 9 millioenen gout^ 3Bat (b?agenfeanDer* Den ban ©laenDeren bp lafl ban fijn l^QogBeiD en €r* CF. 13 ij
mael) B^ftmenmetDefengelDeuitgerecBtl enroaer cellentte/
■
65686 — 7 — - o
t®c
fejlc
fomme
ban
betalinge/
nopenDebe Depu*
.Denen
iö 't felbeS^Den/
geblebennaaDbenant
l of fo De anDere
$20btncien
/ ,§te* tanen en bacatten ban De <0eDeputeerDe
ïïaDcn / 250*
BaerDeboir
niet geDaen
BaDDen/ maer ingeb?efte toaren gebleben /toaerom Den/pofttllon$f/
9774 — 16 — o
befcljulDigtmcn Die ban <0cnt* bjaerom en ftlaegt*
^omme totale ban Defen (iaetbeDjaegt
—
men nietbeel meec ober anDere Dteöaer Deboirntet
. >
823572 ~- >7 — <- 6
geDaen BebbeiH
generale fomme ban beibe Defe (iaten ban be*
^icrom (feggenfe ) toaft Datfe alle Bateïtebege* | talinge/feDertDen 15 2HugufH 1577. totten 7 3Iu*
trouwe 25onDgenoten en goeDe patriotten bjienDeljjft np 1579. beD?aegt — 141057 ©onöen. 4 ®tlj£ll
baDen/ Datfe Dit geboden banBacrBebbenert beBou* 4 45?oten (CournoiiEf.
Dentoillcn/ Datfe boben Baer bermogen/ BaerDeboir
25oben Defen BaDDen De <©emuittneerDe 3©alen/
De <ö5cncralttcit ten beften geDaen BaDDen / alfo fp 006 geinbaDeert Bebbenbe De (teDe ban iBenen/ feDert Den
fo lange fp leben fullen/ boo? De gratie <3oDe07 na 1 #ctober 1578. totDen 6 S«np 1579. bpb?anD*
Baer bermogen Doen fouDen : baDen boo?tg Datfe Daer* fcBat / ban De ^o?pen ban Den 05entfcBen (©uarttew
om baftelnft fouDen BouDen en geloben toilben / Dat De allene bet Dan
» 300000 $onDen.
boo?feiDe calumnien tegen Ben uitgegeben / uit genen
^efe declaratie en refteninge ban betalinge bp Ben
anDeren gronD en guamen Dan uit eencn Baet en nijD/ alfo in D?uft onDer De gemeente geftroit/ toerD niet toel
Die baer Bare mifgunftigen Daerom D?agen / Datfe op* genomen : maer bp De fommtge berjtaen meer tz
recBteI(jft en cenbottDelijft focBtcn De toaeraefttige Ke* (treeften tot befcDulbtnge ban De Staten <©enerael en
Ugie en reinen <0oDööicnft/ mitfgaDersf ooft Deb?p* ^obincten particulier/ Dan tot Bare ontfcBulDinge/
Bcöen De$f BaDeclanD^ / tegen alle ouDe en nreutoe tp* en om Den gemenen man tegen De <®berBeben op te
ramujen boo?tcftacn/ engcerne toilDenfien/ Dat De roeftenen / atë of fp De penningen Die met grote 3toaf
gemene penningen getcoutoelijft geDifpenfeert toer* rigBeDen opgebjocBt moften too?Den en uitttt ge*
Den/ Daer toe fo fp Bcopten / alle b2ome patriotten meenten geljaelt/ niet ten oo?baec en emptopeerDen
Baer fullen De Banö bicben / op Dat Bet felbe tot Baer* tot tegenftant ban De bpanDen De^ ©aDerlanD^/ ente
Der gemene üwlbacrt gefcljieDcn mocljte.
Daer toaren eenige Die meenDen / men üefjoo?De Defe
*De partyen aen toteenboo? toienfpDeboo;fcB?e* 1 ^edm*a«etetoeDerleggenentebeU)ijfen/Datbanal*

1579*

Öorfpronk der Nederlandfe Beroerten.
Daööe 't bele smarig&ciö^ in / öoefi men bcnö gceö en
ie öefe grote penningen / tóctnfö tot nut ban 't gemeen raebfaem
öatöe Staten boojeerft fouöen p20teöeren
roeibacen toaogeemplopeert/ maermeeft al tot uit*
boeringe Dan bate moctmilligc öertelfteöen / en bat fp tot atte ban pjibatie / maer öoo: fp fouöen berfilaren/
te felbe penningen meeflenöeel geb2uifttt)aööenöaer öat öe Coninft ban gpangfcn berbailen mae ban alle
Ijeerfcijappnc / aut02iteit en beerlnuljeiö öie ïjp in
<©enerael*of
öe Staten
begeeröen/fonö
fp öteban^tate
toe
tfaöen
öaer erbanöatftaööen
nonnen
öifpone*
of jjebben
mocfjte
: öattoefen
ö'onöerfaten maten/ ïjaööe
eninöerecum
igbeiö
fouöen
lo£ en
een fo fp tot gemeen nutbcbonöen te befjo?en: maer l^eöetlanö
öat öte ban <ö5entDouöenöe op Bate autoriteit bpöe b?p banöen eeööie fpfijnöer ffêajefteit geöaen Ijaö*
i oo baenöclen folöaten öaetmen geen of meimg öienft öen/ öierop btelenooft belesmarigbeöen cnberaeö;
af ttofc/ öicmen oor onöer geen öifcipline militaire flagingen/ eenige meenöen öat alleen öie ban 2&?a*
en ftonöen Douöen / of eenige erplotct ban impo?tantie banööü bermoentente öoen/ en öaet toe gepjibelimcöe öoen/ öaer ban meeft al geöifponeert fjaööen geett maren 0002 öe blijöe infeomfïe en meöe bp öe ae*
harren appetijt/ of ten nimften ban öe gene &teup te ban ï^ettog üan ban 25?abanö gegeben tot Sloben/
Denluiöenuncrebtjt maten en öe booföen ban gare öen 4 ifeep 14.11. öfe nocf) öaet-en-boben confen*
factten : toant öe J|ecre ban %a iSoue/ fjoe mei W teert en millefteurt öatöe Staten beg Sanög fouöen
Bclt-oberfte gemaeftt mae? tegen öe gemuitineeröe mogen ftiefeneenen ïïumaert öie nen gelieft/ en tot
2©alenm ©laenöeren/ enljaööe geen beuootfijnge* Daten goeööunften tenmeeftcn 002öare/melbaerten
bteöoberöe45entfe folöaten/ nocbenftönöeljenner; p20fnteöe$gemenenlanö$ ban25?abanö/ maeröat
gentf toteenigengoeöenaenffag hengen/ omöege- ö'anöere lanöen abfolute macljt niet en ïjaööcn/ nocfj*
muitineetöe JBalen te befp2ingen ofte bebecfjtert/ ijen te öaer toe niet genoeg gep2ebiligeett maren : anöere
ercufetenöe öatmen nocfj ftonö m banöelinge om met öaer jegenss fuftineeröen öatfe öaer toe alt'famenjge*
ben te beteenigen/ en öatfe noclj boo2 gene cjcp?efle bp* p2ebiligeert maten 0002 bet aceoo?t en p2ebilegie öenanöen betftlaett en maten f gelijfc öaet na ) fijnöe meet luiöen berleent/ en gemaeftt met ifêarimiliaen
gement öe <©eeftelijfte / papen / komenen en 25agt> noomg Coninft in öen jare 1488. öen 16 |fêep/
nen te beroben en befp?ingen/öaer 0002 öe 3Dalfe p20* boigcnöe (jet 24 attieul öess felben tractaetö: öaet
bincien en anöere Catftoüjfte fteöen te mecc getetgt maren noelj anöere öie milöen fuftineeröen en befTui=
metöen om metten pjincc ban patina te acco2öeren/ ten/ öat gene ban alle öe banöen öemaebt baööen
en ijen te fcDetöen banöe <0encraliteft / öart om öe I omöen$2inee öcöHlanöjSin eeumigljeiö af te (lellen
<©enetaliteitöien(lteöoen.
mm om
ïjet tegeng
en meröein ' enecnigen
b^eemöenDet ©02fle
of l^eere
aen
niet raeöfaem gebonben / öaerNiette
iet meöer
te nemen / öemijle
p^ibilegie
feiö öatabfoluteliife
öen fcumaert
Ö2U& uitte geben/ omöefelbe niet meet tebcrbttte- \ bpöen geftofen/ bolbomen maebt bebben fouöealle
ren/en om öatmen Dope fiaööc öat öoojöefiomfte ban | fanen te öoen/ gcuj& alö P2inee en ^cere ban öen
öen p?inee ban <©rangien alöaer öe fahen fouöen ge= ^lanöe / tot aen öier njö toe^öat öen ï^eere / öet gene
remeöieertmetöetn
öaet 't gebeft in mare/ öen Staten öeg Hlanö^ öe ber?
nojtinge en geboefte bolftomentlp en al/ fouöe beb^
L€öurenö
e
öerjanöe
lingeban
öeb2ebe
Glöaer mp bo?en af betmaent nebben tot Colen/ ben gereflaureert en gericljt / millenöe öaer uit beflui^
/ fo öeöe öe ten öatöe pinteen J^eete t'allennjöen öeboo2f3re*
©« $2tnee ban ©arma ooft fijn naerfligbeiö öoo? öen flauratie banöe berft02tinge fouöen mogen öoen /en
oberfuljt niet öan tot öie tijö oofe eertert Kumaert
gnce 25tffcö0p üan %tum 1 öe i^eere ban ^ellesf / en ban mocljten
(tellen, ^ier op bielert betfcfjeiöen öifpu^
i?aema 3©al0uon / aen öe a©alfe ^obincicn / en ooft aen öie
foiucf* ban iBetfjelen om apart eerten b?eöe te befluiten mette ten ten beiöen 3tjben/ en elft milöe fijne opinie ftaen*
öeöouöen metbafle argumentenen ejtempelen: öan
éml fdbc $>?8bintien / fjopenöe alfo öe Sanöett te fenef öen alfo
öaet ban ter gelegenöerplaetfen öaerftetöetreet
«én üan enfieröeen
tegen
ö'anöere
ie
brengen
/
om
öeö
beter
|Bee*
ban
öe ©2obintien öaer bp öen Coninft berftlaert
mm?
te metöen ban allen : öaer iegenjj öe ©2inte ban
mcrö
berbailen tefnn ban alle fijne retf)t öatftp aen
SJS ^eanaien arbeiöe om öe felbe fo bele mogelijft m$ Dï* öefe Hlanöen
fjaööe / fal metöen berbaelt/ fo fuilen mp
fommigc &*« anöeren te ftouben / ert öemijle l)p mei merfite öat-anbccc
tetOemeintelijftnietöoenlijftenfouöemefen/matöe^ ] bit nier bp laten. Sfllïeenlijft öit feggen öat bele fd?o* ©fetjan
flcben
om een boitbp ooft öaet toe beöe/ foöaööefjugoeö öebonöenl bintien üuftetben/ mat öe pattitultete pjobintien «foifonb
b;t öf tv
anie t'ötrecljt
gefloten te/öatnamentlijft
megete brengen.banöe
Hu i! om
ban Den
^ollanöen
Eeelanööaer
befluiten fouöen/
part te öe
guamftier
nocljöpeenöeröe
öan te reguleren
fo fp teban
öaöebinöen
fouöen. ?"f<
ienom ,
mStiïm ^W ban^njou enSBleneon/ fomel métb2teben <©an öie ban ^oilanö fjanöelöen öefafte feerfetreet Wnocï
nmQm -alss
fijnen 2ütnbafTaöeut/
öe Staten metöen
<6enerael
meröe ooftopte
belaft
fetreetteöefjouöen/
45z> j!"jj;
feet öoo?
b02öetlijfte
tonöitien en p2efentaticn
ge- i en
öeputeeröe
öagbaett/
fafte eljt enin öatöe
öen 3ijnen
S ^n
öaen/öcmelfte bele niet aengcnaem enmaten/foöat maet berbaltjften onöerfilentie enfouöen rappwte* *"*««*
©e w ooft öe Staten (©enerael / Ö002 öen nooö geö?ongen ren/ mantöe meninge ban öie ban^ollanö en^ee^ E*S*
31?S wci:öenï,e/ öegonöen öaer na te luifleten / te meer lanömajf öen "pointe ban<©tangien te Banöfiouöen K™
0002 öten öen
"roep fetteteïijh
begonöeteijanöelöe
gaen enban
öagelijr
ber^ I in
abfolut
goubetnement
ban^oM>a«;pe#
ton 1 £r. mceröeröe
öatmen
öoumelijft
lanö3önen autoriteit
^eelanö / enfonöer
alöaer
pemanö anöerss
te er- ™SL
ftennen
of
toe
te
laten/
fo
lange
ö'<©02loge
fouöe
öu= Se»
5J5" tufTdjen öen boomocmöen l^ettog ban 2llnjou enöe ren / bolgenöe öe anie öie fp metten anöeren gemaeftt
ïio'öcr"
ban€»gclanö.
<Dit ma0 beleboo2tganft
feet aen* öaööen/ öaerinfpöem bobenbemaebt enauto?itett lat? «.
itjtiecon* Coninginne
genaem/ en men
meenöefoöitfjoumelijft
bieljem te
competeetbe/ uit ftratfjt ban3tjne
J'"c" baboe/ öatter niet gemenfcf)terboo?öefe kanoenen tommiffie/ bo?en
geöefereert ftaööen bolftomen bebel en
& rooc&t
om uit öe te#o?log
te raften
öen abfolute matfitom tegebieöen fotemateral^telan^
tem"tijaip
Coninftballen
ban^pangten
fcljeiöcn
en met/ öan
öen ban
hertog
bekn/öïe b^ ^{encon te öanöelen / en öe Coninftttjften ban öe|/ fomelin'tfluft banöe politie/ fjuflitie/<©2ate
$IS ©Janftnjften €ngelanöte berbinöenmet onöerlinge al;S <©o?loge/ allesfte öoenonber öennaem öesfCo?
inecöett aliicinttcn mette sleöerlanöcn / en alfo öe felbe en alle ninr ban ^pangten/ en öit fo lange öe kanoen in
öenomeii matfpbaöbcn te beter en mpeïijftcrte befcljetmenen <©o?log fouöen fijn. 'tï©elftfpooftfeiS maenöenöaec
te üeooebcri tegen öe mjuticn en gemelöigöeöen öet naerpjeflelijft flipuleetöen metten <©enetalen &ta*
^pangiaeröen. %&it metöc bafl feer gcö?eben/ en ten in öe patifitatie ban <©ent. 3©aerom 3P ooft noft
en ftaööen millen aggreeren öet aceoo?t met ^on
b'infttuctten
meröen
geconrfpieert
en
gemaeftt/
öm
öie tcfenben aenöe p^obmtien/ en te betfoeftenöen f|an gemaeftt/ öan onöer erp?e(Te tonöitien en lafl/
ïtaeöen tmüebanelfte infonöerfjeiö. Cnomfjiertoe bat öe artiftelen ban öe pacificatie ban <@ent tn
te 6 omen meröen berfcDeiöen bergaöeringen/befcft2ij< allen öaren potntten geobferbeert fouöe metöen/ en
tingen en SanösSöagen geftouöen inöe particuliere bat alle be fleöen ban t^ollanö en Eeelanö fouöen
P^obincien/ maer mant öefe fafte mag banfo groten mo?öengeb2atf)t onöer 't gonbernement banöen Igeere
0emieDte alffet ooft oit geöurenöe öefe |5eöerïanöfe be*
fonöer öat eentganöer <©ouberneur öaer orome en inmenöige tmifïen mag boo?geftomen/ fo pointe/
ber fouöe öebben te gebieben / ter tüö toe anöere fou*
&
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raeldaernaden macht benomen foude wefen hem fa^cijD'fcn geoSuiClrtiieect. ©mtoeUiCtOOJfaefttotllealS
öcM€m^rtoalSatDtaögc6omcntoaötoti)ctoous i tisfadie te geven.
bkmemertt generael/ fp en Die ban ^Clanö nott eentg [ Sulx dat de Staten tredende in de nieuwe commun iÜCUClUan fteitl/ llOCÖban DteUatl 5tjnenftaDe/ Jt3P I catie van vrede metten Conink , behoren meteenen te
tn 't particulier Of oeneraltjfe met ö'anDere P?0bin- |adviferen op 't contentement en vernoeginge die geCien acn Oen neöaen / fieÖÜen lUillen OlUfangen : maec daen foude mogen worden den voorfz Hertog , en dien
fldeenliJH geoücöieect De üebelen en öifpofitten Uitge- volgende moeten geraemt worden de conditien die tot
dien einde en anderfms tot welvaren vanden Lande
gaen opöen name ban uenb00m<ttmuenp?tnccban
mogen dienen.
foude
©rangten* 3M$mitiiéllugufto Daer op bergaDeringe
geleiö toetöe in Öen ^age/ om te refOlberen Of men Den | Aengeuen datter immers geen reden is , datmen nu
breken een contract fofoConing aff toeren en metten ^ertog ban 2fin)0UÖanï ! in't geheel foude willenbygaen
den Staten voor hunne vergabelcn fouöe/ foi0 bpben «èöeïenbie OjDinaerUJH tec ) lemneiijkgemaekten
öagbaert befCÏJ2eben toeröen genoegfaem berjlaen Den jdering doen publiceren, en in druk uitgegeven , en met
Coninft ban 'treCfjt Dat IJP aen Defe Blanöen IjaDDe fo veel adlen , declaratien en brieven geconfirmcert.
berballen tesrjn: maec tot tjetaennemen ban eenen | En aiwaertfo datmen eenige ftoffehaddeom't voor«teutoen ^eereen totlDenfp niet becfïaen/ tentoare; fchreven eerfte contracten niet voldoeninge vanden
meer anDere€0elen Daerop berfcf)?ebcntoerDen/ |'a fel ven, van den tijde vanden Hertog van Alencon te de00H jonger fonen Dtemen niet getDOOn en t$ te befcD2I> batteren , fo moetmen evenwel rijpelijk overwegen dat
ben/ ten toare Dan in De alDerfJOOgtoigtigfïe faïten/ men met alfulken Prince, als is de Hertog van Alenoelnfe fpIuiDen Die ftielDen te toefen» «©efïeDen&OnDen $on, een broeder van den Conink van Vrankrijk en apDacr in 00B niet Ober een ROmen/eenigemeenDen Dat- parent hoirvande krone, niet anders dan vry moedig
men Den Coninft 3jjn naemafo norfi fouDe blijben ge- en behoort te handelen.
Want behalven dat'tfelve recht en reden uit wijftin
imit&cn/ eenige feiDen notft niet gelalt te 3Ön/ Daer
ban eenige refolutie in te brengen : eenige oofe begeer- regard van eenen yegelijk, ook van de minfte , fo moetDen bOO? eerfl op De poincten De£ b^eDejS ban Colen in men confidereren, dat,willende met fijn Hoogheid tre
den in onnodige altercatien , men hem oorfaek geven
Denfjaren te communiceren: eenige ook/ namentlp
Die ban Den 25?ielen €nfeljuifen/ feiDen abfoluteUjK foude van hem jegens defe Landen te wreken mette
Datmen Den Coninn befjoo?De af te 3toeren. €n be- wapenen, en tot dien einde alliantie te maken metten
met andere vyanden van defe Landen.
langenDe'taennemen ban De IgertogbanSlnjoufjeb-' Spangiaertsof
En daer en boven alle andere Potentaten daer aen
Denfpboo? bietijö afgcflagen/ en Gare «DeDeputeer* exempel nemende, fouden weigeren metten Staten van
Den geen lat? toilien geberi / om met D'anDere p?obincien ineenig accoo?tte ftomenof te ramen en con- den Lande te handelen , en fo verre defe landen by (o
cipiëren eenige conDitien / Daer op Dat men metten vele vyanden werden gebracht tot een uitterften nood,
boo?nocmöen tfcrtogfoube mogen contracteren /&oe daer af dat God Almachtig defelvewil befchermen,fo
loei Daer bp feneren <ö5eöeputeerbc ban De Staten <0e^ en fouden fy indien gevalle geen hulpe of afliftentie van
nerac! bertoont toerDe Datter beel rebenen toarenmi- yemanden hebben te verwachten
Daer toegevoegt dat niet alleenlijk by de vreemde,
literenDe / Daerom De Staten «©enerael fouDen toefen
maer
ook by de ingefetenen van den Lande de Staten fo
gemobeert in bo?öer ïjanbelinge metten boo?fcïj?ewel generael als particulier fouden gefchapen fijn geheel
ben hertog te treDen / fo De bjeDe tot Colen ( geüjfe ap-parent toa0) geen boojtganfc fjaDDe/ aljSnamentlp hen credijt, autoriteiten reputatie te verliefen die [y
DenabolgenDe:
niet lichtelijk daer na wederom fouden konnen bekomen.
TNTden eerften, dat airede de Generale Staten over
Sonder dat {onder correctie ) de Staten van Holland
meer
redenen fouden hebben omhendifficijltetonen
-■■Jange metten voorfz Hertog van Alencon hebben gecontracteert en gehandelt gehad, en fo verre geproce- inde voorfz communicatie metten Hertog vanAlendeertdatden 15 Augufti 1578. leftleden met hem is gon, en om hem contentement en fatisfaclie te doen, in
feker accoort gemaekt , de welke daer na by den Staten regard van de contracten die airede met hem zijn ge.
is gepubliceert en in druk uitgegaen.
maektgeweeftdand'andere Provinciën, gemerkt van
Daer by onder anderen de Staten fouden fijn ver- wegen de Staten van Holland en Zeland metten voorfz
bonden egenepeiste maken metten Conink van Span- Hertog van Alencon , uit krachte van autorifatie by de
gien , ten ware de felve gemaekt werde binnen den fel- ftedentot dien einde fpecialijk verleent, is gehandelt
ven maend , en dat de Staten willende eenen anderen geweeft over vier jaren , en als doen fo verre daer in geHeere kiefen , fouden moeten voor alle andere prefere- procedeert dattetmaer aen hem ftondde feer grote en
ren den voorfz Hertog.
hoge geprefenteerde conditien aen te nemen.
Sulx dat mits den felven contracteen meer andere
Ten anderen fo fijn deStaten van Holland en Zeland
navolgende handelinge en communicatien , nu ter tijd wel particulierlijk t'elken by de Gedeputeerde die toe
voor de Staten niet wel mogelijken is uit de felve han- noch toe in de vergaderinge hebben geweeft, geadverdelinge gehelijkte fcheiden, fonderin vele en diverfe teert van al 't gene dat metten voorfz Hertog fucceffiveinconvehienten te vallen.
lijk is gehandelt , fonder dat fy ook by gefchrifte of anWant na dien fy voor alle de wereld fchijnen verderfins door de voorfz Gedeputeerde hebben doen declareredat
n , fy niet raedfaem vonden metten voorfz
plicht tewefen , in fulker manieren , dat fy niet en mogen in voorderen tra&aet van peife komen , fonder be- Hertog van Alen §on te handelen, endatfy deredenen
willinge van den voorfz Hertog , fo foude wel betamen die tot dien einde waren by gefchrifte gefteld en hen
dat de Staten willende treden in de handelinge van vre- overgefonden , niet en hielden voor fuffifant.
En om te bewijfen dat de Staten Generael hebben
de,gelijk fy fijn gerefolveert te doen , fijne Hoogheid
eenige fatisfactie en voldoeninge prefenteerden , by wel enwijflelijk gedaen, tredendein fuiken accoorde
voldoeninge van de laetfte prefentatie, die hen isge- metten voorfz Hertog als de contracten uitwijfen , fuldaen , of by eenige andere bequame middelen die den len de voorfz Gedeputeerde de Staten van Holland anLande aldaer profijtelijxt foude mogen fijn.
derwerf voorhouden defelve redenen dieals doen by geDaer op dat te meer moet gelet worden, aengefien
fchrifte gefteld Gjn geweeft, en die hen , als voren gefeid
dat den Hertog van Alencon noch ook fijn Ambaffa- is, fijn overgefonden , dewelke de voorfz Gedeputeerde
deurDefpruneaulx nieten hebben willen confenteren fal met hem nemen , om daer by te vertonen , dat gein de prolongatie vanden tijd noch
merkt de Staten doe ter tijd hebben gewichtige oorfag voorder
rradtaet , ten ware hen eerft fatisfaótie ineeni
en contentement
ken gehad , om alfo tot welvaren van den lande te refolgedaen ware , hen funderende deshalven op merkelijke veren, datmen dat nieten behoort daer voren te houredenen : als te weten , dat de Generale Staten behoren
den alofFet qualijk ware gedaen geweeft.
eerft terefolveren om fijn Hoogheid te voldoen
Ten
derden fo is ook als noch metten Hertog niet
al eer
d«n peis gemaekt werde , uit dien dat de Staten Genegecontracteert , daer mede 't Land fulke prejudicie foude ge-
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«Ie gcfchieden, datmen liever in openbare vyandfchap
foude behoren te treden, dan hem van de voorgaende
handelingeen contracten eenigcontentement te gevenTe meeren ten vierden aengefien dat den voorschreven Hertog van Alengon van zijnder zijde fo grote ontallijke koften heeft gedaen , om de Landen te fecoureren, hebbende ten verfoeke van de Generale Staten en
tot afïïftentie van de felve,in't Land gebrocht loooo
voet- knechten en iooo paerden, en in de onderdanigheid van de Staten gededuceert de Steden en frerktenvan Mabeuze,Soingny , Binx, Havre en andere.
Ten vijfden uit dien datter geen of feer luttel hope
is van de vrede , fulx dat immers niet geraden is, om
een fo onfekcre vrede te vallen in een feker dangier van
Zijn Hoogheid genoeg te dwingen , of immers oorfake
te geven , van metten Vyand jegens defe Provinciën
aliiancie te maken.

egeen inconvenient of achterdeel komen : maer
ter contrarie grote vruchten verwachten , died'eenige
occafie fullen zijn van defe landen te ftellen in eene
goede
varen. vrede , eendracht en oude profperiteit en welin

93

Aengefien dat immers eenen iegelijken hamentlijk
wefende van Holland en Zeeland, meer dan genoeg
kennelijk is dat defe landen hebben meer dan reden genoeg om hen eens te fcheiden van den Konink van
Spangien, en declaratie te doen van niet meer zijn onderdanen te willen zijn
Want boven dien dat den voorfz Konink van Spangien ,defe landen fo vele jaren fo veel heeft getirannifeert met inquifitien en rigoreufe placcaten , die ingebracht zijn gewceft jegen den willé en privilegiën
van den lande , en boven de onmenfchelijke tirannye
die voorts gekeert is by den Hertoge van Alva en fijne medeplegers , met 't vermoorden en verjagen van
Ten feden , om 't groot profijt , profperiteic en welvaren 'twelk men daer uit is verwachtende , en dat- den Prince van den lande , en over de 200000. perfomen ook nu ter tijd egenen beteren raeden foude kon- nen van alderhande qualiteit en conditie , tegens recht
nen vinden om eer tot peife te komen , en den Span- en reden , fo wil hy noch dagelijx fijne tirannye met
giaerts te dwingen de Landen eenen goeden vrede toe geweld wederom inbrengen, als wefende alleen d'oorte laten , door hetachterdenken en vrefe die fy hebben faek van defe jegen woordage oorlog.
van deFrancoifen , dan mits continueren detradtaten
Sonder eenigfins te willen achten op alle de ootmetten voorfz Hertog.
moedige beden, vertooningen en fupplicatien,diehem
by
fijne
onderfaten
zijn aengedaen geweeft, die ook
En om al 't felve en de voorfchreven voordelen en
noch
onlanx
metter
daed
bewefen hebben , dat fy hen
profijten nader te deduceren , fal den voorfchreven
Gedeputeerde vertonen de geftelteniffe en gelegent- niet en fouden begeeren te fcheiden van de Koninklijke Majefteit, noch van den huife van Ooftenrijk, by
heid van den Lande , en namentlyk dattet feer is te befo
verre
dat fy daer af eenig goed tractement in eeniger
duchten dat die van Artois , Henegou en andere Walfe
Provinciën, airede metten Prince van Parma zijn ge- manieren waren verwachtende, hebbende tot dien
accordeert , en dat dien volgende ook wel is te befor- einde aengenomen den Eertshertog Mathias voor
gen dat de Walen , die een partye van Vlaenderen heb- Gouverneur van den landen , en geprefenteert hem
ben ingenomen, hen mette fclve Walfe Provinciën in 't gouvernement te laten blijven , en alle behoorfullen voegen.
lijke autoriteit te laten genieten : by fo verre dat de
landen
mogen blijven by hunne oude privilegiën , en (F. 133.)
Daer uit dat fal volgen dat defe Landen fullen hebben twe Oorlogen, d'eerfte jegens den gemenen vyand naden exempel van de omleggende provinciën conform recht en reden , achtervolgende den ge ordonde Spangiaert: en d'anderejegens de Walfe Provinciënden
, Heere van Montigny en Heze , hoofden van
neerden Religions-vrede.
Walen ,en La Motte.
Hebbende tot dien einde inftantelijk gedaen foaen
Tot welken twe Oorlogen men is apparentelyk noch wijlen Don Johan , door interceflie van den Ambaflaverwachtende de derde , by fo verre datmen den voor- deurvanden Keyfer, Conink van Vrankrijk en Enfchreven Hertog van Alencon niet promptelyk en
geland, en ook aen den Prince van Parma , mitfgaders
foekt alle fatisfactie en contentement te geven
ook aen de Keiferlijke Majefteit met diverfe Brieven
Want is immers al notoir , dat den voorfchreven en Ambaffaden.
En alfo men bevonden heeften te duchten is, datHertog wefende een Prince van fo groten macht en
men
in toekomende communicatien tot Colen bevinbroeder van den Conink van Vrankryk , en die fo quaden
fal, dat defe Landen egeen redelijke conditien
lyken isonthaclt en getract eert ge weeft in defe landen,
die hy tot zyne grote exceflïve koften fo liberalyken en mogen gebeuren , wat reden is dat de Landen altijd
geaffifteert heeft gehad , daerenboven noch niet vol- fullen van hunnen Heere getravailleert , bedorven ,
met roven , branden , worgen en moorden contidaen wefende van 't gene de Staten hem fo menigmael en
nuelijk
overvallen en verkracht worden , en datmen
hebben gelooft gehad , fal ten laeften refolutie willen
nemen van hem te wreken.
den fel ven gelijk al of hy wel dede, noch fal de eere en
titul
geven van Heere van de Lande.
En is ook notoir, dathy uit Vrankryk lanxGreveEn
fo dan mits defelve oorfaek die wel nader foude /
lingen of door Artois en Henegou, meer dan macht en
middel genoeg heeft om defe landen een derde oorlog mogen gededuceert worden waer't noot , de Provinaen te doen.
ciën zijn geoorfaekt den voorfz Konink van Spangien
te verlaten , daer af de declaratie re doen , immers
Nu ftaet daer tegen te bedenken of de Landen en
Provinciën die noch by een foude mogen bly ven , hen fo verre zy in de toekomende vrede-handelinge niet
fullen willen getrooften alle defe drie oorlogen te fufti- en konnen geraken tot een redelijk appoinctement ,
neren , daer toe dat feer kleine apparentie is.
(daer mede de vryheid van den lande werde geconferMaer ter contrarien is te beduchten , dat noch eeni- veert, gelijk de Staten dat den Hertoge van Alencon
ge meer Provinciën , fiende dat de Landen worden be- hebben toegefegt) fois geheel apparent dat de landen
vochten van drie zyden , en de kleine middelen die de fullen moeten een hooft kiefen.
Want fo veel als aengaet defe Landen te gouverneStaten daer toe te wege konnen brengen , fouden geren
by forme van republijk ,de gene die gelegen theid ,
oorfaekt zyn hen te fepareren, en met d'anderevyanden van den Lande aen te fpannen , en dat alfo ten laet- privilegiën en ordonnantien vanden landen kennen,
ften Hollanden Zeland alleen wederom alled'Oorlog konnen lichtelijk verftaen dat niet wel mogelijk en is,
die fonder een hooft en fuperintendent te regeren.
foude hebben te lyden.
En dat uit dien de Steden en Provinciën refpective
In fulker voegen dat fo verre men den voorfz Hertog niet en contenteert, men daer mede een fekere oor- egaelzijn, in jurifdictie,*preminentie en autoriteit ,
faek wefen fal van noch een meerder twedracht en en
dat d'een d'andere niet en wilt toegeven : maer een
defunie, en van noch eenen machtigen vyand jegens
van privilegiën , ufancien,
iegelijk wilt onder 't dekfel
defe Landen te verwecken.
of ook commoditeit van plaerfe enfituatie over den
Daer ter contrarie fo verre men hem volkomen fa- andere heerfchen , oft immers fijne na-bueren verontisfactie doet, 'tzy by aenneminge voor abfoluitbefchermer van defe Landen , of op eenige andere condi- gelijken.
En alfo 't felve , en meer andere redenen te lank in
tie de Landen minft fchadelyk , fo en falmen daer door defe te verhalen, onfe voorouderen hebben geleert
gehad.
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Hoe wel dat niet apparent is, dat den Hertog vin
echad, dat fy niet jegenftaende alletwiften , querellen Alencon foude willen defe Landen wederom overgeven aen den Conink van Spangien , want behalven dat
en Oorlogen , nochtans altijd hebben refpcdivelijk,byfonder en metter tijdt'famen een hooft, alleen totten hy des egeen macht hebben fal , fo en begeren de Pringeneralen gouvernemente van den Lande geordincert, cen en Coningen niet te fcheiden van alfulke fchohe
fo fullen wy ook daer in moeten volgen het exempel partijen , als zijn de Provinciën en Steden van defe
van onfe voorlaten.
Te meer na dien de Landen niet en fijn gefchapen Landen. En 't gene fy van hem foude mogen hebben,
fy niet te krijgen door andere,'t fy by midhaeft te komen uit de jegenvvoordige Oorloge, gemerkt en behoeven
del
van
houwelij
kof anderfins.
van
tijde
in
dat de fteden en Provinciën die anderfins
Niet doende dat eenige ook fufped foude mogen
peife gewoon fijn hen te gouverneren (ondereen hooft, fijn, de natie van de Francoifen, om de faken die in
van Oorlog
tijden
nochtans
ent. hebben recours ge- Vrankrijk fijn gebeurt, geconfidereert den voornoemfuperintend
hooft"in en
had tot eenaltijd
den Hertog van Alencon niet en is deelachtig
En onder allede Coningen en Heeren , naburen van van de felve, en hy anderfins is en van een yegelijkgeweeft
word
defe landen, enfal men niemanden bevinden die de gehouden voor een
feer
goed
Prince
, verftandig 3 en
Landen dienlijker foude mogen fijn, dan den Hertog liefhebber vande Juftitie.
van Alengon, en daer af de landen meer affiftentie , fouEn als men de natie aenfiet , fo foudemen in d'andere
laes en vruchten fouden hebben te verwachten.
fo
grote,ja
ook veel meerder gebreken vinden die nochAengefien dat fo verre men den Hertog van Alentans inverre na fo goeden com moditeit niet en hebber!
con aenneemt , men altijd genoeg fal verfekert fijn van om defe Provinciën by te ftaen.
cie iijde van Vrankrijk.
Aengefien
fo veel 't Coninkrijk van Vrankrijk
En bydien middel fal den vyand affiftentie van ko- aengaet , dat isdat
dat defe Landen daer uit ter*
gelegen
fo
benomen
ren, wijn en andere provifie uit Vrankrijk
ftond mogen geaffifteert en uitte miferie van de Oorloworden , 't welk niet kan gefchieden fluitende de pafTage verloft worden , aengefien dat den vyand alle
gien tot Mafieres , daer door dat den vyand fal bedwon- Ie van geld , volk en vidualie by de Francoifemidden kan
gen fijn niet alleenlijk de ftad Maeftricht , die hy nu
evifo
welk
de
:
worden
benomen
prompteli
jken
hart belegert heeft , en de welke de Staten fo Generael
als particulier, met alle mogelijke middelen behoren by
dent is, als blijkende by defituatie van de 'plaetfen die
den gemenen
vyand in heeft, dat niet en is van node
teftaen, by gebreke vanvivres te verlaten, maerook 'tfelvete
bewijfen.
en 't Land in 't laefte in 't geop te breken,
fijnenheel teleger
en,
In fulker voegen dat fo verre men alleen van de fijde
abandonner
van Vrankrijk eens degelijk preparatie maekt van den
Daer toe gevoegt dat den Konink van Spangien egeen ander Potentaet meer en vreeft , dan den Konink vyand aen te vallen , nietfeker en is dan dat den vyand
van Vrankrijk, en daer tegen hy meer jaloufie heeft,fulx den moet fal verliefen, enten laetften bedwongen fijn
land te verlaten, gelijkmen dat ook uit eenige geinterdat hy alle middelen fal foeken , ten einde het Konink- 't
cipieerde
brieven heeft mogen bevinden.
rijk van Vrankrijk niet en werde verfterkt met d'allianEn
in
confequentie
en is niet apparenter , dan hem te
tie van defe Landen , in fulker voegen dat 't felve poind
alleen wel het principaelfte foude fijn, waerdoor dat voegen met de gene die d'affiftentic prefenteren te
doen , en die niet alleenlijk den wil, maer ook de macht
defe gen
Landen
tot
eene
goede
en
feker'e
vrede
foude
moen commoditcit hebben , en daer mede men alfulke regeraken.
delijke conditien fal mogen accorderen , als de Staten
Want de Keiferlijke Majefteit , en die van wegen
den Konink macht hebben , fiende datmen einrelijk felver tot nut , profijte en verfekertheid van den Lande
fullen bevinden te behoren.
rneint metten Hertog van Alengon te traderen , fullen
Aengefien dat fy den Hertog van Alencon wel hopen
gedwongen wefen aen te nemen de redelijke conditien
te induceren defe Landen aen te nemert , en die te heldie van wegen de Staten voorgehouden worden.
Item fullen daer door ook die van Artois enHenepen en affifteren met fulke macht als men fal accorderen en ramen , mits hebbende den titul van befchermer
gouw' genoeg genoodfaekt fijn hen n iet te fepareren van van defe Landen, te weten abfblutelijk en generalijk, fo
de Generaliteit , gemerkt dat fy niet en fullen willen
faken van Oorlog als van de Juftitie.
verwachten den leger van de Francoifen aen d'een fijde, welEnin op
conditie dat den voorfz Hertog van Alencon,
en d'Oorloge van defe Landen aen d'ander fijde, daer nieten fal mogen aennemen eenige Oorlogen , of ook
by fy fouden gefloten worden van alle hunne traffijke
en welvaren, en van allecorrefpondentie op de Have- krijgsvolk oplichten , fonder confent van de Staten , en
nen van de Zee en op de Revieren daer door fy fouden dat hy ook fonder confent als boven niet en fal mogen
mogen negocieren.
garnifoen leggen in eenige fteden: datd'Unie diegeEn dien volgende foude men befpreken dat den Her- maekt is tot Utrecht fal forteren fijneffed, en een yegelijk veroorloft fijn daer in te komen , en andere contogvan Alengon van de fijde van Vrankrijk, foudede
ditien diemen tot verfekertheid van den Lande fal wilvoorfchreven Walfe Provinciën bevechten , byfo verlen ftipuleren.
re fygefcheiden waren , of fcheiden wilden van de Generaliteit.
En dat ook al refpedivelijk op fulke conditie , dat de
Hier tegen en argueertniet deforge die men foude voorfz aen neminge niet en fal effed forteren,by fo verre dat inde toekomende vergaderinge den peis word
mogen hebben van dat de voorfz Hertog van Alencon,
hem foude willen meefter maken van defe Landen , en geaccordeert binnen den tijd, en op de conditien die
daer na die overgeven aen den Konink van Spangien, tot Antwerpen, by de Staten aldaer vergadert fullen geofdathy anderfins defe Landen foude willen tyranni- accordeert worden,
In welken gevalle , te weten : fo verre den peis aldaer
feren , aengefien datmen eerfl moet overleggen of defe
Landen hen konnen mainteneren en eendracht onder word geaccordeert , men fal voldoen en achtervolgen
den anderen houden fonder een hooft.
de prefentatie , fijne Hoogheid gedaen, die de voorfi
En geprefupponeert fijnde dat 't felve niet wel moge- Gedeputeerde om nodelofe repetitie te fchouwen, melijken is,namentlijk in defe tijden van oorloge,gemerkt
de gegeven word , om 't inhouden van dien de voorfz
de landen gefchapen fouden fijn in ruineen bederffenif- Staten van Holland te vertonen.
fe te komen, aleerfy eenigeordre fouden konnen ma.
Defen al aengemerkt en om te voorkomen de gehele ruineen bederffenifïe van den Lande, by fo verre
ken daer in fy gelijkelijk fouden accorderen: fomoet
daer uit volgen dat daer in anders egeen raed is,dan daer den voorfchreven Hertog egeen contentement en
tegen te verfien by goede conditien en wetten , daer op word gegeven , achtervolgende de contraden met hem
fy den voorfz Hertog van Alencon fouden mogen aen- gemaekt, en om de felve genoeg te doen en te genienemen , daer mede namentlijk, in defe gelegentheid, na
ten de grote vruchten die de gemeine Landen daer af
dien deCaflelen fijn afgeworpen en dat in alle fteden fijn verwachtende , fal den voorfchreven Gedeputeergoede wachtenordreis, de landen jegen alle tyrannije
de de Staten van Holland verfoeken hunne Gedeputeeren quade pradij ken genoeg verfekert lullen fijn.
de ,of de drie, of vier van hen alhier wefende in de ver-
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gaderinge van de Generale Staten , volkomelijk te autoriferen, te mogen adviferen en fluiten, fo nopende
de declaratie te doen jegen den Conink , als ook nopende de aenneminge vanden Hertog van Alencon, en
voldoeninge van de geloften hem gedaen,fo fy tot meeften voordele , verfekcrtheid en welvaren van den lande Tullen bevinden te behoren. Opdat by gebreke van
devoorfz autorifatie , de Landen nieten vallen in alfulkeinconvenienr.cn endangieren, dat fy daer uit namaels niet meer en fouden konnen getrocken en geholpen worden , daer toe hy fal allegeren alle andere redenen die eenigfins tot dien einde mogen dienen, en metten eerften mette verfochte autorifatie , wederom komen.

T$ öcfc ttjti baddebe <0?abebanïlemienbur:gdOö?
-■-lafl Uan bie ban öe nader geünieerde J^obfncienfe*
fcererploict boekbanden/ dan alfo de tt baenbelen
daer toe gedefïineert om te geb2uinen/ muitineerben
om bare betaltnge en ben <©berften Uieutenant 25ar*
tbelt €ntben0 gebangen badden genomen/ foöeeft*
men dertoaertf gefonben/ om die teconremeren/ en
toerdde enterpjinfe fo lange uitgeftelt/ en men ber*
moeide bat be muitenatieboo? pjactünc ban be bpand
toatfgep^actifeert/ eneecmen befelbefolbaten fioflte
b?eöen (lellen / ttcrltep ben ojd en orcafie om be enter*
<j£ote PJinfe te toer& te (tellen. ;©eP2inceban$armarjöa$
San bc omtrent tof* tijb gebeel feranb / en be fp?ae& liep al
l&tncc bat bpoberleden toaov ban bp ö*na0 toeberom/ en
ban
Jöarma men meent bat fijn fieltte oo?fabe toasf / bat ÖP na bet
innemen ban ifêaeftricbtfön bictojte nfet en toerbotg*
be / boclj andere menen / bat bet getoen ban gelbe bat
(f- is*.; in fön leger toa0/ fotoel atëb? be Staten/ baer toe
be mee(I e oojfaeb gaf om niet te bonnen fijn boo?ne*
men uitreeljten. <®e$ ^ince ban JBarma bolb lag
obec JlBae# en omtrent tt enuinbe en baer boben tot op
be naefte «©ojpen en fo boo?t in 't lanb ban <0ulieD/ en
omtrent JBacbtenbonh en «Belre/ enguamen dagelijrfcbermutferen met bet Staten bolbleggenbe binwen ©enlo/ «delder en JBacbtendonö en men toift
mettoatfeinden fin&adden/ boeftmen meende datje
baer toilden befebantfen omtrent ©enlo / om «Beider/
©enlo en 3©acbtendonb ban ben anberen te febefben/
en fulr op Himmegen fo 't febeen te toillen Bomen.
<©?abe San ban ^aflau &tadbouder ban «Beider*
lanb
toas"enfeerbaboe
fo?giutfdig
fijn geleid
«Buartier
te be*
maren/
binnen om
©enlo
tien tocl
benbelen
foldaten enttoefêanen ruiteren. 25innen «Beloer la*
gen btjf baenbelen en een ©aem i uiteren/ binnen
a©acbtcnbonb lagen ttoe baenbelen. *E>oclï <©?aef
SI an fcgjt&te uit elft banbe anbere Compagnie ió
•JJ man tot gare afftftentte. <©en 17 SCugufli 'ftm&
SSatcn 8^n0 b?oeg 3ön uit ©enlo getogen be Compagnie
leggende ban ^opman«Bufb?ecbtban «Boutoenbergmetetlij*
binnen
JDciiIa Ut> andere foldaten uit de andere bendelg en een deel
ruiteren/ en bebben tot ^eebbuifen bp föeurmonde
flaen
toiernen* bier bendelen &tmtfer£ ban $arma bolltobergebal*
beien
len en opge(!agen en mecjï om Ijalö geb?acbt.
&aft'
geinig te bown noo?de men bat be j&ince ban
frr0uan
©ar ma $arma / met be ^obincten ban Slrtoté en ï^enegou*
Colli tot toen/ metbe (ïad ban 2Gtrecljt/ figffel/ ©ouapen
Öutfen <©?cbieö na lange treineringe einteujö toao' geacro?*
bpföe* beert / en de $?ince ban $arma belooft badde / 't fel*
muuöe- beaccocm bpben Coninbban .Spangien felf te doen
aggreeren enbebetfigen. <©c p?ince ban <©rangien
fettf Sm * fclbc accoo?t bchomen bebbende / beeft bet felf be aen
ben be f&obincien ble in be önie gebleben toaren oberge*
i^?(nce
tan €» gefonden / met befe nabolgende miflfibe.
«tUtt™ A/T Yne Heeren , alfowydefe voorleden dagen ont't verdrach tuflehen
de Copye
fangen hebben
» Prince
^?obtn
rien
en den
van Parma
en de van
gedefunieerde
Landen
R2L verwilligeti waer door klaerlijk is blijkende, datfo
nerale we^ ^e voorfeyde Prince als de voorfeyde Landen voor
(Unfege* hen genomen hebben , defe tegenwoordige Oorloge
^ftjnbe
; 7 befonderlijk op ons en onfen name te doen vallen , als
ben 1 of alle de queftie alleenlijk waer van 't gene dat onfen
SSuguftp perioon en den name des Gencraels aengaet. ooiit

dat wy u lieden de voorfeyde copye hebben wiüen toefenden :en ons tegenwoordige fchr ij ven fal tot tweederhanden effeae dienen. Eerftelijk, om ulieden de
memorie te ververfchen , hoe dat alle dingen gepaffeert zijn, fo wel van den tijd af dat wy uit Holland in
dele Landen zijn gekomen , als öoknadien tijd dat
mijne Heere de Generale Staten ons tot Lieutenant
Generael verkoren hebben, waer uit een iegelijk fal
konnen oordeelen , met wat rechten de voorfeide
Landen hen hebben afgefondert , en met wat grond
en oorfake fylieden de voorfeide oorlog tegen onsbeftaen en voornemen : daer na om ulieden kennelijk
te maken wat onle meininge is van de voorfeide verklaringe, in alfo verre als 't onfen Perfoon aengaet,
en de inconvenienten dier daer uit mogen fpruiten ,
mitfgaders ook met wat dekfel en fchrjn fylieden hen
foeken te bekleden om onfealgemeineverderffeniffe
te haeften en te vervorderen.
U lieden ftaet noch wel tevoren, mijne Heeren,
hoe dat wijlen Don Jean , van dat hy eerftelijk den
voet in defe Landen geftelt hadde , veinfende fijnen
quaden wille, dien hy in 't gemein tegen de felve Landen hadde gevaet , daer toe ook vele onder 't fchijnfel
van fijn fchone beloften verleid en bedrogen hebbende ,pra&icqueerde aen alle kanten om hem te
verfekeren, in meininge van Holland en Zeeland voor
al te bederven , en op der felver Landen verderffenifle
en algemeine dienftbaerheid des gehekn Lands te
bouwen : maer wefende fijne aenfiagen al van den
eerften verachtert , door dien dat wy ons niet lichtelijk ergens toe lieten brengen of wijs maken en namaels ook gebroken , gemerkt dat veel lieden van eeren fo wel te Bruffel als elders zijn liften en fchalkheid
genoeg ontdekten , en ten leften zijn eigen brieven
in onfe handen gekomen zijnde , hy dochte fijnen aen' (lach in 't werk te bringen , door 't innemen van 't Cafteel van Namen , zynde al van te voren ( alfo hy hem
liet dunken ) verfekert van de Stad en Cafteel van Antwerpenvan
de Steden van 's Hertogen Bofch , Breda,
,
Dornicke, Rijffel , Amfterdam , Utrecht , Deventer,
Campen , en veel andere , door welker Steden toe
doen , hy meinde met hulpe van fijn heirkracht, die hy
al gereet hadde , het Land in fubjectie ce houden , en
openbacr Oorloge tegen Holland en Zeland te voeren.
Maer God die de faken al veel anders fchikt danfe de
menfehen voornemen , heeft opeenen oogen blik alle
fijne aenfiagen omgeftoten , doende hem verliefen defe
Stede en het Cafteel van Antwerpen , die het eenige
fondement waren, daer fijn geheel timmerageopgegrondeerr was. £n hadde men van doen aen onfen
raed gevolgt , daer en is geen twijfel aen , of defe bloedige Oorloge foude haeft een einde genomen hebben,
wantfijnde doen ter tyd in Noord- Holland, wyfonden terftont in groter neerftigheid , en gaven mijne
Heeren de Staten te verftaen , in alfo verre als hen-lieden beliefde alle haer macht behendiglijk te doen vergaderen, en niet meer dan 9000 Duitfe Peerden aen
te nemen, dat het licht omdoen waer, wijlen Don
Jean de Stad en 't Cafteel van Namen te doen verlaten,
mitfgaders het hele land van Luxemburg , en alfo hem
te benemen alle middelen om in defe Landen binnen
te mogen raken : maer wy mochten doen niet gelooft
worden, of door dien dat wy met lieden te handelen
hadden die ons te veel tegenfpannig vielen , en infonderheid de gene die hier namaels de voornaemfte oproeyersfijngeweeft, om de Landen van Henegouwe
en van Artois, te doen defunieren en haer van de Generaliteit af tefchciden, of ( gelijkmen voor gaf ) by
faute van. middelen. Korts daer na, worden wy van
mijne Heeren de Staten gebeden in Braband te komen,
dewelk wy ook deden , verhopende eenigen goeden
dienft aldaerte mogen doen, waer inGodc lof, wy
ons niet heel en al hebben bedrogen gevonden: want
wy fo wel met rade als met ander middelen holpen
de fteden van Breda, 's Hertogen Bofch, Tholen en
Bergen op Zoom , weder toe brengen , de welke alle
plaetfen fijn daer veel aen gelegen isen die de vyand
hoe grote Oorloge dat hy ook voeren mochte, fwaeflijlc

Het dertiende Boek.
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Mijne Heeren vanBruiTel fullen on? ook getuigemtt wy haerlieden gedaen hebfegeven,hoedanigen byftan
ture henlieden geichied
ouver
en
rade
ben, met onfen
door de Gedeputeerde , fo wel van onfent wege, als van
wegen van die van Holland en Zeland , doen men met
kinge van 't Caaller naerftigheid verfochte de afbre
fteelvan Antwerpen , 't welk wy niet verhopen dat het
devyanden emmermeer fullen weder opbouwen. En
belangende die van Gent, de Heeren van Hembyze,
Borluir en Crouelde , die tot defen einde na Bruffel quamen , fullen bekennen , dat naeft God , wy fijn oorfaek
oeweeft , niet tegenftaende de menigvuldigheid van de
regenfeggers , dat henlieden fijn hare privilegiën weder
toegeftelt geworden, de welke ik nietgelove datfe hen
oit meer fullen benomen werden. Gylieden weet, mijne Heeren, hoe dat in Jahuario naeft volgende, 1578.
Mathiasis verkoNadatmijnHeere den Eertshertog defe
Nederlanden,
ren worden tot Gouverneur over
hetdenfelven ook belieft heeft ons te verkiefen tot fijnen Lieutenant Generael in allen den Landen van herwaers-over. So en is ulieden ook niet onbekent met
hoedanigen conditien fijne Hoogheid is aengenomen
worden, en dat wyde felfdeook mede gefworen heb,
de welke wy lieden noit hebben gedocht verben over
oorloft te wefen ons te mogen verfteken , het welke wy
lieden ook noch ter tijd achten van ons niet behoren
gedaen te werden , fo lange als de obligatien en verbintenifïe van onfen eed in hare kracht en yigeur fal blijven, en fo lange als de Landen en Steden dievereenigt
blijven ons van den felvenniet vryen ontflagen fullen
houden. Van ftonden aen naden Eed van ons gedaen,
is de brekinge van onfen leger tot Gemblours by gekomen ,al waer wy niet difputeren en willen door wiens
faute'tfelve gefchiedis, ons te vrcden houdende daer
mede, dat een yegelijk weet , enfo wy verhopen, bekent dat wy daer van heel al vry fijn , niet hebbende ten
hoogften langer dan negen dagen in de bedieninge van
onfe officie geweeft, doen wydefe nederlagè verkregen ,nietonderlaten hebbende al langen tijd van te vo,
doen wy noch tot Gent waren , te adverteren
renfelfs
wat ordre datmen behoorde gehouden te hebben , om
fodanig eenfehade en verlies te beletten, de welk wy
voor fagen dat hetonsfondertwijffel moeftalfo toekomen :maer wy en mochten geen gehoor krijgen , niet
meer dan doen wy de middelen openbaerden , hoe datmen wijlen Don Johan uit den Lande mochte verjagen, eer dat hyfijn macht by een hadde. Daer is ook
niemand die niet wel indachtig fy, wat een grote verbaeftheid over 't geheel Land in 't gemein korts na de
voorfeide nederlagè is gekomen , in dier voegen dat de
Heden van Loven , Dieft * Thienen en andere hen veel
eer den vyand overgaven , dan men middelen hadde
om daer in te voorfien na behoren : nochtans God gaf
ons de genade , na dat wy de goede ftad van Bruffel verfekert hadden , die aldermeeft van den vyand gedreigt
was , fijnde wederom binnen defe ftad van Antwerpen
gekeert, datwy behendiglijk verfagen de fteden van
Mechelen en Lier door 't middel van de goede borgers
van Antwerpen, tot der tijd toe datmen eenig krijgsvolk foude hebben om daer binnen te fenden. En alfo
wy die tijd geen ander macht by der hand en hadden j
dan de Vendelen die in Holland en te Gent waren,fijn
wy genoodfaekt geweeft , de felve te doen in aller neerltigheid over komen , en in de plaetfen te leggen , de
welke anders van den vi&orieufen vyand hadden haeft
mogen overweldiget werden: En hoewel dat na den
felventijd tot wel diepinden fomer, de vyand fonder
tegenftrijden heeft dat Veld ingehouden , men kan
nochtans niet feggen , dat wy eenige fonderlinge verende allen dien tijd gedaen hebben , by faute
,
lies gedur
die ons in eenige manieren hadden mogen geweten
worden. Want nopende dat de fteden van Philippe vilIe en Limborg die met Gouverneurs voorfien waren

van ander hand dan van de bhfe gefteld , den vyand fijn
overgelevert worden , foyemand verdient heeft daerom geblameert te werden , het fijn de gene die fodanigen lieden commiffie hebben gegeven , de welke
wy van onfes eeds wegen henlieden niet en konden benemen ,en al waer 't fchoon dat wy daer aen niet hadden verbonden geweeft , fo en hadden wy nochtans genen bequamen middel, om de felve uit de voorfeide
plaetfen te trecken. En middelertijd dat de vyand in
Braband is opgehouden en door onfe garnifoenen beftreden worden , wy hebben binnen dien den Welgeborenen Grave van Rennenberg , Gouverneur van
Vriefland en Overyffel de middelen gegeven, fijnde
gunftelijk beholpen met het aengenomen krijgsvolk,
( van 't welke wy hier na noch fullen vermanen ) datalrede op de benen was, om de ftad van Campen, en
daer na ook Deventer onder de gehoorfaemheid van de
Staten wederom te brengen , aen de welke fteden van
wegen harer fterkte , rijkdom en fitüatie, defen Landen
wel fo veel gelegen was , als aen eenige andere fteden in
defen Nederlanden. De Heerenen andere die doe ter
tijd waren inden Raedvan State en Generale Staten,
weten wel dat onfe opinie was , dat het lange duren der
Oorloge niet anders en konde mede brengen dan een
gewiffe verderffeniffeder Landen, en gelijkerwijs dat (*•«;
het einde enden uitgankvan den krijg onfekeris, dat
een lange Oorloge foude diverfe accidenten mede brengen fomtijds
,
goede en fomtijdsookquade, derhalven
waren wy van dien advijfe, datmen behoorde een goede offenfive Oorloge te voeren, en op te brengen fodanige grote macht, die genoegfaem ware om den vyand heel en al uit den Lande te verjagen , maer datfe fo
groot niet en behoorde te wefen, datfe ons vermogen
foude te boven gaen , het welke gecalculeert was en verwilligettotdefommavan 600000 gulden ter maend,
fonder hier onder te begrijpende partijevan 400000
gulden die de Coninginne van Engeland den Staten
leende.
Dies achtervolgende is ook geaccordeert worden
aen den Hertog Hans Cafimir Palfgrave teverfoeken,
om 3000 Duitfe peerden en 3000 mannen te voet
aen te nemen , en tot dien einde is hem geld gefohden
worden , hét welke fijne ComroifTariffen in de half vaften merkt tot Frankfort ontfangen hebben , en in korten tijd daer na is ook 't geld in Duifland geleid worden
om ander 3000 peerden aen te nemen , onder den
welgeborenen Grave van Swertfenburg , 1500 onderden Markgrave van Havrech, 1000 onder Volmerikhaufen , en lóoö onder den Baroen van Schink,
en een regiment Landsknechten onder den Coronel
Lazarus Muller, met welke macht, hadden fy mogen
betaelt werden , alfo de Landen belooft hadden en hadden hen de krijgslieden ter felver tijd binnen den lande laten vinden , daer en was geen fwarigheid of de
vyand hadde met Godes hulpe genoodfaekt geweeft
het Land te verlaten , of anders hem te laten verfiaen,
alfo 't blijkt felfs by de bekenteniffe van Don Johan die
hy dede in fijn brieven aen den Conink gefchreven van
den 1 ? September leftledenkorts voor fijn overlijden,
de welke brieven fijn gedrukt worden , hoe wel nochtans datmen door de fauten namaels daer by gekomen
( van den welken wy hier na fullen fpreken ) den vyand
tijd en ftonde gegeven heeft om te bedenken hoe dat hy
hem foude wachten en bewaren , en fo menige fchone
occafie laten voor by pafferen om hem te verfiaen.
Maer 't gene dat begonnen heeft onfe faken om te
floten, is geweeft dat de Landen de eerfte maend niet
by gebracht hebben de fomme van 600000 guldens
diefe belooft hadden op veel na , en daer na noch veel
min. De ander oorfake was, dat de voorfeide Hertog
Hans Cafimirus volgende 't verfoek van den Ambaffadeur van Engeland , heeft laft gehad van aooo peerden, en 3000 voetknechten meer, jadathy daer-enboven felfs noch meerder getal heeft aengenomen, met
hem brengende 7000 peerden, en 7 of 8000 mannen te voete, de welke niet fo haeft hebben konnen
aengenomen werden, fijnde fo groot van getale, en
quamen derhalven veel later aen dan die andere ? en
hoe*
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hebben alleen te handen genomen 't gene dat fy hebben
geacht quaedte wefen : gelijkerwijsdat ielf'decen al te
gemene maniere van doen is , ja felfs onder ons lieden,
en hebben daer uit een verwe gevat om haren
n
wille te ontdecken. Boven dienfo hebben die quade
van der
Religie, vrye exercitie begeert, de welk grote divifien
en twedracht heeft bygebracht,fijnde een deel fo partyfe
vyanden der voorfeide Religie, datfe noch wouden de
Poorte open houden ftaende voor de bloedige vervolgingen van de inquifitie, felfs vervalfchendede Edicten
lange liggende en 't Land verdervende tot datfe Hertog ( fo onmachtig en ongere
guleert waren de pafïien van
Cafimirus fo verre brochte datfe pafTeerden. En belanfommi
ge,) en een deel ook van over d'andere fijde al
gende het Franfe krijgsvolk van Argentlieu aengenomen,by bevele van den voorfz Hertog,fijnde tot aen de waft dat fy begeerden 't gene dat in de reden gefondeert
poorten van Antwerpen gekomen, foen is het noch- was, nochtans en hebben fy geen mate gehouden in de
tans niet mogelijk geweeft defelve daertoe te bringen, maniere van procederen die fy hielden. Op fodanig verdatfe recht voort na den leger fouden trecken , by bren- foek,fo wei uit oorfaken dat die van der Religie fo groot
gende voor hare on tfchuldiginge datfe bevel hadden van van getale waren , als in aenfehouwvan d'exempelder
den voorfz Hertog , om tot hem te trecken over de Ma- nagebuirde Landen, uitdien ook dat alle verftandige
fe, de welk eenoorfaek is geweeft (hoewel datmenfe lieden het daer voor gehouden hebben , dattet niet mogelijk enfoude wefen het land ia vrede te onderhouden,
welhadde van doen gehad in den flagtot Riemenant)
fonder
daer in vrye exercitie van de Religie toe te laten,
datmenfe is bedwongen worden dies niet tegenftaende,
fo
is
fy
eindel
ijk verwilliget worden: maer dat en heeft
te fchepe te doen by Antwerpen en te water te fenden na
den voorfz Hertog. Sijnde dan eindelijk de voorfz noch al niet konnen beletten, om de pafïien wille van
Duitfen tot Riemenant aengekomen , fo en hebben fy fommige , dat den twedracht en divifien niet fouden van
niet willen vertrecken fonder geld.So nu dan den meer- dage tot dage hen vermeerdert hebben , tot der tijd dat
deren deel vande landen hadden fo qualijk hier te voren eintelijk fommige Gouverneurs vande Landen, felfs
de voornaemfte Officiers van fijnder Hoogheid , en onhaer devoir gedaen, hoe vorder men gink,hoe fy 't noch
der andere fommige van de gene die hem hadden in demin deden , want omtrent de felve tijd heeft begonnen
fe
Lande
n doen komen , vergetende haren eed , hebben
het gefchil tuflehen die van Gent en de Walen , het welhem
laten
varen , en verkoren den Prince van Parma,
ke in den beginne wel hadde konnen geftilt werden,
eenen
vyand
des Lands voor haren Gouverneur, mahadden d'eene en de andere willen aennemen alfulke
conditien alswy hen deden voorhouden. Maer .heten
kende met hem eenbefonder Verdrag, van 't welke ik
is niet mogelijk geweeft het gemoed en couragie van de ulieden de copie hier by gevoegt fende.
Hierom fo ift, mijne Heeren , hoe wel dat wy niet en
eene en van d'andere te ftillen, tot dat de faken eindelijk
willen ontkcnnen,datwy niet uitganfeher herten en'foutot dien ftaet fijn gekomen , daermenfe tegenwoorde
lijk in fiet. Dit was de oorfaek dat van Vlaenderen,Rijf- den begeert hebben de vorderinge van der Religie , van
fel,Douay en Orchies geen geld quam. En al langen de welke wy,Gode lof,openbare profefïïe doen, en vertijd van te voren hadden die van Artoisen Henegouwe
hopen 'tfelve te doen tot den einde onfes levens.Dat wy
nochtans
den eed gedaen hebbende doe wy van ulieden
't geld by henlieden gehouden, en in der waerheid fy fijn
de eerfte geweeft , die haren eed en gelove niet gehou- ' tot Lieutenant Generael zyn gekoren worden , van de
den hebben , en die de eerfte en oprechte oorfaek fijn onderdanen des Lands gelykelyk in onfe bewaringete
geweeft van de algemine qualijkvaert defer landen. So nemen,bevinden dat wy onfe belofte wel voldaen hebben, noit toegelaten hebbende, dat yemand eenig leed
veel ifler af , dat de voorfeide Duitfen aengekomen fijnde,het en was niet mogelijk hen eenig geld te geven, dan of ongelijk foude gefchieden,in der voegen dat wy pro»
binnen drie weken daer na , de welkfe dede voortgaen tefteren voor God en voor de wereld , fo daer eenig
tot voor Nivelle.
quaed is gebeurt,dat wy in geenderlci maniere daer toe
Van daer weigerden fy wederom voorts te trecken, ja hebben verwilliget, onsfelven altyd vall voor oogen
felfs eenen deel van henlieden trocken na Vlaenderen, houdende, dat God gerechtig is, en dat hy genen valfen
fonder ons weten of van den Raed van State en Genera- eed ongeftraft laet. Maer nu , nadien niet alleen eenen
le Staten,en worde door fommige Capiteinen een groot groten deel van de gene die de Generaliteit meteede
getal voetvolk verleid , die ook den fel ven weg trocken. verbonden waren, hebben de felve gaen verlatenden dat
En alfo onfen hoop volx met dien van den Hertog van meer is, hebben ook voorgenomen de felve met wapenen te overvallen, So ift, dat wy u lieden hebben willen
Anjou by een gevoegt en vergadert fijnde , onfen leger
noch machtig genoeg hadde geweeft , om den vyand te toeienden de copien van haerlieder Verdrag, om haer
beftrijden en teverflaen, fo trocken ook een deel van voornemen u lieden te verftaen te geven daer toe u 1.
's Hertogen van Anjous volk na Vlaenderen, en d'ande- en de ganfe wereld met eenen te verklaren , dat wy ons
re keerden wederom na Vrankrijk , al de welke alfo ge- ontlaft en ontflagen houden van den eed dien wy gedaen hebben henlieden aengaende,jadat wy voorgenobeurt fijnde , wijlen de Grave van Bofïu fiende dat hy by
men hebben ons van haren aenflagen te wachten en befaute van voetvolk, den vyand niet en konde, daer hy in
waren, folange als ons God falde genade verlenen:
fijn fchanfen lag, bedwingen,mits dien ook dat de Winter ophanden was,is genoodfaekt worden den leger we- Maer om dat zy gefint fijn (alfo gy't voorfeide Verdrag
lefende wel fien fult ) aen ons infonderheid hen teadderom te rugge te voeren.
Uit defen , mijne Heeren , is goed te fien , hoe dat al- drefTeren,eyen als of wy hadden de Steden ingenomen,
le faken gepaffeert fijn, dewelke wel anders fouden ge- die zy feggen den Conink en fijnen Onderfaten toe te
gaen hebben , hadden de voorfeide Landen niet in ge- behoren (hoewel dat eenen yegelyken genoegfaem
breke geweeft van hare contributie over te brengen, kennelyk is, hoe veel Steden en Heerlykheden, dat ons
alfo 't was befloten: maer daer is geen Prince noch Gou- den Conink tegen alle recht en reden is onthoudende,
verneur ter wereld fo wijs of voorfichtig , die grote din- en dat wy om onfe fchade te wederhalen hem ook wel
gen in 't werk ftellen en voleinden kan , als hen de mid- mochten fommige fteden achterwaers houden) wy zyn
delen gebreken. Wy verfwijgen veel particuliere ver- nochtans dies wel verfekert , datgy ons fult goede gehindernilTen , die over dwers fijn gedaen worden , veel tuigeniffe geven , dat wy tot op defen tyd, geen vergeldinge of recompenfe en hebben ontfangen , en ook geliever
hebbende het
te fwijgen
, en foeken 't ,felve te remedieren
, danquaed
de wonden
te ververfTchen
de
ne begeert hebben , infgelyx ook , dat wy niet een Stad
flechs
onder onfe machten fubjedtie houden,fo ook felfs
welke wy gefocht hebben en noch dagelijx foeken te genefen. Daten konnen wy nochtans ftilfwijgendeniet de gene die ons toebehoren garnifoen in hebben, dat
voor by gaen , dat de gedefunieerde Landen fonder toe- myne Heeren de Staten en niet ons met eede verbon-r
licht te nemen op deweldaeddie wy achten datfe door den is. Maer alfo onfe vyanden defen lebyn voorwenonfen
den, om dies te lichtely ker de herten van fommige SteII. middel
Deel. ontfangen hebben , verfwijgende 't goed,
I
den
hoe Wel dat de voorfeide Weere door fodanige middel,
gedochte de Landen eenen groten dienft te doen, nochtans de lankheid in 't aenkomen van fijnen volke , heeft
ons de helft van den Somer onnuttelijk overgebracht,
mitsdien dat al 't geld van Engeland is daertoe geemployeert worden , en is nochtans niet genoegfaem geweeft om voor dieeerfte maend te betalen, fodatde
voorfeide Duitfen gekomen lijnde tot aen de frontieren
des Lands, en wouden over de Mafe niet, en bleven
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recht- Maer willen wy ulieden wel feggen voor feker en
den en Gemeinten van ons te vervreemden , en de felve waerachtig, dat geen ding onfe faken fo verderft, als
te doen een ander partye te aenveerden , dan dieie tot onfe lankfaemheid , 't welk noodfakelij k moet gebetert
nu toegevolgt hebben : fo ift dat wy defe tegenwoordi- werden , ten fy dat wy fien willen ons eigen Vaderland
ge ulieden hebben willen fchrijven en daer by vriende- jammerlijk voor onfen oogen verloren gaen , en dat
lijk verfoeken , ulieden te willen refolveren , van 't ge- ( noch meer te beklagen is ) door onfe eigen faute. Hier
ne dat gyliedcn voortaen fult te doen hebben , ten einde toe willen wy van onfent wegen geeme mede delen aldatmen onder 't dekfel vaneenige valfebeichuldingen
len raed , ervarentheid , en middelen , die ons God verleent heeft : maer die foude hem felven grotelijx bedrieons niet d'eene tegen d'anvyande
byonfinentwedra
divifiet, ftelle.
cht n enverfier
dere
gen
die
,
daer foude meinen , dat wy alleen machtig fijn
En bidden ulieden , mijne Heeren , al voren , te wil- fo geweldigen vyand te wederftaen , fonder metnoodlen met ons overleggen en oordelen , of ook waerachtig fakelijke middelen by geftaen te wefen. Gefchreven
is datfy voorgeven, datfe tegen onfen perfoon alleen t'Antwerpen,den 1 Augufti 1579.
gefint fijn Oorloge te voeren , en of fy niet even fo quaden wille dragen den goeden fteden van BrulTel , Antartikelen Deg b?ebe# en berfoemnge öec
werpen, heel Vlaenderen en velen anderen meer als fy D€Staten
ban 3Cnop0 en ^enegoutocn / SïüfTel/
Zeland den- ponap/
(F. 136.) óns doen, voortswat fy van HollandenVliffin
gen, Lei- binnen <®2t\)ie0 1 $c. 3tjn geacco?Deect Den 17 W$l
ken, en wateenen haet datfe hebben op
DefïaD ban atredfc/ en is? Daer na op ben
den en Alkmaer gevaet , daerfe fo groten roof gelaten naem beö Coninr paccaetg-getonfe
gefteuv enbp
hebben ? Of fy ook tot die van Utrecht wel genegen
CommififarttTen ban been en b'anber
gerebt*
hiuPEnor'tnufowarcdatfy'tmeeroponsdanopeeDeert/ DeDonfeereplaetfen toatDuiDujR 3üDe
becfclaertna
nige ander particulier perfoon hadden , wy bidden ulie- Dc.tfConinr meninge / eni£te25ergen in ^enegoti*
den wel en neerftelijkte overwegen, of fylieden ander toen gepubliceert Den 15 ,geptem&?i$j.
3Bp fuüert
om 't gene daer Ijtcröepoincten ftellen fo Die Den 17 lïQep 3ijn geac*
n daer toe hebben, dan alleen
oorfake
van datfe ons felven moeten prijfen, datwy ons altijd
cojoeert en fo be$2tnceban<©jangien fceeft oberge*
getrouwelijk byde Landen hebben gedragen ?So wan- fonDen neffeng Den boojfj
De felbe fen&b?f ef aen De
neer fydan , achtervolgende hare gewonelijke liften en
fchalkheid den lieden deoogen willen verblinden , ver- boo?f3 ^obincien / tjoetoelDie ftierenDaertoat3ün
hopende den felven wijs te maken , dat wy alleen hare beranöert / en eenige beel ban uitgelaten / geltjfe ais
vyandfijn, fo geven fy genoeg teverftaen, den genen tn 't negenfïe artrjftel / Daer ban të geljeel uitgela*
die hen niet willen laten bedriegen, datter een feer fcha- ten 't gene Bier ban Den <©?abe ban 25uten gefeiö
delijk voornemen onder fchuilt, niet-te-min en achten toerD/ en alfo boo?t$ Dieren baertoat/ fo men fien
* wy de felve niet fo fwaer om kennen , nadien het blijkt, han in De acten ban De bjeDefianDel tot Colen/ Daer De
wat verwe datfe daer ook over ftrij ken , datfe ons willen felbe 3ijn geinfereert pag. 27 a. tot 182. geD?unt Doo?
Staten ban ^ollanD öp Cöarle.s^ilbiug
alle vryheid fo der zielen als des liehaems benemen, bebelDer
2tnno
1581.
waer aen gylieden ftoffe genoeg hebt , om een goede en
vaite refolutie te nemen, alfo wy 't felve ernftlijk aen
ulieden fijn verloekende, en daer by waerfchouwende
1. "UErftelijk, datdeonderhandelingevandePaci- #ofoc?
datfulx grotelijx van node is So gydan ulieden werd
J-Jficatie van Gent , de Unie , 't Edict perpetuel, te" ,*".
refolveren tot den krijg , om ulieden eendrachteüjk ter en Ratificatie van fijner Majefteit fullen blijven in haer acl-acrat
werete ftellen, lijnde van hemlieden metter daed be- volle kracht en vigeur , en fullen met der daed in hare en gcfio*
fprongen : fo fullen wy ulieden getrouwelijk dienen, al- poincten geeffect ueert worden .
tcn tuf'
7- En om dies te gevoegelijker tuffchen de onder- gS^njL
fo wy eertijds gedaen hebben, fonder ons ergens in te
fparen. En fo gylieden, om den vyanden alleoorfaken danen van fijner Majefteit weder op te richten een goed tmöe
te benemen vanonstebefchuldigen, raedfaem bevind betrouwen in een goede Unie en verdrag, ten dien- banöen
een hooft en conducteur van ulieder faken of meer te fte Godes, tot onderhoudinge der Catholijke Apo 3P-JX5,.,
verkiefen die gylieden daer toe bequaem fult achten : fo ftohfe Roomfe Religie, tor gehocr "aen heid zijner Ma maen bc
beloven wy ulieden den felven uit goeder herten te die- jefteit, mitsgaders tot rufte en welvaren des Lands, Itëalfe
nen en gehoorfaem
fijn in en
al 't gene dat ons fal bevo- fal over beiden zijden bewilliget werden een eeuwig 3&oMn*
len worden, en in onste vermog
fal wefen : want hier vergeten van alle 'cgene dat daer foude fijn gefeid of cietI*
mede beneemtmen den vyand de middelen, onder gedaen worden in wat manieren dat het fy , na de eerfte
alteratien en van wegen der felven , fonder dat derhal't fchijn van ons alleen in 't fpel te bringen , den voet te
ven eenig verwijt of onderfoek by de Jugen , Fifcael of
krijgen om twedracht onder ons te maken Stellende
andere
fal mogen gefchieden, als van dingen die niet
niet te- min in uwen goeden raed en wille vanfodanig
gebeurt
fijn, en fullen totdefen einde alle fententien,
bevel te aenveerden, als ulieden believen fal ons te ordonneren. Dit alleen verfoekende, dat gy lieden wilt decreten en vonnifTen gegeven fo wel in defen Landen als in andere, waer de felve fijn mogen, onder
beter adviferen om onfe generale faken weder op te
de
gerechtigheid
van fijner Majefteit gelegen , van
richten, dan hier te voren gefchied is , infonderheid datmen meerder naerfligheid doe, om geld op te bringen wegen der voorleden troublen , uitgedaen en doorgealfo doorfaute van dien het arm volkoneindelijk met ftreept worden uit de Regifters tot volkomen ontlaftin-f
krijgsvolk vertravailleert werd, en de faken en konnen ge van alle die van de Unie begrepen in dit accoort :
nemmermeer ter rechter tijd befchikt noch beftelt wer- behouden de oproerige, gevangene ballingen en andere in rechte betrocken door de Gouverneurs en Maden. Want hoewel dat aen dev Hoofden of Regierders
geenfaute is, nochtans 'tgemeine volk, de welk den giftraten der contra<5terenden landen , de welke henliegrond der faken fo nietinfien kan , en pleegt het nieden niet wetende te ontfchuldigen van den faicten henmand dan fijne conducteurs te wijten, achtende dat de
lieden op geleid, fullen in defe vergetinge en abolitie
felve qualijk regieren,'t gene dat menigmael in haer ver- niet begrepen werden , felfs daer fullen behoorlijke emogen niet is , overdenkende (felfs de gene die de be- dicten en Placcaten gefield werden , inhoudende expres
fte fijn ) dat henlieden onder ons infteken quade Gee
verbod eenen yegelijken fonder onderfcheid gedaen,
ften, fnode redenen uitftroyendedie al te licht gelooft j van niemandsniet te verwijten uit oorfake der voorwerden, waer door den vyand wel fo aengenamen
gaende faken.
dienft gefchied, alsotmenopenbaerlijk'tLand verrie- 3. Sijne Majefteitfal beveftigen en voor aengenaem
de, gemerkt dat de vyand met geenderley tijdinge meer houden alle 't gene datvoorfien, gegeven en toegelaverblijd kan werden, dat als hy verneemt dat onder ons (ten is, by mijnen Heere den Eertshertog, de Staten,
eenigen twift is. Wyen willen ulieden hier geen for- Raed van State, nietwefende tegen de Pacificatie van
me voor(chri)ven, hebbende menigmael ons advijs Gent > de Unie daer na gevolgt , Edict perpetuel , rech •
fchriftelijk overgegeven aen de Gemeinte deferftede
van Antwerpen, en noch onlanx't felve gefonden aen ten , privilegiën en vryheden des Lands , fo wel in 't generale alsin 't particulier.
mijne Heeren de Gedeputeerde van de Unie van Ut4, En en fal niemand onderfoeksn noch doenonderfoc-
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derfbeken , van wegen de af brekinge der Caftelen en
Sterkten, de welke Caftelen en Sterkten niet fullen mogen herbouwet werden , noch ander nieuwe opgericht,
fonder de expreffe verklaringe der Staten van elk Land
in't particulier.
5. Sijne Majefteit fal doen vertrecken uit allen defen Landen , felfs uit den Hertogdomme van Luxembourg alle krijgslieden, Spangiaerden , Italianen, Albanoifen, Bourgoignons en alle andere vremdelingen,
den Staten niet aengename wefende , accepterende dit
tegenwoordig verdrag binnen de fes nakomende weken ,na de publicatie der fel ven , of noch eer , in ib verre als den leger , hier na breder geroert , kan geformeerten opgericht werden, fo't mogelijk is alle dingen gereette hebben, die tot haerlieder vertrek nodig
lijn. En in allen gevalle fullen uit trecken binnen de
voorfeide fes weken ( gemerkt dat de contracterende
Staten beloven hen in alleneerftigheid teemployeren
met de Gecommitteerde van zijner Majefteit fonder
bedrog of argelift om den voorfeiden leger veerdigte
hebben binnen den dag dat de voorfeide vremdelingen fullen vertrecken ) en binnen andere fes weken
uit de Graeffchap van Bourgoignen, fonder datfe fullen mogen wederom keren in defe voorfeide Landen,
of wederom daer in gefonden werden, aengefien dat
fijne Majefteit geen uitlandfe Oorloge heeft, en generalijdier
k
geen gebrek of van doen hebbende , fo den
voorfeiden Staten wel bekent is. Gelijkerwijs ook de
voorfeide Staten fullen doen vertrecken alle Francoifen , Engelfen , Schotten , en andere vremdelingen over
de welke fy eenige macht of bevel hebben*
<?► En fullen de voorfeide krijgslieden , Spangiaerden Duitfen
,
, Italianen , Bourgoignons en andere alle
gelijk wanneer fy fullen uit den Caftelen en Steden vertrecken gehouden
,
fijn daer in te laten alle victualie,
gefchut en proviande , daer in wefende. En aengaende
't gefchut uit den Sterkten getrocken , dat felve fal weder gegeven en geftelt werden terplaetfen daer 'tuitgetrocken is worden , met de eerfte gelegentheid , fonder datment fal mogen uit den Lande voeren . De welke Caftelen en Steden, mitfgaders de voorfeide victuaillen , gefchut en provianden , fullen by fijne Majefteit inhanden geftelt werden van lieden in defen
Nederlanden geboren of gequalificeert, achtervolgende de privilegiën der felven , aengenaem den voorfeiden Staten, en namelijk, de gene die onder 'tgouvernement van Henegouwe fijn , binnen 20 dagen
na de publicatie van dit accoort, en de refte waer dat
de felve mogen gelegen fijn, binnen andere 10 dagen
naeftvolgende.
7. Gedurende welken tijd van 't vertrecken der voorfeide vreemdelingen fijne Majefteit en de Geünieerde
Landen fullen een Leger oprichten van lieden in defen Landen geborenen anderen die fijner Majefteit en
den Staten der Landen die in dit verdrag tegen woordelijk ingaen , en noch werden ingaen , aengename fullen wefen , niet-te-min tot koften van fijner Majefteit,
welverftaende , dat de voorfeide Landen fullen fijne
voorfeide Majefteit byftaen metcontributien, in conformiteit van den ao artijkel hier na volgende, ten
einde om te onderhoudende Catholijke Roomfe Religie en de behoorlijke gehoorfaemheid van fijner Majefteitop
, den voet van de Pacificatie van Gent , Unie,
Edict perpetuel, en van dit tegenwoordig verdrag, in
alle hare poincten.
8. Sijne Majefteit fal bevelen den Staten en Gouverneursj fo wel generale als particuliere Raden en Magiftraten van Luxemborg en van Bourgoignen , te onderhouden en niet te laten verminderen of iet te doen ten
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vry en vrank fy tuflchen de voorfeide landen , alfo fy m
den voorgaenden tijd isgeweeft , en in alle verfekertheid.
9. Dat alle gevangenen van de contracterende partyen fullen fo wel over d'een als over d'anderfi)de los ge- (F- 137*)
laten werden, terftond na de publicatie van dit tegenwoordig verdrag', fo verre alfle in haerlieder macht fullen wefen fonder eenig rantfoen te betalen.
©ften

<0elij&ertoij0 ooft De jleereuan «©weg enanDe*
re fullen 3tjne flBajefïeit in alle ootmoeöigöeiD biD*
Den / Dat Ijaec Deliene in Defe EanDen toeDerom b?p en
log te fenDen Den J^eere <©?ane ban 25ucren / mit# eeD
DoenDenanDeCatUoujfte ïïoomfcljefócunie/ De pacificatie ban <©ent/ ante/ <£Dict perpetuel /en Dit tegentooojDig nerD?acf) te onDecïjouDen.

10. Aengaende de goeden die over d'een en d'ander fijde fijn geaenveert , gearrefteert en gehandelt worden ,na de Pacificatie van Gent, fo wel hier te lande, als
in Bourgoignen en elders, een yegelijk fal wederom in
komen in alle fijne onberoerd ijke goeden, en belangende de roerelijke, een yegelijk faldaer wederom in
komen, in fo verre alfle niet verkocht of gealieneert fullenfijn, bybevele van fijner Majefteit of fijner Hoog
heid , Raed van State, Generale Staten of particulier,
fteden of Gouverneurs Generaelof particulier, waer
in fullen begrepen fijn de goeden van de gevangenen
aengehouden by die van Gent en hare aenhangers, wel
verftaende dat fo veel als belangt de goede die airede
geaenveert en gearrefteert fijn , van de voorfeide gevangenendoor
,
de voorfeide van Gent en hare aenhangers
aengehouden , fullen werden gefequeftreert en in handen geftelt van getrouwe adminiftrateurs van den dag
van de publicatie defes verdrags, op dat in gevalle datfe uit haer gevankeniffe komende, werden aennemen
en fweren dit tegenwoordig verdrag , de felve hen getrouwelijk wederom gegeven en toegeftelt werden, hen
gevende binnen dien eerlijke en redelijke alimentatie
en onderhoud.
11, Alle de Gouverneurs tot defer tijd fijnde van
Landen , Steden , plaetfen en fterkten die verfoent fijn,
gecommitteert voor't vertrek van wijlen Don Johan na
Namen, fullen onderhouden en gehanthaeft werden
gelijkerwijs ook fullen gemainteneert werden die tot
den Gouvernementen door aflijvigheid vacerende, ful»
len fijn voorden worden. En aengaende de Gouverneurs die by provifien fijn gecommitteert worden door
de gevankeniffe en verftrickinge van fommige, de felve Gecommitteéerde tot den voorfeide gouvernemente fullen daer in gecontinueert werden tot der tijd van
deherftellinge enwederkomfte der voorfeiden gevangenen ,wel verftaende waer 't by aldien dat de voorfeide gevangene gerochten te fterven , dat daer in voorfien fal werden in conformiteit van den 18 artijkel.
Belovende fijne Majefteit gene af te fetten , by al dien
datfe fullen gehouden hebben aen der Staten zijde gedurende defe alteratien , en gemainteneert de Catholijke Roomfe Religie op den voet van de Pacificatie
van Genten Unie daer na gevolgt, en datfe hier na
geen dingen fullen doen ten achterdele of prejudicie
van dit tegenwoordig verdrag en defe verfoeninge.
11. En tot meerder verfekertheid , men fal in conformiteit van den n artijkel des voorfeiden Edicts
perpetuels, de contracterende Staten doen den eed
doen, mitsgaders alle perfonen in eenige digniteit geftelt ,Gouverneurs , Magiftraten , Borgers en ingefetenen der Steden en rapaffen , daer garnifoen fal wefen, en ook den krijgslieden, mits ook den genen
van den Steden en rapaffen daer geen garnifoen is,
felfs
allen anderen die eenige ftaten , bevel of officie
achterdele van 't EdicT: perpetuel in allen fijnen poine^
tenen articulen : ook niet verdragen eenig krijgsvolk hebben in krijgsfaken , of anders, en te onderhouden
door te leiden , aen te nemen of binnen 's Lands te laten de Catholijke Roomfe Religie en de behoorlijke gekomen ten achterdele van defe Landen , en fal van alle
hoorfaemheid des Coninx, volgende de voorfeide
Pacificatie,
Unie
daer na gevolgt, Edict perpetuel
't gene dathier boven verhaelt is , eed doen , en daer van
behoorli jke en genoegfame acte geven : gelij ker wijs ook en dit tegenwoordig verdrag van niet in te nemen , verde Staten wederom van haerlieder fijde fullen alle noodanderenof
, toe te laten eenig garnifoen fonder het weten van den Gouverneur Generael en Provinciael,en
lijkdevoirdoen, alfo men ook gedaen heeft, teneinde
dat de handelinge van koopmanfehap en communicatie het ad vijs van de Staten van elk Land of hare Gedepuï I. Deel.
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17. Volgende 't ad vijs en refblutie van welke Raedsteerde, welverftacnde, dat in gevalle van fubytehjken
(die gehouden fullen fijn den fel ven voorfchreHeeren
Kerkde
lal
l
nciae
node,de voorfeide Gouverneur Provi
ven
eed
te doen ) fullen alle expeditien en depeichen
ten daergarnifoen in placht te wefen met krijgslieden
gedaen
werden
die geparaphreert fullen wefen van
verfien , wetende nochtans in eede en dienfte van fijner eenen van de voorfeide Raedsheeren , om allen inMajetleit in elke Provincie.
convenienten diemen gewaer is worden > voor te ko15. Sijne Majefteiten fa! niet befwarennoch doen men.
befwaren de fteden noch 't platte land met eenig vreemt
18. Dat tot alle gouvernementen , die van nu voort
krijgsvolk , noch ook met die van den Lande, ten ware aen , ten minften tot de fes toekomende jaren fullen
dat iy 't begeerden om eenige aenftaende Oorloge of
komen te vaceren, felfs om 't hooft te wefen vanden
perijkel,en 't Iclve inden plaetfen daer 't altijd isgewoon
, fijne Majefteit verfien fal fo wel van infijn
foen
krijgslieden
garni
ide
voorfe
't
te wefen,in welken gevalle fal
aengebo rne indefe Landen als van vreemdelingen , d'eevan krijgslieden in den voorfeiden Lande geboren,
neend'andere, aengenaemden Staten der verfoenden
genaem den Staten.
Landen refpe&ivelijk capabel, bequame en gequali14. Dat in allen fteden en plaetfen daer dee Magificeert
na de privilegiën der felven, en aengaende de
deler
ftraten fijn vermaekt geweeft van den beginn
Oorlogen extraordinaerljk, de felve lullen geredreffeert Raden fo wel den priveen als van de financiën ofandeen peftelt werden na de ufancien en privilegiën van re officien van importancie, fijne voorfeide Majefteit
elke plaetfe, geobferveert ten tijde van wylen Keifer j fal defelve ook verfien met ingeboorne des voorfz lands,
of ook met andere niet fijnde ingeboorne, aengenaem
Carel den vijfden, ftellendefulke orden, dat de voorden
voorfchreven Staten , dewijlke al eer danfe ontfanfchreven Magiftraten gereipectcert en geobedieert werden fo 't behoort, om niet in nieuwe inconvenienten gen werden, fullen gehouden fijn folemnelijk tefwete vallen.
ren dit appoinétement , en by eede te beloven , in gevalle datfe gevvare worden, dat daer iet gehandelt worde
iy. Sijne Majefteit fal tegen woordelij ken voortaen
ant
Lieuten
en
tot prejudicie des lelven , de particuliere Staten daer af
committeren, tot eenen Gouverneur
Generael van defe Landen , eenen Prince of PrincefTe te verwittigen , op poene van gehouden te werden voor
van fijnen bloede, aengenaem den Staten, die fal ge- meinedige en eerloos.
houden fijn, folemnelijk te fweren, te onderhouden
19. Sijne Majefteit fal beveftigen alle conftitutien
de Pacificatie van Gent , Unie daer nagevolgt, hetE- van renten , penlioenen en ander obligatien , verfekedidt perpetuel , en dit tegenwoordig verdrag in alle haer ringen en impofitien die de voorfchreven Staten by adpoincten en artijkelen, en namelijk te onderhouden
vijfe van elk Land, hebben gedaen en gepaffeert, fuldeCatholijke Roomfe Religie en behoorlijke gehoorlen doen en pafferen , allen den genen die hen geaffifaemheid van fijne Majefteit, biddende de felve leer fteert en gerieft hebben , fiolen affifteren en gerieven
oormoedelijk en aenhouJende, te willen aggreeren
met penningen, om hen tehulpe te komen in haren
en continueren in 't voorfeide gouvernement , mijn noodentotbetalingedergemaekte fchulden, tercaufe
Heere den Eertshertog Maihias, mits dat hy terftond van de voorleden Oorloge, in conformiteit des 18 arvertrecke, en hem begeveinde Landenvan defe ver- tijkelsvan 't voorfz EdicT: perpetuel.
foeninge, foniet met volkomen commiffieten minzo. En en fullen voort aen in gener manieren beften voor den tijd van driemaenden. En fo fijne Maje- fwaert
werden met fchattingen, tribuit of infettingen
fteit daer niet toe woude genegen fijn, de Staten fullen anders danfe geweeft hebben ten tijde van wijlen den
den Keifer bidden dat hem gelieve yan fijne Majefteit
Keifer Kaerle , en by confentement der Staten van elk
te verkrijgen eenige fatisfactie voorden voorfchreven
Land refpe&ivelijk, dat alle en yegelijke privilegiën,
Eertshertog. En terftond na 'tvertrecken en uitgaen
fowelin generale als in 't parder voorfchreven Spangiaerden en andere vreemde- ufancien enticulierecoftuimen,
fullen onderhouden werden , en in fo verre
lingen uit alle defe Nederlanden, en na 't overleveren als daer eenige fijn gebroken of overtreden worden,
der Steden ,Caftelen , Sterkten , fo gefeid is , mijn Hee- die
fullen gerepareert en weder opgericht worden.
re de Prince van Parma fal't gouvernement Generael
il. Boven dien fullen de contracterende partyen,
hebben , om 't welke te bedienen , fal hy hem begeven voor fo veel alit hen fal raken , gehouden fijn te renunmee alleenlijk 10 dienaers van fffnen huifeen vreem- cieren
alle confederatie en verbin ten iffen , die fullen
delingen,ook met fodanige guarde als na ouden gebruik, fijn gefchied vanden beginne der veranderingen en alander Gouverneurs hebben gehad, van ingeboorne teratien.
11. En om dies willen dat henlieden de Staten verdes Lands en vreemdelingen , d'eene en d'ander den
Staten aengenaem , in eenige Stad der voorfchreven obligeert vinden te wefen aen de Coninginne van EnLanden , om te regeren by advijfe van den Raed van
geland en
, mijn Heere den Hertog van Anjou , Broe»
Staten gementioneert in den volgenden artijkel , gedu- der van den Konink van Vrankrijk, om den goeden
rende den tijd van fes maenden na den dag van 't vertrek byftand enaffiftentie van henlieden gedaen fijne Mader voorfz, vreemdelingen en leveringeder voorfchre- jefteitfal binnen twe naeftkomende maenden, nadat
ven plaetfen : voor welk vertrek der voorfz vreem- 1 de Prince van Parma fal aen 't gouvernement generael
delingen en leveringe der voorfz plaetfen en voorbe- j fijn gekomen, fekere perfonen van qualiteit tot den
reidingetot publicatie van dit verdrag inden Landen, j felven fenden , om alle goede dienften te doen, en fal
fullen de Staten correfpondentie houden met fijne Ex- J deverbintenifleenoudevriendfchapmetdevoorfchrecellentie, en hem verwittigen van alle 't gene dat daer venKoninginnewederfijts gecontinueert werden, deffal gehandelt werden, aengaende de executie des fel- 1 gelijken ook met den Hertog van Anjou, houdende de
ven : en alle placcaten , mandementen en provifien ful- felve van nu voort aen voor goede vrienden , gebueren
len gefchieden uiten onderden name van fijne Maje- en Bondgenoten.
fteit alleenlijk, na welke fes maenden, fo fijne Maje1?. En tot vermeerderinge vanden goeden wille en
fteit noch niet en fal verfien hebben totten Gouverne- aftedie, die de Princen behoren haren onderdanen te
mente defer landen , om alle defordre ot confufie te dragen, enrefpeclivelijk, op dat de felve onderdanen
fchouwen , fal dat felve geadminiftreert v/erden by den mogen beter genegen fijn tot het refpeót en behoorlijke
Raed van Staten , verwachtende de komfte van den
gehoorfaemheid diefe haren natuerlij ken Prince fchulnieuwen Gouverneur.
digfijn, hetfehijnt oorbaerlijk en noodfakelijk tewe16. Sijne Majefteit fal kiefenvoor fijnen Raed van fen (fo men ook 't felve ootmoedelijk van fijner Maje
Staten tien of twaelf perfonen , fowel van de Heeren fteit is verfoekende ) dat haer belicve met de eerfte geen Edellieden, als van geleerde Heden, of meer, fo legentheid en fo haeft alft mogelijk is een van fijnen
't gebruikelijk is geweeft,
ingeboorne 's lands, van kinderen herwaers-overte fenden, dewelke apparent
welken de twe derde delen alfullen
moeten aengenaem fijn fal hem indefen Landen te fuccederen, om alhier
lijn den Staten der voorfchreven Landen, enhaerpar- opgevoed en onderricht te werden na de maniereder
tye gcvolgt hebben vanden beginne der Oorlogen tot felver Landen , in alle Godfaligheid en behoorlijke
nu toe.
deugden»
24. Alle
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Oor/pronk der Ned d'Otgnyes.

14. Alle Provinciën , Caffelryen , Steden of particuliere perfonen van defe Nederlanden > die met fijner
Majefteit hen fullen begeren te verfoenen , op den feJven voeten conditie van dit tegenwoordig verdrag, fullen de felve beneficie genieten , mits datfe williglij k daer
toekomen binnen drie maenden,na 't dadelijke vertrek
der Spangiaerden uit allen defcn Nederlanden.
aj. De Staten fullen ootmoedelijk bidden de Paufelijke Heiligheiden de Keiferlijke Majefteit, denKo(F. 158.) ninkvan Vrankrijk,den Hertoge van Anjou,deEertsbiflèhoppen van Colen en Trier , en den Hertog van
Cleve, alsyverige Liefhebbers van de rufteen welvaren der algemeine Chriftenheid , dat hen believe de
hand aente houden, op dat dit verdrag en appoinctement werde in alle fijne poincten volbrochr, volkomen
en onverbrekelijk onderhouden.
16. En fo in d'executie en volbrenginge van de
poincten der voorfeide Pacificatie en wat daer aen
kleeft,eenige fwarigheid op refe na de Publicatie van dit
verdrag , fijne voorfeide Majefteit en Staten der Landen fullen refpeólivelijk CommiflariiTen deputeren,
om 't felve te verftaen , te appoin&eren en in 't werk
te bringen.
17. En fal dit tegenwoordige verdrag en appoinctement beveiligt werden met eenen folemnelen eede over beide fijden , op de heilige Euangelien > en by fijner
Majefteit geaggrcert en voor goed gehouden , binnen
drie maenden , volgende na de publicatie des fèlven ,
of noch eer , ift mogelijk.
x8. Aldus gedaen, befloten , gearrefteert en geaenveert , in de Abdye van Sinte Vaaft van Atrecht , den
17 dag van Mey e 1579. By den Eerweerdigften Heere
Matheus Moulart Biffchop van Atrecht , Mer Jan van
Noircarmes Riddere, Baroen van Selle , en Guiüaume
Ie Vajfeur Heere van Walhuon , gecommitteerde en
Gedeputeerde van mijn Heere den Prince van Parma,
uit den name van fijner Majefteit , over d'een fijde , en
by mijne Heeren de Staten des Lands en Graeffchaps
van Artois, in volle verfamelinge, den Eerweerdigften Vader in God Heer Jaques Froz , Antoine Germain
Abt van Vicognon , Mer Niclats van Landm Ridder,
Heere vin Heule , Erfpanetier van Henegouwe, Lancelot de Per/ant , Heere de la Haye , d'Heeren Jan d'Offignies „ Heere van Markque Voorfchepen , en Lois
Corbaut twede Schepen der ftede van Bergen , Jaques
ie la Croix Heere van Callevelle Raed der voorfx ftede»
met Meefter Davidvan Hanthin Doóteur inden Rechten , Penfionaris der voorfx ftede van Bergen, en Lois
Carlier Griffier van de Staten des Lartds en Graeffchaps
van Henegouwe Gedeputeerde van de voorfchreven
Staten. En de Heeren Roelant de Vicque Bailiu van
Warin , Jaques de llennin , Heere van Giflengien Bailiu van Comene , van wegen der Heeren hoge Jufticiers: Jan Pitavet Heere van Grantlijs Meyer, en
Meefter Denijs Gilibert Licentiaet in de Rechten,Griffier der ftede van RijfTel, van wegen der Schepenen
en Raed der voorfchreven ftede van RijfTel: dcnEerweerdigen Vader in GodeHeer Pieter Carpentier Abt
van Loz, en Meefter FlorU van den Keer e* Canonik
der Collegiale Kerke van S. Peter te RijfTel , Gedeputeerde van de Heeren Prelaten en de Geeftelijke.
Ook HeetEuftace cCOignyes Heere van Auftin, Grifon &c en Meefter Adriaen Reblemette van wegen
der Edelen j en van wegen der Magiftraten en Raed
der ftad van Douay , Ettflace d'AouJi , Heere van
Jecumelle Francois, hooft van de Schepenen der
voorfchreven Stede, en Meefter Phillips Broids Licentiaet inde Rechten Raed en Penfionaris der fèlven ,alle Gedeputeerde van de Steden en Caffelryen
Van RijfTel , Douay en Orchies over d'ander : tegenwoordig mijn Heere Robert de Melun Markgrave van
Richebourg , Burggrave van Gent , Baroen van Chaumont , Gouverneur en Capitein Generael des Lands
en Graeffchap van Artois en Mer Adriaen van
Oignyes , Ridder , Heere van Willerval Gouverneur en Capitein Generael van de Steden en Caffelryen van RijfTel , Douay en Orchies. Ondertekent Mathieu Mfiulart Biffchop van Atrecht. Johan
II. Deel.

IOI

deNoircarmes, Guiüaume Ie Vajfeur, RJe Mslm, A>

Beneden ftond gefchreveh: wy Griffiers der Staten
en Graeffchepen van Artois, van Henegouwe, van
de ftad van RijfTel , en Raedshecre der ftede van Douay ,in abfentie van den Griffier der felver Steden , tegenwoordig byalle 't gene dat in
gefchrienfteMeefte
begrepen is, hebben by bevele van ohfe dit
Heeren
rs
refpe&ivelijk hieronder gefield onfe namenen handtekenenin
, atteftatie van der waerheid , dag en jaer
als boven, den 17 Meye 1579. Onder getekent , P»
Marckant, L. Carlier Die Giüebart , P.Brèede. Daer
na ftond alfo :
En wy Grave van Lalaing Lieuteriant , Capitein Generael en Hoog- Bailiu van 't Land en Graeffchap vari
Henegouwe, hebbende geafïifteert tot de vorderinge
van de voorfchreven Pacificatie en overfien de artijkelen begrepen in dit gefchrifte, houden voor goed,
accepteren en conformeren ons na de felve. Oorkonde
mijns naems hier onder geftelt, den 23 d2ginMeye.
Getekent
Philippe de Laling.

T\€n zt SCugufti fieb&en be <8efanten btt&ta*
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Doorluchtige, Èerweerdige, Hooggeborene , Edele , Wijle en Voorfichtige. Gelijk over al kond
enkenlijkis allen menfehen, met hoedanige grote ellenden en quellagien ulieder Vaderland beroert , beftotenen verwoeft is geweeft : alfo mag ook eenen yegelijken wel kennelijk wefen met hoedanige waerachI 3
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gegeven, en door henlieden doen eer tijd fonder twijfel over gelonden tot ulieden , geen antwoorde en hebben ontfangen tot noch toe. En alfo onfe en onfer onderfaten noodfakelijke faken fo veel maenden achterge- (F. 133.)
houden en gefchorft fijn geweeft , alleenlijk om dit tractaet , en geenfins en gedogen dat wy hier ons langer laten te vergeefs houden , fo en hebben wy niet konnen
laten , ulieden wederom over te fenden de voorgehoudene middelen, en ulieder antvvoorde te begeren in
den naem van de Keiferlijke Majefteit. Hierom vermanen wy u lieden ernftelijk , dat gylieden van ftonden
aen ons fulke antwoorde over fend, op de middelen wedat de,, en
brieven
defe onfe en
fende
ierlijke
aile
Staten
wy
wy
enKeyRijks
des: opRijks
Staten des
debygevoegt
aile de
en
Majefteit,
ierlijkeaenMajefteit,
Catholijken Conink, en u lieden en den gehelen Kei- , daer uit mogen fekerlijk bevinden en verftaen , datgylerlijkeendeGemeinte van het geheel Kerftenrijkfijn lieden liever begeert geruftelijk in vrede te leven, met
dragende: noch en hebben genen arbeid, moeite of nederlegginge van wapenen, haetennijd, dan langer
kolf gefpaert, of iet achtergelaten dat ons noodfakelijk gequelt te worden met ongemak en perijkel van defe
ofoorboorlijk heeft gedocht tewefenom vrede te ma- deerlijke en jammerlijke oorloge. Om welken peis rijken. Maer alift fake dat wy ulieder Gefantennietal- pelijkenvaftelijktemakenen te beveiligen , van node
leenlijk in 't beginfel van defen handel hebben verwacht fal wefen , dat gylieden uwen Gefanten niet de voorfeieen wijle tijds, maer ook daer na, fofy compareerden ',de antwoorde ook fend genoegfame commiffie enbemeteen ongenoegfaem bevelen gereftringeert op den vel. Iftdat gylieden dit doet, gelijk wy verhopen dat
tijd van fes wekemhebben wy defelve dikwils vermaent, gy doen fult , fo fuldy u felven en uwen Vaderlandefeer
datfyfouden beforgen breder commitlie, en ook ver- goeden en noodfakelijken dienft doen. God almachtig
lencinge van den tijd. en deshalven hebben wy ook aen j wille u lieden lang welvarende bewaren, en bewegen
ulieden gefchre ven , en hebben ons vaftelijk laten voor- j om defen voorgehouden peis met uitgeftrekten ermen
Gegeven te Colen den 5 Auguftiinhet
teomhelfen.
vertoevingeen
of gebeurt
geen gebrek ift
ulieden
d'ataen des
llaen, wefen:
1779.
buiten \jaer
niet tegenftaende
foude
onfe hope en ver wachtinge, dat wy geen antwoorde
. iojv .2
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ere Provingekregen hebben vanu op onfe brieven of dat uwen oneven der Cowwfartfe* aen de particuli
ComGefanten breder volle macht overgefonden is geweeft, , fffc DeJ Keiferlijke» Majejietts Gedeputeerde
mifartfe» tot den Crede- handel van Nederland.
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van jTPErweerdige, Welgeborene Edele , Welgeachteen
nieuwigheden en veranderingen, die de vorderinge van , •*-iWyfe. Watwy tot noch toe door commiflie en beden vredehandel befwaren, welk ons lieden een recht- vel der Keiferlijker Majefteit hebben gedaen , en wat
veerdige oor&ek foude hebben mogen geven, alleho- jmiddelen van vrede darter voorgehouden zyn met den
pe van vredemakinge terftond te laten varen, en van Hertog van Terra Nova, Mandataris der Coninklijker
hiertevertrecken , om te fchouwen alle onnutte onlco- j Majefteit, en met de Gefanten der Staten van Nederften en moeite : en hadde des Keifers bevel, en de Chri- land , om ulierder Vaderland te helpen en te verloffen
ftelijke liefde tot de ingefetene des Nederlands, die met uit den brand derjammerlijker Oorlogen , daer aen en
lange inheimfe Oorlogen jammerlijk worden verdor- twijffelenwy geenfins, 't ielveen is ulieden door de Geven ,ons hier niet gehouden , en beweegt , defen vre- 1fanten der Staten , of door de Gedeputeerde t'Antwercfehandel te vervolgen en te continueren; waer in wy pen vergadert , genoeg verklaert geweeft. Enalfchijnt
ten lellen fo verre lijn voortgevaren , dar wy in politijke het by avonture overtalligen nodeloos te wefen daerom
faken fulke middelen hebben by gebracht, en van den brieven te fchrijven aen ulieden , en aen de particuliere
Hertog van Terra Nova des Coninx Commiffaris ver- Staten van andere Provinciën : aengefien nochransdat
kregen , als elk menfeh foude moeten oordelen te we- ons bevolen is van de Keiferlijke Maj. , en dar ons toefen leer rechtveerdige en bequameom weg te nemen
ftaet defen vredenhandel in aller voegen te vorderen, en
alle oorfaken van de aengenomen Oorloge: ten ware dat wy van de Gedeputeerde der Staten t' Antwerpen
datyemandfonderte gedenken de Godlij keen wereld- vergaderr,noch op onfe eerfte brieven noch op de midlijke rechten , of beloften by de Staten en onderfaten fo delen van peis over fommige weken voorgehouden,tot
hooglijk enmenigmael verhaelt, meinde datmenden
noch roe geen antwoord hebben ontfangen, en dat onfe
Conink ganfchelijk foude weigeren , en benemen de en onfer onderfaten faken tot noch toe op een fijdegefer,
gehoorfaemheid en autoriteit diefo feer noodfakelijk gefufpendeert,engrotelijkveronachtfaemtniettoeenlaïstotdegeruftheid vande Landen. Bovendien dat de ten datwy ons hier langer tevergeefs iaten houden :fo
ConinklijkeCommifTiris vanfelfsin den naem vanfij- hebben wy niet konnen achterlaten ulieden en den partine Majefteit den Onderfaten gegunjen verleent heeft, , culiren Staten vande andere Nederlandfe Provinciën, oniet min, maer noch meer dan inde Pacificatie van jver te fenden copie van onfe lelie brieven aen de Staten
Gent, en in de nagevolgde Unie, en in 'tEdid van ! gefchrevemen vande voorgehouden middelen- Want wy
BrulTel veraccordeert is geweeft , en in veel brieven tot !laten ons voor fcker voorftaen,dat u lieder promotie en
de Keiferlijke en Coninklijke Majefteit, en tot andere vorderinge fo krachtig en gewichtig fal wefen by de GePriAcen belooft , en fo dikwils gefworen is geweeft. Én deputeerde der Staten die t'Antwerpen fijn , dat wy dies
alfo de faken fulx fijn, en dat mits hetaenveerden van teeeren haeftelijker antwoorde fullen ontfangen. Hierdefe middelen, alle politijke twedrachten, daer defe Jom vermanen wy u neerftelijk en vlijtiglijk, dat gygrouwelijke Oorlog beginfel door heeft genomen, ge- | lieden metfulke forgvuldigheiden neerftigheid , als de
lijk hier voorgefeid is, ganfchelijk fouden ophouden, |gewichtige fake, en de welvaert van u lieder ganfeh
en neder geleid worden: en dat daer-en-boven noch Vaderland is eifchendei defen handel overlegt en ter
billik noch nodig is, te willen in fake van Religie meer herten neemr: en met eenen ook overdenkt dat defe
krijgen met geweld en wapenen , dan in de voorfeide Oorloge , offy langer blijft durende , of meteenen korgefworene Pacificatien en beloften verwilligt is , en dan ten aenftoot een einde neemt , de Provinciën in alluldes Coninx Commiflaris van felfs heeft toegelaten : en ken nood lichtelijk ten lelten fal mogen brengen, dat fy
dat den jammerlijken nood van u lieder Vaderland is bedwongen fullen worden tot veel fwaerder en moeyeeifchendehaeftelijke vcrfieninge en remedie van defen lijker vrede,dan nugeprefenteert word : en dat gylieden
feer benauden tijd, en om te verhoeden andere perijke- dies te meer defe ulieder faken vervordert , en follicilen die fouden mogen overkomen : fo verwonderen wy teert by de Gedeputeerde van de Staten t'Antwerpen
ons wel te rechte, hoe dat het mag komen, datwy op , vcrgadert,met al fulke behendigheid als behoort:dat terdufdanige middelen over drie weken uwen Gefanten ' llont tot de middelen hier bygevoegt een bequaraeen

tige vaderlijke affedie en vhjngheid de Keiferlijke
Majefteit tot noch toe verfocht en geproeft heeftdu-te
bluffchen den brand van de jammerlijke en lank
Keiferlijkc Majefteit onrende Oorloge. En fo fijne met
hy u lteder Vaderland
waa
,
derandere remedien
beneerftigt heeft te verloffen van defen groten brand,en
wederotnte brengen in de voorgaende eere , wetten en
mfettingen , ons lieden den fwaren laft , en de forge om
ïulx te volbrengen, heeft opgeleid: fo heeft ons gedocht, datwy amptshalvenfchuldig waren na ons befte, tegens alle inconvenienten te verfien, hebbende
daerom onfe eigeneen onfer onderfaten faken op een
gevier ganfche
over «roede
hier fulke
i-~™»r-.
ftp,»ppff.
mer
fulke
affeciic
als
, en fijnmet
'«reliek
fijde
den
wy den
als wy
affectiemaenden
goede
«reweeft,
komen
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antvroorde, en haerJieder Gefanten die
hierzyn, een genoegfame commiffie overgefonden
worde : op dat üMq door hulpe des almogenden Gods u
lieden en u lieJer Vaderlande peys en vrede wederom
gegeven , en den brand der ichadelijker en jammerlijker oorlogen uirgelefchc mach worden. Noch en laetu
lieden geenfins afleiden van dit propooft, doormeininge van eenige wanhope of miftrouwinge, indien u
lieden iulks war ingcblafen wort van de gene die u u we
welvaert niet wel en gunnen : aengefien dat wy wel we-

ten , dat des Koninks lin en hèrte niet alleenlijk om
vredetemiken, maer ook te houden en te continuerenaifogefteici
ijfFeien, defelveen
fai, byibnderlijksjdatwynierentw
door het middelen der Keiferüjker
Majeiteitjfo wel beveftigt worden, dat noch gyüeden
al t'famen, noch yemantvan u lieden infonderheid
eenigperijkel daer af lullen vrefen of verwachten. God
almachtig wille u lieden in gefontheid bewaren, en
den vrede dien gy lange hebr begeert, verleenen. Gegeven teColen den 5 Augufti, 1779.

ISota. <3!n Den 25?tef aen De ^ollanbertf en ^eIanDer£ gefclpebcn/ iö Defe claufule bpgeboegtna
(Kt tDOOJt/ overgefonden worden.
Welk wy betrouwen dat gylieden tevlijtiglijkeren
gewillighjker (uitdoen , aengefien datdoordeartijkelen de Pacificatie van Gent u lieden vaft en van weerden blijft , en dat 't gene u lieden van felfs wort geprefenteert , dat gy tot noch toe hebt begeert.

€n inbebneben aen DeiDlamingen/ «0elDerfeen
Eutpbenfegefcb?eben/ltaet Defe Claufule bpgeboegt
na 't felbe toOO^D/ overgefonden worden.
Welk wy betrouwen dat gylieder te vlijtiglijker en
te gewillighjker fult doen , aengefien dat wy verftaen ,
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dat in 'u lieder inwendige lichamen de fackelen der
brandender oorlogen , dreigende deverwoeftingeen
verderffeniffe van uwe Provinciën, ulieden merkelijk voor oogen komen.

D€fe25?ieben/ mitfgaberg De b?ieben ban Den
hertog ban (€erra $oba/ bol öonig-bloepenDe
tooojDën/met aenp2ijfingebanDen©2eDebanDel/ en
be g?ote mtlötgbcib en gbeDertierenbeiD DieDenCo^
ntnft in Defen betoont/ Daer Dooi (öp fclmjft) Datfe fto?*
teltjft tocoerom fullen geraften bp alle b?eemDeP20*
bincien en Hanben / tot baer ouöe reputatie / cre<
bijt/ rijltöom entoelbaren/ baertn 3pboo2DentijD
Deo1 /tegentooojoigen
op?ocrg
te toe*
fen
en Dat Op U002ellenötgen
fefter toefegt
Dat plegen
fulr alleg
ten
eeutoigen Dagen onberbjeftelijft inalle3ijnpoinctcn/
geen uitgefonDert / fullen gcliouDen en acrjtetbolgt
to02Den|c» toefenbe Den felben in Date Den n 3llu*
gufli
beanttooojt/
en 3ön
tuf?
feften 1^79.
beiDcn 3ijn
nocf)al t'famen
anDere bjieben
aen Den
Staten
<©eneracl gefcljjebcn / Daer in Den felben Staten ter?
myngefteltioV omeintelijft ftaerluiber refolutienop
Dcfclbe acttculen ober te fenDen / met bermelDen Datfe
niet anDceg noeft boozDerlijberö meer en baDDen te
beitoacluen Dan inDefelbe3Hrtifulentoa.ö,bcg?epen/
(tellenDeDen felben termijn Den lelten Dag <©ctob?i&
^aer op De Staten <0enerael geanttooo^t fjebben/Dat
beenntsï De gjoottojgtigïjeiD Der fahen /en Dat De ^taten ban Den Jffcobinrien eerft Daer op baDDen moeten
tjooren De .KBagtftraten ban alle Den fïeben / en De fa*
fee nu fo berre geb?acljt toa.3/ Dat De <0eDeputeerDe
ban alle De ^obincien Den 17 Dag Der maertb ©ctob?is t'3lnttoerpen fouDen toefen / met commtflfe en
wacbt om ban allen faften uittcrlüft te o:Donneren / en
Dat alle menfcljen blijtiglijlt fiaebtenna Denuitganft
bcc faften in OaeriieDer beerlüneberfamelingegebou;
Den/fo baben fp Dat bare ^ooilucbtigbeDen en iBeeröigbeben/ Die fo bele maenDen lanfe noc?) bofi noclj arbeiD en öaDDen gefpaert / tot De berfoeninge en b?eDe
maïunge tuffen Den Catljolijben fóoninft en De^eberlanDen/ Datfe fjaer nu 00b m 't alDerlefle toerft toiiDen getoeerDigen baer bertreft niet fo boeten binnen fo
luttel Dagen te benutten / maer toat langer tebertoc*
ben / tot Dat De Staten refolberen / en bare refoïutie
obecfenDen/'t toelh fp fullen beneerfltgen te mogen

gefcfjtctren binnen fio,2te Dagen / naec 't ef nöe ban ©ctober. a©aut bet Den p?obincien gjotelijr aengaet Dat
ban Defen banDel eenöeen einöegemaeftt toerDe/ en
Dat allemenfcben toel ftonben berfïaenDat De ftlaré
fïilteDe$b2eDe0 beter io7 Dan De jammerlijfté fcljaDc
ber<©o?logen / foberre De felbe lpdclyït en fefterté:
fcönjben onDer anDeren mcDe öattet ftennelijft té/ boe
luttel maebtö Dat gcöab nebben De biDöingen en tuf=
fcljenfp?ehingen ban De föcifeten iferDinanD en IBa*
rimliaen / en ban febier alle De ^incen ban €uecpa
j Ottt te bcbtoingen De0 I^CCtOgeban 3Cit>a cafetn{)e te
j gen De onnofele/ en tegen benluiben / en ban Ijoe
j ftlepnDer bjeerDen bp De $n'nce ban^arma toaren
i getoeefi De begeerten en bcDen De£ tegentooo?Digen
! Üieiferg en barer ï&oo^lucbtigbeben en JBeerbigbe?
Den.
3CengaenDe
D'opbOUDinge
ban töapenen
enbe*
ftant DurenDe
Den tnD
ban De communicati
e/fo bertjo*

pen fp Dat bare *©oo?lucbtigbeDen en JBeerDigbeDen
nietganfelijben fullen berfmaDen bare fo?gbulDigbe>
Den/ om alle periculen te toeeren en feeeren/ enobec
al billibljeiD en recbtbeerDigbeiD te bolgen en ben-lui*
DenDaernatefcbicben/ biDDenDe Daerom Datfe alle
Dingen toillen beter enDe goeDertierltjber bcrflaen / en
in De ftantaftigljeiD ban Den gemenen b?eDe te bojberen / te toillen bolljerDen / en te Colen blijben fommi*
ge Dagen boben Den termijn in De boo2f5.b?iebenge*
fielt / tot Datfe bolle anttooo?De ban De <&taten fouDen
Ijebben ontfangen en bolDaen / en ten einDe gebjacljt
't gene in Den b?eDcntjanDel nocb te Doen toasf / fp fullen met alle blijtigljeiD en bermogentbeiD altoos ar*
beiDen te bergelDen De menigerlep en fonöerlinge goe*
DertierentbeiD Den 53eöerIanDen betoont, ©cfen b?tef
toa^geDateertDen 20 ^ctobjiö*
<©en 13 !$obemb?t.0 toerDen De (©efanten Der
Staten in Den raeD ban De peeren Commiffariffen
Der &eiferlijue iBaiefleit ontboDen / en bebben Doo?
Den Cancelier ban fCrier / in bare tegentooo?Digbeib
in 't bo?t Doen berfelaren / op toat bope fp Daer toaren
gebomen/boegetroutoelijbfpin De falie baDDen ge*
DanDelt/boebeel tpDiefnualreDe berloopentoajs/ en
| nocljtanss De refoïutie Der graten niet ober en guam
na Ijaerluibec menigerlep bermaningen: Dat Daer*
luiDee eigene faften niet toe en lieten langer te beiDen/
Dat fp bier om geo?Dineert öaDDen Defen banDeleinD*
lijft te (faften / alfoó fp fouDen berflaen uit bet gefcb?tft
Dat ben in fieDe ban bertreft boo?geöouDcn fouDen
©ertecfc
too?Den.
Vertrek der Heeren CommiJJariJJen.
Keiferlijker Majefteits CommilTariffén fou■^^den wel wenfen en begeren dat defen feer fwaren
vrede-handel van Nederland met fo veel arbeids,
moeite en koftcn dus veel maenden getraóteert en gehandelt, door de hulpe Gods, des Keifers autoriteit,
en der Heeren Commiffariffen arbeid en neerftigheid gebracht mocht worden tot fuiken einde als fijne
Majefteit en alle oprechte goede menfehen hadden
verwacht, tot vrede en vorige weivarentheid der Nederlanden , want hen en foude niet aengenamer hebben mogen gefchieden , dan na fo groten koft en fware moeite tot defen handel gedaen , de foete vrucht , te
weten , de verfoeninge van Nederland met haren

DEr

Lands-heere , en waerachtigen vrede , ftilte, en geruftheid , voort te brengen , en de fel ve Gode den aengever des vreeds, der ChriftelijkerGemeinten, en der
eeuwigheid te offeren en heiliglijk toe te fchicken.
Maer want zytothaers herten begeerte niet hebben
konnen komen, fo dunkt hen voor 't befte, verduldat z.y niet en konnen verdiglijk te verdragen 't gene
anderen jen te maken een einde van defen vrede-handel, niet foiy wel fouden willen, maer foly flechs
vermogen. En gelijk de menfehen van verfcheiden
meininge en oordeel lijn, fo fullen mogelijk fommige voor lichtveerdigheid houden , dat defen fwaren
laft , fonder eenigen fchijn van verfoeninge, aengenomen, en niet teritond wederlegt is geweeft: en mogelijk fullen fommige feg^en, datter meerder neerftigheid, toègevinge , en toelatinge van node isgeweeft
I 4
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Het dertiende Boek.
tholijke Roomfe Religie te bewaren i en de getron wigweeft, én dat de Heefeh CommifTariflèn wat achter
heid en gehoorfaemheid tot den Konink van Spatidat*»jn
nge
meini
van
fullen
e
ander
gien doen verbinden > en hadde namacls ook van gegelaten hebben:
bevan dit tractaët en foude den
men fo haeftgeen einde
lijke {o 't by den Konink gedaen was, de fake geftelt
horen te maken , maer dat men na de gene die
inde handen der Keiferlijke Majefteit, enindittracraed fouden veranderen , de lange vertoevinge verant- taet van Colen geconfenteert. Want wie en foude
, de voorgchoudene conditien van vrede niet gehoopt hebben dat mee de hulpe Gods peis en
wo rdenen
aenveerden, langer hadde moeten vertoeven, of hen vrede foude hebben gemaekt^eworden , nademael dat
eenen weg bereiden en wijfen , waer door men fonder beide de partyen in defen ltand van twifte van een
letfelofachterdenken eens hadde ten langen leften mo- meininge werden en confenteerden ? wie foude hebgen geraken tot den begeerden vrede , en tot de prohj
telijice vrucht van defen handel : fo en hebben deHee- ben gedacht of gepeift , dat de Staten en Onderfaren CommifTarifferi , om des Keifcrs Majefteit , en jten van Nederland de grote benautheid en dcerlijkheid
haers felfs autoriteit te befchermen en bewareh, en j van haer Vaderland : der Keifêrlijker Majefteit, en
d'oordelen van fommige menfehen afte wijfen en te jdes Keiferrijks Staten , en den Gefanten der Heeren
wederleggen, en der onvvetentheid van d'andere en der Commiflariflen verklarende, en haer-lieder hulpe
fpader aenveerdingen van peis ter hulpe te komen , niet begeerende , fo luttel werks fouden maken van deaugener die fy om hulpe baden , of hare Ge
der defen
toriteit tot
konnen laten , in ftéde van vertrek en beQuit des voor- fanten
Landsdag door de Keiferlijke MaMandaNova
Terra
feiden tra&aets , den Hertog van
fenden te fpade en fonder wet-'
,
fouden
jefteit
geboden
tarisdes Catholijken Konings, en ook mededen Ge- telijke commiflie, of yet fouden achterlaten dat hen
n 't gene mocht helpen en baten om hare eigene jammerlijkvolgt : van Nederland' , te verklare
dat hier fantennader Staten
heden en fchaden afte keeren en te weren.
Indeneerften fo dunkt hen gcenfins te verfwijgen,
Wie en foude niet gehoopt hebben , dat de Staten en
datten felven tijde alszijner Keiferlijke Majefteit be- Onderfaten van Nederland gedachtig fouden lijn geliefde henlieden op de fchouderen te leggen den fwaren laft van defe Nederlandfe beroerten te ftillen, fy weeft harer prefentatien , allegatien , en heiliger beloften: en niet fouden doen of begeren dat daer met niet
feer grote forge en vrefe hadden gevat , overmits fo
over
een
quam? wie foude oit hebben gemeint, dat de
Veel grote tempeeften, ftormwinden en watergolven
Staten en Gemeinten van Nederland fó moede en mat
waer met fy verttonden dat Nederland ganfchelijk beroert te gronde gink , fo dat dit quaed alfo feer in de her- gemaekt wefende door langdurende Oorlogen , als
ten van fommige verwortelt was , datter genen raed alle oorfaken van, aengenomene wapenen gefchorft
was om goede en heilfame remedie daer toe te doen , waren , gereder fouden wefen om defe deerlijke Oorloge voorts te herderen, dan den vrede teomhelfendie
en dat het onmogelijk offeerpijnelijk foude wefenfo
veel doodlijke wonden te heilen en te genefen met dit hen fo goedertierlijk geprefenteert is ? wie foude hebtractaët .
ben gedacht of gelooft , dat de fubmitteringe van beide zijden der Keifêrlijker Majefteit gelijkelijk gedaen
Om defe en meer andere treffelijke óorfakert, hebben fyhaer uiterfte befte gedaen met veelderlcy excu- en verklaert, op dit tractaët van Colen , ons de profatien defen fwaren laft ootmoedelijken vlijtiglijJjaf te batiefo grotelij k te veranderen en te reftringeren , en
keren en te mijden : maer de Keiferlijke Majefteit desKeifèrsen CommifTariflèn vaderlijke affectie, liefheeft fo vaderlijke affectie en liefde gehad tot de be- de en arbeid te vergeefs en om niet feude hebben gedrukte Nederlanden , dat hy met gene excufaticn om |weeft ?
Maer hoewel de Heeren CommifTariflèn alle goed
te fetten is geweeft van zijne meininge : ja heeft fo dik
eh menigmaelfeer genadelijk tot de Heeren Commif- hopende van defe dingen, ten felven tijde dien de Keiferlijke Majefteit hen en den partyen hadde geftelt , en
fariffen daer af gefchreven, dat fy der Godfaliger begeerten en wille van fijne Majefteit niet langer hebben kon- aldus voor 7 ganfche maenden hare eigene en harer
nen of mogen wederftaen. En hebben defen laft dies (onderfaten faken op een zijde ftellende hier zijngeko
te gewilliger aengenomen , want fy de Nederlanders ' men, en algereet zijn geweeft om dit tractaët tebeginharegeburen fagen deerlijk gekrenkt en gebroken met nen : nochtans hebben fy van wegen der Staten van
defe jammerlijke Oorloge fo langen tijd van jaren du- Nederland hier gene Gefanten gevonden , en hebben deshalven niet mogen tracteren of handelen met
rende en hebben hertel ijke deernifle met hen gehad,
rapende feer goede hope en vrede-makinge , door dien des Coninks Mandataris den Hertoge van Terra Nova hier tegenwoordig wefende.
dat fy verftonden hoe de Konink van Spangien niet
anders van de Staten en Onderfaten van de NederlanEn hoewel de Gefanten der Staten na fommige weden begeerde of en cifchte , dan dat de Catholijke ! ken gecompareert zijn : nochtans hebben zy overRoomfe Religie foude behouden worden , en des gegeven een ongenoegfame commiflie en op 6 weken
Koninks autoriteit en gehoorfaemheid ganfehenge- ; gereftringeert : en al heeftmen dikwils volkomender
heel blijven en getoont worden: want fy ook uit de commiflie van hen begeert , nochtans en is op den dag
brieven der Staten van Nederland den 8 Januarij , van heden hen geen ander gefonden , noch ook den tijd
in 't jaer 78 aen den Keifer gefchreven (waer af fij- verlengt geweeft. Welke fake grotelij k verflapt en verne Majefteit henlieden copie heeft overgefonden )
minder: heeft fo wel in 't beginfel van dit tractaët als in
verftaen hadden dat de Staten van Nederland zijne denvoortgank
alle de hope van peis, en heeft des KeiMajefteit ten heiligen hadden verfekert en belooft, fers en der Heeren CommifTarifTen godfalige en vlijdat fy noit van andere meininge zyn geweeft, ook
tige beneerftinge en arbeidinge meeftendeels onkrachnoch niet en zijn, noch nimmermeer fullen wefen, tig en ydel gemaekt. Want gelijk uit de eerfte verkladan dat in Nederland de Catholijke Religie der Hei- ringe van beide partyen aengaende de Catholijke
liger Roomfer Kerken geoeffent worde, en de Ko'Religie en de Coninklijke autoriteit' : en
nink zijne autoriteit behoude. Hierom aengeficn dat Roomfe
uit de gelijke ,jaonbefchedene fubmitteringe, met gein defen ganfehen ftand van twifte , de hoge belofnen fekeren tijd gereftringeert , grote hope van vrede
te der Staten van Nederland over een fchenen te
te voorfchijn quam : alfo is ook in 't beginfel van defe
komen met des Koninks meininge, fo werd de ho- verfamelinge
, by gebrek van commiflie gebleken de
pe van de vrede fo groot, dat de Heeren Commifla- veranderinge van de eerfte verklaringe en fubmitterinriflen dies te gewilliglijker en vlijtiglijker dit ampt
ge ,en de hope befonder van generalen peis grotelijk
hebben aengenomen : befonderlijk want de Staten van gekrenkt, jaganfchelijk benomen. Want aengefien dat
Nederland ook in den Rijksdag te Worms gehouden de Staten van Nederland niet en hebben konnent'fain 't voorgaende jaer den Gefanten fo wel van andere men over een komen yan commiflie te geven den GeVorftenen Heeren des Keiferrijks, als van de Heeren
fouden worden gefonden : maer de ArCommifTariflèn, hadden de jammerlijke fchade van thofien fantenendie hier
Henegouwicrs met fommige andere vafl
haer Vaderland doen verklaren en van hen hulpeen blijvende by de eerfte verklaringe en belofte van de
gunfte doen begeren, en den goeden wille van de CaCatholijke Roomfe Religie te onderhouden, geen Gefanten
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fanten herwaers hebben willen fchicken , om d'exercitie van d'andcre Religie te befchermen , maer hebben
liever met den Princevan Parme en met andere dienaers des Koninks getracteert en peisgemaekt: maer
d'andere willende datfe defe vrye oeffeninge belonderlijk gecommitteert en bevolen foude moeten worden
den Gefanten , hebben hen gegeven een onwettelijke ,
ongenoeglame, en onfekerecommifTie^haer refererende tot de onvertoondeinftructie, en reftringerendeop
6 weken de fubmitteringe die niet befcheden en was:
en boven andere openbare veranderingen en vernieuwingen, hebben terftont in'tbeginfel van dit trachet
en binnen den termyn haer-licder Gefanten geftelt , onder malkanderen nieuwe alliantien gemackt, en aldus
heimelijk, enookmetter daet de commifïie haerlieder
Gefanten gegeven wederroepen of meeftendeels krachteloos gemaekt : en hebbenden termyn moeten verlengen, of hebben dat niet mogen doen fonderconfent van
de uitlandfe Vorften , met de welke fy begonft hadden
te tradteren , alfo zy fch reven : voorwaer fo vele en
grote gebreken van commifïie, fo grote verdeilingen
en veranderingen hebben den Heeren Commifïariftèn
alle hope van eenen generalen peis te maken benomen,
en dentoegank bcfloten. Hier door is 't gekomen dat
fy noch met Arthofiens en Henegouwiers , noch
met andere die hier geen Gefanten en hadden , iet hebben konnen tracleren van vrede , noch hen lieden behoudelijkhacr-liederformeen inftrucTie, en tegen des
Koninklijken Mandataris wille, nieten hebben konnen beletten ofveroorfaken datfy hen nieten fouden
verfoenen met haren Konink , of van den peis met des
Koninks dienaers gemaekt, af wij ken. Hier door is 't ook
gefchied, datfy met de Gefanten van hare Provinciën
geen wettelijke of genoegfame commifïie hebbende,
noch van beftand , noch van conditien des beftands:
noch van de principale fake iet fekers of binnen fèer
korten tijd den felven Gefanten geftelt of namaels hebben konnen tradteren of concluderen. En 'ris grotelijk
te verwonderen, dat de gene die in veel maendenen
tot op den dag van heden toe niet en hebben konnen accorderen van een fekere forme van commiffie haren
Gefanten te geven ofte fenden : het appoinctement van
defen feer fwaren twifl hebben willen befluiten en dringen binnen den termijn van 6 weken: befonderaengefiendat de Gefanten der Staten fodanige middelen ja
uiterfte palen met de voorgaende beloften en vredehandelingen (de Gefanten felveden 12 Julij hebben gefeit te wefen het fondement van dit tracTaetjqualijkover een komende , geproponeert hebben : fo dat alle
menfehen wel konnen merken , dat een dus fware fake
nieten heeft vereenigt en geflicht konnen worden binnen den tijd van 6 weken. Hoewel dat alle defe dingen den Heeren Commiffariffen feer rechtveerdige
oorfake hadden mogen geven, ten minften na de befprokeneó weken, ofna den 11 Julij (op welken dag
de Gefanten der Staten hebben verklaert dat fy niet vorder en begeerden te tracleren) om alle hope van peis te
laten varen en terftond van hier te vertrecken: nochtans om datfy geen fins in gebreke en fouden zynaeni+i.) gaende hare officien , of iet achterlaten dat over een
mocht komen met de Keiferlijke commifïie en inftructie, of dat ecnigfins helpen mochte om de byliggende
Nederlandfe Provinciën feer deerlijk beroert en bedrukt te verloffen uit den geweldigen brand der Oorlogen :hebben met feer groten verdriete , arbeid en onkoft 7 maenden lank hier gebleven , en het traöaet gecontinueert: en fo uit de voorgaende Pacificatien en
veelerley fchriften en adten verftonden , dat de Nederlanders de wapenen tegen den Konink en fijne dienaers
aengenomen hadden , meer om de wrede heerfchappye van fommige af te keeren , de vremde Krijgslieden
te verdrijven ,de Privilegiën te behouden , de vryheid
van de koopmanfehap weder op te richten , ongewoonlijke fchattingen en fcheringen af te brengen en om dergelijke politijke faken wille , meer dan om een nieu Religie inte brengen , en d'exercitie der fel ver te befchermen : fo hebben fy met grote vlijt en arbeid haer uitter
fte befte gedaen om defe oorfaken van Oorloge en

van wapeninge te niette brengen doorvoorgehoudene
conditien des vredes: op dat als de oorfake ophielde
daed ook ophouden foude. Noch fy en twijfrelen daer
nietaen , alle goede en vreedfame menfehen fullcn bekennen, dat defe geproponeerde politijke artijkelen van
vrede, niet verkeerdelijk maer oprechtelijk Verftaen en
genomen wefende, feer oorboirlijk zyn om te benemen allefulke oorfaken van defe jammerlijke Oorloge-,
als de Staten van Nederland tot noch toe geallegeerr
hebben: aengemerkt de Heeren CommifTariffen haer
felven meer dan eens geprefenteert hebben , te vorderen alwat tot varteen onverbrekelijke onderhoudinge
van defe Pacificatie , en voorts tot volle verfekeringe
van beide partyen , nootfakelijk of oorboirlijk mocht
wefen. En indien iemand meint dat behalven de politijke twiften , de feer ftrafïè decreten tegen 't volk van
vremde Religie , defer Oorlogen oorfake hebben gegeven: is't dat defe ook wel oprechtelijk overleeft en overlegt de artijkelen van vrede door den Hertog van Terra
Nova geproponeert in faken van Religie: fo fal hy moeten bekennen ,dat fulke ftrafheid door de felve alfo verfacht en verfoet is , dat niemand met recht en fal mogen klagen , dat de Konink onder 't bedekfel van Religie begeert den lichamen derOnderfaten wreedheid aen
te doen , of haer-lieder goeden te nemen en teconfifqueren , of de confeientien te overweldigen: fo dat fy genen weg en hebben om te ontvlieden , en hare lichamen, goeden of confeientien te falveren, ten zydat fy
Oorlog voeren tegen deordinarilTe Magiftraten , en alfo tegen Gods ordinantie met perijkel van ontdlijke
veel lichamen en zielen.
En want dit aidus is : fo verwonderen hen de Heeren
CommifTariffen wel te rechte, waerom dat fy op rechtveerdige conditien des vreeds alle noodlijkheid van
lange Oorlogen , en alle pretext van gedreigde berovinge en verwoeftinge benemende , en na 't belijd der
Gefanten van de Staten den 18 Julij gedaen, feer na
over een komende met de meininge en intentie der
Staten, in 16 weken van de Staten geen fekere antwoorde hebben ontfangen , hoewel die dikwils begeert en geeifcht is geweeft. Uitgenomen dat alleen ©fe ban
die van 's Hertogen Boffche den beften raed volgende,
geantwoord hebben , dat defclve conditien van vrede
hen wel behaegden : en die van Overyffel hebben den men Den
13 Septembris geantwoord dat fy hare refolutie, de
bjefce
O*
f WH
Welke fonder twijffel den Heeren jCommifTariflen wel fen
Ceul*
foude behagen , overgefonden hadden aen de Generale Staten: en die vanValencien hebben blijkelijk te
kennen gegeven , dat fy begeren verfoent te worden
met haren Konink en wettelijke Lands-heere, en te
aenveerden de conditien van peis den Arthoifiens
en Henegouwiers verleent : en in 't beg'nfel van
aen.
September hebben de Antwerpeners endeSraten van
Braband en van Gelderland en de Generale Staten
wat hoops gegeven van een fekere antwoordetenbequamen tijde over te fenden aen de Heeren CommiffarifTen : ten leften hebben die van Doornik , van Tornefy , en van Niemegen herwaers over gefchreven ,
dat hare antwoorde na Antwerpen gefondenwas: en
voorts hebben de Gedeputeerde der Staten t'Antwerpen verfamelt, in hare brieven den ao Oótobris gefchreven ,verleng van fommige dagen begeert. Én
want de fake van die van 's Hertogen Bofch nu geappointeert en verdragen is, en de tegenwoordigheid
van de Heeren CommifTariffen niet eneifcht: en dat
die van Valencien hen liever hebben willen voegen
met hare geburen Artoifiens en Henegouwiers verfoent met den Konink, dan haer te behelpen met de
Heeren Commiffariffen: en dat de refolutie van die
van Overyfïel , Doornik , Tornefy en Niemegen
hier noch niet overgefonden en is van Antwerpen :
en dat men defen en meer anderen die den vrede begeren, behulpigfal konnen wefen, met fulke maniere als hier na gewefen fal worden , al is 't ook dat <'cr~
defe
vergaderinge gefcheiden is : en dat de gedeputeerde van
de Staten in Braband en van de Generale Staten in
hare brieven den 8 en den 10 Septembris uit Antwerpen gefchreven , van de bittere en hatelijke
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fïonöenaeneenttefjelpen poft fouten aen te Staten
Vernieuwinge
hdrac
twee
r
oude
der
nge
en verwecki
tenten /öte fp Doopten öat binnen fe$i öagenöaer toe*
ti^heden, en van >flinke of dwerfe bediedinge en be- tecom fouöe toefen / berfoenente fcatfe fjaer reïfe
e ennoodfa- öaerom totlten uitltellen en ter Staten refolutie ber*
vechtingevan fommigefeer rechtveerdlg
waerachtige verge- toacfuen/ Daer op fp nietanöerg en anttooojten öan
Icelijke artijkelen , om te maken een gelijk
e verfoemnge öatmogelpfommigcbanfien-uuten fouten blijben/
tenifTe van alle 't voorleden , en een
het principaellte fon- maer Dat fomnuge gereerfcfjap maeïuen om te b«r*
over al , en van het eeuwig Edid , c-ha
ndels, niet at en
vred
dement des tegenwoordigen
treeften/ te£ anteren Daegus '0 mozgeuö te 7 «ren
n bequamen tijd om antlébcröen öe <©efanten ter Staten ober aen te J^ee?
hebben gelaten, noch n gene
woorde over te fende hebben verklaert , noch den renCommtftarifJcn öit nabolgente gcfcï)?ift.
Heeren Commiffariflen geen hope bykans gelaten van
noch hen ook binnen geletdeartijkelen te accepteren, noch
"4gu. ,| -Lijeje
1 5 dagen
13
Tj^Erweerdigfte,
Doörluchtigfte, Welgeborene, E- £,c*.,,rt
uclcorir,»r>r,rrlf.
n defe
oinne
j„ a„ binnen
k.u^w»
ten peremptoren termijn , noen
fa Keiiërlijker
Majefteits CommiffarifTen, btt ha
e
oord
antw
fde
beloo
den felven termijn, volgende de
't gene dat gifteren den Doorluchtigen Hertog van Aer- fatum
over gefonden : en dat over al kennelijk is, wat, veel
en ons anderen Gefanten der Staten eenfdeels ff? a*
menfehen meergeneigt tot wapen dan tot vrede van fchot
mondelijk,
eenfdeels fchriftelijk verklaert is geweeft,
dittra&aeten van defe voorgehoudene artijkelen on- omdaeropten vollen te antwoorden, en lijd noch de
er- kortheid des tijds , noch de gefteltheid deraóten, mits
billichlijkfeggen, fchrijven, verfieren, enopenba
door
n
rifte
r-fch
lafte
en
en
briev
mp
fchi
dat die als in ftede van vertrek is: anderfins is de achtlijk ook met
heel Nederland en de byliggende Landen verbreiden : baerheid en eerbicdinge die wy niet alleenlijk uwen per^
on- fonen , maer ook uwen fchrifturen begeren te betonen ,
en wat in fommige plaetfen , Heden en Provinciën
van
die
dat
en
:
is
vreedfamelijk gedaen en befloten
krachtig genoeg om ons te onthouden van alle tegenArnhem in hare brieven den 16 Odtober gefchreverfwegen, dat fy lie- fegginge of difputatie.
vcn, niet hebben geveinfdelijk
Alleenlijk begeren wy ons lieden defe gunfte en verver hadden de dood te fterven , dan te accepteren de
willinge
betoont te worden, mits wy bekennen , dat ons
artijkelen van vrede alhier voorgehouden , de welke fy
feerleetis,
en beklagen, dat nu een einde wort gemaekt
feer bitterlijk en hatelijk hebben befloten: dat ook de
Heeren de Commiffariflen niet met allen meer , befon- van defe verfamelinge , als wy d'eerfte vrucht en profijt
der in fake der Religie, vanden Konink of van den daer affouden kennen en genieten. Wantwy hopen
dat eer een of twe dagen de refolutie derG encraïe Staten
Hertog van Terra Nova hebben konnen verwerven of overkomen fal : daer uit fouden ten eerften alle delh
tegen dank uitdringen : dat haerlieder eigene faken fo
veel maenden lank op een zijde geftelt en gefchorft dingen mogen gedichten verlicht worden , daer nu in
niet toe en laten, noch derKeiferlijkeweerdigheid en dit vertrek de Staten mede fchijnenbefwaertte wefen :
au&oriteitniet en betaemt, datfy hen hier langer la- | voorts foude ook derechtveerdigheid of onrechtveer
ten houden te vergeefs en fonder profijt : fo dunkt hen digheid van haerlieder begeerte gekent en verftaen
niet andersdaer af te doen , dan ten leften een einde te worden : en ten 3 foude de Officie en macht van ulieder
maken van dit tra&aet, van hier te vertrecken , en de tuflchenfprekingedan ten leften haer kracht en effect
hecle fake den almogenden God , den Keifer , den wel- krijgen.
Want tot noch toe hebben U Doorluchtigheden en
ken fyalle dingen getrouwelijk fullen relateren , en
Weerdigheden
hare middclinge niet gedaen aengaende
voorts den partijen te bevelen. Hier-en-tufTchen vermanen fyde Gefanten der Staten feer neerftelijk en vlijtig- 'tgenedaer 'tgefchil befonderlijk in gelegen is, na de
lijk , datfy nahaer vermogen uit de herten van haren overgegevene artijkelen der pacifkatien tuffchen den
volke benemen alle wantrouwigheid, bitterheid, en Doorluchtigften Konink en de Staten, te weten, aengaende deverfekeringederOnderfaten , en de vrijheid
quade fufpitie, die fonder twijffel feer vremt fijn van des
Keifers, der Heeren Commiffariflen, en des Catholij- \ der Religiën: waeraf genoog blijkt, niet allcenlijkin
deadten, maer ook in dit fel ve vertrek
ken Koninks gedachten : en 't volk alfo bereden en ver
minen, datfy uit de langdurende tempeeften enbe
Ook konnen wynietfwijgen, hoewel wyeenigfints
roerten des Krijgs mogen geraken tot rufte en ftilte van denken , overmits de voorfeide redenen, ons ganfclijk te ( ptI«, }
een vriendelijk leven: enibnder langer te vertoeven, onthoudïn
van'tgefchrift teexamineren : datulieder
tot haers felrs groten profijt en tot ongelooffelijke blijd affcheid ons dies te fwaerder valt , want die n iet met fulfchap van de verdrukte menichte der menfehen, en ke gratie en gunfte, als wy by den Kcifcr , by U Doorvan de geheele wereld, der Keiferlijker Majefteit, of luchtigheden en Weerdigheden, en voorts by alle de
den Catholijken Konink of haren dienaren te kennen ftanden des Keiferrijks begeren ganlch en geheel te blijven,en fchijnt voorgehouden te welen, overmits de rete geven, datfy de artijkelen van vrede hiergeproporrionneert, begeren te ontfangen : op datfy alfo na den
denen en bewijfingen in't fclve gefchrif t breedelijk veraffcheid van defe verfamelinge , de foete vrucht daer af haek : en God geve dat de felve geen oorfake van eenige
mogen genieten, endoor defen bequamen weg uit fo ontweerdinge en verftoringe veel menfehen bybrengen
veel jammers en verdriets tot rufteen ftilte geraken , en en mogen.
Nochtans weten (J Doorluchtigheden en Weerdigonder de vreedfamige en fachte heerfchappie en regeheden feer wel , ten eerften aengaende de brieven die
ringe haers Koninks, hare oude welvaert wederom
verhalen, en al het groot gerief en gemak van oprech- de Staten aen de Keiferlijke Majefteit hebben gefch reten en gcdurigen peis gebruiken. Welk de Heeren
ven den 8 Januarij in't jaer Lxxiij. dat namaels fijne
Commiffariflen der Nederlanden gunnen en wenfehen Keiferlijke Majefteit door fijnen GefantHeerStuffrid
uit ganfeher herten : en prefenteren beiden partien Preyner Banerhecr inStubing anders van defelve onderricht isgeweeft: alfo wel blijkt uit de antwoorde die de
goethertigheid , vriendfehap en alle aengename gedienstigheid ,niet meer van hen begerende of verwachten- Staten gevoegt hebben by hare brieven aen U Doorde, dan datfy des Keifers en der Heeren Commiffarifluchtigheden enWeerdigheden gefch reven. Hoeveel
fen aengenomen arbeid , koft , en grote moeite in dan- andere faken datter noch gefchied fijn , eer defen Landske nemen, en rechtfinniglijk en oprechtelijk , liever raed geboden wa?, wortby de brieven der Staten feer
dan dweerfelijk en qualijk afnemen : dat fy alle hare blijkelijk verklaert, fo dat het nodeloos ware 'tfelve
uitterfte befte willen doen fonder ophouden , om vre- hier wederom te verhalen.
de te maken op de voorgehoudene conditien , of inMaer alen waert ook anders niet , voorwaer de ar2
dien fyliever hebben, op de fel ve voet fo die van Ar- tijkeien diewy in defen naemder Staten overgegeven
thoisen van Henegouwe hebben gedaen. Gepubliceert hebben, betonen wel befchedelijk demeiningeenden
te
den 13 Novembris , in 't jaer ons Heeren wille der felver. Op 't felve komt ook uit 't gene dat de
M. Colen
D. Lxxix.
Doorluchtige Aertshertog Matthias door fijnen Ge»
*©e «Manten ter Staten anttoooiten fo* monte fant de Heeren van Mouillerie U Doorluchtigheopöitgefcfmft/ öat uentefe betularinge ban fonae*
den en Weerdigheden te kennen heeft gegeven. Infttgen bertrea feer leet toa$/ berfclaerten bat fp ban
dien dele fake allo verftaen is geweeft dat na hetuitwijfen
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van die brieven de Religie onderhouden
foude worden: fo hadde men dirfo welin 't beginfel
als nu mogen proponeren. Ja ons lieden aengaende,
hadden wy geweren van dat verftand , of van des Hertogen van Terra Nova commiffie, dat die gereftringeert was op de onderhoudinge van deCatholijke
Roomfe Religie alleen : voorwaer wy en fouden niet
eenen dag langer gebleven hebben boven den tijd in
onfecommiffie merkelijk geftelt.
Ten tweeden weten U Doorluchtigheden enWeerdigheden , dat wy in onfe overkomften rechtveerdige
oorfaken van onfe vertoevinge by gebracht hebben :
onder welke dit geen kleine is , dat , aengefien wy door
het midden der vyanden moeften reifen , geenpaffepoorte of vry geleid en hebben ontfangen dan op den
ledenvan April , te Niumegenop den weg hoe wel
wy hier ter fteden eenen folliciteerder hadden.
Ten derden aengaende onfe commiffie , fo hebben
wygejuftificeert en gerechtigt in de actenop feervecl
plaetfen , en met de declaratie van onfe inftructic , dat
de felve commiffie niet anders en was dan fo in de artijkelen door ons overgegeven gefchreven ftont : en
ook met de prefentatien van het overfien der felver in ftruclien : metookdeprefentatie van de ratificatie ,en
met de ratificatie felve by de Staten gedaen van alle
't gene tot noch toe gefchied is.
Aldus ook al en is de prorogatie ofverlenginge tot
noch toe niet nootfakelijk geweeft , nochtans isonslieden wel met drie of vier brieven daer wy U Doorluchtigheden enWeerdigheden de wete afhebben gedaen ,bevolen geweeft hier te blijven , en voort te
varen na het uitwijfen van onfe inftructie , alfo wy ook
met alle neerftigheid hebben gedaen. Ons is feer leet
dat defetwee faken krachteloos gemaekt, ende met
vele fware woorden,buiten reden in dit vertrek verbittert en vergadert worden.
't Selve is ook 't gene dat van 't beftand en van de
conditien gefchreven wordt : aengemerkt dat wydaer
af volle com miffie hebben gehad , alfo wel blijkt by de
aden Daer tegen heef t den Hertog van Terra Nova
merkelijk verklacrt , dat hy geen macht hadde 't felve
teverleenen : maerdathet ganfchclijk was geftelt in
des Hertoge van Parme wille.
Ook bedwingt ons de noot , op 't gene datter volgt
wederom te feggen : Hadden wy geweten dat uwe
Doorluchtigheden en Weerdigheden geen andere
meininge, en de Hertoge van Terra Nova geen andere commiffie hadde gehad , fo foude delen handel al
voleynt hebben mogen worden , niet alleenlijk binnen fes weken , maer binnen de fes eerfte dagen , ende
onfe faken fouden beter geftaen hebben , dan fy nu
doen : anders waren ook onfe voorgaende Pacificatien
albcflotenen befcheden creweeft.
Maer om niet voorder daer af te fpreken, alle t gene dat in dit vertrek begrepen is , dat ftellen wy ter aenmerkingen en befchermingen van den Staten: maer
t'famen met defe woorden , die daer vermaent worden ,dat wy in geen vorder tractaet hebben willen komen , welke woorden verhaelt ftaen in het fchrift den
ix Julij overgegeven : bidden wy feer vriendelijk ,
ootmoedelijkengedienftelijk dat men ook eensdenke op de woorden die ons toegefproken zyn geweeft
den 18. Julij naeftvolgende doen de Iefte artijkelen
overgegeven werden aldus : %etlQtfkï\ öat öe ^ta*

ten ncn in öer felber boegen gefubmitteert Ijebben al$
öe^oojlucïtfiglteComnK: en öat öejifêanöatartè
fiinec jBajefteit bereet i# ftïcc te olijven / tot öat
U <©oo?lurt)t!gncöen en JBeeröigljeöen anttooo?öc
ontfangentjebben op 't gene öat totnoctjtoe vtftbitt
të : becmanen öaerom 8 &oo?lucfitigïjeöen en
3©cerötgï)eöen/ öat top oor geen gereetfeuap en fou*
öen maften ban Dier te bertretften boo? öie ant&joo?öe:

door welke vermaninge alleen alle 'tvoorgaendeook
gerefolveert is , want ons en is nu noch niet te kennen
gegeven van dieantwoorde.
Daer en boven ten aenfien van dien bidden wy feer
hertelijk voor de laefte mael , alfo de Staten ook by hare brieven nu leftmael hebben begeert, dat U Door-

Iuchtigheden en Weerdigheden onfen bedrukten Vaderlande, totde voorgaendegunft, ook fo veel willen
doen , hen te geweerdigen noch vier dagen hier te blijven :wantten is niet mogelijk , der Staten brieven en
moeten nu onder wegen zijn : nochwy en twijffelen
niet anders, dan dat des Hertoge van Terra Nova gefchrift , welk t'onbequamen tijde uitgegeven is , haerlieder refolutie verhindert en belet heeft, welk wy ook
vreefden ter tijd als wy dat overfonden Maer indien
wy dit niet en konnen verwerven , fo bedanken wy
wel hooghlijk U Doorluchtigheden en Weerdigheden voor alle de moeite , arbeid , en koft die zy nu fo
veel maenden Jank hebben gehad en gedaen om onfer
verfoeningen wille : welk wy begeeren met alle liefde ,
gunfteendegedienftigheid te verdienen, 'tSelvefullen de Staten ook met wel fo grote affectie verklaren
by hare brieven , en fullent met der daed lieffel ijk vergelden, als'tte
l komen. Voorts bevelen wy
de fake den wijfenpaffefa
en den rechtveerdig
en God alleen.
Overgegeven den loNovembrisin't Jaer 1579.

€n leden $obemb?ig Debbcn öe «Bcfanten öer
D Staten
öc toiebcn ban öe felbe Staten ontfan*

gen / öaer bp geboegttoaren bzieben aen öe peeren
Commtffariflen öec fceiferltjfee ffêajcfïeit en aen öen
<6?abe ban ^toartfenburg gefetjjeben / neffenö öe
generale refolutie öec Staten op öen bon?f$. bjeöepanöel: maer alfo öe CommifTariffen öer Mtifetlip „
fee fBafefteit alle ffamen al bertogm toaren / uitge; ^SS'
nomen öcn^abe
ban^tocctfcnburg/ fotjebbenfp nmS
öen <©?abe ban ^toectfenbutg öe boo?f5. bjicben o- fenöen
becgelebect
mitfgaöecStaten
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tf öe boo:fcfce
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öe /peeren
<0encraclbcn/ oprefolutie
öen bjeöeWr.
Ijanöelboomoemt/ en Dcbben metten bootf3. <©2abe
ban ,$toertfenburg öicn aengaenöe communicatie
geöouöen op öe felbe refolutie/ en alfo Dp berftlaeröe
ooft öoo? lafl en b?ieben ban öen fóeifer / öen b?e*
öe- Danöel te b?eöen te 3fjn te continuecen / en öaec een
bmcljtbaec einöe ban te maften /fofjebben öer&ta*
ten <8efanten öen Hertog ban (Cetra i&oba öaec ban
bertoittigt/ öe toel&eöaer opboo? anttooo?öe gege*
benDeeft/ öatobecmitss 'tbectceften einöe ma&inge
ban öe peeren &eurbo?ftcn en anbere föeiferltjfte
CommifTarifTen/3ün commiffie toas? ge-erpireect / en
öat DP nu maec alleenlijft een bpfonöer perfoon toaö /
en öaer om niet boboer en mocljt met Den luiöen Dan*
öelen / in abfentie ban öe peeren CommiffacifTen.
DBaecalfo öen«©?abeban«§bjertfenbucg / SCmbaf*
faöeuc ban öenï&eifer Denluiöen öenfelben öagöen
ojief öeg ï^eifecö fjaööe gelebert/ öaer ban fp fjem
topte fonöen/ inöouöenöe in effecteöat öe£ ÉeifersS
begeerte toasS / öat niet tegenftaenöeget bertreftban
eenige Commiffariffen öen Danöel boojtsJ fouöe toop
öen gecontinucect/ enöe ganfc&e fafte toteenigfjeiö
gebjacljt toeröen / baöen fjcm öaerom in confoimt?
teit öenfelben b?iefg/en omöetoelöaeö ban öen be*
gonfïenb2eöen-fmnöel /en om öen felbennietteb^
ften/ öat Ijem gelief öc bjeöec te fteeren in öc felbe fiaö
( tnant öp b)a0 bertroeften naer 23on ) om öen boo?f5.
öanöel te continuecen / en tot eenen goeöcn en geluc.*
ftigen einöe te b?engen / toaec met lp gjootelij&s aen
Dem fouöe becbinöenöeboojfeiöe Staten/ boben öen
öienfl öieöpöaec in öen föoninft en öen &eifer fouöe
öoemmaerijaööeDpöetoeiaeringebanboaöerftanöe' ®c ««»
linge bp gecontinu
monöegeöaen/
in ooft mgoet
bpge? ^oua
gjb*u
fcljjifte
ïjaööene
ecrt/allefoljeeftlj
enecnöinfp t öaer
geöoclit
te bermancn
lioninft^te Jjfe
n'act &\u
onöerfatefiaer-lui
öat /öat
fp nietfpenöegtoeïgecen
n fouöenöenbereeöen/
aenbeeröenSanösS-ft
fo g?ote goeDertie
öaren na- banb?e*
mm '
renï)ciö
turelijfte
fouöenbanaenbaecö
n
en
ecre/ en öatfe
öe
b^eöe-art
öer geepnt/
berfoeninoen*
ngc/
toantboo?geöo
al toagfuöen
öc berfamel
tot Colen
ingciculen
tan.s motDten öc£ ïboninftS onöecfaten notlj öte g?ote
g:atie genieten / mits gaenöe aen fijne öoninftlijfte
JiBajefïeit/ of aen fijnen «öouberneur s6eneracl/ De
bjelftc ooft öe rjocöerftomenöc goeöertierenlijft fouöeontfangenop öe felbe articulen/ öitfcDJüftDPWt
3$z
23on öen < «©ecembec 1^79.
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tueert, de Unie mede tot Bruflel den 9 Januarij in den
^eaSefantenbct Staten/ becftaenbe battecniet
i€eï- jare 1577. daerna gevolgt, daer-en-boven het eeuwig
meet* en toatf te boen / nabemael Den ^ectog 0Dan
ra $oba/ niet boabec en toilbe ftanbelen nor f)èn\ oor Ediófc tot BrufTel den 1 7 Februarij in 't felve jaer gepubliceert, met d'approbatie van fijne Koninklijke Majegetoaecbigbe De acticulen en cefolutie bec ^eecen^ta- fteit
fullen in alle hare poincten enarticulen onderhoucma*
eenige
in
en
tenteffen/ niet toillenbe be acticul
den worden en geexecuteert , uitgefondert 't gunt in de
nieren iet becfoeten/fo Uebben fp ben föeifet; en be&ta*
a^e^ts* ten baec ban geabbectcect : be Staten fc&ebenbaec navolgende articulen wort bevonden verandert of anders geftatueert te zijn.
«n ont* 0p eimeltjïi ben r qamianj iï8o.aenï)ace<i5efantcn/
x» En want boven 't gene na tijde der eerder beroeröat nabien be Siculborftm en b'anbece&eifeclnncee;
Selinten fanten/ uitgenomen ben 43rabe ban<§toectfenbutg
te federt 't voorfchreven tractaet van peis gemaekt tot
tocötP toarejl jjCCtl-0cBen / Dat oofi Den hertog ban (Cerca Gent, d'Unie en eeuwig EdicSt , ten wederfij den vele
is gedaen en bedreven in woorden en werken , fo wel in
rwt i $oba ficï) felben l)ielt boor een pacticuliec pecfoon/ne=
ban co* nwnöe bet bectcen beu üeucborfïen in plaetfe ban bec* 'tgenerael als particulier , dat by onfe jegenwoordige
icn/bocïj jq^j gijotjattcenu geen tefeen meet en toaö ban borbec Pacificatie fo wel in eeuwige vergeteniffe fouden geftelt
worden over de voorfchreven lefte feiten met woorden
beban&toect>
tten<©ra
ubecenme
noftoncl
tcactere
te
Sa",
ai
balie fafi fenbucg/geuju befelbe <©rabe ook becfelaectïjabbe ( en werken in wat manieren enplaetfen de felve foude
aenttoe öatD^öacc toe geen macljt of autoriteit fjabDe/ en mogen gefchiet fijn, 'tzy aengaende dedemolitie van
binDenbe boor bie en meet* cebenen baec in becljaelt / den Caftelen en Sterkten , of anders als 't gunt te voren
£*
tertDe
t'fjaevöec
grotcc tooeffeniffc/ Dat Den ftanbel ban brebe in de voorfchreven beroerte foude mogen zyn bedreuiöacr
Daec alfa niet gefïelt toag / om tot eenen goeben einDe
ven, fulks dat daer van geen vermaen, verwijt, inquigore ba
fitie
nochteonderfoekby
deFifcalen, Officieren, of
tegei'aïien / baec toe fp bus feec fiabben gegaefet: fo
ninrje
Dabben fpljen-luiben toel toillen laten toeten / Dattet andere hoe die fijn meer foude mogen gedaen en gemaekt worden, al of de felve nimmermeer gefchied
fecfcbenöe jjen-iuiDen niet betamelijk enbortjt te toefen/ fjaeciuiöenin Defen ïjanbd tegebcnmeecbeccjueilingen / waren , en 't felve op pene dat de Contraventeurs als
fo?gen of acbeiben&maet Dat fp fo fiacfï mogelijk toatf/ perturbateurs van de gemene rufte exemplaerlijk foutoeberom bettoaecg fouben «omen/ om (jen brebec te*
den gecorrigeert worden. Ten welken einde en meerder verfekertheid alle fententien, decreten, banniffeïaesSteboen/ en t'affifiecen met Daten raeD tot borbe*
cinge ban lie gemene fane / gebenDe ten eccften Den menten , en arreften ter caufe van de voorlchreven be<©rabe ban ^toettfenbutg copie ban Ijace Detmeüjfee
roerten gefchied en gedaen , fullen fo wel in defe als antnft tuttic/ en ban alle De poincten Daec in begcepen.
dere Landen fijn van onweerden en te niet gedaen en
$ict te min om De grote blijtigljeib Die De Éeifec* geroyeert uytte Regifteren en Protocollen : noch fulïöïie j&njcfUitbebe boor betfefteibe brieben/ om De
len byfijne Majefteit eenige Cafteelen worden mogen
boojfcOjebcn brebe-ïjanbeltnge te continueren / op Dat gereftaureert of van nieuws gerimmert nochte by fyn
(F.i4;) gcene fcQulti of toijtopDaec geïeibentoorbe/ atëof SuccefTeurs of Nakomelingenter geenre tijden. Ofte
niet fonder confent van de generale en parfu boor Dunne ontlatfinge en toebecftomfle 't feibe om- ten minften
ticuliere Staten van den Landen daerfe fullen gemaekt
m « (tieten en brafeen/ toetenbe Dat Den ^eece ban mi*
re ban ' fjaböen/
men en doctor
SClbaba albacc
Dace batfe tooningefo wórden , tegader of alleene van de gene die wettelijk en
ïïumen
enmetminbec
fcïjabemocfitenbujben/
volgens de Privilegiën van yegelijk Land fullen geroe£ün» öegeecbenfp batfe Defe fafte toilben futfemecen en con*
pen worden.
Ltocr tinuecen/ bolgenbe Ijace letfe cefolutie/ en anbecfins?
fullen haern Vaffyn fuccefTeurs
Majefteit enonderhoud
3. Sijne
en , maintenere
en Onderfaten
, en
benbpöe onbeclinge communicatie öouben metten boo?fcjj?e* fallen
Som" ben<02abe ban^toectfenbucg/ tottectijb toe batfe indient nood fy ook van nieuws confirmeren , en by alle toekomende Gouverneurs fo wel generale als partiKeert
aen De
ïteii'ecfanen
fenben/
om ftem te laten toeten befec
ben
om Den fiaet
naetbcc
/ totjutfificatiecnetcufatie
culiere onverbrekelijk doen obferveren met dit tegen-Smf 3lanben : en öcm ootmocbeltjfe te bmen Dace mibbe*
woordige tractaet, alleen eenen yder hare gerechtig«e»
laec te toefen bp fijne ^oninultjheiïBaiefleit /enbie
heden, ufantien , coftumen, immuniteiten , exemptien
baectoe te brengen/ batiicmbeliebeDentebectoilli* en privilegiën van alle jurisdictien , fleden , gemeenten,
private
gen / 't genefp boo* nootsS-btoann toe too?ben geb?on- en
die ook
mogen
zyn.perfonen , fo wel generael als fpeciael hoe
gen/ en batfe nietenftonbcneccufecen fpenmoflen't
4. Aile Soldaten van fijne Majefteit fo wel te voet
öegeecen / inbien fp befe Xanben tot 3ijnen bienfi toil^
ben beDoubcn.
als te peerden, Spangiaerts, Italianen , Albanoifen*
€n na bat be boojfc^reben «Wanten bec Staten / Bourgonfe Walen , Duitfchen en alle andere vremdeDe nabolaenDearticuIenbanDecefolutie ban alle De lingen , 'tfy de felfde ter fake van de jegenwoordige
^jobtntiënRabbenobccgelebcct/ en aen ben <0?abe beroerten , in de(& Landen zyn gekomen ofte voren
ban ^toectfenöurg gegeben copie ban Oace feccete ontboden waren , fullen binnen vijftien dagen na dat de
tnitructie / en aen ben föeifec flaec bectreïi öebben peis gepubliceert fal fijn vertrecken uitte Steden , en
gefeïneben / fo nebben fp fjen befoigne gefloten / eent* fterkten : en binnen 20 dagen daer na uitte Landen van
gebanl)en-lutben3ünban€olenbecceifl/ en eenige Luxemburg en fulks uit alle defe Nederlanden , en na
3tjn albaecgebleben/ be geblebene 5tjn getoeefl be andere 1 o dagen uit 't Land van Bourgondien , nochte
l^ectog ban fllcrfcïjot / bettoee ^HDtcnof Prelaten/ fullen de felve of andere aldaer mogen wederkeeren ,
25uel)o %vte / poofl ban «^inte 25aef0 en ben i|eece ten ware uit fake van een uitlandige Oorloge of generaban 43:oöcnbonB / be toeïfte baec na b'een boor en lijk door eenige andere neceftiteitby de Staten bekent
franbec na be 3(jöe ban be Staten beclaten Debbenbe/ en geapprobeert : en fullen de voorfchreven Soldaten
tjacc-luibec metten ïjoninn Oebben gececoncilieett/ gehouden zyn in 't vertrecken uitte Steden , Cafteelen ,
en bed Stoninfö aengeboben brebe geatcepteect.
en fterkten aldaer te laten alle provifie , gefchut en amuï^tec na bolgen De acticulenban brebe Die be^ta.- nitie van Oorloge , in de felve bevonden en 't gunt erten <0enerael begcecen / Die fp feggen Datfc fo gemibgens van daen vervoert of getranfporteert mag zyn te
Ddten gematigt fjabben na allecebelinfjeit/ battet reftitueren , en metten eerften gelegentheid te ftellen
niet en bient meecbec te begcecen ofte eiftclien / fonbec ter plaetfen daer de felve van daen gebrocht en vervoert
be3$$oninïitf enbengemeinenflanbjSbeclieö offcDa? fullen fyn en niet van fulks uitvoeren mogen , dan alles
De/ mitö aenmecliinge besS tegentooorbigen tijbjS : tm fal blijven tot gebruiken befcherminge der plaetfen na
Dien bci^oninh 3ijn lanben beminbe/en Itebec begeecbe de difpofitie hierna volgende: en tot meerder verfe_
betoaerbec ban becbecbec baec af te toefen/en liebec be kertheid van 't voorfchreven Artijkel , de Gouverneurs
$>obincien en&teben met goettoilligijeib aen te loc- en Staten fo wel generale als particuliere van Luxemhen en in ruft te (lellen/ ban met getoelbige becobinge/
boor f02gclijbe oorloge tot fjem te tcecBen.
burg en Bourgondien fullen fweren t' onderhouden
3tvtieu>

I

ten ba*i I. f N den eerften, de Pacificatie in den J are 1^76.
bjeöe/lu/
den 8 Novembristot Gentgemaektengeinfti-

d'articulen van dit tegenwoordig traótaetj noch fullen
toelaten of gedogen immermeer eenig deurtocht of
ofprefoldaten totfehade juditie
paffagie van eenige vremde /

DenDe
nerefo?
fjouftetV'
öe
genteo
luticïnti
alle Ut
tien.
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judicie defer Nederlanden,ter welker beveftingc fy ver- befit van alle hare meublen , titulen , aöien en credilenen (uilen behoorlyke openbare bewijs : de Staren ful- ten niet vervreemt fijnde, maerdie voor de Pacificatie
len daer-en-tegens fchicken dat de Koopmanfchap in van Gent gebeurt fijn, wordenter felver difpofitie oede voorfz Provinciën worde geredinetgreert en met al- laten,foook'tiy en 16 artykel ter difpofitie van de felle verfekertheid onderhouden.
ve Pacificatie gelaten worden aengaende renten en laften metten welken de voorfz immeuble goeden belaft
?. Ten
felven tijde als de voorfchreven uitheemfe* fijn tot Kerfmifïe toeko
mende.
fullen
vertrecken
, fullen die van Arthois en haer-lieder
9.
Sal
infgely
x een yder van de Onderfaten defer
geaffocieerde reftitueren mette provifien en munitien
de Steden , plaetfen en fterkten by hun in andere Ju- Landen ten wederfijden geftelt worden in haereeren,
rifdi&ien geoccupeert , gehouden of in haer-luider digniteiten en geeftelyke bencficien , maer fullen alle
macht fijnde , infgelyx reftitutie opeen maniereen ty- nieuwe Bifdommen en Incorporatien van digniteiten;
degedaen wordende by den Staten van andere Provin- en beneficien cederen en ten eeuwigen dage te niete gedaen worden, fullen infgelyx wederom krijgen de gouciën van alle plaetfen by hun in andere Provinciën geoccupeert gehouden , en tot meerder verlichtinge van
vernementenofficien
,
en publike ftaten tot noch" toe
den onderfaten en om in te voeren meerder confidentie . anderen niet gegeven,
ten fy fyluiden liever hebben met
en vriendfehap, fullen beide de partyen wederroepen en F een redelyke compofitie te vreden te fijn : den genen belangende derwelker Officien en Ampten andere zijn
binnen fijne limiten houden alle hare foldaten , geftelt
fijnde van beide fijdenCommiffarifTen om de plaetfen gegeven , fal infgelyx een redelyke vergeldinge gefchien
haerlieder garnifoenen tcdefigncren,in de welke (y ful- binnen vier maénden na dat den peis gepubliceert fal
len mogen vertoeven den tijd van een maend of fes we- fijn, fulx gedecerneert engeftatuèert 'fal worden
byde
ken ten
, einde middeler tijd de notelijke betalinge haer- Commiffarifen ten wederzijden daer toe te committeluider foudyegedaen fijnde, fy alle gelyk van beide fijren, opdat in 't beginfel van de Pacificatie en in 't einde
vandevoorgaende beroerte
geen nieuwe oorfake van
den vertrecken mogen.
beroerte
opryfe,
behoude
lyken
nochtans dat defelve alfo
6. En opdat de onderlinge eenigheiden verfekertweder
in
de
voorfz
officien te ftellen , gehouden fullen
heid van defe Landen fy gedurigeren vafter, fullen de
Staten van Arthois en haer-lieder geaffocieerde cautie wordenden eed te doen der welker in'c navolgende arftellen datzy de uitheemfe foldaten geen doortocht ful- tykul mentiegemaekt word : fo ook doen fullen andere
tot nieuwe Officien en Ampten in toekomende tyden
len verlenen na defe Nederlanden , fulxin 't voorgaen- te ftellen : renonce
rende, cafferende en annullerende, ai
de artykcl ten refpecte van Luxemburg en Bourgondiengedaen is, fullen van gelykende Staten van de an- 't gunt ten wederzijden gedaen, gedecret
eert of geprodere Provinciën gehouden fijn die van Luxemburg, nunceert fal fijn ter contrarien.
10. Niemand fal geadmitteert worden tot Raden
Bourgoingien , Artoisen haer-lieder geaffocieerde gevan
State , Secreten, Finantien en anderen Officien van
lyke cautie te (lellen : behoudelyk nochtans indien dat
meerder
gewichteen de General iteit aengaende, tenfy
behalven de voorfchreven uitheemfe eenige foldaten
de
van zijne Majefteit al noch bevonden fullen worden
felve de Generale Staten aengenaem fijn , nochte
diedepartye van die yanArtois en hen-luider confor- ook tot gouvernement van de Provinciën , Steden , Caftelen en Sterkten, Capiteinfchappen of Overigheden
ten niet gehouden hebben , de felve fullen afgedankt
worden en vertrecken ten felven tyde met d'uitheem- van krijgsvolk der garnifoenen en andere Staten eti
fe, en de Steden, Caftelen en Sterkten uit welke zy principale Officien, concernerende een yder Provincie, tenfy defelve de Provinciën aengenaem fijn daer
fcheiden fullen , fullen de Staten van yder Provincie
de
voorfz
ftaten en officien fullen bedient worden. Sulwerden gereftitueert , infulker voegen en conditie dat
len voorts de felve die tot hogere en generale of rot an(ten einde d'inwoonders met meerder vryheid wederdere officien aengenomen fullen worden , wefen ingekeren en vryer exercitie van haer-lieder koopmanboren vande Provinciën, wel gequalificeert , achterfchap hebben mogen ) zy blyven fullen ontledigt en
bevrijd van alle foldaten , ten fy die in frontieren , in de
volgende de privilegie , die ook eer fy onfangen worden folemnelyk fweren fullen den Koninkenden Stawelke voor defe beroerte en van ouds altijds garnifoenen plegen te fijn , daerin voorficn fal worden als hier
ten getrouw te zijn , en te onderhouden defe ar ty kena volgt :
len. Sullen mede beloven getrouwelyk en oprechtelyk
te
ontdecken den Staten van yeder Provincie, indien
7. So vele belangt de exactien, impoften en andere
ongelden en laften , ingeftelt ter fake van der jegen- fy eenige fake verftaen fullen , ftreckende tegens d'eere,
proffit en rufte der felver gehandelt te worden, op poewoordiger beroerte : want'et notoir es defe Landen ter
ne van meinedigheid en verlaten te worden van zijn
oorfake van de jegenwoordige beroerte en vorige laften met veel fchulden feer befvvaert fijn, fulx dattette Ampten Officie.
1 ï. Alle gevangens van beide
beduchten zy dat d'onderfaten willende trecken in beroerten tot noch toe gevangen fijden om de voorfz
fijnde, fullen terftond
vreemde Landen , aldaer gehouden en de Koopmanfchap alsnoch belet foude worden , ten fy hier in werde en fonder iet te geven gerelaxeert worden : ten fy hier
voorfien , fal fijne Majefteit de Staten toelaten op ful- voren dies aengaende anders tuffchen hen-luiden fyoker maniere daer in t e mogen voorfien , als fy bevinden verkomen en geaccordeert.
ii. De Gravevan Buren fal in fijn vryheid en Vafullen totontlaftinge vanden Onderfaten, vryheid en
derland worden gereftitueert , binnen drie maenden na
vermeerderinge van de Koopmanfchap te dienen, geden
tyd
van
de publicatie defer Pacificatie.
approbeerten beveftigt fijnde alle conftitutien van ren*
ten,penfioencn, en andere obligatien , en de vryheid by
13. De decreten , difpofitien , en ordonnantien geden Staten tot noch toe gehouden.
è'maneert byden Eertshertoge Mathias van Ooftenryk,
8. En om geenderley zaed van twifteri of klachten zijne Collateralen en de Staten na den tyd van den lemeer te laten over bly ven,fo fullen alle Geeftelyke metf- fte beroerte , fo wel voor de feparatie van fommige Progaders de Doorluchtigften Prince van Orangien en alle
vinciënen
, daer na , fullen voor wettelyke en van waerandere Wereldlykefo welinlandig als uitlandig, we- den gehouden worden en haer-lieder behoorlyk efderom vredelyk verkrygen alle hare immeuble, we- fedle forteren , fo vele ais aengaet de beneficien, digniteitenofficien
,
, en alle andere faken die ordinairy plereldlyke en geeftelyke goederen , en de felve terftond
gen
te
zijn
inde
macht en difpofitie der geenre hou*
gebruiken 'tfy defelve inBourgondien, Luxemburg,
Holland , Zeland of andere plaetfen fijn gelegen , in fui- dende de plaetfe van Gouverneur der voorfchreven
ken ftaet nochtans en qualiteit als fy tegen woordelyk Provinciën. Infgelyx fal fijne Majefteit voorgoed houbevonden fullen worden , en dat fonder arg of lift , niet
den, ter begeerte vande voorfchreven Stateri, de difpofitien gedaen ook van de faken die voor zijn eigen
tegenftaende eenige hypoteque of eenige andere alienatie na den tijd van de Pacificatie van Gent gedaen ter
perfoon gereferveert worden , en 't felve voor defe reife
contrarien, behoudelyk 't gunt hierna in de capitulen alleenlyk , en behoudelyk 't gunt by dit tractaet anders
dif ponerende van de exercitie vande Religie by gevoegt
esgedifponeert.
ij. In de creatie van de Magiftraten en andere parlal II.
worden.
Deel. Sullen infgelyx geftelt worden in 'cvrye
tien*
&

(F: iH.)

IIC

Het dertiende Boek.
delinge van de Onderfaten met hare nageburen verticuliere Officieren in fteden en andere plaetfen , fal ge- fcheide Religiën onderhoude, de lankdurige abfentie
procedeert worden in toekomende tyden, als hier voor- van fijne Majefteit en beroerten daernagevolgt,alfulryden , en fulx na de Rechten en Privilegiën van een ke veranderingein de Religiën es gerefen , dat fonder
yder Land , {lede en plaetle betaemt.
merkelijke grote vrefe van meerder periculen alle faken
i?. d'Autorkeit en gehoorfaemhcid fal metten eer- tot haren ouden ftate niet gebracht fullen mogen worften fijne Majefteit gereftiiueert en onderhouden wordenden
, Konink ter ernftiger begeerte van fijn Onderte recht na 't gebod d,er Goddelijke en Werelt- faten,en ten einde de binnenlandfè diffidie met meerder
,
den fulx
lijke rechten, micfgaders de Privilegiën, IJ fantien en
Gewoonten derVoor-ouderen en Pacificatie van Gent, periculevan deRoomfe Religie nieten vermeerdcre,
fal gedogen en toelaten d'exercitie fo wel van de Ge'Unie
op gevolge
, eeüwigEdiet en tegenwoordige
reformeerde Religie, als van de Confeffie van Aufiractaetdaer
, behoord
te wefen.
burg,
in
alle
fteden
en plaetfen daer de felvenuopen16. Tot regeringe engoavernemente van de voorbaerlijk
worden
onderhouden.
Van gelijken fullen
schreven Provinciën fal iijne Majefteit verkiefen een
Prince van fijn bloede , legitime , de Staten aengenaem, de Staten verforgen d2t binnen alle de voorfchreven
de welke geverfeert fijnde in verfcheiden experientien fteden en plaetfen, terftont na de publicatie van den
der faken , fal hebben de gaven en qualiteiten nodig tot peife, d'exercitie van de Roomfe Catholijke Religie
fal worden gereitaureert onder redelijke conditien , ond'Onderfa'ten
welke
de
van
en,
Ampt:
hogen
fuiken
terechte oorfake fullen hebben van wel genoegen, de
verbrekelijk t'onderhouden ? dat daer en boven nadat
welke fal regeren, in alle juftirie en equiteit byfonder de peis gepubliceert ,'t oorlogs-volk aen wcderfijden afgedankten
, alle faken in vrede fullen fijn geftelt , fullen
na de Ufantien , Rechten , Coft'umen en Privile- de Staten byeen vergaderen, en in pretentie van de
giën van de voorfchreven Landen, hier in ook begrepen de bovengenoemde Pacificatie, en dit tegen- Commiffariffen van den Konink,alle neerftigheid doen
gebruik van de voornoemde Gereformeerde Rewoordig Edict der verfoeninge, 't welk hy gehouden om 'tligie
te reduceren binnen fekere Steden en plaetfen,
fal fijn te beloven en te fwer'en. En wat de Doorluch- alstenminften binnen eiker Provincie fal vereiffchen
tigften Eerts-hertog Mathiasvan Ooftenrijk, hem in
mogen: die van Holland en Zeland met hare gecondefe aldergrootfte beroerte feer gevoegelijk gedragen
federeerde
niettemin blyvendeinde termynen van de
heeft, fo begeren en biddende Staten dat fijne MajePacificatie
van
Gent. Sullen voorts de Staten alle neerd'
ob
ligatie n
fteit den fel Ven Eertshertog believe te continuere
of van nieuws te committeren onder
en
ftigheid doen dat mede binnen Hollanden Zeland in
eed hier voren geroert.
. *. • ,
eenige plaetfen 't gebruik van de Roomfe Catholijke
17. De Steden , Borchten , Sterkten , Gefchut , MuReligie mede fal ontfangen worden , ter tyd toe dat by
vorder vergaderinge mettcr tyd nader daer in voorfien
nitie van Oorloge, provifie van Wapenen, Schepen
en alle andere die van Holland, Zelanden Geconfedefal mogen worden , fo verre ih de Cerfte vergaderinge
alles niet afgedaen fal worden .
reerde toebehorende ? worden gelaten ter difpoiitie van
de Pacificatie van Gent , maer in andere Provinciën in
22. En voorts van d'andere poinóten aengaende
de macht van de voorfz, Staten fijnde , fullen bewaerten
d'expeditië, confirmatie, publicatie, eeuwige en vafte
onderhoudenifTe van defe Pacificatie, fal naderhand
geadminiftreert worden by den genen die d'Öfficien
worden gedaeh als de voorgaende pointten fullen fijn
Van Gouverneurs, Capiteinen , en andere Officienby
den voornoemden Eertshertog en Statenlijn bevolen,
verenigt en befloten.
•
Aldus in de Generale vergaderinge van de Staten
mits den Konink en Staten eed doende , fulx in 't 9
Artijkel hier boven es verhaelt, en de Steden, Cabefloten
tot Antwerpen den 24 Novembris
*579ftelen en Sterkten, uitte welke de Spangiaerts en andere uitheemfe fullen verrrecken , en andere Ofricien die hier namaels fullen vaceren, fullen bevolen
ö'fjntfrume tik be Staten Bare <6efawen neffemss
worden by fijne Majefteit den ingeboren defer Lan- öefc acttcuten fjabben gefonöcn / en bte be Staten fiaec
den, gequalificeert fijnde na de Privilegiën, en aen- fcffêeben batfe ben 43?abe ban ^toertfenbura topic af
genaem den Staten van yder Provincie; dewelke al jouben aebenboo? fjaec berttefe/ toas begrepen in be
eer fy aennemen de regeringe van de voorfchreven nabotgenbe poincten.
Steden , Caftelen en Sterkten , en de bewaerniffe TTEn eerften , fullen fy ootmoedelijk van der Staten « 2f"f
-*- wegen haer-lieder Doorluchtigheden en Weerdig- i/" «8«,
van de munitien, fullen fweren den eed in 't 9 Artykel hier voren geproponeert , ter tyd toe van de , heden groeten , en fullen hen bedanken , dat fy ter faken fanten
voorfchreeven faken met confent van de Generale
van de voorfeide verfoeninge, gemeine welvaertenru- bet<&e*
Staten iolemnelyk vergadert fijnde, anders fal fijn ge- fte,fo grote moeite en arbeid hebben willen aenne- %men
difponeert , daer-en-tuffchen fullen terftont in handen men: biddende dat hen believe inden felven handel taande*
van den voornoemden Gouverneur geftelt worden de j volherdigte bly ven , tot dat fy dien brengen toteenen &«Ian6
patrimonie en alle anderen goederen fijne Majefteit faligen en begeerden einde : en fullen hen bieden alle fpJgS
toebehorende.
gedienftigheid t'aller oorfaken te betonen van de felve öeö'3tc#
1 8 De Konink niettemin toelatende , en dat alleen- Staten , &c.
tfrafen

lijk inaenfieninge van defe reconciliatie , dat 't gene tot
na fullen fy overgeven d'Arty kelen die de Staten
noch toe uit fijne domeinen of gemene fubfidie fal fijn nu Daer
tegenwoordiglijk fenden, inhoudende categorijke
verftrekt en gecollecteert , lalblyven gecolleóteert en
en volkomene refolutie op de conditien den Staten van
ontfangen, weiverftaendedat voortaen fulke goederen de felve Heeren voorgehouden,
alfofy 't felve in hare
niet meer fullen mogen worden aengevaert noch geoc- brieven begeert hadden.
cupeert.
Voorts fullen fy bidden hare Doorluchtigheden en
19. De Staten fullen renuncieren van alle verbonden
, te willen middelaers wefen by de Heren confederatien met eenige vreemden gemaekt, uit Weerdigheden
tog van Terra Nova
der Koninkl. Maj. Mandataris , en
oorfake van de voorfchreven troublen, uitgefondert die andere Heeren en Vorften die hen dienlijk fullen dunmet de Doorluchtige Koninginne van Engeland en ken te wefen , dat hen believe acht en toelicht te hebben
Hertog van Alencongetradteert is.
op de tegenwoordige nootfakelykheid,en deerniffeover
20. In defe traóhren worden begrepen de Majefteit defeer bedrukte Onderfaten , en hen voegende na de
van de Koninginne van Engeland en den Hertog van
ootmoedige bedeen begeerte der Vaffallen en OnderAlencon voornoemt, en voorts allePrincen en andefaten ,de felve Artykelen houden als feer noodfakig
re van wat conditie de felve fullen mogen wefen , die de om vafte verfoeninge te beveftigen , en defe Landen
voor fijne Maj. te bewaren. Sullen ook verklaren,datde
Staten
hebben. in eeniger mameren faveur of byft'and bewefen
Onderfaten defe acceptatie ofaenneminge voorbefondereen
vaderlijke goedhertigheid, gunfte en mildigheid
Aengaende van de Religie,
van fijne Maj. fullen ontfangen, en degedachtenifteder
ai. En alfo overmits de commercie óf koóphanfelverweldaed altijd in haer herte geprent houden: ja
alle
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mede achter gelaten en verandert worden ft* het inhoud
vanden 10 Artijkel in het eeuwig Edict , om te fchouwen alle twyfFelachtigheden en fwarigheden.
Inden 4 Artijkel isveranderingegedaen, foals daer
inftaet: aengefien datby oorfake van lange oorlogen,
berovingen, verdruckingcn,overweldingen, veelder ley
liften
en iage-leggingen ,daer de vyanden met te werke
(F, w) voorgehouden, dat dit geenfins en behoort gehouden
of geacht te worden voor hértneckigheid of krijgelheid, gaen ,de wanttouwigheden feer vermeerdert fijn in de
maer voor loutere noodfakelijkheid en goede begeerte herten der menfehen : en dat de natuerlijke reden en
om des Conings Landen in gehoorfaemheid te houden, experientie betonen, dat de onderfaten meer vreefen
ootmoediglijk biddende enbegeerende vandeHeeren en achterdenkens moeten hebben van haerlieder landsKeurvorften en van den voorfeiden Hertog van Terra heere , als hy fchijnt getercht en verbittert te fijn tegen
Nova, dat Cy defe dingen willen aen merken en bevroe- henlieden, befonderlijk indien hy machtig is en Heere
den, naden eifch van de noodfakelijkheid des tegen- van veel Landen, dan de Lands-heere felve van fijne
woordigen handels, en van degemeine welvaerd des onderfaten: diesook temeer, want van den tijd af dat
ganfehen Kerften rijks , en befonderlijk des Kcyferrijks» den Gedeputeerden deinftrudtien gegeven fijn , den geNiettemin indien mogelijk op elke Artijkelen fwa- meinen ftant feer verandert is onder de Provinciën hier
righeid valt, fo fullen de felve Heeren Gefanten hen ver- contraherende : by het appoinctement tuffchen den
weeren met de navolgende redenen, Artijkelen en mid- Princevan Parma en tuffchen de Arthoifianen met hare
delen, defelve gebruikende in flede vaneen heimelijke Bondgenoten gemaekt: te weten, van een gemein krijgsinllrudtie.
heyr te maken,welk foude komen in ftede van de vremAengaende den aenhank byden eerften Artijkel ge- delingen,naden y Artijkel van 't felve contract Welk
voegt j die fal dienen om te benemen allerley quadefu- voorwaer wel vlijtiglijk bedacht en overleid moet worden, dat de Staten bybillikeen rechtveerdige redenen
fpicieen wantrouwigheid van den tyd af vande publicatie des eeuwigs EdictstufTchen de Onderfaten van defe daerom niet en willen dat de vreemde krijgs-lieden van
Provinciën van d'een of d'ander Religie in 't herte ge- beide fijdeop eenen felven tijd vertrecken : gelijk ook
by het eeuwig Edict in den 13 Artijkel geenen tijdden
vat ,welke by oorfake van 't gene dat gebeurt is , en van
deOorloge door Don Jan vanOoftenryk voorgefteld, Staten befcheiden isgeweeft ; en hierom moet den Staten ten minften verleent worden den termijn dien fy
grotelykis verbreid gewceft: fodat de Staten bevinden
heel nootelyk te wefendat in defe fakeverfien worde begeert hebben , na het uitwijfen van den Artijkel aenby den felven aenhank, fo dat gene fwarigheid en
gaende'tvertreck der uitlanders. Aengemerkt dat de
fchijnt hier te mogen uitfpruiten , tot meerdere ver- Conink hem niet enderf vrefen van fijne onderfaten,
fekeringe der Onderfaten, en ook om te benemen nademael die met hem verfoent fijn : want na de verfoealle oorfake van bedriegelyke en begrypelyke interpre- ninge fal elk beneerften in fijne goede gratie te komen,
tatie of bediedeniffe.
en bereid wefen 't leven te wagen voor fijne voeten*
Den tweeden Artijkel en is niet aengehangen, dan Voorts aengaende 't vertrek vande vremdelingen uyt de
Steden , floten en flerkten , dat komt feer wel over een
'tgenedatbequaem dunkt tewefen tot meerder verfekeringe der partyen, en tot verklaringe van den goeden met de privilegiën des Lands,en met den 6 Artijkel van
willeder contrahenten : in welke verfekeringeen ver- hettractaet met die van Arthoys en hare Bondgenoten
klaringe deStaten niet en twijfrelen (aengefien datter gedaen : fo dat hier in geen fwarigheid te maken is : aenniet van de fubftantie verandert en word) dat de Heeren
gefien datter geen vafte reden blijkt , waerom defe ProKeurvorften en andere eenige fwarigheid fullen bevinvinciën foude geweigert worden 't gene dat dien van
den :dies te meer ook , want de Hertog van Terra No- Arthoys en haren Bondgenoten verleent word.
Maer van de veranderingeen byvoeginge gefchreven
va in de brieven die hy aen de Staten van Braband heeft
aen
den f Artijkel , overmits de voorfeide redenen , en
gefchreven , fo mildelyk heeft geprefenteert dat hy begeert hem te fchicken na de felve uitlegginge of verkla- hebben de Staten niet lievers, dan dat alle quade fufpicie
ringe, aengefien befonderlijk dat 't gene welk in den fel- en wantrouwe , die de onderfaten mochten vaten , geven Artykel bygevoegtis, ontfankbaer en aengenaem fchout worde , op dat defe vrede en verfoeninge dies te
gehouden word in de Articulen van het tractaet van Ar- aengenamer,behagelijker en vafterfy.
Nopende den 6 en 7 Artijkel : de Staten fijn beweegt
thoys,Henegouwe en andere mede-genoten, en merkegeweeft
te continueren met defe 1 Artijkelen inde diflyk in't tweede en in't vierde refpecti velyk : fo dat defelputatiedes
felven arguments, en hebben verandert alfo
ve Hertog van Terra Nova in defelve fijne brieven verklaert, datdeConinklyke Majefteit niet van meininge haerlieder fchrift inhoud mits dat de tegenwoordige
is dat de floten oft Borchten wederom opgetimmert noodfakelijkheid eifcht,dathet felve verleent worde:
worden. Niettemin aengefien datter wat verfchils is in want fo de obligatien en laften der Staten in 't geheel
blyven,eer dieontlaft en wel verfien werden j foude
't gene dat de Staten den felven Artykel bygevoegt hebvoorwaer groorelijk te forgenfijn,datdekoopmanfchap
ben, van oprechtinge der floten of Borchten,voor 'tgene j belet mocht worden door arrefteringe van de Koopluidat die van Arthoys en hare medegenoten veraccordeert hebben , te weten , dat gene floten of flerkten en den en haerlieder goeden : en dat de ingefetenen bedwongen fouden wefen te blyven binnen de palen van
mogen wederom getimmert noch nieuwe opgericht,
fonder confent der Staten van elke Provincie fpecialyk : defe Landen : aengefien ook daer en boven dat de redelijkheid eifcht,dat defchuld betaelt worde die de Staten
fo feggen defelve Staten: dat die te genen tyde fullen
mogen wederom getimmert ofopgebouwt worden fon- gemaekt hebben ter faken van deCe^ Oorlogen : en hen
der iet vorder te befcheiden. Indien nochtans daer op om defer redenen wille toegelaten worde aifuike middelen te verdenken en te ordineeren, die fy fullen bevineenige fwarigheid valt, fo fullen de Heeren Gedeputeerden
beft te wefen ter minfter fchaden des volks.
• de flechs verfocken dit te verwerven , dat de weder opDen 8 Artijkel heeft den Staten behaegt, aengefien
timmeringe en bouwinge van de floten niet toegelaten
en worde fonder confent van de Generale Staten,en ook dat de redenenen billijkheid eifcht, dat na de generale
van de particulire Staten der Landen daer dit gefchieden vergetinge van alle feiten volge de reftirutie van goeden
fal. Indien men dit ook niet en mach verwerven , fo ful- in't gemein. Niettemin om te fchouwen alle bedricgelen defelve Gedeputeerde hen mogen conformeren met lijkheden en twiften, fo dunkt den Staten feer goed, dat'tgene dat den Arthoifianen en haren Bondgenoten ver- men mate en middel ftelle aengaende de haeffèlijke
le nt is : te wetcn,fonder confent van de Staten der Pro- of roerende goeden , die noch in wefen , en noch niet
vinciën wettelyken na de Landrechten verfamelt, in vervremt of te pande verfet fijn : welk wel over een
fuiken gevalle.
komt met den 10 Artijkel des felven tractaets van ArDen derden Artijkel na fijn inhoud hebben de Staten
thoys:gelijk hen ook feer billiken redelijk dunkt te
geconfenteert : behalven datfeer oorbaerlijk fchijnt te wefen , datter byvoeginge worde gedaen van de goeden
wefen, dat fommige woorden daer by gcyoegtenook wefendein Borgondien , Luxemborg , Holland, Ze*
II. Deel.
neerftigheid doen, dat (y dit met gewillige
vlijtige en eeuwige* onderdanigheid en getrouwigheid
bekennen: foals fy met hare Voorfaten hen eertijds
hebben getoont tegen fijne voor-ouderen.
Sullen noch daerby feggen, dat fy hen nietenkonnen fchicken na deforme en teneur der Articulen hen
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hnd 8'c alfo recht en redenen dies aengaende eifcht. . Gefanten mogen ordineren , dat dit den tijd van »£ , of
Hier irv is geen fwarigbeid te maken: want dkook al | io,of 7 jaren onderhouden worde: fo ais fy fullen mogen verwerven
tracDen 11 artijkel word na fijne forme en teneur geacvoorfeiden
des
arnjkel
10
"
iiactinden
besrepen
, en voorts in den 9 der propohtien onlangs door
taets
cepteert.
den Hertog van Terra Nova gedaen.
Aengaendeden iz artijkel: want den Grave van Buaende den 9 artijkel: om de oorfaken boven
Aeng
ven.haekinden4.artijlcel,enbelbnderwantinden9ar- | ren uitdeUniverfiteit van Loven tegen des Lands oren privilegiën' in Spangien gevoertis, fo
tilkel van het eeuwig Edid, alle de gene die doen ter tijd jdonnantien
dat hy wederom gereftnueert worde
behoorlijk
wel
ift
in
daer
dienden,
eeniae gemeineofficien ofamptenbe
moditen blijven, tot dat nadeverfamclinge der Gene- ; na het uitwijfen vanden 12 artijkel van de pacificatie
rale Staten anders gcordineert foude worden : ioiitdat |van Gent.
de lel ve of noch veel iwaerder redenen 't felve nu nood- { Den 1 3 artijkel wort by de Staten langer en breder
tefchouwen alle oorfaken van twiftenen
lakelijk eifcht : te weten, dat van node is, dat alle de ge- ' gemaekt,om
nedie gemeine dienden ,ampten , of digniteiten, van argliften: want fijne Majefteit heeft om der felver faken
den Eertsherto» Mathias verworven, nutegenwoor- 1 wille generabjk op dit mael geapprobeert envanweerger efijner Majefteit
den gehouden
worden gecontinueert
daer inen fullen
bedienen",
dielijk
geconfereert
gedaen enen anderen
denwatEertshertog
door al
te fchouwen. , j\ ferveert,
veranderingen
beroerten
nieuwe
om
Maer het fal allen beneficiaten, en Geeftelijkedignitei- 1 is, en dit ten verfoekevandievan Arthois en hare metten hebbende geoorloft weien wederom te keren tot ha- j genoten, alfo in den 3 artijkel van 'tfelve tractaet bere bedieningen en digniteiten, 't 7,y die vaceren of ande- I grepen ftaet : aengefien ook dat by den 8 artijkel van de
ren geconfereert zyn , op dat geen profijt uit eens anders [ Pacificatie van Gent, des Princen van Orangien difpoonprofijtof fchade gefocht worde. Behalven de benefi- ! fitie en autoriteit die hy binnen de palen van Holland,
cien en digniteiten die tegen des Lands privilegiën, en j Zeland en andere Bondgenoten gehad en tewerk gedoor nieuwigheden onlangs anderen geconfereert of by- 1 fielt heeft , niet alleenlijk geapprobeert, maer ook
gebracht zyn, gelijk ais nieuwe Biffchopdommen en voorts gecontinueert is geweeft. En de oorfaken waer
Ëerts-biffchopdommen ,de welke eerlte en meefteoor- door de contrahenten doen ter tijd mochten beweegt
fake fijn <*eweeft van dele beroerten. Maer aengaende / worden om dit teeifTchen, dwingen en dringen ook
andere politij ke officien heeft den Staten geenhns ge- nu tegen woordiglijk noch 'tfelve ten refpecte van de
docht betamelijk te wefen , dat de gene die van hier lijn difpofitien by den felven Eertshertog gedaen.
vertrockenén verkropen,ofgevolgtdepartyedenStaten I Maer dat in den 14. artijkel begrepen ftaet, daer in is
contrarie, terftond fouden wederom in haer geheel ge- ; eenfdeelsyerfiendoor'tgenedatin de voorgaende artijftelt worden: te weten, op dat de provifien by den felven | kelen bygevoegt word : dies te meer ook, want bykans in
Eertshertog Gedaen naden 13 volgenden artijkel, niet te jalle fteden de Magiftraetallejaervernieut of verlet wort,
nieteof in twijffel gebracht en fouden worden, en dat ; waer in namaels de rechten, privilegiën, en oude cohet volk geen nieuwe beroerte foude voorftellen. Noch- 1 ftuimen van elke ftad onderhouden fullen worden,
tans fullen deStaten hen niet ongewilliglijk geven rede- 1 In den 1? artijkel fyn de fefte reftrictive claufulen
lijkerecompenfenadequaliteitderperfonencndeofS- 1 achtergelaten om te fchouwen 't gene datderpacifica*
cien die defelve perionen bedient hebben: aengefien dat j tien van Gent, den eeuwigen Edicte, en den tegen
der Staten meininge niet is iemanden te fluiten uit fyn woordigen tractate mocht fchijnen te contrarieren ofte
officien , om dat hem daer door geen fchande of injurie repugneren: om dat ook geen oorfake van twijffelinge
foude aengedaen worden : maer om de nieuwe beroer- of fchimpingc foude worden gegeven , die mogelijk
ten te fchouwen, tot eigen verfekeringe des geens die fij- t'eenigen tijden fouden fpruiten uit de Edicten en ftatune eeren wederom begeert te krijgen : forgende dat an- ten eertijds op 't feit van de Religie gepubliceert en andere diergelijke.
derfins overmits fufpitie en argwaninge die 't volk fouDen 16 artijkel is eenfdeels wat verandert , fo wel om
de mogen vatten , uit de bedieninge en digniteit weder
deinconvenienten
en fchaden voortijds beproeft, als
gegeven den genen die hen nietaengenaemof fufpecT:
mochten welen , eenige fchade mocht rijfen , en daer om diefwille dat de felve veranderinge niet contrarie en
door oorfake fpruiten van nieuwe beroerten en trou- is den Privilegiën des Lands. Want de Staten begeren
blen : ook fullen de Staten hen gewillig tonen , als ful- eendrachtelijk dat den Eertshertog in fyn Gouverneurkeperfonenpublijkeaöedaeraf fullen begeren, te we- fchap gecontinueert of op een nieu daer in beveiligt
ten, dat fy om geene andere fake, dan om defe gefufpen- worde door fijne Majefteit: aengefien dat hy de verfochdeert fyn van hare officien . Hier om dan fullen de Hee- te qualiteiten heeft,en den Staten aengenaem is : en ook
mede om te fchouwen alle oorfake van nieuwe wanren de Gedeputeerde vaftelijk blijven ftaende op 't gene
trouwe,beroerte enconfufie die fouden mogen fpruidat in defen artijkel ttaet begrepen. Niet te min indien
ten uit aenneminge Yan eenen nieuwen Gouverneur.
by oorfake van drfe voorfeide dingen te vrefen ware,
dat defen vrede- handel foude mogen gebroken of inge- Hierom fullen de Heeren Gedeputeerde vaftelijk aenworpen worden , om den abfenten beter voldoeninge drijven dat de felve Eertshertog gecontinueert worde.
Den 17 aengaende. Overmits de oorfaken in den 4.
te mogen geven , fullen de felve Heeren CommifTarifen
andere voorgaende artijkelen verhaelt , aengemerkt,
compendefe
dat
fen noch meer verlenen, te weten,
fatie fal blijven durende tot ter tijd toe, indeverfame- ook dat de onderfaten geen beter noch fekerder cautie
linge van de Generale Staten der Provinciën hiercon- of befcherminge tegen haren verbitterden Lands-heer
traherende, anders fal geordineert worden aengaende weten , dan dat fy hen felven geenfins en laten gantfereftitutie van officien en gemene ampten : op dat in dier lijk bloten en affetten van wapenen en fterkc piaetfen
voegen d'abfenten
tevreden mogen geftelt worden met waer door zy jammerlijk fouden mogen verdrukten
gerechte
voldoeninge.
benou wt worden : fo en heeft hen geenfins goet gedocht
Nopende den 1 o artijkel, en den aenhang van de Sta- dat de felve overgegeven en bevolen worden in de handen des Gouverneurs , alfo daer ook verhaelt is : maer
ten daer by gevoegt : fo is dien alleenlijk daer aen gehangen tot meerder verfekeringe der Ingefetenen , en om hen dunkt notelijk te wefen, daer in te veranderen na
redenen in den 4. artijkelen in andere voorgaende ver- 't gene dat in den felven artijkel eenigfins over een koklaert,niet repugnerendeden 18 artijkel van hettraótaet
mende met den 6 artijkel van het tractaet der Arthöifiemet de Arthoifianen en hare Bondgenoten gemaekt , nen , en ook met den 6 van het eeuwig Edict gefchrenoch ook den 1 7 artijkel van het eeuwig Edid ,refpecti- ven ftaet : om den volke geen oorfake meer te geven
velijk. Niettemin, want in het tra&aet van de Arthoi- van quaed vermoeden en wantrouwe : aengefien dat
fianen enhare Bondgenoten 't gene dat de Staten fonder geendink ter wereld defen vrede- handel meer kan be(F. i4tf.) onderfcheid hebben geftelt, by de claufule , öett Staten
letten ofverfpaden dan de wantrouwigheid, dewelke
aengenaem/ omfchreven wort met den termijn van 6 voorwaer boven al moet gefchöut en gemyt worden.
jaren:indien dit niet verkregen en mag worden fonder in Want de Staten hebben om defe oorfake alleen de felve
brekinge van den ganfehen handel ,fo fullen de Heeren veranderinge gemaekt, niet willende dat daer eenig.
door
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eenigfinsder behoorlijker autoriteit en gehoorfaemheid ; meer voortgangs dan beletfels by brengen foude': want
van fijne Majefteit iet vermindert worde
: dewelke ( als wy fien dat de nature alfogevoegt heeft, dat de mendefe wantrouwigheid ophouden fal, alle dingen met fchen altijd meer geneigt fijn tot 't gene welk fy weten,
lankheid van tijde geftilt wefende) lichtelijk f uilen we- hen verboden te wefen , en lichtelijk verfaet worden
derom in 't heel geftelt worden by der Staten confent mee alfulke dingen die hen feer overvloediglijk
javeelvafter dan te voren. Niettemin iftdatter oorfa- |worden. So dat defe en diergelijke dwingendegegeven
oorfaken van defende voortgankdcrvrede-handclingen be- kende Staten notelijk hebben beweegt, den Conink
let word, fo (lillen defelve Gedeputeerde mogen den ootmoediglijk te bidden, dathydevryheidenPacificatijdvan twaelf, of tien, of feven jaren ftellen ,aengaen- tievan Religie, gelijk by haer-lieder fchrift verklaert
de de gouvernementen of ampten der gemeinten die word , niet en wille weigeren in fulke fteden en plaetfen
namaels fullen vaceren: alfo boven inden 10 artijkel befonderlijk daer defelve nutegenwoordiglijk gcoefverhaelt word.
|fent word : en dat alfo de Catholijke Roomfe Religie in
Den 18. die komt na fijne forme en teneur wel over de felve plaetfen daer fy nu uitgedreven is, wederom geeen metde meiningeder Staten, uitgenomen de clau- reftitueert worde, mitsmiddelinge vaneen vafteeenfule daer in vermaent word. ©311 öe COlleCtatiennas
dracht der Religiën tot verfekeringe van d'een Religie
tnaeltf te öOCll : want dit foude contraneren tegen 't ge- fo wel als van d'andere : en dit alleenlijk by maniere van
ne dat boven inden feilen en fevenften artijkel gefpro- provifie Maer achter dat de vrede gepubliceert, en het
ken is.
krijgsvolk van beiden fijden afgedankt en vertrocken

Tot den 1 9 artijkel word alleenlijk bygevoegt 't ge- ' fal wefen , en alle dingen geftilt fijn : fo fullen de Genene dat geenfins achtergelaten mag worden , overmits | rale Staten verfamelen , en in de tegenwoordigheid van
de verbinten ifle en contracten metdeConinginne van de CommifTariiTen die fijne Majefteit daer toe fal depuEngeland en ook met den Hertoge van Anjou ge- teren , vaftelijk handhaven dat ten minften de felve
maekt: van de welke na recht en reden niet en mag ver- j exercitie ofoefFeninge gereftringeert worde op fekere
mindert worden door dit tractaet: aengefien 't felve fteden en plaetfen, alfo beft mogelij k fal dunken te wegenoeg over een komt met den 12 artijkel van het eeu- fenna denftaet van elke Provintie: daer en-tufTchen
wig Edict Nochtans ift dat'er eenige fwarigheid ioude fullen de Hollanders en Zelanders blijven binnen de parijfen, fo fullen de Gedeputeerde mogen breder daer len van de Pacificatie van Gent, na het inhoud van }t felmet tewerke gaen: te weten dat die verbinteniiTenen vegefchrift. Indien met dete eerfte verfamelinge alle
contracten met devoorfeide Coninginneen Hertoge den handelniet ganfchelijk befchikt en uitgericht kan
ten minften, fo lange fullen duren, tot dat de Staten 1 Worden,fo fullen fy handhaven en alle neerftigheid doen
beide defe te vreden fullen dellen, met fulke voldoe- datmen in 't volgende vorder verfie. Maer in gevalle de
ningeals hun behoorlijk fal dunken. Voorts aengaende ' Hertog van Terra Nova, ende Keurvorfteneenen fede contracten met de ingeboorne en riaturele gemaekt, keren tijd willen befcheiden , binnen welken , na de puWaer afden 19 artijkel mentie maekt: indien daerop 1 blicatiedes vreeds , de felve eerfte verfamelinge gehoutwift of gefchil valt, fo fullen de Gefanten ook mogen den foude moeten worden : fo fullen deGefanten momeer toegeven, als dat de Bondgenoodfchap gemaekt gen veraccorderen op den termijnvan vijf of fes maentulTchen de ingeboorne, fo lange fal blijven durende, ' den , na devoorfeide publicatie. En ingevalle daer ook
tot dat anders geordineert fal worden by de generale Sta» twift rijft op defe woorden , afötlüc bingen geftilt 3tjttt
ten folem nelijk daer toe verfamelt
welke woorden nochtans nergens ellerstoe daer in en
Op den 20 artijkel: indiende Heeren Keurvor- worden geftelt , dan tot meerder verklaringe, na d'uitftenen andere Princen infifterendat dePrincen diefy wijfen van 't gene dat in de Pacificatie van Gent begrepretenderen in dit tractaet te begrijpen, genoemtwor- pen ftaet, aengefien de afdankinge der krijgslieden 't felden: fo fullen fy mogen noemenden Conink van Na- | veinhaer is befluitende:fo fullen fy ook mogen achtervarre,Hertog Cafimirus,en veel andere Graven, Lands- laten de kWe woorden , al0 alle btt10Ct1 geflilt 50H * ook
heeren en Edelen die den Staten in defe Oorloge behul- falmen lichtelijk mogen in de felve verfamelingcn mopig en onderftandig fijn geweeft
dereren de exercitie der Religiën , na de publicatie van
Maer nopende den artijkel van de Religie: aenge- peis en vrede, als de fteden van'tgarnifoen ontlaft, de
fien dat heelnoodfakelijk is oogluikinge te doen, aen- beroerten geftilt, ende wantrouwigheden by verloop
gaende de oefTeninge van de Gereformeerde Religie van tijde benomen fullen wefen, en als elk wederom tot
en de Confeffie van Aufburg, befonderlijk ter plaetfen fijn handwerk en gewoonlijke oefTeninge of neringegedacr die nu tegenwoordig in 't gebruik is: indien de Co- keert is, vermoeit wefende van de moeite der oorlogen,
nink fijne Landen begeert geruft en onder fijne gehoor- j en nu proevende de foete vrucht des vreeds: dan of men
faemheid te behouden : alfo de gene wel lichtelijk fullen ) terftond defe moderatie te werk ftelde, terwijle dat de
oordelen die wel doorfien den tegen woord igen ftaet * dingen noch fo onrijp fijn, en de veranderde en verbitder Religiën , en de genegentheden der ingeboornen : terde herten noch wantrouwe en argewaen voeden , en
bevroedende de redenen, en overdenkende hetby-fpel noch vieriglijk branden met liefde vande voorfeide Gevan 'tgene dat in Vrankrijk en in andere byleggendc reformeerde Religie, waer in fy geloven dat de welvaert
Rijken en Provinciën na feer lange inheimfe Oorlogen, | van hare fielen gelegen is : welk feker by verloop vantijde mogelijk noch fal verkoelen, 't Selve fullen deHeebloedftortingen , en onmatige en grouwelijkemoorde.ryen, isgefchied: aengefien de felve Religie by voort- ren Gefanten betonen alft van node fal wefen , met regank van tijde door onderlinge en oude hanterïnge en
denen en argumenten, die tot defen handel fullen dieconverfatie mee de ingefetenen van de byleggende Rij- ncn en diefy lichtelijk nahaer goed verftand enoorken en Landen , allen xkens in de herten der men fchen deel fullen verfinnen of verdenken. Gedaent'Ant werpen den 13 dag November 1579. Onder ftond, ten
geftort is : en nu ter tijd fo diep verwortelt in vele verïcheiden fteden, overmits des Conings abfentie, de merkelijken bcvele en geboden der Staten. En was ondertekent A. Blylevengrote confufien , beroerten , en inlandfe oorlogen , dat
die niet en fal konnen benomen worden fonder vernielinge, verwoeftinge enfware verderfTenitTederfelver. A%bu$ inoefen bjebebanbel/ bfeöujs lange të ge*
ö?eben getoeeft/ öaerfo bele ftatelijne ©o?fïeno*
En welk d'meefte van allen is te willen van de oefTeninbet
getoeeft fijn / afgegaen / en en nebben öefelbe ©o?*
ge der Religiën beroven de ingefetenen die fo groot van
&eifertgbe iBajefïeit met fijn aenbouben (f.
fïennocöbe
getal, enfovierig en begerig daer toe fijn, gelijk alle
menfehen merkelijk fien : voorwaer dat en ware an- en ernfïig berfoefc fo beet niet bonnen te toege b?en*
ders niet dan hen totuitterftedefperatietedrijven,welk gen/ batmen geöurenbe befelbebanbelingeeenigbe*
oorfake foude mogen wefen vande verderfTenifTe en fïanb beeft bonnen berbrijgen/ ennoetoel be^etfec^
uitdrijvinge der gener die der Catholijker Roomfer Re- IijbeCommifTarifTen grote boften en moeiten bebben
ligie aenhangen : merkelijk inde principale Steden en gebab/ en feggen bun uitterfle beboic tec goeöer en
plaetfen van defe Provinciën : aengefien dat de oorlake reebtet troutoennebaen tebebben/ foen nebben fp in
van weigeringe der ocfTeningen van de felve Religie befabe banbe Religie/ 'ttoelft toelfjet p?inripaelfïe
II. Deel.
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ban baer geboen na ^eelanö op töuttf teïiam'
tt mib* DP
töaov niet met allen feonne
menend/
eni^ten lefien loögeraefet.
*n$toaerfte pointe folaeg
ban
tot becIicDtingcboo? bie
beien/ noch eenig
^ebjuctjten uit iief^ ©2ebe-uanbel 3ijn boo?toaer JJ*n
b'©n< betöcligte&onncn bertoetben. ^c «oflentotCeulen
n/
State
ten
ber
cbe
tot
groot acöterbeei ban tefe E anben geballen / en fe- B?cöélm
«Befan
of
putee
Roftcn gebaen öp be «©ebc
banöe
lier
g?oot perfonagie fcl)?eefaen bc .^taten <©enerael saober
bebjoegentoel 24.000 gulben/baer ban bie ban 25?a*
b£eöe- banö / <0clberlanb / ©laenberen en l^ollanb elr b2oe^
boemeneerfl ban ben ^ebe-RanDel begon te fp?efecn/ 10| &***
linrjctot
batmen
foube bebinben
bat be ban
öoninfe
ban^pan==
S"an
$?oere
«fiolen. gen 5000 gulben/ berefle toerbebp beanb
gien
niet
anöersboo?
en
Babbe/
onber
bcfefel
ban
otfc
be
tiat
feiö
/
men
guote
Baec
gen
elfer
binnen gcb2a
/ te berfoefeen of men be Hanbett tot ttDeeb?acl)t ïam»cn.
25iffcöop ban Colen aen onnoflcn geRab Beeft 40000 b?ebe
en
fcöeibinge
foube lionnen brengen/ en boo?tuaerBp
t
^aler/enba ben 23iffcïjop ban 3©irtf burg gerond
Beeftet baer toegeb?acljt/ toant eer|l Beeft ben^ince
meert Babbe 80 boebertoijngen ao boeber bittfr
ban^artuagefocDteenenbpfonberen
pei0 te maben
<£n geburenbe be Ranoelinge Beeft be t^ertog ban
met
be
$?obincien
ban
3irtBoi0
en
^enegcutoe/
baec
parma meec boo2beetë op befe &anben getoonnen booj tetjïonb be ianben ban be generale önce geftBei*
ïiotifl
alSBpanbers gebaen fonöc Rebben/ baer toe toaste
ben 3ijn j oic ban SürtBotë en ï^enegoutoen Bebben ge?
mtTan fCDeïbinge bet #?obincien te toege gebjocRt/ en men focljt
aen Bare 3ijöe bele te trccöen/nf et jegenflaenbe fp
4>pferjs
foctjt aen allen 3|jben in plaetfe ban b?eoe ttoifl en ttoe*
UuCJ
toifïen
bat ;tot Colen ban b?ebe geBanbelt toerbeban
ban Den öjarljt in te boeten* 3^e mtntè ban parma boö2f5
p:ince Reeft ook <©octo? gionan ïloba (be toelfte getrout nab- toegen alle b'anbere ^obincien/ fp Bebben 006 eenige
be een bocRter ban SSoubetoijn ban 3loo / föentmee- aen Bare 3(jbegeferegen enalfo temeer fcReibingegetoanj&ai*'
ma in
fier: ban S&ieflanb ) toefenbe KaebSDeer tot <§pters/ maelit:be UeiferhCommiffariffen ter anbere fijbe/altf
©?fef>
mibbciaer0 tuffcBen ben Coninfe ban ,§pangien en be
lanoge; met inftructie gebateert ben itf Sunp in ben ©elbfonöcn
Staten / niet tegenfïacnbe fp gefonben toaren ban ben
om oen legerboo2|BaeflritRt/ onbertefeent Aiexander,cnlc=
föeifer
ombe biff eren ten tuffcBen partijen toefenbete
ger N. de Lato , gefonben in ©?iefïanb / altoaer Rp ffc
tojeoe
acnre
cretelp bele baer tóe betoeegt Rabbe / om be b?ebe-at* fcBeiben/ en b'articulen hk bp b'cene / of b'anbere par^
Ütt&Crt.
te Bart of onrebelijfe moeïjten gefielt toefen / te mib*
ticulen ökl)p Dpljem Babbe aen te nemen/ betoelfee J tije
beien
en tot rebelüfeBeib te brengen / Bebben / na bat fp
genocgfaem confö2melijli toaren be gene bie beCommiffarifTen be£ féeiferg tot Colen boosgeliouben en b'articulen bp ben Staten gefielt/ ai^onrebelijfeBabgep?oponeert Dabben t baerom il* bie Rier niet en fal ben bertoojpen / b'articulen b? ben hertog ban (Cerra
Iftoba boojgetoent/ al0 rebelijfe geoo?beelt/ baer na
(lellen/ alleen berBalcnbe'tieflepoinct toefenbe eens- alg men Bet contrarie betoont Babbe/ Bebben fp ten
öeetë bjeigenbe en anberfino' aenlocnenbe/ inibenbe
n alg bolgt : toil oor fijne ^ajefleit / fo baat fleben gcra? laetden/ b'articulen ban beibe partpenlaten(laen/en
Bebben felbe eenige arttrulen boo^geflelt: en aljö be
3> feen 't gene boo?f5 t$ te accepteren / boo? en al eer BP fip <0efantcn
bec Staten b?pmo?belijli fpjcfeenbe/ bec« ne garntfoenen baer boosgebjocBt fal Bebben/ batbe
toonben
bat
be felbe arttculen niet bienfligen toaren
>; felbe b2P en onbelafl fullen 3tjn ban garntfoenen / of ec*
» nige anöece folöaten i en ter contrarie fo toie 3ijne jffèa- tot ben b?ebe/ maerbatfe eer bc felbe fouben beracB3> jefieitsfp^efentatie berfmaeb/ en 3ijn garnifoen baer teren/ fo Bebben fp*t felbe fofecr cmaïijften genomen/
jj boo^laet Romen/ batfünc iBajejleitmet fulne fleben bataloXmenBenliebengrotelijftgeinjurieert/ enoeft
boo?parnjbig gefcljolben Babbe/ ja al# of men Ben*
» (al mo^en boen fo Ijp 't felbe beritaen fal. ^Isi öpnu luiben Ijabbe toillen opleggen bat fp bc blocbfïo?tin;
»®?ÏJJ* in Bateffanb eentoijle toaö getoeeft/ en baer bele op
& tot füne3übe meenbe getoonnen te öebben/ is$ Rp tot ^joe- gen focBten / be toelfe toeberletb fijnbe / Bebben fp nieu^
<&w
ningen genomen / albaer Dp ban gelijnen ben bo?geren toe enbe lefle articulen obecgegeben/ toellielaetfreos
bienptoif? of meenbe baer toe genegen te fijn/ befear- bergegeben articulen fulr toaren / battec eenige toaren
geban*
tyuelen büjrig toaö boo^fjoubenbe en aenrabenbe/maer baec inbe ^ertogban (CerraiSoba be Jleberlanben
gen
be iBagiffraet fulr bernemenbe/ Dabben Dem boen meer p^efenteerbe in fjjne articulen / ban be boo?f5
gebangen fetten en eramineren / en alle 3ijn b?ieben CommifjarifTen inbe Bare: 'tiss toaerbatter oofeee*
en befefteib afgenomen en aen föennenburg obergefon* nige articulen inbe Bare toaren bie iet boo2berltjfter$
ben. misf nn be boo2f3 ïïoba gebangen toass/ fo fö net toaren ban lik ban ben hertog ban rCerra Jioba/maec
in be articulen beroerenbe be ft eligie / en toa$ niet bo?«
ben 18 Sfiugufn' gebeurt /bat/ be iBagiflraet albaer
inb'een nocBin b'anbere/ uitgenomen bat
be generale mibbelen toillenbem 'ttoern flellen/een berlijftcrjs
groot beelbojgeren boo?be ^paeng-gefinbe opgerot Ut boo? ok ban i|oHanb/ ^elanb en Bommel ge*
Bent en ffamencelopen fijn/ roepenbefp totlbenben matigt toerben acBterbolgenbe be tyatificntk ban
pet0 aennemen / ijie Ren aengeboben toerbe / fo fouben <*5ent.$u otfz articulen boo?geflelt en bp be (Oefanten
©pt'ncc fe ban fobanige lafïen bebjtjt fijn. 3Befe oproerigen reren
ber Staten
obergefonben
om baer op te beübc
rot
enrefolber
en/fo gaen fijnbe/
be boo2f3
Commiffariffen/
fijn allengoftenö (leefeer getoo^ben / en op ten merfet na
<B?oe*
fonbertoet
banbe<©ef
ber
,§taten
bie tot Coe
anten
'töaeböui^ gelopen/ toilben be naagiftraet geban^
len toaren/ en fonber be toelfee fpnietenbeRoo?benïet
gen nemen om bie tebeötoingen benpeiö ban <Colen
te
boen/
fcB?ijben bjieben aen tic ,§taten <6enerael
aen te nemen/ en^octo? 3|o0anï!oba op b:pen boeaen
be
particulier
e $2obincien en principale «Steben/
ten teflellen / be &taet#-gefn.be bo:geren 3ijn Dier-en- oberfenbe
nbe
be
felbe articulen ; be felbe p?jjfcnbe
tiiffcDen mebe op te benen geraent / en moet grijpenbe
3ijn met een groot geroep en genrijt aengeuomen/ baer boo? feerrecBtbaerbig enbeguaem omtoeg te nemen
boo? be eerfte opjoerige muitmanerg fo berfcö?ifeten nüeoo2faue ban ben aengenomen <©o>icg/ ja be felbe
batfeb«rliepen/ enbe jjlagiflraet berlofl toerbe/ ee^ fo feer boben be mate p?tjfentw/ batmen baec tegen
nige ban tiifc muitmafeer^ berliepen uitter ^tab ban niet met allenen foube mogen meec op genoopt too??
felfj*/ eenige ban be pjincipaelfte luerben gebangen ben of mogen feggen / befcRulbigenbe genoegfaem ben
en baer na gebannen/ be Jfêagïfrtaet om tn fulfege= Staten cm batfe Ut fulc (fonbec bo?bec inffcBte ) niet
baer niettoeberom tefeomen Rebben ben felben^oc^ tecflonb alfo aengenomen Babben / om te betonen bat
toj^loRan «obana Kennenburg gefonben/ tik fiem fp liebec begeerben gecuflelp in bjebete ïeben met
aenben ^?ofl francos ppenpop fonb op Det l^uisf of nebeclegginge ban toapenen/ Baeten np/ ban lan?
Cafieel ban ^taberen en ijem albaer t^ht betoaren/ gec geguelt te toecben met ongeman en perü&elban
baec fo» fat tot omtrent in december 1580. boe befe beerlöfee en jammerlij&e (®o?loge. ^oo? bit fcB?ötoerb ijp gefonben op 'tCafleel ban 3©oe?ben/onber ben en bat ooft op eenige plaetfen <0efanten toaren gebe betoaringebanben ï|eercban&toieten€afielein
om 't uolö tot befen b?ebe te raben / fb fïjn be ttoU
albaer/ in plaetfe ban ben J^eere ban <©pbam/ bie ben fcRifet
flenenoneenigBeben meeren meer toegenomen op aU
9 ^obember bejS felben jaecg oberleben toajS / altoaer len plaetfen inbe ^eberlanben onber be gemeenten/
ift ijem gefien bmz op ben (Coren inbe feamer bie= ja be ^paen^gefinbe toiiben Bet gemeen bol» toöss
boo?
men ^tojjgt-atrecöt noemt/ baer ife te bier tijbmijn matten / bat al Babbemen ben Conmn ban&pangten
flaep-plaetfe en comptoir fiabbe en boe ruimen mojt / gebangen geljab/ men Bern niet meec en foube Reb*
en na bat Dp baer etlpe maenben gefeten Babbe/ isf ben Bonnen af eiffc&en / fulr bat Bet gemeen boïfe Biec
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tJOOJOenoeffOJWÓCfeeMtoectie tegen fjare <©ber[^ | gentheid van faken uiteifcht, want ( fo wy beduchten )
ben/ alö Of ateöCfl bWb* niCt en fOClJten noCÖ CU Ue^ | is het quaed veel groteren dieper ifft lichaem van der
ggflfflOlt/ \\mt dat tte be <©0jl0ge bOCUen en Onfcer- I Provinciën gcWortelt, dan dat de middelen inde voo-lïtclöcn
tOt ïjetl
enp?0fgt. ^Obinden
^t'eröOO? fijneem*
fchreven omarticulen
begrepenen genoeafaem
ge Staten
UanÖ00?öeeï
öe particuliere
gei.OOB; ,Jnenzijn
te remedieren
gefonfheid tefoudenkon.
geven, ten
farfKgerDeeft/ al eet ÖC generale refoUltteCbcrgefOn&en Zy dat de Koninklijke Majefteit uitgietende denfehoot
trjetöe/ baev tegen {ObeelfnmOCÖten te bOOZfïen ; tnacc I van fijne goedertierenheid , believe meerder mildigCer Üi bat berljale/ moet 18 alDteC nOClj (lellen ben Imef jheid te gebruiken tegens fijne Onderfaten , en de waterbiitiC Statiën bet l^ebedanben aen be IfcetferÜJHe kens van goedertierenheid, fpringendetot noch toe uit
Jiföajeftettg COIllini|Tan(Ten bOO? antrjOOO^be fCl)?e? ; kleine aderkens, te verbreiden in grote rivieren van geben ( l)0e tod biebOOJ Ijaöbe mogen KOmen) OP beo- I nadeen goedertierenheid: wantom met ooriove van
bergefonbeil articulen/ aleet be generale ref0lUtte0= uwe Hoogheden en Weerdigheden en Tonder prejadibergefonben lOTCbe/ bacrbp menfal nonnen ften bat cie van de Provinciën uit vele fommige pun&en re veröe Staten metgcOtó rebenen be3toaert toaren/ batfe halen, fo verre volgende den 9 artikle, de gene, diitot
befelbe artimlcn alfO/ fonber rijpe Deliberatie/ niet | noch toe abfent, of van hare officien geftclt zyn geen nonben aennemen/ benboo?f5 bjief toa£ luibenbe weeft , hunnen eerften ftaet en digniteit weder krijgen ,
en in auctoriteit en bevel komen , wat ftaet den andeatëbolgt:
ren te verwachten dan met beroerte van alle faken , ge3S?fef
vankeniffen,
profcriptien. banniffementen maffacren
T? Erweerdigftc, Doorluchtigfte, Edele, Welgebofcfc£>ra>
t en ban
ren, Wijfeen Voorfichnge , dat wy op de brieven geopent zynde den weg der Spangiaerden , noch brandende van haetennijd tegens defe Landen om defelve
lanb aen van uwe Hoogheden en Weerdigheden als noch, niet
geantwoort hebben , is toekomen niet door onfe fchuld, te wederkrijgen t'allen tijden als 't hun believen fal, weftrlylie verfuimeniffe, of gebrek, maer door dien mits de fwaerfende de Landen geregeert by hunne vrienden , gefel■Sföajc*
wichtigheid
van
der
faken
,
en
diverfiteit
van
Provinlen , en geconfedereerde , die door hun hulpe en welftW>S
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fekert re zijn , fonder de Spangiaerden : d'oorfakevan
derlegginge, ofmoderatie van de overgefondene arti- welk perijkel verfterkt wort byde particuliere verbinkelendaer
,
af de lefte brieven van uwe H. en Weerdig- teniffe met die van Henegou en Arthois tot hun eigen
heden fijn vermeldende: want fo vele de volle macht verderffeniffe en achterdeel van de omliggende Lanaengaet, is kennelijk de principale fake te fijn fo wijt
den, fubtijlijk gevonden en gemaekt , en hen lieden
lopende en van fulker naturen , datfe behoeft voorgaen- verbinteniffe van ten wille en dienfte van de Spangiaerdetufïchen-fprekinge,en communicatie van partyen, den gereet te maken den heirkracht van krijgsvolk,
en niet mogelijk en is geweeft van begin feker mate daer ingeval de Spangiaerden geveinfde apparentie maekren
in te ftellen, en vrye en volkomen volmacht in fo fwaervan uit de Landen te trecken , gelijk de Grieken' Van
wichtigefake enfouden de Gedeputeerde van de Landeden , daer toe voegende d'inhouden van de
den ,mits den groten laft en perij kelen daer in gelegen, Troien
\6 en i7artijkelen, van te moeten terftont overleveniet hebben willen aennemen, gelijk ook infulke laren alle Steden , FortrefTen , Wapenen en Munitien in
ken Landfchappe
,
n betreffende , in tijden van grouwe- handen van den Gouverneur Generael, ten beliefte
lijke Oorloge, de gehele fake fonder voorgaende be- van den Konink te nomineren en te ftellen, 't welk
reidinge, en laft van te rapporteren voor het fluiten, hier te vorens in de vergaderinge van Breda de Holniet redelijk noch gewoonlijk en is particuliere perfolanders enZelanders alleen wefende ge weigert , en in 't
nente bevelen En alfo d'articulen byuwe H en W: verbond van Gent 't contrarie van dien tot hareverfeovergefonden allede Landfchappen gelijkelijk roeren kertheld expreffelijk onderfproken, en gecapituleert
en aengaen , hebben wy eerftdaegs defelve aen alleen hebben in fulker manieren dat by den Voorfchreven
yegelijke van de Provinciën gefonden, om verftaen 17 artijkeltegensde Pacificatie van Gent, den Prince
hebbende het goeddunken en wille van een yegelijk, van Orangien benomen word het voordeel van den abmet gemeineconfente op de gemeinefake te refolve- folute Gouvernemente , en die van Holland, Zeland én
ren, en fo welden Hertog van Terra Nova, gecomBommel hare geconfedereerde belaft wort over te levemitteerde des Coninx van Hifpanien, als uwe H en W
ren , en te reftitueren de Steden , Fortrefïen en Munitien, daer in haer verfekerheid gelegen is. Endaer-en*
fekerlijk t'antwoorden. En hoe wel de Prince van Parma en fommige andere in verfmadeniffe van de Kei- boven alle de Provinciën t'famen geweigert word de
ferlijke autoriteit, en uwe vermaerde vergaderingeniet verfekeringe fonder de welke die van Hollanden Zeeland alleen met haergebueren en omliggende Landen,
opgehouden en hebben t'arbeiden om by particuliere
mee
nieten
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te
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t'aen veerden gegeven heeft ) fo ift nochtans dat wy door Eed , hun foude geven en betrouwen in handen van
begeerte en groten y ver van eenen oprechten peis , niet fo verfche gereconcilieerde vyanden, 'twelkdemengeweken fijn van ftandvaftige voorderinge, om te ko- fchelijke reden fchout,endaer af de nature verfchrikt isj
men inrufte bygemein verbond en accoort , dagelijx want kennelijk is hoe luttel op fulke Eede geacht wort ,
vermanendeen porrende d'andere Provinciën, datfe op in faken betreffende Koninkrijken, Landen en Provinciën en
, hoe lichtelijk men daer af verkrijgt Paufelijke
de voorfz arcij kelen op 't fpoedelijxfte fouden delibereren, enhtinne meiningeen refolütiete kennen geven, difpenfatie en abfolutie , fonderlinge fo verre men prefo dat in? ons geen gebrek is, maer de gewichtigheid
tendeert deMajefteitof reputatie van de regeringe vervan der faken, menichte van Provinciën , natuerlij ke
mindert tefijn , of datmen pretendeert de onrechtveer▼erfcherd'entheid van opinien, en beletten by quaed wil- [ digheid van den accoort met rebelle onderfaten gelige ter countKarien gedaen, oorfaek gegeven hebben van Jmaekt, of ook voortbrengt het dekfel van ketteryen
langer vertrek en uitftellinge ,'t welk wy betrouwen dat Jte verdrijven , ter oorfaken van de welke wy gefien hebuwe H. en W, de fake grondelijk infiende , en om re- ■■ ben voor fommige jaren , dat Vrankrijk in rufte wefendenrVQOifz nietqualijk nemen en fullen. Middelertijd de, onverfienlijk met een fecr jammerlijke mafïacre
bekennen: wy uit ganfeher berten,en verheffen met eeu- I verftoort, en met dode lichamen vervult is geworden.
wige dianldEMerheid de goedertieren , en vaderlijke af- En hoewel na de publicatie van het eeuwig Edicl Don
fe&ie des Keiferiijke Majefteits tegen defe bedroefde
jan yan Ooftenrijk de Pacificatie van Gent aengenoLanden, en de fonderlinge neerftigheid, moeiten en men en geconfirmeert hadde , wat heeft hy nochtans by
arbeid vaut uwe Hoogheden en Weerdigheden om de delecrete praótiken van Caftelen en FortrefTen in te
felve in rafte te brengen , hoe wel door ongeluk de fake nemen, en heimelijke kaden mette Colonellen en OnockEiet gebracht is in fulke ftaet als den tijd engele- verfte van de Duitfe knechten anders gearbeid engeK 4.
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fonder aenCochtdan den psis Vn Gent te breken, entenifl
e mette
verbin
ne
gemei
de
op
fchouw te nemen
nciën
Provi
alle
over
Landen gemaekt , vrye dominatie
fchynt te tendete krijgen: tot welken einde ook tijnu
ren de menigvuldige en in vele ar kelen verhaelt , en
met den peis van Gent gemengelt, devermaninge van
het voorfchreven eeuwig Edidt, d'welk van die van
Holland en geland van het begin af met ftandachtigheid openbaerlijk afgefiagen en by d'andere Provinciën
fonder grote onderfoekinge onverfienlijk aengenomen
isoewceft, waer uit gefproten is d'oorfake van alle onIe 'ellendigheid , en ontfteken is geweeft het vier van
alle nagevolgde Oorlogen , overmits de generale en
fimpele belofte en verbinten ifle van t'onderhouden de
Carholijke Roomfe Religie in't voorfchreven Edict
begrepen, en uit kracht van de welke Don Jan van
Ooftenrijkterftonten van begin af gearbeid heeft om
de Stiteh de wapenen te doen aennemen ter caufen
van de Religie, en de Koninklijke Majelteit daer op
fondament en timmer makende, ten tijden als alle de
Staten den Baron van SelleCommiflaris van fijne Majefteitprefenteerdenente vreden waren hun te reguleren na de voorfchreven Pacificatie van Gent, fowelin
de Religie alsgehoorfaemheid, den voorfchreven peis
van Gent heeft verworpen , als wefende infaem en yol
fchandalen , en wederom fenden de Spangiaerden en
aen de andere uitheemfe , het tegenwoordig afgrijfelijk
Oorlog aengenomen heeft, om geweldelijk en fonder
eenige moderatie over al te gebieden en te commanderen, eenfamentlijk de Religie te doen onderhouden
fo die was ten tijde van Keifer Kaerle den V. gelijk
een jegclijk kennelijk is, en klaerder blijkt uit de communicatie met den voorfchreven Baron van Selle,
gehouden uit d'inftruc1:ie hem by den Konink gegeven , en Koninklijke brieven by hem overgebracht,
die openbaerlijk gedrukt wefende met de brieven van
Don Jehan d'Anftrice nu zyn in handen van alle de
wereld , waer uit d'ingefetenen van de Landen merkende dat den Konink hun weigerde het gebruik van de
Pacificatie van Gent , en by openbare Oorloge met verweckingevaninlandfen twift, de fake daer roe gedirigeert worde, dat degene die van de Roomfe Religie
geweken waren , en hun niet en wilden bekeren tot
d'oude gewoonte en gebruik van den gelove, dat wast
ten tijde van Kaerle den V. verdreven of gemaflacreer
foude worden , verlatende de maten van de voorfchre».
ven Pacificatie die hun nietgeoorloft was te behouden,
in fo grote troublen gevallen zyn , dat om te fchouwen de heele verderffeniffe van de Landen van noden is
geweeft vorder te verfien , en eerft by brieven van verfekertheid van d'eene tegens d'andere, en daer naby
Religions - vrede en andere verbinteniffe , de rufte
van den Burgeren en ingefeten te bewaren : waerom
weerdig zyn grotelijk gehaet en mifprefen te worden de
gene die d'ingefeten of Staten argueren van onftantach*
tigheid,enbenaeft van meineedigheid , datfedoortoelatinge van d'exercitie van d'andere Religie niet gebleven fijn binnen de limiten van de Pacificatie van
Gent, nademael den Konink, des Koninks Bevel*
hebbers en Raden, onder 't dekfel vanhet voorfchreven eeuwig Edi<£t , en fommige brieven (daer terftond
afgefproken fal worden) eerft de voorfchreven Pacificatie , als wefende oneerlijk en fchandaleufe, verworpenhebben gehad, en gearbeid om 't gebruik van
dien met wapenen te benemen, en alle faken wederom te brengen totte bitterheid van de oude voorgaende
Inquifitie , fo dat de Staten en ingefetenen , niettegenftaendedat fy wilden en begeerden (ook met rufte en
befchermenifTe van de Geeftelijke ftaet) niet geoorloft is geweeft by de voorfchreven Pacificatie te blyven , en vordere fchaden en inconvenienten die gevolgt zyn te verhoeden , mits de Koninklijke Capiteinen en Krijgfluiden ter contrarien waren arbeiden: dat ( behalven den vryen wil die d'ingefeten hadde fo
den inde veranderinge van de voorfchreven Pacificatie
onder hun-iieden gecontradeert) de ftrengigheid van
den Konink, de nood van den Landen, en verhoedinge van enftaende perijkelen (die men
uyt d'aen-

genomen Oorloge ', en verwekte inlandfe difTenfie
vreefden ) de veranderinge in gevoerr hebben, 't welk
na alle redenen genoeg is ter excufatien van de Staten,
want riiet en ftaet te wijten den genen die by eenen
machtiger belet gefchied , of den genen die nieuwe
oorfaken van veranderinge over komt, of fo wanneer
den gemeinen nood nieuwigheid vereifcht , om te verhoeden beroerte van ge m ei nte,of perijkelen van vyandlijke heyrkracht , want alle wetten en ftatuiten geaccommodeert moeten worden ten rufte van de gemeinte , en alle ordonnantien , difpofitien en verdragen worden verftaen , blijvende alle faken in eenen doen , en in
fuiken ftaet als fy te voren waren, want alleen van hun
gelove breken , en van onftantachtigheid geargueert
mogen worden, die niet volbrengen 't gene toegefeid
of belooft is , fo lange als alle dingen blijven die waren
ten rijde van de belofte , maer niet fo verre namaels
eenige veranderinge gefchied , of eenig belet gebeurt ,
befonder fo in defen is gefchied , als d'oorfake van veranderinge enbelet procedeert van den genen daer met
gehandelt is, en fo wanneer (gelijk de Spangiaerden
uit wederroepen van de voorfchreven Pacificatie fekerlijk verhoopt hadden ) eenig tegenwoordig perijkel
van commotie is nakende en aenftaende, uit welke redenen ook wederleid word 't gene dat uit de
Staten brieven aen den Konink gefchreven voortgebracht word : want al mocht het by avonturen
wefen dat voor de voorfchreven Pacificatie van Gent
eenige particuliere Provinciën de Koninklijke Majefteit geprefenteert hebben de Religie in fulke ftaet als
die was ten tijden van Kaerle den V. dat en kan
nochtans de Generaliteit van de Provinciën geen
hinder of prejudicie doen , en de navolgende Pacificatie van Gent, en veranderinge van alle faken heeft
fulke kracht en effect , dat d'onderfaten overvallen wefende met fo grote plagen, gequelt met fo grote Oorlogen en andere inconvenienten, nu na 't verloop
vanfo lange tijden niet en behoren benaut te worden
onder 't dekiel van fulke brieven, d'executie en volbrenginge van de welke de veranderinge van de tijd
bewij ft onmogelijk te zyn , en hoe wel men 't contrarie
pretendeert, en vermoeden wy niet, dan na de Pacificatie van Gent eenige brieven gefchreven fyn , de welke wel verftaen wefende iet inhouden daer door men
de voorfchreven Pacificatie te buiten gegaen foude hebben ,gelijk by de Juftificatie van de Staten tegens het
uitgeven van Don Jehan d'Auftrice, met openbare gefchriften bewefen is, die openbaerlijk in druk uitgegaen zyn , en een iegelyk in handen heeft , ja dat meer
is , al waert dat de Gedeputeerde van de Staten na de Pacificatie van Gent, den Keifer of Konink breder gefchreven hadden, en fouden nochtans daer door niet
gebroken of gekrenkt zyn 't gemein verbond van Gent,
fonder fpeciale confent van de particuliere Provinciën,
byde welke 't fel ve verbond folemneelijk goedgevonden en geaccepteert is geweeft , gelijk ook de Staten
daer door niet verboden foude wefen , na fogrouwelijke Oorlog hun by den Konink aen gedaen en lange
gecontinueert, eenfamelijk de commotie daer na gevolgt van hun eerfte voornemen en fchry ven te fcheiden, en anderen raed aen te nemen, na uit te eiffchen
van den nood of profijt van de Landen , en foten meeften accoorde van de borgeren en ingefeten gerequireert word , gelijk wy over een jaer en meer doorvrefe van de aenftaende veranderinge, by den Keifer geprotefteert hebben in de folemnele en eendrachtelijk by
de Staten geapprobeerde antwoorde , die wy zyne KeiferlijkeMajefteitgefonden hebben met zynen Hoofraed en Com mi flans, de Bannerheere van Stubing , en
waer af de copie wy hier by gevoegt hebben , de welke na fo grote veranderinge behoort fterker te zyn , en
t'overwegen alle voorgaende miffiven, de reden eii
oorfake van de welke in defen tegenwoördigen tijd
verandert is. En nademael de Koninklijke Majefteit
met fo vaften voornemen de Pacificatie van Gerit
eens verworpen heeft , en met fo groote koften
van Oorloge tot noch toe gearbeid ., om de felve
met
grondelijk uit te roeien en te niet te doen, fofyn wy
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wy alleen weinig tijds en vertrek winnen van de miferié
daerwy nuinfijn, met perijkel van groter bedrogen
meerder inconvenienten. En om voorts te komen tot
d'andere poinóten , al de wereld merkten fietd'om wegen voorts gekeerr , aengaende de relaxatie en verloffinge van den onnofelen Grave van Bueren , en hoe langen tijd dat de felve uitgeftelt word , te weten , totdat
de Prince van Orangien volbracht fal hebben de poincten en articulen diemen met hem fal accorderen by een
fonderlinge en particulier verdrag en capitulatie , totte welke fijne Excellentie alleen uit fijnen naem niet
kan verftaen , overmits de gelofte den gemeine Landen gedaen, en na dat den termijn van de vredehandelingeoverftreken is, gelijk wy verftaen dat fijne Excellentie uwe Hooglieden en Weerdigheden geanrwoort heeft gehad: waeruft wel te merken is hoe groten perijkel den Vaderen Soon uit de voorfchreven artijculen foude mogen overkomen, metfware beroerte van alle de Landen. Boven defen ftaet noch t'aenmerken, dat by de voorfchreven articulen tot verfekertheid van de Coninginne van Engeland , des Hertoge
van Alencon , en andere geconfedereerde , ja ook voor
den Eertshertog Matthias felve, geen behoorlijke verfekeringe en verfieninge gedaen is. Ten leften, op hoe
fwacke fondamenten geftelt worden d'ordonnantien,
bevelen , en andere faken by den Eertshertog en Staten
Generael gedaen en uitgericht , word bewefen by de
donkerheid van de toegevoegde exceptien en reftrictien. Al het welke wy wel hebben willen reprefenteren
en voor oogen houden , op dat uwe Hoogheden en
Weerdigheden nader en grondlijker de redenen van
onfe ellendigheid en befwaerniffe fouden aenfien en bemerken ,en alfo verftaen dat geen lichte noch onbil*
en fijn die op devoorfeide articulen
lwarigheden
lijke
getogen en gereftringeert word. En hoe wel in 't twedeartijkelfprekende van de Religie onder 't dekfel van vallen, befonder gedurende defehoogfte verbitterheid
goedertieren mildigheid, d'andere die van de voor- en miftrou wigheid van gemoede, de verfcheiden en
fchreven Religie geweken fijn, gedoogt en getolereert ongelijke handelinge des Prince van Parme, en des
worden, 't felve word nochtans niet toegelaten dan met Hertoge van Terra Nova, mettwijffel en onfekerheid
alfulke reftrictie, datfealleen vrydom hebben fouden van alle faken. En na dien volgende de beloften des
tegenshet rigeur van de Koninklijke Placcaten , en fo Prince van Parmadie van Henegou enArtois gedaen,
verre fy uit defe Landen vertrocken, dat fy fchuldig fou- het Spaenfe krijgsvolk binnen den befproken tijd niet
den wefen hun goeden te doen adminiftreren by Catho- vertrocken is , enby de voorfchreven articulen genen
lijke perfonen , en wederom in defe Landen komende fekeren termijn geftelt word van hun vertrek , en veel
Catholijkelijk leven, en gehouden fijn de Paftoren menfehen fijn die niet t'onrecht noch ook uit onbilvan der Kerken en Magiftraten van de plaetfen daer af
lijke redenen fufpicie hebben , hun meininge en voornemen té wefen defe Landen niette verlaten, en dat
kennifTe en bewijs te doen, 't welk de Pacificatie van
Gent t'eenemael contrarie is, mits by de felve een ye- alle dingen gefchien by fimulatie, om onder 't fchijn
gelijkgeoorloft isfonder verbinteniffeof belydingevan van peisd'arme Gemeinte in conturbatie en krijgsvord'eeneofd'ander Religie in defe Landen te komen, te deringe te doen verflappen , en meerder feditien en
blijven , te handelen, te vertreckert en weder te ko- beroerten te verwecken , en alfo den weg te openen om
men en
, daer-en-boven d'adminiftratie van fijnen goe- met hun heirkracht voorts te gaen in 't midden van de
Landen, met jammerlijke flavernye en oppreffie van
den te laten en bevelen den genen die 't hem luft en
belieft, fo dat om te vermeerderende inlandfe diffen- alle d'ingefetenen : en alfo perijkel gelegen is in langer
fien met woorden een fchone monllre gefchied van vertrek en uitftellinge, en niet mogelijk de refolutie
de particuliere Provinciën te krijgen , en t'accorde Pacificatie van Gent, maer in der waerheid 't bene- van
ficie van de felve t'eenemael benomen en te niete ge- deren fo haeft als den ftaet en gelegentheid van der
faken uiteifcht. So foudet feer fchoon en alderprodaen word , Hellende alle faken wederom op d'oude fijtelijkft voor de gehele Chriftenheid wefen , dat de
maniere, volgende de welke tegens eenen yegelijken
d'inquifitien, Keiferlijke Majefteit , uwe Hoogheden en Weerdigwie hy was, plegen gebruikt te worden
excommunicatien , eerfte belaftingen , twede beladinheden hun autoriteit gebruikten , en volgende d'Ofgen, aenroepinge van de weerlij ke hand, en diergelij- ficie en vocatie daerfy van God Almachtigtoe geroepen fijn , voorftelden bequame en gewitte remedien
'ke middelen , die onmogelijk fijn in defen tijd en geftelteniffe van faken te gebruiken fonderonfterffelijkevy- regens d'inconvenienten hier voor verhaelt, en andere diergelijken , en den Konink van Spangien of
andfehap tuffchende Landen en Steden, fondercommalkanonder
den Hertog van Terra Nova fijnen Commiffaris inmotien en vermordinge van Borgerén
duceerden tot billijker, gewiffer en bequamer conderen, met gewis perijkel van te yerliefen de refte, fo
,wel van de Catholijke Religie als van de Koninklijke ditien , na ftaet en gelegentheid van den tegenwoorautoriteit. Waer uit u Hooglieden én Weerdigheden digen tijd , en fulke die generalijk dienlijk fijn tot proklaerlijk verftaen de geringe veranderinge van faken fijtevanallede Landen, diemen metter waerheid Tafelen des Vredes foude mogen noemen , en met verin de voorfchreven articulen begrepen , te feer pericutegenwoordiden
dat
en
,
Landen
de
voor
leus te wefen
fekertheid van alle d'ingefetenen eeuwiglijk onderhouden:welken aengaende, fo verre (gelijk wy begen nood en gefteltenifle van faken is uiteiffchende
verarticulen,
voorfchreven
de
van
trouwen) uwe Hoogheden en Weerdigheden byden
meerder moderatie
befte doen fullen, de felve onfterffelijke
hun
Konink
re pafferende de limiten van de voorfchreven Pacificatie van Gent , op dat wy , gelijk in voorleden tijden ge- lof by alle menfehen verkrijgen , en fullen aen hun de
fchied is, terftond na hetaennemen van de voorfchre- Staten en Landen tot eeuwige gehoorfaemheid en
ven artijculen niet en vallen in de felve of veel meer- dienft nader verbinden: wy fullen middeler tijd niet
der commoticn en ellendigheid dan van te voren, of dat onderlaten te verfoeken en ter eerfte gelegentheid over
goeden redenen nvijffelende van de fchone woorden diemen
,
onder 't dekfel van de voorfchreven Pacificatie den Edeldom en Gemeinte geeft, vrefende datmen onder fo grote omftaende heirkrachte van uitheemfe, anders niet en foekt of practifeert , dan door
mifleidinge van de Gemeinte, en oprockinge en ftokinge van meerder diffenfie, alle de Gemeinten en
Provinciën gelijkelijk te bedriegen en te verraffen :
want nadien den Koninkde voorfchreven Pacificatie
afgeflagen heeft, ten tijden als de faken van de Landen
in beteren ftaet waren , wie fal geloven dat den Konink
na fo grote ellendigheid den Landen aengedaen , en
na fo grote koften in d'Oorloge verdaen , uit goeder
herten de voorfchreven Pacificatie nu nafo lange verloop van tijden redelijk foude willen vinden, en den onderfaten meternft tèpreiénteren? En 't contrarie van
dien word klaerlijk bevonden uit de donkere bewimpelinge van de voorfchreven articulen, en veranderinge
van de voorfchreven Pacificatie , niet alleen aengaende
de autoriteit van den Prince van Orangien , en verfekeringe van de Hollanders en Zelanders, maer ook
door de bygevoegde onderhoudinge van d'eeuwig Edióten klare ordonnantie en bevele begrepen in detwe
artijkelen mentionerende van de Religie, daer by d'ingefetene van d'andere Landen meer benaut, en met
vafter banden dan in de voorgaende Pacificatie worden
gefloten en verobligeert , volgende de pretenfe ver bin teniffe van d'eeuwig Edicl, totter belijdeniffe en gebruik van'tRoomfegelove, gelijk het blijkt uit de generale en wijtlopende woorden van de voorfchreven artikulen eenfamentlijk by de navolgende exceptie , daer
by de Pacificatie van Gent in refpecte van de Religie
alleen totte Hollanders , Zelanders , en die van Bommel
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tefenden demeininge enrefolutie Van de Provinciën.
God Almachtig die Auteur is van den peis, wil uwe
Hoogheden en Weerdigheden fterken om te volmaken den begonnen peis, en in gedurige voorfpoeden
gefontheid bewaren. Uit Antwerpen den 10 Scptembris, i?79- Het onderfchrift was : Uwen Hoogheden en Weerdigheden feer toegedane , de Staten van
Nederland : Lager llond door bevel der voorgenoemde Staten , en getekent
HOUFLIN.

<gn onemritëm trefen D?tcf mentte tocrö gemae&t
Dan f/encte amtx)oo?ïie bp öen «Staten <J5cnecacl ge*
öacnop öepjopofme uanöe toelgebo?ene$2eerej§et*
Reiner / 25annccï)cccc m ^tubingen en J|offrtb
caeö / en «©eDeputeecüe ban öe ïftetferljjKe Ifêajefïeit/
iJteaenöefetoetéoüergefonöen getoeejt öen ao gulp
1678. ^0 Ijebin goeö gebonöen öetoijle öctOema?
terie beretfcljt / Die fitcr te laten toolgcn :
SM*
üjoojDc

*p\Ede Provinciën
Prelaten , Edelen
van
en Steden, en
van Gecommitteerde
het Nederland, reprefenterende alle de Staten, bedanken dienttlijken uit
goeder herten fijne Keiferlyke JVlaj. datfe na dien Don
jan d'Auftrice den vrede gebroken hadde, haer verweerdigt heeft de twede legatie herwaers-over fchicken, en aen hun te fenden den welgeborenen Heere
Seifrid Preiner, Banner-heere tot Stubing, en Hofraec* van fijne Majefteit, dewelke uit d'ontfangen betfetanöe
23anner- vel en fijn eigen deugde en geneigtheid tot defe LanB««
den opentlyk en in 't breed verklaert heeft gehad de
j&tuBfag g°e<^e affedieen liefde van fijne Majefteit tegens defe
inguuo Landen, en de grote neerftigheid en forgvuldigheid
?8«
die fijne Majefteit is dragende tot het welvaren en ruft f.ijo-; ^e van jg (-eive Landen, met breed verhael van alle
voorgaende weldaden , de welke door lankhcid van tijden of menigvuldigheid van ellendigheid nimmermeer
in vergeteniffe komen fullen.
En hoe wel de weldaden van fijne Keiferlijke Majefteit voor de behoudeniffe van de Landen gedaen,
veel en feer groot fijn : fo achten nochtans de Staten
voorhetprincipaelen hoogde, dat fijne Majefteit den
Konink van Spangien vermaent heeft op te houden van
Oorloge, en fijne Keiferlijke Majefteit deVrede-handelinge bevelen , en datfe daerna de Keur-vorften en
andere Heeren van den Heiligen Rij ke vermaent heeft,
dat fy in eigen perfoncn fouden komen op den Rijxdag
totWorms, en felfs raedflagcn , en vinden bequame
middelen daer door defe Landen ten leftenin hunnen
eerften ftaet wederom gebracht fouden mogen worden,
en watmen op 't aengeven en yerfoek van beide de partyen foude mogen ordonneren.
Maer fo veel als aengaet de voorleden prefentatie,
hebben de Staten in goede gedenkeniffe en verfche memorie het
, inhouden van de brieven en fchriften, by de
welke fy , om met den Konink gereconcilieert te worden ,en fekere maniere van regeringe en Religie te
mogen behouden , en in rufte te leven , in voorleden
jaren beleden hebben gehad , niet te willen fcheiden
van de Roomfe Catholyke Religie, gelijk fy ook in 't
voorleden
't oprichten
van deverklaert
Pacificatie
van
Gent, met jaer,
hunnena brieven
wederom
hebben
aen de Keiferlijke en Koninklyke Majefteit, in de felve gehoorfaemheid en Religie onderde reftri&ie van
den peis van Gent te willen bly ven , fo verre de Spangiaer: wederom geroepen werd , en fy verloft fijnde van
d'onverdragelyke autoriteit enbelaftinge van'tSpaenfe en ander uitheims krijgsvolk,
ruftelyk en fekerlyk
hunne goeden, huisvrouwen en kinderen mochten
behouden : ja dat meer is , nadien Don Jean d'Auftrice
den vrede gebroken hadde , en de Landen met een jammerlyke Oorloge over lopen, en na dienfy dikwils bedrogen waren geweeft , en om te fchouwen 't perijkel
van verraflinge en andere bedriegclykheid, fchrik hadden van vordere communicatie: Nochtans om niet
achter te laten, dat foude mogen dienen tot oprechtinge van vrede,hebben den Banner-heere van Selle,ComZBiflaris van de Koninklijke Majefteit de fel ve prefenbanbe
Staren
batige*
bcdanü
benam
bmUti'
feropöe

tatien wederom gedaen diefy te vorens denKeife'ren
Konink gedaen hadden, met openbare verkiaringe
en notelyke proteftatie van de aenftaendc perykelepj
fo welaengaende Religie als de voorfchreven gehoorfaemheid, foverre de Koninklijke Majefteit met langer vertreckinge dedc de Onderfaten vallen in meerder diffidentie en defperatie. Maer fijne Majefteit en
heeft haer nimmermeer in tyds verweerdigt de ootmoedige fupplicatie, enwenelijkc beden van fijn Onderfaten t'ontfangen en te verhoren : ja dat jammerlijker is, in plaetfe van een lieffelijke en genadige antwoord byde Staten fekerlyk verwacht , en ten leften
by den Heere vanSelle fekerlyk toegefeid en belooft,
heeft fijne Majefteit de rechtveerdige biddinge van de
Staten verworpen , en de vredehandelinge van Gent
van te vorens folemnelyk geapprobeert , gebroken en
verworpen, en fijne Onderfaten met eene afgryfelyke
Oorloge bevochten , wederom fendende het krijgsvolk van alle kanten by een gebracht , om te volbrend'Auftrice.
gen het rouwe enfchadelyk voornemen van Don Jan
Waer door-gevolgt is fo grote oproeringe van de Gcmeinte, en fo grote menigte van boosheden (die de
Oorloge met brengt ) metveranderinge van finne, dat' men met goede redenen twyffelt, of het mogelyk is
of dienftlyk te volbrengen in defen periculofen tydde
voorgaende beloften en prefentatien , fonderlinge in
refpeóte vanden tydvan Caerlcden vijfften, fonude
Koninklyke Majefteit vordert: en daer beneffens , nademael fijne Majefteit weigert t'onderhouden de capitulatie van de Pacificatie van Gent , fo en ift geen wonder de onderfaten daer tegen denken ontflngen te fijn
mrefpe&e des Koninx van de banden van de voorfz
Pacificatie.
En gemerkt niet mogelyk is , gedurende de ellendigheid van de Oorloge, goede toeficht te dragen tot onderhoudinge van de Religie > beklagen en verfuchten de
Staten, dat daer door den tyden gelegentheid voor by
gaet van gevoegelyk daër in te remedieren , fonderlinge na dien d'infolence en brooddronkenheid van
de krijgsluiden , en d'afbrekinge van alle goede manieren dagelyx vermeerdert uit den voorgank van de
fchadelyke Oorloge , tegens d' Auteurs van de welke
men behoort gramfchap te tonen, en niet tegens de
Gemeinte of Staten, den welken in defe onfekerheid
van alle faken meer van noden is te voorfien , en te
beforgen eendrachtigheid van hunne Borgeren, dan
by twifte en kyvagie van te mainteneren de Religie , de
brooddronkenfehap van de Spangiaerden te fterken,
en grote bannieren tegens hun felven , ten voordeel van
den vyand op te richten , ten einde dat overm its de grote defperatie van herten en het onfprekelyk getal van
de genen die d'andere Religie volgen, hun Steden gequeltmet feditienen maflacren, ten leften van de uitheimfe vyanden berooft en vernielt worden. Want de
wederpartye fo neerftig is om met fchade van de Landen haer profijt te doen , datfe foeken en arbeiden onder'tdekfel en misbruik van Religie de landen te brengen in flavernye en ellendigheid , en door verweckingevan Religions-twifte by oproerte van de Gemeinte
(diefe met veel verraderyen foeken te maken ) de
macht van de Staten te krenken en te niet te doen , en
ten leften fonder onderfcheid fo wel de Catholyke als de
gene die van de Roomfe Religie geweken fijn, met
minder moeiten t'overvallen en te verdrucken met
vernieuwinge van de Spaenfe tyrannye en onverdragelyke regeringe, volgende den bofen Raed van den
Secretaris Efcovedo, daer in hunnen principale hoop
en voornemen van alle haer werken is beruftende:
fo dat te beduchten ftaet dat de Staten hun bevindende benaut mettwequaden bedwongen fullen worden
met allemogelyke remedien de eendracht van de Borgeren tebehouden , liever dan 't welvaren van de Landen te verlaten , en hun leven , huisvrouwen , kinderen ,en goeden te ftellen in openbaer perykel , en in
de genade van de uitheimfe vyanden die voor handen
fijn.
Waer uit men klaerlyk bevind alle faken dagelyx

579'

*579-

Oorlpronk der Nederlafidfe Beroerten,
Welke refolutie van vreemden Meere huipe, hoeJyx erger te werden , en by naelt te vergaen , niet by de
wel fyweten eenig ongemak mede te brengen, fo ift
fchuld van de Staten , maer by het vertrek en ichadenochtans
dat de Landen by de felve hulpe van de tegenlijken raeddaer de Koninklijke Majefteit onbedachtelyk op is beruftendc : want met wat y ver en neerftigwoordige ellende en viel'e van de Oor
verloft konheid de Staten in voorleden jaren , doen de fake en den .nen worden,?twelkmen wunft dat-deloge
Keiferlyke Majefteit enVorften vanden heiligen Rijke ook hadden
tyd fulx vermocht, gearbeid hebben mette gehoorwillen
doen,
dat is, datfede Landen metten Rijkegefaemheid vanden Conink, de Religie gehclykte becónfcder
cerc,
en de ruinevande welke den weg foude
houden, kent God, infiender der herten, en word klaeropenen den vyand om het Rijk te krenken, eer met hullyk bewefen by 't gene dat in 'tjaer 66 voor d'overkomfte van den Hertog van Alva , in defe Landen
pe en krijgsvolk hadden willen verfterken, danby ongebeurt is: maer door wat calumnienen injurien van derhandelinge van CommifTariflen de fake laten verfommige ohvrome menfehen , {onderling des Hertoge
lopen: want hoewel men betrouwt darde Keiferlyke
Majeftei
t neerftelyk arbeid in alle faken dienende tot
van Alva en andere, dorftigvan het bloed der Ondervrede,n
ochtansnademaelby experientie bevinden hoe
faten fijne
,
Majefteic door ongeluk omgefet, en van
alle goedertierenheid vervreemt is geweeft , gedenken luttel hopedatter is in loonfekere faken,enftaendein ■
alle menfehen met bittere droefheid : want daer men
den wil van den vyand : bidden ootmoedelijken dat
remedien van rufte en welvaren af verwacht hadde, daer zijne Majefteit niet qualijk en wilt nemen ,datfein fulaf is het meefte ongemak en grou weiijk onweder over- kedingenden raed en willevan zijne Majefteit nieten
achtervolgen: want nademael noch ter tijdonfeker is {F. ijl)
komen.
Welken aengemerkt, kan de Keiferlyke Majefteit wat Don Jan d'Auftrice houd van zijne Majefteit, en
lichtelyk verftaen , dat door Don Jean d'Auftrice en wathy aengaendedefchorifingevan Wapenen , en andere bevelen van fijne Majefteit doenfal, lois lichteandere quadc raders, deCe Landen in meerder confufie vallen , en verftoort worden de oorfaken van de
lijk te verftaen niet geraden te zijn noch te dienen, dat
voorgaende prefentatien , weg genomen fijnde de re- de Staten hun roeininge verklaren , belangende het beden daer op fy gefondeert waren : want men de voor- ftand en fchorflinge van Wapenen : maer gemerkt de
fchreven prefentatiegedaen hadde als de Staten hoop- Staten van begin af altoos gearbeid hebben om te komen toteenen vrede fonder bedrog, en niet anders en
ten dat de Landen verloft foude worden van ellendigheid, en dat den Konink verlatende quadenen fcha- begeren dan met behoudenifle van den vrydom des Vaderlands invrede te leven, bekennende voorfchreven
delijken raed , ophouden foude van Oorloge, en dat de
Staten fouden vergaren om te communiceren van het Staten opentlijk de vrede- handelinge geenfins te verwerpen, maer de felve feer grotelyk te begeren, die
gemein welvaren van alle de Landen 't welk men niet
en heeft kunnen verkrijgen , noch door ootmoedige
verlichtinge kan brengen vanfo vele armoeden en elbeden van de Onderfaten , noch by menigvuldige en lendigheden die uitd'Oorloge komen.
ernftelyketuflchen^fprekinge van de Keiferlyke Maje- : Waerom is den Staten feer aengenaem dat fijne Mafteit en andere Vorften en Heeren, en dat door de fchuld
jefteit wederom Keiferlyke Commiffarifen van groter
autoriteit
en geen van de partyen fufpect wefende tot
van den genen die oneerlijk , lichtveerdiglyk , onwijflelyk , wredelyk en onmenfchelyk in defe fake gehandelt hun gefonden heeft, en datfedevrede-handelingedoor
hebben, en gehelyk verftoort hebben den politijken haren AmbafTadeur by den Konink in Hifpanienook
ftaet , den welken daerom alle dingen geweten moeten noch ter tijd vervolgt , en grote neerftigheid daer in
worden.
doet, waer in de Staten bekennen de neerftigheid en
forge
die zijne Keiferlyke Majefteit neemt ,endiemen
Gelykoqkdefertyd niemand behoort te verwonderen, dat d' onderfaten in defe tegenwoordige gelegcnt- hoopt dat fy nieten fal verlaten voor het welvaren van
heid den Konink niet groten yver nieten vereeren van de Landen, bekennende dagelijx meeren meer daerom fijne Keiferlijke Majefteit voor fo grote weldaden
den welke den Landen fo grote Oorloge en meer ellenverbonden
tezijn, alleen biddende dat zijne Majefteit
digheid aengedaen word , danfy nimmermeer verdragen hebben gehad van hunne meefte vyanden : want na niet qualyk wilt nemen , dat de Staten dies niet- tenatuerlijke rechten een yegelyk geoorloftis hem tede- min in middeiertijd forge dragen voor hunne verfe^
fenderen : en gemerkt een vafal en leendrager door wei- kertheid, fo nochtans dat de rechten van het huis van
Ooftenrijk en verbinten iffen die de Provinciën hebben
geringe van Juftitie toegelaten is fijnen Leenheer te beroven en te fpolieren , en dat den Heere fo wel verbon- met het heilig Rijk, foveel mogelykis, behouden fulden is aen fijne onderfaten, als d'onderfaten aen den len worden, de welke gelijk ook d'autoriteit vanden
Heere : fo is geen kleinigheid of fchandc voor de Staten, Konink , fo verre hy ten leften wil verhoren de Supplü
catie en Gebeden van de onderfaten, de voorfz, Staten
da'tfe (na alle bewefen trouwigheid qualijk getraóteert
fijnde) totdefenfie van hun leven en vrydom, de Wape- geenfins en fullen verminderen.
nen aennemen tegens den genen van wien fy worden
En alfouit 't gene dat voorfeid is, en 't gene dat de
Commifïaris met fijne oogen heeft kunnen fien, den
met Wapenen en Oorloge overvallen.
En gemerkt , alle menfehen alderbeft gedenken de welgeborene Keiferlyke Commiflaris genoeg kan blyken , hoe billijk en rechtveerdig dat de begeerte van
Weldaden die fy in hunnen nood en ellendigheid ontfan- de
Staten is: foverfoeken en bidden de voorfchreven
gen hebben, fo ifTer goede oorfake daer door de Keiferlyke Majefteit en de Vorften van den heiligen Ryke Staten dat de Commiflaris getrouwelyk wil over-brengrote beneficie konnen doen aen de Nederlanden , en gen renaen
de KeiferlykevanMajefteit
alle 't gene
ten welvaen behoudenifle
de Nederlanden
dient:
en dat
fo wel hun fel ven als de voorfchreven Nederlanden helde Commiflaris daer in zijn beft belooft te doen, daer
pen ,fo verre fymet krijgsvolk hun bedroefde geburen
heiligen
den
van
af
bedanken hem de Staten ten hoogften , en fijn gewilLidmaten
en
,
n
van de Nederlande
Rijke, promptelykaffifteren en befcherraen tegens het
lig 'tfelve wederom te verdienen. Uit Antwerpen den
uitheemfe geweld en overdaed, en wederftaen met Wa- zo July , i f 7 8. . De fuperfcriptie was : Aen de H. Kei•
penen den genen die de Nederlanden bevechten , en
ferlyke Majefteit.
arbeiden om den Doorluchtigften Eertshertog
thias Keiferlijke Majefteits Broeder en feer deugdelyke Gouverneur van de voorfcheven Landen met zijne
Maen der Staten fchande af te fetten , en-dat daorf-en-bovenzijn Keiferlijke Majefteit en Rijx Vorften , aennemen de befcherminge en prote&ie van de voorfchreven Landen, 't welk is het gereetfte middel, om te behouden de Nederlanden voor den Konink, of voor
het huis van Ooftenrijk, aleer de Staten hun verlaten
vindende j nader refolutie nemen van uitheemfe Heere hulpe.
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dracht tuffchen de Gemeinre ïn té voeren» en defelve fo jegens haer Overigheid , als den anderen , in
Wapenen te brengen, op dat de Spangiaerden onfealle gemeine Vyanden , volgende 't advys van Efcovedo, alfo beter middel hebben fouden.d'een en
d'ander partijen te verdrucken en onder haer tyrannife regeringe te brengen: mitfgaders de Roomfe en
Spaenfe Inquifuie in te voeren: op dat fyhetonnofcl bloed tot haren bloedgierigenappetijte fonder eenig
wederftand , onder dekfel van de Catholijke Roomfe
Religie, fouden mogen vergieten, en alle oprechte
n de Stadholder, Schout, BorgemeefteMYne Heerepene
hStSn* -^re
ht
,
Utrec
van
Stad
n
der
n
en Rade
n , Sche
ttat
Chriftelijke Religie (fo fy meincn ) uitroeyen en onüttcrt&t
mrn doen te weten eenen yegelijk , datalfo dagelijx by fekederhouden. Alle 't welk klaerlijk te fporen es uit het 4
onder
en
geven
uitge
en
tcjen
geeft
rige
re feditieufe en oproe
en y artikel van de voorfchreven overgefonden artib'axticü'
kelen en Paincten , daer by gefeid is dat den peis gefloJen ban de Gemeinte verfpreyd wordt, als dat de vrede-hanten fljnde, alle uitheemre foldaten ten beider fijdenop
ïir lipte del tot Colen tuffeben den Hertog van Terra Nova
Gecommitteerde van de Coninklijke Majefteit van eenen tyd uit defe Landen vertrecken en alle andere inHtiige te
Ge- jlandfe foldaten afgedankt fouden worden, dat ook de
violen. Spangien ter eenre, en de Gedeputeerden van e defijde
, ' Gemeente en Borgerye van de fteden van defe Lannerale Staten van defe Nederlanden ter ander
door tuffchenfpreken van fekere Ceurfurften en ande- den , de Wapenen by haer-luiden ftaende defe oorloge
re Gefantcn en Ambaffadeurs van de Keyferlijke Maje
aengenomen afleggen fouden , en noch uit het 16 en
daer gefeid word dat de koninklijke Mafteitgearrefteert en gefloten foudefijn, achter volgen- 17 artijkel
eenen
jefteit
Gouverneur of Gouvernante van fijnen
engecirn
uitgegeve
van
daer
dat
gefchrifte
de fekere
om
dan
einde
comfereert word , tot anders geenen
bloede ha fijne gelieven ftellen foude , in wiens hanhajegens
en
n,
den terftond en fonder eenig vertrek alle Steden,
verblinde
abuferen,
te
Gemeinte
de
de
d
Overighei
de
of
als
roeyen,
te
Sloten , Sterkten , Schepen , Gefchut , en andere
re Ovengheid op
aengeboden vrede niet en wilde aenveerden of aen- ammonitie van den Oorlog van delen Landen genemen, macr veel liever de Oorloge die nu fo lange levert fouden worden , om daer van te difponejaren, tot onfprekelijke koften, laften , fchaden en ren na fijn geliefte > dat de Steden daer van oubederffenifle van de Landen en Ingefetenen van dien.
den tijden Garnifoenen plegen te leggen, (gelijk algeduert heeft : nochtans tot uittërlijke ruine van de
hier t'Utrechtop't Cafteel van Vredenburg) weder
ièlve Landen fouden continueren. Datmen daerom Garnifoenen fouden moeten ontfangen , en om die
en om te voorkomen alle inconvenienten, die door
Landen niet alleen van Wapenen , mede ook van
aliuk erdocht en onwaerachtig uitgeven fouden moraed en hooft te beroven, word by 'c 12 artijkel
gen volgen , goed gevonden heeft by defen opent- gefeid dat den Grave van Bueren tot fijne vryheid
lijk te verklaren, dattertot Colen tuffchen de vooren in defen Landen gereftitueert foude worden binfchreven gecommitteerde van de Coninklijke Majenen drie maenden, na dien mijn Heere den Pritffteit van Spangien en der Generale Staten egeene vre- ce van Orangien volbrocht foude hebben net gene
de met allen gearrefteert of gefloten es : Datter ook
fijne Furftelijke Genade getra&eert foude worniet anders gehandelt noch gedaeh es,, dan dat aen met den , meinende alfo met mijn Heere den Prince
wederfyde, te weten fo van wegen de Generale Staen op hen felven te tra&eren om
n Orangien
ten als de Coninklijke Majefteit van Spangien fekere j fijne
Furftelijke apart
Genade alfo van de Generale Staten
articulen enconditien overgegeven fijn , daeropyder 1 ( daer onder fijne Furftelijke Genade hem in defen hanpartye gedocht heeft datmen de peis foude mogen del begeven heeft ) tefepareren en af te fcheiden. Wort
befluiten. Waer uit de voorfchreven Ele&eurs en anby 't laetfte van de voorfchreven artijkelen ('t welk
dere Keyferlijke Majefteits Gefanten en Ambaffa- noch
meeft te bewegen is ) gefeid , dat in defe Landen (Holdeurs fekere amculcn geconcipieert enden Gedepuland en Zeland uitgefondert ) geen exercitie van Reliteerden van de Generale Staten overgegeven heb, alleen van der Roomfe gedaen fal mogen worgie dan
ben om te fien of fy daer in fouden willen accordeden , en dat de gene die van andere Religie dan de
ren : maer alfo de felve artikelen bevonden worden
Roomfe fijn , niet langer in defen Landen en foude mofeer veel te verfchelen van d'artij kelen der inftr,;ictte den
gen blyven ,dan tot dat by de Staten Generael door de
voorfchreven Gedeputeerden van de Generale Staten Koninklijke Majefteit of fijn Majefteits Gouverneur
by den felve Staten mede gegeven , en dat fy ook an- Generael , vergadert fijnde op de moderatie van de
derfins de felve geheel onredelijk bevonden, fo hebop 't ftuk van de Religie eertijds in defen Lanben fydie niet willen noch na den laft ben gegeven Placcaten
den gepubliceert , en meer dan te lange wel rigoreumogen accepteren of aennemen , maer die gefonden felijk geexecuteert, gedifponeerc foude fijn, en dat
aen den Eertshertog Mathias , Gouverneur en Capitein Generael van defe Nederlanden en de Generale daer en t'einden niemand van andere Religie dan de
Roomfe in defe Landen foude mogen wonen, traStaten , ten einde fy haer-luider meininge daer op fiqueren $ noch Koopmans-gewijs handelen of converklaren enoverfchrijven fouden , volgende welke de verfatic houden , al waert ook dat hy hem fonder eenivoorfchreven Eertshertog en Generale Staten de voor- nige exercitie van de Gereformeerde of andere Refchreven artijkelen by haer brieven vanden II defer
ligie foude willen houden , ten ware dat fy hen in almaendaen de Staten van de Landen van Utrecht overler manieren tot de Roomfe Religie accommodegefonden hebben jen de felve den 19 derfelvermaend
rende, d'ordonnantie en manieren van de felve wilontfangen, en by den Raden defer Stad wel rijpelijk
de aenvangen en onderhouden, dire&elijk contrarie
doorfien , gelefen , en met d'inftru&ie den voorfchre- 't 4 artijkel van de Pacificatie tot Gent befloten : in
ven Gedeputeerden van de Generale Staten tot Co- der voegen dat in plaetfe van ettelijke duifenden , die
len mede gegeven geconfereert fijnde, hebben be- ter oorfaken van de trouble vanden jare 66 uit defe
vonden deielve niet alleen in veel poindten daer van Landen hebben moeten ontwijken, nu fo veel honte verfchelen : maer ook de goede meininge en inderd duyfenden fouden moeten vertrecken, tot getentie van de voorfchreven Staten , die noit anders heele vcrwoeftinge en defolatie van de felve Landen.
geweeft es , dan tot eenen vaften , verfekerden en geis by 't 9 en 14 artijkel van de voorfchredurigen peis te mogen geraken, ganfchclijk te con- Defgelijx
ven geconcipieerde PoincTen gecanituleert, dat alle
trarieren, en tot egeenen anderen einde te tenderen
Ingefetenen van defen Landen ten beide tijden wenoch alom in defe Landen gefonden en geftroit te dergeftelt fouden worden in haer eere, digniteiten,
fijn, dan om alle vrede en rufte te beletten, en on- beneficien , Gouvernementen , officien en tot fuike
der dekfel dat d'een den aengeboden peis foude be- Magiftraet en adminiftratie van de Republicque die
geren t« .accepteren en d'ander niet, twift en tweefy en fulx fy die gehad hebben voor date van 'taccoord

Deboo?bctf)aeföege;
gen genomen C met jesenfïaenöe
mraie refoltute noen niet en toa# genomen (Daer tegen
fommicee berniaringe te toen ban tje 3toarigljeöenn
ine öc ingefetencban öefe 32eöerlanuett fouDen tjebue
tcbcrtoacDten/ fo betre bet concept bande arttculen
en ronömen üan oen b?eoe tot Colen iiitgegaen/ en
boctftfalomgeftroit/ gcbolgt en aengenomentoerbe :
tutrjebbenfp b« publicatie gebaen en banDet «gtebe;
\ju\$ af Doen lefen / in befer boegen.
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Oorfpronk' der Nödètkèdfc
COórd Van D*>ri jehan ü'Auftrice in den jarevan 1577. ,
bchalvcn den genen die tegen de vryheidj'
gemackt,
rechten en privilegiën van den Landen met eenige Staten verfien fouden welen, revocerende en te niete doende alle 't gene ter contrarien gedaen ofgcdccrerccrt is:
en rnerkelijken daer terftond a!1e Magi/traten en Officieren vanharen ftaet of ofïïcicn by andere dan wettige wegen , of tegen de privilegiën gedcflituccrt fij-nde,
gereftitueerteninhaer eereen officien geredintegreert
'fouden worden: en dit tot egerieri anderen einde dan
dat onder dexel van dien , alle de gêne die federt 't voorfchreven contract met Don Jehan gemaekt, o! ook
dier tevoren uit de Magiftraten geftclt fijn, overmits
dat fy de Spangiaerden en anderen des gemeinen Lands
vyanden te feertocgedaen waren, weder inde Magiftraet geftelt fouden werden , en de voorfch reven Spangiaerden ten einde zy-luiden haer- luider bloed-gierig
defïèinte gevoeglyker fouden executeren, helpen, en
affifteren. So dat uit alle 't welk voorfchreven is en
merkelyk dat den ingefetenen van defen Landen die
hen in de Generale Unie en verbond by de Generale Staten tegens den Spangiaerden gemaekc, begevenj
en fonderlinge 't feit der Oorloge jegens den felven
Spangiaerden en haren adherenten gevoert, onderwonden, en ook andere dan de Roomfe Religie aengenomen hebben , egeeri verfekertheid met allen geprefènteert, veel min gedaen word, daer by ly van
haer leven of goeden verfekert fouden mogen wefen ,
men niet anders en kan nemen noch verftaen , dan dat
demeiningevan den genen die d'voorfchrcven poincten en articulcn geconcipieert en uitgegeven hebben, isdat d'Ingefetenen van defen Landen de wapenen afgeleid hebbende, hen naektclijk fouden moeten
jftellen tot genade en ongenade van de Coninklijke
Majefteyt en fijne Majeftcyts Gouverneur Generael,
waer van wat te verwachten foüde fijn d'exempelen by tydenvan den Hertoge van Alva gefien , eenen yegelijken mogen leeren, fo de Wapenen by de
Ingefetencn van defen Landen afgeleid en alle Sterkten, Havenen, Schepen en Ammonitie van Oorloge in handen van den Gouverneur Generael gelevert
lijnde in de macht van de Majefteyt en fijnen Gouverneur,foudenuitheemfe
wefen, weder
t'allen intyden
de Spangiaerden en andere
de Landen
te brengelieve, fonder dat d'voorfchre, nahaer-lieden
ven genIngefetenen
eenigh middel fouden hebben fulx
te keeren ofte beletten. So dat al waert dat de Spangiaerden defe Landen met geweld onderbracht en bekrachtigt hadden, men hen qualijk fwaerder conditien
foude konnen voorleggen dan nu gedaen word , en fo
men wel houd , dat de gene die onder de voorfchreven vredehandel gegaen hebben , de Regeerders van
defen Landen fo fimpel niet en achten , dat fy. alfulkèn ongöddelyken , onnatuerlyken , en onredelyken
peis fouden accepteren , en kan niet anders verftaen
worden dan dat de voorfchreven poinclen geftroit worden, om de ingefetenen van defen Landen en Steden ,die fich onderlinge by de Religions-vrede verdragen, verlekcn, een tijdlange in goeden vrede met
den anderen om gegaen hebben j fonder aenfehouw
te nemen op de diverfiteit van de Religie jegens den
anderen weder op te roeyen , en in wapenen te brengen, opdat den vyand die met hun eigen fweerd foude mogen ombrengen , vernielen , en hem abfolute
meefter vanden Lande maken: gelijkmendit breder
nef't gene diens aengaendekortefal mogen verftaen, uitinftru&ie
en articulen
fens de voorfchreven
lyk in druk uitgegeven fal worden. En op dat middeler tijd alle commotie, oproerte en alteratie, verhoed mogen worden j Verbieden mijne Heeren
voorfchreven wel fcherpelyk eenen yegelyken Geeftelyk en Werelyk , van wat ftate , qualiteit of conditie zy zijn, de voorfchreven articulen in 't geheel of
deel onder de Gemeente te ftroyen , verdeilen of uitgeven, noch niemand tot acceptatie der fel ver te verdied'Ofaketoekomt,
perfuaderen
,of de
verheid manenen
Staten van, als
defewefende
Landen een
alleen
en de welken niet na laten fullen alle mogeiyke midII. Deel.

Beroi reen .

delen voor te wenden, orntot' een Vafte en gedurige
peis, met de Coninklykc Majefteir, van f pangien, te
mogen geraken , fo fy over ange niet liever gefien
hadden 3 dan dat defe Landen in een oedc rufteen
vrede geftelt , en van defe langdurige
ontmits dat oorloge
een yegel
yk
ledigt hadden mogen worden
van zijn Jjjf , goed en Religie verfekert mochte wefen, opdatrnen nieten gerakete vallen in eennieuwe
en fwaerder inteftine Oorloge, met.rrrrerdcr bloedvergietinge als men door d'accoort met Don jehan
gemaekt, en totmcermale inVrankryk (God betert)
gefien heeft : op 't verbeuren , indien yemand hier in
culpabei bevonden word, van arbitralyk geftraft te worden rot difcretie van den eerechte, nas-elegentheid van
de fake,- Actirm t'Ucrechten aldaer na voorgaende
klok-luidinge gepubliceert van den Stadhuife opten
24. Augufti 1579- En v/as ondertekent
G. van der Voort.

"NT SCDcrjjanD fönDcr bcrfiFjeiben anDere SBoejr*
x>l uentf uitgegacn/ D'eene tegen . S? boo:fef)2ebcn
b?eDe-acticui?n
tocDerleggenDc/
D'anDec boo?
6c feibe articulen/Defelbe
/ Die p2ijfenDc
en ten Ijoogfïen
berrjeffcnDe. <£>nöcc anDere iffcr cen 2?oe;cHcn UÏtaenomen niCfr Defen tptel / Klare vertopinge en bericht
der articulen en conditien nu onlanx tot Colen inde
Vredeshandel by den Keur-furften, Furften, en andere Keiferlyke Majefteits Gefanten geproponeert,
waer in cen yegelyk voor oogeri gelegt worden , de
grote begeerte en verlangen dat de Generale Staten hebben altijd totten vrede-handel gehad : mitfgaders de
fware , gewichtige , en rechtgefundeerde oorfaken , om
de welke de fel ve Staten, devoorgaende articulen niet
en hebben tot verfekertheid van den Landen , en tot
behoudeniffe van hare perfonen , vrouwen, kinderen
en goederen als noch konnen aenvaerden.

§Jn Dü 23od'hcnöDefcnöemeec Dan bijf fjuaternen
groot/ rjrjccöcn alle De articulen onDerfocljt engeera*
mineect / en fn 't Ie(ï Dcfloten tiatmen berOoopte genoeg
betoont te fjebDen IjoeongoDDelijH/ onnatuerlp / on*
reDeüju en capticux bic bootö articulen en conditien
ujn/entoat 3trjarc peiijnelcn en inconbememen men
Daer ban te bcctoaclitcn fotiöc ïjeDDen/ bp fo ueiteöè
Staten Defelbe conDiticn fouDen accepteren/ en Dat?
men Daecom De Staten ban Defer 3lanöcn onrechte*
l[jKbcfcï)ulDigt/ dtëoffi» genen tyeDe enfouDcnuege*
ren / en fonber reDcn De aengeboDen conDiticn afgefla*
gen fouDen Hebben of tóilïen affïaen / Daer fa ter con^
traric genoeg Detoont DaDDen/ Dp De inftructie iiace
<0cDeputecrDe tot Colen mcDe gegebcn/ toelne artt^
culen en conDiticn toel ingcficn fijnDe/ fo reDelöööcDonDen fouDen toojDcn / Dat De <6efantcn ban fijne
ipaieftcit geen toettige oojfauen fouDen uonncn boojthengen/ om Die te toeDerleggen/ OpfonDet aiö men
regarD falbJillen nemen op ben (tact en oelegentneiö
ban Den EanDe / en boo? oögen ïje&ucn Datmcn te Doen
öeeft met De ^SpangiacrDen / tik indïfïinctcïöft alle De
ingefetencn ban Defe 3£anDen Doo?gaen0 boo? uctter^
en Sutftcrianen fcticïDen/ en Dagelijr in Den manD ïjeb^
Den 't Decreet ban 't Concilie ban Conflancè/ Dat men
Dcuettcr# geengelobe enbeDoo?t tcöouDen: fuif Dat
DcÉauDcn Ijenop gccnöcloftcn enöeDDen te Detrou^
teen/ Die men met üjoGzDen fouDen mogen of toillcn
Doen/ gelijft De SCmDaffaDcurg ban De ^eïferlijne $lfc
iefteit en De ï|ertog bawCcrra i^obabp liaerD?teben
fcljijncn boo? te geben / maer allecnltjfi op Dé berfcuert=
fteDen / Diemen in IjanDen fouDe tóillen geben / of Die f?
felfa in BanDen Dcbben.
^aer iö noch een 25oexuen uitgegaen met Defen
de Borgeren,
tt'tUl/ Een goede waerfchouwinge voor
en byfonder dien van den Leden van Antwerpen,
dat zy hen nieten fouden laten vcrlockenmet hetfoet
aengeven van de bedriegelyke articulen van peife,onlanx gekomen van Colen, dienende mede voor allé
vanrufte enyrededes
Patriottenen
goede
ds. liefhebbers
..
Nederlan

^aec tg nocfi in tyvfc uitgekomen een 25oejcFien met

lyke Gemeiate binnen
van de ChrifteL
DCH tïitCÏ / Proteft
- -—
'A'nf-

3©rc";

ficn^ te*
fcljcibi-tt
Orn öcit
(itculi'en
J3?eöc#
tnceni'
toe befen»
ge
Defef«
öctcnöe.
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Het dertiende Boek.

let 11 Cap.DatDe beloofDe b2pDeiD becconfeien*
tien fonbec ejceccitie / een ftecfe en getots miDDel i$ / om
Deel Dec gemeinte/ Deboo^leben in jutten en
<©aec infp Den ontfcöulDigenbanbatfommigeon* obecD'een
becbolgtngetetoegete
b?engen.
bec 't bolb gefrcott DaDDen Dat fpluiDen De felbe acttcu •
gin
Det
12
Capittel
/
of Des Honin&S ban ,§pan*
tcn enfotoelDienenDetot gien confeientie nu meec beftoaect macp tooien mette
ienfn'elDenfogoeD/ fo reöclpf
b2eöeengemeinen toelbaect/ Dat fpDe felbe te b?eDen oeffeningeban De (0ecefO2meecDe Keïigie/ Danfpin
toarenboojfulrte accepteten: tenanDecen Dat fp Den
Den 13 en 14 actijnel ban De pacificatie bau <6ent is
betbo2Dect fouDen Rebben ccguefle tep?efentecenaen beftoaect
getoeeft/ en Doe tneinig De Staten na luit
fijne loogbctD / en Daec bp bcttoont en te bennen gege*
Dec
bltjDec
inuomflen aen De Decceten en bonniffen ban
ben DabDen / Dat Daec memnge en toille fulc fouDe fijn/
<3!talienberbonben3ijn/ Dat fijne IBajefleit tntllenDe
Daec tegen fp pjotefleren Die noit boo? fuljc geDouben becD2ucfeen
De 43ecefo?meetDe / en becDeffen De ïtoom*
te fjeüöen/ nocD DouDenDe fnn/ nocD tot genen Dage
fjouDen fullen : betblacen b002ts De felbe acticulen niet fefieligte/ becDeft en b02bect De gene DieDPpaet en
anbecste DouDenDan boo? een cecDteulippe of flcift geecne becDjuut fage/ to02t gejlelt De i<? actönelDeS
be?J licbaems en Dec3telen/ beDebtmeteenenfcDonen CculfcDen b?eDeS / tegen Den 1 ban De blüDe innomfl*.
üefïijben mantel ban b?cDe/ libecteiten toelbacenDeS
Sn 't 13 Capittel bjo?D geDanDelt ban De beclofiïn*
ge Des <©?aben ban ©uecen / en toat geloobe men
SanDS / geben Daec in oor ceDen ban Daec geboelen.
ÏSocö ccnanDec/ metten tijtel/ Onderfoek van de benfit teDouDen Den gemenen man alfmen Den boo?
vruchten die de ingefetenen van defe Nederlanden neem(l:enj|eecenalfo f02tfelijuDanDeltDen 17 en y+
hebben te verwachten uitte geraemde vrede-articulen artiifeei ban De blijbe inbomde/ tegen Den ii ban Den
van Colen : Wwt in De felbe b2cbe- acticulen onDec* CculfcDmb?eDe/ item Den fclbcn 12 tegen Den 6/7 en
focDt tooien tegenö tic paciftcatic ban De CSenecale 8 ban De pacificatie ban <©ent.
$|et 14 Capittel DanDelt ban Den poincte ban Dec
Staten / blijDe inuomflen Des lectogDomS ban 25?abanb/enanbece cecljten/ b?pDommcnen p2ibilegfen Staten becfefeectbeib / en eeeft D'afDanfeingebanDen
Defccj&eDcclanDen/ entoacc in Den op2ecbten gconD C>02togSbolbe : item D'afïegginge Dec Rapenen Daec
tn bet becftanD ban De boo2naemfle acticulen bec bu> op geecamïneectDen 4 en 6 ban Den CeulfcDenb?ebe/
tegen Den 1 3 ban Den eeutoigen CDicte.
Dec inbomflen toecDcn uitgelctD.
I^et if Capittel /ban Den <i5enecalen Ctoubecneuc
T®it gefcÖ2tfte isf geoeelt in 21 Capittclen of looft*
(lucften / Daec ban (jet wtfa Capittel DanDelt ban geflelt Den iSacticul tegen Den 16 ban De inflcuctie:
Des Coninbs meininge totten bjebe / ban Den peis ban item aengaenbeDe Decflellinge ban Dé aföefétte<©ifi*
ciecS Den 4 en 14 bah Ceulen geeraraineect jegens Den
Henegouwen.
3fn't 1 Capittel toect geDanDelt ban De tmpofïen 1 7 ban De inflcuctie en Den * j ban De blijbe tn^
«nfcDattingen aftcfetten/ ento02Den Daec in onöec* fiomfte.
foeftt De 1+ / 1 ? / en 1 8 acttculen ban Det eeutoig €Utt/
igfèf 1^ Capittel / ceflitutie ban De &teD«n en
en Den 6 ban Den Cenlfebcn b.2cDc.
^teebten / Den 1 9 actpel ban Ceulen / gefielt tegens
3Jii't; CauittcinjojtgcDanDelt en cnbecfrjtbttoaec Dm 3 ban De pacificatie ban <(5ent/ Den 6 ban 't ecuin De &:ifcri#ic ,01a jeflcitS <6efamen be&tatên meec totgsÊDtct/cntegenDen4
en nactüHelbanöebujDe
toegcUen/ Danljen Op Den !ecto$ban fëetca Jloba inbomfle : item aengaenDe Den €eD fo ban troutoe
tóas aengcDoDcn.
ais ban bjebe/ te acbtecbolgen Den 10 en 19 ban Ceu*
<3J<.it 4 Capittel/ toaec in Den hertog bantCecca len/ geecamineecttegen^Den tf% emobanDeblö*
$oba ben meec acngeboDen DaDDe Dan De öeifeclijbe Deinbomfle/17 ban Den eeutoigen «GDicte/ 7 en 17
IKajefleitS «0efanten / en toecben Daec meDe onDec* ban De inflcuctie.
let 17 Captttd op De becfebeemge Dec ahantten
focöt Den 1 / 4. / 1 1 / en een Deel ban Den 16 acttculen
bes Ceulfcbenb^ebc.
geecamineectDen ai ban b'eeutotg CDict / tegen Den
i2actijfieiban Ceulen: item toatgelobe Den ingefe^
Sn 't * Capittel toect geDaeneen naDec bebeilinge tenen
ban SeoccIanD te bectoacDten flaet/ ban Den
banDefcmatecicin 7 poincten: item ban Den töDDeS
bectcebs Dec bzemDelingen/ Den? en 4 actijbel Des genen Die fijnen eigenen fone (om Dat DP Den j&eDetlan»
eeutoigen €bitt# geflelt tegen Den 4 ban DenCeul* Decs goetgunflig toas ) DeeftDoen ombrengen.
ïet 18 Capittel t toat macDt De «SpangicecS en
fcbentyeDe*
DaceaenDangecS
fijne JlBajefleit toefcD?pen/ en Dat
gcotec poinc*
fijne boo?faten op febcteconDitien totte EanDcngefio*
tengjn't
uitte 6nCapittel
atiftcatietoecb
ban onDecfocDt/toat
allen Den boo?gaenDen
acten/ men
en Daec in ontfangen 3öm
fouben bolgen/ Dat De goeDe gemeenten oob fommige
let 19 Capittel/ toie3ijn felben DeBoogft(teobec*
afgetocupen Cafleelen fouDen toeDecom moeten opma*
een: item ban Den ftutoaect DeSSlanDS ban25?a* BeiDenboIbomen macDttoefcD2ijbenmacD: Deboo?*
banb/Daecingeeramineect Den 13 2fi?ttjnelban Den neemfle poincten toaecin De felbe macDt gelegen is :
Ceulfctjen biebe-Danbel / tegen De blijDe innomtlcn item 7 fïucben Daec in begcepen 17 poincten ban De
DeSfelbenitanDg: item Den x banDenCeulfcljenb2e^ blijDe inbomfle/ al t'famen fïcijDenDe tegen De aenge*
nomen maebt Des öoninlts ban lifpanien.
De jegens Den 13 : item Den felben 1 % jegens Den 3.
let 20 Capittel / fio^t befïuitop Des&oninfisau;
3I"Öet 7 Capittel/ bjecbgefeiDfjoeDanige DeDie^
naecs ban ^tatm en <©<fictenbebo?en te toefen bot- miult l en Dat Dp in t (lub ban De Religie géén Difpo^
genöDen 6/ 10 en i? actpelbecblüDettnïJomfteban fitte en Deeft/toaec mebe'tHanD ofD'ingefetenenee*
252abanDcn Den 17 ban De inflcuctie/ Daec jegens ge- nigfints becbo?t mogen too^Den/ fonDec confent ban
ccamineect Den 10 actpelban Den Ceulfcöen b2eDe*
De Staten/ Doe De felbe Staten jtjne HBajefleitge*
^et 8 Capittel IjanDelt ban Dccoeffeningebecïïes noeg geDaenen gep^efenteect Debben/ na Den 3 acti*
ïigten / Den 4 actpei ban De pacificatie ban <®ent ge* cul ban De Dlijbe inbomfle.
(lelt jegens fjet bectceu Dec geenDec Die De Cfecefo?*
let 21 Capittel bcfiutt ban De ganfcDe matecie/
(r.,j$.) meecDeaeligie bolgen /toaec afin Den 16 DetfCeul* met een becmaen totten gemeinen ingefetenen/ toat
fcfien b?cDes geDanDelt toert.
Den nu te Doen flaet en toaec ban fp Den boo?taen teactv
ten
moeten*
In 't 9 Capittel/ toat meininge 3p fiebbenban De
let 22 Capittel Dat top ban D?ie toegen Deneenen/
feccete b?pöeiD Dec tonfeientien/ D?eec(te Deel ban De
boo2fcfj2eben 16 acticulbeier Ceulfcfjen bjeDeisf gecon* meteen 6o?te tefolutie eiefen moeten/ cnDatDciniD
feceect jegens Det lefle/ enbetbe jegens ben 4 ban De Dclfle tuffcDen De ttoeuitecfle De febecfle 10/ Daecom
pacificatie ban «©ent.
topbooj al een Dooft moeten Debbcn/ Die toponfefaJ^et 10 Capittel/ ban De bectöDtnge becgaDecinge fienDucenDe Defe<0o?login DanDen flellen.
Dec (6enecale Staten/ beceiDinDen 10/ 14 en ^actiDit lefle Capittel DanDelt D^uteuc ban D?ie toé?
cul Des Ceulfcgen b2ebes/ en tn öeneeeften ban Det gen/gjnDaec
ban top eenen moeten biefen: Den eerflen feiD
eeutotg CDict/ tegens Den 3 ban De pacificatie ban Dp iS/ Dat top onfe Dalfen buigen onDeftbioeDigjofe
Dec
45ent.
Dec ^paenftBe tp?annjjen / of Dat top onsbegeben on*
Antwerpen toegedaende Confeflïevan Aufburg,op
de Pacificatie van Colen den 1 8 July.
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Oorfpronk der Nedeflandfe. Beroerten.
fcCCttttCN naton ^Cece/ 'ttoclfe ftp fyiö ÖC tl»e Uitten , fe Aenzeignuns: in Hoogduytfe fprike pcftek
(te te 3ijn / of Dat top Det mibbclflc iugaen / te

toeten | tBit Doejcft errbegint albus : men feit gemeenlijk /
nat tob onfe fabcn met een bjoom genereus gemoeo i Datftctqualijfebocgt/ a!SbertHnecbtmtTDncnbcbben= X2
lp ons felben uitrecDten.
De Den meeftec bebijft / of ais be gene Die fcljuiOig tö /
a&icfen top Den eerften toeg/ Dat iö geben top ons on* felbe bomt eiflTcijen. i^ict beter en ban 't boegen / en is
Der onfe bpanDen/ fo (tellen top ons ter gcnaDenban | boo2toaerg20teIi)btebcrtoonbercn/ Dat De gene Die alDengenen Daer top nocb genaDenocb gelobc binDen i tijDfoblaerUjbcn betoont bebben geenen pets of toe*
fullen /bcrböpcnDe onfe bjpfietD/ boo* Den fcïjanDelrp | DcnSluft teijebbcri/ bunDerben berbÓ2beren Der ge
ben p?öS onfes gocDS en bloeDS / toaer meDe onfe too^ metnte aen te geben / Dat fp Den felben altijD gefoebt ctt
me©002baDerS 't felbe geboft en ons nagelaten Defc begeert Oebben / en Datter contrarie De öoninblijbc
ben/ Dat toijfc ooft fobctoarenen becDeDtgen fouben/ |Bajefreitmct3pne «©eDeputeerDe/ Den felben mettec
fonDer onfe ongeboren ufnDerenDaer ofte Deroben en berten niet begeert ftebben/ Daer op b2cngt fipDcJ^ol*
onterben.
lanDerScn EelanDerS in'tfpcl/ Die ijp feiD nïettefoe*
<£n toat nooD / feiD fip/ fouDe ons Dtoingen / Dtt/ een ïtennocD teraDen Dan Daer eigen en niet Dergebtiren
ban De uitterfle met fulben fcbanDe en berOcrffeniffc gemab/ fp boeren licber buiten bacr ïimiten b2üg/
aen te nemen / Dan alleen onfe eigene ontoijfbeiD en Die fp Daer foebcn t'onDerfjouDen Dan Den geinenen b?e*
feleinbertigbeiD/ en Dat top Den genen Dte(0oD tot om De/ DieftenluiDen eenige oo2logetoéDer fouDe mogert
fe befefterminge fo bele beerlijfce gabcn en miDDelen aenbzengen. T©c|ioninh cnp2ctcnDeertmaer ttoefabergunt beeft/ nieten totllcnb02en/ en licber bebben ben / namentlijb De ouDc CatUolnfte ïloomfc Ke^
öatDe<§pangfaerts onfe buifcnplonDeren/onfebjou* ligie/ en5pn gefioo2faemDefD : bc Keligie 3pnfpbp=
toen en Docöteren bcrbracïjten / harebanben tn onfen anD/ Dacrom ftebben fp tcrfïönt geblaegt ober De
Dloebe toaffefiert / Dan Dat top/ ten feggc met onfe noot* ^20bincien Die Defe fieifgie b002(iaen / Daerom ücfc
ïuuft / macr onfe obcrbloeDigbciD een toernig ontrec- benfp terflont D'önie banMtrecUtgepjamfeert; Dat
feen fouDen / fo beel foeter Dunbt ons te toefen Die to2ee* iSbebben nieuto oo2loge gefoeftt/ Die ban252abanb/
Ue en bloetb02ftfge tpsamuje Der b?eemDelingen Dan öiaertDeren en anDere P20bïncien tot bare 25oltoer*
ben gemaebt/ om geruft tcbltjben fïtteft/ en met
onfe beerlpc en eerlijbe bJpbeib.
<0eben top ons Dan onber eenen anDercrt $2ince/ fiunne beimeltjhe p2act(jften al D'anDer te berfc^aU
toner fullen (feiD Ijp ) top Dien binDen / Die maebtig ge* ben en Daer ober te gouberncren / Hebben D'anDer $20*
noeg 3p om ons te befebermen / en niet en (la onDer bincicn oen 't contribueren gerjolpen / toeten Ijaec
eenSanDcrSfubjectie* toaer fullen top Dien binDen Die felfs li(telijliDaeruittcD2aepcn/ met is ©enDelen
totjS/ b20om enberftanDta genoeg $>/ Des üanos aert ^neebten guaiijb betaelt / t'onDerrjouDen / bebben f}en
en nature bennenDc* toaer fullen top Dien binDen /Die getogen uitte gemene laften en obligatien ban De <8cnes
<G3oDb2efenDe3P* op Dat fjp fijn ongeluk en ftraffeop rale Staten / fuftinerenDe Daer in onDcrfiouDen te 5Pn/
ons niet enlabe.
rccöt ofljen De <0eneralitetten niet aen en ginge/ of
«gienbe (feiDfip) nublaerlijHer olSDc^onne Dat Dat fp Die niet onDertoojpen en 3pn. iBette munte öeb^
ïTeerfte uitterfle tocg ifS ons berDerffeniffe/ en Dat De ben fp ftaer eenen bpfonDcren g20ten fcfiat gefocöttc
ttoeDc eenen foiglijlten cnonfeber caufe toefen fouDe/ bergaDeren/ Dit3pnfc Die De génerale Staten mccfl
toat nonnen top beter alsbetDerDe en DenmiDDeltoeg foeben te regeren en toetten te (lellen / en opte b?cDe-ar*
acnnemen/ fiettoelbetufTcben ttoefo2glijbe uitterfle/ ticulen tegloferen: fomma öPfoebt Den l^ollanDeren
allefins bet Defleen Dct fc&crfteiS: te toeten/ Dat top en ^elanDcrcn alle fcfjulD opten fialfc te leggen en Die fo
Den genen Die top bennen/ en ons bent/ Die onDer ons batelijB te mabcn ais bp ban / om D'anDer $20bincien
opgebocD i^i: Die boo? ons beeft opgefet/ fijn gocD/ tegen Oen luiDen ttoiftig temabcnenban bemteDoeit
fijn bloeD / fijn bjicnDen / fijn magen / Die <0oD fo toon* fcöeiDen. <©acr na bomt bp opte particuliere poinc*
berbaedijfcen Reeft begenaötnt/ toiens toijSbciD en ten / maeftt DeftoarigljeDen ulein / al maftenfe De i^ol^
boo?ficï)tfgf)eiD oon onfe bijanDcn alfulb een fcfjztb lanDers en EclanDcrs gjoot ^ toant 't point ban De Se^
maeftt/ Datfe tcgens bem Ijaer uitterfte remcDienen ligie toecD 3PnDe iSDe rc|le niette bebuiDen: De Mo*
fcraebten / Dat fS bergiftig en beimelijbe moojDftehin' riiqfc (fetDhp) fjeeft rccöt De Catbolijbe fieligie te
gen berfoen en moeten / alfulb een perfonagie / feg in / mainteneren/ men fal met geen ,§cb2ifturc bonnen
lactonSDien onfcmacbtenenmibDacn/ met eenno^ betoijfen / Dat men Den féoninn mag Dtoingen een He?
tceenDiacfmgcrefofutie/ na onfcEanDrecbten enbe= ligie tegen fpnDanb toe te laten/ toaren 3i> ais €02tjtoorenlDipbommen/ inOanDen fïellen/fo lange tot (tus ^ifcipulen/ facbtfinnig en ootmoeDig ban berten/
batDefanen met<0oDSg?atie/ toteenen gocDencinDe fp fouDen licber Daer intoijben/ Dan een gemeen bcr*
gebjocljt 5ijn. ©DlgenDc Daer in De boetjtappen ban DerffcniS beroo2fafeen: toaren fp toijS/ fpfouDcnliefie toijfe ouDe ïtotneinen / Die fulns in Ijaren nooD ge- ber metrudenbertrecben/ DiefonDer D'crercitieban
Daen en Daer meDe betocfen bebben / Dat top luiben nu Die Scltgieniet lebenen bonnen/ Dan De felbe ererce?
anDerSDoenDctnD'uitterfte ellenDc berballen moeten. renDe tegen Des Boninbs Danb / baer en anDeren
3Dp mogen (feiD Op) DcfcnfuiibigenDagfeggenen in 't Dangier te (lellen. <©e lief De Die alle Cfjjiflen
betuigen boo: <25ob / bemcl en aerDe / Dat u luiDen geen menfeben gemcin i$/ Dicteert Dat men alle Dangier/
miDDelen/ nocfjban een Dequaem ftjooft/ nocöban fo tocl ter eenre ais ter anDere partijen feboutoe en
maebt ontbiehen fullen/ fou De biijsijeiD nietenont- ercufere/ en DercDen eifcfjt/ Dat Det minfle getal/
bjeeht/ ban De felbe miDDelen/ meteen fpoeDigercfo- Den meeden toegebc/ 'ti^ fefter Dat in Defe SanDen ,_
tutte aen te nemen.
't getal Der €atljolnbe 't meefte is/ fomen Daefl fouDe ( x Ho1
gjntoelften jammerlijken geballe/ top berfeneren bebinben / begonbemenn |5eufen te tellen in alle Han*
ffeiD bp) Dat men ban De ttoe uitterfle guaetden/ bet Den en j$tebcn/ 'tpoinct ban De auto2itciten geiioo^
min)icc fal moeten acnbaecDen / en De ÉanDen ober- facmbeiD bomt Den Coninb toe/ DeP20bincien ban
geben eenen anDeren l^eere/ licber Dan g2ontoelijïie SürtoiScn J^enegoutoen (laent öem toe/ al D'anDer
^paenfcDc tp2ann[je ober ons laten nomen / ban toeb ^obincicn feggenban gelijben/ De ^eifer/3p2incen
fie errren7ttett utoe ontoüSOeDen alleen Dcecnigcoo2- en öeurb02(lcnDes öijr binDen Dat reDeltjb/ begeren
(afee toefen fullen / onöer fiont :
al t'famen Dat De i^cDerlanDcn ban De ^paenfe tp?an^
n(jc berloft blijbcn / fouDen nocljtans ongaerne fien Dat
De 5ScDerlanDen aen een anDeren J^eere fouDen beran*
V<*or(icktigin al
Deren/ tocl BonnenDe confiberereh Dat Dat ceutoige
Schut menigen val.
oo?loge bp brengen fouDe/ Daer fp ban gebutrfcbapisï
tocgen
mebeDoo2 befebabtgt fouben bonnen tocrDen/
©anDe^naenfcfje 3ijDe/ i^ uitgegant ecn23oeren
om
een
batten b2eDe teb02Dercn/ enb02ige ruftete
6en metten iCïtUle / Antwoordeop de klare vertoningeen conditien des vredesby den Cheurturften , Vor- feberlper te toege te brengen/ bebben fpDte articulen
ftenen andere des Keif^rlij ken Majefteits CommifTa- ingeftelt en geconcipteert/ iffer Dui(terbeiD in/ Daer
riflen der Staten geproponeert , ook mede de kuit- toerD gepjcfenieeri Die te reeót te bcrblaren/ folang
ILDeet

Het dertiende Boek.
men ban msaefïrtcïlt / Dat top in Den meeften nooD ge*
meenlijft berlaten too?Den. %\$ De fonDen fo ban D'een
en D'anDer 3ijDe genoeg geftafiijD fulïcn 3ijn (fetDhp )
fal De Coninfi toel toeDerom meefter too?Den : De
fpjtnö ban <@2angtén en De Staten ban ^oilanö /
meent bP/ fiaDDen nocb nietfo haefï behooren te ber*
geten/ fjoe fpop hareh artjterfïen foiDertoaren/ alj$
^aerlem in benautfjetD toaö / met toat geD2ui0 De bo?*
gersJ ban ïetDen b002't öui^Daerfpgeherbergttoa*
ren quamen lopen : met toat D2eigemcnten öaec De
b02ger£ toegingen / ten toare Dat ^aerlem ontfet too?*
De / Datmen Ijaer tot riemen fouDe fntjDen/ Dat 006 aljS
l^aerlem ingenomen toaisf/ fp Ijaer felben Deimelijft
berbergen/ ofberbrutpcnmoflen/ en beelbojgertfm
De omltggenDefleDen/ ftaer goeDengepafet en gefaftt
OaDDen/ De fcfjepen gereet DaDDenomaljs Coninrïe*
ger boo?t treeften fouDe / niet lange fp?ae& te DouDen :
en toeDerom al$ ^tergejs De <0ouberneur ban <0elDer*
lanD/ 25tieren/ ÊeerDam en^cïjoonfioben opDerpe
ingenomen hebbenbe /hoe De burgere toe gemoet toa*
ren : fomma Defe rabbelaer / haelt al boojt Dat Ijp ge*
D?oomt beeft een Dcei beufelen boo?toaerfjeiDberbo*
penDe /meent bp of 't bolfe berbaert te maben/ of 't fel*
bc tegen b'€>berhcib op te rocbenen / om Defen peté te
aenbacrDen/ 't bebome De ^eDerlonDeciS Dan fo 't
delijkeonderrichtinge aen de gemene Ingefetenen van
macö / ÖP fïaet op Den oeber/ Dan in 't lanD ban %uih/
Nederland. Van 't groot gemak of ongemak dat te Dan in 'tianD ban Cleef / en fiettet aen. W$ hp Dan
verwachten ftaet , indien men den peisnafulkearticu- 't gemeen bolfe fo berbaert gemaefet beeft / Datfe (fo hp
len als by deKeurfurften,Vorften en andere Commiffa- meent) banangflbebcn/ fo bomt bp ooö bendeere
riffen des Keyferlijke Majefteits geraemt xijn aen- pointe ban <©2angien aen boo?t/ Die l\p ooft meent ber*
baert temafeen / en feiD Dattet nu boo? bcm beter té De*
neemt,ofafllaet.
fen petë
met ecren
aen teennemen
t'abonD
«Dit allegoberhoop/
25oerhcn i$ fecr fonberbeel
pt'cant en partijDig/
en gen
in mcerDer
pertjbel
gebaer( teDanbomen
/ ofofbanmo?*
De
ïjaelt
ter materierabbelt
te paffe
te brengen/ en frhijnt Dat hp inijualijh fpjeben een gemeente (Die beroitof benaut3ijnDeDebuDfe lic&te*
g:oot bebagen ïjeeft / Dan p2ijfl Dn Den toeDc / berfjeft ftjbtnDeftanö moebte nemen ) berrafl / of ten min*
De peeren Di^Der ober gaen / Dan bcrbaelt bp De <0ou* (fen gebannen of berjaegt te toerDen : toant De fon al
De3©erelDDte top gehab hebben/ ban fp2eehthpgua* op'tSoogfregetoeefl t^ en 'traD Der fojtutnen febeen
ip op De ^taten/Dan op De IMnce ban <©?ang?en/ op alberD?aettte3ijh/ D'een fiaD/ faDeenlanDboo?en
De Staten ban ^ollanD en Êelanb/DantoeDeeopDie D'anDer
na blaegt/ en beeft ober lang geblacgt ober De
laan De Heltgic : Dan fp2eeht öp ben SCDel ban <*3el* ongeregcltbetD/ Die tnDé regering toa# ingeb20ften/
DerlanD aen / Dan De Staten ban 252abartD / Dan D002 fijne nalatentbetD / Dan raefl fip op De Uïeligionsffiaelt DP De ^2tbilegien boo2t/ Dan Djeigthpmct De b?eDe / Dan roept hp Dat De herben in l|ollanb en ^e*
g20te macht ban De Contnu ban ^pangien / Dteng ïanD feDtg flaen/ en Dattet ban noDetgopDat ^etec
naem D002 De ganfclje toerelb Blinbt / DieeenConmb €Iacf3. of ^jan ïl>irfef5. (fo noemt bp berfmaDeliib De
ts$ban fo bcle ComnHrijhen/ een hertog ban fo beel ^2eDicanten) niet alleen op Den ^2eDibfioel en blijben
l^ertogöommen / een <*32aef ban fo beel <ü52aeffchap* flaen / fommige te boeDen en te buren/ Die fermonen te
pen / een J^eer ban fo bele Jj|cetfc9apppen / en een 3&o* bomen Ijooren enDefleenen gefeifcbaptebouDen: alef
mtnateurban fo bcelilanDen : Die fobccicomngen hp nu lang gcrabbclt beeft/ fonDer febift ofo2D?e te
en$2tncen/<£h2iflen en <®ricb?fflen onDec 3ün tctbuft bouDen/fo bomt bp tot fijn p?opooflDaer 't Bern alom
Beeft/ Die nocö alle Dage ban anbecConirïnrü&en/ te Doen i$ getoeefi/ en feit Dat top moeten een ban bet*
erfgenacm too?t / tot torend behoef gouDen en fiïberen Denbfefen/ Dcnpetöaennemen/ of D'ooilog: tnDten
bergen flaen en i blinken inDenietitoe toerelD: Die met topDenpeijS aennemen fo ften top DeDeureopen ban
fijn fcljcpen fo toijD en b?eeD in De toilDe 30c fijn macfit alle gelub / tnDten Den oojlog / een afg?onb ban aïle el*
tutftrefet : acntoieng getoapenbe Ijanb ben (€urft fijn lenDen/ongelub en bertooeftingeban buté/hof en ?tö^
fjoo?nen meermaeliS fo Dapper gefloten heeft: in toten** beele baDerlanD. a©ant bet b?eeD etnDe/ feiD bp / notö
Comptoiren en^chathameren alle jacr fo belcmt* acljter fal 3jjn : toant top fullen De macht niet Debben,'
lioenen fonDer einöe infeomenbe 3(jn : toie tffer ban al* fo maebtigen bpanD tegen te flaen/ maer fullen b?eem*
Ie CÖ?iften potentaten/ b2aegt hp/ Die fieft nocl) opent- De fjulpe foefeen moeten/ b?eemDe bulpeen fullen top
ïijb tegen hem alöbpanD DerffleiletH Dan b?engtfip niet brijgen/ ten 3pfp Daer profijt bp fïen: gelybaliS
een Deel exempelen boo2t ban Die ben tegen hare l$ee- een jongman trout eenouDe b?outoe/ nia om Ijatt
ren en<0berfteDen geflelt hebben/ fjaelt Den25oeren- belleben/ maer om Ijaer gelDcben.
ferijg in iButtnanD boo2/ boe Die bergaen té: ttem/ Dat
30Saer/b2aegtbp/ toaer fal het ÏanD/ D'toelbniet
Die ban jBclanen De ïteifcr ^rcDerib 25arbaroffajS Dan alle man fcfjulDigté/ licbtelijb fulben ©jperbin*
hutsSb^ou / een.ö berueert op een €3ei baDöen Doen feu ben : (jp mofl toel ijoutoenjs fieb 5ijn / Die fulben ober*
ten/ tóaerom fp/ toilöenfe genaDc hebben en baer leben fpeelfler / fo beel toeöerfpanmge binDeren bebbenDe /
bebouDen/ Den ^i!ll-c3el ban acljteren toaernetuen en te berbe fouDe toiïlen leiDcn. JBerpentop De oogeop
Den t^ertoge ban »t{encon / Dtc 00b in €ngelanD b2p :
D'ontballenDe bpgen metten tanDen moften bijten/ en top
mogen toeften/ Dat onö geen irranroife of partjfe
öaer
toe toeröe
De'^taD
b2aegt toaer eentf
top 25?uploften/ niet een D2oebige iBetten Doen fingen.
on# bergen
fullen
atö De bcmielt.
€ontng fijnlipfpaer-pottcn
opent/ eenö uit fijnen Conmbltjhcn ^toelop flaeten Wie toa0 toyferenbloeber/ en De booffetreben beten
fnn Ccoone op bet ftoaerö falbangen: lp luengt tn bebent Dan Den 2iDmiraeH enanDereDeboo2naemfle
memorie hoe menigmacl öollnnö en SelanD tnlaft/ ban 't fötjn
't ^of opgcboeD 3tjnDc l en fjebben top
Biabanö in nooD / <öclöcilanDin berfeïmeben töge^ nocbtauöniettngeficn/
Datfe in De bnip enbaltoarert/
toeefï / als? Den Conmïj fijn macht niet Dan een toeïnig eer fp ben felben fjoeDen : fo bouDen fp in baer eigen
cntoonöe/lioeDioelitgcn erenipel bet toatf 'tbcröbe- 3lanD \)iii$/ boe fullen fpDanmetonö dmfp2tngenl
ren ban Bergen in ü}enegon / 0)ecbelen in 252abanb / al^ fp onö onöer De blautoen fullen bebben / Die fp
EutpOenjn <0elöeilanö / ^aerlemin^ollanD/ Sie. ban nattieren bpanD 3ijn / bet fouDe ontf eben gaen
ribjec in ^elanö / en uoclj onlancr bet getoelDig inue Ia(^ De ©o?fcDcn Die Den 25lob baren Comnït moeDe
1

moftmcn be'rtöe ben eermenfelaegt. <DeI&eurfo2flen/
é?inccn en fccifcrftjhe CommifTartfTcn Die tot fo gro<
te fjtirc feofïen Defen b2cDc beneerfttgen/ befjoojtmen
groteltjr te Danfeen / niet te tn»urieren noch te irriteren/
ofoffenDcren/ De finten en ijeurfurfrenfijn mifeDe*
ïarctf / ftcüben atïcö foreöelnh gcfïclt/ Datfe al De toe*
lelD boo2reDe!jjb oo2öelen / men moet beDenhentoat
roepacljterDe 3£eDerIanöfe Staten gaen fal/fïacnfc
Defe reoelijbe conöitcn af/ toelfeen roep men niet in
j£ollanD en SclanD/enbehoo2ttegaenom te boren/
maec tn <©uttflanD/ fjtaüen/ ©?anferij& en anöerc
ïanöcn/ Die öe ganfche toerelö Doo? / inöien öe Staten
baer incenige neerftigljeib Deben / 3P foubetvftlaerihfe
bebinöenbaerongelijft/ enijun anDers* fchtchen/ tn*
Dien fp Ijun opinie met Den meeflenbeel De0tocrclb£
fentcben toouöen: maer toilïen De Staten p?efume*
ren meer te toeten en te berftaen / Dan alle jbc toecelD /
enbPfonöer inhaerfelftffafee/ foitf hun boo?toaer niet
D'cen erreur in D'anDer ballen/
/ fp fullen
te
bcrlopcn / en meet bertoerren/
meer ban
baer felber
en Ijélpen
Dan fp namaeljS toel fnUen toeten te onttoerren / en
Diergeiijhe meet/ Dier alless onnoöig in 't langtebec*
Dalen.
3£ocb tffer een anoer m'tgegaen tot Cetiïen gebmht
ö? j&claeo' ban ftoDefcirgb / met Dcfen (©tul / Gron-

sönöe

Oorfpronk der Nederland/é Beroerten.
3#nDe/ ben «©pbacrbofen/ enbaerbanberfcïjeurten
^aer fijn nocB eenïge anDere fcD?iften uitgegaen fo ^- w-l
boo^
ais tegen De articulen ban ben pei£/ eenige in
tngeflobt to02ben. <@ber De litïjtbaerDtgïjeiD en ontroutolgbeiD ban Defe natie nlaegt al De toerelb / nic* 3?rancoi0 eenige in t®mt$: Dan mp Dunbt top ïjiec
roanb iffer Die ott met ïjaer tod gebaren Ijeeft. $£ter baitgcnoeg berfjaeltOebben/fp lopen fo toclatëb'anftaelt fip eemoe oube toepen uit be floot / fpsec&t ban bere opceUjfie racninge / b'eene Den b?cDe aenraDenDe/
be^ïciliaenfe ©efper/ban$apeliS/ ban iftilatten/ cnb'anDerDie afrabenöe/ eln brengt fön argumenten
hertog Carei ban ^otirgonDt en# trjD/ ban <0?aef % & boo2top'tfcf)öonfte en cierhjnfle opgepjonnt, ^©ocB
Detoijb in 't innemen ban bergen in %negoutocn» De peeren Staten be^ Sanbs?/ tik Defanen Dieper
in farjen/ Ijebben alle Deacten ban ben felpeeren
feiD t)p eintelin/
3(jn butfrct*
omlefen:en en berber
ben U2ebeöanDel in tyub laten uitgaen/ acbtenDebe?
toie toeetboenen
toat berftanb
be Coninöban
^pangien
©jannriju met malnanDer bebben i toat nonftgeng felbe genoeg te toefen tot Defenfie fjaerber fanen/ ert
be^Coninr SfêoeDer baren fone bcn^ertogc banSïU toaeromfp Deb2ebe-articulen fufrbie DpDe$*eiferu>
Iencon leert i bosberg feiü bp bat De Coninn ban be CommiffailfTen toaren boo?geftelt nieten fte&ben
©janBCön felbe/ fjem tegen DenConinlt ban^pam bonnen aennemen. &p Ije&ben oon baer na/aljs f^
gien nietfal bcrbenberfetten/ toat foube Dan De J^er^ fagen Datter berber niet geDaen cntoerbe opDarê refolutie en articulen/ ben Iteifer fo bp b^ieben al# bp
toge
ban
Stlenr
on
Doen
/
en
of
bp
't
DcDe
/
bp
fouDe
bem
legatie
ban fijne goebertiercnneiD bebanbt/ oobgeab^
ban ban ower toef fien tcberfeneren/ DennenDe bebben
bertccrt/
na Dien fpgeen bopebabben ban b?ebe/en
fp öaren geBostn / rjebuïDen en ge3toooren ïanbssIjecre D02feen berö2uben toat foubenfe Dan mp Doen / bat ben Coninn ban ^pangien/ nocB b'interceftïe ban
btitf fotibe b? ontf onberDe nnie fien tcljouben: bc- f(jne ^eiferïöne jBajefteit/notD ban anDere Conin*
fluit tenleften/ batterniet ongefonDertfnocDfcbaDe* gen en Bojften / nocb oob 't geblag Der tranen ban
^eberlanD {jet berte nonDen betoegen/ Dat l)P op alful*
liifterö en të Dan «rijg en oorloge/ oproer en toeDer- be
troublen DeQuamelijben toilDe boo^fien tot onge^
fpannigDeib tegen D'<©berDeiD/ en niet gefonDcrs? nocö balfcljtc enfcbere peifeen tyebe/
Doo?miDDel banre^
beguamer Dan ruft en b?ebe boo? De gemeene man / Die
menfonDergebocofaembeiD ban onfe €>berften nim* Delijbe en na Den ttjb gelegen conDitien,- fulr Datfé
geDeftitueert fijnbe ban alle Bope ban reconriliarte/
mermeer genieten en nonnen: 't toeln €beopompu$ genoobfaent
fouDenfijn te moeten boojfienin Barefa^
bpben<©2ienenfeer toel berftaen beeft/ bie alfifer een
«en
tot
befenfie
ban bare lijben en goeDen / fulr fp bol*
toaööie opeen ttjbfeibe/ Dat^parta Daerom gelucfeig toa$/ obermittf De Coningen toel regeerDen / fctbc genDeDep2ibilegien ban Den SanDeen allenatuurljjbp/ neen Daerom niet/ banobcrmitöDat be onDerfa* be JBetten/ bebonDen/ boo? ben uitterftennoob ge*
ten toel gcf)002faem toaren : boo2bertffeiD 8p Dat Den bjongen toefenDe ijaer geoo?loft te fijn. ifeaer alfo {ec
tfjDiglner toat te ruften en in De nabolgenbe ©oenen
gentenen man D'eerfte té Die 't gelag betalen moet / Die b2eber Daer ban te fp2eben/ fo toillen top Dit 25oenbe*
eerft geplonbert / berooft/ gebangen/ bermoo?t en omfluiten
Die D'een en D'anDer 3CutBeu*
geb?aeDt too?D/ en Dat alonDer ftfnjnfelbanDe b?p* ren
ban mette
b?ebe ,§p2euben
en oorloge befluiten»
te
Datë
Den
ban
job
't
Ijeib be$ %a\W boo? te ftaen / of
toerpen/ 't toeln feiD Dp / bat in Der toaerfieiD niet an*
bereis/ DanDerumoermeefterg bipbanflrafteöou* Als den vrede die u hier werd aefigeboden,
ben/ enbe beroibeöermtëgaften rijbte manen, 3£ie Niet dient dan om u't net over 't hooft te ftrijken,
roepen en ftfjjfjben of Doen frijnen iieber benfjatëte Wihfe niet horen , maer daer van wijken :
laten / ban fulbe tonbitien ban petë aen te nemen/ fW* Want na fuiken peis volgt moorden en doden :
Maer als Cy dient om twift uit te roden,
ïen D'eerfte fijn Die baer hielen of berflTen fullen laten
ban 't gemeen En eendracht voort brengt aen allen fijden,'
W ofD^t fcbip
f&fogronDtoerb
arfjtcn offPin/ De
fien
befte / intoatflucnott
gefeilt/ atëfpbet Weg nemende twedracht en 't hatig benijden,
befte en noftelü&fte ban onfe goeDeren te bo?en toeg be' So en laet u daer toe niet lange noden.
Die door den vrede na d'oorloge trachten,
jlelt D^öenDe/ licDteljjnfnDe boot nonnen fp?ingen*
g&an laten fp ^paenfe / <£ngelfe / ^uitfe of anberen/ Wilt die altijd in u herte vervloecken :
toiebie fouben mogen fijn / befpaenberen rapen/ bie Maer die door d'oorlog den vrede foeken,
d'eerlijk
ong anDcrg toillen toijss maben/'t fp met baer berneer* Om
Wilt tediebehouden
omhelfen al met
fin en gedachten,
gedachten,
ber*
bcrtoningen/
toaerfcBoutoingen/
leringen/
be
Anders werd gy verlakt en liftig bedrogen,
maningen / of anbere fcDanDelijne en oproetige fcbjiftenbaermebe fpfcböt«n Den5tppel ban De Wferlij' d'Oorlog die vafte vree voort brengt dient Voorgetö*
feeïBajefteit/ bekroon en Scepter ban alle Conin* Maer vree die d'oorlog verdubbelt moetmen verachten,
genen potentaten onberbe boette toillen toerpen en
bertrcben/ bie en pogen anbere niet ban effen al^be
<£n 't fp2eeBtooo?b Der M at ebcmon terg toag :
(Tangen (W ben fleert in be oo?en fïe&en / op batfe
gen:te fterven en in d'Oorlog te volherden.
eerlijk
ban 't gcfang niet en berften ) ïjen felben en baer geltj* Beter
Dan
door
geveinfde peis bedrogen te werden.
ncn tegen W aengeboben peijs be co?en te floppen / <|r.

Einde des dertienden Boeks.

L5

II. Deel.

HET
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HET

VEERTIENDE
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Van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten en Borgerlij ke
oneenigheden , gefchied by tijde van Alexander Piïnce van Parma, &c.
Gouverneur en Capitein Generael van wegen den Conink van
Spangien, over de Provinciën der Nederlanden, onder fijn gebied ftaende.
KORT

BEGRYP

EN INHOUD,

Ewijle de Vredehandelinge tot Colen noch was gedurende , Tonden de Gedeputeerde
van de Geünieerde Provinciën eenige hare Gecommitteerde aen den Eertshertog en
Princeyan Orangienmet hare refolutie op de propofitie van den Eertshertog Mathias,
dan door het lang vertrek waren de faken door het innemen van Maeftricht, en de oproerte in de fteden van Gent , Brugge, 's Hertogenbofiche , Mechelenen andere plaetfen,
en byfonder door de handelinge des Prince van Parma mette Walfe Provinciën , in een
gehele andere ftate dan ten tijde van de propofitie. De Prince van Orangien klaegdc
feer over de langfame refolutien , en datter geen geld opgebracht werde , daer door alle goede faken werden te rugge geftelt ; hy fend den Heere van Sint Aldegonde aen de Gedeputeerde van de Geünieerde Provinciën inAugufto , i J79, met fekere artijkelen om de felve te induceren om een finale refolutie te nemen tot voordeel en welvaren van den Lande ; de voorfz Gedeputeerde fenden eensdeels haer advijs , en
verfoeken advijs vanden Prince op vier hooft-ftucken , die de Prince beantwoort, en wat op eenige van
de felve werd gedaen. Beeldftorminge binnen Zutphen en Hattum. Klachte van den Grave van Rennenburg over de Beeldftormerye. De Gedeputeerde van de nader Unie fchrijven aen Grave Jan van
Naflau , als Stadhouder van Gelderland en Zutphen , ook aen den overften Sonoy , van het mishagen datfe
in de felve Beeldftormerye hadden, datfe hen daer op fcherpehjkfouden informeren , en d'Autheurs doen
ftraffen. Antwoorde van den Overften Sonoy op 't felve fchrijven. Vergaderinge van ruiteren en knechten
in de Twente. La Motte overvalt en plondert Hontfchoren in Vlaenderen : handelt met Capitein Jan Symonfz. om een aenflag op den Briel te maken : Jan Symonfz. openbaert de fake aen den Prince van Orangienhy
; onderhoud de communicatie met La Motte eenige matnden met kennifTe van den Prince. De Malcontentfe fchepen menende den Briel in te nemen , werden gtflagen. De Grave van Hohenlo fchrijft aen
die van 's Hertogenbofch , die hem antwoorden. Die van 's Hertogenbofch fpijfen het Leger vanden
Prince van Parma. Daer werden aenflagen by de Geünieerde Provinciën voorgenomen tegen 's Hertogenbofch ,onder 't beleid van den Grave van Hohenlo, die den Maefdijk en Demmerfchen-dijk doet doorfteken. Die van Holland verftaen niet datmen belegennge voor 's Hertogenbofch fal maken. Die van 's Hertogenbofch perfifteren van geen volk of garnifoen in te nemen. De Staten volk nemen Willebroek in : Nemen ook in Meenen in Vlaenderen, daer het garnifoen van de Malcontenten meeft uitgetogen was , menende Cortrijk in te nemen dat hen falgeerde. De Heere La Noue neemt War wijk in, "en flaetdeMalcontentfe foldaten en ruiteren , en neemt eenige.der Malcontentfe plaetfen in. Placcaet en eeuwig Edict
daer mede den Conink verklaert vangeender weerden te fijn alle vervreemJinge en verkopinge van goederen toebehorende
,
den Godshuifen en des Coninx Onderfaten , gedaen by en van wegen den Prince van
Orangien. Beroerte binnen Campen en hoe diegeftilt werd. De Prince van Orangien cjualijkte vreden
fijnde dat alle fijne vermaninge en neerftigheid geen effect en forteert, doet den 26 Novemb. 70. een
fchone harangue in de Staten Generael. Verbod tegen het drucken , uitgeven en ftroyen van Boexkens,
Billetten en Brief kens binnen Antwerpen verkondigt. Het qualijk betaelde krijgsvolk van de Staten doen
grote overlaft opten Huifmanin Overyfel , Lingen en die cjuarticren daer ontrent. Twifttot Leiden in
Holland , tufichen de Magiftraet en die van der Confiftorie : welken twift de Staten foeken ter neder te leggen- De Predicanten van de Gereformeerde Religie geven aen de Staten , door der felver laft , over fekere ai ticulen , belangende de gemeenfchap en het onderfcheid die daer is tufTchen de Kerkelijke en Politijke
regeringe. Die van Leiden ftaen defe articulen niet in alles toe , en Hellen Pieter Cornehfz. Predicant van
fijn Predikampt af: Die hem begeeft op het Dorp te Voorfchoten , daer veel borgeren van Leiden ter pred:catie lopen. Cafper Coolhaes mede Predicant binnen Leiden , werd in den Hage ontboden , in de vergaderinge der Predicanten aldaer aengefchreven , door laft van de Staten , om den twift neder te leggen, hem
werd belaft niet te prediken gedurende den twift. Die van Leiden laten een Juftificatie uitgaen , en Cafper
Coolhaes t we Apologien: Den twift werd by fubmi/ïïe en transactie nedergeleid. Cafper onderwerpt hem
aengaende 't uitgeven van fijn Boeken den ClalTen en Synoden. Twift binnen Woerden. De Staten fenden
Commiflariflen binnen Woerden om hen te informeren op de predicatien van Joannes Saliger : Hy werd
voor de CommifTariffen ontboden, fijn antwoorde, hy reprocheert de getuigen die tegen hemgedepo- feert hadden uit prefumtie : Jan Saliger werd het prediken verboden. De Predicanten van Woerden feggen
haren dienft op. Heer Niclaes Symonfz. Predicant tot Jaepfwoude komt tot Woerden en doet fijn eerfte
Predicatie aldaer. Groten twift binnen Woerden. Jan Saliger fchrijft aen de Prince van Orangien. De
Staten van Holland confenteren binnen Woerden de Gereformeerde Religie, en die van de Confeflievan
Auf burg, Advijs van de Chriftelijke Religie door Meefter Willem Artus Raed van den Prince van Orangien uitgegeven, Acte by de Magiftraet van Mechelen den felven verleent. Verfcheiden Placcaten en Or-

don-
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donnanticnindruk uitgegeven. Advijsvanden Prince van Orangien op 't beleid van der Oorloge, Verfcheiden gewichtige faken gehandelt in de Staten Generael. Remonftrantie by den Prince gedaen aen de
Staten Generael. Inftru&ieden Gedeputeerden van de Staten Generael mede gegeven om hare principalen aen te geven. De Prince van Parma neemt Mortange en Sint Amant in. De Staten nemen Nivelle in •
defgelijx Avennes. De Heere van Inchy Gouverneur van het Cafteel van Camerijk fchrijft aen de Stater!
Generael. De Staten Generael antwoorden daer op. Camerijk neemt hulpe in van den Hertog van Anjou*
met confent van de Staten. DeConinkvan SpangienarrefteertdeHollandfefchepen. De Prince van Orangien vertrekt uit Antwerpen en komt in den Hage. Remonftrantie by de Staten van Holland aen ded
Prince van Orangien overgegeven , mette Apoïiillen daer o p. De Prince van Orangien trekt na Utrecht.
Rennenburg word fufpecl:. Inftru&ie en confent by den Grave van Rennenburg die van de Drente gegeven om der Staten volk te flaen. Rennenburg word by die van de nader Unie befchrcven : Dan fend Popke
Ufkens om fijn excufete doen. Die van Vriefland komen voor het Cafteel van Leeuwaerden , 't welk
werd opgegeven en ter neder geworpen. Het Cafteel van Harlingen werd opgeeifcht , en na vele moeitens
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op fekere articulen overgegeven en gedicht, 't Cafteel van Staveren werd belegert , overgegeven en gellicht. Meefter Huibert Duif huis werd van de Magiftraet t'Utrecht op fekere conditien aengenomen. De
fufpicie op den Grave van Rennenburg vermeerdert. Sonoy werd doorlaft vanden Staten van Vriefland
met volk gefonden op Swerte Sluis. Dodor Abel Frankena word na Groeningen en Omlanden gefonden.
Frankena word van den Grave van Rennenburg gevangen , doch ontloopt. Popke Roorda werd aen die varr
O very fel gefonden van wegen die van Vriefland. d'Antwoorde van die van Overyfel. Pompeus Ufkens
komt tot Utrecht en ontdekt den Prince van Orangien en die van de Unie den handel van Rennenburg.
De Prince van Orangien komt tot Campen , en fend Ufkens tot Groeningen by Rennenburg. Rennenburgs handel word klaerlijk ontdekt. Ufkens vertrekt uit Groeningen, en waerfchouter veel voor Rennenburg, dochfy flaentinde wint. Rennenburg vreeft dekomfte vanden Prince van Orangien. Jacob
Hilbrantfz. Burgemeefter van Groeningen openhertige vrage aen Rennenburg , en fijn gevcinfde antwoorde. Rennenburg verklaert fich Spaens en valt den Staten af, neemt Groeningen in ; Jacob Hilbrantfz. word
dood gefchoten : vele Borgeren van Groeningen werden gevangen , vele als ook de Predicanten ontkomen
en vluchten. Rennenburg verandert de Magiftraet tot Groeningen : Hopman Jan Corput fchrijft aen Rennenburg: Rennenburg hadde fijn Hofmeefter aen den Prince van Orangien gefonden om hem te abuferen
en te. retarderen. Hy fchrijft aen de Overyfel fe fteden, fijn brieven werden geintercipieert. De Prince
van Orangien en de Gedeputeerde van de Staten van de Nederlandfe Geünieerde Provinciën ordre geftelc
hebbende tot verfekertheid van Overyfel , Vriefland en Omlanden , vertrecken. Sonoy brengt het Vendel van Michiel Samplon met verraflïnge binnen Campen. Tot Deventer, Swol en in Vriefland en Omlanden werden de Beelden geftormt. De Prince van Orangien committeert den Grave van Hohenlo tot allen faken in die quartieren, geeft Sonoy commifTie om de paftagie van de Bourtange en Coeverden te befetten en fortificeren en daer over te commanderen. Triumphante inhalinge van den Prince van Orangien
totAmfterdam, Sonoy komt tot Coeverden. Twe Muit makers van Corputs Vendel werden doorfcho, ten. Sonoy doet grote naerftigheid om Coeverden , en de Bourtange te fterken , dan door gebrek van gelde en kan hy 't niet voltrecken. Groeningen werd van Staten wegen belegert door Bartholt Entens. De
Prince van Parma vergadert volk om den Grave van Rennenburg te ontfetten, die van der Staten volk
werden verdreven en een deel geflagen. Oproer en Beeldftorminge binnen Utrecht. Twaelf poinÖeri
en articulen die de borgerye van Utrecht verfoeken van hare Magiftraten en d'Apoftillen daer op. Provifioneelaccoort by den Prince gemaekt, tuffchen beide de Religiën tot Utrecht. Des Princen fchrijvenaen
de Borger-Hopluiden. De Malcontenten in Vlaenderen nemen Cortrijk in met lift. Daer tegen word van
de Staten wegen Nyenhoven ingenomen, alwaer de Grave van Egmont en andere gevangen werden genomen. Aertbevinge alle het Nederland door. Hoe Mechelen van de Staten wegen weder ingenomen en
geplondert werd. Pardon en vergifreniflê die van Mechelen verleent. Grave Willem van Nafïau, verovert het Huis en Schantfe te Wel, en belegert Blyenbeek te vergeefs De boeren van Overyfel fijn fterk op
de bene en jagen den Grave van Hohenlo met fijn krijgsvolk : De Grave van Holenlo flaet de Boeren. De
Gedeputeerde van de geünieerde Provinciën committeren den Heere van Swieten en andere, om deruiteren enfoldaten mette gealtereerde huisluiden te reconcilieren. De Grave van Hohenlo neemt Oldenzeel in. Conink Henricus van Portugael fterft. Don Anthonio word voor Conink van Poftugael verkoren i
Doch de Conink van Spangien neemt Portugael in en verdrijft Don Anthonio.
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fjcfjben goeb gebonben om be felbe fijn ^oogöeib ober* me é
€h)#te be&anbelingc tot Colen ötucöe/ gefonbente
tooien/ baec toe be felbe gecommitteerd bepu*
\ fo fjebben be <tf5ebeputeerbe ban be «föeu-

'nfeecbe $?obincien binnen öttetfjt bec*
gabert fijnbc/ op te pjopofitie bn ben
'€m$Bectoö ben <©eneralen Staten
booageïiouben in 3Cp?il bootfeben / öfe baer na aen alle
tepjobinrien ban benabecanicobergefonbenbW
ombaerop gerefolbeecttetoo?bcn/ goebgebonbenbe
felbe pjopofitie tefenten aenOace <©ebeputeerbe bin*
iten atretöt / om baec fenec abbijsf en antnwbe te
tontipferen/ gelp p bien bolgenbe oor baec op Den
abbjjtf en fefeere anttóoo?be geconcipieeirt ftaöben / öf e
fp aen be boo?f5 l&obtncien Bare Jlüeeftetg oberge*
fcBl&töebbcnte/ bpbe felbe geappzobeectöebben/ en

ïjebben geïjab / gion&Beec <®kte$ pefe J^eece tot €nf=
pees/ Cacel ban <0elre/ Sónaftêec 3flö:iaen ï^eece
ban Smeten / jSiciaetf ban bec %azt\ 25ucgemeeftec
tot ^aeclem / ïfêecftec ^ebafiiaen ban Eoofen / ^octoilfttW l&pfma/ iBeefiectflojtë Igeermaei Cano*
ntn tot <©ubemunftec t'Htcecljt / en Ifêeeftec %oig
^eucebloR ^§cBepentct <0ent/ met b^teben ban ere*
bentie
aen benboo?bien
<£ect#)ectog
2? fjunp:
rmbbelretjjb
Detfo ban
langebenaenüep
/ toarenban
be
fafeen in een geïjeèl anber geltalteniffe ban ten ttjbe ban
bepjopofitte/ alfoten felbentijbe mfp tot totocr;
pen guamen be (lab ban paejïricBt in W bpanbs
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g^J?
errbe
m&ta<
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«©erom*
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Jj« twn
ftanÖertöftaUetttoa^ 1teG&t'/W&m&tW&& j onkoften des krygs te vervallen;
togcnboft Ö / te JjBecïjelen en meer anbece plaetfen toatf / 7. Het eerfte poincl: van 't gene tot den kryg nodrg J
is, is hun by fijne Vorftelyke Genade fchriftelyk en ©e£te*
betalüÜoeiV en men b2CefÖe öatbe $21110 ban Par^
&» «»«
meermaels overgegeven.
in.1 / Wn ©rct02ie bCïbOulcnöe/ fien-lutöen 110CD meer
1. Doch om in 't korte het felve te verhalen , fo JJjjJJ
moeiten en ftoarigbeben beroo2faften foube/ fo Dat men
eerft toefien , datmen de Steden met nood- foen te
moetmen
en
/
foube
Beginnen
fane
be
men
toaec
totfi
nautoeliir
Kb
msatfa^. De ftanöelinge banöeUBalfe J&obincien nutte (0eöewendige garnifoenen verfie , infonderheid de Fron- terflen*
welken einde fijne Vorftelyke Genade
tier-fteden,tot
boo2t£
beöo?f
§3arma
Dan
ji»fl»* pnteeröe toon ben pince
geraemt hadde datmen foude behoeven omtrent de
behetü* allefane. ^e^nnccbeBlaegöeöem feer ober belang?
toer*
8 f Vaendelen Knechten en 1700 Peerden. AlsnarSmfa fam* reföiïitten/ en batter geen geiö op geb?acDt
mentlyk in Braband :6 Vaendelen Knechten met
range öe / öaec 0002 alle goeöe fauen toeröen te rugge getfelb/
póo Peerden. In Gelderland 10 Vaendelen en 300
aehife* öaer tpcröe op Den name ban De gemeente ban 2Cnt=
Peerden. In Vlaendelen 30 Vaendelen Knechten,
an
j^^toerpenmeöeeen ïtemonftrantieaenben P2tncebmet
met 200 Peerden. In Holland , Zeland en Utrecht
men in <&rangien obergegeben/ in manier banöefelag/
15 Vaendelen Knechten. In Vriefland f Vaendenn g*. aöbtjtf om te remeDieren en te bootfien op öe guabe 02?
len Knechten. InOverylTel met Drente en Twente
gegoeb
jp
cemonfïrantiel
toelue
3tanbc/
ben
ban
Jaen 02e
ftate/öan bonöen Ijceft bat mebe gepjefettteert fouöe tooien
% Vaendelen Knechten , en 3 in Groeningen en
fonder Mechelen daer fijne Vorftelijke
Omlanden,
tentpe acn öe peeren banöe Hnie/ op öatfe 'tfelbe geb2ttifeenmoeftten:
en
fijn
<£rcellentie
beeft
benluiöenocft
3 Vaendelen hadde geordonneert.
ook
Genade
pjopojfc
Me.
felfa fenere amcnlen mebe gegeben / om öaer op te let*
2 Daer na foudemen behoeven eenen vliegende w^enh
ten / om alfulne fo?me ban goubecnement in ben %ar\Velt- leger te hebben , om de Steden te ontfetten , en %^™tt
des vyands aenflagen te breken en te verhinderen, fjouben
öe te fïellen i bat öe arme <0emeiiite öaer 0002 ban alïebe5toaerniffe enoberlafï ontfïagen/ benbpanöber*
Daer toeten alderminften foude van noden zyn in de j>m be
ö2eben; enöe b?p9eibbanben Eanöe/ metten p2ibi*
4 tot yooo Peerden , en 1 1000 Voet-knechten,
ontfetten
ïegien/ reebten en ouben Bcruomen öeffelben toeöer3. Daeromis het noodwendig, na fijner Vorfteom gercfïitucert fouöe too?öen : en aenmeruenbe bat
lyke Genade meininge en bedunken, dat mijn Heebefefaneöie anöerfinsf acceleratie toas bereifcfjenöe/
rende Gedeputeerden eintelyk enernftelyk refolveren , of fy hier toe willen verftaen of niet , en of hare ccjberen
feer lange aen liep / beeft pp ben S§eere ban Stralen en
macht fo wijt verftrekt of niet ?
öen<©2fffieriH5artint/ bie tot Httecfjtgefonben toer8. En infonderheid wilt van noden zyn , datmen metten
ben / ooh een memo2ie tot bien einbe mebe gegeben ük*
nenbe totgelpen effecte. «tfinöelijH ficnöebefafeeïjce metten Ruiteren die noch binnen 's Lands zyn in aen- ruiteien
Ce ar*
langer boe meer bertroeften/ fo beeft be boo2f3$2ince talevan 25-00, (alfo de Grave van Hohenlo te kennen
öen Heere ban ^int ^ïöegonöe erpjefifelpn na ötin handelinge trede om de felve in dienfte te m't fonb
reent gefonöen metbolnomen infïcuctieen articulen/ geeft)
ftfnbe,
houden, fonder datmenfe late vertrecken.
om ben geunieeröen pjobincien te inöuccren/ op al*
Dewyle haer vertrecken feer fchadelyk en prejudiciabel fal wefen tot de reputatie van den Landen.
!c£ een goeöe &02te en finale refolutie te nemen/ om bp
Enfomender anderen foude aennemen , dat felve
mtöbel ban be felbe uit alle f toarigljeöen/ öaer fp Den
wel alfo vele of immers meer koften fal , in aenfien
al£ boen in bonöen / te gerauein
van het aenrits en nachtgeld, de welk men hun fal
5^'articulcn bte f)P boo? ben J^eere ban &im 2Blbegonöe aenbe «Bebeputeerbe ban be geunieerbe $20moeten verftrecken, en nochtans men falder geen gereden dienft of kunnen bekomen:
binden öeöe p20ponecen ben 7 SJugufïi / toaren be
Bfcnmct
-?n" re'
?«"/"«.
'e
ï"poft'n?i"

nabolgenbe:

9. Ookfullen fyrefol veren, offy begeren dat fijne J^^f
Vorftelyke Genade lichte en opneme in de duifend „p get
Ruiteren binnen 's Lands gefeten , de welk hy hun bied opne*
te
alfmen is't, begeert,
gevende
hun te kenn,en ba,ï
nendoen
dat ,hyfo inverre
meininge
navolgende
de refolutie
van Bfanett*

Artikelen van wegen fijner Vorjlelijke Genade geproponeert van den Heer e van Sint Aldegonde,aen mijn Hee~
ren de Gedeputeerde van de nader geünieerde Provinciën, dev 7 dagin Augujio * 1579.
de goede mannen van Antwerpen, dathyder fal voor lanbfe
%ttitw
I.
TNden
eerften
begeert
fijne
Vorftelijke
Genade
len ü.iii
rutorerr."
de 200.
Op bende
het andere
aennemen
poinót,in den
eigen
Staetaengaende, na- enreèe^
taegen
■*-aen de voorfe Gedeputeerden 3 dat fy wel rijpe- fijn10.
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den
Landen nutter en oorbaerlijkerfy , of datmen den desvoorfz krijgsvolk, wiltfe fijne Vorftelijke Genade ÏJ5Ü*
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rangien aengevangenen krijg tegen de Spangiaerts vervolge en vermaent hebben y dat fy haren ftaet enrekeninge be- Sóöf1
twen
continuere , of datmen met den felven een vrede make, horen te maken alleen op de Steden en Provinciën, &teben
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daermen ganfchelijk niet van en kan krijgen.
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i. Of menden vrede wilt aenveerden alfulx hy gebanbe
boden word by den Gedeputeerden die te Geulen lijn
lijk niet verhopen totontfet der generaliteit, enfo- &fl»t&
nadec
men fijne rekeninge daer op maekt, men fal hem be öcm'rt»
van wegen der Keiferlijke en Coninklijke Majefteit , of
lUecrbe datmen de conditien wil verbeteren, en in wat madrogen vinden.
Beunieren.
Delgelijken in Braband en is niet een Stad die concien/
oen
^?obin*
tribueren kan behalven Antwerpen alleen, daerom
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Somen
van
meininge
ware
de
Yredehandelinge
7 3Cugn^
behoortmen geen facit meer te maken op de Geneftt IS79, noch te continueren, folbude het van node fijn, datrale Staten, de felven affonderende van de nader ge*!mÈ? meneen fekerentijd entermijn beftelde, den welken
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ünieerde Provinciën.
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of ïjet
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ter id be
mogen vervallen , of niet ?
gelijx is lijdende bydefe proiongatien en lange uitfteltojebe
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4. Maer fohet beteren verfekerderfchijntte wefen
toe arbeiden , datmen in Vlaenderen fo goede ordeof ben
ferög te voor de Landen , datmen noch den krijg continuere, fo
ningeftellen mag, dat fy hiernamaels ook werden
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, of niet , ciewijle de vyand fchijnt fijne aenflaten ban gen daer op te willen maken.
«juffff.
Waer op fijne Vorftelijke Genade den Heeren
Gedeputeerden geeft te bedenken , warden ganfchen
Landen aen die Stad gelegen is , en wat fy ook by andere Steden en Provinciën verdient en verfchult
•
heeft.
Soudemen van meininge fijn defelve te verlaten,
of datmenfe goeds tijds niet konde ontfetten , fo ware
het veel beter , datmen het van defer uren aen opentlijk verklaerde , op dat die van BrufTel daer op mochten alfulken raed nemen als hun oorboorlijxft ware.
1 2. So men ter corfrrarie 'gerefölveert ware alle uitterfte devoir te doen tot ontfettinge der felver Stad , alfomen ohtwijfFelijk wel fchüldig is, fo behoorden de
Heeren Gedeputeerden met Ruiters verfien te wefen,
en gerefölveert dat in gevalle den vyand met fijn geweld
dequartieren van Brufïèl poogde te overvallen, datfy
fo vele ruiteren daer henen fchikten , als te* verhinderinge des vyands aenflagen nodig foude bevonden
worden. Dit felve begeert fijne Vorftelijke Genade te
weten , of het hare meininge foude wefen of niet ? •
Waer in fijne Vorftelijke Genade hun wel opentlyk wilt te kennen geven , dat fy niet en mogen in defendeleen gevalle haer verlaten op de ftad van Antwerpendewyle
,
de felve tot defer uren gedaen heeft

jfecpen»
bc oefte*
Cank"
'rijfc/
3tanb?e>
w$l «f.

a'1 wat fy konde doen , en noch vele meer , hebbende
noch onlangs opgebracht de fomme van 80000 guldens tot betalinge der regimenten van Noritz, Stuat,
Lagarde, en andere die binnen Herentals en Wefterlo fijn leggende met ettelijke Compagnien ruiteren: maer behoren onder hun, dat is onder de nader geünieerde Provinciën, de middelen te foeken
om deonkoften tot de ontfettinge der voorfz Stad
nodig wefende te vervallen.
1 }. Des gelyken ftaet hier teconfidereren ofmen de
fteden die noch in Henegouw en omleggende Landen
*i'n regerende, als Cameryk, Landrecies, Bouchain,
Valencien, en andere diergelyke, wilt helpen ontfetferl) nademaelfy de onkoften niet kunnen vervallen,
Qr cjarmen een f0fchone en wel gelegen Frontiereganfchelykgemeint is te verlaten.
Waer op fijne Vorftelyke Genade niet kan laten
hun te verwittigen dat de Heere van Ainchin, van
HeureenVillersmetdien vanGogniesbefloten hadden eenen da» te ftellén óm te refolveren wat hun
voort aen te doen ftonde, nademael fy niet langer
konden den anderen Walen wederftand bieden , ten
ware dat iy eenig ontfet en fecours van ergenfins
mochten bekomen , en dat die van Villers heeft fijn
peerdevolk de welk hy gereet hadde tot den dienft der
Generaliteit , mits den felven gebreke , laten gaen en
verft royen. Ook dat hare földaten in de voorfz, fteden leggende, dagelijx van de gealtereerde Walen
geport en gefollidteert werden om de Generaliteit
fe verlaten \ en fich aen hare fijdete begeven , waer
op ftaet te bedenken en te refolveren watmen voortfal, of wat hope en trooft datmen
aen
hun hier
gevenindoen
fal.

te fwakvindomterefifteren, v/at dan gedaen dient.
14. Darmen ook refolvere watmen met den Hertog
van Anjou wilt voornemen , en wat antwoorde datmen
hem voor een eindelijkereioluue geven fal. .
Want foudemen uit oorfakc van onvermopentheid en fwakheid eenigen anderen Heere moeten
aenveerden, fo foudemen moeten refolveren , of
het raedfamerware met den felven Hertog te overkomen opfekere conditien , of met den Spangiaerden te verdragen.
Want fomen konde vanden felve verwerven, dat
de Konink van Vrankrijk den krijg woude voeren
tegen Spangien , dit Land foude ontwijffelijk van alle iaften des krijgs in korten tijd ontledigt mogen
werden.

$°?«*'
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toraJS*

jou ca
ron,

. En foveel alsaengaet de conditien en verfekertheden der Religie , en der vryheid der Landen : ftaet
te bemerken van wien men de felve foude met meerder voordeel kunnen verwerven , of van den Konink van Spangien, fijnde aldus vertoornigt tegen
defe Landen, en hebbende ( fohy hem lact dunken)
fo vele oorfaken om dit Land nauwer te dwingen, en
fijn lect daer o ver te wreken: of van een vreemt Heer,
die voor een weldaet foude rekenen datmen hem wilde ontfangen. Ook komt hier te bedenken , van
wien men foude eer mogen verhopen de vryheid van
der Religiën.
Behalven dat de gelegentheid van Portugaelgrotelyx te wegen is: en andere meer die de Heeren Gedeputeerden byhen felven mogen bedenken.
Alleen fijne Vorftelijke Genade begeert dat fy alle
dingen wel en rijpelyk overleggende , een goede en
vruchtbare refolutie nemen, watfy met den voorfx
Hertog willen gedaen hebben , en watmen hem voor
antwoorde of voor contentement geven faK
1 5. Item fo nü onlanx mijn geiladigfte Heere den
Eertshertog van Ooftenrijk Gouverneur van defe Lan- betten
I den, gedwongen is geweeft fijn Hof te fluiten en huif- «Eerfd*
houdingete breken, by gebreke van 't tra&ement dat ^,"P3rt
hem belooft is geweeft. Geeft hun fijne Vorftelyke Ge- ™'aua$'
I nade te bedenken wat het voor een fake van groter conI fequentien, fo wel binnen 's lands byde genediefijner
Hoogheid toegedaen fijn, als buiten 's lands en infonderheid in 't Rijk van Duitfland wefen fal, en wat het
vooreen fchadeen difréputatie den Landen veroorfaken fal, indien fijne Hoogheid uit armoede genoodfaekt word defe Landen te verlaten , en wat oorfake datmen hem en den fijnen geven fal om dat felvige ter
voorvallender gelegentheid te gedenken.
Daerom begeert fijne Vorftelijke Genade dat de
nader geünieerde Provinciën eenmael willen befluiten en refolveren , hoe fy met fijner Hoogheid willen handelen, en wat fy van meininge fyn met den
felven te doen.
16. Item in allen gevalle van vorderen krijg of
I van vordere vredehandelinge , fo verfoekt fijne Vor! ftelyke Genade feer ernftelyk, dat mijn Heeren wilnemen , en eenen regel
goeden voet
leh eenmael
|ftellen
op het eenen
gouvernement
, fonder de faken langer te

^^^
(lellen...
Ucrne*
op'fgoü'

Het is fijner Vorftelyke Genade hertelijken leet, iaten verlopen in alfulke confufie , gelijk fy tot noch toe mem.
dat hy de nader geunieerden Provinciën alfulken gedaen hebben.
En daeróm dat (y een Hooft en Regeerder of
fwaren laft is vergende : maer dat gefchied niet om de
felve te befwaren , maer om hun opentlyk de fake te
meer willen kielen , fo 't hun goed dunkt , by welken
verklaren hoe dat fyinder waerheid ftaet, op datfy
de faken des krijgs, en 't gene datteraen kleeft met
de
dies te beter mogen oordelen en kicfen wat hun alden.politife regeringe voortaen mogen beleid wer- (F. if9.)
confervadernutft en oorboirlyxft is, tot hare eigen
z. En datmen den felven eenen Raed ordonnere
tie en van hare vrouwen, kinderen, Religie en vrydie geautorifeert fy om de voorvallende faken van
, de welke een yegelyk fchüldig is niet alleen
heidom
importantie te ramen, te fluiten en te effectueren,
een deel van fijn goed, maer al wathy in de wereld
fonder
datmen de faken van den eenen op den andefetten.
te
op
leven
en
heeft , met fijn eigen bloed
ren
verfchuive,
en alle goede bequame gelegentheDoch fouden fy van geen vermogen fijn , om de
den
verfuime,
gelijkmentot
noch toe gedaen heefr,
onkoften te vervallen, foware het geraedfamer datovermits dat de Gedeputeerde van de Staten geen
men goeds tijds op andere middelen bedacht ware,
autoriteit noch volmacht oit hebben gehad , om in
dan datmen ten laetften met fchande foude moeten
in de handen óes vyands vallen , en tot een eeuwig
gewichtige faken iet te adviferen ,te fluiten of te executerenfo, datmen nimmermeer iet vruchtbaerlijx
verderf en flavernye komen.
heeft kunnen uitrichten.
Daerom begeert fijne Vorftelyke Genadedatmen
de fake welrypelyk overlegge, en fomen het land al
$. Daerom hadde fijne Vorftelyke Genade geracmt
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Het veertiende Boek.
raemt datmen hadde mógen drie Raden maken :eèn |I'en 'uit gebreke van betaling der Höllandfe knechten
Holland, Zeland en andere omleggende |binnen Bruffel liggende, biddende dat fy willen gedachProvinciën; een in Braband om de voorvallende fa- tig fijn der groter ichaden die wy binnen de fteden van
Aath en Mechelen geleden hebben , by faute van goede
ken aldaer : en een in Vlaenderen , voor den nood
diefe aldaer is dringende. En fouden defe drie Ra- , betalinge. En fo hier in niet worde verfien, dat wy gefchapen fijn de ftad van Bruffel ook te verliefen.
den met malkander goede correspondentie hebben
ir. Daer-en- boven, alfo men dagelyx fiet dat die
n
gehouden , als ook met haer Hooft en Generale
van Gent
lanx fo niet
meeralleen
voortvaren
vele nieuwigheRegeerder. Doch van den dnen de eene alleen fou- den,
waerdoor
de Stad,in maerhet
ganlche
de
namelyk
,
gehad
autoriteit
opperfte
de
hebben
de
gene daer het Generale Hooft ter felver tyd foude Graeffchapvan Vlaenderen gefchapenis tenuitterften
ruine te komen , overmits fy alle dingen na haren eigen
hebben by geweeft. En dat na gelegentheid der voor- fin doende, gene Unie noch correfpondentie houden
hebvallende faken der voorfz Generael, foude hem
metdeandere Provinciën en Steden, en de Generale
ben gevoegt fomwylen by den eenen van de drie Raden ,fomvvylen by den anderen , en van daer hebben penningen aenleggen en belleden na haren gelieven,nede Land-faken met behoorlyke autoriteit beleid en mendeook alfulken krijgsvolk en alfulke Qorlogen aen
Volrichtetalft hun goed dunkt, fonderop de gemeine refolutien
4. Niettemin ditalles laet fijne Vorftelyke Gena- eenigfinste paffen. So is fijner Vorftelyke Gerrade ernfrde in der Heeren goed bedunken ftaen , ftellende lyk verfoek , dat de Heeren Gedeputeerden van de naook in hare handen alle fijne macht, bevel en auto- I der geun:«»-'rde Provinciën hierin ten aller eerften en
riteic , op dat fy daer van difponeren na haer goed ge- | met de aller bequaemfte middelen willen voorfien , eer
lieven , en luiken Hooft of Hoofden kiefen alft hun de faken verder verlopen fijnde , in eene gehele confugoed en raedfaem dunkt. Synde feer wel te vreden fie en verwerringe geraken. Pogende dat die van Gent,
datmen yemand anders deregeringe in handen ge- als mede-Bondgenoten haer onder de generaliteit willen
ve ,dtn welken hy geerne fal alle dienft , hulp en by- begeven j de generale refolutien aennemen , en de generale penningefi met gemeinen advyfe navolgens den
ftand doen met raed en daer na fijn uitterfte vermogen.
voet , die by de Generaliteit genomen fal werden , aenleggen, en voorts haer fchicken alfo het goeden Patriot5". Verklarende dat het hem onmogelykïsvöortaen langer te dienen op alfulken voet als hy tot noch
ten en getrouwe Bondgenoten te doen behoort.
1 ii En voorts , alfo men tot voorraed van polver en
toe gedaen heeft , vindende hem felven fonder eenige macht, autoriteit, en fonder yemands raed die andere ammonitie diemen is behoevende, infondcrVan der generaliteit volnlachtiget en geautorifeertfy, heidfo wanneer de yyandeenigen aenflag maekt,öm
endefgelyx ook fonder alle middelen vanvolke en
fteden te belegeren ofte overvallen. En dat door gevan geide, en fonder eenigeobedientie. Het welke brek van betalinge de Kooplieden geen credit meer
een yegelykwel verftaetonmogelyk te fijn langer te willen lenen , fiende datter fommige die haer gelove
hier in verftrekt hebben , verlaten en geabandonneert
mogen duren.
6. Daerom , fouden fy hem willen continueren in werden , fo ift ganfchelyk van node , datmen fal over alfijnen dienft, fowill hyhun verklaert hebben ,dat
le de nader geünieerde Provinciën , tweftuivers op de
het on mogely k is iet goeds te doen , ten fy dat hy met tonne biers Hellenen opnemen, om de onkoftenvari
den Raed die fy daer toe fullen willen ordonneren pol ver en andere ammonitie te mogen vervallen.
na hun goed gelieven, geautorifeerten gemachtigt
13. En voorts noch een ftuiver op de tonne, om de
fy, om in voorvallende laken van gewichtigheid te extraordinarife voorvallende faken diefecreet fijn, als
mogen difponeren na den eifch en gelegentheid der van Spien, Boden en andere dusdanige noodfalykheden
felver.
te betalen, welk fijne Vorftelyke Genade geenfinsde
3Dan bc
7 . Wel verftaende dat nochtans de macht en com- macht heeft langer te vervallen, en is derhalven gedronaiartjtj
gen ,vele goede faken en entreprinfen na te laten , met
en ram» miffle fodes Hoofcs als der Raedslieden diemen daer
miffïe
toe nemen fal , alfo gelimireert fal fijn , als de reden en groten achterdeel van de Landen , en vele goede kondbilligheid na het wel gelieven der nader geünieerde fchappers en fpienafte danken by gebrek van middelen.
ïgooftcn
Dan 't
t)PU
Provinciën fal mogen lyden.
JBegerende daerom dat hier in ook verfien mag worden.
Zyne Vorftelyke Genade bid en begeert feer ern- 14.. Eindelyk, alfo de fake van der Munte grote onftelyk dat hier in ten aller eerften verfien werde,fon- (ordeninge en confufie is vcroorfakencie , overmits de
der langer uitftel of dilay, want de faken geen langer grote ongelykheid van der Munten, en datter ook veprolongatie lyden kan.
Ie quade Munte geflagen word en uitgegeven , tot grote
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gstttmt:

En dies volgende datfy een Hooft en Regeerder
of meerverkielën (fo gefegt is) het fy fijne Hoogheid, of yemand anders uit den Landen, of eenig
vreemde Potcntaet , of die fy willen.
Beha! ven dat de felve met advys van den Raed
diemen hem geven fal in de voorvallende faken goedeordeningcftellen mag, en de goede refolutien die
daer genomen fullen werden met autoriteit doen exeenteren , fonder vanden eenen op den anderen ver-
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'fchadevanderGemeinte: begeert fijne Vorftelyke Genade feer ernftelyk dat hier in ten aller eerften voorfien
mag werden , en goede ordre geftelt; en tot dien einde
dat mijn Heeren hare Commiffarifen tot Antwerpen
eerfts dages willen fchicken , om een goedeen vrucht: bare refolutiedaer in genomen te mogen werden
j 15. Gifter avond heb ik een briefvan fijne Vorfte- gumav,
lyke Genade ontfangen , vermeldende als datter een Ifetöan
jgroot mifnoegen en wantrouwe by vele veroorfaekt ^f/jSIL
{"onderste
werden.
, uit oorfake
van den en
eed dedieRaden
de Gouverneurs
van bentic
t>. En dat
het voorfz Hooft enden Raed fijne re- Iword
de Provinciën
en fteden,
hier voortyds
toeste '
iidennc nebbe daer het de meeftenood desLands fal gedaen hebben , als tot verfekertheid van de Gemeinte mmm'
vereifchen, of daer het den Provinciën goed dunken 1 nietgenoegfaemwefende: begeert derhalven fijne Vorfal , 't iy hier te Utrecht of t'Ant werpen of elders, daer !ftelyke Genade dat myn Heeren ten aller eerften willen
het de meefte nood das hrarfs fal vereifchen.
jadviferen en bewerpen een andere formulier van eed,
9. Voorts fullen de Heeren gedachtig fijn der 1 waer door alle diffidentien fullen mogen weg genomen
Had Dij in kerke , hoe veel hun daer aen gelegen is voor jworden en de Gemeinten en Steden beter verfekert.

Holland en Zeland : en nademael de vier Leden van
Vlaenderen daer toe niet willen doen om de felve te
helpen fterken, fullen refolveren of menie fal laten verloren gacn,of dat oenader geünieerde Provinciën de
fake willen feive behertigen , en de hand daer aen houden datfy behoorlyk tegen de macht des vyands voorfien en gefortiheeert werde.

icSE
lo °ok wik hun flin VorfteIyke Genade verwittigt
bfVia&r bebbenvandeccintJriüe-Ie klachten die der dagelyx val-

1 16. Den felvigen brief maekt wederom meldinge J©00^'
KelHBp
'van de quade Munte die hier te Utrecht geflagen foude
Iwerden, waer af dagelyx klachten komen aen zijne
Vorftelyke Genade : begerende daerom datter ten aller
eerften in voorfien werde.
dm

T$ öefemacnö ban miguftofcrcömte iBafcomim; E,r,
1Aren Sfielft in / öoo? lift ftet imtftc üoIb Daer uit cetoat «raten*
Uïcfcnöc/ öic örotm waven tóerto» mcefiomgcDiacDt/ {fn(^
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be bojge ren toerben feer erbermelija getracteert. ©an
bit onbooifïen Innemen toerb De ^eereban 3Cuffpbe
fcöulb gegeben/ bocömen fetööat On öem baecban
tooetteltjH fjeeft ontfcöulbigt/ toatbaer bantë/bebin,
nott be gececljte ftenntffe ban nonnen benomen/ anbertf
ban Dat be ^ecretarig 25juining ben 15 Sffuguftt
» f 19' fcl)?eef bat fllelft fcfjenbUjn obecgegeben toau op
^onbag te boren toefenbe ben 9 bec felbec maenb / na
batljpeecft (jet garnifoen moo^tbabig buitenom Dab
laten b^engen.^efgeïijje bebin een Ö2tef gefiengefcfo*=
ben bp een p:eöirant ban bate ben 14. Sttugufii:
3flel# i#Op ^fiufTfin banbenbanbe j^alcontemeu
geïebert/ en beeft fijn eigen folöaien Doen ombrengen
bic baer lijf en leben booa bem fielb?n.
<Daer. na Ijebben bc jjföalfontentcii Honfe oberualftonfe
tocrD o> len/ baec maer 60 folbatcn in tnaren/albaer fp bet ge;
herbal*
noegfaem allcd bermoojben en boob ftocgen/ehboons
Iniplonberen: bocö tjebben be iüalcontcnten Dtcc toel
4.00 man gelaten.
SJanfi
<®m 24. 2Cugufti beeft be ©Jinceban ©rangien bp
fjeet
©illcm
abbijief ban be bier 3£eöcn 'ö lanösf ban ©laenberen ge*
ban
committeert ^onnbeer ïMtem ban 2&loté gefeib
(Creflong/ Hlciïtenant Sfiomirael ban ^elanb tot &unefe(b
perintenbent
ban bet aBeftguartierban©!acnberen/
Ctef>
long
en Beeft be$ anberen baegg teebergaberinge ban De
ine* §e> ütec Xcben binnen <0ent baec op gebaen fijnen eeb / en
L°S mt e$ 8«n öaec ban gegeben beDoo?ujuc commiffie in ba*
ppet* teatëboien.
Ji
faj&iea'
(Cen laetftettenna lange en rijpe belibecatie/ fiebben
brat ban
be«6ebeputeerbe
uitbe nabergeunieerbe J&obincien
bet
itefi* eenigeuitbenöacen na ben ©nnceban ©cangienafqiw«(cc gebeerbigt/ be toelfte boe tec tp nocb toa$ binnen
atafti* ®m / m üüm* Mö# op beie janen te pellen / ^it ben
berco. 18 &eptemb?té aibaec acribeeröen/ en Ijeüben fijn
(r i«a.) <gcceUentie gepjefenteertfc&ce acticulcn/ inbouben*
be eertëbeetë bec bobengenoembe <ö5ebeputeerbe ab*
büö/ eneenöbeelüS berfoenenbe abbijcf engoebbnnben
tono:de ban (lijn <£rceiïentie / om alfo naberbanb ben ^obinen aö; cicn en geunieerbe «gtebcn gecommuniceect/ en boo?t0
op atëeene goebeen baftecefolutie genomen te too?=
^incen ten : toeihen uolgenc* om be goebe begeerte ban be bo*
viïmau ben genaembe <0ebeputeerbe te bolboen/ Beeft 3?n
«nopoe €rcellentie Bier op geanttooo?b'tgenef)fernabolgt/
Wttboo? en bat onbec correctie banbe boo?f5 geunieerbe ©?otSr bincten en ^tebem
ftneben ï©e boben gefcljzeben articttlen aen fpn Crcellentie
6p öe gep?efenteert beflonben in biec Booftftucben/ te toeten:
edpni' fjeteecfle/ belangenbe ben b?ebeljanbel. Het t)OKiK/
Sm bc becoerenbe be mibbelen en o?b?e biemen fal mogen
op be comcibutien. ^et becbe / 't gene belangen*
naöcc ftellen
öe toa«s benegottatie ofBanbelinge metten Heere^er*
«jnfeaen
gouberne*
nopenbe't
€nBetbier
banmiou
JcSStog
(ïellen
mogen
menfoube
toelbbe/
ban ben. Hanbe/
BdcWt ment
fo in fanen ban flate W ban bcr <©o?loge.
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fal opftaen :ja de Borgers en Iriwoonders van d'een flede
en andere, particuliere perfonen d'eene tegens denan*
deren , alfoo een yder van fijnder fijden fal willen verfekeren. En overmitsdatby den menfehen egeenefake
meerwert behertiget als de Religie, fullen daerömalfulkedivifiendestedangereufer zijn, alfó om de fakenby den eenen des te vieriglijker , en by den anderen met
meerder hertneckigheid geftreden fal worden.
D^ exempelen fijn noch verfch en nieuw van d'ellen- ®j* &
den en miferienover geheel Italien gekomen, daer de Jee"S«
tweedrachten of fa&ien van den genen die men noemt fienm
den Guelphesen Gibelins, fijnde 't geheel Land daer 3iïralfett
door grondelijk bedorven , fonder dat fuiken ellende 5£cW
heeft opgehouden totdat geheel Italien onder het jok
en flavernye gebrocht is geweeft van verfcheiden perfonen, die door middelen van fulke particuliere tweedrachten endevifien hen felven ablölute Heeren en
Princen van de Landen hebben gemaekt.
Van gelijkenis inden Coninkrijke van Vrankrijk,
ÊSSL
overmits fekere woorden van feer kleender importan- jn
tien gefproken tufTcheil den Hertog van Bourgongnien ©?anfc>
en den Hertog van Orleans alfulken bloedigen Krijg op c8&>
gerefen , dat over de 500000 menfehen ren beiden fyden daer over 't leven hebben verloren, fijnde daer door
het Koninkrijk verdeilt, fonder dat tot noch toe die
queftien geheel ter neder gelegt fijn*
In Holland de queftie vanHouxen Cablhux heeft SIMW
de Gebroeders en andere Vrienden en Magen d'een te- '
gens den anderen gewapent : gelykerwys tot Florence de ^izm
gene die men noemde de Witte en de Swarte.
Deervaringe bewijftons, fo ook de Schrifture ons fêhrffUtt
betuigt, dat de tweefpalt uit caufen van der Religie S^jLSf*
fpruitende, meerder en fwaerder ellende en miferie met &/m«*
haer brengt: Hellende de Vaders tegens den Kinderen, jte>
de Mans tegens hare Vrouwen. Word daerom boven al
nodig by tyde alle oorfaken van gelijke miferien weg te
nemen. Én alfo ( niet jegenftaende 't felve different van
der Religie ) vele van onfe Nederlandfe Provinciën
nochtans in goede eendrachten Unie fijn gebleven ,ii
daerom fijne Excellentie van meyninge en advyfe , datmen een Vrede behoort te vorderen achtervolgende de
arriculen van de ïnftructie den Gedeputeerden van de
Heeren Generalen Staten mede gegeven fonder iet daer
in te veranderen : want anderfins het Land gefchapen is
meer als te voren in grondelijk verderf te vallen , vermenende fijne Exell.dat behoudens fulke goede eendracht de In woonderen des Lands in allen rufte en vre*
de onder eikanderen fullen mogen leven , gelijk 't felve
gefien word in andere Landen daer defe tweedracht fo
diepe niet en is gewortelt.
Nu aengemerkt dat de faken fo wijd fijn gekomen , ©i'ebati
dat die van de Gereformeerde Religie geheelykgerefol- £f ®w
veert fijn niet meer uyt den Lande te trecken, noch öeöefl>
't felve te verlaten, maer veel eer en liever het leven te t&tefün
verliefen
dan te gedogen dat by haer af wefen en ver- Berefofc»
treek
hare, Kerken
verftroiten geruineert worden, is meerhet
daer by lichtclyk te concluderen dat den inheemfen ^Lanbtc
berta*
krijg gefchapen is meerder te fijn als oit te voren .
Maer hoewel dat onfe Vyanden konden verkrygen ten'
't gene des fy begeeren , daer toe fy nochtans metter hulpe Gods nemmermeer fullen geraken, de ervaringe
heeft ons getoont en bewefen ten tyde dat de Religie
noch niet fo wijd was gekomen als fy nu is, dat nochtans
overmits het Land van de Vryheid der felver was berooft, dehandwerken , fijnde 't principael fondament
van de rijkdom des Lands, mitfgaders ook den koophandel entraffijke, fijn in andere vremde Landen getranfporteert geweeft, fijnde daer door het Land in grote merkelijke fchade en verlies gevallen, des den Hertog van Terra Nova en fijns gelijke de egeene fchade of
intereft daer by lyden niet vele achten : maer wy fijnde
de gene die de fake aentreft , hebben ernftelijk daer op»
te letten.

©atöc
fovele het eerfte poindt aengaet, fprekende
topanöen VOor
van denVrede-hand : feid fijne Excellentie , hoe dat
metten
Uicöc
de Vyanden des Vaderniet an« haer kennelijk genoeg is,e datReligie, hen metten Manlands en der Gereformeerd
bf ré en
tel des Vredes bedeckende, als met een fake die eenen
foeaen
ban
aem en behagelijk is,
ttoiflm yegelijken in 't aenfien feer aengen
tegens zijns Excellentie perfoon vele en verfcheide
2nfi?rtB' propooften hebben geftroit,ennochdagelijxftroyen,
Excellentie d'eflfea van den felKb'X als of alleenlijk by fijnwerde
, en daer op feer calumnieverhindert
Vrede
ven
gefete*
nen te
brengen ren , felve dea&ien van fijne Excellentie interpreterenfy de herten van den menfehen , alfo van fij,
de foeken
ne Excellentie tevervremden, veriekert fijnde,door
alfulken middel des te lichtelijker tot haer quaed voornemen tegeraken, (d'welk is) het Land anderwerf te
bringen in meerderen on verdragelij ker flavernyeals te
voren , en de Gereformeerde Religie geheelijk uit te
roeyen , na dien fy d'Ingefetene des Lands in twift , onWat wyders belangt de vryheid Van den Lande,mitfeenigheid,en divifie gebrocht en gefteltfouden hebben.
fijnde
de Pacificatie van Gent daer de Vyanden nu fo
rt
gaders
geaceordee
e
byfommig
fulx
Aengefien dat
( alfo 't felve by eenen yegelijken niet fal goet gevonden hoogelijk op roemen , om ons daer door des te meer in
worden) eene merkelijke divifie ongetwijflèlt daer uyt ioneenigheid te brengen, aengefien fy defelve Pacificatie
ftaette fpruyten , fulx datd'eene Stad tegens d'andere hier tevoren en namenthjken inde handelingen van
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Het dertiende Boek.
vooV
fon Baron de Seilesen
quaed en onrechtvcerdig
hebben gehouden
datfe voorfulx hadde verworpenenuitgeroeit behoren te fijn : fijne Excellentie refereert en conformeert hem dies aengaendé, 'met 'tgene by den Generale Staten daer opisgearitwoord.
Voegende alleenlijk hier by, dat de Vyanden onder 'tdekfel van Vrede niet anders Toeken dan het bloed
en goed van allen den Inwoonders defer Landen :
want overleverende de fteden en plaetfen in handen
van den genen, die hen van beginfel defer Oorloge
akyd voor vyanden van der Religie en Van den Lande
hebben gedragen , wat heeftmen anders fekérder of
dan dedood? te meer, datgewiffers te verwachten eid
niet hebben fal dan den
men voor aHe verfekerh
eed van den genen , die vyanden fijn van der Religie :
en fullen (dien volgens) lichtelijk gedilpenfeert worchn , dien van de Religie alleen her quaed , hinder , en
fchade te doen des fy lullen konneh of mogen verdihken; fonderlinge,aengefien fy hare eere fo wijd hebben vergeten , dat fy tegens haér eigen Vaderland de wapenen hebben acngenomen.
De ervaringe die leert Ons hoe weinig die van der

alfulke
van van
getrouwighei
op't tegelove'en
Religie
der
hebbended die
: want
verlaten de
hebben
hen
Religie in Vrankrijk wederom overgelevert de geweldige fteden van Lyons, Orlcans, Valence,en andere,
fijn dacrna tot recompenfe van dien al t'famcn jammerlijk vermoord en omgebracht geweeft: hetisook
eenen yegelijk bekent, hoé grouwelijk en ellendeiijk
in den jare 1 f 7 6 vele fteden in defe Landen gewilligli jk hare Poorcen gcopent hebbende gehande't en ge•tyrannifeert fijn geweeft, niet alleenlijk by denSpangiaerden, rhaer ook byden ingeboren vanden Lande , Spaens gefint en gchclijk tegens de Religie verbittert geweefi fijnde, hebbende (overmits den groten haet diefy totde Religie dragen) 'liever deVryheid des Vaderlands met voeten laten treden , dan op
te houden hare vervolginge tegens den genen , die de
Roomfe verlaten hebbende , profeffic deden van de Gereformeerde Religie.
3Pe
Proteflerendc lijn Excellentie des niet te min voor
geeft bc God , voor allen Heeren , Vörften , Potentaten , en anïneeftc
dere luiden van der wereld , dat ftlfd niemand hem met
intrxefc
rechte
kan beroemen meer interefts by den kryg te heb63 De
ben als fijne Excell dat ook om verfchcidene redenen
niemand den vrede meer wenfcht en begeert, of den
felven nodiger en allen lieden met eeren nutter en oorboirlijkerachtet,dan defc fijne Excellentie.
Want alle de wcrclt openbaer genoeg is, hoe vele
't
01
©0
fchoneen heerlijke goederende vyanden fijne Excell. j
f3"rc
qocöc*
ten.

Weqe*

bankte
niS 'oan
Vicb<m
S3uren
«êaon.

brröora

fouöc
\vt\ ruft:
iicscrcti.

0U1 «Tjlt

vattiau
Jicrluil
tot geen
tocöera»
bén/ bic
niet öaft

fijn onthoudende, en hoe lange fy 't felve hem airede
hebben ophouden, fortder gelijk een yegelijk wel be
kent ftaet , noite^riige recörnpenfc daer voren gehad of
gevordert te hebben , en nochtans focen yder by hem
lel ven wel kan oordelen , daer is niemand hy foude wel
begeren het fijne te gebruiken.
Wijders is ook wel te denken , dat fijne Excellentie
de welke den Grave van Buren fijnen Sone tegens alle
recht, reden, en billigheid (in Hifpanicn gevangen
lijnde ) gelijke liefde en affectie naturele is dragende , als
andere vaders tot haren kinderen hebben, genoegfacm
Voor fekér houd , dathy fonder den Vrede den felven fijnen Sone uit de gevangen iffe niet fal (ien, d'welk hy
nochtans nade vorderinge van de cerc en glorie Gods,
én de rulle en welvaren des Vaderlands boven allen anderen faken is begerende.
Tenderden fijnde fijne Excellentie nu totfuiken ouderdom gekomen , dat fy alrcde begint te declineren, en
hebbende meer als twaelf jaren lank gedurende contiilueiijk grote moeite en arbeid gehad en gedaen fonder
ophouden : foude fijne Excellentie genoeg veroorlaekt
fijn tegens den] fel ven fijnen ouderdom goede rulle te
begeren.
Maer aenfiende ten anderen de grote menigte van
volke , d'welk op hem is fteunende en van fijne autoriteit dependerende, onder welke vele van gelijke Religie fijn met fijne Excellentie, begerende voorts gencraHjk ah'famende Vryheid vanden Lande, foude fijne
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Excell. tot groot nadeel en fchade gérekeot Worden , ingcvalle hy om fijn particulier te vorderen , foude willen
raed geven eenigen Vrede aen te nemen, die nier valt
en wel verfekert wafe.
Want hoewel hy ( fijh particulier belangende ) fulx
in fijnen faken lichtelijk Jonde konnen verfien , dat hy
inegenen dangier foudc vallen, fo foude hy nochtans
een ontaliijke menigte van onlchuldige menfehen en
ook de Religie, daer hy door de mildigheid en genade
Gods profeflie afdoet, tot een en roof ftellen en die
alle te famen in handen van den bloedgierigen Inquffiteuren , dïe in voorleden tijden fo vele luiden met

rsi.)

eeren ter dood gebracht, en 't Land verdorven en vernielt hebben , by alfulken middele overleveren.
Uit welker oorfaken de meininge en intentie van fij- (*ne Excellentie altoos gewoed is en'alfnochis, twee fa- .
ken by defen Vredehandel te vorderen (verhopende
rriethulpe van fijne Goddelijke Genade daer in te verhoeden ): Namentlijk , dat de condïtien van denfefven Vrede goed en tot verfekeringe van die van de Religie mitfgaders
,
van den Vryheden , Rechten en Privilegiën van den Lande en van een yegelijk in 't particulier mochten fijn. Ten anderen > dattet eenen vallen en
gedurigen
'möchteonder
wefen,
Landen en
de
IngelèteneVrede
der felver
den opdafde
fchijnenliefFelijken
haem van den Peys in egeene meerder ellende en ruïne
vallen , als fy gcdaen hebben gedurende de Oorloge.
En hebbende
fijne Excellentie
nader
gelet op
d^in- ©eb?e*
houden
van den Articulen
van Vrede,
begrepen
in feke«ijnfioC
ré gefchrifte en tot Ceulen uitgegeven, en aen allen Cculen
Provinciën en Steden van defe Nederlanden over ge- ftrccfeett
fondenconfeientie
: en kan fijne Excellentie tot vbldoeninge van Jj^i?*£'
fijne
en eed niet onderlaten tefeggen, de üertaoc^
felve Articulen v"an Vrede (als fijnde onredelijk en W«8 .
onnaturelijk) tot egeenen anderen einde teftrecken, gSfaf; •
dan tot verderf en verwöeftïnge van de Gereformeerde rntoan
Religie en vanden Lande, fijnde den felven Vrede öen Fan*
in
allen welvaren
Poinólen ftrijdendc.
captieus en diredtelijk tegens het ge- cn*
meine
Belangende de Religie is klaer en notoir , dat de felve
alleenlijk in Hollanden Zelarid öp feer onredelijke conditien toegelaten fijnde, uit den anderen Provinciën
word verdreven, waér door allede Kerken opgericht
en nu rer tyd florerende in Braband , Vlaenderen , Gelderland, Vriefland en elders worden gehcelijk geruineert, met vafte hope die de Vyanden hebben, dac
die van Holland enZeland by alfulken middel ontblotet fijnde, destelichtelijkeren met minder moeite daer naer in haren handen fullen vallen. En ofmen in defen op de eere Godes (die nochtans boveh

/ algaet)
egeen aenfehouw
fo wort
noch
tahs bevonden
dat alfulke wilde
liften rtémen:
en praktijken
alleenlijk
tot geheele verwocilinge en defolatie van den Lande
fijn flreckende.
Maer willende op de maniere van defen Lande aenfchouw nemen - hoe wel 't felve verfien is met vele gróte geweldige fteden en andere plaetfen, fo moetmen
nochtans bekennen de gelegentheid van eenige der felver fteden en plaetfen , fo overmits de Zee als de Rivieren ,op de welke fy gelegen fijn , fulx te wefen , dat , (o
wanneer eenige van dien by den vyand overrompelt
of anderfins in genomen worden , de andere naeffc
en omliggende plaetfen daer door worden gedwongen en gcringelt ten appetite van den foidaten (hoe
weinig die ook mochten fijn) alfulke Stad of plaetfe
overkomen hebbende. Dunkt daerom fijne Excellentie niet raedfaem te fijn dcfe plaetfen yemanden in handen te ftellen , dan goede en wel vertrouwde en verfekerde perfonen , de welke fijnde naturele Onderfaten
vanden Conink, den felven bewaren en ook beletten fullen datfe in handen van den Vremdelingcn
niet vallen , beter en met meerder ernft en forgvuldighéid dan hier voortyden de dood-vyanden van den
Lande hebben gedaen.
Overmits welke voor geroerden redenen , is fijne
Excell. van advyfedatmen precifelijk blijveinfifterende
op de poinclen van de boven genoemde Inftru<Stie ,
fonder ecnigfins de felve te buiten tegaen, hoc wel nochtans

«579-

Oor/pronk der Nederlandfê Beroerten.
fans indien de Gedeputeerde van den Conink proponeren 5 dat fijne Majefteit indifïèrentelijk Gouverneurs en
Capiteinen tot bevvaernifTe vande plaetfén foude mogen
ftellen, fo wel dengenen -fijne Maj. als der Generalen
Staten partye gevolgt hebbende, behoudens dattet perfonen waren den Provinciën aengenaem lijnde : foude
fijne Excell. niet oorboor of geraden vinden datmen om
fuik eenig poincT: den Krijg foude continueren. Behoudens nochtans dat binnen den Provinciën met denOcneralen Staten niet geUnieert geweeft lijnde , of ook
binnen den genen die van den fel ven Staten fijn gefcheiden , fullen mogen geadmitteert worden in Gouvernemente en andere Ó'fficien of bevelen de gene die der
Staten partije hebben gevolgt , hoe wel fy van andere
Religie mochten wefen , wel verftaende datfyalfulken
Provinciën aengenaem waren.
Sijne Excellentie vind ook feer goed dat tot alfulken
Vredehandel geftelt en geprefigeert werde den tijd en

termijnvan drie weken, en dat na d'expiratie vanden
felven (indien den Vrede alfdan noch niet foude fijn )
dat den Gedeputeerden in fuiken gevalle verboden worde voorts te varen i en alfo gerevoceert.
n*
ge
Beroerende het tweede poind , mentie makende van
te^oDe
de
contributien en diftributien van de penningen : fijne
e»
DD
mi
lenen
Excellentie conformeert haer dies aengaende genoeg
ojöje te
genoemde Gedeputeerftellen metten advyfe van de boven
fijne Excellentie breefoaïs
verfamelt,
Utrecht
de
tot
op De
contrt' der fal verklaren by de particuliere apoftillen te ftellen
feutien. op de articulen byde voorfz. Gedeputeerde aen fijne
Excellentie geexhibeert.
H ebbende dies niet te min fijne Excellentie des aengaende wel willen twee poincten vertonen: Eerftelijk
is fijn Excell. beducht dat in de refolutie van enige Provinciën en fteden diverfe fwarigheden fullen vallen op
de diftributien van den laften , remitterende des niet te
mindedecifie vande felve fwarigheid totte particulire
conferentie daer op re houden. Ten anderen vind fijne
Excellentie raedfaem , terwijlen alfo defe articulen den
Geunieerden Provinciën fullen worden gecommuniceert , de Provinciën nochtans middelertijd niet laten te
contribueren, immers 't gene fyluiden aireede aengeboden hebben , aengefien dat de t'achterheden van den
krijgs-volke dagelij x vermeerderen by gebreke van bctalinge , wacr door een deel van den fbldaten uitten
Vendelen verlopen , andere , hen van alle nootdruft gedeftitueert vindende, den dienftgehelijk verlaten, in
der voegen dat niet mogelijk is behoorlijke ordre en
krijgs-difciplijne t'onderhouden. Waer by,foalfmen
(iet , worden fo wel de fteden , als de platte Landen door
verfcheiden moetwilligheden en infolentien van den
fbldaten verdrukt en bedorven, fonder nochtans dat
fijne Excellentie tot fijnen groten leetwefen ordre
daer in kan ftellen , overmits de faulte van betalinge;
felve in goeVerfóekende dacrom fijne Excellentie te't remedieren
:
de confiderdtie te leggen om daer in
protefterende anders onfchuldig te fijn vandeninconvenienten daer door gerefen , of die hier namaels by gebreke van 't gene Voren gefeid isj alfnoch fouden mogen
rijferi.
föotren>
Ine De
Aengaende het derde artieul fprekende van de fake van mijnen Heere den Hertog van Anjou , gemerkt
fcanDe»
litise
Landen en
metten het goet devoir by den Provinciën defer
igewog g'efamentlijk van dert Onderfaten van dien gedaen , en
ban
ten anderen, van desConinx wegen noch niet gebleSfinjou,
ken iseenig merkteken van den goeden wille tegens
den felven Onderfaten j en veel min der Gereformeerde Religie , en de grote vyandfehap by fijne Stedehouderenen Dienaren gedaen , bedriegelij ke articulen
geproporteert by den genen die met den Staten hier
voortyden gehandelt hebben, ehnamentlijk by den
Hertog de Terra Nova indelen laetften Vrede-handel van Ceulcn , daer door het lichtelijk te fpeuren
is hoedanig haerlieder meininge fy : antwoord fijne
Excellentie, dat, in gevalle den Vrede by den Gedeputeerden desConinx niet goet aengeboden word,
fo wel voor den Vaderlande, als voor de Religie, en
fo verfekert datter geen wettige oorfake fyvan eenig
achterdenken of mifvertrouwen , en darmen onder
II. Deel,

het dekfel van den Peys wederom het Land tyfan^
nifèren en de Religie uytroeyen foude willen , en
dat in dien gevalle de Landen een Prince willen kiefen, dat alle faken wel overgemerkt, egeen Heere
of Prince fouden konnen gevonden worden wiens
autoriteit en middelen van meerder macht en effect fouden mogen fijn, dan van het Coninkrijk van
Engeland, of van den boven genoemden Hertog:
aengefien dat, hoewel de Vorften des heyligen Room- ?anD of
fen Rijx ten verfcheiden reilen fijn verfocht en gebeden geweeft defe Landen opder hare prottdtie en
De
befchermenifïè te nemen en fpntfangen , en dat ook om
cijbütffc
Jü'
oen
federt de Keyferlijke Majefteit by fijne Hoogheid, gelegen
Iö?antt*
en den Generalen Staten of by brieven > Edellüiden ïjulpete
en anderen perfonen van qualiteic derwaers gefon- M'- Di t'
Detoufeü'
den , feer ootmoedelijk ten felven fijne fs verfocht geweeft, foheeft fijne Keyferlijke Majefteit of Vorften
des Rijx. voorfchreven egeenfins konnen geperfuadeert worden om defe Landen eenige hulpe of byftand te doen,, niet jegenftaende de feive Lidmaten
des Rijx fijn. Enten anderen hebben fijne Excellentie hier tevoren genoegfaem vernomen de meininge
en intentie vandeConinginnevan Engeland, fowel
om de befchermeniffe defer Landen aen te nemen,
alsook belangende de goede gunfteen affectie , die fy
den boven genoemden Hertog van Alencon is dragende, hebbende in fijn faveur aen den Heeren Staten gefchreven, daer bygevoegt dat geheel nodig fy
tot volvoeringe van fuiken heerlij ken. werk een Vorft
en Heere te hebben > die. felfs in perfoon d'executie
van alfulken aenüag mach doen. Dunkt daerom fijn
Excellentie ( onder correctie van den geunieerden
Provinciën en Steden ) datter egeen ander middel
refteerc, danonfe toevlucht te nemen aen den boven
genoemden Hertog van Anjou : behoudens dattet fy
onder fulkeconditiendat den Lande hulpe enbyftand
gedaen worde van krijgs-volk en genoegfame midder
len om den Spangiaerts 't hooft te bieden, te weeren
en te verjagen, en dattet ook ganfelijk ftrecketotvcrfekeringe van die van der Religie en de Privilegiën
des Lands , mitfgaders tot onderhoud van den Vryheden en Gerechtigheden des felfs, en {onderlinge
dat een yeder particulire Provincie in volle gerechtigheid van hare oude Leenen en andere Preëminenticn
blyve en onthouden worde fonder eenige veranderinge nu öf namaels daer in te doen of laten gefchieden. Maer ift dat de Landen raedfamer dunkt egenen
Vorft tot befcherm-Heer te kielen , gedraegt hem
fijn Excellentie tot haer-lieder goetdunken en advys,
belovende haerlieden allen dienft , voorderinge en
byftand te doen na fijn vermogen , in allen 't gene fy
tot nutj oorboire en welvaren vanden felven Landen raedfaem fullen vinden, hen-lieden wel hebben
willen adverteren en vermanen goede oplicht altydte
nemen op de befte en bequaemfte middelen om fuiken machtigen en geweldigen Vyand (als den haren )
te mogen keren en wederftaen.
Wijder, is fijne Excellentie wel van meininge darmen voor defe tyd met den boven genoemden Hertog in egeene particuliere communicatie en trede , achtervolgende d'advys van den Heeren Gedeputeerden ,
den Welken niet raedfaem dunkt, gedurende den Vrede«
handel tot Ceulcn , met eenigen anderen Heere of Potentaet iet te trakteren : maer datmen eerftelijk metten
Gedeputeerden tot Ceulen fijnde , den Vrede eindelijk
fal afhandelen en fluiten: of de drie weken ( als voorfeidis) geexpireert fijnde , van alle vordere handelinge
dies aengaende ophouden, en alfdan by advys vanden
en fteden finale refolutie op al- De fiet
geünieerde
les nemen. Provinciën
Nopende het vierde poinct daer mentie gemaekt
word van den gouvernemente van defen Landen , fijne nement
Excell. remitteert terdifcretie vanden Provinciën en
Dan
Den
goubcw
3LanDr,
ordinete
believen
haren Gedeputeerden 't gene hen fal
ren : aengaende den perfoon van fijnder Hoogheid ,
vindende goed 't gene by de Gedeputeerde dies aengaende airede isgeadvifeert : maer fo vele fijnder Excellentie perfoon belangt, en wilt de felve niet latenden
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Het veertiende Boek.
Gedeputeerden voor te dragen , dat hier tevoren vele
grote notabele fauten en miftouiken fijngepleegt, op
dewelke nochtans fijn Excellentie niet mogely kis geweeft ordre te ftellen , by gebreke van gehoorfaemheid :
daer nochtans eenenyegelyken genoeg bekent ftaetdat
allegeboden en bevelen te vergeefs fijn, het fy de felve,
by den genen dien 't behoort, gehoorfaemt en achtervolgt worden.
Hier over en door fuiken gebrek fijn by aldedey pcrfonen vele grote fware klachten voorts gebrocht , en dat
door verfcheiden oorfaken. Sommige fijnde luiden van
verftand en wetende den oorfpronk des quaeds eensdeels toegekomen te fijn by gebreke van behoorlyke ged , eensdeels dat de penningen tot onho rfaemheien
derhoud van der Oorloge nodig , of ten behoorlyken
tydeniet opgebracht fijn, of elders dan daer toe de felve gedeftineert waren fijn geemployeert, of ook door
quade valfche pra&yken enliftige vonden achterwaers
gehouden : hebben des niettemin feer behendelyken
d'oorfake van allen fuiken ongeregeltheden fijne Excellentie toegefchreven en opgeleit, al?ofde felve fonder

J

van den Lande , en wetende *t gene hen
fchap
hier teGenerael
voren is wedervaren : foverk'.aert defélve fijne
Excellentie wel willig en bereid tefijntegehoorfamen
yemanden anders , dien de voorfchrevcn Provinciën
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gator
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daer
toefuilen willen
verkleien enanden
ftellen,
belovende
fijne Excellentie
haertendienftev
Lande
geenfins in al het gene in fijne vermogen zijn fal , te willen
fparen niet min als de felve tot noch toe gedaen heeft.
Maer nochtans indien de boven genoemde Provincien perfifteren, en zijne Excellentie (die haer ielven
gehelyken tendienfte van God Almachtig en vanden
Vaderlande heeft begeven ) tot het Lieutenantfchap
Generael verfoeken, fo begeert de felve fijne Excell. dat
de Provinciën willen verftaen de oorfake van den bo-
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ven genoemden inconvenienten , om des tegevoegeverfien.
te mogen
daer in en
iyker
Eerftelyk
is inden Lande egene Stad, de welke
des verfocht fijnde , niet en weigert ( fo vele haer mogelyk is) garnifoen in te nemen. En fo wanneer eenige
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Scad garnifoen in genomen heeft, fijn van ftondenaen tfcnin'rnt
de andere Provinciën en Steden voor handen, bidden- Jü.?05*

eenig middel, of ook fonder by den genen dien'tbe-j de en fupplicerende ten einde alfulken Steden, overmits
hoorden cefecondecrt te fijn,alleen de fake hadden kon- 1 hare armoede en andere faken die fy allegercn , om van
ncn uitrechten, 't Welke nochtans des te min mogelyk | den felven garnifoene ontledigt te mogen worden : waer och.
was, overmits vele andere verhinderingen en beletfelen door gehele Provinciën en Steden worden verloren,
byden genen ,die met ons een quereledefenderen voorts fo als 't felve gebleken is aen den Steden van Aeth , Aelft
geflelt, aengefien fyluiden vele andere en particulire en Mechelen,uit de welke zijne Excelleniie,doorimvoornemen en meningen in de faken hadden, gelyk portun vervolg van den anderen omliggende Provinciën en Steden heefteen deel krijgsvolk moeten weg't felve nader hand genoeg is gebleken.
nemen waer
,
door den felven Steden middel is gegeven
Vele anderefo vernuftig niet fijnde, hoewel fy anderfins vanegeender quader humeuren waren, noch- geweeft om de refte van den foldaten te verjagen gelyk
tans alfo de menfehen nutuerlyk tot achterklap genei- het felve gebeurt is.
So wanneer eenige Steden foldaten innemen , is
get fijn , fonderlinge tegens de Overigheid, hebben haer
in alfulke en diergelyke propooften verheugt en felfs 't felve in fo kleinen getale datfy egene uitval konnen
ookdiegeftroiten feeronverftandelyk verbreid, foo- doen om den vyand te mogen krenken : maer bly vende
ver hare tafelen als over ftraten en andcrè'plaetfèn daer binnen der Stads muren worden fy aldaer den krijgshanfy hen hebben gevonden , niet merkende of gevoelen- del ongewoon, ja daer toe geheel onbequaem , latende
de dat deinventeurs van alfulke calumnien anders niet den vyand lopen en brandfehatten tot onder de poorten van den felven Steden > daer hy menigmael voor by
dan de uitterlyke ruine van den Lande fochten , de welk
paffeert
tuflehen verfcheiden garnifoenen , hem alfö
verderf door toe doen van defen ( onder de welke ongetwijffelt eenige by den vyand gecorrumpeerc fijn ge- begevende in 't middel vanden Lande, en 't felve aflopende, rovende en plunderende fonder wederfeggen
weeft ) des te meer gevordert worde.
of refiftentie van yemanden.
En hoe wel fijn Excellentie (aenGende d'ondankEn aengefien dat hem de vyand ( fo voorfeid is ) in
39?ince baerheid van den genen ) ter contemplatien van welken
en toii
fijnen Sone geapprehendeert ëngevankelyk iswegge- 't middel van den Lande kan begeven, is daer uit noch
een ander inconvenientfpruitende : alsnamentlyk , dat
alle kleine Stedekens en Vlecken hoe na de felve ook
tfcuutt
'
voert,
en
de
felve
fijne
Excellentie
verloren
heeft
drie
arcoojö Broeders, zijnde daer-en-boven in grote fware fchulden groten Steden fijn gelegen, met garnifoen moeten
aensjacn/
tot mn den gevallen en voorts alle zijne goederen verloren hebbendeoorfake
,
genoeg haddeom alfulke goede voor- verfien worden , overmits datter egene plaetfe ten platUooJöcd
en acfj' derlyke conditien aen te nemen als de felve zijne Exten Lande verfekert is.
terbeel
Onder-tuffchen fo word den fchamelen Huifman
cellentie
zijn
geprefenteert
en
aengeboden
,
even
verban get
re hy daer na hadde willen luifteren, en gedurende de- van allen fijden indifferentelyk verdrukt, geplundert en
HanD.
fen Vrede-handel tot e :nig particulier accoord ver- gerooft ; en niet wetende aen wien trooft foeken , bcklaegt fich over de Overigheid, meinende dat de felve
ftaen , fonderlinge alfo eenige hem ganfchelyk gelaten
de der Religie toegedaente zijn , feer ondankbaerlyk oorfake fy , dat hy van alfulke fchaden, verlies , ellenden
fich zijne vyanden verklaert hadden : nochtans heb- en miferien niet verlicht of verloft word.
Ten anderen vermeerdert de ongeregeltheid dagelyx
bende fijne Excellentie alleenlyk voor oogen de vordelanxfo meer, overmits dat de Landen alfo verdorven
ringe vandeeere en glorie Gods, mitsgaders 't welva
ren van den Vaderlande, heeft de felve alfulke injurien ' engeruineert fijnde, niet mogely ken is de penningen
tot noch toe in vergete geftelt : en dat meer is fonder van de contributien daer op geftelt, te lichten
eenigeof immers met feer kleine middelen, maeralOm alle 't welke te verhoeden egeen beter nochbe- ficmetit
quamer
remedie is, dan binnen den Frontier-fteden jegengbe
leenlyk door het goed gelove, 't welk zijne Excellentie onder den foldaten gehad heeft, en ook met vele
arbeids en machte heeft de felve tot noch toe beleten goede fterke garnifoenen te leggen , die den vyand mo- <nconbe'
meweru
enttinge
verhinder
fijn pilleringe
, ro-, "
verhindert dat den vyand egenen vorderen inval in den gen
veryeophouden
, brandfeha
en en
allenalleanderen
moetwille
Landen gedaen heeft , hoe wel hy het felve aen allen I waer door infgelyx de refte van den Lande verfekert
kanten heeft befprongen fo met gewalt van Oorloge, j en ontlaft fal zijn van foveel kleine onnodige garnials door liften en pra&yken, daer toe verfterkt geweeft | foenen. De foldaten fullen beter betaelt zijn, in der
zijnde,eensdeelsdoordeonverfichtigheid,enookeens- : voegen dat veertien of vijftien Vendelen wel betaelt en
deels door de boosheid van eenige onder den onfen, gedifciplineert zijnde , fo veel overlaft binnen een
alfo fy hen immers voorfulx hielden, hoewel alle ha- ! Stad niet doen fullen, als tegen woordelyk doen drie
lafl
re a&ien den Landen meer hinders en fchadeaenge- ! of vier Compagnien onbetaelt , overmits de Mve bolle
©nfaefcf
brocht hebben dan al het gewalt der vyanden : in der by gebrek van dien in egene ordre, regie of krygs-dif-
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voegen dat
de verwonder
plaetfe van
verlies
is overko- ; cipline konnen gebrocht, veel min gehouden" wormen,grote
lyxin te
en 'tftaet
dat datter
het ganfcheland ; den.
nictisgehelyk verloren.
Verfoekende daerora fijne Excellentie voor d'eer- poneren
Aengefien nu de boven genoemde geünieerde Pro- fte dat haer geoorloft fy, binnen den Frontier-fteden al- *>anbe
vincien fijne Excellentie prefenteren het Lieutcnant- fuiken ordre te ftellen als haer goeddunken en gelieven SLmfoe*
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ven fal : niet alicenlyk tot befchermeniffe en bewaerniffe van den felven Steden , maer ook om by dien middel
den vyand te mogen aengrypen en befpringen , daer, en
alfo het felve bevonden fal worden te behoren.
3Jn 8?ok
Begerende dat een yegelykhier toe wil overdenken
lunö fijn
öelïebén 't gene in Hollanden Zeland is gebeurt, daer de Steden egene fwarigheid hebben gemaekt goede garnirnt
ga"
foencn foencn te ontfangen , fijnde daer door niet alleeniyk
öc
geconferveert en befchermtgeweeft , maer hebben den
fcjjermt vyand groot hinder , fchadc en afbreuk gedaen.
getoceft
Dat ook fijne Excellentie (om alle aenflagen en onrn
bm ijcö'
tien verfieninge invafien desvyands, daer van fijne Exceltopanö
lentie {ecretelyken foude mogen gewaerfchout worOf&JCUK
den
,
te
verhoeden ) fal in allen Steden en plaetfen folflcöacn.
daten mogen invoeren en leggen, dïealdacr ookfullen
ontfangen worden, behoudelyk dat de borgers daer na
hareRemonftrantien aen fijne Hoogheid, Excellentie
|
en den Raed {uilen mogen doen.
$ptoer
Wijders, alfo door detraegheid van befoingnenen
ge renvoyen , infgelyxdiverfe inconve^e menigvuldi
bèncaeö* nienten
tocj[5o>
fijn gefproten : fo ware het daerom goed en
ntfnatf raedfaem, dat den Raed ingeftelt fijnde, foals 't felve
fafhetw ^y c'en Gedeputeerden is voor gedragen of noch na der
lenop
hand by den Provinciën geadvifeert fal mogen woralleboo? den , dat de gene die daer toe geflelt en gecommitteert
fal!ènnÖ£r ^en ^Jn » volkomen macht en autoriteit hebben op
- . " allen voorvallende faken eindelyken te refol veren , fonder rapport te nemen en aen hare Meefterste renvojeren , gelijk 't felve tot noch toe gepractifeert is geweeft, wel verftaende nochtans t indien de Provinciën eenige poincten willen gereferveert hebben om
t'haerder kennifle alleenlyken te ftaen , fullen fy het felve mogen verklaren en voorts den Raden macht en autoriteit geven om op allen anderen faken te refolveren
by pluraliteit van voifen, dewelke eenyegelyk fchuldig en gehouden word te achtervolgen en hem daer na
te reguleren.
«Sn bat
Alfo ook vele en grote fwarigheden fijn gefproten
beqtao door dien dat fijn Excellentie binnen den tyd van 14.
ro?öeec»
bc con* of 15 maenden egene middelen van penningen voort
ttibü
geftrekt zijn geweeft om te voldoen de koften van
tfrn/enbe Oorloge , waer door alle goede occafien om den vyand (dewelke by fijne eigene brieven , alftblykt, .beftfgeöe
facto fiiï
kende gedwongen te fijn 't Land te verlaten) niet alInjtoojleeniyk tehinderen, maer ook gehelykert te verdryöen ge? ven , voor
by fijn gegaen. Dat ook niet jegenftaende
flrecu'
teert.
al het geneby den Provinciën belooft en geaccordeert
is, egene penningen worden gelicht , of indien eenige
opgebrocht'worden ,fo waren de felve wederom uitgekeert en verftrekt na een yders goeddunken. Is daerom fijne Excellentie met den geunieerden ProvinI
ciën van advys, dat fo wanneer eenige contributieh
geaccordeert fijn , alle particuliere, die in 'topbrengen van haer quote weigerig of gebrekelyk vallen
Jefatfo fullen alom geexecuteert worden, wel verftaende dat hen geoorloft fal zijn haer recours te nemen aen de Generaliteic van haren Provinciën of
Steden, opdat eenyegelyk byalfulken middel tot fijne
fchuldige plicht vermaent en bedwongen mag werden.
Belangende den anderen particulariteiten in den articulen , by den voornoemden Gedeputeerden ge(F: 163.) exhibeert , begrepen : fal fijne Excellentie by particulireApoftilIenop de felve antwoorden. Aldus gedaen
in der ftad van Gent den 18 dag Septembris, Anno

M.D.Lxxix.

icn met alle neer*
EM BoetocIDc $2inceban ©rang
üBercfolutieen
eintel
t
eenöto
eltom
aenBi
ib
ftigBe
geefg/ enltep
teber
i
Betal
en/
fotoaje
tte
gera&
befïui
BonDe gefrelt
o2D?e
nocBfcer lange aen eer «fee goeDe
too?Den/ toaer boo? beel goeDe fafeen en gelegentBe*
róatop Hen boo2bn gingen; Daer oberBP DiBtoilS met gro*
tin cct1(i h,aj{ fciagentie. 't <$# toel toaer Dat nopcnDe
umt
2?°?' Beteerde poinct brfangenDe Den b2ebe/ refolutie geno*
pofnrten men toas/ alfo top in Bet boo2gaenDc 55oe6 BebDen
berBaelt. 3©cl&e refolutie te Colen obergefonDen fijntf 00
De toaren De ïteiferlijfee CommiffariflTen meed ber*
,'**
troc&en/ en Den hertog ban (Cerra $oba totfóe niet
U. Deel.

ftoeöer Beren om bo?öerte nanbeïen/ toawfip BaDDe
ffcB fagebeelt/batna Dien Dp fijn perfonagie fo tocJ
BaDDe
D002 mbuctt'e
ban De
De J&unre
$wr*
ma/Datgefpeelt
npDefö/ücbaoö
e allTepen
geBouDeban
n fonDec
eenige beftanD te toillen toefïaen : Dat $nrma miDDel*
retijb jBacftricBt bcrobert BaDDe: Dat De P?obïncierc
ban SHrtoté en ^cnegotttoen metten Coninft toaters
geaccojDeert: Dat Die ban '0 hertogen- bofcB/ öeb^
De BaDDen aengenomen : Dat öp D002 fijn fcfaüben ^n
Bet fcft?öben ban De föeifedtjue ComintfTariffen alom
'tïanD enbelebanDe p?incipaelfretfeDen inttoiften
ttoeD^acBt gefleïö BaDDe: Dat Bp oob eenige ban De
<0efanten Der Staten felbe tot Co!en leggenDc/ alss
namentlp bciDe De SCöten ban g>intt <©eermüt en
ban lüaroHe/ Dep?oofr ban ^inte 2daben/ en Den
i^eerc ban «©zobenDonh/fteimclijK op sun fijDe getoon*
nen en gehregen BaDDe/
etë in'tlicïnquam
Doo? Bare geintercipieerDe(fonama
foieben aen De CarDina
eï
ban <©?anbelle en aen De ftaDban j^tmmegen en an*
Dere ) \}tt niet feonDe faelgeren of De Staten fouöen ge*
D?ongen toefen / Doo? Den uitteeften nooD / De b;eDe-ar«
ttculen/ fufr Die toaren öp De ©eifedijfie lÉajefleit
boo2ge(ïagen / aen te nemen : of fo niet / Datfe met con*
fufiefouDen obectoonnen/ oberrómpelt en oberballen
toozDen: maer D^binDenDe Daer na anDerg/ toaö Bp
toel pcrpler en BaDDe toel getoiltDat Bp eenige meer*
Der moDeratte BaDDe toegelaten/ fo men ook Daer na
berftonD. 3jmmers$ tBBebbe eenmiffibegcfienenge*
iefen/ bp Den ^eere ^ecretariö ban Den ^jintc ban
<©rangien 25?tiininr/ gefcB?eben aen De fBagiflraet
ban 36ernfjem/ onDeranDeren inBouDenDe: ^at De
<©?aef f oBanban i^affautoeneen b:ief getoontBaD^
DeDaerinfïonD Dat De hertog ban €erra ^oba Bem
beWaegDe/ DatBP Bern BaDDe laten abuferen/ om Dat
Bp Den uitterfien iaft Die BP banDen Coninfe BaDDe niet
BaDDe na ge&omen/ Daer in / Dat BP in't poinct Der JHe*
iigie nfetfo beel BaDDe ingetoidigtalsaf Bp eenige ban
Der Staten <0efanten felbe toegefetD BaDDe/ te fullen
bertotlligcn.
<Bp BetttoeDe poinct nopenDe DemiDDeleneno^D?e
te ftellen op te contributien Daer op bielen bele f toarig*
BeDen/ en BonDenboo:t eerfl nietafgeDacn torDcn/
gelijfe 006 gepjeterieert toerDe De p?opofitie ban Bet
DerDe poinct en Deberftlaringe uitjtellenDe/acngaen*
De D'anttooo2DeDte Den hertog ban3£nioii fouDemo*
gen gegeben too?Den ter expiratie ban Den tijD ban D?ie
toeben na D'oberïeberinge ban De boojnoemDe ant*
tooo?De ban De generale Staten op 'tfïufc banDen
b^eDeBanDel.
<©P 'tbierbe poinct öecoerenbe D'o?D^e Die geffelb
fouDe mogen
op 't goubernement
Den lan*
De/toerbe
bp Detoo?Den
<©eDeputeerDe
ban De naDerbangeunicerDe
p?obincien geaDbifeert
/ Dat D'<©berfgBeiD
en Bet fouöe
goubernement ban Den üanDe
Die booj alief nocB
BujbenbpDen
ale'Dattot
Die
töD toe toaö€ertsfBertogban<©ofl:enröB
getoecfl/toelbecflaenDe Dat fijne
l|oog*
BeiD fouDe goubemeren met aDbijö ban Den p?ince
ban (©rangien/ en fonDer aDbijiS en confent banDen
felben niet te mogen Doen/ en alfulr boomamentlijft
tn allen Brtjg^fafeen.abfolutelijB en met bolBomen
autoriteit fouDe 02Dineren/ gebieDen en beffuiterti
fulr fjjne J^ooglieib en €rcellentie bebïnDen fouDen
totberfeüertBeiDen befcBermingeDer SanDen/ mit$*
gaDeriö tottocDer(lanD/afb?eB en ferenfiinge Der bp<
anDen cenigfinsr te Dienen/ Dat oob alle anDere fanen
ban De regeringe /en politic ban Den lanDe / fijne J^oog*
BeiD en Crcellentie fouDen bebolen too?Den / mit&
Datmen op?ecBtenfouDe feBcreDtfc Collegicntotöa*
Den/ toaer ban B^ eeneneffensf fijn^oogBcib en <er*
cellentie/ een in ©laenDeren en een tot ötrecBtof tU
Derjef/ Daer'toojbaerlijB bebonDen fouDe toojDen/re*
fiDeren fouDen. fonDer toelfien ïlaeD fijne J|oogOeiö
en €rcellentie in De boo?f5 fafeen niet fouDen mogen
Difponeren/ en om De boo?f3 KaDen te fomteren feu*
DenelBep?obincie uitten Baren nomineren fejsf perfo*
nen Daer uit fijne ï|oogBetD en €rceilentic D?ie fouDen
Btefen/Dte fplicDen in Deboo?f3 Collegien berDeïen fou*
Den / om alDaer tg blijben en afê raDen te Dienen tot fio*

"fiec veertiende Boek.
anpW&20bnitie ftfeWtt tijbbaneen WW*
ftéb
5
ert te toer*
3(<en teinben 't feite becanbert of gécontinueben
ban fnn
belie
tot
Mc./
eorjj
tot
ien
ben ten langf
löoogBeiD/tfrcen Staten banben boorf5 $robincten/
De felbe
fnne boorf3 exciïl bérfïaenbe Dat ten minfïen en/om
te
toorb
Uoojeenjaec befjoren gecontinueertte
te
ban
r
beter met continuatie ban faften fcenniffebae
bat
mogen fmjgen/berfïaenDe boortf öe <0eDeputeerbeiteit
/
autor
eene
DeboorfóColïegien toefen foubenban
ban
öie
met
®xt.
toelbcrftaenbe bat fijne JgoogBeib en
tien Coilegie neffengBen toefenbe fouDebecmogen De
en particulter
Staten ban Den HtanDen / in 't generael
beren op al*
berga
en
iJben
befcBr
Doen
of
te DefcD2[jben
Ie faften atë De felbe fijne t§oogf)eiD/ <£rcell. en f aDen
ook
goetDunften fouDe/ en D'anDere ttoee Cplfëgien $ro*
De
ian
^taten\
fouDen mogen Doen befcDrijben De
Dincienbacr obérBöceregeringeflrecftenfoube/ fijne
Crcellentie berftaenbe Dategeene bcrfcljzijbinge ge*
baenfoubetoerben Dan bp Den <0ecommitteerbe ban
Den Staten ncff eng Ijem toefenbe / De toelfte meDe fou*te
öeïje&Dcn boiftomen la|t en autoriteit om op afleg
mogen Helpen boorfien/acDtecboïgenbc Dlnftructie
Die nen-luiöen fouöe gegeben toorbeh/ uitgefonDect
ïnfdBC ban te Religie/ in trattaten ban De peife of
't aennemen ban Der ©8?toge/ op De oberDracBteban
Den gouberncmente ban Den H[anDe en in materie ban
contributie: toelberftaenbebatujni$Qogbe;D/ €rcel*
ïentie en ïtaöcn neffens? Bern toefenbe ïn Baeftige en
"noottoenbige faften totlajle ban Degemeene $robin*
cienfonbec ceniganber confent ban Denluibcn teBeb*
ben / fouDcn mogen oplicïjten De fomma ban i ooooo
en Dat D'anDere ttoee
cenjs/
40 grooten
ponbenban
Coilegicn pegelijft
ingebaüc
en tot lafteatë boren fon>
fcen mogen oplicBtcn be fomma ban 50000 gulben:
fcacr opfijn€rceiïentie brceDerberftlaringeberfocDt/
toat berfefteringe ban rembourfemente gegeben fou*
be tóojöen/ ingcballe De boorfcDreben penningen
noteitjft opgelicDt moftcn toorben / teaer meDe De <©e*
fceputeerbe berfïonDen Dat De üaDen ban ^tate / 3fi*
nancien en decreten fo'uDèn 6euo?en te cefferen / mttg
batmen jtjne ^oogljcib en <£xt cïïcritïe fouDe Op boegen
een€ref02ier «Sencrael. &\)a <ercdïentie berlftaenbe,
Dat'tfelföe feer ftoaerlijftfoubeïionnen ballen/ ober
rottg Dattci bele rekeningen fïonöen teljoren/ enDi*
bcrfeanDcre (aften toaren te berbolgen/ in De toelne
geb2uiRt mofientoorben ïutben Den bies berftaenDe/
om alle confufietcberljoebcn/ bcrfïaenöeooliDe<©e*
beputeerbe Datiiien uit De familie ban fijn l^oogDeiD
fouDe Doen bcrtrecbenalle aebterraetenfufpecteper*
foncn. €nom te berbocben alle 5toarigDeben entn*
tonbenienten Die uit Den eeD toaren fpruitenDe/ Daer
meDe De <6ouberneur£ en (Officieren Der Coninölijfte
3Paiefïept toaren berplicftt/ lieten De <!5eDeputeerDe
f)en Dunfien Datmert alle <0ouberneur$f en<©fficier$f
kDoorDcte bcröragenban Den eeD Die fp geDaen en tot
tien tp in gcflaen DaDöen / en Datmen een anDer for*
me ban eeö bcljoojbe te concipiëren Daer meDe men
ban Den-luiben niocljt bcifehert fijn/ Daer meDe fnn
Crccllentic Ijem toaö conformerenbe : maer Dit aDbpg
bariöe ÖcDeputecrbc bei* naber geunieerDe Probin*
tien/ toeröc bp aüc Defeibe $robincien nietten bollengeaccorbeertentoegeftaen/ foDatter geeneintelij*
6e
öat refolutie
Daer jegensopgenomen
allegerenDe*toerDc/ D'eene Dit D'anDere
IBiDDelcC tijb Doorbemen bat De folbaten leggenbe
ftojming
binnen binnen ^utpDert De &erfeenopgefcDfht/ De 25eelDen
gurntjtn en Altaren gerafeert en om berbe getoorpen Dabben/
en
tem«at» f0 00R gefcDieb toaö binnen l|attem / Ut berDroot
be <6rabe ban ilennénburg feer/ DérDalben ÖP aen
^atocn De 43ebeputeerbc ber naber geunicerbe $robincten
ba"?c"; fcdrecf / Den zó ^cptemb2iö/ behlagenbe Dat Die
Siorijtcn
Defoibre toacf
in'tfiult
ge*
otter befe fcïiieb/
tegen bcc
Bet ïteligte
contract binnen
metten ^utpDen
^ngefetenen
ft?nïn'
een aen'
6e<©cbe*
Sïnh?
naïmw

öcr^taö gemaebt/ Dinfractieban'ttoelfaeDemtot
groot
bcrtoijt Der
toerDe
Dien beneerftigt
Dp aen De
principaelfte
felbergercfeent
^tab /BetD002
accoort
ÖaöDe/ ÖP toP* ban acBterbolgt te to02Den: maer
Doo?Dien Dat Daer in ge?h ftraffe nocp rcflaüUffcmertt

gefcBieDe/ maeraïS tnel oébaen geDouöcn/ fotoa^ g^f6'
bo?Der gepleegt
na Die rljDDirectelijR
ban
en in gelpen
meer plaetfen/ai
tegen alletotl^attem
föecfiten/ £ou"
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JFleDenen
en
^lacc'aten
Daer
op
aengegaen/
toaerom
n?
itietDaDDe öorinen laten/ niet jegeWacnbe De felbe
plaetfen toaren buiten fönöoübcrnemente/ Dm lreben Daer ban tebermanen/ teneinbe Daerp^ecebenre
informatie op 't gunt boorfê iief genomen 3iinöe / beDoo?lrjbe (Iraffe ban De culpablen en refiabitffément
ban De geintereffeerDe gefcDteDe/ berfoefeenD? ënbege*
renDe Datfe fulr Doen / toacr Door otópftë mocDt toor^
Den gegeben ban DiergelijRe te bèrjinberen / anberiS
toiflDpgecnmiDDelom Die ban «©berpffel en <©roe^
nin$en totfp'OcDennaber
te ïnbuceren
/ oftecontracten
DouDen/
èemerBt
ötfüDante
bertoijtcn
Dat geen
nocD eeben geDouDen toorDen/allegeerenDe menigmael
De berfcDe erempelen ban ^utpljen en i^atf em.
5^e «©eDeputeerbe ban De naber geuhièerDe ^2Cbï'n? •« ^*
^oDan fe%u„'e
öen <arabe
op gefeDreben
Debben isDier^taDDouDer
eten/
anöenban
ban &e
ban<©clDerl
bani^affauai
^utpDen DenbierDen ^ctobri^/ Dat De ^tabüouber nafa«f
ban©rieflanD IjénlüibenDaDDe geabberteertbeDefor* ©Saï
Dren enorigêrégeltueDen binnen ^utpDen en l^attcm «en
^öj"1
/ con- JJaö,
föcrfeen geperpetreert
De Religie
't'ftult ban
"in
opgeredjt enge*
Dienen aengaenDe
contracten
trarieDe
maefet/ en Dat Daerom fijn <0enaDc ban t^nnenburg &aut»n:.
toel begeren fouDe ober D'aütetirjS ban Dien ftraf en 5an,^
fton* om*n1*»
breeDer fonbc
Ijp Daerlieber
toerDen/
geDaenuïttefijn
Collegie
ïrieben foaen
punitie
berftaen
nen
gefcDreben Daer ban fp Den copieoberfonDen/ toaer*
om fp confiDererenDc Dat De boorfcDreben acten toaren
banfeer guaDe confequentte/ entoaer D002 denerteik
banbele menfcDen ban De naDer anie berbremt eit
gealtereerttoorDen/ aijtiofmen nocDeer/ eeD /of be?
loften Dielb/ fpluiben niet fjaDDen toilïen laten fijti
Dienflelprè
toas'/ Dat
boorfcDreben
«©enaDe
fijne 05e*
te berfoefeen
/ en eenfamelöfi
aDberteerenban'tgene

re*»
tebeDoorfijfee
De in 't gene boorfcDreben
gelieffulfeeorDrete
naDe
rgelijfce
(lellen/ DatfulnrofDie
meDieen
niet meer gepleegt toorbe.

^
b^^aï
Degene*
pwcccdc
jgDg,
nimbt'
©«Mn*
gJJ"
berfïc
gon&#
ËgL
^onojï
(f. i«*.I

q^e boo'rfcbreben dBebeputèerbs ban De riaber gcu*
hteecDe^obïna'en^abDenoontebójehaeriDen^LUT'
jïen ^èonoïï / totenjf folDaten bmnen De boorfcBreben
ffeDen lagen/ gefcDreben/ Dat fp tot Baren groten leet*
Den folDaten
toefen berftaen BaDDen De infolentie bp
binnen ^utpDen infiet innemen Der föerften geDaen
en geperpretreert / fonDer Daer toe eenige lafl / bebel of
commtfTie/'tfp ban Daer/ of De<£berDcibalbaer ge*
fjaDte Bobben/ 'ttoela een fafee toa.ö contrarie (jaren
geDaneneéD/ eii óberfliljc Ijerïgeenfittf fionD tegeDogen /te meer om Dat D002 Diergelpe infolentie anDere
j^obincfen/^tcDen en EeDen ban Dien ficD niet alleen
toeigerig maften fnfjen berbonD te aomen/ nemaec
DefcBulD ganfcöclijR opfjaren ftalfetoaren leggenbe/
aljs of fp Daer ban SCutöeurss toaren / ten mïnfiett
fuljc Doo? ooglutttinge lieten pafferen. <êt\ fo fpgeer*
netn al$sf)aer belofte/ fo na Daer mogelijR toa^/
fouDen bolHomen / p?incipalijft met Die ban s^utpf jert
aengegaen/ en bp Den ban öaren toegen felfief mebc
metten ©?p4£eere ban ^ogenfar onDertenent enbe*
fegelt / toaiö Daerom Daer ernfiig berfoeö Dat Dp
jtcD aenftenë b?ief fouDe berboegen na De fiebeban
EutpBeh om fcïierpe informatie te riemen op.De %fc
teursS ban Defeibe infolentie/ ten einDe men Den atë
contrarie Daren eeD geDaen D^bbenDe/ en perturba^
teurö ban De gemene rufte entoelbaren/ 006 infrac*
tmx0 banftare beloften/ mocDtco&igeren en flrajfen
na erigentf e ban De fafec/ anDercn ten erempel/ ten ein^
Dealfulnermoettoitle tntoenomenDe tijDemocDttoo^
Den booröomen. 5©efen bïtef toas? in Date Den 1 7 &ep* a
nebben aleer De <0?abe feoorS
Dat fp Dit gefcO?eben
tembn'$8/foenbürg
aenDeboo?f?^3eDeputeeröefcD?eef. ban
bartöenn
aen De
&**&
e/ &&($&.
fjnttooo;D
nop boo?gefcljieD
De boo?i'3^o
op fcfj?eef
DatMei
Det gêne
tot ^utpDen
tnDe&erfccn
toass/

nopenDeDetuitroDenenin'tftücften breBenDerafso^ teeröe
Den/toajögefcDieD met een goeb? orDre en ooft in prefen* JJjJJ*
tie ban De JBurgemeefteren/Serftmeefrerenen anDer smxiee^
notableperfonen/ i)óe toet bat Bet eerft toast gespten/ fom*
1
&aawnWwft*
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floten/ &atmen be afgobenboo2be&tab0toetftluiben boojgcBouben batfjp bcm fotibe laten geb2itï&en om »#**»
tfilleftene. foube gebergt en uitter toege gefet Bebben/ be flab ban ben 23>iele aenben Coninft ban ,&pan* JJ^
öanbètoijle bie arbeibtfluibcn bacc info traegtoaren/ giente leberen/ belobeubebem feer grote rerompen?
fo toerbe gefeib batmen uit elft ©aenbel fefterc folbaten fc ban gelb / goeb en (laten / tjn neemt be fafte aen 't fel*
foube
ben te Bulpcgeben/ 0002 be toelfte toel eenige af* betetoege te brengen boo2tnibbel en Bulpe ban eeni*
L
goben toat onfacOt toaren afgebaelt/ fo maren Dan ge <§cbipper0 en ©iffcbcrtf / ban feibe *t felbe langfa*
nocD baer fommige ban bun noomaemfte en liefflc af* melijftenfcfterlijftte moeten beleiben/ ooft bat bc Ca*
goben/ eenöbeefê op betbertóulf banbe fëerftegeto* pitein baer binnen ïeggenbe bat 3ün goebe bn'cnö
0en en eentföeelö nocB in ber &erften flaenbe geblcben/ toa#/ moft getoonnen 3ljn met eenige anbere bic bp
met gelbe foube fien te beten* dimmers* BP toift
m menbenbolgenbe.gonbag
in'tfermoert tegen
nocfjfien
moebt/
en boe toel Rpgeenfinef geneigttoaö
fijn 3ijnperfonagie fotefpelen bat£a ïfêotte Bcm geloof*
getoiffen bieafgoberpe boo2 te flaen of bcfcBermen / fo be en batfe onber ben anöeren floten Doe ben aenffag
toatf nocbtanjSfijn meningeniet buiten Baer €. of eeni* in 't toer ft foube geflelt toer ben/ en ben bag foube \yp
Se <0bcrBetb/ beel minber tegen be gemene rufl en toel- tot gelegenberttjb bertoittigen/ en i# alfo ban <©?ï*
aten eenige tnfractie of anbere oberlafl / öie onber bclingengefcbeiben en tot ©liftïngen aengeftomen/ban
beftfclbanfulrmocötgeféljfeben/ met fijn boojtoeten toaer Op terflonb op Sünttoerpen të gereifï bp ben aan
onber fijn regiment ongeflraft boo?bp te laten gaen/ $2ince ban ©rangien/ Hit bp alles te Kennen geeft/ f»%
maer be peeren mocfjten toeten bat geen ftnecOten ban maer fob? toelbertfonb bat bit reifenop Sflnttocrpen 55?
fijn regimente / noen ban be ^cere ban ^oftenfar en be 3ijn fafte bp Sa jJBotte fufpect manen foube/ fo bebe Udtrcöc
$|eere ban31>02t <6oubcrneur ber felber «§tebe/ Ben \\P ban baer eenb2ief fcb?ijben aen 21 a maotte (alfo La,h£ac'*
fonber confent ban ö'Oberbeib baer mebe Dabben be* fipiefen nocB frtmjbcn ftonbe) ombe fakete berercu- «Sait
moeit/ toant atè baer fommige ban be ffèagiflraet I feren enbefufpitiete toeren/ baer in berftalenbe bat <©can>
toerben beranbert en bat Hit beebigt toerben / fo too?* Bp ftomenbe binnen ©liflïngen berflonb bat fijn fjuté* b^
bc baer eenb2acbteltjftbefïoten batbe <tf5erefo2meerben | b?ou na ^ünttoerpen toas gereifl om na Bcm te ber*
foubcn Bebben be grote Bcrfte enbe f&apiflen be nieu* nemen/ 0002 bien bet geruebte onber net bolft toags
toe ^tabö föerfte / fo bp niet ttoijfelbe of be Jgeere ban | bat tip fiem bp be USalcontenten fiabbe beoebcn/toaer*
ï^obenfar met ^octo? ban ber ^antfjabbenbe5|ee*| om Op raebfaem babbe bebonöen na Sïnttoerpen te
ren baer ban toelb?eberonberricbtingegebaen/boo?tsf, trecben om bie fufpitictoeg te nemen/ enacïjt of tien
frb?ijft bp bat be folbaten / fo boo? be Ouiffuiben / ooft bagen albaer te bltjben en tjem bagelijr opter flcaten
<£belluibcn bejf 3tanbö / ja iBagiftraten ber naeflgele en onber Detbolft te begeben en eenen pegeujften lim
$en «^tebcn toerben opgeroeftent/ feggenbe/ maeftt monb te floppen/ latenbe fjem boo?t^ toeten bat Op
ben bobe/ brenger üe$ ö?tcfs in 3(jnen bienfl babbe aen*
bocö onfe naburen &erften feboon / 't toelft ban qualijft genomen
en bat Dpinbe fafte niemanb anbere fcube
p te berbocben fonber getoelbige ^20boofï : beróalben
geb?uiften/
en be felbe foube om be minfte fufpitie
berfoeftt Bp bat be peeren ober elft regiment een ^20*
booftflellenfoubentoillen/ om te beter met autoriteit niet berber ftomen aljoftot Caliies/ öet opfcl)2ift foubé
goebe ftrijgö-bifciplijn te mogen onberBouben en alle altyb 3ijb aen een hoopman op abontuur of bie in pe?
Dngeregeltbeib te toeren.
manbjS fjanben ouamen / 't fcb?ift foube altijb in tjanö
ega»
©e
3^te
banbe
nabergeunieerbe/
bagelijrabbertentie
3ijn
alöban 't geen lm boen fonb/ isk typ ooft alleen
Ürrimjc
ban rui« ftrijgenbe / alö bat eenige ruiteren en ftneebten ficb ber* baer toe foube gebnnfien alfo Bp lefen nocD febzijben
teren en gaberben in (Ctoente/ boenbe albaer beel moettoille ftonbe/ $r. <©p i^ft maniere fc&2eef bP beel b?ieben/
jnccfjteit enquaeb/ fcl)2ebenacnbcn Etanb-b20fltot^utpben/ en biclb cojrefponbentie met be boo2fcb?eben %a jjKot*
Stocntc. tcn cin!jc ÖP Dc fttücn ban 3lócl)um en <ü520l foube fien teban'tbêginfel af ban 2fluguffö tot <©ctober toe/
en beeft geftabig ben p^ince tttfahe te bennen gege*
* te^tcben
befettenjegendalle
met Buiffuibenbp
be felbe ben/
bieóier aenben felbe 31an ^§pmonf3. inflructie
inbafie enpiobific/
oberbal opber batfelberrui*
teren en ftneebten mocDtenberfeftert toefen* <©eferui* Beeft gefonben toat en Boe BP be fafte foube beleiben.
teren en ftneebten lieten ïniben bat fp bp baer ber* €intelöft Beeft BP gefci)2ebert bat W be fafte genoeg
toaebtenbe^iergeffe/ iBegenfeen 25offufeftnetöten/ t'fjjnentoille babbe: bat Op benCapitein enbijf ban
bie beel aen be Staten tenacöteren toaren/ enbat fp bep?ineipaelfte (©ffieier.ö babbe getoonnen/ ban bat
be neligionöb2cbetoilbcn affcBaffen/ berfoebten ben Bpniet raebfaem bonb 't felbe pemanb banbe folba*
<Öiabe ban aennenburg tot Baer i|ooft/ bie Ben ftAx ten berber te openbaren: batmenbe faftentererecutie
afffoeg/ Cfo ^ompcuiei &fbm$ aen be gcunieetbe |foube flellen/ beneerffen/ttoeben ofberbenbag ban
fclpeef. ) 3£c <S>2ofl ban Hingen fc02eef ooft Hat Bp ber* | <©ctober/ Bet retarbement ercufeerbe t)p om be ^cbip^
abberteert toerbebat in<©ofiianb aengenomen toer* per0 toille/ batBp bie eerft boo?be berbereife toiibe
ben 3000 ruiteren en ettelijfte 1000 boetftnecöten / j laten uit baren/ enbatftem3üneerfteboo2nemenban
maer toaer fp Benen toilben/ of ban toienef toegen bie mette ^cBippersf aen te leggen niet goeb bocljte/ en
aengenomen toerben/ en Babbe BP notft niet bonnen ' batbe ©obeniet baneend toeer foube ftomen en tsen
érbaren/ ban bat be gemene fp?afte ging batfe boo? I P2ecijfen bag flellen/ batBp ooft alrebe groot gelb ber*
25iüp en anbere <0berflen toerben aengenomen om | teert Babbe mette gene nie BP babbe getoonnen/ en
baer mebe in Bsiefïanb te ballen, gelofte abbertentie |be felbe bageitjr onberboub gaf/ ban toiibe ban tic
bebe be ï^eeee ban ^oBenfar/ feggenbe ban gelofte ber= onftoflen niet fp?eften boo? be fahc gebeel bolbjacbt
flaen te Bebben/ baerom fcö2ebenbe boo2noembeban toasef. ^an tsat t)p toel 200 ftronen toiibe Bebben
benabcrünie aenben ^tabbouberban B2iefïanben om ben folbaten altemetss ten beflen te geben / en Bent
«©elberlanb / öatmen baer op aebt nemen en be Jf ron* baer mebe familiaer te maften/ inflruerenbc boo?t£
ben bobe bp monbe te feggen batter geen fautr fou*
tieren en plaetfen toel befetten foube.
be toefen /$c. 5©ocft Sa motte boo2beberanberinge
v©en 4 ^eptembjief/ beeft Ea IBotte ^ontfcBo» ban
%a
ben aenfïag fonber bc ^cOippcrö fcl)2eef ben n
lootte ten in^laenberen oberballen en geplonbert/ albaer
Bbernait
\na$ fyuftittiM iBecfler jBatfteuö fiubfen ban be September i?79* onber anbere/ bat Boe toel Bern
©on*
fcfjotcn Confeffieban 2üuöburg/ be toelfte baer na ^ebicant
betanjsrebenen
bpBem
gefcB^ebentoel
aenflonöen/
nocö*
m*f
(u
om
bat
BPbe
gene
bie
Bp
bertoaerjs
fenben
fou*
fi^a
nionft.
ge*
ijef
beroepen
eintelöft
en
/
j^ieucoop
tot
getoecfl
tó
©Iaën* toeêft tot toerben.
«fnf>c
begeer*
Bebben/
boen
be/ mocBt eenfgeontentement
beien en
plauöcrt
ï©e boo2fcft2eben 3la .ïIRotte babbè ferretelijft in 3iu* be BPbat Bp b2ie of bier perfenenban qualimt fou- SS«
Set fel* guflo boen aenfoeften eencn ^cbeepg-€apitein binnen
be oberfenben/ Hit albaer foube blijbentot batbe fa- in<§>PDen
fte
foube boib2acBt 3ön/ fonb bem metten feiben bo*
ben
252ieletooonacBtig/
genaemt2Ian^pmonf3.bat
ka
200 ftronen om bie te biflribuerenfo bem fou^
Motte Bp eentf foube toilien ftomen binnen «©jebetmgén bp Mk
fjanöclt Bern/ omfeftere faftenbaer aen Bern groot p20fijt ge* begoebbunften/ en beloof be niette falgereninbe bc*
om een
loof be en toegefeibe retompenfe/ Hk niet alleen Op/
aenfïag legen toaö : be boojnocmbe 3!an ,^pmonf5. Beeft Bier
maer ooft fnne naftomelingen firb bcsS fouben bebben te
ban
hc
^2ince
ban
<©rangien
bertoittigt
/
ttt
Bern
lafl
»e maften
cm Den
fouben be Capitenun
Beeft om baectereifen. %ü lootte Beeft Dmv beban&en, ^fge!ijrfcB;iefBP/
gegeben
II. Deel.
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Het veertiende Boek.
borgeren en ingefetenen toegedragen fijn geweeft
ne Officieren Benlnogën bcrfcfïcrt fjoiiticn Dan goeDe hare
met
aliulke
a£ten van hoftiliteit, roverye, knevelerye,
recompenfeen fiacr grotelijH Bebben te beDannen/ (Je,
^icr op DeDe fjan d§pmonf3. ^boelieroVn fcB?ijben in tf> verdinginge , arreftementen van goeden en van perïofecte/ bat Bp Den baö aI0 nii p2ecijfelijK(ïelbe ben ? nen,als dagelijx alhier omtrent blykende fijn,en fo verre
<0ccobcromtererecutïetefïeIlen bebefeenbe fahe^ten uwe Genade defen niet jegenftaende fullen continueren
toare boo? contrarie toinD of ontoeDer/ ercuferenDe toe* om defer ftad borgeren en ingefetenen vyandlyker wijen met onrechtveerdig geweld vervolDerom D'oö2fafee toaerom BP bolgenbe fijn eerfïe belof* fe tegen tracteren
fullen
,
wy
ter cöntrarien moeten doen , fo wy tot
tebefanc nïctBabDe Do?ben abonturen mette^cBipper# en ©iffCBertf/ enOpfonöer bOO?'tgrÖ0t perijfeel 'oiiferdefenfie en welvaert fullen bevinden te behoren
Daer in gelegen fijtlDe/ OrtlDatfe f)aert0n8enietB0n*| en van node te zijn. Hier mede Uwe Genade den almoc ,
. f ,z6 dagen in Sep, _ Gefchreven
i-„ bevelende.
rw-A Heere
Den betoaren/ en aertgaenbe ban Bet fenbert ban b?ie of gende
in'tjaer 1^79. Onder ftond gefchreven , uwe
bier perfonen / 't felbe toas Bern onboenlp/ en beD?oef; tembri
De Bern / D002 Dien 't fcBeen of Bp eenig mif bertroutoen Forftelyke Genade goedwillige , de drie Leden der ftad
opBemmocfitgefcfjept Bebben/ DaecBP nocBtansDe van 's Hertogen-bonche > en was ondertekent W- Schelfabe tot fijn groot perijfcel/ fo lange tijD toélfö^gbulbe* leven. De fuperfcriptie was. Edele en Welgeboren,
ujK en fecreteïijfc Ocleïö BaDDe / en fo Bp pemanDen fou- Philips Grave van Hohenlo , Vry-Heere tot Langente obcrfenöen / fouöen oor moeten toefen eenrge ban De berg&o. Overfte Lieutenant van zijn Princelyke Ex-

25ebdÖebber# ban ben feer goebgunfïigen Capitein cellentie,onfenbeforideren goeden Heerenen vriend; ©ie ban
25. % ban SticBtenburg / Die Bp ten boo?f3 Dage fouDe ,
_
ban eriDoentete Delpen
Bebben uitomhiwoti
De faheten
goeDeneinDe
teb2en-- A-,berce
T%<£$ P?incebanparma
bóln lagen
tot ©ucBt alïetf
niet ,JKa
ften ert
fii>[nm uitboeren
rtnrïïftnhhi>fmhi>nfi*mrtor
'ri Jaerïfirwinhfifrn /<>« alfo
aïfiï htehan
gen
// DocB
BaDDe
Bp Den brenger
berre hart
ban'g^ertogenbofcB/cn
Die ban alles ♦;!,!;»_
roaenüetoilligt om alDaer fo lange in berfefiertfteib tebfp* gebje&BaDDen/ becfocBtenfp aen Die banbefïaDpjo* Jofc&
ben / tot Dat De falie fonDe botocBt fijn / en fo Bp Daer bianDe tot Baer onDerBouD boo? Baer^elD / De bjelft Die Lffi
tiieDe geen contentement BaDDe/ Datmen Bern niet lan* banDer^taDBenfonben op ten ij Derfelber maenD. vangay
ge fouDe opljonDen / op Dat D002 fijn lang ui tblijben en <©e <©?abebit berflaenDe nam Dtt feer cjuaüjnen en ma»
Difttuilg reifen geen quaDe p?efumtie fiöme / toaer Doo? Beeft Den z 8 aen De «©eDeputeerDe ban De naDetgeu^
Bp in groot perijfcel moeftt geranen / in fö Doo? contra- nieerDep?obinciengefonDen Capitein ^leerBagenen
c?.i5/.)rietoinDof ontoeDecDe fanemocöt geretarDeert toer^ met Den felben gefc^eben/ Boe Dat Bp aen Die ban
Den/ Dat öp Dan Den tenger of een anbergetroutobo* 'S^ertogen-boffcBe toeDerom gefcB?eben BaDbe ten
©c DefouDefenDen ert öem ban alles bertoittigen/ feiDe einDe fp gamifoen accepteren fouDen: Daer op fpBem ^2f£fl
mai> ook De zoo feronen ontfangen te Bebüett / en Dat fjp fou* geanttooojb BaDDen/alisbpDen boo?f3b?ief Daer ban KL
fSS öc öebinDen noit gelD fo toel befteet te fijn getoeeft / $c. bp ÖaerluiDen topte oberfonD / ten einDe fp Daer op fou* s«»ïo
mtmnte <©en DanDel in Defer boegen een tóijle tijDgf geD?eben Den aDbifewn toat ten meeflen Dienfle ban Den lanDe 2|"be .
Kir*. fönDe/ Reeft 3la |BotteeenigefcBepentóegeru(l/ge- eri berfeBertBeiDDet ^taDfouDe mogen Dienen/ alfo SSf"!
te nniSi S& °^u ^o»anDfe fcBepen toaren / met bes? ^incen Bï*t#eénDe Dat fp BeimelööberfianD metten bpanben twens*
aetiagen. biagge / en fijn met een goeDen toinb na Dert 25?ieletoe- mofien Bebben / om Dé felbe in te nemen : DocB meenDe J«» «»*
ge&ömen/ Dan Des p^incen fcBepen Daeröptebo^en Bp Öétmen becmitjl Öe ^oogte Desf toatertf/ en mits &JS
toegerufl fijnDe bebbenfe onDerfcfiept/ ert De felbe fè Doo2fteöenDé ttoe fteenteegen / Ben-luiDen feer iicBte*
bejegent / Dat fp Die meeft in Den gronD fcBoten / berDe* lijn fouDefeonn^n benemen/ Dat niet aileenlijfe De bp*
flrtteerDen en bernielDen/ Datter toeinig ban quam. anbett niet en fouDen nonnen in Der ^>taD Bomen:maec
€n alfo berginn Defen aenflag/ Die %a lBotte met oo6Doo?ful]C De^taö fouDefionnen bertoutoen/Datfe
fouDen beDtoórtgert toefen ftaectot fubjêctiete moeten
grote
beBalen.fto(ïen BaDDe geD^eben/ menenDc grote eerete Begeben / baD Daerom Dat fp Die goebe occafie niet fouDert laten paffecen/ maer Bern inaiDerDiiigentie toe*
mm, ^cn ^ ^P^rtib^/riecftDe^auebanJioBen^ fcfjicnen
fcBepen/ galepen en jacBten/ mitsgaDers p?o?
èotienio
lo
/
leggenDe
met
een
Deel
bolr
omtrent
'8
Jlertogenbifie
ban
meer boljr en ammonitie ban <©o?loge / toaec
ftö?Dft
aen Die bofcD / aen Die ban Den Söofclj gefcftieben om De felbe
te inöuceren/ Dat/ DetojjIeDesÈ ^:incen ban parma toe / BP meenDe / Bet regiment ban Den <® berfïen 25ar*
ban
'{S mt> bolïï noclj om Bare ,§tab lag / fpluiöen nocB eenig gac* tBoït CntBens geempiopeert fouDe mogen toojben/ om
togen- nifoen ban De Staten intlemen fonöe»/ ten einbe fp alfo ietb?ucBtbaerlij]r te mogen uitrecBten / en mo^é
&offcFjc.
boo?De$fbpanDöïiflen en lagen befcBermtfouDentoe^ 006 Den |fêaefDü& boben3£itB DoojgefieBen toerDen/
feti. I^ier op fcB?eben fp De# anDeren DaegS aen Den om alfo Bet toater rontfom Der ,§tab te Doen lopen/
om met fcBepen en galepen te mogen pafferen gelijö en
boo?noemDen 43?abe Defe anttooo?De
in boegen De krimpen gefcBieDe*
3Snt>
J^ier op Bebben Deboo?f5
rDe Des anbe* JK5^
vooojöe
"ü Dele welgeboren Heere, wy gebieden ons feer her- ren Daegsrefoïutie genomen/ <0eDeputee
Datmen Den <0?abe ban tkSmt
Van Die -■ — 'celijk tot uwe Genade. Wy hebben verftaen uituVan
wer Genade brieven vanden 15 van defen, daer by ^oBenlofouDeberfoefeen encommmitteren om tot la* t»enaö«;
fiebanbe naDergeunieerDe |B?obincienDe bootóftab ^tmi'
'fftoaa* blijkt dat uwe Genade fijn perfevererende om binnen te
benoutoen en toaert mogelp te berfeneren / ten ein* &„,
grotelyx
wy
af
waer
t'ontfang
Stadgarft
dder
fnjeaen
ifoen
en,
fien<©^ verwondert fijn, en willen uwe Genade daer op wel De De felbe en D'ingefetene ban Dien met ujf /bjjjf/en Bin* rfen5»
Vcban verklaren, dat wygeenfinsgedelibereert zijn eenig gar- Deren niet fouDen gerafien in eeutoige jlabenme : maer vmïl*
Jt&UeniB. njfoen „och ter cenre 0f ancjere fijnen t'ontfangen , en boo? alle getoelb ber ^SpangiaerDen befcHut en be* SbS
ons te ftellen in de mifericorde van andere Meefïers dan fcBermt toerDen/ en Bebben tot Dien einDe terftonD met togenGod den almogenden Heere , verhopende met fijnder b?ieben ban crebentie aenoen <®?abe afgebeerDigt ©a^ m&R
hulpe defe Stad in alle vromigheid te bewaren , gelyk ierius ban Den ^aie/3BijBmeejrer tot inttoerpen /en
wy tot noch toegetrouwelyk gedaen hebben , ons ook !jBec|ïer§ienri& SCgiieuS/ om metten felben te abbt*
latende voorftaen dat 't ontfangen vanden garnifoene feren opte miDDelen / toaer Doo? De ^§taD tegen Den bp*
oorfake geven foude
om te beletten het fuccesvan ee- anbbeftfouDe mogen berfeöert too?ben. ^ocB alfo fp
nengoeden peis, en dat wyinfgelyken mettet ontfan- berflaen BaDDenDat DenbpanD ficBban Jgeuf Den na
gen van den voorfz garnifoene , fouden mogen occafie 25?eDa fouDe Bebben begeben / en Datfe bermoeben Dat
geven van der ophouwinge van den vertrek van den BP met fön ganfcBe macBt na 25?abanD fouDe bertrec*
Spangiaerden met haren adherenten uit defe Landen, 6en / fouDen fp met fijo <0ertaDe aDbiferen of Bet niet
fowy verftaen datfy tocfulx wel bereet fijn geweeft en' raebfaem toare met Bet aengrjjpenber felbcr^tabfo
nochwefen fouden, fo datmen met goede redenen de lange te tempo?iferen/totDat Den bpanb uit Die 002*
gene die arbeidende fijn om het Oorlogsvolk hier en Den ganfcBelön na 25?abanD fouDe bertrocnen fnn en
daer in te brengen , achten mag voor oprechte
fijn leger neber gefïagen Bebben/ ten einDe De partpe
menten , waer door de voorfz Spangiaerden den inftrumetten
bpanb binnen Der (lab BouDenDe/ nietmeerDe*
voorfz
Landen op ten hals fouden bly ven. Ook hebben wy ge- re oo?fa&e fouDe gegeben toerDen/ om Den bpanb bin*
fienenfyn gevvaer geworden , wtt affc$ic<iefc Stad en mnte Balen/ ban of beter toare/ terfïonbbe «^taDte
fcena®*
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Oorïpronk der Nederiandfc Beroerten,
ejcploict op te fclbe flebe foube mogen gebaen toetsen/
üenautocn
: eu fo betre
fijn <©enaöe
be en
batfe meenben bat ben fclben aenflag/fonöe? foöani*
^§tab
terflonbte
benautoen/
foubenoo?baer
fp ben bebö'nb
felben De
commifTïe Ben baer toe berleent oberleberen / mitg tw ge erecffibe grote onboflen / a!# ban een beleggen tegen
ben JBinter/. baer toe ook geen genoegfatne miöbeleri
'taengetjpen
geb?uibenbe
alle boojficljttg*
Öetb/ en Dat ban
ÖP Denbienp?ince
ban Orangien
baer ban boo?beBanb toaren/ enbele meerfcet inconbenienten tiingc
tecflonb bertoittigen foube: fouben fijn <0cnabe ooh : fonben mogen fp?uiten/ foljebbenfp bc fclbe Bare me*
aenfeggen tistfp aenbe Staten ban ^ollanb berfot^t | ntnge aen be <©eDcputeerbe banbe naoer «Beuniecc* ©e utt*
Babbcn fijn<ü5enabe met fcBepen/ galepen en anbere be $?obincien ober gefcU?eben/ bte baet op Dabben
beftoeften tecflonb tetoillen affifleten/ en eenige com* 1 geanttooo?t/ Batetntentie cnnicntnge oobniette5ijn tmWoi
mitteten om fijn <6enabe met goebenraeb en abbijüS getoeefl / om albaer eenige belegeringe- te mahen ianJE1\
allebefjulpen bo?beringete boen/ leberenbe Bern oob | of Eegerteffacn/ fonber abbtjöbanben p?inceban KJSr
ober Bare b?ieben aen ben SCbmtraelban s&oöjb -ï£ol* ! <©2angicn/ bte fo ban ben <©?abc ban ^oljenlo/ als «ntge iïi'c
ban
fanb/ toefenbe met biet galepen opte flcomen ban ban Ben-luiben baer ban toa£ berabberteert / fo toag Ww
Baer meningeen intentie mebc batbenaenflaginettec ^ncti
'0 hertogenen ^euf ben/ teneinbe
fijn<©enabe
be
felben fuljcbofcD
mocBteo?binecen/
al£ Ijp goeb
binben baet en alle bïligentïe foübe toctbicn acngcgcepcn / met ©og
foube/ en ooft ban ben felben met goeb abbijö/ be£ Dope om ecnbjucBtbacr erploict, te mogen boen en be fw«j* ■
noobtffnnbe/ geaffifleert te tooien: foube oob bcge* &tebe af te lopen / en aengaenbe be berfocBte publica* |J ,«.)
tte ban een Pleger te flaen / toas? gebaen om be *§oete*
ren/
3ijn nemen
«Senabebat in'tboo2fleben
banbeben fijnen
regarbbattoilbè
be tngefetenen ban
3lanbe laerg getoillig te manen/ be toelbe Bo?enbe bartet inacc
baer Doo? mtnfl befebabigt fouben mogen to02ben/ en een aenflag foube 3tjnboo? een bag bier ofbijfte geöu*
fo berre Uit en Xfttopen beguaem tot Bet boo?fleben ren /baer geene p20bianDe be folbatcn fouöen toillcn
gelegen foube 3tjn / bonben fp raebfaem batmen tic toeboeren : oon fouben be bpanben / berfl aenbe battet
'«©pben
albaerItanben
boo?fïeben
foube/ gcmerbtfp
berflon*
eenenabberteeren
aenfTag toa^/bte
ban 'jS^crtogenbofcö
ben befelbe
ben 23tfTcBop
ban Eutbïh
(bte iI maer
baer ban
en Den^lupben
courageren/ bat
ben bpanballe onberfianb/ tot nabeel befer Xanben fpficïjboo? etltjne bagenmaecb?oom fjouben fouben.
habbe gebaen) toe te Komen. €n alfobe <©?abeban 3£e meninge ban ben p^inceban <©?anien guam met
meeninge ban i^ollanb ober een/ toattt bP fao be
feobenloberftonb batmen beboo?be bte ban'^^erto? be
óno?beningebiebaerin
allen faben toa^/fobonbbP
pen-boffclje terflonb te benautoen/ Ijebben be <&&**
geenfinö
raebfaem
eenige
belegeringe te boen/ialjp
puteerbe ban be gcunteerbe p?obincten aen be Staten
ban ^ollanb afgcbeerbtgt ben €beien toclgebo?en ï^ee- berblaerbe uptb?urbelüben bat W alle fijne (laten fo
generaclalö particulier /toasfi ban meeninge terefig;
rebenüBartmtltaen
]|eere
ban
poneren
en
ben
booinoem
iDalertusS ban ben «Dale met b^teben ban f reöent te neren en af te (taen /'ten toare beter o?b?e cjeftelt toerbe
m tn^uctte/begerenbe befelbe i^eeren^taten be goebe op 't gene bp öen ober lange boo?geftouben babbe / ban
occafte /fbte Den p^efenteerbe / fo boo \ be öoge toatereri/ tot bier iftb toe gebaen toajsgetoeeff.cn alfo bte ban
alööcn aftrenbanben bpanb/ bat mcbebefelbeftebe
fatén/en ,fj**M
batfe aen bele faben alfo
binnenrontomin't
ber&tabt toater
geb?ebbabben/
5Sh
toteentgeplaetfen itclitiu» foube bonnen geopenttoer* '^^ertogenbofTcöe
ben/ en ban binnen ban ammomtte en eenige p?obïan*
r)ebben(i»ebentoel geperfebereert in bun boojnemen/ bo'fri»
be feer qualnnen boajS boo?fien/beöalben b'oneentgöetb bat
geen garhifoenbanb'eennocbb'anber^pbetoil' vwm*
bieonberben burgere moebte toefen/ niet toilben la- ben fpinnemen
/(Itlr bat uoo? toerbe:
titfe ttjbalbaertoeinig
öeaetrp
en bet booznemente- boojnc^
tenboo^bpgaen: maer alle bo?beringeboen totboo?t- gen befelbe flabuitgerecBt
fettinge ban btert ejcploictê / bte bp ben <©?abe ban ^o^ bejef<©2abenban ^obenlo niet bonbeuïtgerecftt toer* "Jf" ban
Öenlo baer op foube mogen toefen boo?genomcri. ^Dte ben. g|n'c boo?gaenbe 25oeb bebben top in't lange ber- %m ti
ban^ollanb/ om bier toe alle bebulpteboen/fiebben Baelt/ bat niet jegenflaenbe be goebe bermariing eit mim- ,
lalt gegeben ben «Êguipagiemeefter ^iclaeiS be 25pe b?unblnbeb?ieben en p:efentatien ban ben €ert^ljer^ fonemen
omallebeboirte boen /bat tegen ben 17 <©ctob?fgtot tog/p2tnce ban^?angien/ Staten <8enecael en bte
<6o?cum gereet fouben mogen gebonben too?bentoel ban be dab ban Sünttoecpen aen Uk ban i^ecbelen/ten
öeenuipeert t% Éager-fcbuiten/eib met een metalen epnbe^pbpbe generale anie blijben fouben /fplutben
©alftonette/ een Söuffcöieter / bier jRoeperiS/ een ebentoel be3ijbe ban ben $?ince ban fBarma geboden
Stierman/ ennruit baer toe beboebenbe, ^ocD bier Dabben/ betoeibe ben gefonben Debbenbe een tleger nö
UcbterS of blotfcbuiten banbe fltjffteenbeguaemlte/ öacc begeerte/ en SÜlbanopfen om ben te befebecmen /
ttoe opgetimmerbe 3^oo?nfcbuiten/ omelr een fialbe banbetoelbefp opgegeten en geb2anfcbattet toerben/
feartoutoe te mogen boeren: nocB artjt ^amloperé gantfelpb afïopenbe be omleggenbe nuartiecen/ tot
elr met ttoe man£ baer op / om ben folbaten baer op te 2Cel(l/J|erentaIjef en 35enremonbe: befeftebben 00b
mogen boen accommoberen :. bat boo?t£ be bier ga* geb£obenbenieutoe©aect/ om te benemen bepaffagie
Iepen omtrent ^immegen geienen öebbenbc/mitfga- 1 ban SBnttoerpen op buffel/ en ingenomen ifjebbenbe
berg be fcöuppen en bautoelen bieten berfoebe ban füri |be êScBanfe te 3©illeb2oeb baer bier paffen of ^lup*
bomen / Bebben fp tik ban Stoffel baer boo? groot
45enabe o3?aef <3IoDan ban |^a|fau B«r te bojenna fen
Binber
gebaen : ban alfo hefe ^cbanfe lag tuffcfjen
<©elbeclanbtoarengefcDibt en binnen (€f)ieï berujlen/
2Hnttoerpen
en 25?uffel en bonben fptik niet bictua*
baer toe mebe moebten toecben geemplopeert/ mitjS
bat bonboflen Bp tik ban ^ollanb te boen / fo toel aen lieren/ nocB ban alle noobb?uft boo?fieh fo tocl no*
ft8eep0b?acbten/ bo(lgclbenenattimonitie/acn ba^r big toag. g[n September B^ben be ïêpaenfe
Quote bp bte ban be naber geunieerbe $20bincicn flret? befe^§tercbte of ^cBanfe te 3fêilleö20ccb gefocDt te
ben fouben al0 na bebo?en : bo?ber opbrengen ban p?o* bictualieren/ban be Staten focljten tn alle manie*
bifie banbrutt en pioniert en bonben fp boo? bietijb ren 't fclbe te beletten / baer ober toel omtrent 500
man banbe Staten bolb/ fo mi fo ban geffagen
©eè?a> tdtt in boojfien* <©e <0?abe ban ^oBenlo b?eef befe fa- 3ijn getoo?ben / Bebben ebentoel be ^cDanfe niet
be ban fee feer / en toajs ben 9 ©ctober.met ttoe jaebten geba*
J°9"* rennaHlittopcn/ en Beeft ben^ijb albaerco2refponï bonnen bictualteren. ^aer lagen in befettinge Igocg*
fienbe bat fp geen bictualie bonben be*
K2ef» fcrenbe op be flab ban ben 25ofcö boen boo2flcben/ban buitfen/betoelbe
böH&o gelijben Beeft BP 00b boen boo?|lebenben €mmecfen bomen en toillenbe niet langer geb?eb Itjben en b?eefen?
be ban ben S^eere ban Ea J^oue en frin bolb belegert
ptoïirn ^jjfj/ foöattet baer omtrent anbere niet entoajSge* of
oberballen te toerben/ Bebben be ^cljanfe berlaten/
Sm* ^lïï öan öflÖB «n 3ee. iKaer alfo Uk ban ^ollanb BetgefcBut
bernagelenbe cnjnn baer uit getroebcn. öDiTfe/
Beiöit niet bertfonberi batmen eenige bafle belegeringe boo?
^er
Staten
bolb iiit bernemenbc 3ijnbcr tcrflontin
on& uen uefe flebe foube maben / of leger tlaen / fonber abbü^ en
SöT öelieben banben pince ban «©ranjen/en oberfuljc baer getrocben/ baer boo?bie ban buffel ontfet toerben/ fe"*§
' toe
publicatie
toilbenmoeten
toe latentoerben
/ maer aengegrepen/
bat ben aen* tik berBalben feer berblijb toaren. "®z €crtfBertog Si^Bf
flaggeen
metter
baeb foube
liBatBiasS/ g?tnce ban <©?angien/ en be üeere ban inm&
en fo berre be&tebe aifónieteri foube mogen toerben %a «feotic 3Drt albaer in perfoon getoeeft om be be* mm,
«fgelopen/ nocöte befp?ongen/ bamnig b?utötöaec ftDantfinge u beffebtigen/ en bonben be plactfe feer
Qt*
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Het veertiende Boek.

fiefluaemomtetfernen/waeröm fpDefelbeojbonneer;
parma
ban alfo
ftecfeentetemaften
fcen
ber^
De plaetfe
Dat fpPn'nce
b2eben. /^>e
fecr gualrjn
watf baften
iatenfjaDDen/ enWilDefe Doen ftraffen aen Den Iijbe/
Dan fp beranttooo2Den öcn fuijc Datfeboo? geercufeert
©eg geuoubcn WcrDen.
<E>e <0?abe ban Cgmont menenDe Den zy ^eptenv
«Bjaüen
te trouwen /toarD alle fün^uiloftf-filber geno*
g{f!g|, tm's
men en tot Camerijn op 't Cafteel geb2acï)t.
m«m
fifürrgci» j&pfteuben in 't begin Dan uet boo?gaenDe 25oen
SSwn berïjaelt/ fjoe Dat Cmanuel De la grain $|eere Dan
in iBontignp / Reenen ingenomen en fcer gcfïernt fiaD©iaën* öc/ noemcnDe'tfelDe fijtuonquefte/ en Deeft uit Defe
Plaetfe in ©laenDcren Deel guaeDtf geDaen. <$n Defe
Sban
toeaen fM'&te Dan Reenen lag nu tn befettinge De ï^ecre ban
De ^ta> 55ienneö kolonel ban een JBaliS Regiment boetnnecDnomen
«»; öefe JjaDDc enige fecrete intelligentie metten ïgeére
SmST
en bet- ban fBottelberge 25aliu ban Cojtrijne ( fo gefeib WerD )
rafrör.
een fïeDe tbiee mijlen ban Daer meDe op De ©loet 3lepe
gelegen/ enmeenDeC02trijnintenemen/ totWelnen
efnDe ïjpuit jBeenen getogen të om Co^rijnintenemen / 't Weln (eer töel te paffe guam boo? Den Colonnel
SSalfcur ^cöotfman / Die eben ter felber tijD boo? Dem
genomen IjaöDe Reenen te befpnngen : WantDefelbe
Colonnel / beleiD D002 eenen peter ©ernruifen/ 2520u*
té '0 mo2gen$ b?oeg
toet tott iBeenen/ i$ Den ai <£>ctob2
omtren 4 uren met cengoeD Deel ^cftotfe folDaten
ban fioufclaer genomen aen De boo2f$ ^terftte / en op=
gerecijt ijebbenDe eenige laDDer£/ Hebben Defelbe tot
twee plaetfen Denlommen / en De fctnlDWacljtebcrmee*
fïert nebbenDe/ namen De coms DegarDe terftont De
blucfit/ fuli* Dat De Colonnel 25alfouc met fijn boln/
fonDer gjoten WeDerftant / öaeft meeftcr ban Der plaet*
jen WerDen. ,§p Kregen Daer een goeDc buit /Want De
IBalcontenten Oaren roofnefi Daer ban gemaent neb*
benbe / Daer grote Duiten ingebjacljt DabDen. 3£e Itee*
pn.$ itgetr
Werb
ban eenige
(fo Dp ocnen/
ban D't)$ Hennes
ccgenoem
e*
omDeft
te b02enu
Was Daerof D'31llle
De ban C02trijö in te nemen / en genomen fnnDe aen De
<02acöten of ©efïen/ fo Was De l^eerc ban #ottel0ber*
ge / Daer men feiDe Dat £jp berftanD meDe DaDDe/ gefeo*
men om te bernemen of fp nocö niet guatnen/ en b?aeg*
itc De fcïjtltwacljt of öp noch niet met allen geöoo^t of
bernomen Oaööe / en fo lp feite neen / feiDe De boo?f3
e Dat D52üllenne0fo
25aliu^ottel0Derge (niet toctenD
DicDt onDec De flaD ma# ) nocljtanjs i«s Den tpD nanenDe.
D'3lUcnnejS Defe tooo?Den ïjojenDe en geen gemag ban
ib
cnDe / gelüftfjem toegefe
becnem
Der g$002te
openenfoncee
'tmas/
Denncn
/ Dat OP becuaDen of
öp acntec
Dat Den aenflag ontDeht toa^/toaecom Ijp aehteetoaecs
tcon om tjem met fijn boln in fttlte / en alDu£ in tmijffel
(lacnDe/ öoo?De Ijpöet fcDieten en Den alarm te |Bee^
nen/ maerom np terftont Dertoaerö aen tron om De
fvfneu lutlpe te nomen/ DanöP Quam te late/ enbee^
fcl)2tUt ujnDe ban fo onboo2fienen ongebal/ toog ty met
fijn boln na a©erbijn / ofïBerbene omtrent een mijle
ban Daer. J&iee uit guam Dit «0eDDenen :

Cceronbeietwerö
mtamett'tonbe&ent/
gebangert / Den anDerenDenCapftein
€avittin Croifet
en mcrD niet
gebonben/
De folDaten
op 't Cafteel
bcrliepcnt
en Do?*
flennaer alDaer
niet langer
bertroutoen/
(lanen
Dert 579:
D^anD in 't Cafïeel en togen na Commcne / altoaer ft»
betbOIgttoerDenbanïas^oue/ nocf) eenige feleben/
bece(ieontliepent: De^eereban %n ^oue fijn bicto*
tic berbolgenDe/ Dp Bern fiebbenbe omtrent ^00 paec*
Den enïjet boo?f5 boetboïn/ is [)? getrocnen ober De
Ecpena^aletopn/ albjaeröem ontmoeten 5 Coinet*
t
ten ^uiteren ban De malcontenten / te toeten De 25en* £* 7''
De ban <©?Donnantie ban Den hertog ban ?5erfc[jot/ Jij**
ban Den d^abe ban Salaing /ban Den J^eere ban Cö- ia 4900e
P2e?f/ 5©ep?ifeau
en la 25iclje. <©c ï^eerc ban la $oUe ffaetec»
i^öen
tetflonDgemclDelijïi
aengeballen/ öceftfeinDe {Jg,5j
bfucm gefïagen/ Deblucötige berbolgenDe fijn meefl m&
alom geb2acftt/ een Deel gebangen en weinig omuo* ««en*
men. 't 5©eln
Degene Dietot^aletoijn
lagen/ berrie* {gjjj*
menDe/
blucötenterflont/
berlatenDeDe25urgtenDe
uecfcfirf*
Merite/'t bier Daer in fïenenDe. «©e^ccrebanla^oüe ^n
De »«*«<■
maer lag
ifêarquet
/ tot in 't <©om
berbolgDefe
^eere
banlBontignp
met ban
omtrent
1000/ aljBan
befcDand in De ïjerne en bertoaebte ontfet/ Dan en D02Ü
las^oue nietbertoartjten/ fuijc DatDe^eere laj^oue
bele plaetfen in namen ©lacnDerenbanDelBalcon*
tenten feer beb2ijDe/ tot goeD tontentement ban Den
$2inceban<&2angien Die fijn DapperljeiD ennaerfiig*
iieiD p?ees? / enb02DerDeoohDaerom DatöengoeDcüc*
talinge ter reDelö&cr toijfe geDaen toerD.
DE

Prince van Parma heeft optennaem van den Coning den 7 0«ftobris 1779. een Placcaet binnen
Maftricht doen arrefteren by forme van eeuwig gebod,
daer by verklarende alle verkopinge, vervreemdinge
en verkortinge van goederen, toebehorende Abdijen,
Cloofteren , Collegien , Kerken en andere Godshuifen en heilige plaetfen : als ook de goederen van de Onderfaten , volgende of begerende te volgen hare mede partye , de welke men wilde uit fake van hare abfentie, vereeniginge of reconciliatie metten Konink , on-

giartacï
en leeu^
12$ jjg"'
ten
naem
rfföf
baer ntf*
öe ban
jJJJJÏJ^
bejnlaeit

der wat dekfel impofuien,
bet foude mogen
wcfen of
, 'tanderfins,
ij by tytel van
contributie,
quotifatien
die hjo|ben
ÜgJiJJ
door laft van den Prince van Orangien gedaen waren , pingen
of gedaen fouden worden , om hen daer mede te behelpen , voor onrechtig, onredelijk, nul en van geender
weerde : in der voegen dat niet jegenftaende de voorfz
diftractien of vervreemdingen , eenyegelijk fal mogen
fonder forme van Proces, de voorfeide goederen wederomaenvaerden, al of de verkopingen niet gedaen waren, blijvende de proprieteit, eigendom en gerechtigheidvande fel ve goederen en gronden van erven, nakomelingcn , of actie van hen hebbende , de welke dien

rn bn>
JgjjJ^
ban boc<
beren
^?*!
ben
<®otig<
^^!L
<£o*

achtervolgende , willekorende dat de felve t'allen tyden,
endoor hoe menigerley handen de felve goederen gepafTeertfijn, fouden mogen uitkrachte derfelverOrdonnantien, fonder ander folemniteit , vendiceren,
aen veerden, en wederom befittenhare voorfeide goederen en pofleffien , met alle het gewas , verbeternifïen
Meenen wilde Cortrijk innemende verklenen »
en
melioratien,dier bevonden fullen fijn ten dage vande
Maer menen dede Meenen wenen.
voorfeide aenveerdinge. Alles fonder enige vergeldinge
5©el|eere3ta I^Otte 3©illeb20entnDefenftegeb20tF)t jvan de weerde, of van eenige andere koften of ongeld,
gntoelbefet nebbenDe/ t0 met een Deel jprantOifen en ! en fonder dat de lefte befitter of gebruiker verhalen of
tttJe benDCl ^CÏJOtten / flerfe toefenDe Omtrent i^oo garant fal mogen hebben op fijne AucT:eurs,mediate of
man/ Den 14. ^Obemb?i0 tot 3©erbtjh gCROmen:'immediate, waer vanhy (de Coning) die gepri veere
Daer maren ttoee 3©alfCÖe Compagnien in De ÉerÖe hadde en priveerde by dien , van doen af, om fijne lichten ttoee in 't Cafïeel Dat ober D'anDerfijDebanDefoe veerdigheid, temeriteitt en om te wefen een onrechtbiere leit/ Die in De &erfte lagen merDen ban Den 3f ran* veerdig koper , en van quader trouwen. En foude daer
©e tgee^ coifen befingelt. ^eiS fonDaegö Den 1 5 omtrent z uren en boven de voorfeide lefte gebruiker gehouden wefen
3S,a namtDDag warenDe folDaten gerefolbeert fiaer mee* rekeninge , bewijs en reliqua te doen, van alle de vruchten profijten
,
, inkomen en baten , die gekomen fijn of
*S
?** toan üt föerne te manen / [jet mare tot wat pjjjfe
liet Ware / tot Welïten einDe fp ïaDDerjS gerecfjt fiebbén I hadden mogen komen van de voorfeide goederen , 't fe^Jijti in
en fCfjOten fo Daer OnDer : DefgeltJV' frt)0?| dert de voorfeide verkopinge , alienatie , en befittinge :
beS aen
tm Deöiebenftee£
Daer binnen
waren ooft fellp na De beuum ook foude gehouden fijn in alle beder vingen , deterioraconté nfe meriEf. <£en Sergeant ban buiten ontfinn op een ftom tien,ot
befchadingen die in de voorfz goederen en gronfbiDotcn.öa^tncl 17 fcDeuten/ einDeltjfinaeenguartierban
den van erven gedaen fullen fijn gewceft , als wefende
eenureguamen fpinDe Merite. <©e analen WecrDen een onrechtig en geweldig befitter en onthouder van
Baernloenelijn/ Daer bleben omtrent 40 3©alenDooD/ eens anders goed : ordinerende allen Rechteren en
en Daer Werter bp 150 gebangen genomen/ z ont* A mptluidcn , dat fy ten effect e als boven de felve eige^
nareri

nfagtf
S5*!!?^
gcbaeti
op ben
fÊfZ,
tm^ien/
$c. in
M&55*
iS79,
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naren of proprietarifen , geven alle hul pe , byftanden
aflïftentie vanjuftitie, en of dien aengaende eeniggefchilof difterent gerefe, 'cfelve uitten fommierlyk en
forider figure van procefïe , ftellende eerft en alvoren
d'oude eigenaren en proprietariffen in de poffefïïe van
hare goederen : mits alleenlyk by hen doende blyken,
dat voor deletroublcn de voorfchreven goederen en
gronden van erven , hen of andere daer af fy 't recht gehad hebben , v/aren toebehorende. En op dat zijne onderfaten met hem gereconcilieert , of anderfins gebleven in zijne devotie, niet bekommert, gequeltofbefchadigt worden in hare goeden , door confifcatie of beflaninge van dien , verklaerde infgelyx alle de voorfeide procedurente zijn pure wegen van feite, gewaldadigeenonrechtveerdige beflaninge, blyvendeeen yegelyk in fijn recht en pofTefïïe , in fulker voegen en manieren als
, na recht» en volgende decoftumen en pri, vilegien van den Lande, hem toeftaet en behoort, en
gelyk hier boven vermeit is- Verklarende voorts wel
exprefTelyk, dat in gevalle van fulke geweld envememinge hy terftond foude doen faiferen en beflaen alle
de goederen en inkomen van alle de gene die hen fullen
houden in de Steden , Landen of Caflelryen , houdende fijne tegenpartye , en niet willende deelachtig wefen
van de voorfeide reconciliatie , om daer mede te recompenferen fijne goede onderfatene,n. ander/fins ilien
aengaende te ordineren gelyk redelyk is. Alles Tonder aehfehouw te nemen op eenige privilegiën, ufantien of coftumen, dieeenige van hen fouden willen pretenderen ter contrarien : daer af fy gepriveert
fijn , als by hen eerft daer tegens gedaen te hebben , de
welke hy anderfins altyds heeft willen conferveren en
onderhouden. En voorts meer foude daer infulxverfien , dat de gene die hen fouden onderwinden , of mengen mette voorfeide verkopinge , confifcatien en faiflementen, of regeringe van de voorfeide Landen en gronden van erven gevoelen fullen, hoegrotelyx hem mifJiaegt alfulke verdruckinge en oppreflïe van den Geeftelyken ftaet, en andere fijne goede onderfatcn , verklarende van ajs doe allen Officiers , voor de welke fullen gepafTeert worden eenige erfFepiffc of onterftèniffen ,en andere gelyke wettelykheden , om de voorfeide
verkopingen, vervremdingen , en belaftingen, afgeftelt en gepriveert te fijn van bare ftaten en officien,
en onbequaem en inhabiel, om eenige andere ftaten
te houden in toekomende tyden: dewelke van alsdan
ifullen impetrabel wefen , en boven dien de voorfeide
Officieren , gehouden te verantwoorden van de fchaden , verlies en intereften > de welke fommige daer door
(uilen geleden en gedragen hebben j en op dat niemant
fich late dunken , dat hy fich bewegende ten verfoeke en
begeerte van de gene die hen fouden willen ftellen en
geven onder Gjne gehoorfaemheid hier namaels , foude
mogen voor goed en aengenaem hebben alfulke verkode voorfeide
alallengoe, derogeerde
dat hy van als nu van
den, pingen,
verklaerdealienatienofdiftrac~tien
fulken belofteniflèn, als hy door mifgrypinge of fubreptien foude mogen accorderen in prejuditie en nadeel,
van 't gene des boven verhaelt is , &c
.ffiftOCÏ* D#n
1 3 <Ê>ttob?iö toaren trie uan be <0ereformeerbe
te binnen
Uïeligie
binnen Campen bp öen Kaeb / en berfocfc
£ampen
en boe ten alimentatie boor pare p?efcicanten/ 'ttoeln Oen
We ge
boó? bie töb afgeflagen toetbe. Hfer boor getergt fijn;

Hunnert. &e/ ofbaec oorfaefe nemenbe / Dabben eenige banljun
öoclj uit pjibate autoriteit/ be ifêinrebroeöersi bphs
Sop genomen en uit ber ,§tab geieib/ toaer ober bc ge
" Deele ;§tab in roeren en in 't getoeer
geraent i${ be €a.
t&oltjne 25ojgeren braeftten tetoege bat befetbe norJ)
boo^ ben abonb toeberom in Dare &loofrei# toaren.
<©eö anberen öaegtf bergabsrben omtrent i?o €a^
tQoiüue in De grote Berfee en maeftten een berbonb on*
Her ficïi / batfe fteimelrift toilben getoeert gaen tegen be
«E&ereformerebe / fonben 8 perfonen aen ben fïaeb/
bcgerenöe batbe ïleligions-urebe önberöouben foube
toerben. <^aet toerben ook in 't Jfêinreïnoebersf ïfttoo*
fier eenige tonnen bier geb2acf)t/ en eenige bagenbaer
na/ te toeten ben %6 toaren eenige in be ffêinrebroe*
iertföloofïec m Dabben ficö ïfêonöen gebjonfèen/ en

buiten get ïiloofïer Bomenbefjebben groat rumoer
maenten focöten'tbolu inbe &tab tot nare nuipete
roepen en op Ijaer fübc te trec&en. «Die ban be <6erefcr*
meerbe Religie begaben ftclj fletu bp be toncljt aen
't 0aebf)up0 bp 't ©aenbél ban gjan ^anffe. ^e Catljolijhe begaben f)en bp't Baenbel ban <£>mit te 25u<
cup / 't toein be toacïjt foube nebben / beel ban be Ca^
tïjoiijüen bjonïien fnnbe/ fijnna be <8ercfo?mcerbe toe^
gehpmen/ be<6erefo?meerbe ïjabben nacr toat be^
fcljanltmet toagenssen 'tgerjefpön öeifanb mocljten
Öel)ben / en 't fetjeen of 't feer qualpen afgelopen foube
Ijeüben: toant baer toert 'er ttoee of hm tenlieiöew
3ijben bobelijïj getoonö/ ennocfj bier of bijf gequefk
<©an be fade i$ eintelijh bp ben 26urgemccfïer J^enticfe
ifeifïemaer en ^Jan gfrnfs. boornoemt bero:agên / bac
be ^eceformeecbeom brebejef toillen fouben af toüucn/ .
entoiDaer berfehevinge, 45ijfeIact!Ei met Daer nemen/
en aengaenbe be UBonicïfen hk b'eenc uit ucufcen en
b'anbece beljouben toiibcn/ bat fp'tfelbefkHbcnoen
't gene ^ennenbu
foube /öpfï) mollen be
HSonicHenmtleflergnteruitfpreuen
^tabuit/ enbe^tab
istbaer
na met ttoee ©aenbei foibaten becfeöcct»
5^en tijb albug bafl boc?lopcnöc/ bat ban b'ecne
partpe/ bau b'anberetoat aenreebte/ baer boo? beet
ttofd betoo?faeute/ en batmenbafl ban allen uatucn
Öoc^be bat be Bpanb tegen ben aenftaenbe tijb meenbe
be|[anben.gel)eel onber te brengen/ fotoagbeprmce
ban <02angïen feer quaïijn te b?eben bat alle fijne bcr>
maninge / bithm en fmehen / otn op ftace fancn te let^
ten en (jen felben ten miniien ter befenfie te bereiben
niet fjolp : toaerom \yp ben %6 5Sobembnö / in be ber?
gaberinge ber Staten <6enecaei binnen Sflnttoerpen/
gebaen [jeeft htfc nabolgenbe oratie of uitfprafee j

\A Yn Heeren , het is fo lange geleden dat a der ellen- S»^,
•*-*-*van defe Landen fuchtende onder 't jok alle *t volk *?a«»n*
den , een goed en verfekerde refolutie hebben verwacht (tf bp Dt n
van defe eerwaerdige vergaderinge, dat het een oorfake T^2-mce
wefen fal in plaetle vart hen te geven verlichtinge inope,
hare ^n!g^|
fwarigheden,defelve veel eer te werpen in een wanh
geöacn
fo fy niet vernemen dat in defe vergaderinge inonfefa- inocurc*
ken fodanig befluit werde genomen , dat fy mogen mer- ?^la"^
ken een uitkom tle van 't toekomende in de faken defer <0törgip
Landen,fo in't ftuk van d'öorloge (ift dat ons God noch tt£c>e
ingeder b3 £*L
echt
belie
met Endefewatroede
te ftraf
gt fèn)
nnen
finanfttien.
my belan
ik wilalsd
wel 'opr
beke
mijn 4?>euCf
Heeren, dattet lange geleden is, dat ik uitterlyk foude raelbin»
nr*
te ontla
my elen
beliefte midd
uhadn dede klein
en, eende
datte
hebb
gevo
tter
r t fijde
,.getmeTk
ftenrder
die "En5C
ne^lt
defe Provinciën gegeven hebben om den gemeinen vy- ^ntieni?
and te wederftaen , en ten anderen fo vele valfche la- w

ngen ook
ven,geneniet
n my van
fter
en yyan
veradchti
tegemede
gegeden
al- lf7*'
n die
leen inge
van n den
, maer
hen. roemen te. wefen van de meefteen beftgeneigfte.
So ik niet gehoopt hadde, gemerkt, felfsde vertoningen die ik te vorens hebbe gedaen en by gefchrifte overgegeven aen uwe Gedeputeerde, die gy mytot Gene
toegefonden had , dat defe eerwaerdige vergaderinge
noch macht noch wille hadde gehad om fo groten
quaed te beteren : maer na dien ik tegenwoordig merke datgy myn Heeren alle oordeelt defelve te wpfen
van groten gevolge of confequentie , en wefende alleen
gefchil als van een kiene onkoft, hoewel gydiealiebyfonder oordeelt te wefen noodfakelyk , nochtans verklaert datgy nietdiffinitivelyk en kond antwoorden in
ecorrineu
ve fultg
aet,
reners,
'tge
gy alvo
'tfelfo
eeft
municeertaeng
hebben ten
metfy uweM
begin ik die
hope te verliefen dat fijne Hoogheid hier tegenwoordig
fijnde, mijn Heeren de Raden van State, ik en de gehele
Gemeente,de welke ten hoogden verwacht eenige goede uitkomfte inonfe faken, eenalfulken einde fullen
konnen fien , als wy gehoopt hebben , want fo gy in een
fake daer van 't gevolg fo klein is , geenfins kond een refoluit advys geven , wat heb ik van u te verwachten , als (f, ,$Efj
ik u t'avond of morgen fal voorhouden een fake, welke
bedragen fal ioo of 450000 guldens , en waer aen nochtans hangen fal de gehele behoudenis of verderf van de.
fen gehelen ftaet
"
&3
defe*
Maer mijnHeersn na dien het fo is > dat ik eercorf
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felfs de fteden , dtf generale middelen verdeden na
na dien daer geen
oorfake gevallen ben op defe reden,
me hare eigen gemak en nut tot hareontlafHnge, 't welke
vraeeis vanonsfelven te bedriegen, noch ook dar
fienig- is anders laft tot hun te trecken, de traffïque en handeGemeente , de welke fich getrooft aen onfe tvoor
lingetot nadeel vande andere Provinciën, dierechtt
heid , fal u leggen wat my altijd gedacht heef , en dunk
veerdelijk lichten , 't welk de ware vrundfehap eneenmyals noch te wefende voornaemfte oorfake van alle
dracht verhindert tuflehen de Provinciën, en daer tegen
en
n
neme
en
wiil
te
e
goed
't
in
ende
bidd
u
,
d
quae
onfe
mifvertrouwen en nadenken verwekt d'eene tegen d'anniet vreemt te vinden, alfo gy liever fien foud den te- dere.
dige
bloe
de
in
n
valle
te
gen woordigen dood , als weder
Infgelijx de verfcheiden cours of gank der munteen
handen der vy and en, tegen de welke gy u tot noch toe
baert
niet alleen vyandfehappen tuflehen de Provinfo kloekmoedelijk hebt gebruikt, foik uvoor oogen cien,maer is ook oorfake datter vele misbruiken en dieftelle de feilen , welke ons fouden konnen doen verval- veryen gepleegt werden by eenige Koopluiden , doenlen in degracht, welke wy wilden uit alle onfe macht
fchouwen.
„■
,.
,
de genen
handel
wiflelen,
'tfelveféndende
vananderen
Land tot
Landals,geld
altijds
met fchade
van de
Eerftelijk na dien het fulx is, dat alle de gene die gede- Gemeente. En volgt daer uit een ander en bemerkelij, om te welen in de Staputeert fijn by den Provinciën
,om te beraedllagen ker quaed in delen Landen , d'welk is dat door defen
ujnde
den
gefon
r
l,alhie
ten Generae
middel alle handwerken allenfkens ophouden , tot verin 'teemeen de faken belangende alle en het algemeene
derf van defchamele Gemeente en den geheelen ftaer,
befte van allen den landen , alleen behoorden 't ooge te mits dat de rijke Koopluiden in plaetfe van hun geld
hebben op de Generaliteit, niet jegenftaende fo hebben te hefteden in waren, hier te Lande gemaekt, anders gewy by ervarentheid gefien , dat het meerendeel die hier
nen handel dry ven dan van gelde.
Adft Beleyders of aller
n veel eer ofgewee
En
alfo alle ordre die moet dienen totte Generaliteit
ft, hebbeProvi
fijn geweevocaten
fteden , om die in
nciën
van hare
ook moet komen van een gemene autoriteit, als wevoegen te vorderen, felfs met verderf vande andere Profende in genen manieren gevoeglijk , dat een yder doet
ën , Raden vergadert om te vooröen tot de favincidan
dat hem beft dunkt , foude nodig wefen 't m if bruy k dat
ken van 't gemene befte»
Of fchoon defe feile niet alfo ware bevonden , en tot noch toe in defen Lande in fwan kis geweeft te beteren, te weten : dat elke Provincie en fomwijlen elke
dat de Gedeputeerde genen oprechten en goeden wille
Stad de gemene penningen verdeelt heeft , fonder aenhadden toegebracht tot het gemene befte, dat het on- fien waer den algemenen nood fulx vereifchte, maer
mogelijk was een haeftige en bequame refolutie te nemen in de ontmoetinge of voorvallende faken,gemerkt eenen yegelijktot hetgenewes hem gedacht heeft eigentlijk profijtelijk te wefen : indien fodanigeh gebrek
dat de Gedeputeerden eenfaemelijk toeftemden in haer niet gebetert werd, daer is geen middel datmen eenigen
in beraedftond, maer geen macht
particulier,van'tgunt
hun Meefters , ftelden dagelijx uitdaer voet kan nemen op de Oorloge , noch op de Finantien.
hebbende
En na dien de Provinciën niet behoren te denken,
van te handelen met die gene, welke een lange uitftel
toe brachten, weike felfs niet en konden door dit uitftel dat fy verfchoont fijn van de Oorloge , als den vyand uic
hun Land vertrekt, of dat hy verre van haer is. Ter
af-gefneden werden. Gemerkt datdikwilsen meeft alie
contrar
of
,
contrarie gelijk in een lichaem de leden in gelijker achtyd na een lang verbeiden der refolutien
vafts
ting© fijn, fo moeten fy ook eenfamentlijk verftaen die
niets
datter
dede
iulx
,
omen
onvolk
of
,
quamen
Provincie
die aengevochten werd gelijkelijk te helpen,
wafier
fo
s
nochtan
En
noch bundigs befloten wierd.
niemand in faken fo weinig verfocht, ofhy weet wel fulx niet kan gefchieden ten fy daer fy eenen generalen
hoe nadelig fo lange verlengingen fijn, latende voor voet en raed, die totten gemene faken öpficht hebben ,welke by u mijn Heeren alleen aengenomen fijnby gaen fo vele en fchone gelegentheden , die haer
eten
eenbre
de, fo gy te rade wefen fult, macht hebben moet Oordagelijx aenbieden, gelijk ik u daer van
logsvolk aen te nemen, af te danken en te fenden daer
die
foik
langverhael foude konnen doen van velen
den nood drukt. En behoren de voorfz krijgs-luiden
als nu dachte te mogen gevoeglijk doen.
Én na dien het voornaemlfe vart onfen faken is , dat niet te bly ven ter eigener befchickinge der Provinciën
fteden.
't Welk ik verfta ook plaets te móeten nemen
wy onsgereet houden om te wederftaen en onfen vyand en
in de
Oorlogfchepen.
den
wefende
,
Wapenen
de
van
wegen
by
ven
verdry
te
Eyntelijk datmen hem moet verfekcren , dat den vyfekerften weg om tot eenen goeden vrede te komen ,!fo
and defen Somer-tyd niet onderlaten fal een groot en
wederhyonsgeweigertfiet of dat wy hem met geweld
fterk Leger te maken , 't welk ons met eenen flag over
ftaenfo, hy ter Oorloge vervolgt, te wefen de finantien, den
hals vallen fal , fulx indien de feilen hier voren aenik
dat
geweeft,
rt
gemenagee
fijn
welke tot noch toe fulx
umachverfekerendatfein 50 maenden herwaersniet geroert niet werden haeftelijk verbetert, wyfullenaiie
verwondert fijn dat de Winter terftond voor by fal wefijn gevallen ter difpofitie van de Heercn Staten noch
fen ,en al eer dat wy fullen begonnen hebben gereet, dat ik 't my fchap te maken om hem te wederftaen te velde , of wy
my , als eenige die al te klein fijn geweeft
fchametefeggen. En hebbe niet te min genootfaekt ge- fullen in gevalle ftaen van overvallen te worden.
weeft eenen fo groten laft te wederftaen , fo dat ik wel
Daer en boven fo ifler niemand van u luyden of hy
mach feggen ter eeren Godes, dat het een wonder is fuik
een machtig vyand wederftaen te hebben : gemerkt de weet in hoeveel plaetfen van Gelderland, Braband,
Vlaenderen , felfs van de fijde van Holland en Zeland
velen quaed- wy konnen aengevochten werden van den vyand , fo
provifien der Provinciën, en d'welk ook belaftet
hebfprekers tot bericht dienen moet die my
aengefien
hebben,
te
befteet
qualijk
finantien
de
ben,
dat , ift dat gy tuflehen nu en 't einde van de winter geen
felfs dat ik noch in defen Landen noch in Holland noit ordre geftelt hebt opte fortificatien, garnifoenen en
plaetfen, te beduchtenis, wy fullen vallen in fchaden
pennink hebbe aengetaft van het gemeine.
die
daer na niet fullen fijn te beteren.
Om nu my niet te houden of blijven ftaert opte kleinSiet daer mijn Heeren . de voornaemfte oorfaken
fte feilen, ik fal alleen aen roeren defe, welke mybedunkt hier in te wefen de voornaemfte , welke gebetert van alle onfe quaed, welke mybedunkt dat met uwen
licht wefen fal in allen anderen ordre te geven. d'Welk goeden raed fal konnen gebetert werden , indien het u
is dat de generale middelen , welke behoren te wefen belieft u daer toe te gebruiken , gelijk ik my verfekere^
onfe voornaemfte fterkte, voor d' meerendeel verkeert, datgy daer aen wel gedacht hebbende, gy'tfelvealfo
verachtert of geheel verhindert werden, mits die niet redelijk bevinden fult: maer indien gy door 't bedrijf
egalijk gelicht werden : maer yder Land , felfs elke Stad van eenige verkeerde geeften , of by gebreke van goedoet naer fijn gevalle. En is te beduchten , dat felfs eeniden wille van eenige, gyluiden bevind niet te betamen
ge byfondere meer beminnende hun eigen nut of pro- daer in tevoorfien, alfo ik niet foude konnen ffovelé
fijt, als de bevorderinge van 't algemene, alfulke ge- mijn verftand kan begrijpen) anders bemerken, als
breken niet onderhouden , die den gehelen Lande al te 't verderf en verwoeftinge des Lands,ik bid u mijn Heervele hinderen en verachceren.
ren feer ootmoedelijk , dat gy niet qualijk neemt , fo ik
Uit defe volgt een ander gebrek , dat de Provinciën, (
tegen woordelijk mijne laften (ofampten) ftelle inuwen
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wen handen. Na dien ik hebbende vele geleden, en
arbeids uitgeftaen, fpot en verachtinge verdragen, ten
dele van luiden qualijk bericht fijnde geweeft, my ook
tot noch toe hebbende gehelijk uitgeput, met verderf
van mijn huys, vrouwe en kinderen , en (ie niet hoe ik
falkonnen dragen eenen fofwaren laft met fodanige
kleine middelen, weinige bulpe, en fo weinig of luttel
correfpondentie en overeenkominge.
Biddende ootmoedeJijk fijne Hoogheid, enu mijne
Hceren in 't goede te willen nemen den kleinen dienft
die ik tot noch roe hebbc gedaen , en my onderwerpende te verantwoorden tegen eenieder befchuldiger , die
my foude willen befwareri , in eenige fake fo van Oorloge, fo van Rade, als Finantien qüalijk gehandelt te hebben, en bereid lijnde my daer van te verdedigen voor al
en allen inwoondcren des Lands in 't gemeen en byfonder. En opdat niemand endenke dat mijnen goeden
wille in ecniger maniere (y verandert of vermindert , ik
onderwerpe my te gehoorfamen als den minften der
Heeren of Edelen van den Landen , den genen of allen
dien 't u believen fal te kiefen , om te commanderen en
daer het u believen fal my telenden , 't zy om te bewaren Provincie of Stad, of in eenig ander bevel als u believen falte ordonneren en my te gebruiken. Belovende
my daer in te gebruiken uit alle mijn macht met alle
naerftigheid en trouwe , fodanig als ik weet dat God en
mijn conlcientie my getuigen fullen , altijds u mijn
Heeren en het gehele Land fo in 't algemeen , als particuliergedaen
,
te hebben getrouwen dienft.
©crëob
tegenfjet pv Sn i % ®<toembn$ i$ binnen Sünttoerpen bp piu

L-'ultcatie becboDen/ bat niemant bem berbo?bere
uScien ^mse boernen* / öitcf ftens / of billetten te b?uc&en of
en aio» boen bHienen / fonoer tijb i name en toom na ban tien
pen ban teuctor/nocli ban buiten bi nnen ber felber (tab te ö#n*
jSStt öen / uit te geben / te benten of ber&open / of onber be
wiettmi gemeinte te (tioien / ban toat (aften of materie be felbe
tn bjitf> ooft fouöen mogen tractcren / fon&er beboojlijb ronfent
&n °f befcljeet ban oen officier of öer 3©etBouberen ber
antiucc' «^tao berto02ben te tybbm. <$ptc penen fo tote fulr
»cn bet* contrarie öefer 02bonnantie fal feitelijk bebonben toer^
Konai8t. öen te öoen i ^onöec ccniflc 0i^tmujatje f f^mt 0f fup*
pon ban rccbt-b020cringe foube gebannen to02ben uit
bcrfeltocStaö/ to2pljciö en ben iBacftgraeffcbappe/
of anberfïmi acn lijf en goeö geco?rigeert te too?öen na
grtegentfjctb ban cc fanen.
®&ec anbere i^oogöuttfe rntteren bie be Staten in
'aienft Dabben toatf ben Ctoerften be ©jpljeere
feurtf bad) / be toel&e bermitö guaöe betalinge/ met
(f.i 69.) omtrent 700 ruiteren/ 0002 bienbp in 252abanb fijn
ge*
flinitfit bo!n mct lam^c honöe onberfjouben / met fijn bom feer
^uifman
ben
bp
albaer
/
<£>berpffel
in
toas
SiSe nomen
«ttfaé* bjanbff batte en grote obcrlafl bcöc. t|ier bp témebe
bolhban
geltomen bett ébetftm «^teenbacb / met omtrent
tf n boen 1000 boethiiecbten/fulrbatfp bet ganfe Eanb albaer
gtote baft op aten. 3Ben toatf toel ban fin batmen mette felbe
oocrlafl
foube ften te banbelen om bk uit te nopen / ten cinbe fp
opten
uit bat guartier fouöen bertreeften/ altemetjS toatf men
man in
©bet* oon ban meninge be felbe met getoclb te boen berPffel/ trecacn : maer 't felbe mebe ernftelp in beliberatie ge?
3tfngcn leiöfijnöe/ bonömen mebe niet raebfaem. IBaerten
roanüe* leftcrt alOfn'tEanb ftae! en beroit gemae&t babben /
ïeJUtu fobiong ïturtf&acD benoobban felste moeten ber?
trecnen om onberboub boojfiin paerbebolft tefoenen/
en itfaïfo getogen tn'tïanb ban gingen in 't begin
ban 3$obembcr/ baer lw mebe ban gelijnen 't^anb
feer tuanbfcljattebe / en fouöct mogcujn nocfj erger ge?
maebt Hebben/ ban Dn tocrb bn ongelun ban febcr puk
bec / bat tn ben foanb quam feer beerlijb gejlagen / en
een tonrp toeegö ban baer gefmant / baer W af (ïo?f /
en na fijn boob is? fijn boiu b02t$ baer na uitten 3lanbc
bertrocljcn. ,§teenbaclj i$ met fijn boln in 't Hanb ban
3B:öbc
/ en Debben 't baer baft
mebe al enftaeleiöeampt
gemaent geballen
en opgegeten.
<gjn be maenb ban december 1J79. toaren be^ta?
ten <«5cnerael nocb tot Sünttoerpen bergabert / om
cjöjc te (tellen op bele fafecn ïik ben ^2inre ban <©?am
gienDaböegcpjoponeerttot berfcljeiben tijben/ fo op
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'tgoubernementbanbenHanbe aio" meer anbere fa*
nen /baer op eenige refolutien3ijn genomen
inbe felbe
maenb/ atëfnbe maenb ban ^fanuarïo 1580. baer
ban top mentie manen fullen metten beginne ban öet
jaer iySo.alfo mijne meninge të een einbe te maben
ban ben jare 1 y 79. boeft alljier te b02cn in 't no?tc noeft
aen te roeren eenige fanen bieren baer gefchieb. g[n
ben jare 1578. en 1779. i# binnen ber ^étab Slepben
in flollanb tuflïben be iBagiftraet alba^r en eenen
ban
Comelif3/
jBinifter genaemt
oo?fp?onb
^en eenige
ber5Confij
t02iefeberpeter
bifferentg
erefen. met
banbe gueftie toao bier uit gebomen/bat be boo2f5 ©ieter Co2neIif3. ban bem gegeuen öabbc/ bat bP met
Cafpar Coolöaeö fönen meöc-bienaer albaer niet
ftonbenocbenbegeerbetebienen: ï&e reben baer ban
be boo?f3
bat getoeigert
te toefen/
€o?nelif3.
feibbeboo2
f5 peter tot
tiatiXjt
meer malen
Cafpar Coolliae^
bem bet 002becl ber b^oeöeren te onbertoerpen be
ï&erfeenber hem
enljctbeflu
te bolgen/
meefte
it met
niet
biRtoitë
fo batmen
na te bolgen/
öaben (temmen

€tofft
tot3Lep?

iiéntn
mitaa»
ffii06
Kt
jan
£$?ƒ"
bat. 0e
«w*
mm'net
€o?ne»
lm
J;ilC°tc
^afpac

Honöc eggen nocb beren /öefe3tjnc eigenfinnigbeiben ^qu
ber föecbe
oo?becl€l)?i(ti
bet ïkerbe
bartnecbigreclten/
beib/ batbatöp ÜPÖem
foebt öac?*
in be
focbtteont
uit te munten / toa.tf / feibe peter Co2nelif3. b' 002. fabe
bat bp met CafpacCooIljacüJ niet begeeibe te bienen.
ï|ier tegen toeröe boo2 Cafpar Coolljacö of ban fijnen Wat
toegen gcfuftineert bat be 002fafte toaerom peter £af?at
C02tielif3 met öem niet toilöe bienen /toas( baerom/om f °fb
bat&pCoolbaegljct uittoenbige gebaer toat min/ en jjgfns$j
bet intoenbige toat meer ter faligljeib ban nobe acöte nmettöe
te 5iin ban ben felben peter Co2.nelif3. goet bocöte.
Uit üefc gueftien tiie in het begin toel blein febenen / i0
metterttjbeen feer groot bper ban ttoeb2acöt ont(te?
ben : toant tik ban be magi(traet ban Hepben
b'een
herten ban
befen ttoijt
bat uitmalftanbe
bemerbenb
toerben/
berbittert
banberee tegen
en
ren be
fjebben ben be faben aengetogen/ en öebben baer in
toilleno?b?e (tellen. Cnalfo peter Comeltf3. met bie
ban fijnen aenbang/öen lieten bebunben bat bk ban
be iBagiftraet ban ïepben be fabe ban Cafpar Cool*
()ae^bemee(tegun(t betoonben/ fo i$ bier een anbec
quejtieuit ont(taen/ namentltjb : <©f bet oorif 3P Öet
officie ban een Cfj2i(tel»be HEagiftract/ bat bp fo?ge
bjage ober be ïternehjfte faben / en toat onbecfcljeiö
baer 3P tuflfeben be politpe en ifterbeltjbe<©berbeben.
2dl0 nu befe ttoi(tenen gefcgillen bagelijr meerberen ©e&ta*
meerber toerben / en bat gene ban be partpen mamam "n tia"
beren toilben toegeben of iet toij&en/ fo esS be fabe fo jggj0
berregebomen/ bat bie intestaten ban i^ollanb to aen
gebomen. ^e peeren Staten ban ïfollanb öebbcn n»w n^
alle beboirgebaen om befen ttoift ter neber te leggen/ gj"
bebbenbe tot bien einbe Commi(Tari(Ten binnen Éepbentotberfebeibenceifengefonben ombe fabe te miö*
beien/ ban niet bonnen uitceebten/ betotjle beibc
partijen op baer recfitblebenftaen/ en bat baer niet
alleen bepebfeanten binnen ber (tab ïïepben/ maer
00b ban fjet Claftfé / ia genoegfaem ban geDeel ötjn?
lanö / ^elflanb en anbere baer mebe moetöen/ fo
hebben be ^eeren&taten ban f&ollanb be pebicanten
bela(töen-lieöenober te geben bp gefcö^ifte/ uit <©obe0 tooo?b/ be gemeenfebap en bet onberfebeib be
toelh baerijS tuffcljenbe plitifeen^ercfeelijbe rege*
ringe. <©e pebicanten 't felbe geboo^famenbe/ hebben
opten i4iHSep 1579» aen be peeren Staten ban Jgol*
lanb obergelebert bit nabolgenbe gefchjifte.
1. •*-'
"T\Hminiftrationem
Politife regeringe
men ctvï/emrerumadnoemt)(dieenderOyerheid
(datis
poteftatibus toekomt) en de Kerkelijke regeringe, die
denheyliger
gegeven is die hebben met malkanderen deCcminifterie
gemeynfehap.
z. Ten eerften, datfy beide in'taenfien Godseen
bedieninge of minifterium fijn.
3. Ten tweden, datfy beide uit krachte der voorfz
bedieninge, des Goddelijken rechts-bewaerders fijn.
4. Ten derden, datmen hen beide van wegen des
dienfts Godes , welken (y bedienen , ook om der confeientien willen , haer eere fchuldig es.
5". Maer

ftfjjift»
SJ^kn
bet 8iet^
&«j
baboe
gemeto*
ffÖflP p"
g^fog
D'toelK
^fr&'j"
t^f°nu
üterafc»

Het veertiende Boelc.
geringe
ft.

Maer dcfe beide officien, regeringen of bedieninnderen onderfcheiden alshieï
, worden van malka
na volgt.
.....
. ,
g6.en Ten eerften, dat de Overheid (behalvendebewaringe des Goddelyken rechts ) ook forge draegt voor
de Republijke of gemene beften , waer van vvy hier niet
anders feggen , dan dat allerley perfonen fo wel Kerkefo veel lijf en goed aengaet , onderlyk als andere
worpen fijn. , hen
7. Ten tweden,dat ook in de bewarirrge des Woords
Gods, en der Kerken difcipline (in welken twe ftucken het Goddelyke Recht beftaet ) en in der eere { die fy
met malkanderen gemein hebben) de Overheid en de
Kerken-dienaers verfcheiden ampten dragen.
8. Ten eerften, der Overheid-ampt is te beftellen
dat het Woord Gods gehoort worde , en op dat het felve gefchiede met hare autoriteit en exempel dat felve
te bevorderen : daer-en-tegen es der Kerken-dienaren
ampt, dat Woord Gods om gehoort te worden den volke voor te houden. En opdat het met cerbiedinge en
toeneminge der Godfaligheid gehoort worde, fijn fy
fchuldig getrouwelijk en voorfichtiglyk in der Leren te
arbeiden , en hare Godfaligheid , fclfs in den wandel en
leven te bewyfen.
9. Ten tweden, der Overheid-ampt is de verachters en vervalfchers des Goddelijken Woords, fyzijn
dan Kerken-dienaers , publijke of private perfonen, uit
krachte hares gebieds te dwingen om der Kerke den
uitterlijken vrede te laten: maer des Kerken-dienaers
Ampt is de felve in Chrifti name te vermanen, om
vreedfamelijken God te dienen , en fijn woord eere te
bewyfen.
10. Tenderden, der Överheids-ampt is, een uiterlijk menfche met uiterlijke ftraffen, dat is den genen
die den uiterlijken vrede der Kerken verftoren , met gevankenifle, aenden lijve, ofmetgeldr boeten te ftraffen: maer des Kerken-dienaers Ampt es, een inwen<Hgen menfche met inwendige , dat is een geeft of ziele des menfehen, met Geeftelyken Wapen, als met
verkondiginge en dreiginge des eeuwigen levens en des
eeuwigen doods , tot bekeringe te beroepen.
1.1. Ten vierden, het es des Overheids ampt, de
lijfftraffen en geld-boeten , na gelegentheid der omftandigheden der plaetfen en perfonen, en destijds, te ordon eren, te verfachten, of ook ftrenger temaken :
maer des Kerken-dienaers ampt es , de vermaninge van
God in fijn woorde verordineert , de dreigingen des
Goddelijken toorns en d'excommunicatie ofuitfluitinge voorfichtelijkte gebruiken.
tx. Tenvijfften, is het der Overheids ampt, te beforgen op datd'uiterlyke vrede der Kerken ongefchend
bly ve , dat de gene die den felven verftoren , geftraft
worden na gelegentheid der mifdaed: maer des Kerken-dienaers Ampt es, uit liefde te arbeiden na den
regel derDifciplinen des Goddelyken Woords, dat de
Ziele des genen die mifdaen heeft, ter faligheid kome.
15. Ten ieften, der Overheids-ampt is, als men handelt lyfcf goed teftraffen,aldaerte prefideren : maer des
Kerken-dienaers Ampt es een voorftander te fijn, als
men in een Kerken-Raed handelt , om de confeientien
der menfehen te onderrechten ofte bevredigen.
^ 14.. Dit fijn de fes Ampten der beider Politifen en
Kerkelyke bedieninge,fo veel het de bewaringe des goddelyken Woords aengaet, de welke (hoe wel [y verfcheiden fijn in den dienft) nochtans tot een gemein einde:
dat is tot de glorie Gods (die der beiden Politifen en
Kerkelyken Regeerders gemeine Heeren es ) gericht
if. Nu volgen voorts drie Ampten , in de welke fo
veel de bewaringe der Kerkelyke Difcipline of regerinEe
;,de
van der Kerken regeringe ook
ondeaengaet
rfch
fij-eide
n Overheid
is,

_r1^, Ten eerften> de Dienaers der Goddelyken
W oords met de Kerken-Raed , of vergaderinoe , behoren naden regel des Woords de Kerken-Difcipline in
te ftellen: maer de Overheid mag de felve Difcipline
( indien 't haer belieft ) tegenwoordig of ook abfent fijn.

i

de, examineren, eafo fyietdaerin mifpryft , bèveien
dat de Dienaren des Woords de felve na den Goddelyken woorde verbeteren.
17. Ten tweden, de Overheid heeft (alsook de Kerke Chrifti ) macht te verfoeken , en daer neven hare autoriteit teftrecken , fo van node es , dat Dienaers beroepen, en de Kerke daer mede beforget worde, en
daer toe heeft fy macht in haren Rechter ftoel te ftraffen
fulke corruptelen en overtredingen als wereldlyke ftraffen verdienen : maerde Dienaers des Woords met den
Ouderlingen verkiefen de perfonen tot den dienft bequaem, diemender Overheid en der Kerken voorftelt
om te approberen , indien geen wettige corfaek om te
wederleggen voor handen es, en als fy geapprobeert
fijn , fo is der Dienaren Ampt de felve in haren dienft te
beveiligen.
18. Tenderden, als het gefchieddat de Kerke niet
eens gefintof met den fchifma of fcheuringe gequek
Word , fo es der Overheids Ampt , de Kerkclyke vergaderinge te beroepen ofaen teftellen, enfo veel als de
uitterlyke actie aengaet, te prefideren : maer als de Kerke en Gemeente Chrifti in vrede is , fo komt het beroepen der Kerkelyke vergaderingen, en het prefideren der
Kerken-dienaren te doen.
io. Ten leften, foveel deeereaengaet,diemenin
't gemeen de Politifer Overheid, en Kerken- dienaren
fchuldiges, de felve ftaetniet ingelyken graed, want
(nadien de Dienaren des woords geen eigen gebied hebben, maer haersHeeren Chrifti ) fo mogen fy niet heerfchen over de confeientien der genen die fy dienen: maer
de Overheid heeft gebieden beide over de lichamen en
over het goed haerder onderdanen.
Daer na, den dienft des Woords en der Kerken
ao.
is een waerdigheid, die meer gelyk es eender Vaderlyker als een Koninklyker, endaerom werdfy meteerbiedinge, leerfaemheid en eerlyk penfioen of onderhoud (daer van haer de Overheid verforget) in haer
weerde gehouden. Maer de Overheid die gebieden en
politifen dwank heeft, over alle hare onderdanen (fo
wel Dienaren des Woords als andere private perfonen )
moet van allen met eerbiedinge , gedienftigheid , on-
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derworpinge, enbetalingcvan fchattinge, ('t welk de
Overheid met privilegie niet en remitteert ) ge-cert
worden.
Deuitfchrift hier van is mijnen Heeren den Staten
overgegeven den z4 Mey 1579.

"T)€tt ban
ttotfiSeiDen
toag ftonben
eben todücfe
jjterarticnlennietinalleg
mebe niet gébaett/ ®tm&
-L-'öte
toe / bat meer té fp fïelbcn peter €02nelif5. af ban n> lin™eL
SS IZ
hen Dienft/ 'ttoelft fpfeiben batfp ontoeDerffrefcelijH icnjBïe*
bermocBtente boen/ alfo Bpniet Danöpp20bifïetoa£ m.ff°P
aengenomen. Igier mebe meenbenbie ban 3leiDen/Dat ffii
ben ttotfi foube ceflerem maer be boojfó pieter Co2tte? n«i
ttf3.
tot©oo2fcBoten opeen <©02peen ure J^fic»
baer begaf
f uitenBern
gelegen/ albaer BP P?eDiBte: Debo2gerpe EJ2
ban Eetben Die ban fnne partpe toaren liepen Daer met af.
menigte tér pjebtcatien/ fjier Doo? bermeecöerbe ben
ttoift norfjbele Beftigcr. <&e peeren Staten BaDDcn
gecommittcert ben fiaeb0öeeer HSf.2irtu^ban252C5
berobe en |E& ^Jan ban <©lbehuarnebelt/om be gut ftie
in be öeligie/ en fefcere gueftie ban iniuric tufftnen ben
^eereban3©ijngaerbentegen0lilae0^mgenf5.<6aeï'
bat Ben be JlïSagiftraet aentrofe / en mebe uit beft nue^
fïietoa0fp2uitenbe/ te acco2beren. Cafpac Ccolïjacg
baernadntboben3i)nbeinben^age/ inbe Ciaflïcale
bergaberinge albaer aengefcï)2eben/ baer in uit allen
blaffen ban l^ollanb een #2ebieant toasef berfcli;ebcn/
baer Dp oor genomen té giöfianneg (Caff inujef / ®2ebt*
cant
feftere <©ebeputecroe ban
. ban 3ön €rcell. met
.....
fijn €reeIlenttC en OOK ban be peeren «Staten / £ 1 1 1 !l
Beeft albaer etnftehjH geBailbelt Om be fane/ en ben
ttotfi tecneber te leggen/ enboetoel Betfc&een bat De

fanc foopeen
toa£ niet
om anbetsf
geacco2beert
ben/
té baergoebeboet
bocB eirttelön
geballentetoer/ ban
bat goeb gebonDen too^be/ batDetoijle peter Co?nelif5. ban Den Dienft toag berlaten/menCafparCool^
BaesfooH ban 3üncn Dienft foube boen fïtlflnen/ en bat

rf?tfl,fpör
JÜJ
tont be*
1*22,
m!

IÏ79*

Oor/pronk der Nederlandfe. Beroerten.
ppgeburendeden ttotfï niet pjediuen en foude. 3&ocB jegeltju tebebtoingen met uit/agen en te betoeïbigett
ben ttoifl i$ Boe langer Boe meerde/ getoo?den/fulr dat löiefeftonbenenmocBten/ enfocijtende ffêagiftraten
HitbenfelbennocDfneer andere ctpiflen gebolgt 3ün : felberte regeren/ maöenbe pofe biberfe accoo?denen
©fcban toant de JiBagtftraet ban 2£.ciden lieten m ö?uö uitgaen tractaten be felbe toel met eebe bebefligende : maer bf e
niet langer obferbcrenbe/ ban tot batfede macBtbre*
3t"Jf" een
denBandel
en 't gene enbp ber*
Den gen
om een anberte turberen/ tot groter oneerenban
SoW
öacc juflificatiedaer
w Gebaen toas/infp
toaren
juftificerende/
catuuif Baienbe: ban geloften Beeft CafparCoolBaeë fijn eer* <©od 2llfmacötig/ die 't felbe niet langer foube onge*
ll«cn.
(ie en ttoebe Apologie ut b?uu laten uitgaen/ daertn flraft laten: biddende de gemeente en alle Cb?iftenett
Bp ben Danbel met peter Co?nelif5. en met 5£uca$ bat fp Ben bocD boo? fulfee balfe geeflen en leringen totl*
feefre toaiS berBalende. Cintelü&en na bele moei* ben toacBten / en <©obe bidden bat Ij? ben ï^ince en al*
jten0 tsES öc fafie foberregeb?acbt/ batterden 19 2Cu^ Ie anbere peeren/ 't Bette toilde bcöeren / dat fp der
guftt 1580. een fubmiffie gefcöicdc in bier poltttfe Calbiniflen btoalingen en balfe leringen bebennenen
mannen en bier $?edlcanten/ boo? detoelfee befane be reine SCufburgfe Confeffte aennemen mocljten:
m formeel p?oce£ beleib toerbe/ tufTcBen tife ban fcfjelbenbe dagelijr be Calbinife / papiften en IBennt*
ben ouden Uerften-raeb ban Xeiben/ met gare ad* (len boo* balfe SeeraerjSen fielmöo?der$. mt toert»
juncten in conbentie en re conbentie ter eenre: en be albug / fonber moeite en bp oogluibinge boo? be bingec
ïfêagiftraet ban gleibcn ter andere 3jjben/ enoofetuf* gefienen gepafleert ♦ maeralfo beboo?fcB?eben ^an
fcBen ben boo^frb:eben ouben fóernen-raeb ter eenre Zaliger opten 9 SUugufti 1579. onder anbere gep?e*
en Cafpar CooIBaeg ter anbere 3(jben: toelfeeSfirbt* bint öabbe / bat de Staten bp ben anberen fouben ber*
tersnabele moeiteng met betoilliginge ban partpen gaberen om ben Coninb ban .Spangten te ercluberen/
een transactie of bereeniginge gemaeut en getroffen betoel&eengroteenftoaettoicbtige falie toag/'ttoeiö
©en nebben ben 29 ©ctobjig baer na bolgenbe : toaer me- , fonber merlfelij&e rebenen niet beBoo?be te gefcBieben/
SSïm' öegeacco?deertengefeib toerde dat alle 't gene ter oo?* I bpfonderfodaer beel aenBangertf ban'tpaufbomen
feS
oneenigöeib/
'tgebolg
ban bien
ge* ! der
Calbiniflen
btibe
balfcff
leerden/
mme en fafa
feid / banbz
of gebaen
mocfjte 3ijnen/ foude
geBouden
toerden
bermaenbe
BP betoaren/
gemeentebie bat
fp <©od
fouben
biddenfo
ffl!!?nw al$ betgeten en boo? eeutoig begraben: beBoubeüjb (betotjle be oo?faten ïjem nocö onbeuent toaren ) be
K> bat peter Co?nelif3» enbe gene bie fjemgeabljereert peeren toijgföeib te geben omfulrniette boen: batBP
iriD
Dabden aen b'een 50be/ en Cafpar CoolDaejS aen b'an* ban gelpen oou te bojen / al$s in ifêaio be 3©et albaet
?> ber jijde/ boo^be gemeente boen fouben be frtjulbbe* berfet ïoasf / boe? berfcïmjbinge banjün €rcellentie
n ftenninge/ hk Den-luiben refpectibe boo?gefcljjeben !aenben25aliu gebaen/ gep?ebint Dabde/ bat Bet ben
33 toerbe: bat be föerben- regeringe foube toefen ge* jpjince genen goeben name foube maben bp anbere
3, lijn fptoaöboo? ben ttoifl: batbe berfeiefingeber<0u* ^§teben/batBP in'teligeren ban belBagtfïraet Bate
a»3 berlingen/ en ^iauenen/ foube boo?taen gefcBieben be gebaen tegen be p^ibtlegien ban 3©oerden/ ehce»
öp ben öerfeen-raeb tot fulfeen getal / alg be felbe oo?* nige balfe C0?t(l^nen { BP meenbe bie ban be oSerefo?
■» baerlijn foude acBten/ bocD altijd een berbenbeel meer meerde Religie toaren) baerin gefteït/ endiergelijfte
3» perfonenbennaagi(lraetp?efeme.ren/ om bettoe ber*
'ttoeib gebomen3ijnde totbenmflfc
33 ben beien baer af bp ben felben geapp?obeert/ bege* p?opooflenmeer/
9i
ban be Staten ban l&ollanb / en bjefenbe bat uit foda*
» meenteboo?ge(ielten baer na tn Baren bienflbebeftÉgt nigep?ediratien grote onrufle foude mogen ontflaen/
3j te tooiden : bat ben jfêagiftraet b?p foube.daen en blij* nebben aldaer gecommitteert Sonfeliecr ïodetoijft
3> ben / altijb ttoe uit Baer Collegie (Eibmaten ber öer* ban 25tnbB02fl CommiffarijS ban de monfteringe /en
35 ïten 3tjttde) tebeputeren/ bie bpfttten encompareren 45errit5Prarif3. Regeling ^ntfangerbande generale
3> fouben mogen/ alginfienbertfen tpefienber^/ fobiu* mibbelen ban 'tguartier ban ber <©oude/ om Ben te
»toil0al0BetBen belief be/ fonber aldaer tep?efiberen
op beopjoerige fermonen/ p?opooflenen
93 of botste nebben/ mtt$ bp Ben boende belofte ban te informeren
Bandelingeban gfoBan Zaliger pedicant aldaer ge*
3> berjtoijgen toat geBoo^t / en bat be felbe m tijds ban al* Bouden / fo toel tegen ben pince ban ^rangten/ ,^ta *
y> Ie bergaderingen ban ben ^cruen-raeb bertoittigt fou* ten ban Rolland/ ais ben onberfaten bah 3@oerben.
3> ben tooiden: bat gieter <Co?nelifTen tot 3tjnen bienfi 3©elbe boo?f5 Commiffariffen albaer Baer lafl bol*
3J foube toebetfecren/ en bat SfloBannes i^al tn 3önen baacBt Bebbcn ben leflen 56ugufli/ en na bat fp Ben rap*
3> bienft foude toerden geapp?obeert/ allesSfonderp^eju* po?t baer ban gebaen Babden enbe infomtarienober- ben
rra fen»
v bitk ban eentge andere kernen/ enbeljouben Bettn* gelebert/ f03tjn anbere Commiffariffen tot 3Boerden Jgg*
3> Bouden ban ben comp?omi|^/ nopende Bet b?agen ban gefonden om ben boo?f3 Zaliger felfS op eenige articu* moet'
» be boften: maer aengaende be 25oeben bp Cafpac len te Boien / en onder andere of Bp niet gep2edibt Bad* Cont'
&«i om
» €oolBae$f uitgegeben/ bat BP Bent in bat (lub foude on* be/ bat alle bie. fiaerbpbe 45erefo?meerde lieten trou* £U
?> bertoojpen den Claffen / ^pnoden/ of toie bte 5ön fou* toen en bptit felbe gedoopt tooiden / berdoemt. Stem ren cP
» ben / en dat BP bereid toajS tot allen tijde ban fijner lere bat alle Calbiniflen meinedig/ berbond-faeberS en öe^?e»
» reïtenfebap te geben/ en met <0od0tooo?d obertuigt trouloos toaren en meer andere. J©eCommifTarifren KS£h
Bern ontboden Bebbenbe/ Beeft Bp Bem eerftelijb be* hanl>^
> > 30nde der toaerBeib plaetfc te geben* ,
beree*
felaegt
/ bat fo Bem pemanb raotBte berblaegt Bebben/ baer.
SBlbu^ iö befen ttoifl ten iejlen boo? arbitrale
e
ergernifT
ninge na lange en grote moeiten / niet fonber
't felbe beljoo? 0e gefcBted te Bebben boo? fijne be0oo?lpbe
terneder geleid/ en picter Co?nelif3» toerb in fijnen (©beriabefb in ber flad a©oerbctt.^ieö niettemin iant>
öicnft tot geiden gereftitueert: maernamaels tèden tooo?de BP bat Bp niet BaOdegepjedint/geleert/nocö ge*»
ttoifl met Cafpar in 't ^inoduö inbenjare 1582. tot fP?ouen / dat alle die Baer bp ben Calbintflen troutoen
|Biddelbo?ggeBoubentoeberomontfiaen/ altoaer BP lieten en mebe omgaen berdoemt toaren : maer bat Bp
banben <©oop alfo Badbe geleert/ batof fpfcBoonban
uniceerti.ö getoo?dett/ fot'föner plaetfefal
geercomm
bcrbac!ttoo?Oen.
een balfen Êetaer en bctter bedtent toerde nader tnfet*
(€ot aBoerben tn l|o!lanb tö 00b ^n befen jare 1 ^79. tinge Cb^/bat Bet eene retfite bope fp: dat BP 00b Bet
feheren ttoifl ontflaen tn be fabe ban be Religie / en i& andere fo fïetBt en in fulöer maniere niet Badbe geleert;
3®oec»
benen
ben oo?fp:on& B«r uit gefp?oten. 25innen a©oerden begeerde men foube dfeb?agen die Bern geBoojt Bab*
flellen* ®p be ttoebe felacB*
toak'ürt toaö befe ttjd geen ander oejfentnge of erercitie ban ben/of be blagers boo? Bem
op bat bierbe Capittel
batfjp
/
i»* Religie / ban alleen ban de Euterfe of Confeflïe ban te beeft BP geanttooo?t
|ïarn' 2Cuf burg / en baer toaren ttoe $?edicanten of EeraersS <©3eagefeid Badde/ niet alleen ban ben Calbini|ten/
beneenen genaemt goljan Zaliger/ en ben anderen maer ooit ban be papiften en alle bie baer aen fcBuldig
^>enricu0 geland/ tik daer lange töd geflaen Badben. toaren/bat be pacificatien en berbonben die met ecben
séefc Zaliger Badbe bibtoilö inde öerfee aldaer gep?e* gemaebt toaren/ geb?ofeen too?ben/ ais tot <6ent/3Cm *
bibt enbehlacgt datbe Staten en itanden ban Ber* Serbam/^aerlem en toaer Bet meer gefcBieb toare/ te*
toaerg-ober gefiomen toaren uit bat berboerbe balfe gen Bet ttoebe gebob <6obe$ toaS: toant men fag liet Boe
paufdom/ engeraebt onderde balfe op?oerige Cal*
aen fterbfie toaren/ be Calbintflen
biniflen/ die met Bare Confiflojien niet fotBten baneen be ©apiflen/baerfp
uit toeben : en toeberom joegen be Calbiniflen de ©a*.
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Het Veertiende Boek.
toaren en ooft tegen fp?aften. 3&e fe(!e toass 3ö« bp^
pitfén tut/ ai£ fnöc ftcrftftc toaren/ fomen Dagelyr anD om Dat BP bermantnge geDaen BaDDe tegen Den
b?eDe metten bpanDen te maften / Dat Bp fiem ooft boo?
<<©ob betert) boo? oenen fag/ 'ttoelft <0oD geftlaegt
n/
rao(ï5ün/ 'ttodft De €>berfieib befioo?be te (traffee*
gebaDer niet ftaöDc toillen toelaten om Dat fiponboete bonbb?
obermittf fiet<S5obiofe menebigeen troulof
beerDig leef De en in fes* jaren niet ten 38bonDmael
Bertf toaren/ ötcfulr Deöen/ beriep fjem bfentfialbcn en toa£ getoeefl. ^p BaDDe fiem ooft Sïnno 1578. Den
ooft op 3ijne toefioo2ber0: en aengaenbe ban anbere 18 ,§eptemb?të opentlijft befcfiuIDigt boo^be €>berKlachten Die ober fiem geb jen maren / feiöe Bp/ Dat ful* ficiD / Dat BP onrecfit ban De erffonDe IcerDe/ macr
. fee blagen effen ban Den felben Dofen gee(i hen guamen/ 430D lof niet betoefen/ Beeft fiem ooft Den i ©ctober
atëober bendeere €02t(to/ Dat fip berboben fouDe
in 't^ermoon
opcntlijft
tegen
alle reeftt
toeDerfp20^
CF. 172.) ftefc&enDen UeiferDcn €fiien0te gebert/ om Bern Der ften/
Daer
ober
beel
lïeDen
berftfi?tftt
toaren/
Detoelft
©berfieib tegen te maften / bab Dacrom Dat De peeren
en D'«©berfieiD mo(l geftlaegt 3tjn. *E>e feben*
Commiffariffcn fulr ter tierten toilDen nemen/ ober* <Ö5oD
De
toasf
3pn bpanD ban geujften / om Dat fin fiem boo?
De
Dat
rtfonb
mittf De ^eibenfe rechter $ilatn0 toelbe
geen
gebaDer
fiabbe toillen acepteren/ Doen fip/ bn
3BoDenDenS£eeregïefüm uitfiaet enmjbberfelageten Der ^ope 3ijn goeDe bermantnge beracfitebe / en fict
öberanttooo?b fiabben: Dat fin Bern oor op Den $?eöife* ftinö toeDerom ongeDoopt uittet jfóerften nam. «De
fïocï fiabbe beranttooo2t op fommige perfotien/bie fiem acfitde toa^fiem bpanD/ om Dat fipüem Cfi2i(teiijft
t'onrecfit fiaDDcn befcfiulbigt/ toa$ baerom/ om Dat fiaDDe bericfit (toaerom fip ^onDaegs? niet ter ïjerften
ïjpuitnoob fiemmoft DefenDeten tegen fulfte batfe ca* guam) en fip fiem boo? genen Cfi2i(ieii)ften gebaDer
ïumnien al$ hem na gegeben toaren / na het tooo?b beg BaDDe toillen ftennen/ Daerom fip BetftinD ooft uit Der
peeren €tt. %. «Strajfet met ganfefien ernftè en tact Dn Öerften BaDDe toillen nemen gelijft ooft 3ijn foon: en
niet beracfiten. 't ^ouDe ooft 3tjn flil 3toijgen argernif*
Dat Bp fulfte groutoelijfte mifb?uiften be(lrafte/
ft gegeben hebben/ tegeng beö peeren tooo?D / 2.<£o?. 6. om
Daerom
fiem bpanD getoo?Den/ gelijft eenbec
Jtaet onö nïemant ergerniffe geben / op Dat onfe ampt Die bp Dertoarenfe
g^oop
feiöe:
nietonöer <©oDtoare/
niet geïaftect toerDe * Daerom fiaDDe fip hem na het ex- fo fiaDDe mp Der ^uibeltoanift
lange toeg geboert ; en een
empel Der p?opheten/ Deg peeren €fi?ifït/ en Der 31* anbere/ toanift inber^erfte
uuattie/ toatfouDe mp
et/
jft
tooosb
pofïelen opentli bcrant
aïfoftp niet tn Der
Daer
in
Der
monöbliegen/
en
meer
anDerss Daer ober
fjuifenenopter (iraten feonDe gaenom hemteercufe*
ren/ Daer na fieeft Rn De Commiffariffen gebeDen/Datfe BpD'<©berfieiD Difttoitë geftlaegt fiaDDe/ en Dan nocfi
iie peeren Staten fijne goebgunflige peeren/ 3ijnent etlacen ban De <©berfleiD niettoasf ge(iraft ; een onfjalben b?ienbelija toilben DtDDett goeDe aefttinge te Dere Die fip Den CommiflTarifiTen noemDe toaj? fiem
toillen nemen op De aehfilagertfen getuigentfifen tegen bpanD en fiaDDe tegen fiem getuigt/ om Datfip fiem
SeminDefefaften/ fofouDenfiare €.€. bebtnDenDat opentlijft*in Der ©erften genóemt en ge(traft fiaDDe
fp Bern uit enftel Baet en ntjD beftlaegt fiaDDen : Dan of ban toegen 3ijne toberfe teften-beDieDinge mette fïf*
fjp niet boo? feftertoifte toatfict boo? perfonen toaren/ te/ DeiefgouDen ringjes fialbe Detoeïfte Den25aliu ber=»
fobeftenDe fipDocfi Dep?efumtie te fiebben opbefelbe lo?en fiaDDe* ^efe fiaDDe fiem uit fiaet om Dat fip fiem
öie boo?Die ttjD bn De CommfffarifTenop't^uigtot ban 30n fonDen ge(iraftfiaöbe/begeben l)p De tegenpar*3©oerben gebo?Dert toaren getoeeft/om getuigeniffe te* tpe ban <©oDe en 3tjner €B?i(lelöfter <0emeinte/en ber^
_ r gen Bern te geben/ fomen feiDe/ ftoembe Daer meDealle maentfünbe ter boete/ fiaDDe Bern niet toillen beteren.
De boo?fcfi?eben perfonen Slagers? ofgetui*
e gen&otegennu fiem
t fiaDDen / repiocherenD
«SS68
öe
Öcne
ö*c
J*S*tK*
fism
getuig
toaren/ fotoerDen De Comnuffartffcn
rö «et be De felbe / feiöe Den eenen fijn bpartD te toefen / obermttg
jgctmjen [jp hem gefïraft BaDDe om fijn oneerbaer bnflapen / te* en peeren Staten ban l^ollanD confiDereren uit toat
fp fiemberftlaegt entegenss fiem getuigt fiaD*
aeromr bp
fip oo?fafte
nD/to
^olla
Der&ttotaten
ïliïfS» öen
Den/ te toeten: Daerom Dat fipöe toelbaertDer i§taD
n gebaDe
gert cBaDDe
elfifte
fiem ö'o?bo
getoeinnanti
een ban
€fi?i(t
feect
ben 3£oop eens* ÉtnbjS toe te laten / en ooft Datmen fet* en De£ ganfefien SlanDsSgefotfit/ enfiaren ötrecfitfen
hibbm
De Dat BP ben pets? tot atrecht tn Den tijb BacrDer bele* b?eDe mitten bpanDen/ D002 Bet CB?t(teItjftgebeD en
geringe BaDDe foefcen te maften. «Den ttoeben/feiDe BP/ bermaninge fiaDDen Balpen fiinDeren/ en Dat fip De
fwmtjp.
toatf De0 eer(f en 25?oeDer om gelofte oneerlijft bpffapen loflijfie ojDonnantie DtjS <©berfieiD op Den fiutoeïij*
ftendaetonDerfiouDen/ cnfifttluiDen mfiarcopentlij'
tegen D'ojbonnantie Der €>berBeiD gefïraft tocfenDeen ftemoettoillige fonDen niet fiaDDe ftonnen recfitbaer*
3£ope
r
n
Der
ttte Bnboo? genen €B2t(telijbe gebaDe bp
ftaDDe feonnen arcepteren/nocB öct S|. Sacrament Dejef DigenmetgoeDertonfcientien/ tegen <6oDeö 3©oo?D/
aibontmaelö in 3ijnDer nranfeBeiD/DetoijIe Bp notB on= toant Daer fïaet gefcfi?eben 1 .Thimot. f. Die Daer fon*öoetbeerDig bjaö/geben BaDDe bjillen/ fo BaDDe BP met Digt Die (traft boo? allen/ op Dat Die anDerenfiaer b?e^
fen. l&pftonDe ooft fulfte menfefien toanneer fp onboet*
onrecBt ter «5ouDe Bern bcfcBuïDigt/en 00b in eene an* baerbig
enongelobig toaren en bleben en Ben tot fia*
öere fafee onrecBt en ontoaeracfitig tegensf Bern ge^
tuigt. cDen DerDen feiDe Bp/toaö Bem bpantr onfijn re CB?i(telijfte <0emeente niet beftennen tot gebaDe*
boojnoemDe ttoe ^toageren totïle / om Dat BP Baer ren niet aennemen : toant fp ftonnen boo? Dat ftinö
ban toegen Bare0 ongetrouben bpfïapensf geflraffet niet biDDen uitrechten gelobe/ 006 ftanmen fienniet
Babbe/ Datfp Baer tegen <0oDe^en Barer<©berBeiDief beladen batfp DatftinD in3öher Religiën fouDen op^
ü?Dinanttc opgeleiDet BabDen/ Daerom BP ooft boo? boeDen / obermitis fp fiaer felben Daer toe niet en beften*
geen (CBriftelijften gebaDer geaccepteert toa^ getoeefl : nen : Daerom feiD De heilige paulus* r. Corinth. y. Doet
BPBabbeBem ooft balfcBedjft befcBulbigtban balfcBe banufientoegDatbooiSt^/ Eph. 5. fiebt geen gemeen*
%cet in 't (tuft ban De erf[onbe/ ftaDDe ooft frt feftere fcfiap metten onb?ucfttbaren toerften Der Dui(lernip
faeft tegen ftem onrecBtebju getuigt en ooft op Bct^te* fe/ maer bele meer (Iraffet 3p/ i.CorintK 6. treftt
DeButsf felfjS beftent/ Dat fin partpe tegen fiem toa& niet aen b?emDen ioft metten ongelobigen/ <jr. ful*
wt bterDe toasf fiem onbillijft bpanD/ Doo? Dien Bp ftengeb2uift Der affonöeringe cn^ope en3ïbontmoel
fiem in Den tt)D Der belegeringe bermaent fiabbe 7 Dat* toerDooft in Der 2Cufburgfe Confeffie berfiaett/ Daer
men met Den bpanDen t'ötrecftt geen toebe fouDe ma* Dejs bannen geDocfit toerb. daerom Den p?ebtrant
fien fonDer confentban Den pointe en Staten ban t|ol* totpein Den €DelmanDfe *®ut D'Sfilba geDïcnt fiaD*
lanD/ Datfip fiem ooft ge(ïrafc BaDDe Datfip tegen De De/ niet boo? gebaDer fiaDDe toillen aennemen: Die
ojbinantie ber «Dberfieib ongetrout/5iin baberiS fu(lens ban De 3fêifenmaer fiarc p?cDicanten DeDen cenen
Docfiter fiabbe beflapen/ en baer na ban eenen Calbi* SBlbanifen (©bcrfïen opentlijftcn in ban : tot Hamburg
nifen ^icbtfter tot «ï^ubetoater / fonber confent en bif; toouDen De p?eDicanten Desf hertog 5CDel 3lDoIpfi0
penfatie ber <0berfieib / fiem fiabbe laten troutoen.^e Dienaer / Die «3B»ur D'SClba toouDe Dienen/ niet confente*
öijf be toefenbe Saeb of ©joebfefiap toaö fiem bpanb/ ren totten SCbonDmael Deö peeren te gaen:toant<(rfi?i*
om Dat Bp op palmbag %tmo T578. Doe fin tn 3ün (ïuö feiD Luc. ir. toieniet met mp té/ DieijS tegen
3lmpt fp2aft/ Doe fin Den boo2gaenDe tot geen geba* mp/ éc. 5^ie nu i\\ hare iserfien tegens? fiaer ficfi moet*
Der fiabDe toillen toelaten / fiem totttcr boete bermaen* toiilig (lellct/io' ooft een moettoillig menfefie/en boet te*
te 1 fiebbenDc bele folDaten om Dem 7 bie Bern ooft tegen i gen <i5oD en fijner CD?i!telijfter Religiën Die fien b?p ge*
latet?

^79' laten
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f$ ban ben f&fnce ban <©rangien en graten ban faemgebonben teberfceften eenen Sfeer &it\M$M>!*'
monf3. bie Oem bielb te toefen ban be ConfefTte ban
^ollanb/
Op boet
ooft tegen
befer&tab
en tegen be
artijftelcn
bec b'o?bonnantie
ï!eligtoniSb?ebe/
bp ber fljufburg/ entoagecnijög piflooagetoeeftte^aepf*
$|oogOetb/ «frcellentien/ en ïïaeb ban Staten ge; tooube/ Oabbe eenige jarenlange t'atretOtgebangen
maeftt/baèr aifoftaet:en om te fcOutoenbeincoube* gefeten op 't 25ifïcöop0 i$of bob? lafte ban ben 2Sif*
ntenten bte meeftboo? petulantie en b?oobb2onften* fcOop al$ een Huterfe of netter/ en toaö $ebert be pari*
feftap gefcljleben /bp ccrlofe/ febttieufe en ttoiftige ficatie ban <ö5ent / uitte gebanfteniffe ontflagen / en
heeften /anberg nietfoeftenbe ban alle goebeo?bon* ban ben ^eere ban JBarmont toeberom beroepen in
nantien onber be boet te &2engen / ig geo?bineert bat elft
3£o?p'toag
ban / gelijft
^epfbioube/
enboe-toei
Bern abftincre en berb?age te ftomen/ of Oem te btnben 3ijn
Confeffïe
ift gefeib Debbc/
fo toag DpOP banbe
noen*
ter plaetfen baermen anbere föeligie ban be 3ijne i$ er* tang metbie banljet Claffiöban ïttjnlanb geacco?*
ercerenbe / ten toare Op Oem reguleerbe na bé getooon* beert. <©efen iifcer^iclaeg &pmonfö«. bonbmen be* mtt
te en exercitie ban alfulfte l&erftenof (Cempelen baer
bat OPp2ebiften.
boo? cenengionfeïjeer
tijb tot 3©oer*
OP Oem in binb/op pene/alöbo?en/ fulr toerben be cjuaemteberfoeften/
ben fonbe mogen ftomen
€Stjf* §£la^
Sfj.
peeren Staten toel oberbenften inbierfaften/enoó?* b?ecOtban<©ut>enboo?be ^eercban<©pbamen^enf* $tn>v
beien/ toelftpart Oen tegen «60b/ tegen be@berOeib
mag in beegtijb <5oubernèuuen
en Oare o?beninge Oen fetten en ophoer aenricUten:<0cb b2oeft
a©oerben/betoelftetcnberfoefte
ban bc Cafteleinban
boo?f3Öo?ge* jj"1"*
^oLoe
ren(
bic
ooft
eenen25urgemcefïer
enbcvfcneiöen
ban
homtmt
gebeöen baer toe tojjöOeib enberftanbtotfnnereeren
en üanb en lieben ten beften»
$a oefen tö be boo?fcO?eben fjan Zaliger in ben be iBagiftraet met Ijaer Dabben ) feu?eefaen ben ï|ee* w™'
5^ebeljcm
3tjncn
3©armont
om fijnen
p?ebicant
boo: beb2unbfcl)ap
een tijb te mogente 0EB*
re ban boen
ï£age ontboben/en Oem fijn eenige arciculen te lafïc ge* toillen
leib/enalfoOP Oem ercufeerbeopbefelbearticulente ter leen Oebben / betoelft befelbe/ öocD boo? een fto?te
anttooo2ben/ en ijem baer ban grotelijft beftlaegbe/ tijbp?obifionelijften arcojbeerbe. 3ifo cjtiam befelbe ©rmr,
berfoeftenbebeftlacDteöpgefclmfte/openinge ban ttc totjfêoerben/ enbebc 31)11 eerfte p^cötrattc binnen be ftepie»
3an wfo?maticn tegen Oem genomen/ begerenbc ooft al UerftcbanlBoerben^onbagben i>-5Sobemb?ig/ban JJjj"*
&aum b02en 3ijnc befcOulbigerd te toeren /focg Oem einte* alfo hi föerftmeefterg toeigerben be fïeutelen om be ^frCf0V
Öerftc te openen / fo hche üt J^eere ban »©pbam be 0o- mtcröe
rboben/mecr in ^ollanbtc p?cbiften in 't Oei
bjftbe
mStiiï*
gJSiDeïmeliftnocbtcin'topenbaër/ boo? en al eer bp Dem 1 tenbanbeï^erftbeuraffmijten/ en met3ijnep?efentie J»"£"
foubcgepurgeertbeböenban'tgencbemtclaitegelcib
inerb benfeerbcle
boo?f3 toefjoo^berg/
pebitant albaer
oy (toel
geb2acljt/en
tocrbetbpöicltftemöierbanfeercjualtjftenenljehlaeg*
{jabbc
fotoel
^aligeritfen
(fo Ufn. '
öcban'tongelijftbatrjemgefcBiebc/mctfccrcrberm*
menbienoembc)uitcuricuo'beib/ alg anbere/ enbe*
\vfat rebenen / feggcnbc bat tjp baer toe te grote en goe* toijle Op een-toel befp?aeftt man toajS en een goebe g?a*
bebienften gebaen Oabbc binnen ben tijb ber belege* tieOabbe om te p2ebtften/ foOeeft ftp bele Oerten ge*
ringc / bat Op be gene tk rïeben batmen mettc bpan toonnein <©c i^eere ban <öpbam fjceft beg anberen
ben b?cbe maften en be <§tab obergeben foubc/ tegen baegg bepraten baer ban geabbrrtcert/ enberfocljt
öcftaen en fulr belet Oabbc /in boegen bat OP nu baer ooft uitten naem ban bc burgeren bat be peeren ^ta=
toooj feer onbtlltjft toerbe geloont: maer men perfi* ten foubentoillen bendeere ban JDanr.ont bertoilli*
ftcerbe bp be refolutic/ en men fonbe eenige Commif* gen/ bat OP Oen-luiben ben felben ^?ebicantfoubcn
fariffen tot 3©oerben 1 namerttUjft iBecfter goog be
alfo boo? ben felben allengs1*
/ berOoopten
latenftilligOeib
toillen met
ïfêenin 3Cbbocaet 5fifcaelen fJoDan §^auli/betoelfte feenö
en (ticljtelijftOeiti Oet baer toe te
l^enricug ©iebelanb fpnen mebeOulper bebolen ben b?engen/ bat in ^ollanb niet ban eenberlei 2tere en
<£?ote
la(tenbicn(tbantcp?ebiften alleen te betoarentotna* öeligic toefen en fouben.
ber o?bonnantic en bebcl: betoclft ttt boo?fcO?eben i^en*
m$ nu be <0erefo?meerbe be eerfte alfo ingeftregen
ricuöB?cbelanb a-engefetb ujnbc/ refufeerbe te boen/ Oabben/ en bat bc boo?f5 l^iclaeg ^pmonf3. baer ty ttotfi
feggenbeOcm fulr niet b?p te fiaem ^eg anberen
be anbere ban '^m
p?ebiftenbe/ infoOe&öen
baegö Oebben t\e boo2fc0?eben gian Zaliger en l^enn* p?obificintoag
feftcre Ouifingc of (tal* neocc*
SCufburg
Confeffieban
be
tuö ©2ebelanb / bier ban be «©emeente / alg nament*
boe /uit
bicmen
lingeOare ^zp?ebicatic
l^uigfterftegeftonben/
en tkoefterfte
noembe
be ber*
ftaö t6nlijft Comeliö ï|enriftg oub 25urgemee(ter / 3Biliem fmaetbeib
peterf3./ ^irft 3Iacobf3. en «üan 3Hertf5. tt Wit toag alg boe in grote ttocb?acl)t/ be boojfcb?eben l^eec
feerftmeeltergefonbenaen bc boojf5 CommifTariffen ^enrift ©?ebelanb üebienbe beboo2f'3 l^uiofierfte/fu*
enbebenOaren bientt opfeggen/ berftlarenbe batfp- ftinerenbc bat Oem alleen in be &crftc/ bp be boo?f$
luiben niet langer begeerben te bienen / nabcmael bat* CommifTarifTen berboben toa.es re p?ebiften. ^cn
©c$?e< tergeen be0oo2lijftc ftraf gefcfjiebe/ ober Ha gene bte boo?f3 ^iclaeg(§pmonf3 toerbbelefpütenberfmaet*
wcanten öe a©etten op 't fttifi ban ben ^utoelijfee/en anberg OeibS acngebacn/ fjoctoel Oet een bzeebfaem man toatf/
boo?* fPftOclben ijem boo2 een balfcO iïcraer/ en jêacra*
JSifw bjaren obertrebenbe/ toelft opfegginge bp nUt ig/en
ment-fcOenber /of Sacrament -3toermcr/ fp teftenben
ïcnfeg* fcO?eben CommiffariiT^ batelijftaengenome
Ben &a* oielben be felbe boo? ontflagen ban Oaren bien jten/ in* Oicr en baer een tooo?b uit 31J11 p?ebicatien op/ baer
mebc liepen fp ban bp))t anbere/Oie? toe fnelen fp eenige
EJ" - terbiterenbe be felbe boo2tïS niet meer ban boe boo?t* ftftolieren
op/ en onbere anbere/Oabbc Zaliger bp Oem
op /Ui* aen in U2 öerfte te p?ebifien/ ten toare 3p-lttibenof toonen eenen
jongen toefenbe be foon ban HQatOeug
fecopfeg* cenige ban Oen beiben bp üt Höagiftraet ber boo?*
Öinge
acnge»
fcO?eben^tebebannieugtot P?ebicant aengenomen ^ubfc^?ebicant tot 3Sicucoop/be£ctoerb baer toege*
ti omen
toerbe. ïïecwirercnbe ben 25aliu en iBagiftraetber Oouben/ bat OP bagelijr in bc p^ebtratie ging en ban
boo?fcO?ebene§tebc/ en niet te min be felbe belaftenbe/ teftenbe Op Oicr en baer toat op / en op ben 2 ? ^obem*
uitten name ban bc peeren Staten bitOaergeboben b?i0ftabbebeboo?f55$iclae0 ,§pmonf3. onber anbere
tnterbictictc boenobferberen en onberljouben totru* tooo?ben gefeib bat Op USartinum üutOerum Iji^b
(teen (tilOcibbcr boo?fcO?eben ^tebc/en tot anberg boo? een reinen Seraer en man <i5oöeg/ en bat l)P't
baer in foubc toefen boo?fien / en lieten baer ban fcO?if? mette SHufburgfeConfefific/ algeen reine il ere toag
telpfte acte in bate ben 10 $obemb?i0 1579. bpben Ooubenbe / en bat Op niet toass albaer genomen om ben
ttoift te bermeren/ maer bat Op <35ob te getuige nam
boo?fcO?ebcn
lionbertcftent.jnace|ter 3loog beiBeninen gjanpau* bat Opgenomen toaöom ben ttoift te beletten en ben
^it berbob fiomenbe onber 't bolft toag be ^§tab en b?ebctc maften: Oierop fcOelbenfp Oem boo? een lo*
25o?gerpc bolonrtul/ toant al Ooe- tod baer toeleeni* genaer / boo? balfcO en licOtbaerbig/ bat OP tegen Oet
(F.17i
) ge bo?geren toarcn/be«©crefo?mcerbe Religie toege* ttoebe en acOte gebob «60b ben l^eere en fnne conftien*
öaen/fo toag noebtang be meefte bo?gerpc ban be 2Cu(V tic tot getuige Oab genomen in 3(jnebofc faftc^ igbat
burgfc Confeffic / niet te min be bo?geren iik niet goeb b2ebe te maften (feibenfe en fcO?ebenfe) batgp ineens
éSaugergtoaeen om 3ijn getooonlijftcfcbelben opten ahber ampt trebet/ bie goblofen recOtbeerbigt en bic
P?ebift|toel/ennocOtangDen Oielben al$f of fpbe €on* rerotbeerbigc berboemt* fttct bat b2cbe u maften be
alg i)k foubc» foeften
fejtie
ban 3fiufburg toegebaen toaren/ Oebben raeb- retöte ©?ebicanten te beliegen
N %
bec
IL Deel.
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Het veertiende Boek.
ber tutbén faïigbeib tebertreben/ ben jongften 23ur*
mocttoilgemecfter tegen Den oubften te fterben in fijn ten
/ en
Ie/ dé herben op te flaen/ be beide ^eöican
ben töctto? / en Éofier intööcn ra ben teinter uit tien
bienfï te fetten en uitten bnpfen tmjfen / fonber biilijbe
en rerbtmatige 002fafte: \)ict uiten meer biergelijbe
Biieben öie bem gefonben toerben banmen fien Doe Dat
a*
alles1 nioftbe
5.ban DoeUïti
^pmonftoerbe/
laeg gebaen
befej&ic
oen
toatter
Ij? baerfcbulbb2
ban niet
toift nocb oö2fabe toag
<Diten meerbefer geïijbefaben gingen baer bage?
Itjr oin / öocö ten leften toerb Zaliger eerft belaft uitbe
ftebe te bertrecben fonber baer in toeer te nomen fonber
confent/bp ging fruiten inbeboó2fïab ban3©oerben/
altoaer bagelijr fo beel bolt buiten bp bem guam / bat*
men meenbe bat bP albaer pjebiebte: toaerom be
peeren Staten ban Rolland ben 7 Slanuarp 15-80.
aen ben S^eereban <®pbam gefcb?eben Bebben/ bat
t,P bem foube berboegen bp ben felben Ealiger en bem
belaften
bat fjp
Bern foube reguleren
na 't bebelte toe*
Den
boo?
iafiban
be boo^noembc
Staten gebaen/
ten : bat bp Binnen nocfl buiten ber ftebe ban 3Boerben
niet foube p?ebiben/ noeïjte ooft tn eenige fteben of
plaetfcn in t^ollanb in 't beimeltjb noeïjte in 't open*
baer/ baertoebp Ben-luiben aenben felben Éaliger
mebe bias? gefcb?cben / baer af be b?ieben bp fijn <g. ben
felben Zaliger foube gelebert toerben/ met laft om
Ijaer €♦ €. ober te fcb?0ben banttooojbe bic be boo2fó
Zaliger baer op geben foube / en toat lafterlijbe tooo?*
öen bc feïbe febert b'interbictie alfnoc B gefp?oben en ge*
bjuibimoebte Rebben, ^at Dp Bem boo2t# foube \xi*
fomieren op 't fcbelben en lafteren/ b'toelb ^enb?ib
©jeeblanb in fijn p?ebiben mocljte boen / en be felbe in»
formatie aen baer €. ober te fenben om b002t£ bp beniuiben baer tegens 00b booten te tooien/ fulr baer
€. fouben uebinben te beb02en. ©olgenbe toelben faft/
beboo?noembe^eerebau(Dpbam ben negenben bem
laten binben beeft in be boo?ftebe ban 3Boerben bp
ben boo?nocmben ^aligec/bem oberieberenbe 'tfcfbtj*
ben bp be peeren Staten aen Bem gebaen / belaftenbe
en bebelenbe bem te ontfjoubenban p^ebiben 't fp Bet*
mebjb ofin'topenbaer/ bolgenbe beinterbirtie bem
bp ben Staten boo2noemt in ben üage gebaen. <©aer
op bp boo? anttooo?b gaf/ bat W Bem albaer ontbou*
benbe toas boo?raeb en ontbtet ban fijne Cb2iftenen/
«©ubcrlmgen en outfte raben/en bat fijn confeientie niet
bermoebte fulbenberbobnate bomen/ gelijbBp ber>
felaerbebe J|eeren^taten felbe boo?antb)oo?be gege^
ben te bebben/ baer bp bp nocB bjasfperfifterenbe : befelagenbe bem en pjotefterenbe boo?<«5ob en be ganfefje
toerelb Ijabben/
ban 't ongelijk
peerenmoebt
Statenbp bem
öebaen
bat bp bat
geenhctuigen
bem aen^
bete
ben/ boen bem beaennlacljte gebaen toerbe/ infifte?
renbe aïfnocb om baenblacbte bpben fCbbocaetjptf'
cacl op bem gebaen bpgefcb?tfte te bebben/ metope*
ninge ban be infomiatien jegens tjem genomen/op bat
ÖP bem baer banmoebte op?ecbteljjb purgeren/ baer
bp boegenbe bat bp albien bem 't felbe getoeigert toer*
be/bem ongeltjb foube gefcljieben:
toant jegeng Cb?tfium en ^tepbanum be getuigen toel geopenbaert
too?ben/too?bcn
baeromeenpebifterbe$f<i3obIijben
en befjoo?be 't felbe 00b m'etgerefu*
feertte
3©oo2b0/
om'ttoelb bpbebooMijbemibbelenteberfoe&en eenige
ban fijne Cb?»ftenen in ben t^age reifen fouben. ©oo?t£
Bem afgeb?aegt fijnbe/toaerom \y? gep2ebibt babbe bo*
ben t berbob / alfo men opten berben gjanuarp albaer
tn butöbabbefien fitten tot 50 of 60 perfonenfo man*
nen alss tooutoen / feibe niet gepjebibt te bebben : maer
bat be felbe bemfofterft toacen bomen befoeben/ aljS
Baerluiber ^ebicant en ïeeraer / en bat Bem niet ber*
boben toag te fpieben met fijnen toeBoo?ber0 en CB^t*
ftenen.
^en 1 ? gjanuarij 1 ^ 80. guamen eenige ban 3©oer*
benraben ^ageomboo? Zaliger te interceberen
/ en
gen gebjaegiM ujnbe ban toienö toegen fp Qtiamen / fei*
ben ban be iBagtftraet/ en toonben een procuratie al*

bat Bet banbe ^taötoasstoegeflaenenfonbec eenige

1579.

fubfignature / toelbepiocuratfe aengebouben toert om
op te p^oceberen / en be <0ebeputeerb? quamen befebaemttoeberom.
S$o2t0 baer na beeft be boo?noembe gan é§aIiger^K
een b2tef gefonben aen ben Pjince ban<©2angien/tn*fcö?öê
acnD»
Boubenbe alsfbolgt:

Genade en vrede van God onfen Vader door lefum Chri- raiKticn*
fium onfen Heer e jfampt de verlïchtinge des Heiligen
Geeft 'es , dewaerheid fijnens Heyligen Woordste erken en jen gelukfalig in defen bedroefden tyden te regeeren neven mijnen Chrifielijken gebeden voor uwe
Furfie/ijke Genade te voren.
Tp>Oorluchte, Hoog-geboren Furft, Genadiger Heer,
-*^hoewel ik en deChriftelijke geraeinte tot Woerden,oudften Burgemeefter en Gedeputerde geerne verfchonet hadden, uwe Furftelijke Genade te bemoeien in
fijne veelvoudige forgen en hogen gefcheften}fo hebben
wy doch uit hoogfter nood daer toe gedrongen , niet
konnen laten naeft God den almachtigen, uwen Furftelijke Genade den bedroefden toeftantonfer Chriftelijker Gemeinte der Auf burgfe Confeflien toegedaen ,
te klagen. Bidde derhalven onderdaniglijk en Chriftelijk uwe Princelyke Excell. wil de Oudfte en Gedeputeerde onfer gemeinte genadig horen, fo fal uwe Furftelijke Genade na fijnen hoge verftande van God gegeven,erkennen, hoe dat niet alleen de jongfte Burgemeefter Willem Gerritfz mit etlijke Perfonen in rade tot
Woerden , maer ook de Baliu en Schout Dirk van Sipefteyn, en de Heere van Opdam Gouverneur, tegen fijnj
niet alleen mijn , maer ook den anderen Kerken-dienaren, Overigheid en der ganfche Chriftelijken gemeinte
der Auf burgfe Confeffie toegedaen jfonder alle rechtmatige oorfake voor God : maer wat de Staten van Holland in defe fake gedaen hebben fal uwe Excell. fien en
horen , oordelen en bevinden.
Daerom Genad. Furft en Heere , fo is ampts halven
mijne ernftige vermaninge en onderdanige chriftclijke
bede , dat uwe Furftelijke Genade in betrachtinge uwes
hogen Godlij ken ampts, wil defakeinfien en ons in onfe gerechte fake genadig helpen, gelijk tot noch toe God
lof gefchied is, daer van uw Princelijke Excell. eenen
goeden name voor God en der ga nfer Wereld, onfent
halven van hebt. Sijn ook door Godes genade in goeder
toeverficht, uwe Princelijke Excell, fal ons na fulker
Furftelijke goedigheid , als getrouwe onderdanen tegen
onrecht en geweld inonfeChriftelijkeReligiebefchutten en in onfe oude poffeffie der Kerke, Scholen en huifen ons verhelpen,en den genen die ons en onfe Chriftelijke Religiën fonder billijke oorfake vyand fijn , ernftelijk bevelen , dat fy ons niet wyder alfo vervolgen, maer
met vrede en ongehindert laten in onfen Gottes dienft,
na Gods bevel, Pfalm 105. Taftetmynegefalfdeniec
aen , en doet myne Propheten geen leet , want die fijne
Dienaers en Chriften angrijpt, der grijpt Godes oogappel aen. Zach.i. endiefy verachteten vervolget, die
verachtet en vervolgt Chriftum felf. Luc. ia. Act 9.
daer op alfdan den toorne en ftraffe Godes gevolgt zijn
en noch volgen, over de Overheid , Landen luiden, (F.173.)
Pfalm 2.82.1 10. Daer van dat oude fpreekwoord fijnen grond heeft :
Wilt gy ons verdrijven»
Soofult gy niet lang blqven.
Het is ook ja billik en recht, datmen ons , na den verbondefo uwe Furftelijke Genade,en de Staten van Holland tot Dordrecht in de refolutie , en fatisfactie , en na
der Pacificatie van Gent met eede beveiligt, ongehin^
dert laten in onfe Godlyke Religie en oude vryheid, en
dat de ingevoerde Calvinife Leere niet in de kerken onfer Stede gelaten werde, op dat God de Heere door fijn
reine woord van ons ge-eert , en dat volk voor alle valfe
leere gewaerfchout worde , na Godes bevel , Matth. 7.
Dat oock uwe Furftel.Genade eenen goeden name defhalven hebbe en behoude, en niet meer ergernis en afvals inden Lande daer op volge , en dat wy voor uwe
Furftelyke Genade en alle Overheid en voor het gantfe
Land , om eenen Godlyken vrede en welvaert , ongehindert des te beter bidden , en onfe getrouwigheid ,
gejijk

Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten.
gelyktot.'no.iiitöegefchied
is, i t allemogen
onderdanigheid,
ra
G'»des wille en bevel bewijfen
: want uwe
.Furftelyke -Genade en alledefe Landen weten, dat de
Chriftonen alhier te Woerden, door Godes hulpeen
byftaid metraed endaed in der lange belegeringe getrovs gewefen, en haer goed en bloed voor de vryheid en
wclvaert des Landsgewaegt hebben. DoeOudewater
met geweld leider Verovert, en Schoonhoven fichden
vyanden ergeven hadde, en de? wyetlyke perfonenin
der Stad ongodlyke voornemen hadden die den Vredehandelinge met den vyanden tot Utrecht dreven , hebben wy door Gods genade metten gebedeenernftelyke
vermaninge fulx voornemen gehinderten teniete ge~
maekt , fo dat wy ook wondcrlyk , alleenlyk. door Godes rechterhand verloft fijn , God den Heere ter eeren,
onfeStaden denganfehen Landeten beften, gelykuwe Furftelyke Genade wel weet
Daerom verhopen wy ook uwe Furftelyke Genade
werde mit den KoninkDavid Jagen , Pfalm ïoi. Mij
ne oogen Gen na den getrouwen in den Lande, dat fy by
my wonen, de leugenaersgedyen nietby my, &c.en
dat ook uwe Furftelyke Genade fal gedenken, aendat
exempel des Koninx Ahafueri , der des Mardachay getrou wigheid gedachte, en liet den bofen Haman over
hem en fijn volk, mit liegen, vervolging, en moord
niet heerfchen. Maer by aldien iemand binnen der
ftad Woerden , of in den Hage den Advocaet Fifcael
eenigcklachte tegen my heeft, fois mijn onderdanige
bidden, enbidde uwe Furftelyke Genade wil genadig
verhelfen, datmy de A£ta en copien der klachteen gctuigeniflen gegeven werden , die nu drie mael voor den
Heeren Staten begeert en dan noch niet gegeven fijn,
op dat ik de oorfake mag hebben , waerom myne Heeren de Staten van Holland my dat prediken verboden
hebben, in Holland heimelyk en openbaer, en in de
ftad Woerden te gaen,daer men doch den vervoerderfen Wederdoperen fulx niet verbiedet,op dat ik na nooc*lruft my daer tegen verantwoorden moge, en dan noch
onder den tyd myn heilige Predik-ampt bedienen. Sulx
fal God der almachtige uwc Furftelyke Genade rykelyk
onfent halven belonen:fo willen wy ook metonfeChriftelyken gebeden voor uwe Furftelyke Genade alle tyd
dankbaer fijn , hier mit wilik uwe Furftelyke Genade
God den almachtigen in fijnen genadigen ichutz en befcherminge bevelen. Datum in der Voor-ftede Woerden den $1 January,Anno 2580 Onder ftond uwe
Furftelyke Genade, onderteiniger én was ondertekent
des ChriJohannes Saliger Frcdiger Gptteliges woords
Itelichen Gcmeinte der ftad Woerden in Holland der
Augfpurgefchen Conrcflion xugethan : het opfchrïft
was , den Doorluchtigen , Hoog-geboren Furften und
Heeren, Heeren Wilhelm Prince van Orangien , &c.
Stadhalter und Capitein Generael uber Flollahd , Zeeland, Vrieiland und Utrecht my nen Genadigen Heeren.

reguefïe / gefïeit op*
D<£fen b?ief mitfgabertf febere
e
en gemaebtigben
uteerb
<0ebcp
banbe
ten name
ban ben oubjlen 25urgemee(ler en bc CbntfcUjbe 45t*
mcinte ber f|ab 3©oerben / ben berhlarenbe ber 3llugf*
burgfe ConfefTion toegebaen/ gcfjleeificeertin febere
pjocuratte/ Daer ban copie antentiib baer aen ge&ecljt
toaa/ lieöben be boo?fcb:eben <0ebeputeerbe/ na*
meittlüft €o?neltef ^enrirf3 / San 3ücctf5. be 3©it/
gan a©tUemf3. ©ermpoub25urgemecf}er/ 3©iHem
Steta-ffv/ ^icli 5!acobf3. en 5jan 43crritfr otiöc
^erbmeefleren/ obergeb?acbt aen 3tjn i>2inceli)be <exteücntic. J|it berfoeh inbe boo?fêceouefte toass/ bat
fiebe
nte ber
om be
<©enabc eniirb
5ptirrt
fijn
m
nento
te boube
?ebe<0emcc
teappaiferen
cn el'i)be
a©oerb
ferberen/ mttfgaöersfaUe op?oerte febonbjenen pje*
benieren/ gelieben toilbe/ ben inbare oube poflefije
ban be öerfeen/ Öcriien-bicnaeïtf/ namentlijb bare
P2ebifterö gjoöan Zaliger en i|enrife ©?eöelanb/
iêcboolmeefter/Cofter en §uifen/ mitfgaberss ban al=
len acnhlebcn en mfeomen ban bten te refïttueren / ffö*
benenflerften/ fulrfp nufeben tontinueleenpericu*
ïofe jaren tn albec b?e.ebfaembeib en getroubjigöetb getoeed en geblcbcn toaren / en baer mm ben boo?fcfi?e*

9

ben ^teöetot biertijb toe bóo? ben bpanö geconfer*
beert enbetoaert toaö/ niettegenftaenbe begrote en
berbe belegeringe en alle lofe infiuien en aenflagen beg
fe!föbpanD& €nbat3ijn ^ürftelijRe <0cnaDc booste
geltebe/, ten refpeete boojnoemt/ alle be turbaticn
bacrber MeliQk/ feernen-bienaerö enbeö gemenen
b?eöeö te boen cefleren/ metinterDïctic ban gelpen
meertcboen. €ntoa$befe reguefiebp omtrent 100
perfonenonberteBent.
•
Oen alfo be $?ince be boo2fcb?eben fafie fielbe in ban*
ben banbe Staten ban l^otlanu / om ben ttoifi tot
3Boeröen gerefen neber gelJeib en gefltft te toerben. ,§0 m$ty
beuücn etntelijüöe boo?f3 Staten metabböjSbansijn "n*a"
€rccllentie opten 4. %wi\i$/ 1 s 80. acte berleent/ baer SS0
bp
fa berfclaerben te confenteren
bat fo koel
be ïïeligte S£ncn
teren '
banbeConfeflïeban
30tif6urg/ / atëbe
«öerefo^meer*
be/ binnen be bo02f3ftcben tian itëoerbcn banelijtt en {JUK*
j Onberftinbert fOUben mogen töerben 0nberï)6tlben en De öe

geïmiint/ toelberftaenbe bat be; Religie banbe Con* **<"'
feflïeban nuf üurg terplaetfefouöegeüjutRtbJO^ben/g^
Daerbefelbelaeittégecxerceert/ en bat baer toe eert of &fe ban
ttoebienaergfouöen mogen beroepen to02öen/toclbe öc£°k*
beboojltjfee tetfimoniael öaer-ftuber laetfie refiüeutte SJC
fuHenbertonen/$c.
augf*
€n boetoel baermeöe benttoift febeen te tefferen/ burgen
bctoijle be oube pjebicanten <3obannc$ Zaliger en i&Sgï
^cnrtcug ©?ebelanb beibe bertroehen / en bat öie ban JJ.
be ConfefTie Öen een toijle beholpen met baren ^cljool*
meefler fjan ïïobolptjf5t fo bebben fp baer na beroe*
pen iBeeder ffêatöeug Étftge/ bie fijne refibentïe fefee*
ren tijbbaDDe gebaö tot ^onfeïjoten in ©laenberen/
totber tijb toe be jjMcontenten befelbe plaetfe (ben
+ ,§cptemb2i0 i f 7 9» ) Öabben Oberballen / bOlgenbe

bc getuignifle W bp ban leben/ leer en conberfatie bab*
be banbeoubfteen <0ebeputeerbeber <0emcinteban
%onfcboten / febert bielfeen ttjbe f\p etlijbe maenben tot
jlieucoóp be feerbe albacr bebient baboe / baer ban bP
mebe getuigniffe bertoonbe. <©p befe
beroepingc
to' boe
toebcromeenigentbJiftgerefen/
boo^bien
geallegeert
rjoerbe liatW be boo?f3 getuigeniffe ban ^ieucoop fute
reptibelrjfe en met onbebooiltjbe maniere berftregen
babbe/ fulr bat be peeren Staten tommitteerben #op
ban 25?oeböoben 25aliu ban öijnlant om be boo?fè ge*
tuigen te recoleren / fo bat ben ttoifl öaer Doo? noclj ce*
nigen tQü bleef burenöe /ban i£ baer na geappaifeert
gebjojben. ^oeiöel bie banbe Confeflïeben beftlaeg*
bert batmen Ijenluiben be grote öerbe Ontnomen en af*
gemaebt öabbe.
benbig
gin Defenjare
beeft Ifèeefter 3Billem 3Crtuö iüaeb
bt0P?incen ban <©rangien laten in buia uitgaeneen
blein trattaet fo 3&uit$ alsS in 5Prancci0 / baer ban ben , . ,
^uitfen tijtel aibujs i$i SCbbijsf b?eebfaem ban be ^jbbtj^
CÖJifielpfee öeligieen eenigbeibber felber. gintoelft b?ee&*
tractaetjen bp feib / bat alle op?ecöte Cb?t(tenen moe* f/2£
ten ober een bomen /actozberen en gefunbeert toefen in mm
üW fonbamentalen/fubftantialen of booftfïncben/ ber öeKgfe
€Ö?ttfel9&e Religie/ eerfl in 't gelobe baerlieber ber* JJHJf
loffinge/
bergebinge
fonben/
iuilifitatie
boo? ?ciJfc£C
be
pa^ie/löben
en boob ber
giefu
€ÜMi ofbejef
,j§one <©obsf.
booimx.
(Centtoeben in ber lief be tot <©obe/ en ben menfebe ^[!^ra
na <©obg beelbe gefebapen. €en berbtn in be bope beö %g£
berrijfentffe besi bleefcb^/ en bt$ eeutmgen lebend/ banbe
betoelb<8ob belooft beeft ben genen bie bem Kef beb* mim.
ben. €n ober fuift* W ganftb en cenig funbament ?£$£
fjet lebenbig en b?ucbtbaec ^ '
öeligie/i0«bergebinge
ber Cb?iflelpber
gelobe
onfer berlo(Tinge/
onfer fonben en
jjufüffratte boo? %tfim\ €Ö?iftum benzone <BaW
be toelb feoo? be lief be tot<aob / en ben mehftbe na
<0obö beeib gefröapen / toerbt in be bope bt$ berrijfe*
niffebejï bïeeftfjtf/ enbejSeeutoigen ieben^/ betoelft
<©ob belooft beeft ben genen tie bem lief öebbcn.3©aec
in alle Cb^nen moeten aeco?Dercn en ober een bo*
menatë bo?en: maer aengaenbe berefïe/ berocrenbè
be
opboutninge
pet fertie be0besibenni
en fnnjof
toillem*/
en bejS en
onbcrfcöeib0
goeb£fi'een45tW
bes{ ranaèb!*/
i0 niet ban nobe bat fp alle acto?beren en ober een bo*
men/ of alle ban eene toetenfebap/ gelobe of opinie ftjn/
ia ma$en moet eljc b ien aengaenbe bolgen Det getuig

1 579-1
7tict veeftiencle ÉoeL
k$<
arretfèert fefter pactaet op ben name &eg «tonmr/
an 45ob ge; ttaec bp een iegelijk berboben too?b ben bpanben cent
Mffe *tó« conferentie / en bertfanïs Belttb
geben. ^uïr bat befen aengaenbc bten beelgegeben W gebictualien/ ammonitieban <©o?logeofónberenote*
fal beelban<®oöe toefen geeifcljt: entfim minitf ban
*6oö g^geben/ fal min geeifent toefen. Niettemin elfe lijfee tsaren toe te boeten of tetranfpo?teren/metin*
betaemtetuOoo?öaernecr|ligBeib tcboentetoaffenin terbictte ban eenige toeefee of jaermerfeten ten platten
Sanbeteljouben; toelberflacnbe batbe ^abenen en
onbec; plaetfen feer berre ban ben bpanben gelegen/ fo bat Bp
fijns toiile / en in 't recljtc
be Hemüffe 43obö en/ enguaebtf
/ en oofe om in aiiegoebe
fftjeibbeo goebtf
©eetoacUtenbe boo?t£clfe apparcntelijfe ban begoeben baer feomenbe/ metfou=
fijn.
accte
toerucn b2ucBtb
fnnbolHomen bolmacfttöeibnabit berganfeeuja leüen be nonnen gebïent toerben / tn bat berbob niet toerbeft
begrepen.
^tellenbe
'tfelbe tot
ter bïferetie
ban ben
inbatecutotglcben. €>nbertefeent/ G.Artus.
<©ouberneur/
^ouberaing/
3&?offaten
en
<®ffmer£
ofoube
ren
becoube
en
befefmft
Bp»ü
jfl
<&itbetoi
ban ben felben of naefl-gelegen plaetfen/bie baer tn fou*
Btceracrtf en nit ber «©obbelijfeer j§cB?ifmrcn.
ben mogen abbiferen na gelegentfteïb : boeft fofpBen
©oottg Beeft ö^ïleguefie gep?efentecrt ben bijfben baer in niet toel guijten / of boo? be tongeren fien
/ fou*
/«gcljoutet/ %\vc>
jpèö?uaïö ii79* aen mijn peeren
'tfelbe op Ben perforten en goeberen en wetaffetSrtc Bg gemeeflre/ ,&cljepen en föabe beeftab üBecïjelen/ baer ben
ringe
ban Ben ampten en officten berflaeït töerben.
bpfjp oomiocbelijn te Rennen geeft/ bat UP in ben ja3£en ii ^ecemD?téi$ooftgearrefteertb'02btnans
flifïca** re 1^7. om rebenen Bern atë boen baer toe pojrenbe/
toel
fo
tnge/
e
berfelac
tie
entriflructfe op 't flufe banbecolïectatfe bah feftere
openbar
ge
en
netoilli
gcöaen
Beeft
ib/al0
ï)tigDe
eenb?a£
en
tb
generale
mibbelen en conbop-gelben op b'infeomenbe
eenigfte
icu bcc ban fijne €0?i(lelijHe
enuitgaenbe
€oopman# fcfiepen ban befen J&eberlart*
Jccht
Beimn
bp
ban fijne police gerjoo?faemfteib bp requejïe
«Hlöccffccc
3p:!!em ben groten 0abe beo1 $$omnr gcp?efenteert/ ben feben- be.2C!Je fcè bóo?fcD2eben <©?bonnantten en paccaten
3lrrusS
Bponlanjc ber*
tkmm gfunpbeo1 felbenjaers/ toelfe iSntoafifobat
ïlïaet ür2 nieutBaööeboo?$otari$cngetuigen.
1 ^ngeb^ufeteninalJeman^öanben/fo battet onnobig
ftu goeb en oo^baer gebonben ftabbe/oitt fo toel aHe par: ïsj baer ban b?eeber mentie te maften / gelp baer bele
J9n:icc tpfcljappen aio alle atljterfeJappen teboo?feomen/ge^ en berfcBeiben boerfteng in befen ttjb eenige met naem
ban ®>
Ipeberfelaringeoofe teboenboo^Denluiber Coüegie: eneenige fonber naem in b?ufe uit gegaen 3tjn /bieto?
bien bolgenbe berfelaerbe D? bp erp?e.0/bat W öem niet Bier mebe 006 beo?bp gaen füllen.
alleen getoacDt en ontfionben Dabbe ban öem te bege*
preparatie om ben $?tnce ban parmaèn fijn 1580,
ben onber eenige particuliere fecten : maer oofe ban T@t
abBercntcn tegen te (laen/3ön be <©ebëpiitce?be ban
fjcm te befmetten/metöaet/ np/ of partpfrljap tegensf be Staten <©enerael bergabert öetoeefl tot Ifinttoerpen
iemanb om berfcftetbenftetb ban eenige particuliere in be maenben ban ^ecemb.i 579.cn gfanuarto 2 5 8o»
opinien/ ballenbe op 't uitleggen of interpretatie ban aïtoaerbe ©?ince ban <®?angien ben 12 ^ecemb?t$f/
Her fcfi?ifturen buiten toet gemein en b?ucBtbaer €l)&
op 't beleïb ber <0o?loge/Beeft boen ber?
ftengelobeonfer faligöeiben berloffirige boojbeboob boo?
tonen3önbit abbijo'
nabolgenbe:
€92ijïitoecnt/inbeljopeber
Stfubeöfone<èob0gebencbijb/b'toelnboo?
öe
liefbe
be^rijfenijTe besf bleefcösf/
TV4" Yn Heere de Prirtce vah Örangien , tiebbettde al- jJMjÖj
hier te voren mijn Heere de Staten vertoont J!^nrln
en te$ eeutoigen lebend, ©erfelarenbe boo?t$f aengaen? ■'-'-'■reede
be b 'openbare politie/ fo toel ban be Religie a\$ ban nodig te wefen op 't aenk'ómen van den tijd, fich te verbc toereitiijlie abminiftratte/ bat \p al^ een gemein fekeren
van nodige macht, om den Vyand te weder- g»?tnce
©ra»j#
perfoonntet Ijebbenbe nocö begerenbe publijfeen ïafï/ ftaen > in voldoen in ge van fijnen laft jegens der Heeren üan
bckgt6
(ï- 17+.) fjemaltijb geboegt öeeft en berflaet te boegen boo? Staten en den Vaderland , heeft wel "willen eygentlijker Dan öcc
ben toeuomenbetijb/ na 't gene bat (allebebelen ber
gunt nagefteld
volgt op
; opdat
tebequamer
tijd ,brboofljeib uitgefloten) openbaerlijfe tégetoeeft/ offal verklaren
dre mach 't
werden
de faken
van Oorloge
te ^o?logc
©gCj^
toefen ontfangen of toegelaten. €n aengaenbe Ijetfaict weten : Nadien het een gewoonte is by allen 1'jyden bp$
particulier fijner confeientie/ fona ber mate ber. gra* van Oorloge op den Lenten-tyd de wapenen te Velde 1S73tien en begrijp beö bertlanb^f/ Ijem bp be goebBeib te brengen , dat het niet te twijfïelen fy of den vyand
45oobjS berleent/ ÖP baer af fal toillen beranttooo?* fal ten felven tijd eenen fchonen hoop en vele volx te
öenenrehenfcljap gebenboo? öetrecDtbeerbigoo?beel famen brengen, en ook op eenige plaetfen acnflagen
<©ob.öfo pegeüjH baer tngeöouben en berbonben ijs: maken, diehy niet fal laten te nemen, io tiaer gecu
uibbenbe ban l)em geen anbere reputatie te nemen en middel is om de felve te ontferten , gelijk hy 't voorfijne berfelaringein 't goebe teonfangen: pjotefleren? gaende jaer gedaen heeft Maeftricht, en foude niet ge
be bp crp:e0 fo toel tn be boo?fcfl?eben Cljnjïelijfee mift hebben meer te veroveren, fonder de goede orcenigbeiben eenb?acf)tigBeib/ al0in beboo?fcB?eben dre die geftelt werden , gemerkt de kleene macht die de
^olitite geBoo2faemDeib / Bern te toillen Douben / ber- . Heeren Staten hadden.
En alfo daer onder de vyanden veel krijgsvolk ïV,
foefeenbe baer ban acte: toaerban Bern actebergunt
W onber 't CacBet ber boo?f3^§tab UBecBelenenber twijffelt fijne Excellentie niet over 't lange blijven van
Banbban ben ,§eccetariis/ tenjare/ maenbeenbage den
Spangiaerden in den Lande van Braband , wefende
até boben / en toa^ gerefeent /
ten geene anderen einde, dan om te verteereh de
©et>
gin befen jare j^Bebben be Staten banï|ollanb vruchten alom opte Dorpen fijn de, de Steden te dwinfcljefben tot berfcBeiben reifen bergabert getoceft/ omber o??
gen, en de plaetfen als van Breda, Bergen, Liere,
j9Iacca*
ten
en bonnantte op 't fiufe ban be gfuftitie te oberfien / en be
Herentals en Wefterlo op te eeten , 't gene 2y mogea
o?öoti' fauten te rebaefferen / oofe op te fafeeban Slebifie o?b?e hebben van voorraed , noch eenigen inval in eenige
n'antfen
te (lellen/ en onber anbere eögearrefleert in<©ecem* nieuwe Vlecke , mits de felve verarmt zijn, en d'omlegin ömfi
uit
&
b?i/ beo?bonnantie eninfïructie gemaefet opbebo?* gende Dorpen opgegeten en verdorven, en dat meer
berntffeban bc 2Bu|lttte boo? ben ]|obe ban Stollahb is, en konnen de voorfchreven Sterkten geen gerief
SdC.ï.
infeleinefafeen.
krijgen vah den Huifluiden , tot behulp van hun
Fortificatieri
, mits dat de felve Vyanden in de voorg^e o?b?e op 't fïufe ban be giuflitie binnen be fieben
en platten ïanbe ban ï|ollanb / en boo? be ©perfcBa*
fchreven Dorpen gelogeertzijn.
re ban 23aliu en iBannen in Cibile fafeen / to baer na
So dat haer bequamen tijd gekomen fijnde na by,
met abbtjg ban hk ban ben ï$obe ban ^ollanb gea?re* belegerende de voorfchreven plaetfen , ontbloot fijnde
(leert ben eerften 3üp2il 1 580.
van vivres,als gefeid is, als zy gene gelegentheid heb^0 ban gclijfeen be o?b?e ban be politie binnen ^U
ben fullen , So ift dat binnen vijftien dagen of drie
lanb iö gearrefleert ten feiben bage.
weeken daer na, na 't begin der belegeringe , de felve
€ot3Hnttoerpenesfben ^ 5Hugu(li 1*79. gea?re* fullen dwingen hen over te geven ,döör hongersen anfleert op ten naemban ben Coninfefefecrenicutoeo?*
dere noden in dien z.y niet ontfet werden.
bonnantie op'tflufeban be nabigatie en toenulfnge
En al ware daer geen andere reden , fo is 't dat
berfcBepen.
verblijven , d'welk den Vyand doet ten platlange
^cn j ^ecemb?i.«s 1579. t$ tot Sflnttoerpcn geten Lande van Braband metfo weynig volx, en fo

ver-

580,

Óor/pronk der Nederland/e Beroerten,

En wil fijn Excell. de voerfz Heeren wel waerfcho'u*
wen^dat wy airede fo verre inden Winter gekomen fijn,
dat al waeri; fy airede aen vongen ordre te ftellen tot
't/gunt voorfe is , fo falmen bevinden , datter'geen meer
tyd wefen falalsnodrg,en dat den bequamen tyd ter oorloge eer fal gekomen fijn , als fy gereet fijn fullen,
Bidde haer ook te willen letten, dat het gemeen volk,
de welk de lallen der Oorloge draegt, niet goed fullen
konnen vinden /doende fulkeonkoflen , fo het geen tegen weer merkt, en fo fy fien van dage te dage dat de
pïaetfen werden ingenomen fonder ontfet: maertnerkende ter Contrarie dat hun penningen wel befteet werden des
, te williger fait hem voegen in hen goed devoir ,
Syn Excellentie niet fiende andere middelen dit land
te behouden en den vyand te wederftaen , heeft wel willen d(e,fe puncten voorflaenom daer toe degcvoeglyxfte ordre te geven, ift dat door hare fchuld en onachtAengaende datmen feid van 't vertrecken derSpan- faemheid (fulx hy niet verhoopt) nochtans de ordre niet
giaerden, dat kan daerom 't Land niet verfekeren , want
men merkt noch geen blyken van hun vertrek, en al geftelt word , fo wil hy ontlaft wefen voor God en den
v/aer 't dat fy vertrocken , fo lullen fy fo verre niet gaen, menfehen , dat hy geen fchuld daer aen heeft : belovende dat daer de Heeren hem fullen believen te gebruiken,
of zy keren wel haeft weder, enof fyfehoon geheiyk
de
felve te fullen dienen en helpen met raed en hulpe die
vertrocken, fo fijn niet-te-min de Compagnien Walen Co tevoete alstepaerde, diealtyds van 't begin de- in fijne macht fal wefen.
(F- «ZfO
fer Oorloge byde Span giaerd en fijn geweeft, gevoegt
iljnde metten ^rygs vol ke de welk is in Artoisen He- D2fjer tocrücrt in tic Staten 43eneraeï tnDcegs tjjD
Dele f toacrtoiclnisc fnncn ncljanödt en gearre*
negouwe, fterk genoeg om een redelyk leger temaken.
fleert / eenige maer geconcipieert op 't betjagen ban Dé

yerfcheiden , hem luft geven fal 't ander jaer te volherden met meerder volx , op eetende en verdervende
't gehele land , van gelijken berovende van alle onfe ge*
rief,endat meteen oneintelykedifreputatie van 't gehele Land > daer tegen geen ander middel kan voorgewend werden, als hem meteen goeden leger teftutten.
£n niet te min om den groten nood van volke , die
wy tegenwoordig hebben, daer toe gevoegt dat de
▼erfekeringe niet gewis is om ruiteren in Vrankryk
te mogen lichten, yic vrefe der beroerten die akker
verwekt fouden mogen worden, fijn Excellentie foude in 't verbeiden van meeninge fijn te handelen metten Graven van Swerrfenburg en Hohenlo tot elx
van hen-luiden twe Cornetten van zoo peerden yder
Cornette,

Maer fo zy in Duitflahd oprechten vier of vijf regimenten Landsknechten , en drie of 4000 ruiteren,
fo is ontwyfelyk of zy fullen eenen fterkenen fchonen
Jeger te Velde brengen , én hoe zy airede toegaen is kenlyk, fy maken eenlichtingc van twe regimenten langs
den Rijn.
Syne Excellentie vind geen anderen middel om hen
te wederftaen , dan dat ten minften de voorfchreven
Heeren Staten een leger hebben van 4000 ruiteren,
Sooo harquebufiers en 4000 korfeletten , ixoopiojiiers,en 8 of 10 ftucken gefchuts met hun tóebenoorte , en de pïaetfen voorfien met nodig gamifoen*
Want al ift fchoon dat des vyands macht meerder
mochte wefen als der Heeren £taten, nochtans fijnde de
JSteden fona byen fobeqüaem mettegelegentheidder
Revieren en der Zee , den leger der voorfchreven Heeren wel beleid fijnde , fal altyd den vyand konnen fo
riaby fijn en met fuiken voordeel, dat het hemlichtelyk fal konnen de vivres afnemen, en allen middel weren hebbende
,
door fuiken weg gèlegeritheid den vyand afbreuk te doen , fonder in 't gros te vechten of ftryden , ten ware fulx goed gevonden werde.
So hem den vyartd verdeelde in tween , om 't Land
aen twe delen te befpringen, het ware lichtelyk hem te
bevechten , en mit Gods hulpe een van des yaVnds Legers teflaen, niet waerfchijnlyk fijnde dat hy twe Legers hebbe elk fo fterk om dien van de Heeren te bevechten. 4
Daer-eh-bövert foude den vyana dit ongerief hebben ,uit reden van de gelegentheid der Provinciën die
vereenigt blyven , dat d'eene der voorfchreven legers
niet fo haëft fal konnen d'ander helpen : maer de macht
der voorfchreven Heeren fal ter contrarie dit voordeel
hebben , van fich in weinig tyds te mogen t'faen
mengerief
voegen.
Ten anderen öók.bly vende des vyands leger te famen,
falmen dien lichtelyk könnèn verhongeren door der
Hebren leger , eri dat om 't voordeel des
voorfchreven
Lands
en der Steden.
Is ook te beduchten dat den vyand fiende, datmen

rohem geen wederftand doet of verhindert tegen 'tlanven ,plonderèn en geweld dat hy doet ten platten
de, dat hem fulx oorfake en moet geven fal omeenigen aenflag te doen op eenige Steden van nu aen, en
fonder den voor-Somer of Lenten te verbeiden. Selfs
üendedat defelvige nietten vollen gefortificeert fijn,
nochte voorfien , en dat hy hem fal verfekeren datmen
hem niet feer beletten fal in 't belegeren van de Steden,
gelyk men niet gedaen heeft ten platten lande , 't welk
fijn Excellentie vertoont heeft om in tyds daer in na behoren te veorfièoi

Hi

$?omncieh / en Daer iperbe ooft een grote intfrurrre gé- Bit',
fcfjeïoers
maeftt/ boo?.De g^nebiegecommitteertbjerDeuomtf fnöe
<&tat»
fn*
reifen
aen De ï^obincjen
/ om 'tgoeDDinDen.
gene Daer gcbanDeït
en tiqt
geconcipieert
toerbe. te Doen
«Sberfulr
franbefc
toerbe Daer Den ij 3&ecemb?i# gefloten/ Datmen om rad
br v
Den p?obincienaen te Dienen om meerber eehD?acjjt Staten
ban Den =£anDe/ beter o?D?e ban alle faftcn/ en om niqbe
meerDer refpect en autoriteit in De goubernementen/ betre»
tot beter Directie ban alle fafien en berfefteringe ban
Den XanDf fouDe maften een gijnerael concept ban een bebtn
XanDraeD Dan alle De geunieerDe §9?obtncien*
iaeb of
concept
<£n 1. Dat Den felben tëaeD fouDe poefen in 't getal
ban omtrent 30 perfonen/Debeguaemfïe en befte ge*
gualificeecDeDiemen fouDe mogen binDen/ tenfieure
ctt in»
reftjectibelijH ban alle De boo?f5 ËanDen / 't fp ban fjun firuerfe
ban Den
eigert
tngefeteneti
altffp foUDenba,nDebtnDente
befjojen/
Daer in Dieof'anbere
ban Bet ^ertogbotti
25?abanb
fouDen Debben bierperfonen/ 8et5purftenDom <©eïre nejnentir.
en <©?aeffcbap ban ^utpDen bier / 't <8?aeffcï)ap ban goubet'
©laenDeren bijf/ Bet<©?aeffcöap ban ^oIlanD bier/
net <©?aeffcöap ban ^elanD D?ie / Die ban *©oo:nift ert
(Cournefï^tbje/'t^ticïjten SanDban atrecljtD?tc/
'tlanD Dan <$beTï>fel te/ ©?ïeftanbttóe/ €520cningen en ©mlanbeh tfoe. €n Dit al fonöer p?cjuDicie ban
iemanb.ö gerecljttgDeiD of p?eeminentie/ enfonDerté
treeften
en foaengenomen
lange als1 Defe/ Duren
oorlogeenmet
gemeinenin confeguentie/
aDbtjfe en confent
tot
anDerjSgeo?Donneertfonbe3ijn. ,,
1. 3©elfte öaöénfoiibehïtaenonöcrDenoge^bers
Beiö op De boo?fcÖ?eben Hlanbcn te Piefen en ftellen/
enmettefelbe <®berbeib geauto^ifeert 3ijn Dp Deboo??
fcö?ebenEanDenomteaDbireren/ Delibereren/ refol?
beren/ eyecuteren en generalijft te abminiftrerenalle
boo?ballenDe faften/ concerherenbe De boo?fcD?eben
ïanDen en 8*t töelbaren ba^n Dien/ en infonDerfjeib
fouDen
macDten ft'ebben
om bpalle beqtiamc
miDDelenbolftomett
teerecuteten
boen erecuterehalleconfen^
tenenaccoö?Den geDaen en gepaffeert bp De Staten/
aengaenDe De contrt tmtien/collectatten ban penningen/
of anDere Dingen Diem^n beöoebenfal/ tbtte regering?
enDefenfie DanDert JanDe: Dat De felDe öaben ooë
macöt fouDen fiebben te Diftribueteh of Doen DiftribucrenDe gecollecteerDe penningen/ en Die te bemeten ter
fafte Dan De jegentooo?Dige oó?löge ert tot beèalinge Dan
Den firijgSbolfte/ actueïp ittDienfie banDenSanDe
toefenDe/ ten meefïen Dienfl/ en pjofrit ban Den felben
BlanDe/fonDecDat De particuliere Eanöen/ ^teben
of Cuartieren/ De0öalben eenige ftenniffe/ OnDer^
toinD/ autoriteit of Difpofitie fouDen mogen aennemen
of tot bun treeften / befjouDeng Dat alle De EanDen ge*
famentïpen bpfonDer openinge ban De rtfneriinge
•N 4
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t^:2 ÉnbctoiiöDanöcttcmplotcgetjacnfouDetoccDent'aUert rfoube mogen btlct ofgcretarbeert to02fcrn/ten mbt
tiiöcn t'OaerUcr b^gecen : ) maerbat alle «öroïïcttewcsï/ !b002tacn cm pegelübbcm bermijbebegemeine tufte
o*
<©ntfanaer$7 Controlleurtfban be Coniptoiwn'eo alle j en flaet ban be Eanben te perturberen.
fce
tan
recTit
n
[)et
eonferbere
te
bat
te
<£nom
ft.
ïjeb* |
Uanbelinge ban "gclbeonber
officiers
gelofte eeb
anbèrc fouben
tcefien cnb'ogc
j boo?f3 Staten /en bat fpaltöog mogen
boenen immebiatelijb ftaen
benbe/
bebtoanft en aütoJtteit ban ben felbenïïabe.en<©be* bebben op be boo?f3 regcringe en abminifhraüe eii
rigöeib/metinterbentie banbe&amccbancffinanttc Derflaen fjet beleit ban alle faben/ fouben alle jaer ten
enbeben baertoeteo2bonneren/ metcónbitie bat ban minflen ttoeemaelo?binaricbergabcren/ bmteabbt^
be penningen/ feomenbeban elne pjobincie/ fouben feren en te communiceren op be boojf3. iftegeringe/ en
boo2alboo2 02bonnantiebcrboo2fcïj2eben <&bcrigbcfb j alle anber faben bie fouben mogen boojbomen/ en bit
en Haeb bctaelt too?ben be garriifoenen en anbere 60* ter plaetfen baec ben boo?f5 #aeb en ©berDetb Dp bun
ftcn ban <©Q2log fnbeMfceprobincicnrcfpcctibebal; ! te ftiefen #un alf ban fullen brillen binben. «©cboö2f5
I o?binarife bergaberingen fouben gefeftieben ben cer>
.
lenbe / fo toel te ïanbc atö te toatêr.
3. <©eboo2f3t*abcn niette boo2f3<®berï)cibfóüben i flen bagban bemaenb 25p?il en'€>t tober / enfeubeh
nebben be p?obifie ban alfe <8fficien en (laten / bte t'fll* [ be boo?f5 Staten be£ niettemin enraorbrnarfe mógen
ïentijöenrune|l^a)efteiten<0ouberneuc<0enei[aelge^ ( bergaberen t'allen tijben en fo biftmaelev als* bto>
bopgbnngenbe noob ban beboo?bailcnbe faben / b'(0<
in fabe bfbeén<©o?loge
fo toel boben
getoecfl/cn/ enbatfouten
referbeert
a!0
politiefijnaengaenbe
mogen bertgbeib en öaeö bun fullen roepen en brtftbrijbcny
aennemen of boen aennemen en cafferen SJrijgöbolft fo en aiföerfing fo bintoifó bun geliebcn foube / of bat fttod te boet atë te paerbe/na gelegcntbeib ban ber fabe/ nige een of meer ber bereénigbe ïanben berfocben
en fo f» bcbinben fouben boo? be lanben oo?bacrlijb|l te fouben be generale staten booste too^ben/ ben toel?
fijn/ énbaer en boben maebt en autojitcn Ijebbcntc ben bat niet foube getoeigert mogen to02bcn / alles
abminidceren alle faben ban toat importantie bie mits? tnfererenbe be poincten baer op fp fouben bebben
te ëbbtferen fonber bat bem tcmanfrfoube mogen c£<
moebten
4. 3©cïberflaenbe bat nocb be boó2f5 töaben 7 nccfj cuftren of bitapcren te nomen/ op pettr t/ajmen al eben
be boo?f3 «©berigbeib / niet toegelaten foube fijn in te toel foube p?oteberen en bco2tbaten / en bét ben abfent
flellen eenige nieutoe ^Jmpoften ofanbcrelafïenbpSe ofabfenten Ijunbotë enflemme boo? bieteife fouben
Staten niet geacco2öeert/ fouben 00b geen matljt beb? 1 bedtefeb. .
ben te bifponeren op eenige poincten conccrnereitbe ee> I 1 3. 3De Staten ban pcgeuj&e p?obincf e refpect ibe
nige generale beranbertnge of befouberainite en Ijoog? fouben maebten autoriteit ftebben in b'einbe ban ek
(te
(©berbeibban
/ ató$ctë/
té aenneminge
banban
nieutoe
öójloge/
jarc te cbntinueren óf bcranbeten be per^fonen bp
be(luitinge
opjecöfinge
nieutoe
bet ben
gun genomineert totten boo?f3öaeb/ 'itfp ban alle of
bonben en confeberatien
't fp met bjembe
finten of eenige bp Den geuomtneert/mtté flellenbe anber in fjun
JLanöen/
of anberOiniS /beroerenbe
be 45enerauteit/
plaetfe/ fonber batbaerom be perfonen ^ieberanbert
«cm tranrpo?t en opbaatljt ban be ïanben / beran- fbbben too?ben/ in eenige fcDanbe of berminbennge
beringe ban ben j^eere of ban ben generafen ^taet ban \^un eere en reputatie fouben ballen.
banbe 3£anben/ infettinge ban nieutoe generale ge^
3&e cefibentte ban ben ïlaeb foube tot geen fcfiere
tooonten en iifantien / fonber confent en accób?t bén be plaetfe gelimiteert / maec geBöuben toerbert in be
j&taten baer op tócttclgli bccgaSeft.
Eanben of fteben baer ïjet 0fi2baerlij6 foube fijn/ na
5. ^onben ooft geen «öoubemcörjS ban eenige uittoijfen ban be gemene faben/ en fonberltng baer
Hanöirbappcn flellen fonber abbijgen aggteat^ber ijetfeïbe tot btrectteban ber(©ö?Ioge meejl gerecjtii*
felber Sanbftljappen/ en befonbet fal ben boo2fcl)|eben reert fbube toefen/na bifcretie ban ben boo?f3 «©berjjcib
<0ouberneur fo berre mogdijb 10 tooonacötig fgh in be en ïtabr.
?«
felbe^obincieof albaergegoeb/ of ten mtnjfen aen*
14. a©elber(laenbe bat bertrecfeenbe be bóo?f^ ïïübe
^cnaeni/ al$fboo2f5iss.
uit eenige plaetfen / fo berre begetegentfjeib ber faben
6. <©atbe boo2f3 fiaben fouben beïobertonbereebe fnlr uitelfcbt/ fp baer fullen mogen laten eenig be^
t'onberOoübcn / alle ^ibtlegicn / mecljten / lïfantien quacm getal uit bun Coilegte om te boo2fïen óp alle fa=
albaefc boo?ftomenbe/ fioubenbe norbtansJ goebe^
engetooonten ban ben Hlanben/ 'fotoel iutgencrael ben
co2rcfponbentfe
metten anberen.€n foubemen baer en
alsf in 't particulier/ enljen te reguleren na infjouben
ban it inflructie / en baer en boben bp eebrenuncieren boben Uit benboo?f5ftaebin competenten getal cent*
alle particuliere co?refponbentie tkfc fouben mogen ge belegeren en flellen in b'ahber ^obincien / om baer
Bebben of bouben / 't toare met Hanben / fteben / par? te refiberen / en te berfien in allesf bat bienen fal rot ri^
ticuliereenp2ibate perfonen/ fobeel be gemettte fabe fleen tóelbaren ban ben ïanben/fo lange te noob fuljfc
aengaet
/ ert batof (^
fonber fijn/
t'aenfien
bc p^obincien
baer beretfcöen fal/ mit^bp beboo2f3gebelequeerbe ï!abeh
uit fpgebojen
gebofen
ofïjet
fingulier profijt
atëiibmaten ban een collegieen itcïiacm / altoos onberboubenbegoebeeenbjacfjt/
&t\ie en co?refponben*
ban bien
/ alleen boo?
ogen enfouben
bebbenfaben
't toelbarcn
ban
Xic gemcine
Eanbcn
generale
enbatfe tk mette boo?f5 OBberigbeib en Haeb / mitfgabersEf ben
niet fouben ombceften of rebcïcicn fecrete cbmmunica- Staten en particuliere leben of fteben ban bien/ baer
tien / beUberatien of refolutien,
f^gefonben
toerben/foubebolgenbe
7. 21Ue faben bic fouben bomen tn belifierade ban tot
bien einbe fouben
fjun gegeben
toojben b'infiructiebie
bp be <®berig*
benboo2f5 ïiabe/ fouben gerelblbeert en gebecreteert lïjefbenCollegièboojfj.
tooien bp pluraliteit ban flemmcn ban ben booif5 ! iy» <£n fouben be boo2f3fóabenmctte boo?f3<ab^
ïiabe/ fonber bat be^berigbeib bem foube mogen be- ,rigbetbrnacfit en autoriteit Debben te bicfenen te 02?
Ijeipen met eenigen acfiter of fecieten ï!aeb.
bonnecen na geiegentljeib bah ber fabjjtt en cirtumfïan*
8. %\k b2ieben concernerenbe ben (tact ban be Han- 1tit ban ber ©02loge en pïaetfe baer be felbe ballen fou*
ben/ fouben in ben tïabe gecommuniceert too?ben/ om be/fo toel ban be <0fTicicrg ban ber <®02lög.alsS anberö/
baer op geqbbifeert en gerefolbeert te to02ben.
gelijft bebonben foube too?ben notebjb ett goebtefijn
9. i©at in ben boo?f3aaeb geen faben biffinitibeltjlt totbolmabibge ban ben tojgfraeb/ bril metabbijg
fouben
toerben getractcert/
ban inht>nprefentie
ban tien \>.^
bankAA^r.
bien .i*\*.+i+.s..*
teabminiflrerenente bolbocrenbe fabe ban
nf
ti^rfnrtim Wart
of «rrt
ten itinilTcri
minilen foSien
feben perfonen
ban ben lTahi>
Oabe.
be boo;f3 eo2loge.
10.
©angelijben fouben be »002f3ffaeb en «Öberigbetb
gitem allcb'actenen erpebitien gebaeninben
b002fcb2eben iïacb fouben moeten geparapb^eert en mogen aennemen en flellen alfulbe ^eccetariffen Mui*
gcbcïifiecrt toojben bpeen ban ben Saeb ben name int fieriS en anbéte <©fficieren / èn in fulbcn geial alsï (pbc*
lange geftelt.
binbeit fouben na gelegentbetb ban ber faben en ten
11. 3£atgep20cebeert foube toerbert tcgcnéöegcrte minflen 002baer ban be Üanben te beboren.
tik bc Rapenen genomen bebben tegen öe Staten en
«Daertoerbe oobbefïotenfebereinftructteoptflub ©rrce*
bet ©aberlanb in befe lefle troublen bp toegen^ian §u? en beleib banber finantte en beben bartbe <ö5èneralitett/ "J^
ftitie/ fonber bat ben boo?tganb of érecütie ban bien
biemen foube mogen geb?uinen en naboigèit al op't toel lJJ5

beba^

t$8o;

Oorlpronk der Nederland/e Beroei ten-.

fimmie
en bcbe Bofjagenen goebbunftenber^obincicn.^efeiniïrucs
tit toa$ groot +y articulen Ijier ennobigte behalen/
tmnbe
Oenera
en befïoten ben 24 3E>ecemb2të 79» 3£ocötoa0 'tafr
Ittpi't.
bi# ban ben $2ince ban<0rangicnop 'tbeljagenban
be generale Staten/bat öc # inantic en ïkamer banbe
25cben t'famengeb20Cljt en geboegt fouben too?benin
«en Collegte / en bat baec toe bp elft Éanb foube nep?e*
fenteert tooien een perfcon / of anberfing öp clfte
G.176.) p?obinciegenoemtbJ02benttoe/b?ie ofbiecperfonen/
om baer uit öp be Jgoof ben en 3ianb-raeb eenen gs?no*
merite too?ben/omtn
'tboo2f5
Collegiete
bienenen
metten
anberen in gcluke
aut02itcit
te abminiftreren
be bomeinen / beben / contributien/ geconfifnueecbe en
aengefïagen goeben/ metanbece inftomen banbe gemeineSanben.
€n bat 't felbe Collegteooft ïïegifïecBouben foube
Uan alle öefiellinge ban bolft ban <®02loge / comnufTien
enoffictenb'oojlogeaengaenbe: item ban be monfïeccollen/ en alle 't gene be0banbeboo?f5beftellingeni0
bepenberenbe/ bolgenbeb'injtructie bie rjen baec op*
gegeben foube to02ben: toerbe ooft raebfaem gebon

onfen lafte, devoir en officie, alwaert datwy ulieden
«Beöcuu*
aen bc
ban
be
daer van egeen vorder verhael deden , ons verfekert terrbe
houdende dat gy-lieden en ook de gene die kenniffe
hebben van 't gene gepaiTeert is , fullen ons voor volko- £tatm
melyk engetrouwelyk ontlaft houden in defer faken, rael ben
voor foveJe onfen eed isgelangende. Nochtans want
wy bemerken dat wynoch nietfo feer hebben gevor- araij8o.
dert de faken en verfekertheid van den Lande , als wy
wel begeert hadden , en dat by faute fo wy meinen niet
van ulieden myne Heeren , dewelke volgende delimi- 9 3ann*
tatie van ulieden laite van uwer fijden , (mogelyk ) fo
vele hebtgedaen als in u is geweeft, maer overmits de
fauten wefende in het beleid en ordre van de faken , en
datgylieden jegenwoordelyk fijt op ulieden vertrek na
uwe Provinciën , om te nemen een eindlyke en uitterlyke refolutie , om niet achterwegen te laten van 't gene
wy achten dat foude mogen dienen totter gemeine fake ,fo hebben wy niet willen na laten al noch voor defe reife ons devoir te doen, ulieden wederom kortelyk

voor oogen houdende en reprefenterende , 't gene wy fo
dikmael in 't lange hebben vertoogt en te verftaen geben op 't beljagctmltf b02en/ batmenbe ||00fben bani geven, ten einde datgylieden vertonende aen uwe Meebe Üfinantie boe toefenbe/ fOUöe continueren in 'tb00?f3 fters den nood van den Lands faken , volgende defe on<gOltegie/enben felbenooftplaetfe gebeninben b002^ derrechtinge, en 't gene fy van ulieden breder fullen
fCtJ2eben Hanbcaeb / en bat OP fulfte pOincten en COn* mogen verftaen , fy en gylieden met hun mocht veror
üitien als? men Oen foube boo2ftouben.
dineren en refolveren op een feker middel en ordre,
tot verfekeringe vanden gemeinen Lande,
't ©002f3 Collegie foube ftaen onbec o?bonnantie dienende
en tot nietdoeninge van den aenflagen van den vyapd,
ban
of ^oof
ben/en ïanbraeb
boo?f3/en
ban 'tbet^ooft
felbe nare
commifTie
fouben ontfangen
/ en batfe
fou- wefende kloek en dapper in het aenvangen , en den welben bien bolgenbe toeganft of aubientie aen ben boo?f5
ken egenen quaden wille gebreekt om ons te hinderen.
Jïaeb betonenbe / 't felbe berfoeften en mogen genieten/
En voor d'eerfte myne Heeren, terwylen wy alfo
fonber Ren anbérfintf be faften be boo?f5 tëaeb aengaen* onfeker en ongerefolveertblyven in onfen faken , is onbet'onbertooinben. €n fouben noefttang biesfniet-te- mogelyk te kunnen ontgaen de bederffenifïe en ruine :
min W ban be boo2f5 ïlaeb tallen ttjben acces en toe- wantalwaert fo dat wy airede hadden volkomelykgegansnebben tot 't boo?f$ Collegie banbeniPinantien refolveert 't gene wy achten gehelyk te ftrecken ten
en 25eben. €n fouben bie ban be boo?f5 Collegie alle dienfte vanden Lande, fofouden wy rioch genoeg te
laren mogen beranbert of gecontinueert too?ben bp be doen hebben tegen fovele fterke en ervaren vyanden
Hoof ^n en Eanbraeb in be bergaberinge banbe &ta> Nu eeft fo dat van node is voor alle dingen te refolveren
ten «©enerael en met abbijö.
of op Pais of op Oorloge, welverftaende dat fo wanneer
©er*
^efgelijr toerben aïbaer gemaeftt b'infïruttien ban wy fpreken van peife , wy niet meinen te fpreken in gefnftruS1 te<©ntfanger0 banbe generale mtbbelen in elftePjO* neraletcrminen,want wie foude ter wereld konnen of
bincie : ban be Commf ffarifen ban be geconfifgueerbe mogen wefen fo groten vyand van fich felven,fijne huifgoeberen ber geenre dictie ^pangiaerben en gemene vrouwe, fijne kinderen , of ommers, de welk veel meer
bpanben aenötngen: banbe CommifTacifiTen <©ene* is ,van fijn eigen Vaderland , die niet en haekt met ganherten na den pais,mits dewelke alleen hy foude ia
rael inelfie P20binciein 't feit banbe collectatie ban fcher
rufte
fijn leven mogen doorbrengen in fijn eigen huis,
be generale mtbbelen of conbopen : ban be Collecteurö
en COUtrOÏleurSf ban ben Ontfanft banbe generale mib; | ruftelyk genietende van't gene G od hem verleent heeft,
beien Of COnbOpen/ OP b'inftomen en Uitbarenbe ftOOp- en Gode dienen na fijne confeientie. Maer wy verftaen
manfCÖappen/en ban beContrOlleurjS banbe pafpOO^ ! te fpreken van fuiken vrede als ons geprefenteert en
ten: tnflructie bOO? be peeren W gefonben fOUben voorgedragen word, want wel tevergeefs difputeerttoo?ben aen be üeiferuj&e IBaiefleit tot jufitficatie ban men van den Peife in 'c generael , fo men met aenfiet en
tien van 't gene
be fafte ban befe Eanben / tegen!» be 3toare belaflinge bemerkt de pamcuherlyke circumftan
handehngege
en
tradaten
inde
geweeft
is
gedreven
ft
m'tbertre
Stanben
Cn befCftUlbinge baer mebe befe
ban ben peeren Commiffariffen ban be -^eiferlijfte daen om totten felven peis te komen.
Wy willen alhier , myne Heeren , niet roeren ons eiIBaiefteit ban Colen/ buiten nare fcftulb toerbeno=
berballen/ bortjtoerbe raebfaem gebonben beboo2f3
gen particulier , 't welk wy noit gefocht hebben in defe
Commiffariffen niet te fenben / om meerber bitterfjeib faken, maer aileenlyk de vorderinge vanden Lande,
hoe wel dat ons niet onbekent fijn de groteen onwaertebermijben: item inflructie op 't aennemen ban ben achtige
lafteringen, blamatien , enfcheldingenopons
hertog ban 2Cn jou / en berfegeiben meer anbere faften.
3£e ©2ince ban «©rangien berfïaenbe batbe ber* geworpen, niet alleenlijk by den vyanden , maerfelve
gaberinge Baeft foube fcfieiben / ooft ban meninge fën* by den genen die hun houden , en feggen voor vrienden ,waer op wy nochtans niet met allen achten , daer
be/felf$s een reife te boen in ^ollanb/ baerbe Staten
ban be felbe p^obincien ftem lange toe berfoebt Dab- tegen Hellende aileenlyk de waerachtige handelinge van
ben/ ïjeeft boo2 Henluiber fcöcibinge en 3ön bertreft onfen leven , de welk alfo wy toegeeigent hebben ten
goeb gebonben Renluiben op ben 9 ganuarp 1^80. te dienfte van den Lande en Gemeinte, hopen wy dat van

boen bit nabolgenbe bertoog of befe remonfïrantie / op
batfe nare principalen enmeetfers&be noob ban 'sflanbis
faften te beter fouben mogen onberrienten /om p?omp>
teremebieen 0202c op alles* te (tellen, ^it bertoog of
remonftrantietoa$iuibenbe aibtiö:

ftrantie MYne Heeren , Gemerkt wy menigmael fo mondelinge alsanderfins fchriftelyk verklaert en vertoont
en ber?
toog bn hebben (fo uweRegifteren daer van volkomen getuiben
geven) in wat nood en benautheidwy
Wntt genifle mogen gefchap
en te vallen , fo verre by ulieden
ban®* al te famen fijn
tangfen daer op promptelyk niet worde verfien , wy ons fouden
ee&atn/ mogen houden volkomelijk antiaft, en gequeten in

'tlanö,
©ngefce*
folurert»
te
6e?
berffe*

ntfTe batt

©e
t'onrerfjt

torrb
gelaflert.
$?ince

God ons fal die gratie gedaen worden 't fel ve alfo te volbrengen totter dood toe> mits dewelke wy den nakomelingen fullen volkomen getuigeniffe doen van de
van allen onfen hangerechtigheid en rechtveerdigheid
del en voornemen. Ulieden biddende myne Heeren
wel te willen achten op 't gene wy ulieden fijn voorhoulang
dende, uverfekefende'tfelvealfogantsnodelyk te wefen dat
, fonder dien wy niet fien of meinen te wefen eenig middel het Land te falveren, de welk nochtans tot
noch toe tegert fo menigvuldige tegen fpoeden en fwarigheden , mits Gods hulpe , heeft altyd bewaert we ft. .,ge.

En dunkt ons niet van node, rhyne Heeren f alhier
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hngtcdifcoureren opdeartykelen vanden peife aenu d'andere van het perijkel verloft wefende, begeren van
lieden gcfondcn , wantalfo alle de Provinciën hebben cafleert
den Krijgsvolk
te weien van
, ofde't felve
gehelijkgete welen,ontlaft
of tenlafte
anderen
Provint'/'amen eendrachtelijk en gelijker hand Tonder eenige
ciën anderfins genoeg befwaert wefende, geleegt te worfwarigheid geoordeek en gefegt, dat de fel ve niet mochden, en fo gering fy dan wederom vernemen eenige ap»
ten geacceptcert of aengenomen worden , als geenfins
parende van den vyand : begeren terflont geiecou©?röe
dienlijktotverfekertheidof
vorderrnge
vanden
Lande,
Wfftt te
reert en bygeftaen te worden , als of ons mogeJijk ware
toi/Icn fo willen wy 't felve pa fleren , als houdende 't felve ( fo fonderde loldaten te onderhoude
n , de felve des nodig
?79wy ook wel behoren te doen ) voor volkomelijk befloacntif'
mm Bp ten
wefende,en
t'onfer beliefte mee eencn voet- floot uit der
by mijne Heeren ulieden Meefters , waer tegen wy
aerden te doen fpringen.
grmen e
niet
willen
tegenwoordelijk
eenigfinsftrydenofdifpurefpmtfe
Uwe E. mach genoeg bekent fijn hoe dikwils wyuhet£>tat teren : maer moeten verklaren daerwy de felve haerten.
lieder refolutie houden en bevinden loffelijk en dienfle- lieden hebben voor gehouden fo wel in 't gencrael als
eiker Provinciën particulier , datmen gereet en in dienIijk totten Lande.
En want nu fois, dat by rijpen rade en deliberatie fle behoorde te houden fekere Compagnien tepeerde
niet is goed bevonden geweefl u lieden te conforméren en te voet , het fy tot defenfie of om den vyand ter gelemetten felven articulen , en ten anderen dat de articulen
gender tijd op te lopen , de welke men lichtelijk binnen
by u lieden gefonden fijn by den vyand verworpen ge- korten tijde foude nebben kunnen verfamelen en in orweeft, fohebt gylieden eenigfins tetwijffelen (foook dre brengen , en fo verre wy hadden fovele kunnen
't felve airede effedlivelijk blijkt ) of fy begeren uitterlyk doen dat wy eenige Provincie hadde konnen raden
ulieden te befpringen en te vervolgen met aller macht t'aen veerden fekere ? of 6 Compagnien Duitfe peeren geweld. Waerom mijne Heeren alfo men metten | den, fonder twyffel men foude al nu niet wefen in den
tegen woordigen nood van den quartiere van Tournefis
pcifeniet kan uitrichten , fal van node wefen den ande
en
Weft-Vlaenderen.
ren weg te verkiefen , om metten wapenen hem te beSo wy van gelijken ook het voorleden jaer, wel fekerfchermen : waer op ook niet vele ftaet te feggen, als wefende een punct ons bedunkens , en fo wy felve van u li)k onderricht wefende dat de vyand veel krijgsvolk
lieden allen verftaen hebben , daer op by u lieden jegen- lichte en gereedfehap maekte om ons te befpringen , wy
tot diverfe reifen verfocht hebben datordre mocht gewoordelijk gene fwarigheid gemaekt word.
Maernochrans is wonder hoe dattet gemeinlijk ge- fielt wefen om het krijgsvolk in dienft te mogen houbeurt, datnademael wy alle gelijk geraden vindenden den, of anderfins voor fekeren tijde ophouden, befiende
weg van wapenen te verkiefen om met de felve ons te op wat plaetfe de vyand wilde aenvangen, om alfdan fijverfekeren den vrydomvanden Lande, onfe goeden,
nen Leger te hebben mogen lichten of fijne macht te
eere, huisvrouwenen kinderen, en dat van node we- doen fcheiden. Maer heeft in onfer macht niet geweefl ^ojfaeii
fende in't befonder en particulier te refol veren wy ons ulieden het felve te perfuaderen, d'welk heeft veroor- ^"Ö"
faekt het verlies der flede van Maeflricht , die men had- baniKa«
felven verachteren en bederven , met de quade , raedflatan öep gen en articulen belangende de particuliere pointen, de mogen ontfetten fo men noch volk en eenige midde- (tricot»
len gehad hadde.
van 't gene wy nochtans in 'tgeneraelallegader bevonden hebben hoognodig te fijn, waer door alle den arbeid
Maer is wel onmogelijk eenige verfamelinge van
en moeite tot daer toe gedaen en genomen, komt te Krijgsvolk of Leger te maken , en op te richten , fo by
niete en te vergeefs met verderffeniife enruinevanden faute van Overigheid die by uwe E. geordonneert foude
Lande en van ons felven»
fijn om den felven Leger verfcheiden wefende , te doen
De principale en eerfle faute is , dat noch gylieden verfamelen , als noch door gebrek van middelen, fo een
noch uwe Meeflers niet hebt als noch geflelt of gemaekt yegelijkfo geringe de vyand uit hare Provinciën is ver«BIG eenige vergaderinge en collegie , emmers niet van Sta- trocken terftond van de onderhoudinge van den krijgsfocfit
volke wil ontlafl fijn , en des niet te min worden de fteten, d'welk foude macht hebben te refol veren opmaer
't gene
is
ftreckendetendienflevandeGeneralkeit:
dat
fijn
p
ir*
den
, de welke met luttel garnifoens. konflen bewaerc
tfruheiV
öarc fjet eenyegelijk in fijne Provincie of flede particulier doet worden , fo verre het Leger die den vyand foude moCcncraeï 't gene hem goed dunkt en belieft , en hem particuliergen ophouden kofle gemaekt worden, gehelijk uitgegclft.
lijk is rakende, fonder teconfidereren, dat latende dik- teerc en bedorven door het groot en exceffijf garniwils in den nood voor fekeren tyd eenige Stad of parti- foen , d'welk men van daer niet kan getrecken dan
culiere Provincie, ten leflen de felve ,ja ook de Genera- metgroot perijkel van de plaetfen te verliefen , dewelJiceit daer door is behouden.
ke genen anderen Leger meer tot hare befcherminge of
D'weJk is de oorfake datmen genoodfaekt is Oorloge verfekertheid hebben , d'welk is een feer grote faute,
re voeren , niet daer men foude willen of begeren , of gemerkt den voorfeiden Leger en Armee.dienende om
den dienfle vanden Lande foude mogen vereifchen, te wederflaen den vyand , foude met eenen ook wefen
maer daer het den vyand goed dunkt en belieft , komen- tot bewaringe van den fleden , en fouden meeflendeel
kunnen onthouden worden op vyands Land , in plaetfe
de d'een reife befpringen dit quartier , en d'ander reife daer ons eigen Land word ganfeh opgegeten, geplund'ander , alfo datmen hem van defcr fijden gehouden is
te'volgen , al of hy ons mofle voorfchryven en limite- dert en bedorven. Op alle 't welk foude konnen verfien
ren den tyd en plaetfe van der oorloge , fo dat wy alfo en geremedieert worden , indien by u lieden verkofen
ondcrtuflèn altijd fijn bedwongen ons te defenderen, en geordineert werde eenen opperraed , de welke met
fonder emmermeer hem te derven felfs aenvangen , autoriteit over het Krijgsvolk mochte bevelen en difmits dien datmen t'elker reife qualijk kan bekomenen
by den anderen krijgen iet meer dan de machtvan een- poneren.
Vele en diverfe wefende wel goede lieden met ee- Beïe
der Provincie, dewelke egeenfins kan wederflaen de
ren, maervanhun
weinigen verftaende
op den grond
fon-JjJf®rnm
de faken
affairen , bevinden
wel en
vreemt
ballni
kracht van den vyand , die hy kan lichtelyk verfamelen dement
i erwylen onfe macht
en flerkte is verfcheiden in diverfe fo vele ongevallen die dagelyx toekomen , als dat Ste- oter/ «i
plaetfen
den of gehele Provinciën wórden verloren of revolte- jJJ{*S
Welkinconvenient is toekomende uit fake en rede- ren , de brandfehattingen en aflopingen van den vyandjuwtoen..
nenhier boven verhaelt, als te weten, dat by ulieden ten platten Lande, dat vele particuliere onder ons, ons
(F. 177.) niet is geflelt geweefl een lichaem of overfte verfame- verlatende, ander partye fijn foekende, dat anderehun
iinge,den welkende particuliere fouden fubjeel en on- dagelijks verkouwende en vertragende, de faken niet
derdanig fijn d'welk foude mogen remedieren op alle meer metfulkevierigheiden affectie behertigt worden
voorvallende periculen , dewelke, fomwijlenin fom- als fy in het beginfel beneerfligt
werde : maer dat de
mige plaetfen groot en veel, terwijlenin andere plaet- felve meer en meer fijn verflappende , gelijk een krank,
fenegenefijn,
toekomende door
voorfeide | lichaem d'welk is uitdrogende, enalledefeinconveniparticulariteiten't,felve
in fulker manieren dat indeplaetfe
daer enten mijne Heeren procederen uit het binnenfte van
eenige van de Provinciën overvallen fijnde, van ons belichaem : maer als wy confidereren 't gene ons
geren (hoewel dik wils tevergeefs) ontfeten byftant, onfen
van buife.n is toekomeade , fo bevinden wy dat niet een

Mo-

i$8o,

Oor/pronk der Nederlandfê Beroerten.

Monarch, Conink of Prince of eenigevremde natie ons
narcff en istoegedaen ofonfevriendfehapof verbond is Toekende, ofookdatyemand van defijdevanden vyand hem
Ucrüoit3/
komt begeven aen onfe fijde, alle 't welk men dagelijx
is fiende, en dat fo boven gefegt is , met grote verwonderinge,fonder te weten wien te wijten , maer 't felve dikwils ten lafte leggende van den genen diedaerin minft
kunnen befchuldigt worden.
Maer de waerachtige oorfake van al dit achterdeel en
'ttoelft
toert
quaed
, is onfe quade refolutie : wel is waer datmen dikberoof
mael genoeg vergadert en lang genoeg raedflaet , maer
fjdit
boo? on* ter contrarien fietmen datmen fo negligent is in 't volfe a/.iaöe
brengen en uitrichten van 't gene gerefolveert is , alfCffofll'
tic.
men diligent is in 't Jange delibereren. En is daeroto
nochtans niet te twijffelen mijne Heeren, of daer fijn
noch wel veel vrome en goede lieden en inwoonders

*J-.;

DJcfefan
ïhacftt
en boent
niet.

©oben
hjj <• c njj
ctiifttsj
tegen*
toeiT
'tboïfi
foube
Intllig
toei&en.

van defen Lande, dan 't is metten felven gelijk met het
vyér! dat voor eeri wijle geflopt is, d'welk ontdekt wefende, hem lichtelijk verheft in een vlamme, fo ook ter
contrarien ,fomen 't felve van fich felfs laet confumeren< weigeringe verdwijnt is.
Ten anderen is uwe E.niet onbekent dat de vyand dok
wel heeft groter incommoditeiten dan de onfe en fijn :
*ls te weten gebrek van gelde,van pouder, en alderhande munitie, tweedrachten, oproerigheid, en faótien,
menige fteden en Provinciën die walgen en niet langer
kunnen verdragen de irifolentie en ongefchiktheid van
den'Krijgfvolke,niet anders foekende dan tegen hun op
teftaen : met alle 't welke menfoude mogen grotelijk
fijn profijt doen en dede önfer allen eigen fchuld en faute , waer mede wy ons allen en ook den onfen brengen
info groot quaed en ongeval, en dat door traegheid en
quade refolutie j wartt alfö'tnatueflijk is dat eenyegclijk fe foekende fijne meefte verfekertheid,de weJke men
bevind meer gefondeert te fijn op den faed van volk van
kleinen getale, wefende van goede refolutie, dan op
groot getal en macht, wefende qualijk gerefolveert : (o
men ook befonderlijk fiet dat gehele Steden en Provinfcien by hunne Bondgenoten dikwils, ja namelijk na
datVandelefteUnieom een kleine fake worden verlatenfo, hebben zy ook reden hun te beduchten dat in
meerderen nood zy geen groot onderftand fouden hebben ,fo dat zy liever hebben te verkiefen de befte en
meeft gerefolveerde partye.
't Gene ons meeft wee doet en mishaegt is , dat mijne
Heeren u lieden meefters hebben middel en macht op
allen delen te remedieren , en nochtans 't felve laten te
doen. En feker fo verre zy hun eens een reife refolveerden , en te velde leverden eenigc treffelijke macht, men
foudc wel geringe vernemen het gemoed van vele verandert tefijn, enfien die van onfer fijden verblijd en
verquikt,alofzy van der gevankeniffe verloft waren,
en ter contrarien den Vyand verbaeft en verflagen , vele
oproer ten en twedracht onder hun ja vele die hun nu
niet en verweerdigen van ons te horen fpreken , fouden
met aller goedwilligheid tot oftfwaers onfe vfiendfehap
foeken eri begeren.
Sonder datmen om 't gene geleden en gepaffeert is,
't felve ons
, maer
te wefen
behoort
: want indien wy
eid behoort
verfekerth
dienen tot
meer te verflagen
meer door gebrek van op onfe affairen ordre geftelt
te hebben , dan door de kloekheid of macht van den
Vyand hebben gekrenkt en befchadigt geweeft, fo
lullen wy ook ter contrarien doende ons goede en behoorlijke neerftigheid wel kortelinge en t'eender reife
vernemen een grote veranderinge,tot achterdeel van
groten voordeele. Ook ftaet
den Vyand , en t'onfen
onsnietfofeerte verwonderen van ons verlies als wel
dat 't felve noch niet heeft meerder geweeft. En is voorwacr wel groot wonder, mijne Heeren, dat nafo
groten defordre ( durende fret welke wy nochtans niet
hebben nagelaten u lieden ernftelijkte vermanen) de
Vyand met fijn fo grote heirkracht ons noch geen
meerder verlies heeft aengedaen dan van eender Stad,
d'wclk ook noch fonder de quade refolutie nietfoude
gebeurt of toegekomen fijn : maer hoe wel wy tot noch
roe te kofte gelegt en geinployeert hebben tot verfekertheki van den Lande alle ons credit, yerftand erimild^

delen fonder daer in gcfecondeert ofbygeflaen te hebben geweeft , fo 't wel behoort , en van node hadde geweeft, fokunnen wy nochtans niet na laten u lieden
opentlijk en in der waerheid te verklaren en voor te
houden , dat fo verre by u lieden niet worde in alle
diligentic en promptelijk ordre geftelt , defen toekomenden fomer anders niet ftaet te verwachten dan het
verlies van veleplaetfen. Sullen uwe E. daerom wel ernftelijk vermaent fijn dat genen tijd willen verliefen in 't
delibereren, maer ulieden fpoedigft in aller deligentie
te refol veren en te werk te leggen 't gene fo lange is
gedifputeert geworden , belangende de contributie van
de penningen en lichtingen van Krijgfvolk totten LeDe faute is ook niet minder mijne Heere belangende ffameta
hetftuk
vanden
Finantien ,mits dateen yegelijkPro- JjJnartp
vincie hare
penningen
handelt en adminifireert op zijn
fchoonfte,en ha fijn eigen beliefte en göcd dunken,
alfoger.
gemeinlijk gebeurt dat meeft behertigt word 'cgene
yemanden in 't particulier en op 't naeft is rakende,fonder aenfehou te nemen op het publijk. Ook dat dikwils nodiger ware de penningen elders te employeren
dan daer dikmael die verftrekt worden, Daerenboven
( fo eenen yegelijken kennelijk is ) gebeurt ook mits de
voorfeide particulariteit , dat de fom mige te feer ongelijkelijk in haren Provinciën lichten de generale middelen,'tzy om bydien middel alle de neringe aen hun
te trecken tot prejudicie van hare Bondgenooten
, het
welk niet kan vcroorfaken dan alle twedracht , of ook
door negligentie of quade affectie die zy de vorderinge
van den Landen zijn toedragende.

Op alle 'twelk ons bedunkens uwe E.fouden Hchtelyk
kunnen Ordre ftellen
en remedieren , mits volherdende
inden goeden willeen gunfte diegylieden aen de gemeinen faken altijd hebt bewefen, nakomende 't gene
wy mits defen fijn radende , namentlijk dat gylieden
verkieft eri fteltfekere perfonen by ulieden te noemen»
om te difporieren en handelen op alle voorvallende
noodfaken", met verfekertheid en belofte effeduele van
den genen die alfo daer toe gecommitteert en verkofen
fullen wefen , in alles te obedieren en onderdanig te
wefen. Op dat niet van node zy fo dikmael te horen het
ordinaris antwoord en excufatie, dicgehelijk verachtert
en breekt alle goede raedflagen en deliberatien,wy hebben genen laft van onfe meefters. Niet dat wy fouden
raediaem bevinden,datden voorfeiden Gedeputeerden
fuiken macht foude gegeven worden, dat fy t'hunnen
behagen en wille fouden nieuwe collecTratien en Impoften mogen op ftellen, ofdatzy fouden macht hebben
van alle faken na hunnen eigen goeddunken en geliefte
te difponeren , maer om te ftellen behoorlijke ordre op
het innen en de oplichtinge van de generale middelen
die geaccordeert fouden zijn , of fulke als gylieden felve
foude bevinden notelijk om geaccordeert te worden, ,_ -. ■:,«
te doen
behoorlijfte
de felve ,ten
en
verftrecken
het profijtelijkfte
Krijgfvolk byen den
anderen te doen
brengen, eri de felve wederom des nood wefende in
Garnifoen te vardeilen en ordineren , en anderfins
voorts te verftaen op alle politijke faken , ten dienfte
en vorderinge van den Lande.
Noch iffer een ander punct , wefende van niet minder gewichte , op d' welk ook onder 't goetdunken
van uwe E. ons wel nootlijk denkt dat behoort verfien
te worden. Als te weten: dat jegen woordelijk vele
Capiteinen, Officieren en andere Soldaten in dienfte
wefende, nemen oorfake onder 't dekfel van den eed
by haer-lieden den Konink gedaen ,te komen en iet
uit te richten tegen en ten achterdele vanden lande, daer
door andere flechte verblindende , die meinen fulx alfo
te behoren,en daerom zijn in vrefe en forge,fonder hun
eenigfiris te kunnen refolveren , forgende t'eeniger
tijd wederom te vallen in handen van den genen die
eertijds onder de autoriteit van den Konink tyranniglijk
hebben.
gedomineert
Waerom foude
wel grotelijk van node wefen om
eenyder behoorlijk te doen refolveren en te benemen
alleoccafien van onnotelijk achterden ken , te achterf
op de forme yan den eed die men voortaen fal willen
YOÖrW
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damenVoorhouden óf anderfins gebruiken ïn alle man
n van Urnplaccaten , cofflraiffie
ten , ordonnantiender , Hoo
foomden
e,
aend
aeng
id
ghe
re
ande
en
en
eier
verVyanden te laten blijken, datmen voortaen inniet
nwoo
tfaet meer getyran'nifeert te worden, als den
alpen
rwor
deren, datmen fich niet wil wederom onde
eit
gewe
iers,
ige
Offic
fulke onredelijke en onrechtveerd
ende Vyanden van den Lande.
hebb
<$ren
Ten derden alfo door het vertreck van c meeitenytrfonen ded van de Edelen en Heefen vin den Lande na den
niet is
SKX Vyand, tot onfen feer groten leedwefen, men
van quahteit om te
tegc
Den. &to genoegfaem verfien van perfonen rale
lallen , fo wel
commanderen en bevelen in gene
noodlykis. En ten anderen alfo mits de quade erkenteniffe gedaen den perfonen van qualiteit eertyds dienfte
gedaen hebbende, de fel ve fijn vertrocken , foude on?
en te peifen
wel ganfeh noodlyk bedunken te verfinnen amen
tlyk te
eenf
en
,
ftell
en
e
Will
foud
naen
fte
Over
wat
beforgen dat den felven goede verfekertheid van hun
e, brh dëfelve te meer te veren word
rractement
van den Lande»
dienfte
wecken tengeda
©armer»
een leger En ten leften fo wy noch ulieden dikwils gfefegt en
mort
voorgehouden hebben , fien wy niet hoe dat eenigfins
|jaan
ebben mogelyk fal fijn den vyand té wederftaen , hét Land en
Steden te befchermen , en den genen die ons onfe liJacrtiett berteitfoeken te benemen , te doen komen en verftaen
en 1 voo tot redelykheid , het en fy datrrien hebbé eerten leger en
taietbolli heirkracht van ten minften 4000 peerdén én 1*000
Ï100 voetvolx, en noch 1200 pioniers, eenfamentlyk de
panktè Artillerieën opruftinge daer toe noodlyk, boyennoch
m&f
het krijgsvolk dat in garnifoen fal wefen.
fcfiur.
Daer-en-boven fal ook van node wefen te verklaren
aen de Overften , Hoofdenen Capiteinen wat middel
men heeft om hen-luiden te betalen , want alfo hier
voormaels door gebrek vanordré men niet heef t eenige betalinge konnen doen aen yemahden vanden krijgsvolke , 't fy te voet of te peerde, is te beduchten dat goede eneerbare foldaten hun nietfullen willen geven in
diénfte , aengefien het mager traótement en verttoegingediemen hun gedaen heeft, hetfy fy goede verfekei-inge hebben van hunne betalinge , alfo datmen qualyk
fel kunnen hebben danfommige nieuween qualyk ervaren foldaten , meer komende om den koft te vinden
met bederf van den Lande, dan door goede genegentheid of om dienft te doen en eer of prys te behalen.
En alfömen apparentelyk of gevoegelyk niet fal kunnen andere peerden bekomen , dan van der Duitfer natien,foude wel van node wefert in tyds te handelen metten Overften dlemenin dienfte foude mogen hebben,
en daer en boven ook aengaende de Vernoeginge van
hunne voorgaende dienften , en eenfamentlyk met eenige van andere natiën , van den welken wy eenige
dienften fouden mogen verwachten.
uwe E. wel ernftelyk gebe©ïflutt. Mijn Heeren , wy willen
den hebben dat u gelieve defe voorgaende póinóten wel
en rypelyk te aen merken , en confidereren', en de felve
alsgehelyk en ganfeh noodlyk ernftelyk te vertonen aen
uwe Provinciën en Steden, vooroogen eningedachteniffe houdende 't gene wy tot meer reifen u hebben
genoeg vertoont, engy-lieden felve in nood wefende
hebt bevonden , als namentlyk dat een yegelyk hem overvallen en in den nood vindende, tot ons hun toevlucht hebben ? al of wy alle fakert in onfen macht had, wel wy door oorfake van 't gene voorfeid is,
den hoe
tot onfe feer groot leedwefen vele fien in nood en ellenfoude kunnen geremedieert worden, fo ver,
de dewelk
re by ulieden waer geordonneert en geftelt eenen Raed
van luiden met eeren en verftand , engemaekt een leger, niet fuiken diemetter haeft foude opgericht worden, maervan goede foldaten en ervaren krijgsluiden,
v/auu
ucu vyand
e, fouden
iuuucu den
nouucnuc,
houdend
namen
dewelke
uun t'famen
ucwcinc hun
verfekeen
mogen doen vrefen, het Land befchermen
ren , en de Steden ontlaften en bevryen van alle overlaftenenbefwaerniffen.
Ulieden wel feer biddende, myne Heeren , te wilt>~*Wgeloven
' -»" en
W" peinfen
f[-~-.-.« J, dat
■"V»^ 'ti f,^-">1'J ul* JW&X"
»• -"WWW
len
gene wy
jegen woorde
lyk lijn voorhoudende, geen fimpel difcouYsis, maer
«en ernflely ke en uitterlyke waerfchouwinge van faken,

op dewelke fo by uliederï niet terftond én met aller
vlyt en worde geremedieert , fullen mogen verfekerf
wefen (fogylieden ook 't felve jegenwoordelyk moget
merken ) dat feer kortelyk en fonder lang fal volgen eed
gehele bederf en rüine van den Lande , fonder dat yemand foude mogen peinfen dat den eenen het quaed of
mifval nietfo na raekt als den anderen ; want fo verre
niet tydelyk ordre geftelt en verfien worde, lal hem
't felve als een vier over al vérbreiden. En al waer het al
fchoon des niet , fo fijn wy nochtans alle gelyk van officie ,van eeds , verbonds en vereenigheids wegen verbonden en bedwongen i dat, achterftellende alle parti*culire en eigen affairen , wy verftaen en ons begeven
tot het gene generalyk den Lande is aengaende. Al dewelk wy ulieden in defe folemnele vergaderingen wel
hebben willen vertonen , op dat fo verre eeriig quaed,

achterdeel of ongeval daer van kome, ons 't felve niet en
worde opgelegtof geweten. Maer indien myne Heeren ulieden Meefters hun willen fekerlyk en ten beften
_*
refolveren , verhopen wy vaftelyk dat de vyand egene $Jinzt
occafïe hebben fal fich te beroemen ons te hebben wil- tofl met
len benemen, en onder de voeten treden onfe privilegien , en over ons te tyranniferen , des niettemin bidden wy ulieden te willen u verfekert houden , dat met
Gods hulpe wy hebben voor ons genomen met ulieden
bebevinden te van
fowy ook'tfelve
fterven,
teievenen
horen
y fo wel
tot befchermeniffe
en verfekertheid

fe^ae'
^an Den
3LanDe
Jgg» *n
»mn-

den Lande , van onfe huisvrouwen, kinderenen goeden,als principalyk en infonderheid dat Godes eere fulx
ons is gebiedende en vereifende,

nUa'; g1}**
eert
bebpBemanie*
oncipi
fotoertiebp
^Dcpn*
fefeere
bengec
en/ tntfruc
tBefbgrote
er&ef
ep«te
<£efe
E€rbe
re ban Ifêemojiael/ om Den peeren <©ebeputee$ben tmDen
banbe^ebrncienmebete geben/ om Den tebegeben g«je .
neffeng Baren eindpalen en Collegien/ ombefelbe,^:
'tgene in Defe ïeftebergaberingebanbe tenme&e
b?agen
boo?teale
Staten binnen De (tab banainttoerpen tot gj
<0ener
Banböoubinge ban De gemene fafee/ met abbitf ban SgJ,
ben €ert#Bertog en i^ince ban <©rangien / noobtoen* Fe aen te
eber*
rtoerbte.enento
opteberefolut
atf/
en Daer
bigger
n goebe
h„^m
gin toel&e jejen/
en no?te
te bjenge
fn aemtto
om
inffructteten öcieberbat toag/ 't gene Dier na bolgt/ reö?eiw
Bebben Bier te (lellen /.tot onber* a*""»
geacBt
ig be
en topnob
hgeban
gelegentBeibber geunieerDe£anDen jgfj
rieBti
foiaffe. J
mbefentübe»
Baremeeffertfenpzin*/
otiberanbere
foubenfp
9fitfo
eipalen aenbienen/ toatna Betafflaen banbenb?ebe
toagbecaebflaegt optemfbbelen ban b'onberBoub bee
<@o?loge / en openinge te Doen ban 't onbertopss en ber*
maningebieBenïuiben toaggebaen bp Den €ert$Ber*
tog en p?tnee ban ^canglen/ fo mondelinge altf fip
irttfp^anebanben KaeöjSfieecClbmo Eeonnio/ met
aentotjftnge
bc pot
't berloop
ono?öenmgeban ban
allenneten
toaec uitbanbe becberffe*
fanenen /oo?fanen
en
niffe ban eenen pegelpen en onbergann be0 ©abcc^
lanbsf onttonffelDB toajs te bertoacDten / fo baer in niet
met ecnfl en op?ecBte merange toecbe boo?ften/ al 't feu
be 006 fcB?iftelü&en aenöienenbe/ geli)6 bep?incipael*
(te geienen bpben p?mceban (©rangien Ben-luiben
IrtaeriöB aengetefeent en betbat toaren/ mbtit bo^eit
genoegfaem fijn becöaelt.
Hattsf toei&e be genetale becgabeilnge getreben fnn?
be mtommumtatie / f0 op 't dun ban be regeringe ban
ben Sanbe/ atë ban oo?loge / met be# baer aen nleeft/
enoberfulrbecbattenbe al't gene inbe bergaberingc
binnen 3Jnttoerpen in 2llp?tli 1579* frP3ün i^oogöeiö
/ en t'3ebert
en5Fo?flelpe
ban
toegen benoöenabetoajS
boo?fef)?eben boo?gctoent
p^ince tot atcecgtboo?
ben ^eereban ^int9Clbegonbe en ban Stralen aen?
- —
-» — boo^
»-.— bpbe
....-^^-^—v~r^^ t).^..»t», mitsfgaberiS
u»v„..,
't gene
gebienttoaögetoeefl/

(tf)?eben §tm ^itttt ban (©rangen btnnnen ber (laö
ban <0ent Daer Op bOO?tgeb?aCBt en torjber geraemt
.mAhihm«
moeBtfün.

^atfprbaeromnaberfcfieiben beliberatten/ bpon*
berricDtingc ban ben ^?ince gaeb gebonben f^a^rn
eenige onbecöenluiben te committeren / betoelne opte boo?neemujrfte en gctotcBtiöfte poincten/ fo m
rege*

'*5&o.

Oor/pronk der Nederlancfié Beroerten=

regcringe/ al$ miööelen ban gclöe cn'tbcïeib ban
geiöe/ refpectibelijn fouben ramen en Bp gefetmfte
(tellen op'tnaeft/ fo begoebe meninge ban ben Sanöe fcljecn toe te ö^agen en reben na ben jegentooo?*
öigen ftaet en gclegentDeib ban be fafeen toaren Ie*
renöe.
&ijrtöc öten acrjterbolgenöe ben boornoemöen
i>2tnce geöcöen getoeefi / om métten b002gaenö,e i§ee*
ren ban ^irttlClöegonDe/Bteonïho en anberc <tf5eöepu;
teeröeöcr<©enerale Staten/ tetoillen booanemenöe
poincten ban öe regeringe en banöe finanttc/öïe boorts
ïje generale Staten Dabben aengeDient febere artpe*
icn refpectibelijn öaer toe ötenenöe/ Detoclue naDer*
[janö met rijpe Deliberatie bariraöe engemeinenaD*
byféDaerafentoegeDaenfijnDe/ góeben beguaemge*
bonöen toaren/ om öe BTanöen ftaeté-getoijfe ;{ Daer
Öe0 bp geuiëne ban bolmacDt ban Dare <0eöepnteeröe
bannoöemocDt toefen) aengeöient te tooröen/ foöoe
geöaentoerbe/berfoefcenbe/ bat een pegelijn gelief be
öïe ten Ooogften te bcbenfeen / en fuir baer op te refolbe*
ren / öaer rrteöe be bomgaenöc gebrenen bp ben p?fn*
te fo f02gbulbelijb becDaclt / motsten to02bengebetert/
tot meefte boorfpoeö en toelbaren ban ben %müc/ noe*
rtienbe en berbiefenDe be perfonen Die Den gclteben fou*
öe/ tot ben raeö ban be booafefpeben regermgein te
(lellen / en be felbe boenbe oberuomen neffeng bare an*
öere<*3ebeputeerbe ter naeflerbeftemöe bergaöeringe
tefenben: bat oo» De boo?f5 <*öeöeputcerbeijare P?tn*
cipalenofjjBeefïertf fouben onöerrirtiten ban öeDeboi*
ïen ter boorfcD2eben bergaberinge fjéöaen/ in'tber*
lijnen banöe generale mtböelcn pf conbopen optein*
fcomenöe enuitgaenöe BOopmanfcDapp.en/ me.ttein*
ftructicn op te oeffeningc/ colléctatie en erecutie ban
öicngemaeBt/en'tplaccaetDaertoe
öt'enenöe/
omöeen
felbe
boo2taeriop eenen pegelpen boet
opgeDeben
rjeempldneert te tooaben / alleen toe bcDoebe ban be ge?
fticine fane / onöer 't bebtoanfe / öifpofitie en o?öonnan*
«e ban be generaliteit of ban be boo2fó regerf nge bp öe
generaliteit
in te ftellen : fönöe öaer neffi eng Der boorfê
it *7*)
bergaberinge gecommuniceert fenere ujfte ban Slicen*
téri op fenere fpecien ban.Dé hoopmanfcljappen gaenbe
na beafgeballén kanoen en ^tcöen/ fobie alrcDebp
öieban 2S?abanb/ Blaenbercnen ^oö?nift gebruist
toerben/
Detoelne
oobgeneialij&enbpö'anDereÈatt*
öen befloten
en aengenomen
toaren / met meninge
ban bermeerberinge baer in alnocD te boen bpboo?*
gaenbe aöbijfe ban be Probincien/ acDtecbolgcribeöe
marginale Sfinnotatien Daerafgeöaen ópte felbe Ujfte.
<£n Doe loei be felbe lijfïe alleen uitörunte öe pïaetfe
ban CalaisS en fïabctfein / bat noeïjtang 't meejtenbeel
ban öe Eanöcn genoeg ban meninge toaren getoeefl en
goeö gebonöen foööen / öatmen öe felbe ïicenten ge*
neralijft fonöeljeffen op alle eeötoaren en Ujf-nertnge
öaenöe lanr De rebieren ban öer ^omme/ ban ben
fijnen banbe ffèafe/ 't felbe gefcljiebenbe obermitsf
öe bierte ban be felbe toaren/ öaer meöe men öe onöeröanen en 't gróót getal ban bolne ban ®ö?loge öatmen
binnen befe Sanbenfjeeft/ niofï dnberöouöen en boeoen.
öatmen infgelijBs? öe generale mtböclen ban öe
tonfunme offïetc / tuflcöcn alle öe lanöen refpectibe
fjaööe geftelt op eenen gclpcn boet/ alleg ten Befioebc/
beötoann/ öifpofitieen oiöbnriantiëal^ bojcn/enöat
boo2öenttjbban bier maenberi tngaenbeben i 3Ban.
1 58o.tn bien ber(ïanbe/bat tegeniS b'erpiratie ban bien
naber fal toecöen geaöbifeert op öe continuatie of ber*
Boginge (ifl nooö) öcrboo?f5 miööelen banöe infeO'
menöe en uitgaenöe noopmanftfjap en ban öe con*
fumtie/ fomentcn gemeinentoelbaren/ ennaöatöe*
felbe in gcujartjt fullen öeööen t'famenöer fianö fal be*
binöeh te beïjojen / en toeröe bp maniere ban boojraeö
ren betoog öer berfioginge Der conbopen aengeöient.
€n toarit 0'innomen be boo2f3 generale miööelen fo
ban öe conbopen of in en uitgaenöe noopmanfefjap
aljtsconfumtie/ naülijr nonnen uitöjagenöc Belftban
öeftoften banöe <©ö2loge/ bolgcnöeöen ftaetöaeraf
bp öen $2ince ban <arahgïen bcto02pen / en Dat De fel*
Dè miööelen m fommige Eanöen belaflen berpanö
IL Deel.

toaren/fulr öatmen öaer af geen öereeö geDjuin snorkt
Öebben/ beFialben öatter een merhcltjne fomme ban
penningen crtrao2öinari0 moil ge):onben en opgc*
b20cljt tooien / om be 3&uitft ruiteren af te öannen en
tecontenteren.
<Dat öaerom öe boo?f^ bergaberinge nooöfanelp
ftaööen geaeftt ober alle öe bcrecnigöe EanDen te con?
fenteren eenen ftonöerfien penning/ om P20mpteltj&
en met allen ernjl gecollecteert en opgeljeben tetoo^
öen/Cntoantmen
bolgenöe ö'infïructie
öaer op
iniöbelerttjb
be gemaent.
boo2fcb^eben^uit*
feruiteren geerneafgebannt/ entEanb ontlebigtfa*
gebanbenoflen fcnaöeöacrafnomenbe/ én öatmen
öaer- en- boben tertlonö berfiemnge mofl Doen ban een
maenö betalinge boo? alle öe garnifoenen/fo bei-re men
öe felbe alom niet tóilöenfien mutineren / met berö2uc*
ninge ban be ^teöen en periculen ban meeröer ^uaeö
enonDienfle: öatmen öaerom beötoorigenen genooö*
faebtt'0
getoeefl/
oberö2agen
merbelijbeöerui*
fom*
me gelö ten
mindertte ban
iooooo een
gulöenboo?
reren en noen zooooo gulben boo? be Delft ban een
maenb betalinge boo? te garnifoenen/ op te nemen
banöe&oopluiöen/ onbetberbinteniffe banbe gene*
rale miöbelen of conbopen o^te noojpmanfefjappen en
öe£icenten opte afgeballen ïanöén/ mit^öe refïe*
renöe aooooo gtïlöen booj ö'anöere nelfte op bjen*
genöe bp öe ïanöen bolgenöe öe repartitie öaer af ge*
öaen
/ öen felben
bo?en latenöe
't QtbmiU
Da*
re miööelen
ban öaer
confumtien/
öetoelbe
fo Diebanfobeel
niet uitbrengen aliS Daer Quoten beö?agen/ fp-luiöen
fouben too2bcngeïiouben bpanbere manieten te füpa
pieren: inbten berflartbe b$t bp albien be boo?fc&2e«
ben anöereDelfte banöe föoopluiöenniet tootfeber*
Kregen/ gelöaöe p?inteten tfiöeban ÖetbertreBöec
<0eöeputeeröe toaö negotierenöe/ in Dien geballe öb
öer boojfcDJebenboo2fcD?eben
iy8o. moet
ban gjanuario
betalingtotbolaominge
eene maenö quoten
too?öen beröubbelt uit ö'inaomen öer boo?fcD?eben
conbopen.
<$n aengemetfit öe grote f toarïgDeöen en gefcDtllen
öie uit te boö2f3guotc toaren rijfenöe/ öatöe betalinge
öer ttoeöe maenö ban 5peb2uarto toeöomenöe fouöc
too?öen opgeb2acDc en berfcfjoten / uit én m minDernif*
fe ban öen jjonöertften pennïnB /De miööelen ban coti*
fumtie Deg niettemin effectuerenöc / om bp öe pennin*
gen öaer af feomenöe bo?öere maniere ban contributie»
en omffagen te boojfeomen/ met toelbën Donöerfïen
penningen men öob (bp geb?eae öer boo?f5 negotiattc )
fouöe Bonnen berbailen/ öe penningen bannoöe baU
ïenöe
tot af öanfeinge
Der bco?f3 ruiteren
't fp bp gere*/
öe collcctatie
of Die opnemenöe
ban De / féoopluiöen
mits? iieber D?agenDe fo bele intereflsi ban De fcDaöe Die
De llanben öaer D0O2 3jjn lijDenDe.
€n op Dat öe boo?f5 <0ebeputeeröe Den principalen
en ffêeefterg bolbomentlijB in 't gene bóo2fcfi2eben W
en toesï om ö'aenftaenöe <©02loge uit te boeren ban
noöe fouöe toefen / mogen onöerricDten fullen Den com*
municeren'tnaöer fctniftelijnaDbij^ banDen^ince/
öe boo2fcft?ebcn generale bergaöeringe obergegeben
Den ii *©eccmb2fg/ metten tlaet ban Der <&ó£loge/
en öieö öaer aen Bleeft / en anDere boften bp 't 2tanD té
Dragen/ bpöe felbe fijn f,45. gemaebt/ onöer anöe*
re poincten öaer in begrepen / fonöerlinge aenöacDtig=»
noo pion*
Deiö nemenöe op 't opbrengen banöe
tot lm
paeröen
anöere
én
/
limoenen
400
en
nierö
uit*
nrof gefcljut of artillerie/ öfe terjtonö enfonDerrepar*
ftcl gebonDenmoflcnto02öenbp maniere ban ober öe
titie tuffcDen öe Èanöen/ öe felbe uitöelepöe
^teöen en ^o?pen / bolgenöe Den boet bp fün ©. <0.
geaDbifeert.
€n op öat öe Eanöen mogen toeten toaer na fp
c penningen
Den in 't opbrengen ban öe rjecónfenteerö
in geenge^
öaer
öat
en
ren/
regule
te
fouDen Debben
Dreben
boorfc
brei* fouöe mogen ballen/ fullen Den öe
(©eöeputeeröe b002ö?agen 't fietoorp ban De obliga*
tte totte getoiffe bolöoeninge en reale txuutie ban
alle confenten geraemt en goeö gebonöert/ luiöenös
ai^bolgt;
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Het veertiende Boek.

Stadhouders en Gedeputeerde onderfchreyen elx in ons
$?oject \T/Y &c. Doen te weten allen en eenen yegelyken regard en qualiteit als boven, defemet onfe refpecliye
die defe^ullen fien of horen lefen.Alfo dealgemei- handen ondertekent opten &c
n&fto tf
oDligane
ne VyancjcnC|es Vaderlands, de Spangiaerden en hare
eten te'n' adherenten niet aflaten te gebruiken alle wegen van ge- TT^Derg fouten De boo?f3 «©ebeputeerbeBarepjin*
3&?oto
rebenen
' weid en bofe practyken , om dek landen onder hare
v «palen Doo?ö?agen: bat De boo?f3 generale berga*
moet willige flavernye en tyrannife regeringe tebren- bcringetot
rorae>
bermccrDeilnge ban irtnhomcn beggene*
tofffe
,gen,'t
welk
allen
goeden
en
vromen
ten
hoogften
fchulralftcit.ov
RaDöcobcrgctuagen
ttatmen alle öegoeben
boïöot' digfïjnte helpen afkeren enwederttaen met alle midban De bpanben en ban De afgebaïlen EanDen met ijatmea&t delen ^e ^en God daer toe heeft verleent: fo eeft dat wy ren aenBangerg fouDe aénflaen/ falferen en aDminiffre •
cntie ban begerende te verfien tot de notelyke defenlïe van het geeen/ bolgenDe 'tplaccact en D'tntfcuctie Daer op ge*
f}ler™n'
fenren. mein Vaderland eendrachtelijk met onfen vryen wille maebt/
en De p?ofjjten Daer; af bomenbe laten bolgen en
belieft , geconfenteert en in gewillige hebben , believen,
hengen
tot beboef ban De gemeine faftcn en namemlijn
confenteren en inwilligen mitsdefen , dat wy elk in ons
regard en qualiteit voorfz van nu voortaen aen handen totter fo?tifïcatien / onDer 't bebtoanb / bennïffe en Dif*
van den Ontfanger Generael van de geünieerde Provin- pofitie Decboo?f3 generaliteitof oberfte regeringe bp
ciën die nu is, ofnamaels gefteltfal wórden, furrteren Denfelbentnte (tellen; tenetnbe berfien mocBte too?*
en opbrengen fullen alle alfulke penningen als by ge- Den opte berfuimemffe ennegligentie Daerin gefcBie*
meen advijfeen confente van ons of vanonfe gecom- benbe / en opte eigen bate W be particuliere &teben en
quartieren Degljalben 3ijn foebenbe.
mitteerde over de voorfz geünieerde Provinciën inge^tellcnbe meDeinconfiberatie toat beft fal beBo?en
willigt en geconfenteert fijn,of al noch worden ingewilgeDaen te too?Den / ten opfien ban De geeftebjbe en Dier?
ligt en geconfenteert , 't fy van quoten, honderften pen- gcljjbe goeberen/ Detoelbe alom bp particulieren on*
ning convoyen
of licentcn , fo wel van de uit en inva,
rende koopmanfehappen,, als ook van de confumptien o?Dentelü& en oon met moetbnlle toojben aengetatf/
en alle anderen opheven by gemene confente geaccor- befiouDen enuebeert tot eigen bate/ of met raeDfaem
deert en al noch te accorderen, en dat op de dagenen toare Defelbe Opfebere Banbente Doen abminifieren/
terrnynqn als des veraccordeert fal wefen. En fo verre bp Degene baèrtoe gerecBtigt 3tjnbe/ of Der gemeine
eenige van de voorfz Provinciën, Steden, of Leden van fabe/ Dan Die te fïen en laten berlosen gaen en Diffi? (f.i8o.)
dien , 't fy Quartieren, Dorpen, Gemeenten of particu3£at oob opte tfedijfeihge ban De mimitien toaies ber*
liere perfonen, van fjun voorfz. quote of anderfins op fijn peren.
fien/
geujB eenen pegelijben bp Den pïaccate Daer op
behoorlijke dagenen termynen op te bre^ngen,in gebreuftgefonDenom gepubliceertte ttio^Den/ toag&ljjfeen*
ken bleven , fullen indien gevalle, d'andere willige ProvinciSteden
ën ,
, of Leden van dien of anderen des laft, iö* : ber/OCbenbe Dat bOOJtaen tDt BanDBOllDinge en bc
a&ieofautorifatievanhen hebbende, de penningen die bo^Deringe ban Dien alom alfo geDaen en gebanDelt
daer toe ontbreken fullen naogen oplichten of furneren too^De/ al£ een fabe fo grotelöb tot gemeinfebap en on»
Dcrlinge jjanterfnge ban De S.anDen DienehDe/ fca$
opalfulk
'mtereft
alsfydie
fulïen
weten
te
bekomen
,
en
dat totlafte yanden onwillige of gebrekelijke Provin- uft-eifcbenDe/fonDer Dat pemanD boo?nemeben een*
ciënSteden
,
, of Leden van dien, die gehouden fullen bouDigen boet bp 'tboo?f3placcoet begonfl te (lellen/
wefen , fo wel de principale fchuld , als den incereft van om eenige particuliere rebenen gerief of getoin te ber*
dien , op te leggen en betalen. Tot verfekertheid van de anberenoft'altereren»
welk wy in de qualiteit als boven verbonden hebbenen
©o^Der^ fouDen fp Ben $?fncipaien of iBeeÜer^ aen
Dienen/ gemerbt Dat alle De BanDelingeban b?eDetot
verbinde
mits de'fen
de perfonen
, in en
woonderen
en ningefete
nen ons
van ende alle
voorfz
Provinciën,
ook Colen nergens anDerjS toe BaDDe geDient/Dan om Daervan yeder Stad en lidmaetvan elxin'tbefonder, mitf- en-tuffcBcn bp Dat miDDel te beboteren tnlanDfe tfou
gaders alle hare goederen fo geeftelyke als weerlyke,roe- (ten en ttoeD?acBten/ toaerboo? De&anDen geb^aebt
rende als onroerende , actiën en crediten , waer en tot too?Den tot fcBeiDingeen onDerBen macBt en Debotie*
wat plaetfen en in watHeeren Landen die gelegen mo- ^at oob Den bpanb Bern alom toaé berfterHenbe/mttö
gen fijn,en men die fal weten te bekomen, om de voorfz aennemenbe grote macBt banbolfte ban oorloge/ om
penningen metten intereft van dien, en de koften die De EanDen in ttoe of D?ie quartieren aen te ballen / fulr
teroorfakc van dien gedaen fullen wefen, realijkenen Dat Bet Boog nobigtoajS DatBcm DeHanDen Daerte?
metter daed fonder eenig forme van proces daerom te gentf in trjö.ö berfien en foeben te berfeberen / Ben einthouden, op en aen de voorfz perfonen en goederen ver- IBb refolberebbe/ en alle ongefiaDigbeib en tbJijffeïacBhaelt te worden, by arreft , faififTement, bekommeringe tig acBterDenben afleggenDe.
of verkopinge van haerlieder en een yeder van de ingeOEn alfo t'anDeren tijDe De Staten Bun toebïucbt ge*
fetenen enin woonderen van de onwillige en gebrekely- nomen BaDDen tot Den ^oo?lucBtigen hooggeboren
ke Provinciën , Steden of Leden van dien , perfonen en ©o?(t Den hertog ban Slniou / eentg 25^oeDer Der Cogoederen refpedlivelijk ,of ook met inlage van ruiteren ninbltjbe DBajefleit ban ©?anbrijb/ Die Bern niet al*
en foldaten of alfulke andere wegen als by den Landraed leen met bolfe ban ®o?Ioge tepeerDe en te boet/ maer
fal worden geadvifeert. En te dien einde fubmitteren oob met 3ön eigen perfoon / b?as$ te Bulpe gebomen / en
wy onfe refpective Provinciën , Steden en Leden van bltjbenDein Defelbe goeDe genegentBeiD en toille/al nocB
dien , mitfgaders de perfonen en goederen van de inge- pjefenteert te Doen ban gelijben/ en De geBele macBt
fetenen eninwoonderen der felver , t'famentlijk en een ban ©?anbnjb te trecben tot affifïentie ban Defe San*
yeder van dien in 't befonder en in 't geheel tot correctie Den/ foberre en beBoubeujb Dat De EanDenban Bare
van allefl Heeren Hoven , Rechteren , Wetten en Ge3ijDe bolb?engen 't gene met 3ijn ^oogBeiD geBanDelt
rechten van ganfeh Nederland , ook van allen Furften, toasf / De toelb Den i|eere D'€fp?uneaur 3i)nDer ||oog*
Princen, Potentaten , Heeren Hoven , Rechteren , en BeiD 2llmba(TaDeur continuelp té berfoebenbe en op
Gerechten, en tot meerder vaftigheid van defen,hebben aenïjouDenDe.
wy vertegen en te buiten gegaen,vertyen en gaen te bui31» Der boegen Dat ten opfien ban Dien niet allenitjb
ten mits defen,fo voor ons als van wegen de voornoem- balt te bebenben / toat onDerfïanD en Bulpe De HlanDen
de Staten en Landfchappen , de exceptie van divifie, ex- t'BaerDerberfebertbeiD ban Den boo?noemDen ^ertog
cuflïe , en alle andere exceptien , gratiën , privilegiën en ban 3Cnjou fouDen toillenberfoeben/maeroob al toaere
behulp van rechten dat ons of de ingefetenen en in- fODatBetDeitanDennietbannoDe töare / aI0 ja/ b)at*
men -<•■-■—
fouDe bullen
boen tot 3(jn ïjoogbeiDs
— bolboeninge
»*•••-■■Steden
voorfz
woonderen,vande
of
Leden van dien,een
igfinsrefpeaiveProvincien,
ter contrarie van defen die- of bernoeginge bermogen^ De boo^gaenDe tractaten/
nehjk foude mogen wefen , en fonderlinge den rechten om alfulben macBtigen ©o?fï niet tot onb?fenb te ma*
feggende generale renunciatie geen plaetfe te hebben, ben/ of mogelüb tot bpanbfcBap te bectoecben / en Doo?
daer en fy eerftfpeciale voorgegaen, hebbende tot des De grote en lange berfmaetbeiD en blein-acBtinge te
voorfz is geautorifeert en autoriferen fpecialijken by de- Doen aennemen of fabojiferen De tegenpartpe / ban De

?en onfen Gedeputeerde. Des t'oirkonden hebben wy

toelbe Bp Daer om fonber onDer laten of op&ouben b302Df

gefoi*

m

Öorlpronk der Nederlandfe Beroerten,
ïr;S(X
Qlffbllftfttèrten bctDoigc/ bien niet jegenfïaenbe bol* tfefcen. ?©e ^eere ban «©limejei <0oubernenr aïbacr
hierbe gebangen tot truffel oebraeftt. <De .Staten be=
ïjcrbig bUjbcnbe.
fouben Daerombe bootfs C&öcputeerbe benzee; ben orote moeiten om 't felbe te boerfien met ammeni?
tie / bictualte en genoegfame befetr inge ban fccijgtfbolb
ren
llanben refpcttfticïtj&en
met Staten
alle beö ban
baer ïjare
aenlrieeftïenboogften
en met 'tfelbe
ernft om ben bpanb toebecfïanö te mogen boen.
boorbragenenbcrRiarenboognobigte toefen / niet al;
©an gelijben bebben ber Staten boib ingenomen stbcim^
leen tmt 3(jn l^oogöeib niet langer met bjooiben op te
&t bef on
toaer ban
ft gebangen *rei",flE,?°'
Soutien/ maer wfonfrerbeibbm te genieren bebrticb- gen
l&eerebanbantCbennesf/
&a&m alb?oeber
ben ©eert ban K£,
ten of onberfiant be toelumen ban 5ijn ^oogfjeib fjabbe 25our-^
«iT
te berfjopen/ öatmen eintehjH tóen acngaenbe refol*
Jöaron b'Sncüi»
en Captteinban ^ ®f
bccröc onber öc befie en boo?berlijfefte ronbitien en tjet5^e
Catleel ban Camenjb 45oubemeur
ban teegen be Staten / \\m SJSi
boortoaerben biemen foube bonnen abböferen / fulöeof binbenbe berbe banbe ijanb gelegen/ fo bat ftpcjua= $«€*«
anbere biergeljj&eate öe<©ebeputéerbe too?ben mebe iijb ban be graten Offt^entie lonöenbeécmen/ beeft *ttlt>an
gegeben»
aenbe Staten alle begeiegentb
^ibbanbienQ
me'
fioe bat fjem
oen noobuartiereSft
oeraben tttm
•©oojttf fouben ft» ben Staten ban ben llanben boe?* öefcb?eben/en mebe
flouben'tberboïg bat baer toagballenbe banbeboo^ fjabbetebanbelen met bendeere beSa 5prete / of %q «oj &e
gaenöe fcïjulben / fo ban ruiteren en Hnetftten in bienfte 5?erte Commiffarijefbanben ^ertogban 2Hnjoii/om 5SÏÏ?
cetoecjt jijnbe/ atëb'oubc feljnlbenbanöm genen al DeSnoob^fijnbe/ tot fijne bulpeenafTifientiebolfeban taeioen
nocb in btenfle bïefenbe/ en namentlijb ban ben CóIö* ben||ertog banSDnjou in te, nemen/ benluibenober- 2©^
nel SSalfour met 5ünen regimeme / en.anber &cïjotfe/
fentrenbebet
atcoo?t met
ten ^eere
%a jpretegemaeb
t. Cfm&^'
peeren Staten
fjebben
Öcm bier
op geanttoeorb
Cngelfe en J*rancoife folbaten : item ban be folbaten ©c
genomen uitter belegeringe ban iföaeftricfjt/ banbè ben 8 ^Januarp. Dat (y fijnen briefontfangen «ïdein -q^
toertcerbe boften ber gefamen / ban be ruiteren / Den af? ftaet en conjeót'ure der falce van dcrwaers over veriftaen, graten
fc&eib/ berfeberingen of berbalïen betalingen albaec mitfgaders'tgunt den bereiden nood hem haddegera- «JPene»
gefolliciteert fiebbenbe / Wc baer boren Gp tim toeerben . den te handelen metten Heerede la Frete, tot mfcke- ^^J'
in gebanbenfffe getoorpen en met rigeur getjanbelt
ringeenbewanngevandieplaetle: op welke (fchry ven acnitn ''
toorben/ertbiergclijftebeeïmeer. €er oorfabe banbe fy)
wyunarypebedenkingefeggen, alleen om de on- <!««
toelbe b'ingefetenenen ïfcoopluibenban ïjc^ Eanben fekertheid des \Vegs. Ten eerften dat wy het oordeel «^L,,.
van den nood ftellen , in uwe difcretie , ,tonder dat wy
gefcOapen
toaren
binnente mogen
'# ïanbtf
igeconfineert
öliibcn
/ fonber
petoertf
Hanteren
of bbitente de goede opinie die wy van u hebben willen minderen^
'£ %atiïi$ gaen of ftaen / obermitjs be befeommeringen of ineen pandt weg nemen. Ten tweden, datwy ons
ert aicefixn/ bieïjen ban allen namen fouben toojben fo verre op uwe ervarentheid, kloekheid en voorfienig*
nengebaen» UDacrom fotoare boel ban nobe baer op heid verlaten en vertrouwen , datgy fulx daer indoeni
tenige boorfieninge te boen ün boegen ban ntternuna
en fo wel handelen fult , dat noch de Spangiaerden noch
tït/ eneentfbeete bp gerebe betalfnge/ alg opte aen- hun aehhangers of andere hun günftige, onfevyanden>
ftaeribe boften ban bet <©o?loge. ^©aec op berfoenenbt des fullen verbetert fijn, of in een iger manieren innemen :eh dat daer-en-boven gy doen fult het meefte goe^
fteguaeni mibbel en Den goeb abbjjs.
<0p alle tóclne boorgaenbe feöincten be boo^fê peeren de befte eh voor der Provinciën alhier yerfamelt» hoog<5ebeputeetbe / mits? be rebenen baer toe bienenbe / en
achtende degunfte en handhoudinge des Chriftelijken
be hèmtfifife en bolnomen informatie W fp baec ban Koninx, enaffettinge of renunciatie van fijne Hoogmaren fjcbbenbe / ncffen«t baren principalen Collegien
heid op *tverftand metten Coning van Spangien, in
en jlfêecftertf (taetögeteJöfe fouben üebo?bercn goebe en den eérfteh artieul gémentioneert , en dat het niet fy
brucbtbarerefolutic/ om bieten beftembenbage boo?
verbonden totten jegenWpordigen handel, maer in 't alfjenlniben/ofanbeten <*bebèpntéerbën/ bieinbeaen* gemein
uitgebreit tot den Provinciën yoorfchreven ,getoorben/berieent
fouben
gefonben
ffaenbc becgabecinge
lijk de voorgaende accoörden vermelden, 't Sal ook
en mebe gegeben te toorben/ met genoegfame en bolbo? der belofte yan fijn Hoogheid vanden 9 September
men macDt en procuratie / om op alle be felbe en anbe*
in'ttwevervat
het diefecours
if77»gelijkmatfgfijn,
niet alleen fy dat
tegen
u willen
befchadigen,
repoincten ten gemeinen toelbarenen banbljoubinge deartijkel
bienenbe / tTaroen ber banb metten <0ebeputeerben maer generalyk tegen de Spangiaerden hunnen aenhangers en Bondgenoten , eh allen anderen die u fullen wilban be anber Hlanben te mogen befïuiten.
len befchadigen , en fijn en fullen werden onie vyaa3&efe inftrnctie toag geeinbigt ben 1 1 ^anuarp
den
, u recommanderende daerom de devotie en liefde
t5"8o, en geteftent/ Hoüflin, en toecöe be <5ebepu^
die wy weten datgy den Vaderlande draegt, enverfetoe no- kerende
enboo?baerbientgbc
allé boc'ument
gegebenij*niet
mebe
teerbe
dat fijne Hoogheid niet foude konnen doen,
ge
bergaberin
be
enalfo
fïjnbe/
big
't welk meer de herten der inwoonderen mocht winCefcbeiben.
nen en de vorderinge van het generael tradlaet. Daergin 't begfnfel ban ganuarto Mt ben $?ince ban en-boven
©e
op dat gy wetet wat herwaers-over omgaet,
füncc parma boo? ben l^eere ban jBontignp befpringen
is ordre te ftellen tot een goed deel voetvolx en ruiteren,
Ban^ar* n^o^a^ng / gelegen bw mijlen ban ^oomib/ baer in die tot onderftand van den Prince van Efpinoy op de
ïïtm gelegen tóaren tyit benbelen fo €ngelfe atë ^cDotten/
Méiiau 't toelb fp mét getóèlb in bregen / baer commanbeerbe been fijn , en verhopen dat door de vergaderinge die wy
defe Stad gehouden hebben , fulx in onfe faken fa!
banbe Staten toegen eenen gertaemt dtapitcin^obet/ in
Kf
wefen
voorfien dat fcheuringen en partialiteiteri
be
Sraartb biefe gebangen babben / ert fö fp gingen bifiteren
<«•
probifie ban amonitie / Ijteft be boorftbreben ^§oöet geen plaetfe meer hebben fullen, en dat door de contributien en middelen die de Landen hebben om een
fubpteUjB gebregen een fluft b?anbertbe lonte / berbjanb'SCubignp/ eh be ^ee> goede Oorloge te voeren, die in eene gemene beurfe
benbe fijn feïben metten 25aron
re ban ifeöntignp too?b oöbgegncft ban ben branbe. fullen gebracht worden , onder de dïfpofitie van de Geen d'overmachc die wy als nu ftellen , u bo5Éan baer toog ifeontignp met 3ijn bolft m£üaM* neraliteit
ven
alles
recommanderende
de wachte, en dat gy fo
mant/ baeroob €ngclfein lagen/ bie baer oberga*
^e Colonel |Bo?- wel uwe raminge of conjecture en noden overwetoen fö be plaetfe niet tjoubaer bja??.
gan bleef aïljter gebangen eneenige anbere» ©oo?cergf
gen moogti datgy door irrefolutie en te lange te verbeiden tijd nochgelegentheid verheft om u wel te verbebenfpbéel guaebdtcn platten Sanbe omtrent vtfc
niet dat wyden willé nochtê middelen niec
fekereh,
6?anö*
benbe/
nafb2an
fel/ beeï böo?bürgten énöüife
lanben alom in ©laen^ hebben om u onderftand te doen : maer dat onsdunkc
platte
en
dorpen
be
be
ftöatten
beren en elbertf.
dat gyudeflein en aenflagniet cjualijk genomen hebt,
^aer jegens beeft bet garnifoen ban buffel / met en daer op verwachtende van u goede tydinge, op 't
fa
£ta«n eentge anöere garntfoénen baer omtrent/ beltab ban fpóedigfte alft gefchieden kan , lullen wy God bidnemen j^bslle onboorfien0 en met (bbtölbeib ingenomen/ be* den.
leban,t&rüg$böl& baer binnen leggenbebierbeboo?*
Mün Heere den Baron , u te geyen *t f olbrcngen via
II, Deel;

i6o

Het veertiende Boek.
u goede en edele begeerten , ons recommanderende van
ganfcher herten in u goede gratiën , uit Antwerpen den
8 january 15:80. onderftond uwe goede en welgeaffedioneerde vrunden, de Staten Generael van de Neftond. Ter ordonnantie van de felve
:
derlandenlager
Staten en was ondertekent I. Houfflin. 't Opfchrift was,
Aen mijn Heerè, mijn Heere den Baron van Inchy
Gouverneur en Capitein van het Cafteel van Camerijk.

x Ten tweden , gemerkt de Staten van Zeland , contrarie degerechtigheid van den lande van Holland , begonft hebben eenige nieuwigheid te plegen > fo in't ftellen van eenen Raed , Kamer van Rekeninge , als in 't eligeren vaneen munte, en dat de felve nieuwigheden
oorlake fullen mogen geven van mifverftand tuffchen
die van Holland en Zeland : dat fijn Forftelyke Genade
gelieve ordre te ftellen,dat die van Zeland vande voorfr,
nieuwigheden afftaen en defifteren.

^pofiille ban ben ^ince ban <@rangien.
5tlfo tj&k &P önïanr baer na eenig boetboia en paer* % »&miï o:flelïjlic <0enabefal tic ban Eelanbmu
m
»?,ftelijn becmanen/ bat fp ban pu nieutoigbeben af*
neemt
bebolft ban ben üectog banSlnjou ingenomen/ hm
fjnl.pt in boo?ben ïiertogecn typen inganft ffreegmoefeüan*
„(laenen befifiecen/ en tot bieneinbe bie ban Zte
ban Oen
oenen bpfonbertn SUrtoitfen ^enegou/ enbeöenben
„lanb boo?noemt befrBJÜben/ om boo? fijne tfoifttl
ban %n* ©^tnceban $arma in Sürtoitfen l^enegou groten af;
„«aenabe eenige uit ben Baren opteboo?f5 Quefiie te
cBattlnge uit Bet felbe
bjanbf*
groteer
nöeti
ö?e&/ tretae
jon
met
confent nuar
,
J
„fenben»
ban be
<5pan*
3 Ten derden, aengefien vele ingefetenen vande
qjn befetöb Boojbemen batbe Conlnfeban
t
Dab*
gearrefïeec
alöaer
%mxn\ gfen alle be #ollanbfe febepen
voorfz Landen geabufeert worden,door dien,fo in 't adWe W* be/ 't toelft een grote berflagent&eib maefcte onber ben miniftreren vanderjuftitieals an<lerfins, de name van
ntn&ban jjoopluiben / bpfonbec in Bet $oojber-guartier/ ble den Conink word gebruikt : dat fijne Forftelyke Genade gelieve fijne goede menige te verklaren hoemen hem
£?*"' nocfj genoeg ge jtabel0& albaer Den trafübe gebaen Bab*
rSèert ben ; bocB onlanr guam be tööinge bat Bern be Honing dies aengaende fal hebben te dragen.
öe c?oi* fjeeï ftern te toatec armeerbe en toerufie en bat Bet toa$
3Cpofiilte ban ben ftoncc ban «Srangien.
Km tegen pjjuigaet/ alfobe föoninft JJtenricuiJbanpo^
Kart* tugael Beelftrana Ha*/ en bat BPjt felbe ConinHrfjR ? j«8ün 5fo?(ïelijbe<ï5enaöe foubegoeb binben bat*
„men befenaengaenbe fal bectoacBten be tefolutie
batelp meenbe in te nemen eet be $o?tugefen Ben foti
Bien.
„banbe Staten <0enerael/ bie ter eecfiecbagbaert
ben mogen ftern manen om Bern tegen te ftaen.
„op tiit poinct mebe 3ijn befcBaeben» €n geBoo^t
©e
«jn'tlefte ban ganuario i# be$?ince ban<©ratt>
gtenban 2finttoecpen bertrocnen op 25?eba/ altoaec
üWncc
„fjjnbe b'abbijfen ban be anbere f^obincien / fal als
ban
<©>
„ban bpben Staten nabec Bier op gelet en gebaen
rnugien ben €ertsH)ertog IBatBiatf Bern geleibe/ bien BP al*
„mogen
toerben/ atéfpten meeflenbienfte banbe
ontfiaelt
en
berS baer feer öeerlij» op fijn ^utë gefeftopeert
„lanben ban ^ollanb bebinben fullen te {treeften.
uit%nt> beeft/ ban toaet Bp toeberom obec 25ergen opten
1
gg" gooin na Sfimtoerpen fieerbe/ en be $jince rctfOe
4 Ten vierden , alfo mede nodig is dat de quartieren
bene°é" boon* ban 252eba na 5|ollanb en quant ben t tfebju* en fteden van de voorfz landen van Holland , in goede
ftenjFe^ an> '$ abonbö in ben J^age: albaer srjnbe öebben be eenigheid
en correfpondentie gehouden worden, en dat
Biuarp
ij-8o. m ^iöoeufcDap / €belen en <©ebeputeerbe ban be &te*
gedurende d'abfentie van fijn Forftelyke Genade tuffen
6 e» Ha? ben uanllollanb Bemfeftete rentonftrantie obecgeleden
Staten voornoemt en de fteden van den Noorderbeet/ oaecop fpJönö.^enabegoebemeningeenW'
quartiere verfcheiden queftien fijn gerefen fonderlinge
9e.
folutie berfotBten.
opte maneantie van de penningen procederende van de
gemene middelen en andere omfiagen, en dat opte felve
queftien by fijne Forftelyke Genade inde maend van Julio laeftleden fekere verklaringe is gedaen , en de felfde
verklaringe in alles conform de goede meninge van fijn
F. G. niet en word geobferveerten de voorfz queftien
voorts geaffopieert en nedergeleit mogen worden.

öcmon^ y isj- den eerften, alfo totconfervatie van den Lande van
Kc 'C Holland en om de goede ingefetenen van dien in goe^tnrrn de rufte te houden , voor al ordrt dient geftelt opte adnïh %al' mini^ratie van de Juftitie, en byfonder op 't ftuk van de
Holvan opinie
Hove van
van devanfententien
^"i»ce"
ban
$» appellatien
land dat
, cenige
de Steden vanden
van Holland
rangten
Sflpofïille ban ben $?r ncc ban <&rangien.
nScr*jc> fijn , datmen 't Hof van Holland fal laten wyfen by arde voorfz 4 »&0n 5potfe!ijRe<0enabe foubegoeb binben /bat
op
revifie
van
voet
den
datmen
Andere
reft.
geöen.
„be obfeuriteiten of butftecjjeben/ bebonben in be
fake geftelt, voor 't eerfle fal continueren, om envolgende
meefte
„berblaringe ban^ijn jpo^elpue <6enabe inbefen
hareinftruclrietebefoigneren. En de Edelen
„geroert/ enbepoincten ban üitntik mettoo?ben
binnen
Raed
groten
eenen
eligeren
fal
datmen
,
Steden
„geobfecbeert/
gefielt fullen bso^ben bp geftBlifte/
Raed
groten
vanden
inplaetfe
deftedevan Haerlem,
van Mechelen. En die van Dordrecht alleen datmen
„ten einbebe Staten en be&taten ban ben j5oo?den Secreten Raed tot Antwerpen, wefende uit alle de
„ber-Quactiece baer op geboot fijnbe/ naber baer in
Provinciën fal vermeerderen , en dat voor den felven k >$P 3iJ« 5fo?flel[jfte <©enabe mag too?ben booten.
geprocedeert fal worden in plaetfe vanden voorfz groten
y Ten vijfden , overmits Burgemeefters en RegeerRade van Mechelen. Sofal fijn Forftelyke Genade in
ders der ftede van Haerlem federt de reductie van deCelde voorfz fake fijn goede meninge gelieven te verklaren.
veftede onder degehoorfaemheid van fijn Forftelyke
Igier op Beeft beboo?ft fijne €jtcellentie boo; apo* Genade in gebreke geweeft fijn de Impoften, accyfen en
andere contributien binnen de voorfz Stede voor de geftille geftelt albutf:
mene fake in trein te brengen gelijk in alle andere Ste1 »&nn f o:ftclöue<tf$cnabe foubegoeb binben/ bat
den en ook ten platten lande in Holland.gedaen is , on,,'tCollegiebanben Sabeof Commffirariflen ban
der dekfel van haerluiderfatisfaótie, als dat fyuit fake
„rebifie/ fal too?ben gecontinueert/ ombolgenbe

„b'infttuctie
bieiS aengaenbe
gemaent toegelaten
te befoigne*
„ren
/ toelbecfïaenbe
bat be pactpen
fal
,too*ben inbiffecentelp boo? be felben Saben of
.Commifrariffen te allegecen of betojjfen nieubje
„feiten.
Cn aengaenbcbeguejlien tuflcBenbenle*
3)*
„ben en fteben ballenbe / lik mebeboo? be boo2fcB?e»
„ben3.<fiebtfeur.s fullen too?bcn geinflitueect: beBou=
„belübbatbe bjtjbennge becfelbec neffenö ben fel*
„ben fcebifeuctf biecntntcale «ecBt^geleecbenges
„bruint fullen too?ben uit be üïaben ban be nageuu*
„een p^obincien. €n fo beel 't KeenBof aengaet/bat
,,'tfelbe geftelt fal too?ben/ fulr atëboo?b'oo?loge
Mtsigeb?HiHt.

vandebelegeringederfelver Stede aen 't gemene Land
eenige achterweien pretenderen, 't welk een quaed genoegen onder den burgeren en inwoonderen van de andere Steden foude mogen veroorfaken : dat daerom
fijn Forftelyke Genade gelieve ordre te ftellen , dat die
van Haerlem voornoemt in 't ftuk van de contributien,
hun metten anderen Steden en Leden conformeren,
en hen nopende hare gepretendeerde achterweien in
redelijkheid na de geftalteniffe vanden Lande laten contenteren.
3Gpoff iJle ban ben $?inte ban erangien.

5 »&al 3ön 3fo?ftel0Be <aenabe opte faue tn befen
„geroert aen be ©urgemeefiertf en tëegeerberg
ber
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Gorfpronfe der Nederland/ê Beroerten.
„Der (tab Jperlem ftU$ben / ten cinbefp Bare 45t„beputcerben opte boo?f5. fane binnen atreeïjt bp
,3fijn 5fo?(teI{jfte *0enabe fcTjitKen/ en fal tooo?tjö fijne
>,3po?|ldö&e <£5enabcalle goebemibbelenboo?toen*
? ,bcn / Dat be generale mibbelen Binnen be boo2fc.
„ftebeaï^inanbere fteben ban tgollanb fullentoer*
„ben berpacBt en geBeben.

ïét

( 9 Sal mede fijn Forftelijke Genade gelieven ten beften tehelpen refolveren by wat middelen den Kocink
van Denemarken belet fal werden 't afnemen van de
onbehoorlijke en befwaerlijke laftgelden by den fclvea
Koninkin korte jaren herwaers boven 't oude gebruik
opte goederen de Sont pafterende gefteld.

, $ïpof?iïle ban ben pjïnce ban ^jangien.
6 Ten feften , gemerkt mede dat de Burgemeefte- 9 „&ijti 5f02ftelijne <0enaïw fal bp miffibe ben ïto*
ren en Regierders der ftede van Amfterdam , uit krach„ntnR ern^elijn berfoencn/ ten einue bp benfelben
te van de fatisfadtie by de voorgaepde Burgemeefteren
„niet meer faltoo?ben genomen/ alönarecjjtenen
en Regeerders der fel ver (lede van fijne Forftelijke Ge„oube ge&?tiiR/mit0 bat bp be geintereflTecrbe &oop*
nade en den Staten van Holland verfoebt , tot kofte van
„luiben fijne 5po?(ïelijfee <©enabememo?iegelebert
den Lande van Holland binnen de voorfz ftede uit ha„falh302ben/ banbe poincten baer infp t'onrecDte
„toójbchbestoacrt.
ren poorteren en inwoonderen pogen t'onderhouden
't getal van 400 foldaten in garnifoen, en daer benefFens
onwillig fijn van te contribueren inde fchuldenby de
Landen van Holland gedurende d'Oorloge gemaekt>
't welk ook occafioneert quaed genoegen onder de Borvan d'andere
: dat daerom
fijneAmfterdam
Forftelijke
Genadegeren gelieve
ordrefteden
te ftellen,
dat die van
voornoemt van de voorfz poinóten defifteren.eh hen
metten anderen Leden van Holland gelijk maken.

10 En voor al fal fijne Forftelijke Genade worden
voorgehouden hoe notelijk , fo tot onderhoud van den
Oorloge , als de betalinge van eenige notelijke laften , (j. I8êo)
de fonime van 400000 ponden van 4.0 groot«n> gelicht fal moeten wórden over de Landen van Holland
by contributie opten voet van den honderften pennink,
en voorts de fwarighcden die op de voorfchreven contributie bevonden worden , overmits de ftedenciaejrin
SCpoftilfe ban fijn <£rcellemfe. .
6 ,,^>al fijn jpojftelijnc <8enabc op be fane tn oefen ge* niet konnen verdragen nochte accorderen , ten einde
„roert fcB2iibcn aenben 25urgemeefieren en ftegeer* fijn Forftelijke Genade diedifïerenten mag vereenigen
„berg Der fïaD ban 2fimfrerbam/ ten cinbefp eenige enterhedeirleggeh.

„<Ö5ebcputccrbcbp fijne ipojftelnfie <£5enabefcnben
„binnen U treebt l om aibaer tègene* be <0ebepu*
„teerbe ban De Staten fommtertijhopteboojfsbif*
„ferenten genoo?t fijnDc/ tin fijne 3p02ftclijne <©e*
„nabe Daer op cjebifponcert te tooien na beBo*
«ten.

7 Ten févenden , alfo de Staten voornoemt by experientie bevonden hebben dat de renten opte domeinen
van de Graeflijkheid van Holland niet worden betaelt>
en dat niet doenlijk is,opte betalinge van de felve renten
goede ordre te ftellen, ten fy eenige van de felve domeinen voor dehopftfommen en de verlopen renten daer
bp ftaende worden verkoft > en <lat overfulx de Staten
van meninge fijn eenige landen en tienden te verkopen,
ten einde d'andere domeinen gevry t fijnde,tè.n meéftërj
dienfte en minfte koften mogen werden geconferveert
en geregeert : dat daerom fijne Forftelijke Genade hier
óp fijne goede meninge mede gelieve te verklaren.

Stpofliïle ban ben p?ince ban <©?angten.
1 o. é5ijn 5p02ftclijfee <©enabe fouDe goet binDen/ Dat in
„alre Diligentie toojDe gepjecebeerttet reb?ffTfmene
„ban be QuoDieren ban beu Donbertflen penninft
't felbe reD?effement
ten einbe
1579. fijnbe/
„banbeiare
,.bcf)oo?lijB gebaen
^ie ponDertfïe penninft
„boo?Denjare 1^80. bolgenDe Dien mart) tooien
„geöebcn engecollccteertin allebejSteDenen^o?*
„pen in ifollanD. (tot toeltien efnDe fijn f o?f*elij6e
„€JenaDe fouDe berfiaen/ Datmcn terflont eenige
„foube committeren Die gefiabcüin op'tboo?f5 n?
„Djefifement fouben befoigneren/ban obermit$f te fie*
„fo?gen tjS Dat ^tboo?f5 reD?efTementfo ïjaeflelijö
„niet fal mogen too?Den geeffectuecrt/falbppjob^
„fieelnc ^taD en 5B02P opb2engen fialf fo beel ai$ fp
„m Denjarc 15^9. boo? Den honDcrtftenpenninft
„ban De onroerenDe goeDeren opgeb^ocDt öebben:
„beDcuDelijft Dat Det gene bp reD^eflfement als? bo?en
„bebonDen fal too?Den meer betaclt te toefen/ al$ een
,.iegelijrpo?tie in De boo?fcBeben taraticfal beD?a*
„gen Dat Set felbe ingebouDen fal toojben ban be

SJJpoftiUcban fijn €rcellentie.
7 „SCcngcfien bat bc ^tatenberfelaren Dat met boen„lijn i# opte betalinge ban De renten goeDeojbje te
„{tellen/ te,n fp ccnïctf ban bc Domeinen ban De
1>,refU.
1 . En fal voorts alle neerftigheid gedaen worden by
„^aeffcujHfjeib ban ^otianb boo2 bé ïjoofcfommen
„en berlopcn renten too?ben berfeocBt. &o foube , jljne Forftelijke Genade > dat de repartitie opte betalinge van de Ruyteren en Knechten mach werden gearre?laenDc 't aDbpiSbanDe fteert.
iü3fiine5?ö2fïeajKe45enaDebi
„boojnocmbe Staten goeb binben/ bat bp bcr&o*
SCpofïille ban ben p?ince.
„pinnc ban eenige Eanben en(€ienben/toefenbeban
„be Domeinen banbe <©?aeffelijKöcib ban lolianb ii» ^ü" 3f02f?el»6e <0enabe refereert fiemtotbere*
„partitte in 25?aDanb gemaeöt/ en ben «üüetapu*
„enbappenbenrienbanbien totbcb?pbïnge ban De
„tcerben ban^ollanb totSCnttoerpen getoeefifijn*
„renten Daer op fïaenbe fal too?ben gep20ccbccrt/
„De / mebc gegeben. €n fo berre bc .^taten baer in
be*
„alfo geen anbermibbei ttfbe renten te betalen/
„eenige 3toarigbeib bebinben/ begeert fijne f 02fie>
„Bouöelijnbat De Staten alfulne o?b?e in De boo?*
„lpe<©enabe banbe felbe 3toarigDebenbertoittigt
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verklaren.

SCpofrille ban fijn ercellcntie.
$ „^tjn 5po?ff elijne <©enabc gefioon ftebbenbe 't rap*
„po:t ban 't inliouben ban ben placrate ban politie/
„cno2öonnantie op beabmihïftratic ban De Sufft,,tic in befen geroert/ Beeft goeb gebonben't felbe
„placcaet eno2bonnantie in trein ge&jecttt te fullen
3,Ü)02bC}l.
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ban be Cafïelen te manen f
tyD0nietBatibf gebaen banbp abbijsfban <®penb?ug:
ge en<02tiiter fijne Beimeljjne raben/oie men toifl Mte toant fp ooh nuabe fufpicie op ftennenburg gebat Bab*
Jgpaenögefmötefijn/ enbatoon Beimelijnemompe* ben. 3©aetom fp be benbelen ban jpcibo en ^antf
ïinge ging Dat fün boo?f5 fufler Bern fijn parbon b?acBt/ 25outoinge inbecBae|lbecfcB?ebenominbe boojftab
«n accoo?t niet parma gemaent : bocB Boetoel bit nocB ban ïeeutoecben te nomen en Bet Catfeel ban acBte- ^ebm
maer fnfpicien toaren/ fo toerbe bit feer b?eemt ge* een te beffuiten/ en3ijn ben i 5P2eb?uai*p met alle be JJJJft
bonben bat BP ben 25ocren ban bc 3&?ente betoilligt bo?gerpebanbo?en
na Bet €a(leeltoe genomen /(iie^ |?en
Babbe/ batfp fijne eigen ruiteren en unecBtenfouben cenbe ^apen en HSonicnen en alle be bjoutoen bec fol* *m m
mogen berbjijben/ gelijnfp gebaen Dabben be©anen baten bte op Bet Cafteel lagen boo?aen/ enbegonben ffitl
ban 3£obo ban Saer en föinf tooube / en men bebonb alfo
te fcfianfen en be gcatBten te bullen. ^onnBeec %(m.
ïontrariefcD?penjJaIöof be 2&oerenfuïr tegen fijnen SoBanban^ScBagen toassopbie töb^?o(l albaecin toettmi
banngebaen Babben/ nocBtangtoas* Bet bubbelt ban piaetfe ban ^on&Beei: §oBan ban iBatbenesf ban !"£«*
fijnen 3^ebe / bk oberleben toasf. ^©efe fien^ Sm
befeinfïructie aen be «Bebeputeerbe banbe nabergeu* 3©ibfma
bebeBaefiigeftiriebecbo^gecen/
en bat BpbanacBtenieerbecbergefonben/
metp?efentatfe
ban
t'allentij;
een
mebe
befet
toasf
/
en
bat
BP
0een
abbijsf nonbe feu>
ben Bet o?iginaelte bertonen/ alfo Bet in Danben ban
eenebanben ^taten l^opluibenof Capiteinen gefeo* gen ban üt$ (0?aben ban «ennenburgsf meninge/ b?e*
fenbe oon boo? muitecpe onbec fijn ntijgsiboln / të te ca*
men toa# : iKft infiructie toa# luibenbe atë bolgt t
be getoo?ben Bet «Hafteel obec te geben beBoubentf lijf
ffnflruw
Inftru&ie voor den Adel, Scholtesen Eigen-erfden
engoeb. ^e bo?gecenbie nietgebacBt Babben't€a=(Fl8s>
ne en
van <jen Landfchap Drente.
(leel foBaefi in te nrijgen/ Bebben niet geruft 't felbe
ftp Den ü Erft alfo daer tot meermalen ruiteren en knechten
tecfïonb aenbe ^tabss fjjbe tec nebec te toecpen/ be ft '^a'
^bc J-'in de quartieren van onfen gouvernemente , buiten aen
toallen
na be £>m& fijbe
in be beden
te fmacnenen
Kan
betoallenbec^tab
te boegen/
met grote
WjjfcBap tocbeit
Kennen* onfen wille en wete tot grontelyke verderf, derfelver
öurg tife invallen , gelyk wy ook onderricht werden dat eenige banbe Burgeren/ bte nu meenben ban ffabempeber S?8*^
bjeembelingen beb?jjö te toefen, mt Ca(leel Babb< gfM
©"en?" vaende^en Van onfen eigen regimente nu in meninge omtrent 80 iaer gebout getoee|l / en toa.ö gebout b^ tfr üt\m*
gegeten, fijn , fonder onfe ordonnantie en buiten onfen wille in
de Drente te trecken. So autoriferen en confenteren
dat ben ban Jüertog 38elb?erBt ban ^aflen/ fo be ©jiefltBe »e" ■«
Cronijnberulaert.
aw
wydegemene ingefetene des Landfchaps Drente, _„
^etojjle be bo?geren albuss met af tooien befitö mT
fy met gemeen gewelt en notelyke defenlie alle ruiteren
en knechten die haer fouden willen overvallen, daer toaren/ Beeftmen be ttoe benbelen bte tnbe boojfiab
®e
buiten holden , ten ware fy vertoonden patente ordon- lagen binnen laten nomen/ betoelne be |Binreb?oe*
nantie met onfe hand twemaelgetekent, en met onfen nmuit benCloofïer Baeïben/ en leibenfe met baen* BgS
groten zegel beveftiget , om te prevenieren alle bedrog bel/ pöpeen trommelen bet &tabuit tuffcBen Bare toecneu
en falfiteit , die met eenige olde patenten hier bevorens geleberen.
«t
m Staten ban ^iefïanb Bebben Bier op niet toil* ££§&
in andere forme gegeven, fouden mogen werden gelenflapen: maer Bebben besfanberen baegs? terfïonb uüma&
practifeert.
be
boo?fcB?eben ttoe benbelen mit
En op dat *tfelvebequamer gefchiede, fo ordonne- ban <0?ou|iüi0 en a©eöa Baeflelijn nocB be benbelen
ren wydie van de Drente over al in hun Provincie en
gefonben na l&ar*
fonderlinge op twe plaetfen als de Leke en de Groeve, üngen / met Benluiben togen m <©ebeputeerbe ban be
Staten ban ©?ie(ïanb||Beefler f ecno Kaïa/ 5©octo?
goede dag en nacht wake te holden.
Sien ook mede voor goed aen , dat die van der Dren- 25aert fptfecba en ^outoe ^Sprma ban afraniner/ M m
te ten fijne voorfz. fich confedereren met allen Vrief- metten ^ecretarisf €elne Sfb?anbi. j§o Baefl be Mfn«
fchen en Overyfelfen ingefetenen*
<5ebeputeerbeinber^tab toaren/ Bebben fpterflonb E?n"
Eintelijk alfo die van der Drente fo grontelyken ver- Bet cafïeel ban ^arlingen boen opeifen / en Benluiben sentoec*
dorven fijn, dat hun onmogelijk es eenige leninge voor- boen leberen 'jSmo?gen$te 9 «een bitnabolgenbege*
Jff?^
taen op te brengen , fo geven wy den felven op hun ern-
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iS Z^
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ben/ ban
SI

ftigverfoek en bede volkomen autoriteit enconfent de
fterktetot Coeverden, tot haren eigen defenfie enbefchuttinge te bewaren voorde Coninklyke Majefteiten
Generaliteit , en fullen ons tot dien einde eed doen , en
werd daedlijkdaerom gefchreven aen den twe vendelen in der Sterkte leggende, op dat iydefelve Sterkte
deningefetenen van der Drente in handen leveren , en
fo verre fy 't felve weigeren , fullen die van den Landfchap daer in mogen handelen en doen 'f gunt tot haer
meefte verfekeringe,befchutdngeen befcherminge dienen fal.
En alfo wy Georg van Laling Grave van Rennenburg,öcc. Stadhouder en Capitein Generael over Vriefland , Overyfel, Groeningen, &cc, 't gunt voorfz is
goed bevonden hebben, hebben wy defetwemael ondertekent en met onfen groten zegel doen beveftigen
tot Groeningen defen 16 Febr.if8o. Ondertekent,G*erg van Lalaing, noch eens, Georg van Lalaing, en gefegelt met eenen groten roden waïTen opgedrukten zegel.

<©m befe en meec anbece fufpicien en bat BetfcBeen
batBP'
t3lanb
nopen banflelbe/
e bpanbe
goeö gebonb
enboo?ti
/ batmen
Oen <£5?abe
Uennefotoecb
nburge
fot ötccclJt ber^^Jben f°u^e / om met Bern eenige fa*
gcn te communtcecen: maec fiennenburg Bern mi^
JicoutoenDe 7 fonb baeupopne öfnen-S/ omfênemi*
fe tCsKü- mm *f ©ompcu* öf nenis nan) be ceife

A Lfo de Officieren en foldaten leggende op 't Slot
'"yan Harlingenhet voorfz Slot inholden tegens expreffe ordonnantie en wille van den Doorluchtigften,
Hooggeboren Furften enHeeren, Heeren Matthias
Eertshertog van Ooftenryk, &c. Generael Gouverneur
van den Nederlanden, den Prince van Orangien , Lieu»
tenant Generael, en de Gedeputerden der nader geünieerde Provinciën: fb eifchende Gedeputeerden der
Staten van Vriefland, fo wel vanden Steden, als van
den Landen het Slot op, om het felvige geftelt te mogen worden in handen van den voorfz Staten van Vriefland ,en voort daer mede gedaen te worden na believen
van fijne F. D. fijne Excellentie en de Generale Staten,
en dat binnen den tyd van een ure : hier op antwoorde
verwachte, of ander fins holden fy 't felvige voorrefuis
en weigeringe. Enfo de voorfz Officieren en foldaten
begeren eenige uit henJuiden te deputeren , om de ftucken yan de voorfz Gedeputeerden te vifiteren , accorderen, devooffz Gedeputeerden denfelvigen eenvryen
geleid by defen. Actura Harlingen onder het zegel der
Staten van Vriefland voorfz den x February 1580,

©ie ban ben Cafieïe feerbertoonbertfnnbe banbe*
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f"YOfficieren en foldaten opten huife Harlingen , ver"^ftaen niet dat fy 't huis inholden tegens exprefle ordon antie en vvete van de Hoogheid van den Eertshertoge Matthias Gouverneur Generacl van de Nederlanden&C.
3
van gelyken van den Prince van Orangien
fijnen Luitenant en den Generale Staten, alle welke
t'famentlijk de voorfz. Officieren en foldaten behoorlyken eedegefworen en gedaen hebben, aen handen
van den welgeboren onfen Genadigen Heeren den
Stadhouder Grave van Rennenburg en confecutivelijk
Jonker Henrikvan Oyenbrugge, by den Eertshertog
en Staten Generael gecommitteerde Droffart, volgende hunne articulen in de lefte monfteringe befworen,
welke eede hun noch niet, noch van den Eertshertog,
noch van de Staten Generael , noch Rennenburg, noch
Droffart is wederroepen , gedenken daerom de voorfz,
Officiers dien felven eede te onderholden. Ten ware
yemands hun toonde befcheid van de voornoemde fijne Hoogheid , den Prince van Orangien of ten minften
van den Grave van Rennenburg, of hun Droffart, en
fofodanig befcheid voorhanden is, en'tfelve byden
Officiers en foldaten gefien , fullen hun geenfins bei vvaert vinden te doen na behoren , en hun alfo accommoderen, dat niemand oorfake fal hebben hen-luiden
eenigfins te beklagen. Enfo verre die vanden Caftele
daer overgepoogt worden eenige geweld of overlaft,
fal niemand hun qualyken afnemen, dat fy hun reguleren en quyten na gedanen eede , en fo fy 't felve nevens
fijne Hoogheid, Prince van Orangien, Staten Generael en eenen yegelyken fullen willen en hebben te verantwoorden. Datum op den voorfz huife den % February 1580. te tien uren voormiddag*

tj\jÖ alfo nier. op geen anttooojDe tocberom tod?De
©teban J-igefonDen ban De CSeDeputeecDenocö banbe^op*
t»cnca» luiben/ maer Dat fprontom DenCafïeïe flcIDcn fiarc
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m &/ to*n&incje ban Den Caftele/ toillenbe BenluiDen Daer
lut Zn toe geen tijD geben / Bebben fp te ttoe uren na noen toeai) itfcu. Detom af gefcB?cben Dit naboIgeuDe tn effecte.
» 3£at fp op Bare begeerte ban BuiDen mo?gen Beleefj> Delijft binnen een ure BaDDen geanttooo?t/ Daer op 3?
3> Ben niet en BaDDen getoeerDigt te anttooo?Den/ maer
„ BaDDen ooft rontfom Den Cafiele Bare fcBilDtoacB*
3> ten gcftelt / Daecenbobcn BielDen fp gebangen De fyuifr
» b?ouenfbneban baren Stcretan* tegen alle recBten
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» ftlaert: toacromfr»begcccben Datfe ban fïonben aen De
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fc&übni 't \j00?f3 fjujjj tnbielDcn jegens De toille ban Den €ert0*
<©ene*
en Staten
5ün Crcellentie
jpatbias/Daerom
ff'
o» ijet Bertog
rael / berfocBten
atë nocB Datfe
eenige uit Den
Ja^eI Baren fouDen op bjp trontoe en geleiDe Deputeren / of
\imw anDerfinjS op gtjfelihge ban eenige ban Den Baren op
*„ 't fpoeDigffe Doen bp Baer Romen ten Buife boo?f5fïuc*
ban €elfte
„ Eolfteg alDaer binnen gadingen/ om De
„ ften en Documenten te bifiteren / fp ttoijfelben niet offp
„ fouDen 't ^uisf/ beBolDen eere en eeDe/ toel oberge*
„ ben/ geltjft gjonftBeer foBan ban Srïwn/ WuU
„ aen potter getocfeneiiiaaerfcBal&en Cafïeleinrefpec*
„tibe/ officieren en foldaten ban Den SöloftBuffe tot
„ EeeutoerDen geDaen BaDDen/ De toelfte De boo?f5 ö?*
„DonnantieDoojgefien&ebbenbe/ 't felbe al£ ftrpgW^

Den gifleren op rebelp&e conDitien aen De Staten bah <e
©?ieflanD en burgerpe ban HteeutoerDen opgegeben <c
BaöDen/beloof Den met Ben ban gelpen te Doen/ en ooft <c
Dieoberleberinge ban Den Buife geDaen frjnDe teDwn<c
app?oberen bp 3»ine ^oogBeiD / €rcellentie en Staten «
<6enerael: DocB fo Baer 'tfelbe niet gelegen toatf op**
boo?gaenDe conDitien pemanDente committeren/ focc
DacBten fp inDien geballe De befïoten miffibe te ope* ic
nen en Doen copieren ter p?efentïe ban Den Secretaris* <c
Der felber «SteDe/ en naeefler <©errit atëalftemaen tc
Baer De felbe alfo ober te fcBüftetti p?otefterenbe'tfel*cc
bé tot genen anbereneinDe te fullen Doen/ Dan Dat fp<c
boo?fefter toeten Dat BunluiDen Dae? aen fonDériinge ge* u
legen i$ / en uluiDen De felbe alfo geopent 3tjnbe ober? <c
fenDen : belangenDe De fcBilDtoacbten te fetten en 't ap* <c
p?eBcnDecenbanBaren^ecretari.ö Büi0b?ouenfoon. tc
ften en meer anDeren / ber&laerben 't felbe niet gefcBieD "
te 3ön om Datmcn BenluiDen boo? bpanben Bielt/ maer cc
om BenluiDen te beter tot reben te brengen/ acBteno? tc
berfulr in 't minfie BenluiDen Daer Doo? niet te 6o?t ge* <c
*
fcB
tef
ön/
5©ie banieD
Den Cafiele
metten
anDeren$c,
bit fcB?tjbett
ontfangen en gebifiteert Bebbenbe/meenDen men focBt»
fe te beb?iegen / toant ten toag geen maniere/ Dat b?un*
Den malftanDeren betoae&ten/ bpfonber militerenbe
onDer een Booft en eeDe/fonDer bebel ban 't felf De Dooft/
menBaDDe ooft ban BenlutbennocB geen onreben ber*
fïaen / en beBoo^ben oberfulr met bangen niet te begin»
nen. 3&e Documenten Daerfe affcB?ebenbeBoo?Demett
Baer ter e«rfïer infïantie bettoont te Bebben/ aleer*
men Baer met folbatenquam befp?ingen/ Den ^?of*
fart toatf abfent / DocB BP BaDDe 3ön commiffie ban De
CertëBertog en Staten <0enerael/ en fp BaDDen al t'fa*
meneeb geDaen Den <©?abe ban Rennenburg in p?e*
fentie ban^ompeo afftenö/ bfe altijb De partpe en
fafte ban Den pointe ban Orangien BaDDe gefuftineert:
aiDusf malftanDeren oprocftenenDefcBOten fp Dapper
metgrofgefcButinDerStab/ 'ttpelft een grote fcBuft
onber Den burgeren maeftte* Cbehtoelfonbenfp'0 a? ©feöata
bonD0 toeDerom Dit nabolgenbe fcBjift af/ en beben i f,a'
bp monbe feggen / fomen begeerDe Datfe ban 't fcBieten fröierm.
fouben opBouben / toacenfp tebjeben'tfelbe te boen/ met grof
mitg Datfe De folDaten uitte StaD opte naefleDojpen gf**
fouDe Doen bertreeften/ totter njD toe Daer befcBeiD ^
guam Daer meDe fp berfeftert fouDen toefen / 't gefcfoifte Datfe fonDen toa$in effecte ban befen naboigenben
mBouben,
45elöft fp te bo?en berfocBt BaDDen / fo berfocBten fp <c
nocB beBoo?lijft befcBeiD ban 3ijn l^oogBeiD / Den f^in* <c
ceban Orangien/ De Staten <©enerael/ Den*0?abe"
banReimenburg/ of Baren ^?ofl/ bentoelften 30 in "
plaetfe ban be boben genoembe met eeDe berplicBt toa* cc
ren/ toeïfteneeb fp DacBten onberbjeftelpftte acBter? <c
bolgen / fo lang fp geen anDer bebel fagen / maer 't fel* <c
befienbe fouDen fp in geen toeigeringe 3ijn'tCafïeel c<
oberteïeberen tnBanben ban Den genen Dient Benbe? u
bolenfoubetoerDen/enanDerjSniet/ Daerom toaflon* "
toaeracBtig Dat fp 't felbe inBolben tegen toil / bermftg te
fpfebert Ben geDanen eeD/ geen anDer bebel BaDDen <c
gefien. Om pemanDss te Deputeren/ om ten Buife ban <e
CelfteHtolftensS De ftueften en Documenten te bifiteren/ ^
Dunftt Baer onnoDigbermité men Baer 't felbe befcBeiD "
fenbenDe/ De fafte 6o?ter maften ftonDei menbeBoefDe <c
ooft niet beel fïucften of Documenten/ fo fp maer flecBtë "
Bet blote bebel ban Den <$?abe ban Rennenburg/ of "
Baren ^?ofl tonen/ fo i$ be fafte fcBoon ten einbe : "
aengaenbe Derefle/ mocBtenfp Doen fo Der felber goe* <c
ben raebgeD?agen fouDe. SP geDacBtenanDeriS niet tc
langer met pDelfcB?öben entijbberguiflenBentelaten <c
opBouben : maer met fcBieten / b?anben en anberftatg *
BentebefenDeren/ ooft niet tegeDogen Datfe be toefto* c
menDenacBt inDerStaDmet b?ebefoubenbernacB* 'c
''
(fo fp befcBeiD
ftonDenbertlaen
fpniet
boo?Dien
ten/
Bebben)
toaer toe
Danflreftte/
Datfe inDernacBt
HeU JJ
melijft ttoe benbelen ftnecBten tn Der StaD BaDDen
Doenftomen/ Daer men DocBt met een eentg bjief ften cc
De fafte fonDer bloeD toel ftonDe nitreeïjten / $c.
5^c fafte in Defenfïaet ftaenbe/ toa.^Defe fafte gefto=

q 4

men
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Het veertiende Boek.

©aiiij»
Ü22L.
iSSJ
be ba»
wennem
Sa»
uoriaw.

men tcnoejcn itatibcn «Efeabebén mennenburg/bie
o*
fonbtcrftonb5ijnen «Secretarie 25aillpmet fijnen fof ty
Aanbeten
te
falie
oer
r«r na Seeutocrbcn / om in
na gelcgcntDeib foube bonnen : bocö 25aüip toerb fïcaj:
0^angcn/ onberb?aegt en onberfoebt en men banb bp
öem eenige Wanten bpben <©?abeban fcenncnbürg
onberteaent. ^tt rjuam benluiben uitter maten toel
alle 't befcöetö batfe Dabben toa£ niet te
te paffe / toant
/ en toa# anbecg niet ban een miflïbe ban ben
Uebtitben
CectstfjectogSEatljiag ban bate ben 8 <©«obeciy78.
luibenbealgbolgn

t*. 18+.)
Mat hi m hy der gratiën Gods Eerts hertog van Oofltnörnbaft
rtjk, Hertog van Bourgongien , <&c. Gouverneur sn
ben
Gemraelvan de Nederlanden*
Capitei»
<Bttt$*
gtTtog Lieve en befondere : allo wy tot gemeneri befte en
meerder rufte, verfekertheid en geruftheidvanden
agaen lande van Vriefland , en beionder om den inwoonderen
ïjrt
gat*
mfoen
aldaer alle redenen van achterdenken ert quaed vermoeop&et
den te benemen , by advife van onfe feer lieve Neve den
aflele

98liS bit nu alletf gereee en W\ gep^>pö«ert toas*/
Bebbenfp bc boo?f3 miffibcen acte ban ben €ert0Ocr*
toge / mitfgaberg be acte ban ben 4B?abe ban Hennen^
burg en be miffibe ban 25aillp aen bïe ban ben Caflcïc
gefonben. b'<0fficiet0 en folbaten acbtenbcmiflïbeen
acte ban ben €crt$nertog obermir^ tic oubbeib ban
bebatetoeinig/ maec betope fp felfö Dabben gefcb?e?
ben/ bat alleen 't blote bebel banbe <0:abe of ben <©?of^
fact baec genoeg toasi / fo toiflen fp nu baec op geen txcufé meec te nemen / en fcb?eben feec beleef beu ju. 3fê&*
fullen ban aibicc be acte boben be ijanb ban beu <5?abc
ban 0ennenbucggefcD?eben flellen.
/TJEorg van LalaingGravevanRennenburg,
^-*13aenreheerevan
Ville,Stadholder en CapiteinVryen
Generaelover Vriefland , &c. den achtbaren en vromen
onfen lieven befonderen de Caftelein , Officiers , en andere gemene foldaten, weferide op Coninklijke Maj.
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*5J*f
afn ^e
ban bm
^jfjL
|fti0en.

Blokhuys tot Harlingen. Alfowy verltaent'onfer groot
leetwefen , datter in de Landen van Vriefland grote beroerten gerefen fijn ter caufe van den Blokhuifen,die de
Princevan Orangienen den Generale Staten hier verGedeputeerde van den voorfz Landen over lahgen tijd
van aen ons verfocht hebben hun in handen geltelt te wefen
UngeS.C<"'gadert fijnde, ten verfoeke van de voorfz Staten
Vriefland } goed en geraden gevonden hebben ,• dat de
drie Sloten van de felve Landen fouden gefteld worden of gedemolieert , volgende d'ordonnantie en befeheer.
in handen van de Voorfz Staten en borgeren van Leeu- van fijner Hoogheid ongeveerlijk over 16 maenden
Werden , Harlingen , en Staveren refpectivelijk, om die verkrcgen,en wy 't felve om fckere oorfake goed gevonden hadden tot nu toe te poftponeren , nochtans na de
by hen te doen bewaren by alfulke perfonen als hen daer
toe foude believen te Ordonneren , totter tijd toe de gelegentheid des tijds,begerendeons na de voorfz fijner
Voorfz Caftelen fouden wefen afgebroken en gedeman- Hoogheids ordonnantie te conformeren, hebben de gedeputeerde vanden Lande voorfz gcaccordeert alle de
teleert. So ift dat wy aen ulieden en eiken vaii dien volBlokhuifenin
hun handen teftellen. Ulieden daerom
gende verfoeken , en als Gouverneur en Capitein Geuerael van defe Nederlanden wel expreffelijk ordonne- bevelende en ordonnerende ampts halven , en op poene
ren, dat gyterftond na fichts van defen ruimt het voor. van onfe hoogde ongenade van ftonden aen en io haeft
fchreven Slot Harlingen, en over levert den voorfz u luiden defeonfé openbare brief fal vertoont wefen,
Staten van Vriefland en de burgeren der voorfz Stad, den voorfz Gedeputeerden of den genen die van hunof den genen die van hunnen wegen daer toe gedepu't voorfz
worden,
gecömmitteert
nent wegen
teert fullen wefen , hier mede lieve en befbndere u God Blokhuis
over fullen
te leveren,en
dat gyluiden
daer uit mitter
den almachtigen bevelende uit Antwerpen den 8 Octo> daed fulttrecken, daer uluiden by den voorfz deputeer?
bris 1578. onder ftond Methias* en het beneden ter den fal geordineert wefen ,den welken wy geordonneert
I. van Asseliers. hebben behoorlyke inventaris van alles te nemen en
fijden,
goede bewaerniffe te doen totonfer komfte in VriesV2Cn gelijfeenbabbènfe notö een open acte ban ben
van uluider t'achterhebetalinge
land. En aengaende
felbeu <£ectgïjectog geïjab in 5f rancofé genoeg ban dètijfullen
wy mettende voorfz
Gedeputeerden
handelen,

«enen inbouben/ te koeten: bat lip bpabbijg ban ben
ïïaeb ban^tatc en Staten <0enecael op be ceguefte
lianbe Staten ban ben lanbeban ©?icflanb/ o?bonneecbe bat bc b?f e Caftelen ban Bjieflanb fouben ge*
ftelttoecbcnm banbenbanbc ^tatenban ©?icflanb
enbecefpectibe bo?gecen ban 3leeutoecben/ ^acltngenen ^tabecen/ ombte te boen betoacentot batfe
fouben toefen gcbemanteleect / boo? ben gertert en fulfoe
folbaten enanbece 3&2Offact0 atë fp fouben goebbfn*
öen/ toelbecfiaenbcbat befelbe <©?offartö fouben ge«
aggreert tooabcn bp ben <*3?abe ban töcnnenbucg
Oöubecncuc albaec / <|c. 3£efe atte toa£ in bate ben ^^
é§eptemb?té t y 7 8» en toa£ onbectebent/ Matthias : en
iegec fïonb boo? o^binantic ban fijne ïgoogbeib / onber*
tenent/
N.deSille.
&u feonbenbe «©ebeputeetbcn banbe Staten ban
B?ieflanb toel beeftacn / bat bte ban ben Caftele op be*
fe miflïbe en acte bit fo oub ban bate tisacen / fa onbec
aijSbecommifftebanben Wpföj en bat fpitnberiBa?
rencebna bate ban bien babben gebaen/ fpöen baetr
op met cebene babben bonnen ejcufecen/ toaerömfp
tofi niet gecaebfaem ftabben gebonbert be felbe gcnUitbentefenben/becöoopten niettemin/ fnbienfp eenige
getommitteecbe ban be Erare dabben afgefonben /fp be
felbe bpgoebe tnbuttiebacc toe fouben gebjacötbcö*
Cen / tot oberlebcringc ban ïjet Cafteel : maec bebüen*
bc nu ben boo?f5 25aillp gebangen en baec benepens
beblancen banbe <©jabe ban föennenburg beben fp
ben boo2f3 25ait!p een acte fcbJijben aen bte ban ben
Caflele / ban ben infioub alss fal bolgen / en baec benef*
fenjS een bcflotcn b?ief ban ben felben 25aillp aen be
Caftclcin/ tntjoubenbe bat ^octo? 25ae« Sb5acba
Ja(l tjaöbc be mentnge ban fijne <®enabe in tonfo?mi^
teit ban beopene acte/ toc\w fjenfonb/ b?ebec te bec^
Wawn.

fo wy tot uluiden verfekertheid beft fullen vinden te behoren. t'Oorkonde defe ondertekent mit onfe hand en
beveiligt met ons cachet daer neffens opgedrukt. AcTum
tot Groeningen den % Febr. 1580. en was ondertekent
GeorgvanLalaing, met fijn opgedrukt pitfier,

TTgfec op berfocDten fp alleen met fcfiulbigc rebcren*
•t-Ltie/batbeöopleben(^eccetaci!S23aillpfcl)2ecfbai;i
33>octo?25aect 31b3acba laft babbebe meeninge ban
fijne 4Denabe / in conformiteit ban bec opene acte boo^
fcf)2eben b?ebec te becbiacen / bat be boo?f5 25aert
^b3acb foube gelieben op b?p geleibe op en af ben !jui*
fc te bomen / en beö noob fijnbe onbec gijfelinge ban een
anbec baec tegen uit te laten gaen / fo lange tot be com*
munitatte foube gebaen fijn : bocb «©octo? 25aett S&
3acba ontboot toebecom bat fijne bomfïe onnobig toa^/
ennietanbecgte toeten ban üat t gene bc opene acte
ban be <©?abe ban föennenbucg mebe b?ocl)t en bat
ban ben ^eccetattë 2^ail!p / bat fijne <©enabe alfo ge^
bacljte metten <©ebeputeecbe bec Hanben en fleöen te
fjanbelen nopenbe be betalinge banbe (©fficiecen en
folbaten opten 25lobbuife ïeggenbc / bat fpiuiben in al=
leö folben
toojbenmoente
bolbacn
ban al 'tgene bp goebe cene#
ninge
bcbonben
to02ben
Denluibcn te compete* %ititA>
een/ en bat op alfulfee teempnen alfmen be felbe boo? fCn6?
bate befec getooonlijft toajS te betalen / fulr bat be felbe »fe öan
geen rebenen fouben ijebben ficb te beblagcn / fo ban be Sfêtot
(©fficiecjs en folbaten te b?eben toacen op bic conbitien SatHn*
't ^ups te bcrïatcn/ na bzeber inbouben ban be boo?f3 oen ge*
acte / fo fouben be «©ebeputeerbe bit baer toaren boo? J'nfr^
birn felben en ban toegen b'anbere fjunnc mebeb?oc* jjflcr6p
becen bun boo? befelbe betalinge (teen maben /en baec fpmi>
boo: genocgfanic bo?ge fielten binnen bec fïebe ban JÜS»
harlingen,
lmu '

€in^
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Nedcrlandfe Beroerten."
O örfpronk
r
«Êintelü»
Bebben f? obergelebert
befe nabolgendcj
be articulen<©e<0e
/ baerbepute
op geapofïtï
boïgtojbeöp
| peges
crbe ieert
feggenta^cb^
booj afê
anttoo
lijfte articule atë geapoftileert (ïaet.
3|tt ben etrtfen feggen bie ban ben Caftele / batfe m ï Bene»
geenberlep
't «tuig
toilbenbanBolben
noch ott ge*
Solben Bebbentopfetegen
ben toille
3ijn <©enabe
i ^e <0ebeputeerbe refereren Ben befen aengaenÖÉ
3&at
bermitg?
f?
't^ut^
oberleberen
be/Baren
bienfl
tottebeanttooojbingeop ben 4 artpftel gebaen»
Bebben uitgebient/ të reben na alle natuerltjfte
recBtenenHrpgggebjuifi/ bat Bun eerftafreftenin*
oe en beBoo?ïjjfie bctalinge gefcBiebei
3Baer na ban Dun eebe ontfïagen en goebe pafpoo?t 3 We arttcule t^ bolbaen Dp be acte ban ftjn eena^
gegeben toerbe.
be/ betffal eenenpegelijftenbc^berfoeftenbemebe
ban be «Bebeputeerbe ban ben eeb owflagen en
goebe pafpoo?t gegeben toojben.
<©p batfulr beBoojlpgefcBiebe/ «fbannobebat 4 ^e <©ebeputeerbe geloben be<©fficier£ enfolba*
Bun hopman of 3^o(Tact boo? 3ün pecfoon of «©eten in allesf te bolboen / 't gene bp
^?ofifart/
E commttteerbe / met Bun afceftene / ooft nebentf ben
en ben föentmeefïer bebonben falBaren
toerben Ben te
competeren/ bjelberfiaenbe fp 't $|utë terfionb ber?
tëentmeefter <0encrael in 't partfculf er»
laten bolgenbe b'acte ban füne «Senabe.
5 3f£ ooft reben bat Jön <0enabe Ben Bolbe 't gene bp 5: 3&e <5ebeputeerbe (uilen Ben be(ïeboen teneinbt
3ön <0enabe be belofte Benluiben gebacn naliome*
Ben
gelooft
Beeft/ gemerftt
ten Ben
getroutocljjft
gebfent b'^fficiecg
en bujs langeenBunfolba*
eeb
b?omelüft geguetcn Bebben / tot anber o?bonnan*
tte ban 5ün <0enabe boo?f5»
6 <©at be boo;genoembe <©fficfer$ en folbatenban 6 Fiat ut petitur, .
geen
beriaten Bebbenbe/
treeftenmeninge
toaert 3tjn
Bun 't«|ui$
banbe <©ebeputeerbe
berlan*te
ben fal too?ben geojbineert : maer b?p en onbefcOa*
bigt / toaert fiaer felber fal gelf eben.
7 <©at fp Bun goeb en Babe elft in 't particulier toefto* 7 Fiatutfupra.
menbe/ ooftb?p en onbefcBabigt/ befgeïöjc'tgene
öen3B>?oft competeert fullen naBwt geliebenmo*
. gen toeg boeren»
8 <©atbeBui0b?oubanbe&ecretarf0/ enftfnenfo* 8 Fiat.
ne toeberom too?ben geretfitueert/ onbefcBabigt/
öefgelör b'anbergebangenfc
9 toerben.
3&at ooft ö'arbetbfluiben ban ben !feulfe betaelt
Fiat. <0ebeputeerbe refereren Ben befen aengaenbe
io *t«Beneböojf3bolb?acBt3ijnbe/ 3önte b?ebenben xo9 «De
/ berfoeftenbe (r- "«
beanttooojbinge
$|uifete
beriaten/
bolgenbebenb'acte
ban3jjne iy8o.
<©e;
totte
Bier opboo^gaenbe
eintelpft antiwoojbc
binnen ben tjjb ban een
nabe. <E>atum
gadingen
4 Jpcbniarn
en toag albusS onberteftent/ EvertKeiiicr, Egure. Return ben 5 5peb?uarp 1 ; 80. '0 mo?genjss tot
bert Huifijnk Fendrijnk , Thomas Lcenek , Koert
fefluren/ onber 't fegel ber Staten ban ©jieffanti
Meitcr.
en be Banb ber (iebe jf ranefter : onber (lonb / ter o?*
Grapheus.
bonnantie ban be <0ebeputcerbe / onberteftent/
':J>'

tv

D.

isctca.
fiei te
SSrb
8«fïec&t.

rV£n felbenbage toerbBet€a(leelobergegeben/ be
X folbaten baer af getroeften 5önbe / togen be bo?ge*
be dab
ooft acn
be toelfte/ 'tenfelbe
op /too?pen
baerneber
ren ter
toe
be re£e
aen bebe fijbe
«Stabnagefjeelt.
Z&it Cafïeel toatf in ben jare i j oo. gcöout / fo bat Bet
nu ontrent 79. ïacr geflaen Babbe*
S& Bebbe een ftjief gelefen gefcB?eben bp 25aubi*
mont 4&ecretattë ban be «©ebeputeerbe ban ©jtefïanb
in bate ben 7 dpebjuarp aen ben «fcberften &onop ge*
fcB?eben / baer bp BP Bern ban be inneminge befer €a*
5, (leien abberteert. fflp Bebben / ftili BP / «P <6obejS %U
„ macBtigeBulpeinbierbagen en een Balbe/ on* mee*
« ^ersf gemaeftt ban be 35loftBuifen ban ïeeutoerben en
b?p*
» gadingen/ tot befcBut enbefenfïe befe* Hanbötoton*
innefielenbe
biebaer
genen
„ htm/ tegensSben
,>berb?ucïnngeenfïabernfeonfer allen/ nietanberssge*
5> focBtBebbenbe ban be|Baltontentfe3öbe te bolgen/ en
ieb^
,> boo?bettoefpaltigBeib biefeonberbenonberfatenf
,>ben gefaeit engeboebet/ be 45erefo?meerbe Religie
,>met allen b?omen uitte robenen omBatë teb?engen.
^ol*
3' 't 3©aer Boognobig bat alrebe eenige baenbetéBetuitbunftt
ban
toaren/
3>lanbontftotfecour0 geftomen
>» mp bat onfe fafte/ Boe toel opjecBt en in ber egutteit ge*
,? funbeert/benüollanberss/bten noefttang aen on0 boo?*
j» fpoeb grotelör gelegen tó / luttel in acBte i.ö» ^uies bifr
» be u.<6eflrengBeib uitten name ban een ontallpfte ge?
3, talb?ome€B?iflelöfteluiben/ be goebe Banbtetoillen
it aenfiouben/bat be Staten ban utoen guartier on$f flrar
», een ftlein fecours toillen boen/ toant in befz &tab be fa*
h ften en partöbigBeiö onber fpn «Benabe regiment/mitf*

RlCHiEUS.

cc

gaberö ben goeben en quaben patriotten geburenbe/ ie
moeten top met uitljccmfe onberflanb onfe partie be a
bicto^ieafuiinnen.
bcrjople be ^obincicn
Staten banen ©n'effanb
aenBielben
't Gat
aen€nbe gennieerbe
ük ban ^ollanb
/ om
eenigegerebeBulpebanbolftete Bebben/ foisf ben©*
ber(!en^icft^onop totBulpe ban bie ban©2ie|lanö
met b?ie benbelen albaer gefonben/ en bie ban©?ief*
lanb Bebben 't benöel ban ©cneban <02ou(ïeinj$baer
bp geboegt / toaer mebe fjp Ijct Cadeel ban ^taberen
belegert Beeft: bocB 3ionftBeer f rancotë pjpenpop
^20(1 albaer toilbct niet obergeben / ten toare BP bebe! ff rel Mn
fag ban be Staten <6enerael en ben fp?ince ban ©ran* ^re>ntabbreie* *
gten/enBoetoelBem 3000 gulben gereet acn gelb ge* gernolctie/oeibet*c
boben toerbe / ncffen^ een jaerlpr tractement / Beeft BP
baer na nier brillen Bo?en: maer fienbe ia|l ban ben gegeben
P?ince Beeft BP 't felbe toillig obergegeben/ fonberee* en gebe<»
nig gelb te begeren, ^octo? 25aert ÏDferba en <Dou*
toe ]§prma toerben gecommitteertom 't boo?f5 €a»
(leel te boen bemolieren/ geltjftfpluiben 't felbe beben
baer
't felbetoerbe
/ Boe toel
boo? la(i ban be Eanbfcljap
boenfecrgetalummeert
gebacn
tocr.be/ batfulr
na
aleer be^tab (ierft gemaeftt toaiS: toant fo be^tab
Babbegefo?tificeert getoeell/ fouben Sennenbnrg be*
geftregencn fo groot acBter*
felbe baer na fo licBtniet
beel baer uit niet gebacn Bebben / al0 Bp baer na tKiJt t
bocB bie ban ©?ie(lanb toaren fo blijbe bat fp banbe
Caftelen toaren berlo(len beb?nb / bat baer boo? t)ie
gelet,
toerbe*
op *
*
tijb niet
*
*^it*Cafteel Babbe ontrent

emm

ttó
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Dan alle* te ontfetten tffoclB bie ban
ten langfïenbeben
l ©2ieflanb
omfien en goebe acfit op alleg nou*
ben. g>» fonben commtfliie op ben <©berfïen <©irn <§>onop
^onop in bate oen 13 Jebmarp/ *« &P &ew ter(lont fottbe.tcanfpojteren opbe 3toarte &tup0/ en toert,
öoo? ïafl
albaeceen^cfjanö optoetpen en bte metfblbatenfie^
fetten / en 't r«lbe gebaen op Coeberben te gaen en ak banbe
baer be begontïe 5Po?ttficatte te fceftefutgen en boen
abanteren en befetteh / en ook be anbec f rontte^ êtatcti
nJKE
een te bèfettenbat üe bpanb baer utt gebeertfbu- ban
S5
lanbrtct
©ojf»
be nonnen tobben : bat mebe be boo?fcbjeben <§o- ©?feO
bol hoc
JStaw
nop goebe co?cefponbentte foube Oouben/ om bit al^ fonben .
lejS te Beipen b02becen. €en felben bage fonben fp 00b
SSE?
oificact
^octo? ^ibel 5ptanucna na doeningen om metten
felbe en mette Staten ban be <Dmmelanben en bte op ;toa>
ESL.
fcfSc
ban be geënte teftanbelen tot berfenertfjetb en toel* ©octec
wnMti*
baren ban ben^anbe. ^nfgeljjr fonben fto aen^op^ te
en acn>
ne ït002ba/ bat Öp ïjem met gelofte mfhuctte foubc 2lüri
laten binben bp be Jttbberfcfjap en Staten ban <©ber*
SE
Pfel/ ten etnbe Dpbp be felbe foube 't beft boen en alle licm
goebbebötc/ ten felben etnbe. ^onopcetfbenajtoac?
IN den eerften alfo de Regeerders defer Stad vange- tc^lupjStoe/ ö'toelfi Dpm^bolfe befetteen too?paU toert na
hcelder meninge altijds geweeft fijn en noch fijn , dat baaeen^cböntfeop/ fclj2eefban baeraen <Cn«nsf/ nlngen
ipranc*
men in de voorfchreven Sint Jacobs Kerke geen Conbatljpatbaer eens foube tótlien Dp öem bomen om <5roe*
fiftorié ophouden fal, noch gedogen opgehouden te metten anbetente communttecen opbele gerjoicönge en bc
worden , en den voorfchreven Meefter Hubert uit haer fabcn : maec €nten$ anttooojbe ^em not ijp tot Coe* Ianben
felven enfonder fijnverfoek belaft hebben, hemdaer
bo?bentoa^/ enbatljctijem onmogelijh toactbpFiem
na te reguleren , alshy tot nóch toe gedaèh heeft : fo te nomen / om be iBalcontentife ^?entfe 23oeren itoiU
ift dat de voorfchreven Raed infiftcrende de voorgaenie/ btebe <25jabe ban ïlcnnenbucg üem op ben gaffe
delafteen ade, belooft heeft en belooft by defen den
babbc
gefonben/ geïgfe ölceft bp be topte ban betn* beu.
voorfchreven Meefter Hubert daer in te mainteneren
(Iructic bie W tjem ober fonö / baer uit fcè?öft DP / men gefon'
en handhouden als haer eigen laft en bevel hem gcdaen, nonbeftenen becfïaenboat rebelpftgeib menbanfjem <6ntrn^
aennemende overfulfc te verantwoorden alle fwarigte bectoatDten Dabbe. <Den hopman ^an Comput
heden en moeyeniflen , die hem ter oorfake voorfchre- Dabbe j^onop ooit % bagen te bo^en baer ban berabber*
ven cenigfins opgeleid of aengedaen fullen mogen wer- teert / en Hoe bat be poeren met een groot getal toaren 35arteft
den ,als wefénde haer eigen werk en fake : beloven- genomen / ban bat €nten$ met een beei foibaten ftem
de overfulx de Kerkmeefters der voorfchreven Kerblurjt.
flactbe
ke in der tijd te belaften en bevelen , gelijk fy ook tegen toasf genomen/ enijabfetn bebiutge geflagen/ 5?oerrtt
mits defen den felven belaften, fonderlinge acht te ne- baer bcr negentien ban boob gebleben loaren en eenige in bc
men, dat de voorfchreven Meefter Hubert te defer gebangen/ maerbat (1> Dentoeberom bp benanberen
oorfake by niemand gemolefteert of gemoeit werde. bergaberben : ijn abberteerbe !jem non boe bat bt'c ban
En fofy des bevinden gedaen te worden, dat fy fulx @2iefïanb een infïructtc iiabben gefonben aen ZDocto?
3tbelipranfiena/ om aen hertelt <£nten$te leberen/
die van de Magiftraet fullen adverteren om promptebaer bpfp öcm bp p?obifte commtttcerben / om te
lïjkdaérin geremedicert te worden na behoren, enfo commanberenober Detregtment ban ben <0?abebart
fulx niet gefchiede, fal de voorfchreven Meefter Hubert metter daed van fijnen dienft chtflegen fijn j en ïïennenburg / toel6einflructieben25obetnbepoo?te
banber^tab doeningen afgenomen toaö: baero* finia
hem mogen vertrecken daer 't hem belieft fórider ber ben Ojabecprannena bp öem ontboben (jebbeiibe/ burg
yemands bekroyen. Item , of gebeurde ( dat God verhoede )datter by bewillinge van de Magiftraet eenig in fön logement Dabbe gebangen gefet/ ban f ranbena toctirt
toass binnen ttoce bagen na fnne gebanBeniffe uit een «Brabc
der confeientien benfter ontfp?ongen en ontlopen? Bp abberteert Bern ban
vervolg gefchiede om 't egelove of chrev
aftan#
en Meefter
wille , dat in fuiken gevall de voorf
ooit bat be <©?abe ban ^entem Bern Babbe gefcB?eben CïrnnrtM
Hubert ook fal mogen vertrecken en fijnen dienft fonbatter is benbelen &pangiaerben tot ^upj$ geno- Scn/b«a
der andere opfegginge verlaten , fo hy verklaert heeft men
tóaren/ nik meer bolr betfcoacBten om alfo op
geen vervolg om der confeientie wille te kunnen
toeftaen, om fijn ziel overeen ander niet bloedigte ©?ie(ïanb en <të?o*ningen te nomen.
©opBe 0oo?ba #met filneinfiructte naj§toolge^
maken om der confeientie wille tot God. Item ,
alfo de voorfchreven Meefter Hubert fwak en met reilt/ alrjoaer nomenbe ben 17 babbe albaer na be loopt.
ÖoojDa
oeban«
eenige paflïe of krenkte begaeftfehijnt te wefen, fo t'famenbomite ban be Kibberfcöap en ,§teben/ totten
fal de voorfchreven Meefter Hubert niet geheelijk 19 moeten bertoacBten/ en Beeft albaer 3ijnep?opo; aen biz
fttie gebaen: namentlp bat tic ban 3D2icflanb uit ont»
verbonden fijn, precjfe fijn week in 't prediken te Boogb?ingenbe noob en beelboubige abbertentien/
berpfef.
ban <£>#
houden , belovende datfy fijn mede- broeder overfulx
te fuppleren verwilligen fullen , hopende
nochtans ban bat ben a&iabc ban üïennenburg to?refponben^
dat de voorfchreven Meefter Hubert hem in fijnen tie Bielb metten ^2ince ban ^arma/ fotBten Bare
dienft fo na fal quijten , als hem na fijn fterkheid fal frontieren te befettèn en fo?tificeren / en bat fp om be
doenlijk fijn. Voort heeft de Raed deri voorfchreven incurfie en inbafie ban be bpanben te beletten en te ber*
Meefter Hubert geconfenteertenconferiteertby defen Binberen/ ben ^becffcnjéonop met eenige foibaten
dat hy hem fomwijlen een , twee , drie , of vier weeken Babbcn gefonben op be 3bjarte ,§lup!S (toefenbe een
uitter Stad Utrecht fal mogen abfenterenom noodlijke banbe boo?naemfïe pajfagtenom inbe Hanbenban
faken wille. Dat hy voorts orri eenigef perij kelen wille ©2ie|Tanbte nomen ) om hit plaetfe te befettèn en te
hem bekend niet fal verbonden fijnby nacht totye- betoaren/ niet bat fulr öp Benluiben gebaen toasf om
mand kent , te gaen yifiteren in fiekte : en was onderte- iettoe^ inben lanbe ban <®berpfel te attenteren / ban al?
ieenlijb tot berfenertBeib ban Bare ïanben / toijben en
G. varidcr Voort.
ftinberen/ om bieböo? oberbal ber algemene bpanben
(F.xl«. )
te
beftBetmen/begeerben
bertialben
'tfelbe
in't
goebe
te
muit T)€ Mwit op ftennenburg bermeerbe bagelijr nemen/met pjefentatie ban alle goebe bjunbfcbap/naop «en» ** meer en meer / boo? bien bejabbertentien bageljjr bui?fcijap en co2refponbentie te nouben/ en mainanbe*
natuurt quanten ban allen namen/ bat be$?ince ban par- ren met alle affiflentie te Belpen tot uitBoubinge be? bpé
Srbcrt ma 0cm een ^acfect met Ö2tetoen Dabbe gefcBitbt l baer anben.a©aer op bie ban<aberpffel/na lange communiuagciö». in DPDcmonbec anberc becfefierbe binnen eenmaenb
catie geburenbe tot ober een ure na mtbbag Dem in firn
(Omtrent beren ï / fiabbe IBeefïe, r Btfoetut
&tnt Jacobs Sier*
b.$ jaaftoo? m't albae
©upfftupö eernj
r/ gaemc Dan
tcant
fee tütrecnt/en nu $>2eb
fnncn btenftontflaaen getoeefl/ öoo?bien fjpWncetöe
en baer*
met eenige ftefiteof nrenfete be3toaert tefi)n
toacr te
bienft
en
cb2eb
boo?f
öe
biel
lafttn
om Bern te
b0
nemen. <DocB alfo De gemeente ban ^intlê <3!aco
re
üribe
«ntïe
n/
öecfpel feer op fiein gefint toare
5©o?gcren / fo bat Bp feer grote toeloop en aele toepoo?*
ber$ tjaöbe / ja bat bintoilö alfmen toïft bat fnn beur*
plaetfe bon*
te foubc toefen omteü^Sraen men geen
bat baer
feer
aet
agifïr
beijtë
be benomen/ fob2eefoen
moQcn
ff»öe
n
2So:gere
ben
ber
tiooz eenige onlufton
ben eucflcn 5P«5
nomen/ toaerom ben fcaeb öemop nomen
Bcbben/
aenge
rom
toebe
iaecö
l)2uarp Wt$
ombè&tob enbe <0emeemeber felber te btenen ais
éai ^cbf cant en 3£ienaer beg «©oblpen a©oo?b$ in
^tnt gp* oü0 $$erfoe boo?fcD?eöen/ en bat op conbitien
Dternabolgenbe:
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herberg f Doo? eene ban De fötDDerfcöap en ccnc ban De Öem geen oo^fafcete gebeft / Dat BP ficD fouDe Bebben te
toonjöe fteDen boo? anttooo?De DeDe geben : Dat fp / geDurenfce beblagenaigofmen infijn goubernement toilöebal*
Dan üie De inlegerfnge ban De b?eembe fufpecte ruiteren en len / men moft öem niet foeben te berbitteren ; Docö Deban &> bneeöten/ geen befettinge nocD eenige fo^tificatien toijle af 6en0 Daer toatf / guamen Daer nocD anDer aböccjife!. BaDDen nonnen Doen op öaer jprontieren : maer nu ban
bertenttenaen'tboo^Collegie/ Dat öennenönrg op
De felbe berloftfijnbebpp?obifie/ met omtrent 5000 IBaenDagDen £ dfebruarp naermibbag b?iebenban
Roeten De jprontieren op De (Ctoente befet BabDen / en $arma BaDDe ontfangen/ inBouDenDe: Dat BP ten
tooigcntf Dien oob eenige uit Den Daten BaDDen gecom* langfien binnen D?fe toeben öf beertien Dagen met
mitteert/ om Bare Umften te beficötïgen/ en boo?t alle getroutoe bmnben be# Conto* fouDe ontfet en ber*
toaerna Denfelben met alle nobige befettinge enfo?ti* troö fïet toefen/ toa# DerBalben geen tijD langer te bein*
ficatten te berfien/ en ooft De onnoDtge #o?tcc(Tcn / fen / men moft Den pag ban CoeberDen en 25ourtange
al$ namentlijHBet J&up$ te «©eelmuiOen te taferen/ Datelijften met goeDe getroutoe garmfoenen bolbo*
tot toelben fine eenige alreDe gecommittcert toaren mentlijb berfeberen en De boften inanDere toegen lie*
ticgoeDeren op'tfelbeJ|up0ftjnDe te inbentariferen: berbo?ten/ toant Bet feber toatfbatBp toaeracBteljjb
toerfoebenDe Daerom eerft en boo? al Dat De folDaten berD?agmetDen $?inceban parmagemaebtljaDDe,
banDen <®berften .Sonop banDcn 3toarte &lup# geno* ^efenieutoeaDbertentieDeDe BenluiDencen anDer re*
men fouDen toerDen / ten einbe Doo? De 2Boeren ijier uit folutie nemen: toant De $?ince ban <©?angïen megeen onluft tegen De folDaten fouDè «omen/ toant Den nenDeop ^onDagDen a8 totSCmfterDam te reifen/
fuir leet fouDe fijn/ ober mit$ fp alle bninDfcgap en goe* Beeft Datelijb eenanDer reife acngenomeu en i$ ober ©e
be nabuerfcöap metten nageburen Piobincien begeer* 2Cmerffoo?t en €lburg/ boo?tg na€ampen gereifi/ .'mee
DenteonberBouDen/ tot promotie banbegoebe faae/ met afbeng/ Die ÖP terfïont bootst na doeningen vaxiQim
en Dêfenfïe ban bet ©aDetlanD tegen Den bpanDen/ Dat 1 fonD aen Kennenburg/ om te fienof BP Bern fouDe bon* ftonit te
hp Daerom fouDe toillen aenöouDen bp Den «aberflen jnen inDuceren alDaer bp Den pjinecte bomen/ men
^onop/ om De folDaten ban De3toarte ^lupfetene* |meenDeDat Dej^ince Defabe tuflïöen Die ban©?ief* 4Latft>
men : Daer óp De boo?fcl)?eben moo?Da repliceerDe/ 1 JanDenDen (0?abe ban ïiennenburg focBtte berD?a* ccan &.■
bat De folDaten op De 3toarte ^lupöf/ toaren buiten boft i gen Daer fommige geen bebagen in ijaDDen / ja ib fyb* cc
UanDeintooonDergsalDaer / en buiten bef toaringe ban beeenb?ief ban Den laetfien 5peb?uarp gefien gefcD?e- cc
DeEanDenban^bcrpfel/ toaerombieban <©berpfei ben bp een inberegeringefijnDe/ banDefe fabefcb?ö; cccc
cerft en boo? al/ öaer 5prontieren bcDoojben met noDige benDe / Du£ gaen top al met conniberen en fimuleren cccc
befetttnge te boojfien en te fo?tificeren / en in alle£ tjaer boo?t / en of top toel Dihtoitë onö alreeDe Bier Doo? be*
beloften te guijten / Dat toelöe geDaen fönDe / De bnecB* D?ogen B^öben gebonDen / fo gaen top bafl ais fienbe
ten terflonD ban De ,&lup£ toel fouDen bertrecben/ Dlinb Doo?/ <©oD gebe Dat Bet ong beter geluebe alfl mp
DocB fp bleben perfiflerenDe bp Baer berfoeb / fo Dat BP boo?fiaet. ^glftöebbe liebereen openbaer©panb/atë
pen.
een
gebeinfl
b^unD/
en
acBt
Die
fp?eube
CB?iJti
fa
Defen
ober*
fullen
te
toeDerbaren
fijn
jpeefterjS
föne
feiDe
fcB?öben / Die Daer in mocBten Difponeren / fo fp te raDe tijDen geB?Cl UOtelÜb / qui non eft mecum, is contra me
eft &c.
bfnDen
fouDen/
mt'DDelretöD
fouDen
De
folDaten
opte
öfbeng bp mennènburó gebomen fijnDe/b?acBt B<w
^lupiai moeten blijben: Dort) aifo Die ban ©?ief!anb
tol
aenDiebaoSé geunieerDep^obincienberfocDten/ Dat tijDingeDatDe p?incetotCampen toa^ gebomen /Ie- ccgomt
nmgen
berDe Bern 006 een b?ief ban 5jjne €rrell» en feiDe Beni nen^i,
/ Datfe 't felbe in Dat bet Collegieban DenaDer öme bolgDe/ om ban ïiji Sluu
inDuceren
toilDen
"<®berpfel
ban
Die
fp
't goeDe fouDen toillen nemen /fo öebbm De felbe aen Die
ban <tëberpfel beleef Delp gefcB?eben/ en ernfielijb ber* Daer bo?Der te bomen / Dat BP Daerom toel Doen fouDe /
omalleguaDefufpide ban Bern te toeeren/ DatBPttr*
focBt boo? goeb aen te fien 't gunt bp Die ban ©?ieflanD flont
bp Den p?ince fouDe reifen/ BPBaDDe banBcm
Daer in toag geDaen tot be^rfebertBeiD banBacr ïanD
en 3|rtgefetenen/fp fouDen De goeDe BanD Daer aen Bou* niet Dan alle goeD en b^unDligBeiD te bertoarJjten. nm>
nenburggeliet ficBombess p?incen bomfteblptetoe*
bp De felbe folbain 't minfleenfoBaefï
Baer onberfaten
Den / DatbefrJjabig
ban
fen
/ DocB nonDe geen beguame anttooo?be geben / nocfj ButgjJ
Die
too?Den/
fouDen
t
ten niet
©^ieflanb ban De bpanDen fouDen genoegfaem berfe* ! refolutie nemen om bp Den $?ince te trecben/ toant 3Ö«
brijgfbolh ban Daer genomen fabetoasS nugeBeel aenDen Dag gebomen/ 'ttoclbal*
bert toefen/ Dat 'tfp felbe
fouDetoo?Den/fo 00b DoenDe toaren om^enningen té Dus? bp gebomen toag. &en 19 5peö?uarpbefe0jaer^ Öertttétt*
toert
omöclu (
furneren totbetalingebanDe^uitferufteren/ op Dat (toant Bettoatfeen^cBJicbel-jaer) toajs ban€mb* fslatrfijft
Ken-luiDen onberfaten niet bo?Der ban De felbe befcBa* 1 Den ober binnen ^elffiel gebomen €lletgen ^onge fianöcl
i Buif b?ou ban eenen herman ©ellen / 25MÖ0 <0ouD*
Digt fouDen toerDen,
fmiD getoeefl fijnDe binnen doeningen / Daer fp Benen
bah
toag
/
gefeiD
ijs
©ompeujet afbenö/ geltjb bo?en
feerper*
picpr^.
De «feabe ban ïïennenburg gefonben na atrecBt / aen toilDe 1 25artBolt €nten^ alDaer Doe toefenDe/ toerD De^
Sumt tot 't Collegie ban De naDer geunieerDe pjobineien/ met fe b?ou bennenbe / toaerom BPfé na liep en namfe ge*
tm acote injtructie ban ïtennenüurg om fün ercufe te , bangen / en Baer betaflenDe bonD BP een pafpooit ban
pttecgt
69
mè
fimoe Doen: maerafbenjS DiealtijDiei Bet gemeen toelbaren I 25illpeneen OanDfcB?ift ban Co?neli^ïjempisrp?o*
Qtunu
binnen doeningen : Daer bp De felbe bebenDe
geforfjt en boo?geflaen BaDDe / en ejccufeerDe De <6?a* cureur
ttoeebneben
ban Den $?ince ban ©arma ontfangen
ifcoe
toa£
tijD
Dan
meer
Bet
Dat
fuflineerDe
maer
beniet:
n
t
b
8?o
Bebben / Daer bp toa^oob een bermaen-b^iefben aen
Datmen toefage en Den &taet ban ©?iefïanD/«©?oenin te
Die ban Der <B?ente/en fp bebenDe meer anD?e fecreten :
Dien Defe biieben DeDe internes terflonD aen De iBagifïract
/of Datmen
berfeberen
móft fouDe
Jf^ia,
^e ©?te*
guijt rafeen.
feer licBtelijb
jjoeb SanDsfnhwlanben
te ban cen'ên'ët
De ifêagiftraet Bier Doo? uit*
^«lU fen en <®mmelanDer£ toaren fonDerreDenen niet fu* te<è?öeningenbeflellen/
fïaep onfpjingenDe (toant fp noit eentge fufpicie op
toant BP BaDDe in langen tijD me* ten
Sntïeht fpicicaö op Bern/ 3ijn
KennenburgBaDDen
genomen/ Doo? Dien bpfe met Die
ofDteban
bolgen/
toillen
eigen
raeDDan
manDö
san»
bm
ban
De
fóeligie
in
allen
Baer begeren te toille toaiSge*
*Ü Ópenbmg/^?upter/25aillpenanDere: De^paen^* toeefl) DeDen ïtemptë gebangen nemen / en nabemael
SS? gefinDeDieDieban ©jiefïanDuitgefetenberjaegtBaD*
fun fcB?ifttoelbebenD toaiS/toöuDen öem pijnlijk on*
' Den/ toaren bp öem toelbom : fijn fcB?öber ^uebet
ÖaDDebem opentlijb ontballen laten/ Dat tëennenburg Derb?agen : maer Sennenburg toifïet Doo? De fijne fo te
een pabet met b?ieben ban Den ©?ince ban ©arma befieben/ Dat Bet nagelaten en uitgcflelt toerDe. €ben*
ó)ant5ün bein>
öaDDe ontfangen: 3önfufler toasSte bergeefg uitty* toel toa^Bpöaer Doo^feer berfïagen/
Daerenboben
$2ince
De
Dat
en
erlnb
/
fen nu ontbebt toefenDe
negoutoen uietbp Bern gebomen: men toiflfeb
toat Doen/
niet
toifi
/
gebomen
toa£
dampen
tot
alrebe
Datfe Bern Dageujjc bermaenDe be$s Coninrpartöete
toerbiefen: men fag aen allen fijnen BanDel toatöpin Bp toa$s notl) guaiijn gereeD om 3ijn boo2nemen te toer*
öen fin BaDDe. <©e ^ince en bele ban De 25onDgenoten be te fiellen / langer te bertoeben toaü 00b geen tjjD / De
feoiiDen gualtjben eenigmiftroutoenop Bembrtjgen/ fafte boo? Den ©?ince te berbloemen betrouDe Bp fnrt
aejjgefien'tgene öPboo?gaen$s öaDDe boo? Den Dienfl felben niet / in boegen Dat ÖP fo perpler toa$s Dat BP niet
öanDen SanDe geDaen/ jpmeenDen men beD^Den toifl toat Doen / en fionDe af benjs uit fijn gelaet en on*
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e
wffeens Maftïdétftritotl merken bat geen Dope ban beter
binnen
felben
trcut uu ge aen fjcm toaoV berttalben DPDmt
ffiÜS i €>?oemnncnmetbertioutocnbc/ DeeftlJpempberge;
noeg gctoacifrljout/ en $ alfo uit doeningen ber*
ÏÏS
treeften al toanbclenbe opeen ï$up$ ban fijn mocber
tcijoutot
öaaticJc öaa. e?, gelegen» hopman ^an ^ro?nput Dabbe Die
eenigc
ljout en nieeooft gctoaerft
te bo?en
Afte'-««lf8»
S8n»/bH
eltjn ïjcn^urge
enbooinem
ifïraet/
Butaöep b&nbefRan
SE!Sf fto Sacob 6nöe&?aritfê.«tt anbere banbe Eeligie / riet
Sut Dun batfe ficïi meefïcr uan bc £taö manen fouben/ eer
te boren ftct Daer paruje bebe / p?efcnteerbc Dun boo? te gaen en
neöaen. jjetmcnïiucc té berfefteren : maer boen (p anttooo?ben
bat Dctnortj geen noob bebe/ en bat fp ruim bc (ïerufte
toaren / én batfe toel toeften fouben / fo p?Otefteerbe DP
bat DP ontiat Hpfe genoeg getoaerfcljout Dabbe/ en berberf
/ en
be
aenffaen
Daer
ff Dulbtg foubc toefen ban
albaer
begeerbe
tooütien fpber anberg niet toe boen / DP
fijn felben niet langer teabonturen/ en rcebbe ^tab
uit/ boe affeeng beö anberen bacgg na ötrecfjt ber*
troeh gclijn top berbaclt Debben. &o bafl Betrouben bc
452oeningerss ïtcnnenbuvg/ en bie banbe Religie al*
baer toaren ook boo? be bartpftljap bkbe <fö?oenin*
öer JJ generalijnen tegen bc «amlanbens b?oegen fo ber*
clinb/ batfe Dare eigene gelegentljeiD en be 3toarigöeib
flen Doben 'ttjooft Ijangenbe niet nonben beï?ennett/Doc*
toel fp getoaerfcljout toerben en batfe bagelijr boo? Den
ogen faaen / batbp bageitjr Banöelbe en omgtnn mettc
^paenö-gefinben bieuit 3D?ieflanb berjaegt toaren /
bat Binncnburg en ^toartgen/ ttoee Igoplutben bic
eerttj&g
onber /ben
<02abebp ban
alö toaren.
Capitciao' geInent ijabben
bageitjr
\}üï\ 25öffu
aen tafel
mennen* ^cnncnijurfj foubefitD fclbcn nocfj tocl langer ljeb=
bieefi tié ben toillen bebent fjouben/boo? bien ijp notö gceri ontfet
feomde
taan
tien bemant / én onfelier toais Doe fün faftc a^open foube /
banbe nomflebanben p?inceban <©2angienmaeate
i^fnee
ban<&> Bern te bebjeefl / Dp fo?gbe bat bc|p2incc met fijn guar*
^.n at en. be binnen «Ê>2oeninrjett foube nomen / en foube bat niet
Rebben [tonnen berDinöeren / bu.d liet Dp ficD bmttten
bat geen tijb langer toas$ tebértoeben. gjacob i^ilbeVantij, ©urgemeeflciven jgoofrnnm ban bejs öoninje
Camer getoeefïfijnbc/ eenfeer b200tn éttopenDertig
man baer alle bk ban ttt ïteltgie op rufleben / toa.ö beö
abonbiSbp ben«02abeetenbe/ al^DP nu fijn tijb fag/
fe?aegbeljpben a5?abcuittrouDertigDeib ban alle fjet
quaeb bertroutoen batmenban Dem Dabbe / feggenbe :
bat DP niet en Doopte bat fijn <8cnabc kt guaebg in ben
fin foubc fjeouen / baer op Ijp fijn Danben Deitelijn
uöff^utïtenbe/ feiöc/ <0 mijn ©abér / W ift boo? mijn l£aantf? ber Donbe / foub gp fuinc bingen ban mp bermoeben i
eycn&nc» Debt baer geen b2efc boo?/ en bebe baer tuffen bc b?eugt
tt$e
oecnti^a* bctmeerberen met alberiep bingen bie DP nonbe beben*
fïennen* hen/ met mufijne/banfen/ fpclcn en anberóv giacob
J|ilbeb?antfen ban baer gefcljeiben fijnbe/ ginn bp eenigeöefnp'
gc ban bc f fêagtfïraet en oon ban bc mcliaie / ben tocltonojöc- uen DP fienncnuujgjof openDcrtigDcib berDaelbc/en bcr^
feöerbe Dcn-luibcn ban 0ennenburgjS goeben toille:
bcbal biegfniettemin bk ban ber Religie batfe goebe
fcDarpe toacDt fouben Douben/ fo fp nu lange tüöge*
öaen Dabben.
Rennenüurg baerentuffenru(iebe bïe nacljt nfet/
maer toa^ be ganfcDe natDt boenbe/na bat SGacob f^ib
beb?antf5 na ljnt0 gegaen toa? / en bergaberbe ncffeiitf
^•iS7-) fünDuifgefin (ytoelhalin toapencn toa$) oon fontmige folbatcn bre al Ijcimelijn mber ^tab in be
^paenfgefinbe fcb2gcfen Dnifen toaren berbo?aen getoecfl : Dp Dabbe oon eenigc ^paenfgefinbc 23Ó2gcrcn
totberfpieberg geftelb be toclhe D^m quanten toacr^
f(Doutocn/bat be «8erefo?meerbe al toaren flapen fo fp
öetooon toaren te boen. gieter ban <£lbenbö2p ^op?
man ban een burgerlijn benbcl / een feer <£atl)oltjr
Koom^ CD?iflen/ Dabbe be toat Dt <©eiJ mojgéttiö mit
bat be liloh bijf uren floeg fijn een getal ftDuitenboebert
ober bat ifcerWjof na bej^arïtt gelopen met roerden
bjanbcnbe lonten / roepenbe Dar / Dar / etc. én feftoten
nf en namen bc USerfet in : Ko?tjs baer op i$ €bert
^Ptnono 30on/een a©ijn-toeert op bat ^tab-toijnDuitf
mit fijn compagnie oolr op be iBernt geftomen/cn Deeft
aliébe (Iraten op bc JiKeiBt feomenbe befet/ en groot

rumoer met fcDfctcn en roepen gemaeltt: baer nats Bennm.
be<0?acf ban ftennenburg tneigenber perfcon/ban jSJfg
't Dooft ten boete getoapem met omtrent 30 fcDÜtfcn/ &tam$
uit fijn itogement toefenbe't25ijTcDopg^of/ Komen «"tait
entte.- SST
roepenbc
opbeïfêernt
öet fterftljof
ïopenober
580;
Recrfiu
?ger0/nubeni
neemt
ftabpgoebe^o
renbe/(ïabp/
%er en «©oubemeur / in totlb^ u leben en (ierben : BP $?«»
fag anbcr# niet ban een boob mcnfcD / DP bebe terfïont ï"'9tn
bullen / en
bp [jet töatfitnufó
(taenbe
belb|tuïKenjS
b*f'e
en beel trommelen
trompetten
DP met bier
boe bebe
alarm flaen / en reben 10 of 1 1 peetben ban ben «32a*
be alle be (traten booten Debben alom alarm gemae&t
metfcDieten/ rafen/ trommelen en trompetten. (Cot
befen alarm Debben ftcfj begeben op bc ifêcrKt omtrent
500 of 600 mannen ban alberiep onnut en ongcatfjt
boïfe / be anbere begeren Debben fielj in Darc Duif en ge*
Boubcn / eensfbeelo nocB in ïjaer ruil en fiaep leggenbe/
enfommigemaércen ure te bojenfiaer t'jlapen geleib
Dèböenbe. <ï^e boo?f3 gjaeob feilbebsanbfen 23urge* aaroé
meeper/ bk noeïj eenigc <0erefO2meerbe bp firïj Dabbe/ snbe*
tjs tot bit rumoer uitgenomen menentebat Dpbanbe &ïn
^taetögefinbc foubc gebolgttjcbbengeto02ben: maer mfcaS
i\P toerb teeftonb ban een ban ifiennenburgtf bienaerö bnn
X'
aerben
fobatbeïjpboob
't DooftW gefcöoten/
boo?
be nnberc
fienbe namen
blucljt.ter3Clö
fp nubiel/
be tncrö
merftt en flraten biel befet Dabben/fo Hebben be 25ebcl* *oob se*
een ffi,0Wn'
met ge*
ban <©lbenb02p
ban hopman
Debüeren
gegaenbanben
tot DuiJS
banlniitfpeter
afTifïenten
beel
nen liie ban be <0erefO2mcerbe Keligie toaren / beuren
én
glafenmenfrljen/
tn fmrjtenbeen Debben
/ rafenöcbe énmannen
tterenbegebangen
alg" bolle ge*
en
rafenbe
nomen/ engeleib/ en geb?acDt een beel fjfcr een beel
baer / fommige gebangenen b?outocn toerben Daretaf*
fcDén met gelo afgenomen. XDe 23urgemee(ieren en
ï!aeb / aljs namentlp ^irn éScDajfar 25urgemee(ïei:
bk getoonb toa0/ a©iliem öbbena (be b?oeber ban
SoacDum öbbena bk 't metten ^paenfen fiielb) fteint
Mlbetba/ 2filbert ^ojenRenief/ 3!oo(t ban tffebe/^utof.
ia. en meer anbere toerben op fiet 3©acBtDutsfgéb2acf)t/ beel anbere bo?ger^ fên gebangen getoojben
meer ban ober bc ioo. jöpben <5?abe ban Rennen*
burg blaren in ben alarm atë fönp?incipacï(ïe mebe*
Dulper^ en raebgebersf SEoDan ban 25allen/ poplte
€berrabi / ^IoDan aBijfeeinft/ ^oDan €Dohta een ouö
berfuff et man/ 3Mrn ïïoebcrtf5/ <Sbert^pmonfcn ber.
&tab,&jjnbicu0/3ïoanrie0 "©ouöaV ^ermenj^ön^
b?ugge/ be hopman Saeob ©tnnenbo2g en^toart*
gen ban ^telïinntoerf/ bk altnbs? aen be &paenfe 3ijbe
gebient Dabben. &p Dabben alle toitte boenen offïct*
ten om belinltcren armen of Doeben/ Daer lofc toa$f/
s^oninn. omtrent ijaif elf ure i$ be €i?abe ban bat
ItëijnDutë toeberom afgenomen/ baer DP Bétabbij^
gecjeben Dabbe ban be «Êcrefojmeerbe bo?geren te ap*
p2eDenbcren/ ent.ö optcnUSerntgcBomen en Deeft aU
baer een ring boen (ïaen / en i# felf$f binnen in ben rinö
gegacn/ bpficD Débbenbebe boo?(3le(l genomineerbe
perfonen alj$ fönc Dulperss en bjrjberg/ en Deeftfc ettoaj*
boo2gcDouben / baer op fp alle be Danben bp(lanen/ en
ja riepen. 5^it gefcBiebe allcö op g^onberbag ben ?
mep 1580. <£en banbe 25ebelDebber$f ban hopman
®lbenbo?p / feibe tot cenber fnner fienriiffe / bcfen aem
(lag fouben top al bolb?acDt Debben ober b2ie bagen/
ban en nonben geen gelcgcntBcib binben eer top»ö^
toacDt toebcrïtregen.
3£e0 ©2pbaegjj en rfgaterbaegs? Deeft men notD al na
<0erefO2meerbe bo?gee$ gcfocDt en gefjaclt. ,§p Debben
oon be <ü5tfben!$ te fanten geroepen en uit pbet Kluft feg
nieutoe l^eente^-luiben gemacKt / en ook nieutoe
3aaeb3Efluiben/entot25urgemee(ler0ge(lclt ^irfe Koe^
bertfen en CD2i(ioff er ban <©ie(l : belc bo?geren ontlie^
pent enbiclen ober be muren/ enftoommen boo? bc
gracDten/ anber/ algooft be p?ebicanten en ban ben
p?intipael(ien
bo?gcren/
bagen
baer na onbenenber
totjfe. ontguamen
^aer na bebe'teeriige
öennenburg
bctcconefliatic metten Coninö en p?inte ban $arma
publiceren en bef toeren, ^it feit toajfftfo gjaèfi met bol*
b2acDt of üennenbürg fcD?ccf ter(ïono aen ^ienoo2ty
<Onno (Camminga/ ^ero^icninga feer b?ienbeiijKe
bjiebw

ï58o.

Óorfpronk der Nederlandfe Beroerten.
b?ieben/ om bk op fijn sijbete trecnen en be&taetfe 1Groeningers fampt haren goederen arrefteren. Doctor
ut be <©mmelanben te appjeBenberen/ en €ntena met Abel fchreefaende Vriefen om fecours, ik reed ftrax
fijnen gemutineerbe mt Den lanbe te Belpen toerba jbc n. herwen om vendelen te doen marcheren,in voegen dat
;©it toag tn effect lacBeng toeerb/ toantbegeneucljte de Stad airede begonnen is te belegeren , een Vendel op
ban oefen aenflag beouam Den fo toe! niet/ öoo: bien fp de Ovelgouwe, twee te EfTen in *t Cloofter, Vliet,SchaBen nocD ben feiten en bes anberen baegtf genoegfaem gen , Azinga Entens , en Onfta mette peerden te helpen
fierent bonben/ fomenuitben nabolgenbenb2iefeenfs en te haren: Rinfwoude Vendel is ook daer by komen,
beeljS fean toerffaen en bjeber berBaelt fal toerben. v©e- heeft over fommige dagen den Geunieerden gefworen,
fen b?ief fcB?eef ben hopman 3|an <£o?nput aen ^onfe^ ik fchreef hen alle avond brieven van advyfe eneenen
Beer mtU &onop / be toeine op be f toarte^luptf lag/ brief aen den Grave, daer de conclufie afwas: wat de
bc.tf naeïnsf al.tf bit baegtf gebcucbe.
gevangene Borgeren binnen wedervaert, foude hy en de
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ganfche Stad voorfeker houden , dat den Groeningers
totitf (~y Eftrenger, Edeler,Erntfefter Heer Gouverneur en buiten fijnde, in lijf en goed , en Papen en Monicken
tanjgop' VjOverfte,. Alfo ik den *8 February inden Dam en ander quade Patriotten allenthalven , en Bailly felve,
3Ian
quam, heb ik aldaer gevonden Herman vanWorms, en Bartholomeo wedervaren foude, fo dat uwe GeCojnpiit een Licentiaet wel geleerc man , gevangen door den ftrengheid wel fiet datter geen flapen meer aen is : bidde
ordre te ftellen datter promptelijk volk en ge«ïonft» Vendrig van Rijnfwoude op de Drente,den welken En- daerom
fchut mach komen , op dat wy der onvafter Stad mee
gecc ' pondentie
tens feer hadde
doen pijnigen
» en was, bevonden
corref«©icrift
te houden
meteen vyand
daer was ook
een fuiken quaden exempel van maffacrehaer felven leren
#onop. Latijnfen brief met fijn eigen hand gefchreven , hy had- kennen; Ik rijde na Coeverden om daer ordre te ftelde noch fommige van Adel ook bedragen, Entensfoude
len hope
,
morgen avond by u te fijn , met groter haeft
hem des anderen daegs hebben doen onthalfen , maer ik uit Rolde,defen derden Meert na midnacht te drie uren.
ried hem te bewaren , om de andere daer mede te con- Onder ftond, de al uwe dienft willige, en was ondertefronteren. Den 29 quam Doctor Abel Frankena te
kent I. van Coruput : 't opfehrift was,Geftrengen ,Egelueke uit Groeningen in den Dam, ten felven dage delen , Erentfeften Heeren , Heeren Diederich Sonoy
fchrcef Ufken? aen Entens,dat hy op de brieven van fijn Luitenant fijner Excellentie Gouverneur van NoordExcell. en de propofitie by hem over gebrocht geen ant- Hollanden OverfteopdefwarteSluyfe.
woordeindne dagen hadde konnen krygen , endathy
fulxvoor fulke antwoorde hielt als dat hyganfeh geen
r pt ben boo?f3bH'ef
egele*
hope meer totter fake hadde , en dat hy fich daerom bui- w gentljeib
bet fafte enBeeft
bec belefer
&tab inecnfbeefób
befenfoba
oberbal
berfïaen.
^e
jonnen ban €ffen meenbenmgen
ten Groeningen begeven hadde al wandelende op een
een
huis van fijn moeder hert daer by. Den felven ao was groot beel ban Bare goeberen in be^tab teblucïjten/
ik met Entens pp Delfziel , daer ik de fchanfers heftig be toeln be benbelen ban ©liet/<§cBagen en 3©eba nre*
in den arbeit vond, maer behaegde my geen fins : ten ee- gen en boo? buit aentafïen. <£nteng ureeg terftont me*
be be ujbinge op Wcbbe tn fjaefle ficD be$ anberen
nen , alfo ik u gefchreven hadde, dat 't fel ve Groeningen
alieneerde : en anderen,om dat 't werk niet dochte. Ten i baegtf bertoaertë/en berftB?ijbenbe alle b'anbere ©en*
felven dage quam daer by avonturen over varen de betëbtein ©jiefïanbtoaren/ begon fonberbertoeben
vrouwe van Herman Pellen , een die den vyand uit na be^tabtoete fcBantfen.
ïïennenburg fiabbe aanbeten baegg na 8fnen£ber* meto
Groeningen toegeweken is,en wert uit vermoeden aengetaft , en werden by haer bevonden op haren buik ee- tren^enriu «lagen (bieBp tot fijnen anberen liofmee* «nfara
nen brief des Drofts van Coeverden aen een voorne- flergemaefettjabbe) aenben prince ban «^anfenafge* l*ÏÏL,
ment Edelman in de Drente, vol bofer petitie, en een baerbigt met feer grote en fcBone beloften en bertonin; SSS*
pafpoort des felven Drofts voor Pellen, om met wagens gen ban alle goebtoilligBeib/ gebienfligfteïb en geBoo^ aen Dm
geaccommodeerttefijn, eneencredentz voor den fel- faemBeib / om Bern baer mebe af te toenben bat BP niet ^?ince
ven aen Popke E verardi , ondeterkent , Gafper Robles , naber nomen foube/boo? bat bit fijn feit uitgeticBt toa* ffifS,
enflangewys uiteen ander papier gemeden: en noch re/be toeln maeöte bat ben pjince aisef Bp boo? &onop s«nte
een handfehrift , daer mede Corneiis Cempis bekent ban btfs tijbinge bertoittigt toerbe/ 't felbe niet nonbe a&u^««
ontfangen te hebben twee brieven des Hertogen van geloben / boo? bat Co?nput baec b}? guam en Bern allejS SS*"
Parma en die trouwelijk aen Popke Everardi geleyert te bertelbe toattec ban toaiar / ben foelben hopman %ub> ban nut
hebben , defe brieven fijn in de Stad gefonden aen de bett ölget ban ^tool / iik alle ben Banbel met fijn 00= nabe,: te
vrome j daer op Porcertoe Hartelef een Schout in de gen gefien en met fijn oo?en geBoo?t Bebbenbe / en fiomm*
Drente en Everardi gefocht , en heeft Kempis ftrax de uittec^tab bcö^atecbaeg^ omtrent elf uren op ben ,F lR^
mibbag toonbetba
die 's daegs
erlijHen!Stoa&
De Grave
ontnomen
pijnigen.
/ baer op '
gedreigt te van
gevangenen
ben p?incealle
berBaelbe
/ betöelneb
te voren de Pacificatie
Gent door
velen hadde
doen bolgbe/ en
ondertekenen, riep den Raed,vermaende fy foüden fien
wat fy deden , en protefteerde : den Raed antwoorde fy
wouden getrou blijven in den eed , die fy van hem bedwongen fijnde , den Prince van Orangien gedaen hadden en
, wouden de quade ftraffe na behoren. Ten felve
dage fchikte de Grave Hagen uit om hem by den Prince
teexcuferen. Den 2 Meert reifde Entens na Wedde,
om 't felve in te nemen, daer hy noch is. Den 3 Meeree
reifde ik den weg van Groeningen om met Ufkensin
fijn moeders huis te communiceren,en quamen my twe
ontlopene tegens. Den Grave hadde 's nachts alle fijn
volk in fijn logement mette andere Malcontenten in de
wapen verfamelt. Te vyf uren liet hy heftig mit vier
Trompetten blafen en vele Trommelen roeren , reed
met dertig peerden alle ftratcn door , menbegonderte
vangen en moorden , de goede patriotten waren verraft
en overmant, niettemin weerden hen wel tot acht uren,
fijn daer na (fo men fegt ) alle gevangen. Iacob Hildebrantfz. Burgemeefter, een feer vroom man, doorfchoten, en Schaffer Burgemeefter gewont.Wijders weten wy noch niet fekers , ik reed ter/tont te rugge na den
Dam, fond het halve Vendel van Olthof na de Stad,
mits daer anders geen was,of mogelijk de Gereformeerde fich noch weerden, dcde Entens de wete, en allen
II. Deel.

aec
ban toel bertoonbert toasJ/en na bic tjjb nonbe be ^in=
ce gene papillen / Boe getrou ip fcBenen te toefen meer
betroutoen. i^p Babbe fo baft op ï^ennenburg betrout/
bat Bet Bern eenen b?oom bocBt te toefen / 't gene baec
toaeracBteujB gefcBieb toa$(.
ïlennenburg enbie ban <6?oeningen Babben ber* finnen*
fcBeiben b^ieben afgebeerbigt aen alle be fleben Dan <©, ?Sm
berpfel / baer in fp op Baer fcBoonfïe beröaelben 't gene A®,
fpgebaen Babben/ ten bienfïe ban benConinnentot ïryff,fe
berfenertBeib ban be CatBolpe 0eligie / Bopenöe bit gjf U,
alle aen ber Banb te Krijgen/ boo? liftige bermam'nge tomt*
biefp Ben beben/ bertroutoenbeop be menigte ber?,ecrr'
,i$paen!$gefinbe bk nocB W alle ben fieben en rjuartie*
ren albaer toaren : maer alfo be bncben meefl alle in We
Banbenquamenen be25oben afgctoo?pentoerben/fo ®itme
toerb baer tn bootten. <©e pnncc toasf in bit tijb nocB ban f'
binnen Campen met ecnige <0ebeputeerbe banbena* [nbïm
ber anie / fielben terfïont o#?e in alle fanen / berfcBze* &&&
ben meer <6arnifo$n naöie <©uartïeren/ entoantfp P"^rbc
bebonben batter grote onojbeninge qmm boo? be nua- Sw
be betalinge ber folbaten / maenten fp fenerc repartitie g«infc«*
onber be p^obincien/ toat fluiter en ï^necBten eln fou* J<JJjj
be betalen ent'Baren lafie (laen te betalen/ om baer gïjg»
booitebetnomen allebefo^bje eninconbenienten: en o?iye
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veftiget. hebben wy defen met Önfe hand én segele bebo* oirkonde
mtm oberfuir be tèègimentett ban bentoel-ge
ren ©eere BtUjelm aobctoijb »«3?abe f Bo lüaffau/ etc.
Gegeven tot Cara pen defen 1 ƒ Marty 1 580. onderban<ë» befoneban <0?abe gjoBan Dan Haffau (Die nu me*
tekenGuiüelme
t,
de Najjau : noch lager ftond , by bevetocrpfc!/
regiment boetbnecBten toatf) en le van fijnder
een
ban
erfte
öe<&b
Excellentie
, ondertekent Boud. van Berl&jiefi
Ïan6 en >t regiment ban &onop/ beibe seftelt op De reparti- licum jen gecachetteert met een opgedrukt cachet in ro©m!an*
tie ban foliant) Bp p?obifie / beginnenbe ban De maenb
den waflche , tulTchen wit papier.
ben.
ban »ert : en Dat Die ban ^ollanD De betalinge Die fp
itjolgcnbe De boo?fcB?eben repartitie Doen fouben/ fou- TJ& na Dat beftfnee opalief o?b?e gefteït Babte/ cnvmi
Den mogen bo?ten aen be 80000 gulbenDfe fp tot be- -L'öat tot berfeberinge ban Dien rjuartiere noDig
toa$/ JjKJJ.
hoef ban De generaliteit bpp?obifie aengenomenBab* e$ BP ban Rampen gefcBeiben/ Den 16 ïfêeert/
en geS»»
rere*
Senmaenteltjn op te b?engen/ enfo boo?t#anDe
téopifêuiDenen
ban
Daer
boo?töop
^mflerDamge1>»
gfmenten op anberc #jobincten/enDatmen Den om
altoaer f)p Den 17 Ifêartp feer öeerltjb entti- {Kf, ;
totlligen $?obincienfonber eenige gunfte of fcf Ifimula* reifl/
umpbanteiijn ïngeljaelt en b?oipen bp Den ^urge- eanaien !
tte fouDe mogen Doen erecuteren/ 't fp op Baer perfonen meeflerenontfangen engetracteert i0getoo?Den/ Den rotim>
ofgoeberen.
€n DetoijleCampenfel$ mettoel berfettert fcBeen 17 / 18 en nabolgenbe Dagen in DBartio. ^p tiab* IS , "
bjeiiflt
te toefen / es niet fonDer moeite f)ct benbel ban iBicïnel DentoegemaebtD?iefcf)uiten in maniere banecn^a- jBEeért
bel
uan lampion Doo? beftellinge ban &onop / Daer met ber* lepe/ fcaepgefcbilbert met fcöilDenenfiélmen/ en De ï^2
Ijetöen»
25oebenet$f of (tenten fraep obertogen met o^angfen
^>onani=ofn* raffinge in geb?acBt/ De &taet£gefmDe omtrent De en blau fcfjarlanen/ en frap gearmeett met gefcfiut
pi
nen
pootten op Baer boo?Deel 3önDe.
3&efe Daebbanföennenburg Beeft beroojfaeöt/ Dat engalerife gereetfcDap: nocb fes? jacfitenmcbe fr^p
öe«©ercfo?meerDc alom op Daer BoeDc toaren en op gefcbilDert/ en met geel en toit fcDarlanen BcDeBt : nocö
<C0£
n
e
p
Oaer berfefiertBeib bocBten/ Ren niet betroutoenbe baer D:icboot.öop maniere ban 25oeper$toe gemaebrmet
©eoenter en
5P geen meefler toaren. <Ce ^ebenter en te j§tool IKeerfen en Diergeljjsè §ewetfcDap toat tot een 25oe?
toaren De 25o?geren in toapenen tegen Den anDeren/ jer be()o?enDe i$/ enmebe fraep gefcïjilDctt en gears
tOCCÖL'il
De ocel* joegen fommige «gpaen.tfgefmbe uit en (to?mDen De meert met gefcDutal0 anDerë: nocBS^ben De iBa«
aelaerief een ooepbaerg toegemaent en fraep gcfcftifc
Den ge> 23eelDen en Cloofteren.
ftojnir/fotocl De riemen al?S
De geljele fcbut'te/
3(n ©rt'eflanb / De <©mïanben en S^ente ailent* bert
©efsje'
ijetbocbenetfraciftenö
gefrtttiberttn
maniere enarDter
ban een
Ijjrooh Balben Daer De nrüaSlutDen «onben bomen / toerDen in
in ©^ef> aIleDe^er«enen€loo|ïerenDe23eelDenafge(ïagenen I fwi$ geDentmet fcBefelfteen. ©an gelünenBcbbenbe
lanö/
bele ^apiflife perfonen berjaegt en berb?eben/in toeer- &oopman#boben een blein ftoepbaerf feen toegemaent
«Pmlan*
Deu en
to^ane ban 't gene «ennenburgte <0?oeningen uitge^ enmebegefcBilbertenmet eenfcBargie beBangen/ en
recbtfjabDe.
alfo toegemae6t3jjnbe omtrent bpf «ren 'jïmojgeng
©?CU
©etC^e ##nu ban «©rangien Beeft in alles? o?D?e gejïeït na iBuiDen gebaren / altoaer 3(jn €jrr cllcr.tte ban
omDieban<0berpfel ingeöoo?faembeiD DcrgeneraliDan®» teit te öouDen / Beeft De <të?abe ban ^oBenlo afgebeer* Den -HDmirael Daer toe geflelt en ban herman ban fio«
tanaien
Denburg Capitein / t'ftBepe entfangen en t'^mfler^
romtnit* bigt / om De gerebelleerbe 25oeren tot reDen te brengen/ Dam geb?acljt isf: «omenDe fijn €rcellentie aen Den
icect oen en De nleine (leben ban «tëberpfel alief <©lDen3eel/(Steen*
Söoombanbe ^tab toerbe alle BetgefcBut/fo ban 't
€>ia\ic
CamperBooft/ ban De Mtutot brugge/ al.tf banbe
toijö/
gaffelt
en
anbere
Die
'tnocB
met
Kennenburg
Dan ir?o- BielDen te berfeberen en in te nemen/ met generale fcbepenlojS gefcBoten: bomenbe tuffcBen Deiaieutoc
ïjcnlatot
flïlc fa> commiflfïe om alles? al$3ijnen Hieutenantuit tererBen <@uDe brugge/ tnaö een 3@albifcB in 't taaier en
ïs?n fn
tóen
ten tot berfebertBeib ban 't SanD en ferenfeinge ber b?eef/ baeropfittenbe ^eptunus? Den jobber %tzi
bpanben.
nocB Daer bp fittenbe een |Baegt feer fierli)n toege*
quartie;
ten.
€n om Den bpanbuitbfed&uartierente Bouben en maebt/ Bebbenbe alle «©ofterfe a©aren/bp Baer 't l^uis*
ban neringe/ op elben Ijoeb (taenbe een rolomne / Daer
<£om Den pa.0 te benemen/ fo Beeft BPÖJonnBeer^irH^o-aen
gefcBilDert toaren De 3fêapen$ ban De «©ofterfe
nop Defe COmmtffie gegeben. Willem by der gratiën
miflïe
Dan Den Gods Prince van Orangien , &c. Alfo wy om de altera- l^ooftfleDen/ 't toelfe feer fraep om fien toatf : nomenbe
tie van Groeningen en de aenftaende perijkelen der vy- tuffen De <®ute en J9apenb?«gge toerDe alle Bet gefcfjut
op Den 3&am gelofï/blpbenDe tuffen beibe Defe Ruggen
J^jtnre
Dan®' anden , tot prefervatie van defe Nederlanden nodig beomtrent
een Balbe ure leggen/ baer men te toater gefle*
raugicn
vonden hebben , datmen goede opficht neme op de
«en/tien of ttoaelf mannen in 't toater boen fp?ingen/ett
op3jonts> verfekeringe van den pas op de Bourtange, Coeverden
en andere wegen daer omtrent,daer de vyand eenen in- beel folae$sbeD?eben Beeft: ban Daer boo?t0«omenbe
®kh
Jjetc
«S>onop/ brek foude mogen doen. So ift dat wy als Lieutenant
aen Den ^©am/ i$ffün€rceü. alDaer opftomenDe feer
om de
blijDeltjB
ban be 25urgemeefïeren ontfangen/ en op Bet
Generael fijnder Koogheid over óeCe Nederlanden, ge^taöijuijef
committeert hebben en committeren mits defen den
geb?acljt: op Den ^am auamen alle De
sten
pafFi'Dan
^cButterpeningoeöero?Donnantie trecben/ DietnDe
öcSonc» Edclen,Erentfeften onfen lieven byfonderen Diederich
tange en
inbomfte lanr Dat toater in o?D?e fïonDen/en ttoe benDe*
<£oeDec Sonoy Gouverneur en O verfte van't Noorder-quartier
len folbaten flonDen inDe inhomfle op De &Uü\M/<®ubt
bm te van Holland , om fich te tranfporteren na de voorfz
Defecten plaetfe van de Bourtange, Coeverden en Drente met
en ©apenb?ugge/ en nu t'famen op Den 3&am ber*
tn fojtf* alfulke vendelen van fijnen regimente of andere,
gabert 3önbe / i$f frjn €rcell. ban Bet ^tabBuiief geton*
als
ficeeen
en öaec hem goeddunken fal , en aldaer depaiïagien te befetten, bopeertten Buifeban ^irö ganf3. tegen be papen*
ober te de Sterkten
te doen opmaken, en voorts alle nodige en b?ugge ober in De 3©armoes?-flrate/altoaer fijn €rcell.
tom=
voorvallende
faken te adminiftreren, verforgen en gou- logeerbe/en flonDen be ^cButterpe aen beibe uJDen ban
manöc
ren.
verneren niet uitgenomen, fohy dat tot meefte verfe- Der (traten / Daer Bp tufftBen beiDen Doo? paffeerDe / en
keringe defer Landen fal bevinden te behoren , in voe- in't ingaen ban
njn ïogöfe loflen alle De J&cDutterpe Ba*
gen en manieren dat wy daer de fterkfte mogen fijnen reroerjEf.^ejSabonD^toerben inbe 3©armoe^-ftrate/
blyven, en dat de gemene fake geen achterdeel lyde, op't SBater/opten ^am en be gefjele
ftab D002 beel peft
totten welken wy hem gegeven hebbenen geven mits en teertonnen geb?anb / bele fcBone biertoerben ge*
defen alle alfulken volkomen machten autoriteit als of toont en gemaebt tyic abonDen acBter malftanberen/
wyfelve perfoonlijk aldaer waren. Bevelende daerom
'ttoelb alleja? feer lufiig om fien toa0 en Bier te lange fou*
en ordinerende wel expreffelijk allen Overften , RitDe
te befrfj?ijben/ 't isef genoeg een toeinig Daer
meefteren , Hopluiden , Magiftraten en Officieren die banballen
aengeroertte Bebben/ tot betoon ban De lief De en Srnnaf
ons toegelaten fijn ,dat fy den voornoemden Diederich jonfte Die een pDer Defen ^ince toegeD?agen Bebben.
Certoijlen Dep?ince Bier feer eerlijb en magnifijfc
Sonoy, in 't gene voorfchreven is feconderen en gehoor geven. Verfoeken en begeren ook aen allen andeg^0,'at
ren hogen en nederigen ftands, by poene van in onfe toerDe getratteert/ fuilen top nocB toat bcrBalen ban feomt
't gene tngefcfiieöe.
De quartferen
D'<0mlanbcn
^en ban
<@berfïm
^onop/ er
om Daer
3i)n ben. '
ongenade te vallen , dat fy hem in 't gene voorfeid is, to- omtrent
nen alle mogelijke hulpe, faveur en afliQemie, des tot (ommifIKe te toert te (lellen/ i$ met De benbeien
fefeftt*
ïjciobatt
'tïanö

ban

i
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ban <£o?npnt en 3©ijngaerben getogen na Coeberben/ ban be aelmiffen toaren lebenbe/ fo batfe Boe toeï goefe
om te beregen al toat tot ben felben pag / en ben patf toillig toef nig ftonben uitrecBten / betoijle fp niet be*
ban 3©ebbe fouSe ban noöe fijn/ op bat föennenburg b?tjb ftonben toerben / Oebben fp einteltjft Oet toer» ia*
*>aec boo? geen ontfet fonöe ftrijgen. üomenüe binnen ten leggen en fijn bcrlopen/büO? bien fpïuibenooft nocö
Coetoerben/ troefcen «Êfcöeba en 2Sonrmania boo? narren/ nocö ftruitoageng/ nocB gereebfcljap om te
<0joeningen bp €nteno\ 3£e folbaten ban Cojnput toerben ftonben ftrijgen. ^ieban B?ieflanb fcBjeben
maeftcen gcote muiten je om Oare betalinge / b?eigben aen ^onop/ batfe niet nobtgerjS aeïnen ban bat be
Bern en alle fijn Söebelïjebberert tetoillen ombrengen/ ^cljanfe op be ©ourtangeen Oet5po?t banCoebet*
fo lip Oen gene öetalinge berfebafte/ Op focOtfe met goe* ben opgemaeftt toerben op 't alberfpoebigfte / ban tof *
be tooo2ben te b?eben te (lellen / feggenbe bat be betalin* (ten gee n beguame mibbelèn te binben om fulr alleenig
fEtae ge Oaetf bolgen foube/ bat De fcö2tjbec baerom uit toa.tf : te effectueren / boo? bien fp boo? Ijare maenblijhe guote
tmuina
Jicr, uaii maer als Op facO bat fjet niet en bo?berbe Ijeeft Ijpbec ? meer ban Oare naburen bef toaert toaren : boel) ten etn*
boenbangen banbe pjincipaelfte muttmafterg/ baer be boo? baer Oet gemeen befte niet foube beracOtert bip
<la: iban
Op ttoee aen een pael bebe boo2fcl)ieten / baer mebe ben/fo p?efenteerben fp bare beOooMtjfte nuote totte fo?*
tieii"Cl
tificatie ban beibebe plaetfen/ bolgenbe ben bierben
be muiterjje geftilt toerbe/ b'anbere 3 toerben berbeben artijftel
ban be niber önte te contribueren : maer na al
enbeoielben 'tleben. ^onop bebebe betfinge ber (lab
Coeberben aftfeften boo? fBeefter 2üb2ïaen SCntöonifs. bit feO?tjben bolgben anberg niet/ baer banbe boo?*
5ingcnieurban?n:cfimaeivmet 7 25oltoerften/ en bc- fcO?eben <§onop Oem aen ben l^eere p?ince ban <©*
gonbe 1 25oItoerftcntc boen maften/ latenbc IjetCa-- rangien grotelijr beftlaegbe / fonber bat Op baer in totft
fteel 't toelft Co?nput begonnen Babbe te leggen/ fonber te remebieren/ 'ttoelb ctntelijR grote fcöabe beroo?*
bat baer aen kt anbeiis gebozbert toerbe: toant be
®2tefen/ bk baer mebe toe contribueren moffen/ feiben faeftte.
^>aer-en-tuffcOen öiélb dartel €nten0 <©20cn{n^ ft,2Ê
bat fp af bjclttH? toaren ban Caftelen / en toilben ober- gen belegert met 30 baenbelenbnecOtenenttoe baengennac
ito . t uw fu?rgt'ennteutocOelpenopboutoen. *©e <0ebeputeerbe . ruitere / alle getoeefi ftjnbe ban öennenburgsf regf-^1»
te .;aa> banbenaber gatnieerbe ^obincien ïjcbbenOemooft
ment. ^iebanber^tabOabbenfommigebaenbelcnJ^S
ftiJiJCÏD een acte gefonben/ baer bpfpfKm committeren om be
aengenomen
ban ben ingefetenen en ouamenbageujraibao^
0.1: >; oe
baöt :te boo:fc02cben plaetfete f02tificeren bolgenbe be com*
uitfcOcrmutferenbe b'een tegen b'anbere. ^e<62oe^ Benomen
(Itclu-n/
miO'ie banmetten
3ün€rc:llentie
OP foube f tenbiep
ningerö / befcOanfien
^tljtxU^J^
I) »ii lioo; Oanbelen
Staten bangegeben/
©2iefTanben /bat
<8mmelan
en nocfj ttoe beboojflab
molenbergengelegen
buitenopberBet(lab/
on-- foerfc
berbefcOerm
banbe
toclnefp
nocö
alle
bageöarebee*
bcnenb;^2ente/
teneinbebe
felbe
,§terRten
fouben
ban gc/ö
flen in be toepe b2eben. €ntensi bebe Oet ücebicp onbec
fiau fjj t toerben gemaeftt en gebout tot ftofïen ban be boo2fcb2e*
nier üol
Sanben : maer b'een (lab Oet op b'anbere en baer be flab ober bammen/cn b?uggen ober be anber biepert
•trecticii. ben
bolgbe niet ban febone tooo2benna/ baer,§onopfeer leggen/ fo batmen te boet en te paerbe ronbom bomen
berb>ietig in toasf/ toant Op totte felbe f02tificatie feonbé/ alle fijn Oopetoasf bat OpfeuitOongeren foube/
niet ban ?oo gttlb. ïjabbe ontfangen / baer toe Op nocO be toeln O^m boel) niet mogeltjb toaö. ^en 28 JlBartp
toi xoo baelbersfberfcöoten oabbe/enfeonbe'tbolb Oebben be <0ebeputeerbe banbe ©?iefe <ömlanben mét
abbijö ban bert ^berfïen €ntenö ( tot ber 35oeren ber*
fonber
't toecb
niet Oouben.
en toaer>
fclm^z gelb
Duninbat
bp faute
ban gelbe$}p/ fofclj2eef
nobigen
toerb fcöoninge) be oberbloebige blocben/ uit elnen toren
fouöc moeten OÜjben leggen ongebo?bert/ baer be fel- een/boen Oalen en tot 3©infum of ten «Dam op be 9©a*
be b?ie Hanben / fo bele aen gelegen toaö : toant al öoe
bie mo* '
geteleberenienbaermaereenbloRi^/fouben
toel Xi^c b2te 3ianben aen Ijet fo?tificeren ban Coeber* genrebimerenmetgelbboo?pber
100 jponbttcnbaïec
b:n en Bourtange fobde gelegen toasf/ bat met iye(e te betalen/ omgefcöut mebe te laten gieten/ geljjltte
bo?en ben 14. IBartp op een üanbbag tot 3©infum ge
ttoe
paffen
Hare
lanben
tegen
'buiten
bpanben
ganfeö
.
gegoten fouben getoeeft Oebben /en batfe baer na met accojbeert toa^bpbefïbten (Cefinga/ üottum/OU
doeningen fouben fjebben mógen omfpjingen na Oen benbloofler : metten toerelblijben cenb2acbtelijR ge*
beliebcn/ b'toelbbe bpanben niet fouben Oebben non* flemt toerbe/ batmen alle Rleniobicn/ filbere Reihen/
nenueeren/ enbatfp meteenfileinefomme ban pen- monfïrantten en 3ibtflaben uit alle be &cruen en Cloo?
ningenbele
/ Oonbert bupfenben fouben Oebben bonnen (leren tn be <©mlanben foube aenfïaen/ tot befcOerminberfnaren/altf namaelsS gebleben i$/(o toafl al boo2 een ge tegen ben bpanb en <©?oeningen / gelijft gefcOieb W
bobe mans beuretoatOnriep/ fcö2eefentoaerfc0ouï om ben Ouiöluiben en 25oeren te min te befcOabigen/
be/ en fo liep bafl ben fcOonen en beden t[jb te berrjeefief ! en toerbe oobbeftoten alle ber <©2oeninger goebentot
boo2/ tot batmen berflont bat ben bpanb ober apn ge- 1 bebocf bessbrijgöaentetaflen: maer toant Oet al niet
ban ben folbaten / en fte*
a\$ I bohbe bpb2engen tot betalingc groot
paffeert toa^ om doeningen te ontfetten / 't toeibmeebielen/fotoerb op
1 legeringe/fobeonboflenfeer
öoeOen luiben nocljniet temeerboo2tenb2eef/
nenbebe<02abe ban ^oOenlo foube ben bpanben toel ten x SfipjiliiS toefenbe paefcB-abonb tot ffiinfum
(ïaen fonber (lerbte : maer öoc Bet ging fal tot gelegen? aengeOouben om een grote fomme ban penningen tot
leninge boo2 be folbaten. ^Jtcrn to02be baer ooft ge*
ber ujbberOaelt toerben.
<£>nbe ^ourtange bebe OP 00b eenfterbte metb(jf Oanbelt om totten ftrijg te emploperen ber HSonnic55oltoerben afrteften/en toatf metten ^uifluiben ban ften en SCbten goeberen ber gene bk ficO aen ben bpanö
a®jfltoolbinger-lanb/ beOo?enbe onber Bet 1$up$ te in doeningen Oabben begeben / a\& Sfibetoaert / ^el3©ebbe/ geacco2beert batfp be felbe ^ScOanfe fouben toaert en <©lbenft!oo(ler in ber H§arna/ <©o(lertoie^
^>onop oomatVn / mitö bat Oet Cloofler ter 3JpeI en ^eiliger- rum t maer \)kt bielen beel f toarigOebcn / bele toaren?
Begint
ten f on leeaUemogelijne afftfientte fouöcn boen ban gelbe en ber tegen/ feggenbebattergeen tonfifeatfeinben ïan*
o»te
bictnalie boo2benarbeibcrj?/ baer toe be felbe alrebe been bfel/ batterinbe <©mlanben geen £i(m$ toais
S3our«
tn'ttoerb aetreben toaren/ onber belofte bk Op Ben* nocbplaetfe Babbe. «Somma fp ftonben benanberen
tainije/
nietberflaen/ en alfo toerter toeintg uitgerecöt boo?
öanoec luiben gebaenOabbe/ batfp ban oberbal ber folbaten
toel
<©2oentngen: men p?efenteerbe €ntejS meer bolr te
majS fyj fouben öeb2tjt blijben/baer toe OP fün uitterfle beffe
8een ah b^be 1 bkü niet iegenflaenbe Oaelben hertel €nten;ö
Oulpe te fenben/ maer Op toilbefe metten eerflen niet
fiflentte
bo!b baer tod bijfagbeeftenteffen&ban baer: enOoe Oebben / toant Op noopte bat OP be eere baer ban aücne
6rij!jt
toa.'ti Fjct toel ^onopaen ben<0?abeban^oBenlofcB?eef/ bat toeg geb?agen foube Oebben: maer bk ban<02oenin*
niVcOüI'
Op toilbe maften bat be felbe beeflen mocOten gereftitu- gen fouben eer alle Oet uiterfte perijftel geleben Oebben/
togeneert toerben/ alfo BuanbersS geen racb facö om be ban fp Ben in fijnen Oanben fouben obergegeben Oebben/ toant fp toaren Bern en Bp Baer boob. bpanben.
febanfe te boen opmaften/ fo toa$f Bet allc.S te bergeefo'/
^ef&inre ban^arma bettjbinge ontfangen Bebm betoijle be ^utfïuiben ban 't felbe guartier niet benbe'boe
bat be <6?abe ban öennenburg Bern meefler %>e
macOtigec toaren ban alle bagen t'feflig perfoncn op
te 02engen/ toantin'tgebele guartier in be (£eerlü> gemaeftt Babbe ban <0?oeninnen/ en bat boo?be on* 39?»nre
Imb ïlBebbe ntet meer ban 19?. luiben gebonben toer- bertoacOte oberftomde be,« P2incen ban <02angieOp na$S'
ben bk totten arbeib bonben Belpen/ baer ban noclj beel fm boo2bcr booinemen niet alleen Ijabbe Bonnen te aaöm
P %
toege

Het veertiende Boek.
t)oi&1Jom
'% roegc Brengen / maer bat l)p óob fclfS binnen «Efcocnm* Dan ben ïïaeb Debben baer op terfiont tofe fco?te apoBennen* gCn belegert roas / enfoDP flecn ontfet frees / tint fijn tfiiicngeftelt.
580.
beften en foube mogen afïopen / en 1. „gjnbeneerfien berfoefeen fp ïjatm confomiiteit
faBc albaer niet ten fomen
te lange bertoeföe uit bien
bat ben ConinB/
tm.
„ban be o?bonnantieban ben p?incc/ be fortificatie
roer*
Doccb lants roei neljccl buiten gefloten mocDte
„roerbe gebo?bert.
ïren/ fofjeeft Ijuboo? Dem genomen ben boo?fcD?eben
roclncn
te
boen:
te
ontfet
<0?abe uan iténnenburg
2Cpo|iillC. i.Mijn Heeren van de Stad fijn hiertoe **• .
omuolr
Doop
groten
eenen
ganfchelijk geneigt, en fijn doende om tctitile'
bo?en
te
ïange
einbe ïjp al
op
lange
bk
van gelde te vinden om dit te vol- öeï3o?>
middel
n/
bergabere
boen
Dabbe
tcent Carpen
ten/
berroacD
leggen
eme
fcit ejcploit ban ben <0jabc Dabbe
cken.
ibcroclBc albaer bed moettoilSbcb?eben Debben: maer 2. „3ltem / tre
benepens
te boo?fien
met ?facK'ti
„amonitie terbaeroo2loge
/ baerbetoe,§tab
bienenbc
/ en p?obP
b* üEa*
aiSfp nu boei geroeertroaren/ enboo?aenljoubenban
„fic ais bictualie en anbers*
ffijf
bege*
ban
en
inbe
aens-gef
©H'efe^p
en
rfc
Daet op.
öe<0elbe
ontfet
tot
om
roaren
gerect
fanten ban ilcnnehburg/
z. Men fal hier in voorfien tot contente- imii '
ment van de gemeinte.
mate a»
ban ïlennenburg (jen te laten gebjuifeen / en met
fommige fpccrriiiteren oflanciersonbcr^upsober ?> „Stem batbe bag-toacljten fullen roerben ber> pofl
,jfierDt in dnc poo?te/ met een ïïot goebe fcfjutten.
ïlijn baren fouben/ fo nuamen pjilips ï&eere ban
3. Fiat, en begeert den Raed dat de Hopm spogen ^aren / gjfelfïepn en Jgegeman met ook fom*
luiden daer in voorfien.
staten mige ruitcren Ben onboo?ficnS op 't lijf eer $ 't roi* 4. „Stem/ batbe 3©eefïunberenfuUcnteC2bengc;
fcei& Der* ften en fïoegenfeten beele in beblucin/ eenbeel bleef
„regeert en geinftrueect nainfettingebanbeüöerebatt boob eneenige blucöten boben imips/ en bie al;
Koï&
ban bm foboojts optoaers togen icgerben ficïjlanr benftijn
„fo?meerbe Religie.
4.. Dit is voor den middag al afgedaen en
3&?tnce al op ben Ceulfen bobem. *&e 25ergfectt|BarBfe &
ban
ïtarma bellupbcnen t&ottm/ om Daer Elanbban berberfte
bebjpben/ Dabben boo? toelatinge ban naren j^urfi 5» „5ltem gerefolveert.
/ bat be grote fcDolc fal roo?bcn gerefoialle fcDepen obergcbaelt en ben oeber ban ben Stijn
„meert/ nabe berularinge ban S!oanneS2lJrcert*
},u^/ tot anberen tijben baer toe beroepen geroeefc
fo betoaert/ batniemanbbo?ft obcrtrecBen/ Debben?
beooa fommige biet begonnen Dabben te rugge geö?e*
ben. 3De fóeurfurjt ban Colen bermaenbefe uit fijn
f. Men fal hier in voorfien en twee uit den
„fönbe,
Raed daer toe committeren, begeerende
Hanb te treeden : maer boen ft niet op bielben fijn on?
dat
terfaten te befcDabigcn ia in ben gronb te beberben /
ken. de Gemeente ook twee daer toe fchicDeeft Ijpeen beelban fijne =£eenluibcn en 25oecenop*
gebobcn / boo? be toelBe lp Die boen bcrb?pben en boen 6. »3fpni / bat eerftbaegS tyit of bier ^tubenten
flacn Ijeeft fo batfe boo?tS geljeel berfïroit roerben / „fullen ter fcDolen geDouben toozben in eenige 05e«=
„refo^meerbe Sicabemie/ ombe kernen in toenofceöalben
gene bie ftcö tcbo?en
„menbe tijben te bebtenen / tot nominatie ban bie
fcDap
ban bciBanberfcneit
begeben Doger
Dabben:in 't<0?aefc
ban beg
„ban be <0erefo2meerbe Religie en boo?fien met be?
I&eurfuc|ten bolB fijnber aebt om genomen/ baeron*
fcertroee ban^öel roaren. ïlennenburg befegefcDie*
«fioó?lijBc alimentatie»
fcenifle berfïaen Ijcbbenbe / roas DP fcer ontftelt / en Det
6. Tot defer fake fijn gecommitteert Diepfceroube Dem fcDicr bat DP Öem alfo licDtbeerbiglijH
holt en Bockhoven , niet-te-min fchijnt
aen befpbe ban ^arma begeben Dabbe/ en nu alfo bet;
als op 't fchool voorfien es.
laten bleef: maer fijn fufïer Co?nelia ban Salaing 7 . „Item nodeloos
/ bat bic ban be föoomfc ïJeligic fal gein*:
„terbiceert
toerbenïïeligic.
in 't geDecl be openbare ejcercttie
fp?afc Dem 't Derte iw en fcibc bat DP 8?en acljterbenuen
„banDaerluiber
bcboefbe te Debben/ DP foube niet alleen ontfet/ maer
alles bat Dem tocgcfeib roas roei geDouben roerben.
7. Men fal die vande Roomfe Religie de o 31Bproillcn nu Dier ban bit guartier roat opDoubentc
penbare exercitie van hare Religie verbiefpjclten en eens roebcrom op een anber plaetfe fien roat 3.
den, totdatfalanders
ordonneert
fijn. by fijn Excellentie gebaer te boen iS?x
dtt A ^ öc tijbinge tot atrecDt toas geBomen/Doe bat tic
*J3item/ bat alle bjeembcltngen uit anberen (Ie*
enO]Kg
beot
min» -^^abe
fio?«min.
vty^n ban ïlennenburg Dem mcelïcrban <0?oe?
„ben
geroeften febert ben jarc 1571.
't3P bpi^elt^
uit*
„lepbingeofanberstercaufcban
beïïoomfe
se bm» ningen gemaeltt Dabbe / en bat tot <©ebenter / ^tool
3,gieuitgetoeBen/ binnen fonnefcDönfullen bertrec?
gj*"' en in meer anbere plaetfen m 3D?ieflanb be Weelben
fufpecte Catljolijfeen ber jaegt en berb?c?
geflo:mt
* ben
tbarenen /befo Debben eenige p^ibate purgeren uit een „«en. 8. Den raed begeert op fchrift te hebben de
namen van de fufpeden , jegens morgen te
groten pber / fonber te letten op t^c contracten tufifcDen
acht uren, om daer mede gedaen te woriiieban be£teligicenbe€atDolijKe gemaentben i^.
bc?
580.
1
partij
7.
Denopten
2^79*
^unpbesiaerö
den na 't behoren, en volgende 't verfoek
van de fupplianten.
geben in alle be ^erhen / baer toe bic ttjb toe be föoom*
je Religie geexerceert roas/ bolgcnbe'tboo?fcD?cben
„<3!tem/ bat alle Jgoplupben en 25ebclDcbberert
„fittende in ben ïtabe fuIlenroo?ben ontflagenban
tontract/ en Debben albaer meteen grote furie afgc*
l»o:pen en gebjonen alle beelben / altaren en bietgelij*
„Daren eeb / of anbere beauame perfonen in Dare
fee bingen / bit ginïi met een Ijaefïige en grote furie toe/
„plaetfe 9.geftclt.
en Doe roei (jet bele mifDaegbe / fo bo?}t Dem nocDtans
Den Raed heeft bier in geen macht eenige
niemanb baer jegens oppoferen : en bctoplc bit aU
vcranderinge te doen , dan komt fulx toe
iius gefcDiebe/ i(l rumoer ai groter geroo^ben en ts
fijn Excellentie , aen dewelke de fuppliboo?tSbe gcljeelc23o?gerpe op be been en iii öe töape?
anten hen fullen mogen addrefferen , om
nen geracht. m>e HDagijïraet Debben eenige bp Denby fijne Excellentie daer op gedifponeert
ïuiben Capiteinen gcfonben/ begerenbe/ bat fp be %$p
te werden, fodefelve fijne Excellentie fal
geren tot (lilte inbuceren fouben/ en met foetigDcib
bevinden tebehooren.
ïjocn fcDeibcn/ en fo fpluiben iet anbers begeerben/
„gjtem bat alle Ut 25ebelDcbbcrcn ban be acDt
öat fp 'taengeben
felbe met enbeguame
en beljoo?lijl;e
„©enbelcn fal geopent roerben 't groot Capittelfouben
remontfeeren
: maer 3Pmanieren
raef ben 10 „Duptf
ban ben ^om (in bit Capittel-Dups placD?
en tierben in fulltcr manieren batmen niet uonbc tot
„ten
be
Staten ban ben Sanbe ban ötrecljt o?bina?
geDoo: Bomen. €intelijlien Debben fp befc nabolgcnbc
„riste
bergabcren)
om albaer bageltjr alfl nobïrj
troaelf poincten obergegeben uitten naem banbe ge*
„toefen fal te bergaberen/ ter caufe ban bc gemeene
neele bo?gerüe/ biefn begeerben bat batelijB en ban
ftonben aen gecffectueert fouben tooien / al eer fp ban
ïo. De Bevelhebbers mogen in de Gamere te
meeningeroarenban ben anberen te fcDepbcn. ^U i
Minrebroeders } by hare Hopluiden , daer
toe
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toe gedeftineert dagelijx komen , en alft
nood wefen fal vergaderen, en behoren
daer mede gecontinueert te wefen.

doordien dat eenige private perfonen fonder confent fcangïcn

1 té „Sltem / bat alle bergaberinge ban be Capitte*
>,!en ban be bijf Canoniftjen fullen cejfecen.

11. Den Raed bevind ganfch onredelijk den
Capittelen te verbieden hare vergaderingcn,fo fy om hare Capittels faken en goederen dikwils moeten vergaderen , men fal evenwel acht nemen datter niets fal gedaen
worden tot achterdeel van de Gemeente.

en eenige
voorweten
van wettige
de Magiftraet
van der Stad Utrecht,
of
andere
Overheid,
hem metter daed
begeven hadden in alle de Kerken van de voörfchreven
Stad Utrecht , daer tot noch töe de Roomfe Religie
geexerceert es geweeft, en aldaer de Beelden, Autaren,
en andere diergelijke dingen afgeworpen en gebroken
hebben , contrarie en in prejudicie van Verfcheiden
accoorden
, en merkelijk
de Religions-vrede
de voörfchreven
Stad Utrecht
den i? Iuny binnen
1579.

§etLaen-;
guefftè
binnen.
Jj£jË
bie ban
beibe De
^eligiert
^a«*ö
ij8q.

leftleden by die van d'een en d'ander Religie door in-

1 1* „<3tem/bat inbe Staten of inbe bergaberinge ber terceffie en mit autoriteit van de Magiftraet aldaer be„2Bonbgenoten / boonacn geen papen meet fullen floten en gépubliceert , en by de Eertf hertog Mathi„ftaetfgetojjfe bergaberen / ten 3p fp albojeng open* as als Gouverneur en Capitein Generael van de Nederlanden, en ons, als fijnen Lieutenant Generael en
„baerlijft gerenuncieect fullen bebben be ftoomfe
Stadhouder van de voörfchreven Landen van Utrecht
„fteligie en bepenbentien ban bien.
ia. Alfo dit een faek is van groter confequentie, en de gemeene welvaert föude
mogen retarderen, om fekere poincten
die onderhouden fijn by fijn Excellentie
en de Provinciën. So begeert de Raed dat
delupplianten eenige willen committeren
die op morgen hun daer op vorder delibereren.

„SUctumt'ötrecbtben 7 jfèartij Sünno 1780.
igier mebe fijn 3Pluiben/ nietfonber grote moei*
ten/ en boo? fnbuctie ban be Jgopluibenen 25ebelbebbecen ban ben anber gefebeiben / en fnn alle fasen totbeg $?incen ftomjïe biemen bectoacöte/ uitgeftelt.
3E>ocf> baernaalg be#?mce ban <©?angfen nu tot
Sflmftecbam toa.ö genomen/ bebben be Staten ban
atreebt / te loeten be «öebeputeerbe ban be bijf €ccle*
fien/fötbbecfcbap/,§tab en^teben ban ben £anbe
ban atreebt/cepjefenterenbe be Staten ban benfelben
Hanbe / fijn €rcell. alle be f toarigbeben bk febert fijn
bertreft opten 7. ffêartp albaer gebeurt toaren / fonber
tonfent ban be ifêagiftraet ban be felbe ,§tab of eenige
toettigc Obccbcib/ aengebient: berfoeftenbe bie ban
be boo?f5 bijf «Ecclefien / bat be boo?f5 exercitie ban be
ïüoomfe Religie / fo in ftracöte ban be pacificatie ban
<0ent / bé anfe <ö5enecael baer na gebolgt / a$ be fatiffactie Ben-luiben bp fijn Crcetl. berteent / be naber a*
niet'atrecbt
gefloten
enbpfonbec
be fteligfbpons?-b?ebe/
of Bet folemneel
arcoo?t
en oberftomfïe
ben boo^
noembe bijf ecclefien/ jfêagiftraten/ 25o?ger J&op*
luibenv 25ebelbebberen en bie ban be<0erefo^meerbe
Religie ben 1? 5|unpboo?lebengemaeftt/Benluiben
rufielpenbjebelijft fonber eenig belet toegelaten fou*
ben top?ben / te meer betoijle fpluiben noit eenigfmg te*
gen
accoojt in 'tfnbe
mintfe
of meefte onberbouben/
Babben gebioleert/'t felbe
maeraenbaer
bolft^melijft
en nocb bereib toaren te boen. ^e $,nnce Bern op alle
gelegcntbeib toel geinfo?meect bebbenbe / en bebinbenbebat be Berten ban Betmeerbeel ber2öo?gerpe feer
toaren gealtereert tegen ^k ban be «Beeftelijftbeib / öe
felbe fufpecterenbe a!0 of 3p co?refponbentie Dielben
Doe-toel baer ban in'tminfïeniet
metten enbpantien/
bleeft/
bat ooft bie ban be <ö5eeftelijftBeib berftlaer*.
ben in bien batmen iior.be boen ulijnen/ bat fpluiben
of pemanben ban ben eenige cojcefponbentte metten
bpantien gebouben Babben / fp toel moebten lijben bat
be felbe met alrc rigbrcusbeib ten eremple ban anbere
baer ober geftraft fouben toojben- 3£e p?ince bonb be
gelegentbcib en be bumeuren ber perfonen alfo geflelt /
bat BP niet raebfaem bonb eenig finael befluit baer in
te maften / op bat Bp be fafte toillenbe beter maften / bie
niet berarebbe : toaerom Bp raebfaem bonb een pjobiffoncle uitfpjafte en berftlaringe te boen/ baer Mhc
partijen ben na fouben ïjebuen te reguleren/ in befer
bolgenbe manieren.

geapprobeert. En daer benefïens verftaen hebbende de
inconvenienten, daer in de Stad en Landen van Utrecht fouden mogen vallen , fo ter oorfake voörfchreven, als van het different dat daer es ter oorfake van
d'exercitie van de Roomfe Religie , 't welk de voörfchreven Ecclefien fuftineren en verfoeken, fo in krachte yan de Pacificatie tot Gent gemaekt , de Unie Generael daer na ge volgt, de fatisfactie hen-luiden by ons
verleent, denader Unie t/Utrecht gefloten , eninfonderheid volgende de voörfchreven Religions-vrede
hen-luiden, ruftelijk fonder eenige belet toegelaten,
te worden , in fulker forme en voegen , als by de voörfchreven Religions-vrede es overkomen en geaccordeert, temeer dat fy de voörfchreven Religions-vrede
tot noch toe niet verbroken, maerin allegeftilligheid
onderhouden hebben, gelijk {y feggen noch bereid te
wefen te doen, mogende lyden en begerende, dat fo
verre by eenige van hen-luiden , of van die van de
Roomfe Religie ter contrarie gedaen , of eenige correfpondentie mit den vyand gehouden word, dat die
geftraft worden na behoren andere ten exemple. So
eeft, datwy gehoort de voörfchreven Gedeputeerden,
fo op de oorfake daer uit de voörfchreven beroerte
gefprotenes, als de middelen daer by 't voörfchreven
onverftand, tot meefte verfekertheid van de voörfchreven Stad Utrecht ? weg genomen en beflicht fouden mogen werden , goed gevonden hebben in aenfieninge van de jegenwoordigen ftaet van de voörfchreven Stad Utrecht, by maniere van provifie, en tot
dat anders by ons mit advys van de geünieerde Provinciën die tot Antwerpen kortelijk vergaderen fullen,
geaccordeert , verdragen of geordonneert fal fijn, verklaert hebben dat die van de Roomfe Religie , achtervolgende en na inhoud van de voörfchreven Religions-vredfullen
e,
behouden de Kerken van Sinte
Geertruydes en Predicaren , om aldaer het exercitie
van de Roomfe Religie te mogen doen , fo en in der
voegen hen dat bydé voörfchreven Religions-vrede
toegelaten en geaccordeert es geweeft. Bevelende die
van de Magiftraet , Colonnel , Capiteinen , Bevelhebbers, en allen anderen Ingefetenen van de voörfchreven Stad Utrecht, van wat ftaet, qualiteit, conditie,
of Religie zy fijn , dat fy fulx gehengen en gedogen,
fonder die van de Roomfe Religie daer in te doen, of
laten gefchieden, eenig hinder, letfel of moeyenifTe ,
op peine van geftraft te worden , als perturbateürs van
den gemenen rufte , en anderfins na inhoud van de
voörfchreven Religions- vrede. <£l\ fullen allen 3tt=

beren föerften/ fo toel ban be Collegien/ alg Cloofierenof Conbenten/ binnen be bao?fcf)?eben ^tab
toegefïotenblijben/ fonber bat albaer of elberg ee*
nige exercitie ban be boo?fcïj?eben Koomfe ïleligie
openbaeritjft gebaen fal mogen too?ben/ op peine dat

de overtreders arbitralijk gecorrigeert fullen worden
naexigentie van der fake, blyvende anderfins allen
accoorden tot voordeel en in refpect fo wel van den
Qttfov \ Lfo ons by de Gedeputeerden van de vijf Ecclefien, perfonen als goeden van die van de voörfchreven vijf
tionci ! XXRidderfchap , Stad en Steden van de Landen van Godshuifen , en andere van de Geeftelykheid binnen
■ccoojt
en utt» Utrecht , reprefenterende de Staten van de felve Lan- Utrecht gemaekt , in haer geheel. En fo wy bericht
fpracn
den ,vertoont fijn geweeft de fwarigheden daer fy heo zijn dat defe en gelyke defordre principalijk hergeboften
jegenwoordelijk
in bevinden ter oorfake van de beroer- komenzijn, doordien dat de Staten van den lande van
ï>?tncc
ban<?'
te die aldaer'gebeurt es den 7 deks lopenden maends , Utrecht in 't generael, en de lidmaten van de felvej«n
p 3
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en merkclijx de Officieren en Magiftraten van de fteden in 't particulier , niet gerefpecteert , geobedieert en
gehoorfaemt worden ajft behoort , en gelijk dat by alle
Goddelijke en Wettelijke Rechten bevolen word, So
iftdat wy om daer in te verfien, en wijder verloop
van de Stad , Steden en Landen van Utrecht te ver, defen wel hebben willen verklaren , onfe
hoeden by
meininge tewefen de Staten van den Lande van Utrecht in't generael , en de Officieren en Magiftraten in
't particulier , te mainteneren , ftijven en fterken in der
autoriteit en gerechtigheid die hen refpectivelijk toe(F, i^io) komt en competeert, fonder te willen gedogen, datfy
daer ineenigfins verhindert of verkort lullen worden.
Ordonneren daerom en bevelen wel ernftelijk by defen
allenden ingefetenen van der Stad, Steden en Landen
van Utrecht, van wat ftaet, qualiteit, üf conditie fy
fijn , dat fy de voorfchreven Staten behoorlijk refpeóteren , obedieren , en gehoorfamen , mitfgaders allen ftatuten,ordonnantien, be velen, d ie zy van nu voortaen
eendrachtelijk of by de meefte ftemmen, na oude
fullen , in faken t'haerder
gewoonte maken , of doen
difpofoie ftaende en het welvaër en verfekertheid
van den Landen en gemene befte betreffende, navolgende de nader Unie tot Utrecht den 13 January
Anno 1J79 gefloten , aengenoinen en gepubliceert,
nakomen en achtervolgen, doen nakomen en achtervolgen , na haren forme en inhouden , fonder
daer jegens te doen of laten gefchieden ter contrarie ,direótelijk of indircc-telijk , op peihe van geftraft te worden na inhoud van de voorfchreven ordonnantien of anderfins na gelegentheid van der fake.
Van gelijken willen wy en ordonneren, dat alle 't gene by de Magiftraten van de voorfchreven Stad en
Steden reipeótivelijk geordonneert, gedecreteert , geftatueerten bevolen fal fijn, in faken t'haren kenniflè
en difpofitie ftaende , onderhouden) ha gegaen , achtervolgt en geexecuteert fal worden, elk na fijn forme
en inhouden, en op de peine als voren. En indien
eenige, het (y particuliere of leden van de voorfchreven Staten of Magiftraten , niet genoegen ,
raaer daer- over willen klagen , de felve fal of fullen
fulx of by monde of by gefchrifte, met behoorlijke
reverentie, den voorfchreven Staten en Magiftraten
refpe&ivelijken remonftreren en verfoefcen daer in
verfien -te worden, en fo verre fulx by de Staten en
Magiftraten, t/fijnen of haren contenfementenietgedaen word , fal of fullen haer doleantie daer van mogen doen aen ons of de geünieerde Provinciën , en vaA
de felve behoorlijke pro vifie verfoeken, fonder nochtans ietwes datelijx daer jegens te doen of attenteren ,
op peine als boven, fonder ook dat d'ordonnantien
of bevel van de voorfchreven Staten en Magiftraten ,daer door gefchorft fal worden. Bevelen dierom den Prefident en Raden t'Ut'recht, allen Officieren Magiftraten
,
, Capiteirten , Bevelhebberen , Schutteryenen
, allen anderen wie fy fijn, dat fy de voorfchreven Staten en Magiftraten refpe&ivelijk, om 't gene
by hen-lieden alfo geordonneert, geftatueert en bevolen fal fijn ter behoorlijker executie te ftellen , döen'alle mogelijke byftand, hulp enaffiftentie, op peine van
hun ftaet of officie, gepfi veert, en anderfins arbitralijkgecorrigeert te worden na behoren. En fo fpëciael by de voorfchreven nader Unie t'Utrecht opgerecht de fake van de Religie ger efolveert es ter difpofitie van een yegelijke Provincie in 't particulier,
So ift dat wy de voorfchreven Staten verfoeken,
dat fy onverkort de voorfchreven onfe provifionele ordonnantie en de felve in weerden blyvende,
in der fake van der Religie en appendentie van dien,
alfulke middel willen ramen , als fy tot meefte ruft en
welvaert van de Stad , Steden , en Landen van Utrecht
dienlijk vinden fullen, om^ie in de voorfchreven
vergaderinge tot Antwerpen te houden, gefien mit gemeen advyfe een generael ordre gefield te worden , fulx
als tot gemeen befte , rufte , en eendracht , oorbaerlijkft
bevonden fal worden. Aldus gedaen tot Amfterdam,
den 23 daginMarno, Anno 1580 onder onfen handen en cachet hier onder geftelt : en was ondertekent

ic8a

GuiUeaume de Najjau , onder ftond noch gefchreven, by
bevele van fijnder Excell. ondertekent Boud. van Berlicom. En was befegelt met het cachet van fijnder Excell.
in roden waffe tuirchen wit Pampier.

€en felben öage geeft be $?inte ban <£>;?angtcn
aen öe capttetnen en ^ooftluiöen Dan ben 25o?gerl^opliipoen totütrecut ooft gefcl)?eben i ten einöè
fp Den na Bet boo?fcf)?eben accoo?t fouöen boegen
en reguleren/ fulr uit oen nabolgenöen b?ief teften

De Prince van Orangien Grave van NafTau, &e. benban
Lieutenant Generael van fijne Hoogheid.
"pRentfefte, Eerfame, Lieve , Befundre. Allo de
•^Gedeputeerde van den Staten 's Lands van Utrecht, ban
hen by ons binnen der ftad van Amfterdam hebben ge- tun
cnacnöe i
<£>?Gtigf>
vondenten
, einde met een goede en onderlinge refolutie en gevoegelijke wegen mocht worden verfien en or- tfcplup* |
dre geftelt opte defordre en beroerte onlanx binnen gjtnee
ben tot \
Hiret&r,
uwer ftad Utrecht gerefen. Soeeft, dat om alle goede eendrachtigheid en rufte tuflehen de Borgers en Inwoonders van uwer voorfchreven Stad te onderhouden ,en alle inconvenienten , fwarigheden , en tweedracht in de tegen woordige gelegentheid des tijds feer
fchadclijk en periculeus wefende te voorkomen, niet
bequarner of oorbaerlijker is bevonden om alle faken
behoorlijk te befliflen , dan de ordere of verklaringe
die wy ulieden tegenwoordelijk fijn overfendende :
waer benefïens, ten einde de felve verklaringe van
eenen iegelijken behoorlijken mocht worden achtervolgt, aengenomen en onderhouden , en uwe
Stad van alle mifverftanden en difTenfïe voortaen
Verhoed , wy ook niet hebben konnen nalaten ulieden in 't particulier defen te fchrijven , feer ernftelijk
u daer mede vermanende, volgende het goed gevoeleri
dar wy fijn hebbende van ulieder begeerte en genegentheidtot eendracht en welvaren uwer Stad, en op ulieder aenbiedingen en beloften van dienftwilligheid eö
gehoörfaemherd aen ons te meer reifen gedaen , dat
gy u na de voorfchreven verklaringe en onfe ordonnantie wilt voegen en reguleren , en daer in metter
daed betonen uwe afFec'He totten dienft der gemeine
fake, mitfgaders ook tot ulieder eigen eere, welvaren
en tranquilliteit , fo wy gehelijkeh achten fulx niet allèerilijken tot de fel ver u lieder rufte en profperiteit
te dienen, maer ook te ftrecken tot.onderhoudingó
vari de voorgaende beloften en overkomften binnen
ulieder Stad defer fake aengaende , gedaen : dewelke
niet en behoren vergeten ofte rugge geftelt te worden , ten einde hiemanden egeen occafie gegeven
worde te feggen, datmen egeen belofteniflen of ac
coorden is .houdende , en overfulx de Religie , en
den genen die de felve toegedaen fijn telafteren en iü
verachtinge te ftellen. En moogt gylicden verfekert
wefèn, voorfo vele ons aengaet, dat wy volgende dé
goede genegentheid , gtmfteen affectie, diewy altijd
uwe Stad en ulieden toegedragen hebben en noch
toedragende fijn , altijd uwer Stad en uwe faken
fullen hebben en behouden in fonderlinge recommandatie julieden in alles affifterende dat tot uwer
welvaren eenigfins fouden mogen dienftelijk wefen;
En allo wy ulieder goede gefintheid en difcretieons verfekeren , nebben wy uluiden defe vermaninge wel willen doen, en ook op uwe redelijkheid en devoor ons
vertrouwende, fullen defe niet langer maken , dan den
Almogenden bidden , ulieden.
Erentfefte, eerfame, lieve * befondere te nemen in
fijnéheilige hoede- Gefchreven tot Amfterdan den 24.
Marty 1580. onder ftond ulieden feer goede vriend,
getekent, Güillelme de Naffaw: d'opfchrift was, den
Erentfeften , eerfamen onfen lieven , befonderen , Capiteinenen Hooftluiden der ftad Utrecht eenfamelijk
en elk befondere.

D€ flfêalcontenten in ©iaenöeren fjaoöen fefieren
trjo geleben een aenfïag gefjaö op Co?trp / en ge*
nomen fönDemtlBeenen/rnrflufttcn fjenöen felbert
aenfïag met alleen/ maerberfojen oofilBeenen Uoo?
Uaertoeöerftompe/ geïp %tit boren mött 35ocKber
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Öórip'ronk der Nederlandse BeroefteiiIncarnatie.
Daelti& ^e^eerebanllennegbied
efen aenflagge*
maebt Dadde / doo? co?refpondentie Wen Dn niette |ee* In AprlL fes leefde aLLe 't Neer-Land doof
rllCke,
re ban fEtotteif berge 25aliu aidaer geOouden Dadde/ en
t aert>
Üem bajtelijb latende boo?ftaen dat Dp ban pttelf bet- ZFLCX ke>Men hlernollt heeft geVoeLt of dlergeLlICgebeöjogen toajer/ p^actifeerde alle middelen omfön
rebenge te «rijgen/ 3toermöe dagelijr met troupen
omtrent €o?trnb/fönd oor fecreteiijb fomttjdgin 25oe*
WP Oebben in Öet 1 ? 25oeb berfjaeït fjoe daVdie ban *Mbars
renblederen eenige irt de&tad omaiutftebefpieben. ïfèecbelen gebofen fiebben geljad de partpe ban den knba.
^e noo2f5 pottelf berge/ Doe toel daer d2iebaendelen P2inceban3Barma/ endatfpdoo? oprocbeningeban ^eaen
grootten in lagen/ en dat de&tede bleintoag/ ber* 25?oeder peter ïupugfün gcfcOeiden uit de genera* Sfflf
focht meer boft; binnen te Oebben / öe 35o2ger0 ter ton* leönie/ 00b mede datfp den^eete ban25ours? bare netad^
trarie meenden fp toaren met garmfoerijï genoeg be* <©ouberneur Oadden afgefleft en berjaegt/ en batdeïns"^
Stoaert en toilden óeen gamtfoen meer Oebben / en toe*
i^eere ban^eere
Éoffignol
'tfelbeplaetfe
goubernement
irt de0 bob?*
(ende aidaer feberen tjjdtè bo?en eenige compagnien noemde
ban 25ourjS
öadde gebregen.
%&t mtnrjefónben tot berfierbinge ban Det garnifoen / fo Oebben boo?f3. ïtoffignol/ Ooe toel Op daer «©ouberneur toa^/
be bo?geren de felbe daer buiten geOouden /in boegen dededetoacOtfotoel nietbèfo^gen/ atëin een^tad/
bat fp toederom moften bertrecben. ©ottelf bergen die genoeg midden in Oun bpandenlag/ toelbannode
fiende bat Op doo? öe oppofitie bec bo?geren baer in toag en bereifcbte.<©el|eere «©libier ban den (€empel
geen meer bolr bonde brijgen / fjeeft aen De bier % eden ||eerc ban Coabeeb <0ouberneur ban buffel / alle de
ban ©laenberen gefeilde n / batfe Oen tegen ben 27 gelegentljeid ban 't Oobden der toacljt en andere cir^
f eb?uarp 'tf nacljtö 't felbe bolb fenden fotiden / ftp fou* cumftamte bernomen Ijebbcnde/ Ijeeft den Staten
defe DeimeluR doo? feber bleib- beid bp bet Cafteel inlas- <©enerael te bennen gegeben dat daer op toel eenen
©e
ten/ eer Det de bo?gerpe foudc toeten, g^efe bobe en b?ief goeden aenflag te maben toaö / en dat Op boopte dien
ronteu» toerde bp bendeere ban Sfllennee? gebregen / berïjal* tot goeden effecte te toengen. ^>ier op iajfi gebregen
ten ut'
ben BPÖier mede3ön p?ofntfocljt te doen en beeft n> Oebbende/ 1$ OP met Cbarle0 de ïebin J^eere ban f a*
men
marjer/ enden ^eere^an ^02113 Colonel ban de €n*
tijd gelfe
en tö ter beftemder
ö^^agmettoel3ijnfeber
mn plaetfe
'ionvw en
«n©iacn»
meteen deel bolr fote boetaltf te paerde bp eeii
bolbgenomen
aldaer gebomen
en onder beitel
bergadert
/ fo Uit 2&2uflel / %im alö ©tlboo?den / dejS
öecc»
met lifi,i
t, ban b2iend daer binnen gebomen / Oebbende ficb fo ge*
mo2genjS
Oeelb?oeg
inaire (lilligOeid boo? ijBecOelen
ö?agen in'tinbomen/ datmen niet getoaec toerd dat
fpbpanden toaren/ ban doe Det te laettoag reffftentie gebomen. <icenenb02gergenaenuCapitein <©obaert
te doen/ ertmitdatden alarm aertginft toerde DetDuté i^.Oaddedie nacljtde toacljt geljad aen de 2ö2uflelfe
de ,§toane genoemt in b?ande gefteben: dit maebte poo?te/ en badde fijn bolb '0mo?gen0 b2oeg bande
eengrote perplexiteit/ niettemin de ^cfjotten die de toaebt
bertrecben.
dv€ngelfeen i|an0toper
Oebbenaen d'eene
toaebt Dabden opte ifêerbt deden toel Oaerdeboo?en 5ijde banlaten
de ^tad
bp de <®berfte
poo?*
te
eenen
groten
alarme
gemaebt/
om
Det
bolb
der*
toeerden Daer d?omebjb/ d'andere die betoacDt niet
toaergtetrecben/ tertoijlende peeren ban den (Cem*
fiadden begaben
ben inbomen/
be toapenen
gua* pelen5pamarjömet Oaer bolb doo? de beften/ en met
fpenbp
den anderen
daer mae'r
toerter«onden
bele bood
gefmetenenbermoojt/ 00b toerden bele b02gergom* laddert bet boltoerb / de muren/ en de 232uffelfe poo?*
getoaebt/ toeinig foldaten ontguament/ de ,§tad toerd te beblommen en daer in geraebten / al toaer fp ter*
geplondert en berooft / en daer-en-boben toerde ben ftond eenen Oerden toederfiootgeOad fiebben/ totdat*
bojgerennocfi groot rantfoen afgedwongen, <ée^eeee fedepoo2temetgetoeld openbregen/ en dat Oetpeer*
banSBourov ötc ijBaïcomcmö toa^ê getoo?den/ gelijb deboib en boetbolb al tfamen binnen guam / boen fidi bo?cn Uerljaelti0/toerd fjicr boojeerft <U5ouberneur ge* bm fp Oen terftond na de metbt begeben/altoaer de bo^
maebt/ dócljten dtierde niet lange/ toantOP nietbe* gerief feer fterb bergadert toaren/ daer onder oobme*
trout toerde: alfo toerd de l^eere tfrancotè ^aletoijn detoaö deboo2f3 25?oeder peter %upuöp2obinciael
^eecc ban ^toebegem in 3ön plaetfe gejïélt tor <0ou* ban der Carmèujten 02d?e / die gebeel getoapent toa^.
berneur.
&P Oadden omtrent 200 mibanoifcn in der baeftein*
3Ë>en 28 lieert Deeft dé ïgeere ban («frourfp een aen* gelaten/ met toelber affiftentie fp ben lange feer bloebe*
ffag gemaebt op de (lede ban i^ieuboben / gelegen ttoe löb toeerden. goeder peter Eupug uièef daer dood/ ©?oetó
mijlen ban 2üelfr / daer de <*32abe ban €gmont binnen geguefï 3[jnde in 't Dooft/ en atfo ging fün ïjope ban f <"«
toasi. lBongf de f€ourfp / beleid dö02 feber Eandman
ontrent 1 00tot bo?geren
/en /eenige
foldaten/
deSCl* Su?
öocö4
karnen dood
te toefen
tot niet»
"^aer bleben
die de contrepefcer toelbebent toacf/ i^met 3ijnbolB 25iffc0op
banoifen
ontguamen
meeft/
00b
den
<0ouberneur
ïïof*
doo? de befïen/ baer fpondiepfle toaren gebomen/ en
beblommen de ^tede/ en obertoeldigden de fcbjïd* fignol / de ^cOoutet &oef Rerbe en een deel ban de
geeftelpbeid met fommige borger** raebten alle ter
,$feÜT|0' toacfjt encojpiSdugarde/ en fo een $oo2t ingenomen
toen in*
pookten uit : daer na bielen de foldaten aen betplonde*
genomen Oebbende guamde reftban al'tbolh fote boet alsSte
renenpilgeren/
beroofden de herben/ Cloofteren en
en de
paerde binnen/ en doo?(labcn alle die fjem ter toere
<E>?aoe
bojgerenbuifen/ en rantfoeneerden daer-en-boben de
cenigebcrfmoo2den
t'ndebe*
ban €3^ ëelden/beleontlicpent/
gene
dien niet toa£ obergebleben/boben de matemoelb
fïen
/
de
<©?abe
ban
<^gmont
/
en
meer
andere
toerden
motu ge
bangcu. gebangen genomen / de ^tcde toerd geplundert en noclj al etlijbe toeben duerde. z^e Staten ban ^ol*
berooft /bele ban de malcontenten diet ontlopen toa* land berbregen ban den %ere ban den €etnpel alle de
ren / toerden noclj ban de buifïuiden / die fp feer gua* faben ban de p20ceffen den intooonderen ban Rolland
lijben badden getracteert / dood gefïagen. ^Be <02abe aengaende / daer boo? men Oem tot een bereeringegaf
ban<&gmont fat lange te <&m gebangen/ en toerd 2400 gulden. <©aer naisö deJ^eere ban jpamercfal^
tot «©oubemeur geftelt en gecommrtteert/ de*
baer na op 't ïititë te ïïammenen# gêfonden/ daer Op daer
toelbe
na dat de €ngelfe en ander brijgöbolb daer
nocb lange fat eer Op af gcraeïue/fc na berOaelt fal toer*
ben73ijnjonrteb.2oeder€Darle£/ die mede toti^pen* uitgetrocbentoaren/beleefdelijbenmet den burgeren
Oandelde en fnn befte dede om de boo2fc02cben ^rad
Doben gebangen toaö / toerde licötelijb loö gelaten.
in effe te brengen en met boderen en intooon*
bingeal
3E>en 6 5Cp2tl ijf al 't Nederland doo2 toefende (lil toederom
derss
te
berbullen/
docO Oet iel lanbfaem toegegaen.
tS«!' tocDec cen ttierbelijbe aertbebtnge geboelt/fo dat de aer*
ïanb de fcljudde en bem berljief / en Oier en daer eenige (ïe* ^aernaden 23 dag ban jBep/ io'bpden €ertöDer*
tog metadbijsf banden^?ince ban <©rangien een ge*
**i* nen ban herben en torenö toerden afgefmeten / 't toeïb nerael
paddon en bergiffeniffe geajrefteert boo? die ban
in Meerland noit beeï # geboelt getoeeft / Ooe toel mp
boojltaet daer ban nocö b^ eenigen auteur gelefen te IBecbelen/ in manieren dljïDet placcaetdaer banijS
v* «?*. ) Bebben. 35ocb om de feltfaemljeidjs toii öeb ib D«r ban uittojjfende en inDoudertde»
tot gebacDtentë geflelt dit jaer-dicDt.
by de gratie Gods Aerts-hertog van Oo &at&or;
ftcnrijkj Hertog van Borgondicn,Srire>Carinthie, tnïiti?
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Met veertiende Boek.

efffMfe

bn üan Carnioïi, Wirttenberg, Sec. Grave van Habf burg,ThiJlKrrfjc* rol , &c. Gouverneur en Capitein Generael van de Nelm \att'
derlanden» Allen den genen die defe jegenwoordige
leem bg
ficn lullen faluit. Alfo mits de reductie der ftad van Meöen

6?.

chelen en getrou wigheid die wy en onfe feer lieve en beminde de Staten van defe landen van herwaers-over nu
ter tijd in defe ftad van Antwerpen vergadert fijnde,
voortaen van d'ingefetenen der voorfz. ftad van Mechelen fijn verwachtende , en om de felve wederom in ftate
te ftellen, en eenigfins te bcnefïcieren, goed gevonden is
dat by die vande voorfz
te vergeten,en vergeten al 'tgene n,2ls
andere ingefeten
ftad van Mechelen fo wel Borgere
van wat qualiteir , of conditie die fouden mogen wefen,
gedaen en gecommitteert is tegen ons , en de voorfeide
generaliteit van defe Landen van herwaers-over , fo wel
voor als gedurende de feparatie der voorfz Stad , fonder
dat ter caufen van dien yemand in fijnen perfoon aengefproken , geïtraft , gemoiefteert , of onderfocht fal mogen worden. So eeft dat wy 'f felfde aengemerkt hebben
by advijfevan onfen goeden Neveen Lieutenant Generael den Prince van Orangien , Gouverneur van Braband , Holland , Zeland , en Utrecht , en van de voorfz.
Generale Staten geordonneert,en geftatueert, ordonneren en ftatueren mits defen , dat al 't gene des tegen ons»
onfen voorfz Ne ve en de voorfz Generale Staten by de
voornoemde borgeren, ingefeten, of andere van wat
qualiteit , of conditie die fijn gefchied foude mogen ween , dood , en te niet gedaen fy , fo wy ver,
fen vergev
,
dood en te niet mits defen. Verbiedende
geven doen
en amptshalven by ad vijfeen deliberatie als boven ,interdicerende allen Rechterenjufticieren en Officieren,
hen ter caufen voorfz 't fy in rechte , of anderfins , eenige moleftie aen te doen, hen imponerende hier op een
eeuwig fwij genden filentie: verbiedende ook mits defen,
allen en een yegelijk van wat qualiteit of conditie die
fijn, fowel Borger als andere Ingefeten der voorfz ftad
van Mechelen malkanderen ter caufe voorfz , of datter
foude mogen aenkleven , te injurieren , verwijten , mifdoen of mifTeggen ineeniger manieren, behalven die
voor ofoa de reductie der voorfz ftad van Mechelen
vertrocken fijn uit defelye,en hen by de vyanden hebben
begeven of noch fijn houdendcdat defelve willende wederom komen fullen fchuldig fijn , by requefte particuliere ontlaftinge te verkrijgen, binnen den tijd van {es
weken, na date vande eerfte publicatie van defer. Op
Npoene dat den voorfz tijd overftrekenfijnde, fy gehouden worden en blyven voor vyanden des Vaderlands,en
hare goeden aengeflagen,en ook geconfifqueert,cot profijte van de Generaliteit , daer confifcatie plaetfe heeft.
Willende, en begerende dat alle Borgeren en Ingefeten,
defe vergetenifTe en vergevinge genietende , weder komen fullen in 't volkomen gebruiken pofleflie van alle
hare onroerende en erffelijke goeden , van wat qualiteit
die fijnjof op wat plaetfe die gevonden fullen worden,en
ook van alle haeffelijke en roerende goeden, mitfgaders
verlopen van renten,ac~tien,en creditien by de landen in
't generael,ot particulier niet aengeflagen, of opgebeurt.
Behoudelij k , dat fy daer af fullen fchuldig wefen te verfoeken handlichtinge voor die vande Magiftraet der
voorfz ftad Mechelen,de welke hun 'tfelve fullen accorderen mits opbrengende, en contribuerende alfulke redelijke fom me als fymet die van de voorfz Magiftraet
fullen overkomen , of daer op fy by gebreke van dien by
de Magiftraet geftelt fullen worden : de moderatie ( ingevalle van befwaernifle ) hebben wy gereferveert tot
kennille, enuitfprake van CommifTarhTen daer toe te
en
nneren , en
te vervall
dat om laften.
en andere
t'ordoredudie
, en voorfz
m itteren
com
Daer
van de
de koften
toe de fel ve Magiftraten mits defen autoriferende , ordinerendeen bevelende allen Officieren, enjufticieren,
ook Crediteuren des voorfz van Mechelen,in wat plaetfe ,of Provinciën het foude mogen wefen , dat fy hen en
eiken van hen refpe&iyelijk doen en laten genieten'tvolkomen gebruik van hunne voorfz goeden,adl:ien en creditien alfo haeft hen bly ken lal vande fatisfa&ie aen de
voorfz Magiftraet, gedaen totprofijte van de generaliteit als boven en niet eer. Welverftaende dat fo wel die
nu jegenwoordelijk inde voorfz ftad fijn,of wederkeren

1580.

fullen, als alle andere die daer in fullen woneh,gehouden
fullen fijn eed te doen in der voegen als die by der generaliteit igeconcipieert,
s
en by die van de Magiftraet hen
voorgehouden fal worden. Aengaende de goeden van de
geeftelykeperfonen,exercitievan deCatholykeRoom- (F»»?3-)
ie Religie , en het weder in komen van de uitgewekene
Geeftelykeperfonen, falby ons en de Generale Staten
ter eerfter gelegentheid daer in verfien worden na behoren. Ontbieden daerom en amtshalven ordonneren
ook by defen , de Hooft-Prefidenten en luiden van den
fecreten en groten Raden , Cancellier en luiden van den
Rade in Braband , Stadhouder en Cantzler en luiden
van den Rade in Gelderland, Prefident en luiden van
den Rade in Vlaenderen , Stadhouder , Prefident en
luiden van den Rade in Holland, Stadhouder, Prefident en luiden van den Rade in Vriefland, Stadhouder ,Cantzler en luiden van den Rade in Overyffel,
Stadhouder van Groeningen, Stadhouder, Prefident
en luiden van den Rade t'Utrecht , Bailiu van Dornicke , Rentmeefter van Beoift en Bewefterfchelt in ZelandSchoutet
,
van Mechelen ; en alle andere Rechteren ,Jufticieren en Officieren , dien dit aengaen fal , dat
fy defe jegenwoordige ordonnantien doen kundigen,
uitroepen , en publiceren , elk binnen de limiten van
fijn jurifdictie en officie : procederende en doende procederen tegens d'overtreders en ongehoorfame by executie van de poenen boven verhaelt , fonder eenige gunfte,diffimulatie of verdrag. Des te doen mitdieferaenkleeft, geven wy hen volkomen macht, autoriteit en
funderling bevel. Ontbieden en bevelen eenen yegelyken dat fy hen 't felve doende ernftelijk verftaen en obedieren. Want wy 't felve alfo by advijfeals boven bevonden hebben te behoren. Gegeven in de ftad van
Antwerpen onder onfen naem en fecreten zegel vanden
Rade van State neffensons wefende, den %% dag van
Meye 1580. Ondergefchreven Mathias : leger ftond,
ter ordonnantie van fijne Hoogheid , ondertekent
I. van Asseliers.

T)€ «Staten ban «©elbecïanb Bebbenbe lange ge*
-■^guelt getoeeft met eenige felefne plaetfen/ öte be
«Spaenfe pactpein ïiaööcn/ tiaec uit fp groot quacb
beben met b?anbfcbatten / tien platten Eanben te beco*
ben/ en in becberbingete fioubenbe 3&o?pentotboo?
be pooien ban $iemegen / ©enlo / «Beloer: en 3©atb*
tenbonn/ bonben raebfaem be felbe plaetfen al*? namentlön bet J|ui0 te 3©e! / leggenbe op be itëafe / baec
een .gïbanfe bp lag / elpenbeen / mebc een I£ui£ niet
ben* banbe jjfêafe gelegen/ baec flfêaecten &t$enfj
ban J5tjbe& een bappec brijggman fier) ^eere ban
fcïjjeef/ en «Stralen een &tebe gelegen tuffcOen ©enlo/
«©eiber en 3©acbtenbonn : befe plaetfen babbe üc boo?>
fcb?eben «Scrjenn feer ftecn gemaent en guelbe baer uit
be naburen enbe paflfantenop öejBafe en 0ijn feer,
3^e dSelbcrfe babbcn lange tyb baec ober fm gefeïaegt
en men baöbe tot becfcDeiben tijben boo?gefïagen om
be felbe plaetfen te belegecen: bocube ïgeecen Bonben
bien aengaenbe niet obeceen nomen / boo?bienmen
meenbe bat be felbe belegecinge meec nollen foube/
banbe plaetfen toeecbig toacen/ en batmen baec Ie*
gec boo? fïaenbe/ 't£anb felftf foube bebecben: 006
mebe batmen baec boo? ben bpanb albaec feff$ fou*
belocnen/ om baec in'tXanb te nomen/ enboo? in*
telligentie tik men b?eefbe bat bp binnen '$Hlanb$
met eenige moebt Bebben/ meecftoacigbeöen op ben
balfe te balen / en 't febeen bat om befe en meec anbece
oo?fanen
en infiebtenbienaban
gelaten
toag 't felbe te toer*
tfaen: maecbetoijle
<S5elbeclanbmeenbenbat
fP be felbe.plaetfen nu liebt fouben bonnen benomen eec
#acma / bk ffjn beffein tot anbece aenfïagen gemaent
babbe 't felbe foube bonnen beletten/ enbatfe alfo ben
lanb fouben bebjüben/bebben (p 'tfeltoe be <0ebeputeec*
be banbe geunieecbe
aengegeben/bie Wifoisè
'tfeltoe
goebbinbenbe/
baec p?obintien
in geconfenteectbebben.
3©ilbelm ïubtoicb <©?abe ban l^aflTau / Catjenelbo?
gen / fc. «©beefte en Colonel obec tien baenbeien boet*
fineebten / fone ban <©?abe gioban ban isaffau/ <0ou#
becneuc ban <©elbeclanb/ befen lafl opgeleib / be toelbe
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fünöeboirfo toclgeöaen ftceft/ öatftp in toeinigeöa*
gen net §ui$ te aöeel of 3©el met öe fcuantfe ingeno^
^nenberobertfteeft: inaeralfo fijn bolft gualnftbe;
ttKlt toara1 / en Dat &* aen Dc *"&*« Plaetfen meeröer
toerft foubc binöen/ öetonlcöe boo2noemöe ^cljenft
tnfontiecDctö 't boo?f3 ^utë te 25lpenbecft feer gcf02tifi;
ceert en gctferftt ftaööe/ en öatiuen toïfl öat up ccn
feloeft ftrijgtfman toaov öicban jonrop öen «rijg ge;
bolgt uaööe alö Op maer een jongen toas / en öie tjem
toan'tboo^ïluiS 25Ipenbeeft/ öaer ïjn tjem ^eereaf
noemöe/ meetfer gemaeftt tjaööc/ om 't toelft te be?
feomen/ T)p öe ^paenfe partije aengenomen tjaööe/
alfo tip eertf ïange aen öer Staten 3ijöe cliënt/
en 't felbe nu nictlicftt ïjem fouöc laten nemen, ^o
Seeft npgoeö
gebonöen
aen'tCollegt'e banöe geunteeröe
^jobinricn
te fcfticftenöen
l^eereCommilTarré
gionftneer 25nrtnofomm3 öe JBael %ere ban fBoerf*
Urge en 3ijncn €>baiïc Blieutenant gjonan Cunim
rje ./ metfefter memo2taeI/ om öe felbe te remonfïre;
een 't gene -jijn «aenaöe noöig öorljtte bereifeften tot
uttreclKinge
öerfelbecerploicten: toelft memojiael fp
ben 20 f c'üttïarp
öaer bp fijn <0enaöe
booj beft berfee Ijt / bertoonöen/
öat öe boo2f3 peeren
«öebeputeeröc

öie
boojfiem'nge toilöen
öoen fonöeröat
öat ï)et ftrijgsbolft
öeftomenniccDten/
toantljp
nier tutti gelö
met
ijet bolft iet bo?öcr te beginnen/ noen ooft öefelbein
öoeöeröifciplïjnenojöemngete uouben: öatfe ooft tot
fcoojftcmngeen erftaltingeban t ^uiö te »l eenig ge;
fcfïtit fo op'tifttuöais tnöe ff ftantfc fouöen befïeüen/
mitögaöerS ooft p20bianöe boó2'tboo2noemöe i^iiiö
en^eftanfe. €nbpaiöienöe meninge öer peeren a\$
«ftf h toasf/
hiart / om
fint met
itii>f ^traieniet
45«-«*ATo»i ti>«- t^ fi»ottin»n / h**- tiin
nocli
te beginnen / öat 3tjn
<0enaöe noclj molt {jebben metten alöer eerflen tien
benöelen folöaten en 500 paeröen: toantom «§traïen en 25!pcnbceft bciöe te belegeren en «et l^uiöen
^cftanfe tot 3©el te befetten met net bolft öat \)p haööe
onmogelijft toass/ berfoebt mcöe 200 pioniert / en öatmen aen alle ^§teöen fouöe fcfmjbcn ftet leger p?obian*
be toe te boeren: öat ooft boo2 alle faften meer ftruit
cnanöere amonitie öertoaeris moftgefeftiftt toer&en:
öat ooft öe peeren aen öie ban j^inimegen toilöen
fcï)2iiben/ omDet gefc^ut na ^tralente laten boeren:
ooftöe bter-pnicnen fommtae fï02m-leöeren o^
öatfe
SSïoen
bcr toilöen fenteften: miööelertijö Daööe <ï32abe $&iU
fechtc
terjt7fg lem ban SSaffau l)em met fijn bolft boo2 25lpenbeeft ge*
fceicgert. legert /feer onfterft fijnöe/ öe toelft ^clienft toeï b3e^
tenöeftaööenembpöen^ince ban^arma begeben/
enberto02ben een öeel peeröeboïr en boctbolr / en ijae*
(Ie ftem eer öat öe geunieeröe fjen öaer boo? fouöen ber(ïerftt nebben/ om 't felbe te ontfetten : toaerom <©2abc
aDjillem bansiSaffau te onflcrfi toefenöe/ metraeö ban
öen Öberften ^ felflein en anöere ftrijgiöraöcn geraöen
bonöbanöebelegeringeopte beften/ en te beregen
öat ^tïjenft geen anöer fafte tot naöeel ban'tHlanö
feonöc uitrekten.
25innen ^utpnen lagen ö?te benöelen folöaten / een
ban öien nameltjft 't benbel ban ^enöjin ban öen 25er^
cje/ toatf öaer uit berfcïj2eben om meöe boo? 25lpcn^
fieeft te Romen/ maer fonu öebclegeringe opgeb?often
toa^/guambpöen 26 5f-eb?uanj tegen öen abonö met
btjf of fé.ö ban fijne folöaten toeöerom binnen ^uu
poen/ latcnöe fijn baenöelte 25?unen öen nat öt oberleggen/ menenöe alfo öeöanöeren öaegöin ftjnouöe
garnifoen te nomen : maer alssf fp op tjet Écer guamen/
ÏK&bcn öie ban öe ^taöfjen öaerjegems ijeftiggeop^
pofeert. gjonftueer ,§onop ban ^02t/ !|ecre ban
*Do?t / Sanöö20|? öes <02aeffcnapö 25ergen en «©onbernenr banEutpljen totiöetrc folöaten öaer binnen
ïjebben/ onöerreclnenöeöeiBagt(!raetntetal!ereöe*
nen/ öat fp te 3toaft in öer <§taö toaren / na öien öe
poeren fo {ïerft int belö toaren/alfo öat Dp fijner pliebt
en erentlialben niet ö02|r onöcrlaten / öe felbe in tene^
men fonöeljet ooft iegcitö öer <0berueiö niet ftonnen
SfoSScn beramtooo2öen öe ^taö te berfuimen : Ijtec begeren fp
imigerm öatftpfouöeop't aaeöftuis bolgen/ omöe B02gcren
'tö^töd öaertoeteinöuceren/ öerftalbenljp Demop maftenöc
Jji^op* m meninge om na liet ^teöefuuste gaen/ fo fijn ter^
ftonö/öoojaeniïübingeöe^^agiflraet^/ alleöe?3«P

gecö ban öec^taö met groot geroep en op2oertïamen ban ben
gelopen en geroepen ner/fjer/ in'tgetoeer/ in't Getoet r/ 5Brr3e
en nebben Den tertfonö m'tgetooer begeben en eenen men"*'
gantfcftenöagin'tgetocergetjouöen/ öaer bp blijben*
öefp toilöen genefolöaten meet :tn tobben: öoen tfTer
einölijft in bootten öattec boift ingenomen c^/ m öe
^taö berfeftert.
v©e 25oeren ban <®berpfel / ban €toente / ^aïlanb ®e®ot*
en |Bafterb?oeft toarenin öefetnö feer(terftinöetoa= ^.öan
penen. ^ei©2abeban$i>o0enlü3lieut.banöen©2m= fJS
te ban (©rangten ober 't ftrijgsbolft ban J|oilanö en mrhop
g;elanötoaS getroeftenom ijaer te ftillen/ en metten öft)ten/
rutterente bereenigen: maerfpluiöen bcel öuifenöen gJ3S
fterft geto02öen fijnöe/ enbp ftcrj Debbcnöe fommige beoan
folöaten tikfc aenboeröen/ joegen öen <©2abemet at s^1:»10
3ijnbolfttotopöc5Prontieren ban öen <02abebanöen £ff
23erge/ nietfonöcr pertjftel 3rjms lebend <Pefe2Boe; \3Sk
ren noemöen fjaer fdben öe öefperate / tjaööen tn öaer
bcnöelen een f toeeiö met een ïjalben öop ban een <£pe
öaer öenöoper neben uitgelopen toaö/feggenöe (pen
tjaööen totnorO toe om 't€p niettoi
tten/nu
moflen fp om öen öop becDten : fp öeöenUnibecf
beef moettoils?
öaerfe meefter toeröen/ men acnte öat öennenburg
banöttfpelöeoo2faftetoa^ ^e <02abeban l^oDenlo 9^
, Demberfïcrfttljcbbenöe met boetbolft/tsJ öaer toeöer- ueban
om na toe getogen en fteeftfeopteb!uc[)tgcö2eben/bp j?°öf^ó
een Cloofïer &mm genaemt / altoaer öaer tufierjen fcjS KJ»
en 700 öooöbleben/ bit maefttenfe feer beb2ee(t/ fo
öatfe niet meer fo fïonttoaren ai^teb02en: ïjpffoegfe
noc!) eens ttrffctjen ^Debenter en i^aröcnbera bP liet
; t©02pito!te/
öaeröer
ooft bete
öooöbleben.
^aerlten
rtrtM gerucfjte
^.»„../-r^.> öat
s«» öe
>.„ bpanö
\.., ,,»>s öe
x^. $Boeren
<x*^^
^^ /-.i^ ». .ï.^ .^ .„
een
tot
fijn befioef en
toille fjaööe/ en öatfe berftanö Ijaööen met etliifte ^§te*
öen op ter f fel gelegen/ en men meenöeöat öaerom
öie ban ^utpïjen öe folöaten ban hopman Henrift
ban Öen 25erge niet rjaööen toillen in-nemen ; ebentoel
fjaööenöe <©eöepntecröe banöe geunieeröe P20bin*
cien een anöer geboden / en b2efenöe öat öaer uit
meeröer inconbenientcn fouöen berrijfen/ om 't toelft
te boo2ftomen fcr}2ijben fp aen gionftfieer 5Cö2iacn
l^eere ban ^toieten boe toefenöe tot SCernoem öen
18 fflüaictp : öat tjet tjenleet toatf te berfïacn öeori?
eenigöeiö
öt'egealtcreer
alöaer tufffften
öen rniteren
foU
öateh/
en öe
berrefenentoasf/
öc fjuifTuiöen
toaerom fp om fulr te boo2ftomen Hem commit^
teeröen/ ncffen.$ ben toelgcbo?en ijeere <è?abe ban J£o*
ïjenlo / om öe gealtereeröe Ijuifltuöen / metten rniteren
en folöaten te recontilieren en öefelbe in benoo?lijfte ton*
tributictc béngen: fpljebbcn ooft aen öteban ^tra*
megen en2Cernljem gefcD?eben/ teneinöe fpatë nocD
eenige neffenS fjen fouöen toillen committeren/ om ©eéc*
fijn <0enaöe en Oem in 't gunt boo?f3 is te afftfteren : en %*Z
öen 2+ iBartp iy8o. fclj2ijben fp toeöerom aen öen Ee
boo2f3 l|eere 2lö?iaen ban^toieten en €nge!ö2eftjt s^n*,
ban 25?empt mofi tot Stralen/ fjoe hat fp uit net gJJJL,
fcï)2ijben ban öen toelgebo?en peeren Soüan <©?abe g?n
tnoïaaffau/ijc. «^taöOouöeröeSipurftenöomö^e^ commft*
re en <©2aeffcnap
ooft 0002commotie/
tjet rappo:t ttoe;
ban fan
g" " De
.o EutpOen/
fommige/
berflaen
naboen begrote
fpalt en ophoer öietuffcfjen öe ruïteren/ ftnecïjtenen ^toicrcn
Duifluiöen berrefen toas/ fulr öat leiöer<0oö/ fuift ee^ g"f£
ne bloeöfïojtïnge öaer na gebolgt toas / 't toelft tjen ban tuttmn
ganfeïjer fterten ieettoas getoeeflom fjojen/ en ftaö- cnfoiöa*
öen toel getoilt öat fulr in 't mogelnft toare belet. <©an {/"Sïf "
naöemael't felbe gefcljicö fijnöe mettoas teremeöie- tercerb/
ren/ fo toaö noöig boo2taen alle goeöe miööelcn te fiuifim*
foeften om alle öiergelijfte en bojöere cpjoerte en bloeö-, Den te
! (t02tinge te boo?ftomen/ toaerom fpïutöen tjenluiöen {£%.
toelfjaööen toillen bermanen en berfoeften/ öatfplui^ (f. 19^.)
öen neffens [jare <0enaöen alle bljjt en naeriligfjeiö
' toilöen boo2toenöen / öat öe felbe ruiteren/ ftnec ftten en
\ tjuifiuröen metten anöeren moctjten toeröen gerecon*
cilieert
en toeöerom
oberöatfe
fulrooftbo?öer
bloeöft02tingc
bermijt bereem'gt
en berfjoeö en/ en
öaer
öeboir toilöen öoen neffengfiare ^cnaöenomöcrut'
teren en folöaten noclj boo? eenen ftleinen en 6o2ten tijö
inofficio teuelpen fiouöen/ fofp baflelp berboopten
I öefelbe eerftöaegs contememem te öoen Debben/ ge^
meen?

.1
de Boek
Het veertien
ïijhban
Denun

mstbt fommiae $2óbinrten be ptnmngen baer toe no*
8 nretoar
eban
cbt/ enbatfe
opgeb?abtenbe:
be Dabben
öigalre
7tiretot
cinbebefelbe
enten b'anber
en bertoae
cuiteren en ftnetfnen mibbelrenjb met bictualie mocD'
tenberfo?gt tooien/ Dabben fp bendeere ban$oel*
geeft felfg afgebaerbigt / op Dat boo? fijne p?efentie / in
te uitbeilinge bes? te beter o?b?e foube mogen geDouben
toerben.
3£e <©?abe ban l|öDenlo Wiïu mf bbeïertijb fijn W*
f02te fo berbolgt / bat fm be boo2f3 poeren meed tot ge*
ijoo?faembeib geb2acljt en be toapenen ter neber te
legaen Ijabbe gedongen/ uitgenomen bte ban Jfêaflen*
b?oe& Dk nocD lange baer na Dertnec&ig bleben.
3£e <©:abe ban ^oDenlo toog baer na met eenfge
lic ban
ruiteren en ftnccDten boo? <®lben3eel/ be toeïfe fjem ben
*fofjcnIo 10 2fip?ili0mct berb?ag toerb obergegeben/ baerDp
neemt
<@lben< fijn eigen benbel baer^ebenifet Xieutenam af toa#
tnlefbe/ en baer mebe berfefeerbe.
Stel in.
4Loninh
omtrent befen tjjb (mam tijbtnge bat be Coninft
j^enricusf
ban $o?tugael oberleben toa# ben leften
H&cwci*
Ctt$ Ö.UI
fjanuarplllnno ij8o: €nbat beConin&ban^pan*
gienmetbe
blote bte hp beceib Ijabbeen biemen Dab*
gael
Carbf*
be
laten
luiben
bat op 25arbarien foube baren/ op fBo?*
naeloüCC
Jköeu.
tugael töiibe / om 't felbe metten toapenen in te nemen
en'te conguefteren
/ alfotoilben
ben roeptot ging
bat tik
ban $0?*
tugael
3&on Sfintonio
Conlnfo
manen
boo?
ben Daet bte fp be <§pangiaert$ toe b?oegen : oob mebe
bat^ucb'^K&a <0enerael<©berfte oberbefelbe blote
toatfgemaefet. 3Me tijbtnge b?acbt eenfge Dope mebe
boo? be$eberlanberg/ bat ben Coninn ban £pan*
gien
fjil» toerfe
baeromtoerben/
b'00?*
loge albaer
albiertoat
facDterfoube
foubebinben
mogen/ batgeboert
en baer uit berftonbmenoofe/ batbe #2ince ban f&ar*
ma een beel ^pangf aerben uit net 3lanb Dabbe gefon»
öen om teaïbaec
b'<£)02loge
ge^
b?uiKt
toerbentegen
/ en be
niet^o^tugefen
ten cefpecte inban
Bet actoo?t
met Dk ban Sfictoiö en l^enegou gemaent : boeïj üet iö
na&ebonöenbatben «rijg in po?tugael niet lange ge*
öuertöeeft/ toant al Doebiel ^on ?llntonio boo? Coninfeban ^ojtugael uitgeroepen toaö/ fo öeeft Op na
't berïietf ban eenen fiag be blucöt genomen : en betoijle
beConinn ban ,§pangien ban langer fianb/ be<©oubemeurö/ opper Capiteinen en ben ^belal getoon*
nenengefub02neert fjabbe/ foijS fjpboo? 'tbeleibban
©onfln*. ben hertog ban 3Clba/ binnen ^8 bagen genoegfaem
meetfer ban gefjeel |&02tugael geto02ben / en 3&on %te
Üjonio
ïuerb
tonioiö
met grote ftoacigïjeben/ moeiten en perijne*
taao?Co#
nfiilt ban len/ en na bat Ijp omtrent 7 maenben lange bolenbe
* Doo225o|Tcf)en/ a®tlbeuniffen en i§teenrotfen / ten Ie*
$o?tti
gael
toep
(len beö Conint ban ^pangien öanben (fjoetoel Ï)P
no?en/
borg öen 1.^000 bucaten op fijn luf gcfet öabbe ) ontnomen en in
<Lüni!\h
hm
©janncijK gearribeert ; be toeln een feer grote ton*
ijuefre
boo2 ben Coninn ban ^pangien gebjeeft tó / te
4>pan>
meer betond ÖPm een jaer ttoc of b?ie ook meeftertè
neemt
Ofen
getöojben ban alle be Rebenen Caflelen ban be Cu*
JtU>
y$O-.cl
in ftenban5Hfrica/ banbe€planben 3fi5502es?/ mitfga*
en Bet*
berjs alle b'€planbentn (©o|t-3!nbien beiUrone ban
öjijft
pojtugael fuüject toefenbe/ in boegen bat be Dope/ ük*
ü,.oii'itn«- men ïjabbe bat beConinB ban ^pangien fobeletocrr
tonfa
i)00?©UC mette ^o?tugefen foube fertjgen/ en fijne mibbelen al*
baer confumeren/ bat befe ^eberlanben niet fo fteaer*

fouben gegtteït en aengebotDien toer*
ben alg te bo?en / berbtoenen is?. 5£orD be p?ince ban
«©rangten geftabigfo?ge b?agenbeom tebèDoubenbe
plaetfen biemen ïjabbe/ Deeft benluiben genoeg ge*
toaerfdiout / batfc Den op fulbe of biergelijfee pbele bo*=
peniet fouben laten inflape toiegen/ ficD groteljjn öe*
fiiagenbe / bat alle fijne toaerfcDoutotngen / getreutoe
, bermaningen en aenpojringen om een0 te refolberen
opeengoebe o?b:e en een goebe boet op alle fanente
(lellen in be toinb gefïagen toerben : en gemerftt bat be
bergaberinge ban be #?obincien tot Sïnttoerpen öp
geiene ban refolutie opte p?incipale articulengefon^
ben toefenbe in^anuario bpbe grote inflructien aen
alle be pjobincien toaö gcbleben onnut en fonbec
b?ucfit of p?oföt / boo? bien be $?obincien nare refoiu^
tien nietfo?meerben na ben nooben gelegent^eib ban
berfaneenHlanben/ toaeromï)? alsfnocö ganfcöno?
telijB bonb/ bat be «©ebeputeerbe t)k inbe generale
bergaberinge gefonben toerben / fouben fo geauto?i*
feerten gematljtigt bomen ban fjenluiben meeflersf/
Hat al toaft bat fp (jaerluibec abbijg mebe b?acfiten/
fp noffitaniS hk$ niet te min fouben bermogen (na
bienfp fouben geïjoo?t en berftaenDebben be rebenen
biebp alle be<6ebeputeerbe fouben boo?t0 geb?ocbten
boo? geto02pen toerben) te nemen fuln abbjj.ö en refo*
lutie aljef W tot bo?beringe en berfeaeringe ban ben
ïanbe foube bebinben te befio?en/ fonber geboubente
toefen ( fo fp boo?mael0 Dabben getoeeft ) begbalben te
fcljicfeen aen ftenluiben meeftersJ/ obermit^ben flaet
ban be Blanben fulB berflanb en berfenbinge niet non^
ben b?agen/ atëoo?fa&e toefenbe niet alleenlijft ban
groot tijb berlieiS / maer 000 ban een grote ongeregelt*
fielb en confufie in ben gemenen fanen. ^Infgelijr bat
alle be boo?f3 P20bincicn fonber eenig tegenfp?enen
Dun t'famen fouben berb?agen/ enacco?beren teber*
onberbanigen 't gene in be boo?f$ berfamelinge foube
gerefofbeert too?ben / fonber bo?bec meer eenig uitfM
ofberb?agtegeb?uiften. Anomalie eïcufente fcDou?
toen tik namaelö be ^?obincien fouben toillen boen/en
toeg te nemen alie oo?faaen ban lanbD^ben / bat be
<£5ebeputeerbe eer batfe fouben mogen treben in Dan*
belinge en conferentie metten anberen / fouben boen
blij&en ban baren iaft en bolmactjt/ opbatmen niette
bergeefö befoignere. |Baec toant top in öet nabol>
genbe25oe& ban befen/ enbatteraennleeft/ benben te
Danbelen/fo toillen top D«rtoat ruflen/ en bit $Boe&
befïuiten mette naboigenbe fp?euben / ober een &o*
menbe met Det geboelen ban berfcDetben ^i(lo?pfeD?überg.
Die fijn vyand nieten vreeft„ot veel te kleine acht,jhier
Werd licht overwonnen meeft^en daer toe noch belacht,, fchier.

^aer bp boegenbe be tooo?ben bejs 3©ijfeman#
tot einteltjb bcflutt ban befen :
Eer dat gy wat begint,
So vraegt te voren raed,
So gy wat goeds verfint,
Geen goede raed Yerfmaet.

Einde des veertienden Boeks,
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Van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten en Borgerïijk&(r^>
oneenigheden , gefchied by tijde van Alexander Prince van Parnia, &c>
Gouverneur en Capitein Generael van de Nederlanden, onder

't gebied van deri Conirik van Spangien.
KORT BEGRY?
EN INHOUD.
E Staten van Holland en Zeland refolveren tot genen tijden met den Conink van Sj^ari»
gien eenigen vrede te maken. Des Coninx nacm in 't ftuk van de Juftitie en andere achter te laten. Den Conink voor vyand der Landen te houden. Des Coninx Zegelen
metten eerden te cafleren en wederom nieu te doen fnijden. Dat fy den Prince van Örangien fouden verfoeken tot Överheer en Prote&eur der Landen van HolIand,om welfe
verfoek te doen aen den voornoemden Prince , eenige Commiifariflen werden genoniineert. De Staten van den Lande van Utrecht refolveren van gelijken den Prince van
örangien de hoog Overigheid te defereren.Des Prlncen vertrek na 6raband.De Staten Generael verfoeken
den Hertog van AIenc/)n tot een Souvercin Heere, die gthult werd als Herroge van Braband en de Gedeputeerde van de Staten van Holland en Zeeland doen hem mede eed 4 doch hy geeft een renverfael , dat fy uit
krachte van dien niet verder fouden verbonden blijven dan metten andeien Provinciën te houden een vaiteu*
nie in *t gene was belangende de gemene Oorloge en contributie pro rato van haer quote, en fich niette fel vc
te gedragen opte voet en loop vande Munter-ds ook wat betreffen mochte de wederfijdige handhoudinge van
de Privilegiën, rechten en gewoonten der refpe&iye Provinciën. De Staten V3n Holland bieden de Souverainiteit en hoog Överigheid den Prince van Örangien aen. Acceptatie van de Prince van Örangien vande
hoge Overigheid, fo lange de Landen fullen zijn in Oorloge» Opdracht van de hoog Overigheid by die van
Holland aen de Prince gedaen.De Staten van Holland hen houdende voor ontflagen van alle eden en plichten
daer mede iv den Conink verbonden waren , doen eed van getrouwigheid aen den Prince van Örangien*
Forme van den eed die de Prince van Örangien als hoge Overigheid van den Lande van Holland heeft gedaen. Forme van den eed die de Staten van Holland den Prince van Örangien doen. De Staten van Utrecht
delibereren om den Prince van Örangien de hooge Overigheid van den felven Lande te defercren. Die van
Holland verfoeken den Prince van Örangien tot Grave van HolIand,d'welk den Prince accepteert. Mifïïve
van de Staten van Holland aen den Staten van Utrecht , inhoudende de redenen en motiven waerom fy geneigt waren den Prince vanOrangien voor altijd en in perpetuite te confereren den titul van hoog Overheid,
Grave en Heere , in confideratie van de meriten van fijn Excell. t'haerwaers , als de particuliere obligatien
van die van Holland en Zeland tot fijn Excellentie/t welk fy niet konnen laten fonder te behalen de feïunde
van ondankbaerheid en ignominie. Dat fulx ook is conform de travaten en accoorden fo dikmaels bevefiigt»
Verftaen daer mede hen niet te vervremden van de vafte unie , vrundfehap , correfpondentie en broederlijke
conjunctie, maermet gevoegde krachten ganfchelijk uitteroyen 't jukdeSpangiaerden en hare adheren-*
ten , en te onderhouden de ware Religie en Godfdienft , en hoewel fy den Hertog van Alen^on niet erken*
nen « dat het fel ve geen feparatie noch affcheidinge foude cauferen tuflehen henluiden : nadien fulx gefcheid
by tradaten en ftiputatie ten wederfijden en content van fijn Hoogheid. Bieden die van Utrecht aen met die
van Zeland alle mogelijke aflïftentie,met prefentatie om van nieus te beveftigen en ratificeren hen verbond,
poincten en articulen daer op de Landen van Holland, Zeland en Vriefland, fouden mogen procederen tot
huldinge en inauguratie van den Prince van Örangien, als Grave van de voornoemde Landen, welken conform fyden Prince van Örangien leveren een brief daer in fy hem aennemen voor Grave van Holland , getekent by drie van de Ritterfchapen Edelen, en ter ordonnantie van de Burgemeefteren en Regeerders
yan Steden van Holland , getekent by de Secretariffen der felver Steden, en befegelt mette zegelen van drie
van de voor fz. Edelen en zegelen van alle Steden. Doch vermits verfcheiden verhinderingen en het tyrannig
en moordadig ombrengen van den Prince , is de huldinge niet geeffe&ueert. Wat de Staten van Holland
den Prince van Örangien door hare expreffe Gefanteri doen aendienen. Articulen by den Prince van Oran^ien in de vergaderinge der Staten Generael voorgehouden in April 1580. De Heere delaNouekomt
voor'cCafteel van Ingelmunfter , vanwaer hy vertrekt op een aenflag naer RijfeJ : maer den aenflag te
vroeg ontdekt zijnde vertrekt wederom , daer over eenige van den aenflag wefende fijn geexecuteert. De
de Marcjuis van Rijchebourg , vervolgt la Noue : befpringt 't leger van
fcorchgraef van Gentvan, nuIa genoemt
Noueen Marquette werden gevangen. Verklaringe vanden Hertoge van Anjou*
la Noue: de Heeren
nopende den Heere van Ia Noue. Refolutie van de Prince van Parma om den Heere van Ia Noue na Spangien tefenden ; en waer door 't felve verhindert werd. Den Keifer fchrijfr aen de Staten Generael : en der
Staten antwoorde daer op. De ftad van Dieft werd van de Staten volk beklommen , en nier fonder grote
blocdftortinge ingenomen. Aenflag van eenige Malcontentifche Heeren op de ftede van Bouchain. De
Malcontenten binnen en buiten Bouchain geflagen. De Heere en Baron van Selles wert gevangen en op
Rammekens gevoert , alwaer hy na lange gevangenifle , door hertfeer in den jaer 1 584. in de gevangenifle
Afgeworpen brieven
fterft. Aenflag op Brultel te vergeefs. De Heere van Hefe gevangen en onthooft. Cardinael
Granvelle,
enden
aenFonk
Grobbendonk,
van
Heere
den
van
en
van den Abt van MarolleS
De Grave van Rennenburg hadde berou dat hy hem te vroeg hadde geopenbaert aen de Spaenfe z- jde : doch

het herte werde hem wederom in gefproken en krijgt nooft-brieven,
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Raven en andere fchrijven aen Rennenburg. DesPrineevan Orangien forge en advijs om het ontfet van
Groenineen te beletten. Den Overften Bartholt Entens van Mentheda wort dood gefchoten.Wat Barthol.c
Entens vooreenen in fijn leven is geweeft. De Grave van Hohenlo werd verfocht byde Hopluiden van
fijn Regiment, dat hy het OverfteColonneïfchap fijns Regiments wilde aenvaerden , dochhy floegfulx
af. Die van Groeningen werden benaut : men hoort geruchten dat 't ontfet voor die van Groeningen voorvan
Provinciën komen tot Deventer , om 't ontfet van
handen was. De Gedeputeerde van de nader gcunierdeerde
Grave
den
aen
fchrijven
unie
nader
de
van
Gedepute
De
en.
verhinder
doen
te
beter
te
en
Groening
Hohenlo. De Grave van Hohenlo trekt naden vyand. Grote hette en dorft der foldaten int marcheren over
de dorre heyde. De Grave van Hohenlo fielt fijn Volk in ordre om flag te leveren. Marten Sckenkvan
Nijdegem Oerfte der Malcontenten in defen tocht , fielt en ordonneert fijn Volk tot den felven flag. De
(f les,) fla^ begint en fchijnt tot voordeel der Staten te fullen aflopen : doch 't verandert, en de Staten volk nemen
dood.
blijvenOverfte
Vendrig
rden en
en ,deLieutena
Wijngae
.
werdenvangeflagen
de*vluchtenen Adam
ntenNijvelt
, en andere
Hopluid
en eenigevanandere
Nijvelt Willem
Suilen vanJonkheer
Tonkheer
Officieren van 't Staten volk gevangen, Harman Cornput focht de vluchtige tot Coeverden te vergeefs op
te houden. Schenk komt tot Coeverden. De Staten volk breken de belegeringe voor Groeningen op.
Tan Robaert verlaet Wedden, 't Verloop van den Adel uit de Ommelanden. Twift en oneenigheid binnen
Svvol. De Staetfgefinde Borgeren vanSwol krijgen affiftentie. Het Maftenbroek gebrand. Geelmuiden
j^eflicht. Die van Vriefland befchanfen den Opflag en leggen daer volk in. Gelegentheid van den Opflag.
Twiftenopfprake nopende 't verlies van den flag opte Herdenberger Heiden. Rennenburg belegert de
fterkte van Delfzijl. Rennenburg trekt met Schenk na den Opflag , d' welk (y belegeren. Rinfwoudes
Vendel geflagen. Schenks wreetheid over eenige gevangenen. De Gedeputeerde van Vriefland fchrijven
aen Sonoy : defgelijx fchrijft Graef Willem van NafTau aen Sonoy, om proviandein den Opflag te befchicken. De Schanfe van den Opflag werd aen Rennenburg overgegeven. Den Grave van Hohenlo
neemt de Vendelen uit den Opflag gekomen, wederom in dieritt, trekt in Dockum, dacr de Rennenburgfe
een fterken aenloop op doen met verlies. De Staten volk nemen Meppel in met de Kinkhorft.De Prince van
Orangie werd Gouverneur van Vriefland , en Barnard van Merode Heere van Rumen fijnen Lieutenanr,
Delfzijl word feer benaut. De Grave van Hohenlo m2ekt gereetfehap om Delfzijl te ontfetten. Hohenlo
trekt voor den Opflag , d'welk hem werd opgegeven : neemt ook de Schanfe van de Monicke Zijl in. Die
van Delfzijl parlamenteren, en de foldaten van Delfzijl geven de Schans over en verraden haer Overheid. De Regimenten van Norits en Michiel Caulier komen in Vriefland met een deel Duitfe Ruiteren.'
Mlffivevan den Grave van Rennenburg aen den Prince van Parma. Publicatie t'CJtrecht van den Stadhuife gedaen den 18. Juny, 1580. op 't ftuk van de Religie. Vertoog en begeren des Eertshertogen Matthias aen den Staten Genérael , en hare antwoorde daer op gegeven. De Coning van Navarreen Prince
van Condé geven befteilinge uit op vrybuiterye , 't welk de Prince en Staten niet toe ftaen. Publicatie die
de Coninginnevan Engeland heeft doen doen, den 15 July*, 1580. De Staten Genérael refolveren den
Herto^ van Anjou aen te nemen. Namen van de Gedeputeerde die van wegen de Staten Genérael metten
Hertog van Anjou fouden handelen. De Hertoginne van Parma komt tot Luxenburg en voort tot Namen. Bouchain werd van de Malcontenten van Henegou belegert. De Prince van Orangien maekt flaet
en flaet middelen voor om Bouchain te ontfetten. Bouchain werd overgelevert. Onrufte t'Utrecht.
Dood van Frederik van Tautenberg EertsbifTchop van Utrecht. De Conink van Spangien ftelt twee
Seminarien in , fo tot Loven als Douay. De Grave van Rennenburg flaet vier .vendelen van der Staten
volk. De Grave van Hohenlo trekt na de Rennenburgfe toe in goeder ordonnantie. De Rennenburgfe
wijken uit het Veld voor Hohenlo verlatende bagagie en proviande. Hohenlo vertoont hem dicht onder
Groeningen. De Rennenburgfe komen voor Auwerderzijl. Dood van Capitein Hans Bouwinga. Hopman Luyt Rijckefz. gevangen. Grave Willem van Nafïau werd gefchoten onder fijn knie. Coeverden
aen den Grave van Hohenlo overgegeven. Rennenburg belegert den Opflag , en werd hem overgegeven. Hohenlo belegert Lingen. Rennenburg doet de Schanfe van den Opflach Hechten. Des Grave van
Hohenlo volk werd van Rennenburg op de Bourtange geflagen. Grave Willem van NafTau fchrijft aen
die van de nader Unie. De Staten van Holland fchrijven aen de Gedeputeerde van de nader Geünieerde
Provinciën binnen Utrecht en aen Sonoy. Die van Vriefland fchrijven aen de Staten van het Noorder-quartier , en verfoeken dat zy de Frontieren ter Zee gelegen willen befetten. Ens en Blankevoort leggende in 't
Gootter van Groot Auwert, pionderen en beroven al 't platte land daer omtrent: haer Vendelen werden geflagen. Blankevoort gequeft fijnde werd te Dockum gevangen gevoert: den buit verovert en 't Cloofter van
Groot Auwert verbrand.Rennenburg krijgt Coeverden wederom in. Die van Oldenfeel vrefen voor belegeringe,fenden haer Gedeputeerde aen 't Collegie van de Geünieerde Provinciën , tot Campen , en verfoeken
verfcheiden pointen: en d'antwoorde daer op. Gelegenheid van Oldenfeel.Rennenburg belegert Oldenfeel.
De borgeren dwingen 't garnifoen fich over te geven. Rennenburg belegert S wol. Pettain en Creffoniere gevangen. Rennenburg krijgt nieuwe hulpe, breekt voor Swol op, en belegert Deutichem , daer hy ook op
breekt,en belegert Steenwijk. Hans Mom Overfte Luitenant van Rennenburgs Vries Regiment werd dood
gefchoten. Hoe fterk Rennenburg voor Steenwijk was.De belegerden fchrijven om ontfet.De Rennenburgfe
nemen de Cuinder in en pionderen defelve. Menigerlei uitvallen der belegerden van Steenwijk geduirende
't beleg. Periculofen brand binnen Steenwijk. Voorts werd hier verhaelt alles wat gedurende defelve belegeringe van Steenwijk binnen en buiten der Stad, fo by den beleggers,belegerde,en ontfetters gehandelt en gepleegt werd , gedurende tot den uiteinde van den jare 1 580. daer van in 't na volgende Boek de refte voort
komen fal.Middelretijd nemen de Rennenburgfe Sloten > Staveren en Mackum in, daer fy een Schanfe doen
maken Herkende ook op nieus het Cafteel van Staveren. Defe victorien Rennenburg hoogmoedig makende,
doet hem fchrijven aen die van Enkhuifen , dat fy en de nabuir-Steden van 't Noorderquartier aen hem fouden
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«fen feriden , orn te handelen van vrede , op, den voet van de pacificatie van Gent. Dapvaér'fc van de Staten
Generael tot Delfin November I 5 80. Abfolute macht en 'procuratie by de vier Leden van Vlanderen gegeven aen hare Gedeputeerde, om te refolverenindevergaderingeder Staten tenerael. De Prmce van
Parma neemt Ni veile wederom in: fchrijft aen die van ÊrufleU De Gedeputeerde Van de Staten 'Generael
fchrijven aen de Generale Staten haer wedervaren metten Hertog van Anjou . Brief van den Hertog van
Anjou aen de Heeren Staten Generael. DeHeerevan Nyenoort krijgt commiffie om fes Vendelen Soldaten te mogen oplichten , tot ï 50 hoofden elk Vendel , van wegen de Geünieerde Staten : gelijk hy doet
en befchanfl fich tot Winfum in de Ommelanden. Dood Van den BiiTchopvan Ludik. Accoort tuflchen
Meefter Antonis vanGrifpereen Gerrit van Ratïngen ter eenre, Lodewijk van Kfóntfoort Droft van
Hattum ter andere zijde . 't Cafteel van Hattum by verraderye overgegeven . JBegeman en andere binnen
Hattum gevangen. Het Cafteel van Hattum werd van wegen de Staten wederom belegert , befchoten
en
ingenomen. Lodewijk en Willem van Loon werden onthooft en gecjuartiert.
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ff lebben in net beeïienbe i5oeft bctfraclt/ alfo be boo?f5 Staten gebucenbe be tooo?leben <0ö2ïoge fwb^
bat bc p2opofitie
ban'tboo?
aennemen
ban ben in b'albecuitectfe noob fjabben bebonben/ en alfnocö JSr
J^ectog
ban 3ünjou
ï^ecebanbefe
üebonben / befonbeclingen pbec/ gettoutoigfteib en af- fcect en
jïebeclanben / Den J|oHanbecig en cenige fecrie ban ben feec^0O2lucBtigenJ|ooggebO2en©O2tl toStf«.
anbece $20bicien niet bebaegöe/ en bat fp en^eeceben^2inceban<©2ahgien/ dc.enbatbefelbe ^%el
ïiacc toe niet nonben becfïacn : ook mebe battec feuecc Itjf en goeb boo? ben ingefetenen bec felbec Sanben bmt fnetxm*
ConnnijTaciflett toacen gefonben ban be Staten 43e- ^ollanb en ^elanb goebtoilliglijncn en in albecb?o*
necael met inftcuttie om be Staten ban ^olïanb baec migljeib en getcoutoigDeib öabbe laten gebaui&en en
toe te inbucecen / bocï) te bccgccftf : entoant bp be in- geecponeect / boben ben bienfï en bedien ban bc ^eccen
jlcuetic iic «èebeputeecbe ban be $20bïntien mebe ge* fijne ©02(lcltjKe <©enabe 252oebecen / in bienit ban ben
öebcnin^anuacp 1580. baec toebecom feececnftcïplt Sanbegebleben: Rebben in aenfieningeban bien/en
op acngeljonben toecbe / om alftilfien machtigen ©02ft bat egene €D2i(ielpec/ getcoutocc/ aengenamec/nocfc
niet tot onb?ïenbe te manen/of mogeujn tot bpamfcljap te ecbacenbec ©02fl noebte pecfonagie tottec p?otectie
te bectoecnen/ en boo?be gcoteen lange bctfmaeb> of ^oog-Obetigjeib obec be boo^noembc tlanbcn bc?
Deiben itleinacDtutge te boen óennemen of fabo?ife- bonben / becfocfit/ noepte geflclt foube mogen too? ben :
ren be tegenpactpe / ban betocl&e fip baerom fonbee beljalbcn bat alle bingefetenen bec boo2f? kanoen
onbeclaten of opljouben gefollicitectt toecbe/ gchjü Dooglrili altoos / in tefpau aló bo?en/ aen fijne Bo?fte*
m'tbeectienbe 25oea baec bah inentte fó gemaent: lijhe <©cnabe ccnflelüHcn bp ben Staten tjoojnoemt
fo 3ijn be Staten ban Jgolïanb / na \iat ben f^incè ban becfotfit foube to6?b,cn tüt abfolute <©betf)eece en $20* fev M
<®cangien toebecom tiit <£>becpfel tot ailinfterbam/ tectcuc bec bö02f3 £anben ban^ollanb en Eelanb/ ^^c
en baec na op ben ^age geaccibeect toa0 / in Ijace bec* onbec alfulfte conbitien atö met fijn ©ojjïelijfee <6ena- ban ®*
eabecinge in communicatie getcebén met be (©ebe* be foubenuonnen obecuomenen becb2agcn too?ben/ gj"8*?1
putcecbe ban be Staten ban SEelanb/ op'tpoinctban met conféebatie banbe toelbaect en be gececïjtigfjeib %°attn
fiet aennemen ban ben %ctogban*flnjouof2Clencon/ ban bec felbec =Hanben: enten einbe fijne ©o^fteiijlie uan«b0
en fjebben cintelyn gelijfeclijn t'famen gecefolbeert en <©enabe D^m foube mogen boo2fien ban b'albccbe- }&??£
ben 49 JÏSactp baec bp te pecfijleceh/ bat
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/ S*n ban <aibenbacnebe!t / gfan |^aectf5. Hwtë
en bat in plaetfe ban biert bcnaem bah ben 25acbefcn
©e^ %mtel ban
©iffcöec
/
UKeefïec ^acob ©aine en 3fafpac ban ©of^ fen
Ocangien en ben Staten ban ben boo?
^ince
(F. 197O

communicatie
te tceben
/ te Ij02en opd5enabe
allejs bebaec
goebe
S?e
«onjnr
Eanbenöebiuif
/"altfet/
cepjefentecenbe
be ^oog-#be?
boo?^ met
fijne ©02fielijfie
op J^
JJJJgÉ
becig^ | inbecgen/en
en bc felbe J^oo^^
riöweto alöaei:
?ïSï noemöen
meininge
ban
füne
©02fielijöe
<0enabe/
en
ben
graten
re
^?fn?
ban be ijeib foube to02ben be$to02en / onöcc ben ceb Xm baec
anfHtfc toe f0utjc tooien geconcipieect/ bp allen ïïecDtecen/ ban aiïcè te boen cappo?ts ,
te j»i?0'
gaen^
nboo2
ftace
D€n
30
fo
be
boo?f5
Commiffaciffen
bp
ben
P2in?
gfïS
ban
tik
/
en ^cljuttecpen
Scfacfi' ^fficicenfoubenbec
ce foubeh gaen / om ben felben be^oubcceintteit teino
b^agen en óniflagen tooien. <^at
ter w ia» beneeb
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©ats, batmen boojts? alle ontoillige Uit ben £anbe fouöe Staten ban i|oiïanben <!3ebeputeecbe bèn Eelanb/ ^li&
seacicn boen bectcceaen : bat te 3egeïen ban ben Coninb al- be boo2fcD?ebcn cefolutie/ nopenbe be foubeceiniteit en De
banben om metten eeeften fouben too?ben gecaffeert/ en toe* geccfumeect/enfijnbaecop becfeïjeiben bifcoti2fen «gn>*
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©ocB fo Daer biberfe anDere stoarigljebcn bielen / fo tö
bp Den<£Dclen en <0eOeputcetDe ban De fleDen belooft/
n fccrcct te Bou>
Defdtie en De Difcourfen Daeren/op engeballe
tot berfeïieringeban
tenen niemand te rebeler
Bocötoin.' ben oenen Die geconmmteert toaren om 't felbe fijn
ben/öocfj
©o?fïefijBe <0enabe aen te Dienen / Defen bp Den boo?*
refoltte»
n €öeïen en <0eDeputeerbcn ban De fieöcn mitf*
ren fe* fcfj?ebe
treet te gaDertf Den &eccetati$ ban De Staten te onDertene*
nen/ en toajs onöertenent €>ü$d ban «ggmont/ tB. ©u*
benboofbe/ SfloBan ban fïaatljeneffe/.'ioBan bart
^ctjagen/ m ban ^uplenbau opbelt/ €o?nelïg ban
25eberen / 38. »nfen/ =É. ban Der Eaen/ 2CD?iaen ban
25ercfienroe / peter De Sites/ jStubec / §acob <£o?ne*
Iif3. ban jjBoerfierïien/ <&. 23?affer/ $. De ffêeer/ a©il*
ïem ban $|emf neren / «3. ^oogebeen / p. ©osS / föep*
nier €am/aiailiem^ar Defen/ ï$t$9M& *W/
3!acoü ban Campen belooft Dit meDe fecreet te BouDen/
©. Sanf3 Sonfeft / Cozneltë Croefen / % ban <0lben*
öawebeit/ 3fob ban flïitoen peterfê. 2flelb?ecBtban
iofen / 25artBeImeu£ JSupê ban 3Boeringen / SCrent
.3&ueflre/ <£5.3©oIf/ is.oBamJ/ 3flrnenbout/,<©obert
Dan 25tocDupfen/ Sfangfanfr^teenDupg/ SUbjiaen
aimomfó. % De 3Fo?eeft / ^jan Jlfêaerf5. ©iffcljec / %U
bert &uttne0/ Saeob^utoerttf /3Francoi$,paeIfon/
Claes* ©.^iiptB/©^ ^niierf3.5HD?iaen fiEatööffó.
3&.25!ancftaett/ ^euf Den/ <0erritban€rapeftepn/
3!ague$ .gcBolIen. <È5eertruibenberge/ ^ebafïiaen
^foofien. J^aerben/ 3Jari peter 3üertf5. 3©ccfp/
San 3|anf3. <3I.DeB?eelartb. iBupben/ farmer*
ritf3. föocl JlBanniner/ ©♦ 25up$/ nocD ftonD on*
Der/ 3©p onDerfcï)?eben a$<0ebeputeerDen banEe*
ïanD beloben Dit fecreet te fjotiDen/ onDertenertt/ ^flacob
©alcne/ 3©. ïfcoelfmtf/ Cafperban ©ofbergen/S5.
25arraDot/entoatneDertoaert C- de Rechtere.
©en z8 iBarnj 2ünno 1580. BaDDen be staten
ticSÖefoïu*
öan
ban ïttrec&t / bermitö ip 1 om beel meraelijKe rebenen
Be £>ta» meDe niet nonDenberftaen/ omDen^ertoge ban Sik
ten Dan
ïUtrccöt ïencon tot een Crfljeer aeh te nemen/ gerefolbeerten
om De
befïoten Dat fp Den pf nee nan <a?angïen De Böog-<©foé*
<©# rigöeiD ban Den lanDe ban ötrecftt fouDen Defererem
5003
uerfg*
HiDDeïertijti Dat Defanc aifulr toasf gerefolbeert /
geto !an
ban
Hen
toerDen berfcïjeiDen anDere fanen ge^anbelt bp De
öcliau
illtrecöt Staten ban ï^oüanD / a$ Datmen met abbijé ban fijn
teöeftre* €reellentieeen 3CgentfonDe fenDenm^enemernen:
ren.
gcacco?beert eenbijftigflen penninn om te fïaen/ tot
©cr>
fcïjeiben berballinge banbè ftoflcn Der <£>o?loge cnouDefcftuIanbere
fahebante De
jufHtt'c/
^apifïife
faken in Denopte
bacantie-Dagen
i|obe
aebterrebifie:
te laten alle
/ eenige
gebe
&ta*
committeert
tot
Htanbraöën/
eenige
Dfe
tegen
Den
tetiüau
ï^oilanö iï 3llp?il opte bergaDcringe Der Staten <©enerael
Be&cfof* fouDen compareren tot 3Cnttoerpen : een repartitie ge*
gntect.
maent ban tfoooo gulDen Die binnen 3 Dagen moften
toerDen opgeb?ac[)t: óöb eenboo?fïag gemaeat om met
öie ban 2CmfierDam te befoigneren op te renunciatie
ban De fattëfactic tjen-lutDen berleent : beiDe De p?eDi<
cantentotïepDen Dietnttoifi toarenrDaerbaninöet
1 % 25oen mentie ijef gemaent / te fufpenDeren / tot berBlaringe ban De eerfïe aenflaenbe ^pnoDaïe bergaDe*
ringe : eenige gecommitteert tot ©ebenter fouDen rei*
fen bp De <6eDeputeerDe alDaer / en meer anDere boo?*
ballenDefaben. €n i^Den pinceban <©?angien Den
t
7
3Cp?il na noen uit Den ^age bertrocnen/om toeDerom
fe
re
be
&?ctince
»
tr
na
2Cnttnerpen/Daer ïjp met groot berlangen bertoacDt
toeb
om na
toerDe/tereifen.
53?a#
511 eer top nu ban anDere fanen Die Bieren Daerge*
&anb.
beurt fijn mentie manen/ Debben topgoeD gebonDen
öetoijleöicrboo? mentie gemaeKttsf/ nopenDeDefane
ban De fjocg ©berigbeiD en foubereimteit ban i^ollanD
en EelanD / ij oetoel Bet niet op eenen njD ijS afgeöan?
belt / al Dier 't gene Daer ban gefjanbelt fé bpDen anDe*
ren te laten bolgen. ^§0 Dan De pobincien ban25?a*
banD en ©iaenDeren meefl D?eben De fane ban Den ^er*
togban 211lencon af tebanDelen/ en tot Baren hertog
en <0:abe aen te nemen / en Dat fülr bp De <©enerali*
mt fouDe geDaen toerDen/ fo ijstoel Defane fo berre
geb?acljt/ Dat Daer berfcbeiDen <©eeommitteerDe fijn
gefonDen aen Den boo?fclj?eben hertog met p?ocura*
ttem Date Den a sCugufii 1580, 3©elne Cebepu*
2 elan b
rcturne*
ren fjarc
rrfoluttc;
biefe
norïj

teerDe metten boo?feFj?eben l^ertog Bcbbcnfeöerear- 1580,
ticulenbeJlotenDen 19 ^eptembji.öDejcffelbcnjaer.ö/
Die bp De boo?fcbjeben <0eneralc Staten Daer na
fijn geapp?obeert in De bergaDeringe geBouDen ötrif
nen ©elf Den naeft leflen ©ecemb?ijs 1580. ©art
alfo alle De folemniteiten Daer toe beBo?enDe eerft fün
bolb^acBt en gefloten Den 23 ^anuarp 1581. tot5&o?*
Deaur / en Dat De tnnulDinge ban Den boo?noemDen
hertog/ alö hertog ban 25?abanD en Sfêarfegrabe (f.i^.)
begs Bepügcn ÉyK/ eerft geDaen is Den 19 en nabolgenDe Dagen totten rz JFeb?uarp 1^81. foallesf fal
berBaeit toerDen tot fijner plaetfe. €nBoe toelDe<0e*
DeputeerDe ban l^ollanD en EelanD geenen laf? Baö*
Den om Den t^ertog eeb te Doen / fo jjeB&eh fp nocBtatttf
neffenjs De anDere ^obmeien Doo? aDbij^en berma*
ningeban Den p:ince Daer toeberftaen/ uit berfcBet^
Den confiDeratienen reDenen Den felben §p:ince Daer
toe betoeegt BebbenDe. ©ocB alfo Daer Doo? De cjele>
gcntïjeid Der fane anDerö geDuiDet en berfraen fÊUDe
mogen too?Den/ Dart Die inficB felben toaiö/ fötjceft ©^
De boo?fcB?eben 3^eere pince Den 6 itöep/ 1^82. fffgf
mette boo?fcB?eben <E»eDeputeerDc/ Die alfDoen narangiea
t^ollanD bertrocnen/ aen De Staten gefcB?eben en fn ^fm
Den
felben b?iefgoeD
gebonDen
tebernlaren/
De mee*
ningebanDen
l^ertogniet
te toefen
Bern De fanen
ban J"nDfJn
ban«?oi<
Den HlanDen totnocB toe onDer fnnbebél en regerin* |fnö4ö3t
ge geftaen BebbcnDe/ t'onDertoinDen / mae't Defelbe fjjgf
t'fijnen gebieDeen aDminifiratie te laten / fulral^ bp aienron
De pacificatie ban <*3ent toajS gefiipuleert/ en oon ntetm»
'tboo?fcB:eben tractaet eenfDeetö toa^ meDeb?engett* ™gm
De/ fulr Dat BP ook beDacïjt toa£ in De felbe fijn ge* aanben
bkh enregeringete continueren/
na 't gunt BemDieg $fitKen
»«J«
aengaenDebpBen-luiDen
toasfgeconfereert/èrtDepa*
cificatie boo?fcD?eben toasSbermelDenbe/ enbïenbol* oetiet
genDe alDaer fpnen name / in allen fauen te Doen nen* ftacnutii
nen engeb?uinen/ fonDerlingeoónin'tflun ban be
©onieïnen/ fo Die mocöten fijn/ om Die ban Dé <©**
neraïejfinantie banfjjneJ^oogBetö genen jnganntota
te felbe ©omemen te gebenrtè meet bat boben öe
pacificatie ban <0ent/ fpe ftoogBeiö B^m bie ooft
geernete goeDe gelaten fjaDDe/ tnDer boegen alsSbte
totnocBtoegetoeefl BabDen/ ententnfienaljsBp B*n*
luiDen namaelsf b?eeDer/ toafi noob/ toelfoube bet*
fienDigen: totlïenDe Ben-luiDen toel berfefieren / bat
Bp Daer in en in allen anberen Detboo?fcB?ebeni;an*
ben fanen/ na fijnen uitterfïen bermogen/ en De mü>
beien Die<0oD 2ClmacBtig Bern foube berïenen / foenen
en Doen fouDe toesf eenigfinef ter meeftet toelbaert en De
bebo?beringe ban Dien fouDe mogen Dienen / Daer toe
fpIuiDent'alïen tfjDenBen b?pelijnmocBten berlatenj
ban alle 't toelne Bp oon Bare <6eDeputeerDen of eenige
ban Dien/ boo? fjaec bertren monDeltnge bebel bje*
DerBaDDe gegeben/ tot tofenjS tappo?t BP mit^Dten
Bern bo?Dersf toa$ refeterenbe/ en BenlieDen boo?tss
ernfteiönrecommanDerenDeDe gemene fanen ban ben
Htanbe/ en De bebojDeringe ban contributien/ baet
toeboo? al noDig3ijnbe bp De <6eneraliteit geraemt
en genoeg ingetoilligt/ ten einbe bp Ben-lieDen Daec
ingetoont mocBtetoo?Den Bate ouDe goeDtoilligBetb/
tot bertoecninge ban Den anDeren p?obincien/ na De
geflelteniffe ban De fanen/ gelp fpb?eDer uitte felbe
Bare <0eDeputcerDe fouDen .Bebbentebernemen.
€n Beeft Debanfelbe
flirtte oon
op'ttooo?beh
toefegginge
Den^eere
boo?fcD?eben
^ertog
berfoieft/ .
Dat Defelbe hertog Den ±x jfeb^narp 1582. gepaf*
feert Beeft een renberg/ beginnenbe; op De stoarfg*
BeDenboo?gefleIt bpben <0eDeputeerDenbanDe ^§ta* JS*
ten ban ^ollanD/ EelanD en ötrecBt/ toefenDé töt3enöwt
Sïnttoerpen in De openbare bergaDeringe ban ê$ta* «fen*
ten<6eneraelDerbereenigDe^eDerlanDen/ uitten na* fjjf
meen ban toegen Der boo?fcB?eben Staten ban Höï* faei.
lanD/ ^elanD enatrecBt gefonDen/ nopenDe ben eeö
öen
<öenerael
aen De Staten
Doenen bp
te
anbere
nemen/ enenban'
Bebbente
Die BPfouDe
tijtelBern
5egel
fanen nlebenDe aen ben BanDel en accoo?De tot 25o^
Deaut gefcBteb Den 13 5Peb?uarp/ 1581, BebbenDie
toelberftaen D'omflanDigljcDen/ rebenen fnnDamefit
m boo?feB?eben 3toarigBeDen / # ^ernlarenbebat
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fjp met fcgcnltaenbe bc b002'fj <0ebeputeerbe mebe l fa! t'allen ryden daer toe te gebruiken , in de voor.
gaööcnftL'to
eclfieiöÏJec
de en gebruikende
men en antrereUiirjttCnclc
ke overftekrijgs-raken
rebenen /nftcnbnntteb
Lieutenantenil ellen
in ben eeb flem
, Capiteinen
gebaen / ftcm^!
, Officierenalfulfpltu fchreven
en
ttn uit fane ban öe tooojftnicücn eeb / segel / tijtel / |c foldaten , als ons gelieven en goeddunken fal, onthoudende defelve en allen CommifTarifTen tot beleiniet berber foubenberbonöen engenouben toefen/ ban
roette anbere ^Gbincien (ais gefeib toas ) tefianb; dinge der krijgs-faken , met het gunt dser aen kleeft
llöuben een goebe en op?ecbte önié / in 't gunt toag De* eenigfins nodig fijnde , op behoorlijke tradtement en
langenbe ber gemene oorloge/ en tot bien einbe oor ge* befoldinge met alfulke goede en generale krijgs-ordeburenbe be felbe <0o?lögc te contribueren pro rato ban ninge en difciplijne als tot foulagememe derlngefeteDareguote/ en ficb mette felbe te gelagen/ foopben nen en ten minflen quë'tfe van den Lande in alder ger
boet en loop bahbe mume/ atöoon in alles toatue* lijkheid en eenparigheid fal konnen gefchieden: dat
treffen foube be toebecfnöige banbijoubinge ban be ook fuik de gehele befcherrhinge der voorfchreven
pjibilegicn/ ïïecDten en geteoonten ber refpectibe Landen fal ftaen t'onfer difpofitie en ordonnantie,
f^obincien/ in boegen bat fp niet berbonben notftge; daer toe wy fullen mogen gebruiken allede knechten ,
gouben fquben 3ön tot anbec lafï noen jurisdictie / fdftf oorlog- fchepen , en bootsgefellen jegenwoordig iii
dienfte der voorfchre
niet in 't gunt foube
aengacnöc bcbiemngc ber noch vorder aldaer ven Landen wefehde, en die
politie / fo ban ^teöcnmogen
aengenomen en toegeruft ful/ <Do?pen en «Mjucbten/ of an*
len mogen worden , tot alfulke dienften, aenflageni
tere plaetfen/ até in bc boo2f5 ^obinden bonjollanb/ CTanb en Ötretfjt in tgeneraeï? ban fouben en exploicten , en daer van in eiken quartiere, Steden en Vlecken fo vele mogen verdelen , logeren,
blüben ïnbenfelben tfanö/ ambitie en gualiteit/ ais
bie getoeeft toaren / fo bp öe par ificatie ban <0em/ al$ fchicken en ordonneren, als wy tot weerïtahd der
ven Landen bebp bc belofte bic Ijp ben p?ince ban <0rangicn gebaen ! vyanden en befchermenifTe der feldat
fonder advys
en
Ijabbe/ totllcnbcen berfïaenbe/ batfp Opötin genee! vinden fullen nodig te fijn
fOUben Ulijnen/ fonber bat \y?l onber fCljijn ban ben of bewilliginge van de Staten , van Steden of van
bOOjnoembeil CCb/ lJC\X\ iet bOJber.Ö fOUbe toillenber^ yemands anders daer toe te Verwachten In dervoeroeten.
[ gen dat alle Steden en Vlecken altijds het krijgsvolk
<©e b002fj &Mten balt J^Ollanb bebben bOlgenbe ofgarnifoenhenluidentoegefonden, elxin fijn regard,
gun bOOjgenoembe refOlutie b02en beröaelty öaema en binnen eiken quartier t'onfer ordonnantie en by
bebOO^^OOg-ObecrKtben^OUbereinïteitbenbOOafS provifie fullen ontfangen, voor en aleer fylieden fullen.
ï^eerc
$2iHCC ban
<£>rangienen abfOltltelÜB
JEjare doen
remonfïrantie
verfoek
ter contrarie"
(©ebeputeerben
acngeboben
Obergcbzagenb00£binnen
tot hareeenige
ontlaftinge,
fonder datof eenige
knechten
ihSte3Cmlterbam / be Staten ban ^Ollanö albaer befOj?e* den of Vlecken , Schanfen , Sterkten , of Huifen legbenfijnbe/ OP ben 17 |Ij)artp 1581. opbe tonbitien/ I gende, in den accyfen of-importen meerder vrydom
al0 in Ö? tOefcD^tb baer ban gemaefit: ban alfO be bOO^ ; fullen mogen genieten dan d'Ingefetenen van dien:
noembe
pincc bc felbe aenbiebinge alfo abfoIutelijH dat voorts geen onderfcheid fal worden gemaekt in den
boo? bie tybnfet begeerbe te accepteren/ fofjebbenfp quartieren of Steden van de knechten , bootlgefellen of
ernftcltjK berfocljt en acngebouben bat bp be felbe ten fchepen aldaer wefende of by wie de felve betaelt fulminjlen b002 eentgen tpben geburenbe be (©Ojlogc ! len worden, fo wanneer die in andere quartieren gefOUbebJillenacnbeerben/ berbopcnöealfO pjibifionc* | trocken worden : maer fullen alle knechten, bootsgefeliijïtC Ontffagcn te blijbcn Om be i^Otibcrainitett aen len en oorlog-fchepen,mitfgaders alle de penningen die
ben b002f3 3|ertCg ban 3ClcnC0n Ober te b2agen/ baer uit de gemeine middelen van der Unie Van Holland en
toe fpluïben geenfin^gefint toareh/ ïioebjel bebOÓ2f3 Zeland fullen procederen van eenderhande nature
fMnce baer Op felfg ÖCnfJtclt en baer tOC toasf b02bC* en conditie gehouden, en alle Steden en Quartieren
renbe»
l van dien voor een lichaem gerekent worden na beho<DC P2tnce ban «©rangten / aenmecftenbe be grote ren : dat medegeen knechten noch bootsgefellen in eeaff CCtie en genegentljeib bie be felbe Staten f)em toa- ! nige van de voornoemde Quartieren of Steden aengeren toeb?agenbe / beeft eintelijben op ben s ^julpbaer nomen nochtegecaflèert, nochte eenige equipagie vari
na be b002f3 aenbiebinge geaccepteert/ en bc J^OOg-Obe* fchepen of fchuiten gedaen, nochte defelve opgeleid
ligbCib aengenomen/ én 3ijn baer ban gemaebtberef' fullen mogen werden, dan t'onfer ordonnantie en bemetinfertie banbe C0n== lieven: datwy fullen doen na komen alle onfe bevelen
pecttbe b2t'eben en befCfJCiben
bitien neliib bOlgt, ^en Ö2ief ban acceptatie bp ben en ordonnantien , wetten , difciplinen en articulen des
^eere#?(nce ban Staten berleent/ toa^lUibenöeatö krijgshandels mette ftraffinge vanden overtreders van
bOlgt J
die" j daer toe de Staten en Steden met hare Schutte| ryen en gemeente, des geboden fijnde, de hand fulTT7Ilhelm byder gratie Gods Princevan Orangien , len houden: dat wy mette Staten voornoemt voorts
* * Grave van Nafïau&c. Doen kondeenen jegelijk: totten ontfeng van de gemene penningen van de Vöoralfo de Ridderfchappen, Edelen en Steden van Hol- fchreven Unie fullen mogen ftellen of continueren binland reprefenterende de Staten vandenfelven Landen, nen eiken quartiere alfulke Ontfangers als ons goeduitfekere oorfaken en om redenen hun daer toe bewe- dunken fal , en van wegen en opren naem van de Graefgende, ons feerernfïelijken hebben verfocht en begeert lijkheid Van Holland en Zeland rechten juftitie doen
5Irctpta>
adminiftreren by den Rade Provinciael van den HoHooge overighei
d en Reeerintie Dante willen
, aennemen
r, deT,fc
&n••
Eenoog geder voorfchreven Landen, tenminften vooreeni- ve van Holland , over alle de plaetfen en d'Ingefetenen
ob«ö«& gen tijd. Verklarende ons met gemenen advyfeen rij- van Holland, Zeland en Weft-vriefland onder den
reforterende en behorende, in alle faen ^ou* pen berade daer toe, mitfgadersfot alle den onderwind felvenken totHove
kenniffe van den felven Hove ftaende: dat
ttrtban en beleidinge van de gemene faken der felver Landen,
ÏNIanb
in alle voorvallende gefchillen en judiciele fa
fin ben verkoren en geftelt te hebben , fofy-lieden defelve fa- | voorts
ken het Hof en den Raed Provinciael voornoemt
ken
ganfchelijk
onfen
willeen
geliefte
waren
onderwor$?tnre
ban©; pende , en alfnoch ons confererende en gevende volko- met haren Lieutenanten gerefpecteert , gekent en
taiiflten.
men macht en autoriteit daer toe eenigfins nodig fijnde haer-lieder mandaten en bevelen geobedieert fullen
in der formen en manieren hier na volgende. Te we- worden, fö binnen defen Quartiere van Holland,
ten :dat wy fo lange de voorfchreven Landen fullen als den Noorder- quartiere en Zeland , fulx als van
fijn in Oorloge of Wapenen, volkomen autoriteit en ouden herkomen is gedaen , fonder dat eenige Stemacht gebruiken fullen als fouverain en overhooft, te
den of plaetfen hen daer jegen fullen mogen ftel- (Ff „^
gebieden en verbieden alles wes tot confervatiè en len, noch ook de provifie en bevelen vandenfelven
befcherminge der felver Landen dienlijk of fchade- Hove mogen contravenieren , nochte hen van de Juloos fal mogen wefen , en alfulx op alle krijg faken rifdictie van den felven Hove mogen ontrecken of eeen oorlogsvolk , te water en te lande te difponeren
nige nieuwigheid in brengen , daer tegens de Staten
na onfen goeddunken, of met advys, di§ ons gelieven
der voorfchreven Landen
by alle wegen en mid'
II. Deeh
delen
Q_a

\

Het veertiende Boek.
delen elxinden haren fullen ook voorfien. BehoudeRade
ïijle nochtans dat gene provifien van den felven
uren
proced
eenige
ook
noch
t,
verleen
werden
lullen
en enrefolutien van
geadmitteert, jegen d'ordonnanti
den Scaten, noch ook eenige kenniffe genomen aengaende d'Impoften der gemene middelen van der Unie,gedeftineert tot onderhoud vander Oorloge: maer
die felve faken latenter difpofitie van de Gedeputeerdevan den Staten binnen eiken quartiregeftelt, mits
dat den felven Raed hem fal hebben te voegen na befchreven rechten equiteit, mitfgaders alle deugdlijke
Privilegiën en coftumen , en in materie van appellatien en executien van haer-lieder fententien na de ordonnantie enrefolutien van de Staten. Des fullen wy
totten felven Raed alle Hooft- Officiren en andere
Officiren van Juftitie tot collatie van de Camer van
de Rekeninge na ouder gewoonte niet ftaende, bequame perfonen Hellen en ordonneren van wegen
de Graefrelijkheid van Holland en Zeland voornoemt,
te weten : fo wanneer eenige van de jegenwoordige
fal mogen overleden , of den tijd voor eenige Offiertfijn, 'tenware wy om eenige redebovengeexpire
defen goed bevonden te veranderen of te
nenciren
vernieuwen , 't welk wy mitfdien fullen mogen doen
in beiden gevallen, met advys van de Staten voornoemt, de welke ons alcyd fullen denomineren drie
bequame perfonen , uitten welken wy totte vacerende Staten en Officien refpective een fullen verordonneren, mits dat in den voorfchreven Raed van Holland altyd twee fullen fijn van Zeland, als na ouden
herkomen of de privilegiën van den felven Lande. En
fullen die van den Rade voornoemt by provifie
mogen verlenen allen provifien in materie van gratien, als relief en reflttutie, fulx als by den groten
Raed van Mechelen plag worden gedaen : Item , alle
beneficien van rechten, als beneficie van Inventaris ,
ccffien en diergelijke, fullen ook by provifie ter eerHer inftantie kenniffe hebben van alle queftien feudale vallende binnen Holland , mits dat m fuiken faken by hen fullen fijn de Stadhouder en Raden van de
Leenen, als vanouds geweeft hebbendeen noch jegenwoordig fijnde : datby ons als by der overhand fullen
mogen worden verleent alle gratiën als rem iffien, pardons ,refpijten , quinquernellen , legitimatien , en diergelijke van wegen de Graefrelijkheid als boven , na behoorlijk advys van de Officiren en Wethouderen van
der plaetfen of andere na ouder gewoonte: van gelijken alle Oótroyen , beneficien en prerogativen of
Privilegiën : wel-verftaende dat in 't verlenen van eenige O&royen of Privilegiën aen eenige CommuniteitenSteden
1
of Vlecken 't felve gedaen fal worden
met advys van den Staten om alle queftien te voorkomen , houdende voor beveiligt en geconfirmeert
alle Privilegiën , Oótroyen , beneficien , en prerogativen tot noch toe opdennaemvan denConink buitenen binnen Holland verleent, uitbefondert byden
Hertog van Alva gedurende fijn Gouvernement, en
fijne fucceffeurs in den felven Gouvernemente refpedtive , 't federt begin van de wapeninge van Holland en Zeland , gegunt en geaccordeert mag fijn : dat
wy mede onder onfe hand en zegel verleenen fullen
delauvcguarden en pafpoorten als't felve tot noch toe
isgeufeert en gedaen , fonder dat yemandin Holland
of Zeland , wie hy iy, hem fulx fal onderllaen dan
t'onfer exprefler auctorifatie : dat wy creëren en vernieuwen fullen ten gcwoonlijken tijdede Magiftraten
in den fteden als na ouder herkomen , hantfellen en privilegiën van de fteden» Wel-verftaende in dien den
nood of verfekertheid mochte vereifchen eenige afftellingeof vernieuwinge van de Officiren , Wethouderen
of M tgiftraten van den fteden buiten den gewoonlijkentijd, fullen wy 't felve ook mogen doen, met kenniffe van faken, en van 't meerendeel der geenredie de
Vroedichap der felver fteden fijn reprefenterende, al
fonder der fteden voorfchreven hantfellen en privilegiën, dieniet-te-min gehouden fullen worden en blijven in haer geheel : mitfgaders ook dat wy hanthouden
<n bei'chermcn fullen alle rechten , privilegiën , gerech-

tigheden, vrydommenen loflijke coftumen det Lan- 1580
den van Holland en Zeland in 't gemein , en van eiken
byfonder, met voorftand , houdingeen protectie van
depreëminentien en autoriteit van alle wettelijke OfficirenMagiftraten
,
en Overigheid , fonder dat de GouverneuCapiteinen
rs ,
of anderen tot vorderinge van de
krijgsfaken in eenige van de quartieren geflelt, hen
fullen vervorderen nochte onderwinden eenige kenniffe te nemen van politijkeof judiciele faken binnen of
buiten den Heden vallende: maer daer mede fullen
laten bewerden den Officier, Magiftraten en Wethouderen aldaer, mitfgaders den Rade Provinciael,
fulx van ouden tijde altijds gebruikt en geobferveert
isgeweeft. En aengaende de Religie, fullen wy vorderen en handhouden d'oefFeninge alleen van de Gereformeerde Euangelifc Religie, fonder dat wy fullen
toe-laten dat men op yemands gelove of confeientie
fal inquireren, of dat yemandter caufevan dien eenige moeyeniiTe , injurie of letfel aengedaen fal worden :
doende vorder d'oefFeninge der voorfchreven Religie aengaende, ftellen alfulke goede ordre alsnagelegentheid der faken en conditien van den fteden ,
ter meeftegeruftigheid en commoditeit van der Gemeinte, fonder verminderinge van Godes eere, bevonden fal worden te dienen en te behoren: ook met
advys van den Staten eefl nood. En fullen den Staten
in 't gemeen , ook d'Officiren, Magiftraten, Schutteryen, en Gemeenten in allen Steden en Vlecken ons
eed doen in onfe voorfchreven regeringe, bevelen , en
ordonnantien boven verhaelt, en tot ond'erhoudinge
van dien gehouw en getrouw , onderdanig en gehoorj faem te wefen. Als ook by ons of van onfent wegen
{reciproquelijk gefworen fal worden in de voorfchreven regeringe der Landen van Holland en Zeland,
haren rechten, privilegiën, vrydommen en loflyke coftumen, in der formenen manieren als boven,
by alle mogelyke wegen te befchermen en te vorderen tegens alle hare vyanden en weder-partyen : mits
dat wy in den quartieren daer wy ons fouden mogen onthouden , t'onfen hulpe en rade mogen gebruiken de Gedeputeerden van de Staten en Steden die binnen eiken Quartiere op het beleid der gemene fake fullen wefen geordonneert. So eefl dat wy,
om te voldoen 'tverfoek en begeren der felver Staten van Holland , en willende den felven daer in believen, mitsgaders in hare neringe, en 't gunt fy-luiden verflaen tot vervorderinge en verfekertheid van
de gemene fake, en welvaert der Landen dienlijk
te zijn, de voorfchreven Overigheid en regeringe der
Landen in forme en manieren boven verhaelt, aengenomen hebben en aennemen by defen : beloven|de en ons mitsdien aen den felven Staten en Landen
verplichtende, de poinclen en articulen voorfchreven ter goeder trouwen te volkomen en achtervolgen,
fo veel ons aengaen mag, en alles op de belofte van
verbande en gehoorfaemheid reciproce van de zijde
vanden felven Staten, by haer verlegelde brieven ten
felven einde en fake ons daer tegens gedaen , en voorder indient nood fyte doen beveiligen na behoren en
inhoud der felver brieven. t'Oorkonde defen met onfe hand en zegele beveiligt- Gedaen in den Hage den
jyJulyiy8o.

ten fijtef banöe ï|fjae<©beriö&etD bp öe &mtei\
ban ^oïlanö aen Den i>?mce ban <®ranoten rjeDaen/
toasiuibsnöeatDutf:
p>E Ridderfchap, Edelen en Steden van Holland
-■--'reprefenterende de Staten van den felven Lande,
doen kond eenen yegelijk. Alfo wy bevinden dat alIe gemeenfehappen en goede Republijken , behouden, geflerkt, en beveiligt worden,
inionderheid
met eendracht en eenigheid, de welk niet wel kan fijn
by vele, in wille, gevoelen, en gemoed dikwils en
meefl
dat na lange
, verfchelende.
. So eefl
, c
& en.verfchei-,
den communicatien op de forme, regeringe en adminiftratie van den flaet en gemene fake der berade,
voorfchreven landen van Holland gehouden , wy met rypen
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Oorfpronk der Nederland/e Beroerten.

en acn merkende de fonderlingecn ingeboren
goede genegentbeid, liefdeen yverby den Doorluchrigen , Hooggeboren Vorlf. den Pr inee vanOrangien,
GravevanNaffau, &c. altijds dele Landen toegedragen en bewefen , tot voorftand en handhoudinge van
bare welvaert,vrydom en gerechtigheden ; * fijne Princelyke Excellentie , wefende een voornaemfte perfonagiedefer
Nederlanden,
een principaleen
d'eerfte
van den Staten
derfelver ook
Landen,
hebben verfocht
en

Jacob Corneliffen Moerkerken 23tirgéméefïec/ ^On^
beren Adriaen van Almonde en Meefter Pieter van der

gebeden , en voor fo vele in ons is, als hooft en Hoogfie Overigheid verkorenen geftelttotderegeringeder
voorfchrevcn Landen en fteden van Holland, mitfgaders alle den onderwind en beleidinge van de gemeine
fake derfelver Landen, allede felfde onderwerpende
de goede wille en gebefte van fijne Excellentie, den
welken wy geconfereert hebben , geven en confereren
als noch bydefen alle volkomene machten autoriteit
daertoe een igfins nodig fijnde, in der formenen manieren hierna volgende, te weten : dat fijn Excellentie fo lange de voorfchreven Landen fullen fijn in Oorloge of Wapenen, volkomen macht en aatoriteit hebben en gebruiken fal , als Souverain en Overhooft te
gebieden en verbieden alles wes tot prefervatie en bclcherminge derfelver Landen dienlijk offchadelijkfal
mogen wefen,&c. eil bOlgben fiitT bt'02t£ alle be COllÖt-

45oeberebe <6ebeputeecbe bec jflab öotterbam : J acob

ticribk in ben boo2fcb:eben b2iebe ban acceptatie ban
fijn €rccllcnticfi)n geinfeceect: enbolgt ban boong.

In alle 't welke hebben de voornoemde Staten fo vele
bun aengaet, belooft en hen verbonden > beloven en
Verbinden bydefen fijne Excellentie onderdaniglijkte
gehoorfamen , en na haer vermogen te doen gehoorfamen t'allen tijden des bevel en ordonnantie van fijne
Excellentie hebbende En of in defen , mitfgaders den
opdracht van den ftaet en gouvernement der voorfz
Landen, eenige duifterheden of twijffelachtigheid foude mogen bevonden worden ,fald'interpretatie en beduid van dien ftaen aen fijn Excell. den boven gemelteSraten en meefteftemmen van dien. Gedaeninden
Hage onder 't zegel van de Staten voornoemt hierop
gedrukt den f July i?8i Onder ftond gefchreven , ter
ordonnantie en expreffen bevele van de Staten , en was
ondertekent,
C. de Re chtere»

©t&ta*
ten
ban
foliant)
fcen |)0U'
ÖfllllC

011 1 na
gei:- ui
flllc cc.
aen f n

piicnten/
SS SS
coutnfe
5K
oKér.
bonöcn
toarcn/

C>p ben cugge fïonb gefeïjjeben albusf i
<©p fjiuben bebben bte ban ïk ïiibbecfcbap / Abelen en
43ebeputeecbe banbe flebcnban ^oilanbfnec onbec
benoemt/ alörepzefenterenbe be Staten ban ben felben 3tmbe / ften ontljoubcnbe ontflagen ban alle ceben
en pltcbten baec mebe fp-lieben ben jegcntooo2bigen
Coninn ban &pangien/ al0 bier bo?en Cteabe ban
^ollanb/ Eelanben©2ieflanb/ eenigfiaö becbonben
mc\)tm fijt1 getoccfl / ^taetsgetoijo' gcp^cfleect en ge*
baenaen fnn €ccellentie beneeb ban getcoutoigbetb/
en geboojfaembcib / tot onbecboubinge en bcbetfinge
ban be poincten ban be ecgiecinge / baec op becgabect/
enbaectoeboo2fnne<grcellcntie in goeben getale bec*
febenen 3tjnbe : t'ooznonbe ban befen bp ben felben €helen en CSebeputeecbe onbecfcb2eben. dSebaen op
3alet in't ü|of ban ben ^age ben 24.
beö&tabboubectf
^JulpaCnnO 1581. a(0 bp ^onneren Rutger van der
Boetfeler^eecetot^lfpecen/ Arentitcecetot^uben*

cc
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Meere penfïonarig/ <0ebeputeecbe bet* Rat) «©elft:

Janjanfen Baerfdorp enlBeefleu Pouwels Vos <tf5ebCs
puteecbe bet (lab Bleiben : Ijlêeefïer Jan Jacobkn en
Dirk Gerritfen ^ophopec/ <©ebeputeeïbe bec (lab
<0OUbe: Cornelis Pieterfen Vroefen 25utgemeeflet7
Jan Melifen Bylewerf lïïaeb / USeefïec Johan van Oldenbarnevelt Penfionad0 en Willem Adriaenfen ban
Pieterfen van Ruven en fï&eefïeE Bartholomeus Buis

penfionaciö<©ebeputeerbe bec (lab <©o?icljum: Ba-

rent Pieterfen 25ucgemee(lec / Lenert Jonfe ©20etfcljap/ en jjIQeeflec Willem van der Meer $enftonacis3
bec (lab^cbiebamme/Jan Commertfen t0ebeputeec*
be ban ben 26?iele: Adriaen Gijfbert Reyerien <©ebe^
puteecbe ban ,§Ct)OOnfiOben/ Janjanfz Steenhuifen,
IBeeflec Nanmnk van Foreeft ^enfionacisS / en liBee?
(lec Adriaen Antonifz. <0ebeputeecbe ban 3filïnuaec:
Symon Pieterfen 25UCgemee(lCC tOt ^00211 / Yfebrant
Jacobf7J.25UCgemee(leC/en,^0Ct002 Francois Malfon
ban oEnhöutfen : Taem Syraonfz 25ucgemee(lec ban
€bam: Claes lanfz. Coolman 25ucgemee(lcc ban
IBoniCHenbamme/ Jacob Mathijfz 25ucgemee(lec

ban $ucmecenbe. <©nbec (ionb gefc02cben / mp jegentooojbig/onbectebent C. de Rechtere.
<Den eeb ük be $2inte ban öcangien ben Staten
ban ^ollanb gebaen Ijeeft geDab/ toasS luibenbe al#
bolnt:
Élfo ben Coninn ban^pangten tegenöbeneeben
plicbt/ baec mebe öp als <6?abe ban ^ollanb/ ^elanb
en ©2ie(lanb / ben felben Eanben en b'ingefetenenban
bien toa0 becbonbeu/befelbealleenlijb niet beicbecuu:
maec met alle mibbelenbangetoelb/ fteimelnhe aen
fïagen en beccabecpen / lange iacen geacbeib beeft en
nocb acbeibenbe të/ omb& felfbe ineen eeutoige tU
genfebap enfïabecnpe te brengenen ban lijf en gceb
te becoben/ en baecom/ tot befebecminge ban be boo2fó
lanben en öe goebc ingefetenen ban bien/bp ben €belen
en^tebencep^efentecenbe ben ^taten ban ben felben
ïanben/ fioognobig bebonben i.ö ben boo2noemben
Coninn ban ^pangien te beeïaten/ en ben boo2noem^
t'ontflaen ban be plicfit en becbinte;
ben ingefetenen
baec mebe fp ben felben becbonben mogen 3ijn»
niffe
,§0 eed bat b)p onö boubenbe ontfTagen ban ben eeb
en plicöt baec mebe top ben Coninb ban ^pangien
eectijbiS becbonben fnn getoeeft/ beloben en 3toecen/
bat top be <©?aeffelünbeib / ïanben en ingefetenen
ban ^ollanb / ^elanb en ©2ie(!anb gebouto en ge^
tcouto fullen toefen/ onö cegulecen na be poincten bp
onöin'taennemen banbe boo2f3cegecinge becboo2(3
lanben belooft / en boo2töalle0 te boen / bat een goeb
booft en boog (©becigfteib ban be boo?f3 <©2aeffcbappe
en ianben fcbulbig isS te boen. g>o toaecljjb belpe
onö «0ob ^filmacljtig en fijn fjeilig tooo?b. <®nbec
(lonb gefefpeben/ uitgegeben tec 02bonnantie banbe
Staten ban l|ollanb / bp mp / onbecteaent/
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C. de Rechtere.

•Fojmc

^efomtebanbeneeb/ ^k^t ïlibbecfcbap / €bc^
len en ^teben ban ïlollanb ben $2ince ban #cangien
ïanVf'
benboo2f5 z+^ulp i ^8 1. gebaen bebben/toaöalbujJ: ban ben
troutoig*
tC b bte
tfilfo benConinft ban^pangien jegenöben eeb en te
Den
Seinen
fpnnre b00?be /.Cornelis van Goudriaen l|eece tOt %tfmMft/
pliebt baec mebe ÖP alsf «t5?abe ban ^olllanb/ IZz- bm ten ban
ban ®*
Adriaen %'ere tOt ^toeeten/ Johan van Wourden
be Stalanb en ©2ieflanb ben felben Hlanben en b'ingefetenen
be^
niet
alleenlijn
befelbe
/
becbonben/
$pbclt
bientoaö
ban
ban
Zuilen
van
Jf^^eectOt ©liet/ en Willem
v Uitten name banbe €belen: Adriaen van der Mijle febeemt/ maec met allemibbelen bangetoelb / D«me3£0tt02inbeïtecntenen Cornelis van Beveren <0ebe* löbe aenfïagen en beccabecpen / lange jacen geacbeib rnngien
nf^ öoqc
ban<©*
fjeeft en noeft acbeibenbe iisf/om befelbe in eeneeeu- c9bcp
3)"pilteerbe bec (lab ban 3^02b2CCÏ)t: Nicolaes van der
Adriaen van Berkenroede
Berkenroede 2SUCgemeC(leC0 / Êrt toige eiaenfcïiap en fïabecnpe te b2ingen / en ban lijf &tince
^ollanb,'
3> Laen,
Thomas Thomaffen <0ebeputeecbe bec (lab $£aeclem : en goeb te becoben / en baecom tot befebecmeniffe ban
en goebe ingefetenen /bp ben ïjciö
befelbe
ban
* <föota. bar ör #jfnce ban Oramjfcn ban aïlen auben tijöcn plag be boo?fcb2cben ianben
ban
Staten
be
cep?efentecenbe
.èteben/
en
Cbelen
Befcrjienen te toerbe n alë b'eerfte ban be Staten tot allen Dagbaer*
öenalffcr cenige omfïaaen ban bebenof anberg geconfenteert toco ben felben Sanbe/ boognobig bebonben tëben boo?^ 2Lfliibeiï
ttn op be fcnultölen \)an be *geeclt#fjeben of 3ümbacnt$M!)eerlpöfc> noembe Coninb ban ^pangien te beclaten/ en be boo?*
öen en Hanben onber öe fcïjuïraïen gelegen / al$> 3ïm6acBtj«-I)ecr
Dan j^olancn / bacc onbe r beöoojben Sïijf toijfe / URoiirtcr / B&eftec
eeb/ pliebt en cc
ijefbe 1 ^oclbijfi / r n alg 3BmliacI)!p ljcer ban bc 3te» / Daer onbec fcB^ben ingefetenen t'ontflaen ban ben becbonben
mo- CCgcöaen
ficijozen t'crlsfrfierh / Ccimpcnoptc atchen optc jafele en<©ube« becbinteniffe baec mebe fp ben felben
gen 3ijn. ^o becnlacen topbp ecbe/ bat top ons? ge* ccöröaenftttnop b 'gfde. 2Ktem ' ai$ Hmbaclitg-fjecr ban ©jummclen/ 3tl»
fnonbe/©ubbclincnbr en anöere ©oipeu nocg ottöet JÖ^atec gelegen., jjttUn fonb^^nig nabenften fjouben ontflagen ban
ih Deel.
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Het vijftiende
top
„ allen f eöéö / pltcütcri en berbimentfivn / baer mebe
„ ben boonwemben Coninfc ban ^pangien al0 eertijbg
3>
„ <0?abe ban ^ollanö/^clanti en B?ieflanb/mogen 3nn
p?tm
berpitc (K getoeejt: Ücltfben en 3tocren boo?t£ Den^taet^
53
Ijem
en
enbe
cc ba» (Oraugien/ atèrep?efenter
gctoijS gebefcrem 3ijnbe beboge <9berig!jeib en fie*
35
ban Hol*
„ geringe ber boo?f3 <02aefYe1tjbljciö en ïanben
33
o te
getront
en
geïjouto
/
nb
53
M ianb / Eelanb / en B?ief!a
te
it
jualite
boo?f3f
toefen/ befelfbe l§ecre$?ince in bc
53
3» geïjco?famen en t'afiftfïeren naonfen uitertfen bermo*
©ojfieipe <5e*
„ gen/ tegen alle encenen pcgelijnefijn beloben
beboo?t.ö
:
n
bpanbe
ïanben
boo?f3
„ nabe en ber
ban De
fetenen
inge
oe
getrout
en
„ al te Doen / bat goebc
„ booift ïanben baren booft en Doge ©berigïjeib fcljul*
„ big 5ijn te boen. <§o toaerlijft fjelpc ower<0ob SUlmacD33 tig en 3jjnljeiüö tooo2b/ onbcrjtonb gefcD?eben / uit*
9)gegeben ter o?bonnantie ban be Staten ban J|ollanb/
33 bpmponöerteuent
C. de Rechtere.

Boek,

gep?ofcribeertenna
alrebeboobte
tot ttocmad
beujfegcpoogtljabbeter
b?cngcn r;c'm
( fc moo?batop nccij
bcrljalen fullen ) en na biberfe commutucatien baer op
geljouben / en om be rebenen in be nabolgenbc areep*
tatieuitgeb?uut/ befeibe aenbiebinge geacee pteert en
aenbeert/
^[TTTlhelm byder gratie Gods Princevan Orangieri,
** Grave vap Naflau, van Cat7.enellebogen , van
Vyanden , van Dietz , van Buren , van Leerdam , &c.
Marquiz van der Veere en van Vliffingen , Heere en
Baron van Breda, van Dieft , Grimbergen , Arlay, Nozeroy , Sec. Erf-burg-grave van Antwerpen en van Befangon , Gouverneur Generael van Brabahd , Holland,
Zeland , Vriefland , en Utrecht, en Admirael van der
Zee van herwers-over , Allen den genen die defenjegenwoordigen getoont fullen worden faluit. Alfo de
Staten van Holland en Zeland onlanxdoor harefekere
Gedeputeerde , en voormaels binnen den felven Lande,
Staetsgewijfe in de maend van April des jaers 1 5S0. ons
hebben
gehad,, genoodfaekt
d'oorfaken en
en eihtelijk
redenen
waer doorvoorgedragen
fylieden bewogen

ïrtfj58
ccutaSi
ban be |
lp?*1"*
ranatcn
op 'tber
f»*' bai
jfcn^^
{goüant
banbe
f^^f,
en
*5?aef5'
Sa^
boojfj

3T>e <©ebeputeerbe banbe Staten ban ben 3tanbe
ten San ban ütrecljt berflaen bcubenbe/ bat be Staten ban
f f"cör ^otïanb ben p?tn« ban €>rangien be ^ouuerainiteit
in be* befloten waren , hen met allen ohderfaten en ingefete- 3tatib|)L
c» ^oog-<©berignetb
tcttlm'
ten
ItOcititiegcIcib
of nietDabben
gerabengebefcreert/ljebben
toare/ bat be Staten
rien van deri felvëh te houden quijté , ontlaft , en ontfla^ince ban ötrecljt in gelybe manieren jijn €vcell. be ï^oog- gen vah den eed en plicht daerrnede fy voormaels aeh
ïmi oberlieib ban ben lanbeban ötrccöt/ bolgcnbe boo?* den jegenwoordigen Conink van Hifpahieh , in der
bc Qage gaenbe refolatic fouben bcfercren. l|!ér op is boo? eer ji qualité als Grave van Holland, Zeland, en Vriefland,
eenigfins verplicht of verbonden waren geweeft, fofybe Staten
gebonbcii/ batmen
2«fS goeb
fijn naem luiden defelfde redenen by openbare fchriftelijke verfjatieop 'tbanberlatenban
,&pangienenca
oen Coninuban
Killen
3tanocre^ntoapenen/ acDtecbolgenbeberefolutie banbe&ta* klaringe aen alle de wereld genoeg hadden bekend geJcft"' ten «acncrael tot SUmfïerbam genomen/en in ben Igage maekt , in der voegen dat fyluiden den boven gemelden
Conink verftonden en verklaert hadden vervallen te
tooo?
Se 6en io ^ulp 1581. gearrefleert/ (geujR top'tfelbe
ffönertübfnlienberfjalen/) j'égengben 10 3ïitgufti fijn van alle fijn recht en geféchtigheid,'t welk hem tot-pfolu* e 1 j 8 1 . befc02i)ben foube / ten toelfeén bage op 't berlaten ter Graeflijkheid , Hoogheid en Heerlijkheid der felver
cnb
tfeS.a
ban füne Landen metten aenkle ven.eenigfins mochte hébben ge.Spangien encaffatie
Com'nfi bangerefolbeerttë
ban benentoapenen/
in confo?mitéban
naem
competeert en fyluiden alfulx den felven Conink alredc
öenplacatebaerop geerpebleert: Bebbénboo?t0gere* waren afgegaen en hen geheel en al uit fijn gebied,dienft,
folbeertbatfe ^tact^getoijfe eenige committeren fou- en gehoorfaemheid ontogen hadden £ ons mitfdien ern/ toelfie eenige poincten concipiëren fouben/ baer ftelïjk verfoekende de Graeflijkheid,Hoöghëid ën Heerten be
lijkheid der voorfz Landen rnëtteh aenkleveh, té willen
op fp met fijn €rcellentie nopenbe be $oog-obertgh,eib
en bepenbentien ban bien fouben fjanbeleny toaer toe &p aennemen, regeren en adrhiniftreren , in der qualité,
foeCollegien banbe <©eefteïijKf)eibbijf/ bp bezitter* naem en eigentlijkë tiltre als Grave en Heere der felver
feïjap tyk 1 en Dp W ban be ^tab en Jaerluiben 25ur* Landen , en dat wy de redenen boven geroert , rypelijk
gemeefteriEf acljt gecommiteert fnn getoo?ben / be toel* overwogen en bevonden hebbende in rechten en bilfee be boo?f5 conbitien bp gcfcf)?ifte geftelt b,ebben : al£
lijkheid fulx geveftigt , en de voornoemde Conink met
tsoft W banberftab 11 treeft t fenere conbitien boo? [jen goede wettelijke fake, en ter oorfaké vah fijn ongoddefelben te bebingen in 't befereren ban be Igoge-ober*
onrechtveerdig , moetwillig, en geweldig heerfjèib aen fijn <£rcellentie/ baer toe bie ban bejêtab ge* fchen lijk,
, met een onverdraëglijke tyrahhie over fijne goecommitteert öabben 2flelb?ecöt 3fooh7 JBillem ban
de getrouwe onderfaten, tegen fijnen ëedi contrarie
deprivilegien,handfeften,
gerechtigheden en vrydom25ijle£/<pan^p?uu7 3Flo?téban Weüc ^cljepenen/
giacob be üijn/ i|enrin ban Stiet/ 3©illem ban ^ome* mender bovengemelde Landen, van de Overigheid (E.aoi,
ren en 25eetnt ünfemfj. Kaben. 5^an alfo naberDanb en heerfchappie der felver verlaten en vervallen is geberfcïjeibenftoarigöeben binnen ber^tabgerefenjijn weeft : daer beneffens aen merkende 't oprecht gemoed
tuflreben ben Staten/ be ïïegeerberg ban be ^tab / en ën goeden wille der boven-gemelten Staten, totter
ben 25o2ger l^ópluiben met Uare 25ebelljebberen en handhoudinge en bevorderinge van Godsdienft , mitfïtotmeejiersf/ fo om batfebe eertfe flaet nopenbe be
gaders
vah 't gemene
welvaert,
en befchermin«SeeftelijKüeib toilben gecaffeert öebben/ en bat bte uit ge,
niëtalleen
van de beften,
landenvan
Hollanden
Zeland,
be ,§taten blijben fouben / alss anberfinsf/ baer uit mer* maer ook van den anderen omliggenden bondgenoten»
ïieljj&e ftoacigljebenenintonbenienten fïonbenteber? Landen en vereenigde Provinciën , jegens haren vyantoacljten / fo 5tjn be boo?f3 poincten toel geconcipieert/
den :namëntlijk tegen den Conink van Hifpanien , alle
gerefumeert/ beranbert/ geabbeertefttoeberom ber^ uitterlijke vyaridfehappen fo opten felven Lande, als
minbert geto02bcn/ baer op beel befcD2ijbingen/ en ook op ons aeh wendende, fonderhëm te vermyden
bergaberingen fijn gebaen en gejjoubcn getoee(l / bocD onfen perfoon metafgrijfelijke moordadige wegen na
tg eintelijK boo? be boo2f5 f toarigljeben / inconbenien- te trachten , na dat hy ons buiten alle recht en redenen
in onfe eere , goed , en bloed , alle berovinge en nadeel
en ttoeb?acljten niet ban geballen»
^ollanö
»if. S?" ten3iBaer
^it ban ^ollanb bebben bo?ber gep?ocebeert/ gedaen heeft gehad fo veel hem mogelijk is geweeft. So
berfoc^
ïiEii öcn
en boo? <0efantcn of <©cbeputeerbcn benboo?f35p2in' ift , dat wy 't voorfz der Staten ernftig ver foek in danke
ï>?tnce re boben hc ^ouberainrtett öem alrebe opgcb?agen
nemende, en daer in believende, dienvolgens de lanban
£>>
rangicn
boo? fo lange bc <©o?Ioge foube buren /Debbenfplfem
den en Graeffelijkhèid van Holland en Zeland mett«
*e hniien ook berfocbt en acngebobcn be abfolute ^ouberaini* Hoogheid , Heerlijkheid ëh aenkleven van dien aenge3)

S'nfcn'
acnbaec^
ten be
S8»aX
fanbm

nomen hebben en aennemen mitfdefen, om by der gra-

m/
ber
boo2f3«GfeaeffcUjüljeib/
^lanben metten J^oogbeib
aenbleben eri'
ban^eedijbljeib
bïen / te toillen
tie en hulpë des Almachtigen Gods , na de uitterfte
aenncmen / regeren en abminiflreren / <n ber cjüaltté/ machten middelen die door fijne mogende hand ons
nacm/cncigentlijbetiltrea^<©?abe en^eercberfel* fullen worden verleent, de felve Landen , de Steden, leber^anben.

den en ingefetenen van dien te handhouden en befcher-

toni m»
en Doetoel be boo?f5 p?inte baer m eerfteliju ftoa? men jegens den voornoemden Conink van Hifpanien,
SSaöe r<öl!ciö.to??niaJhc^e/c.n?ïct toenonbe berftacn/fo fijne aenhangers en allen anderen haren vyanden voor
nkem. ïjeeft ffë na bat beConinh ban^pangien BemDabbs den jegenwoordigen en toekomenden tijd,eenfament^

M
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lijk mét altreen autoriteit als Graveen Hecrevan den Icn. ^0 Debben De Staten ban ^ollmtö hftt imm t»
felven Lande, onder onfen naem en Overhand aidaer , fane tnillen uieflellen/mae? Ijebben Den z6 |©a?tp 1 5 8 5
t'adminiftreren recht, juftitie en allen faken totter Daer na gerefolbeert/ Dat De bjieben Daer op fp Den
G'raefFehjkheidvantoebehorende,
en de fonder
Hoogheid
of de i&fnre ban<©rangien tot <0?abeban^oüanDaccep*
Heerlijkheid
dien aenrakende,
de fdfde
teerDen / entjet boo?noemDe<a?aeffcl)ap ban ^ollanD
Graeffelijkheidaf tegaeri, nochtein de Hoogheid en met alle autoriteit / toapenen en titulen opD?ocgcn en
Heerlijkheid van dien te doen of laten gefchieden eeni- obergaben/ fouDengemaeftt enb? Den €Delen en alle
ge verminderingé. Belovende voorts in Princelijke Den (ïeDenban ^ollanD onDertefeent en befegelt tejec?
woorden na te komen en den gemelten Staten te bewil- ben/ baeluen bolgenDe Den felben b?teben ooa i0ge*
ligen, als wy bewilligen uitdruckelijkbydefen, alleal- maent/enban toegen be «JiDDerfcDap en €Delenge*
fulke artïcülen en conditien als by den Hertog van An- tehent öpte pUj&e bp De §eeren ban Keenenburg,
jou in 't contract van den i<f January 1581. met fijne Wijngaerden en Mathenefle, uit Den name ban alle
Hoogheid tot Bourdeaux gemaekt, den Landen in 't Den anDeren €Delen/ albuies / Ottho van Egmont T J. de
Generael of ook particulierlij k dien van Braband in de Wijngaërdëri i Jbhah van Matheneiïè, en bp ïjaec
blyde inkom fte , geaccordeert , bewilligt , en befworen D?ien elronDer öare onDertefeeninge beférlVltmet Bew
mach fijn , 't fy in 't gehele of in dele , en voor fo vele die particulier fegel in roDen toaflTcge : boo?t^iigi De felben
op de faken van Holland en Zeland mogen worden ge- bjiefopteplijBegete&ent tero?Donnantie banDeJBnr^
appliceert , ert de Staten van de fel ve Landen de felfde gemeefreren en iKegeerDerjS ban alle De deDen ban §ol*
articulen of conditien , of eenige van dien, t'haren mee- lanD bp Bare ^SecretarilTen / en onDer De te&eninge bart
ften voordeel en oorbaer refpe<5tive fuilen begeeren te Defelbe^etretarifVen befegelt met uitBangenDeseg^
genieten , en hem eenigfins dienlijk mogen vinden i en lenDerfelber .jSteDenin groenen toaffcBe inDefer 02*
daer en boven alle andere poincten en articulen en con- D?e na Den anDeren bolgenDe. €erft ftaetopDeplijHe/
ditien die namaels t'onfer inauguratie by nadere capitu- ter 02Donnantie ban 55urgemeefïeren en 0egeerDer#
latie en handelinge na recht en billijkheid bevonden Der ftaD 3&o?D2ecï)t / I. Pouwelfen , en Daer onDec
fuilen mogen worden , tot vermeerderinge van Gods b?3egelt met Bet grote jegeï Der flaD 3£o?D?ecBt s
eere,totwelvaert, geruftigheid , en verfekertheid der en fo boo?t/ ter oaDonnantte/ $t. ban l^aerlem on*
voorfchreven Landen, onderfaten en ingefetenen van Dertefient I Weert , bejegelt alsS boben: boojtiS
dien te dienen en te behoren. Des t'oorconden hebben ^elft / onDerteneht / G. Hey : 3leiDen / L- van Hout :
v/yd'efemet onfen naem getekent, en onfen fegel daer 3fimfïe?Dam / W . Pieterfen : <50UDe C. jacoblz KÖt*
aendoen hangen. Gedaen in der Stad van Brugge op terDam/ vanderChijs: ©02CUm/ 1 van der Velde:
den 14. dag van Augufto des jaers i?8z. Ondergetede Lange: / 25l6maet/
L. Koren
: t^oo?n/
kent, Guiilem de NaJJau. Op de plijke {lont gefchreven, &2t'ele/
ÖJahfz: I.€nftBuifen
Jacob Jooftenfen
: ^cBoonBo*
by mijnen Genadigen Heere den Prince,en was gete- ben/ I.de Hoef: €Dam/ 1. 1. Brede : HSonitfieDam/
kent N.Bruyninck, metten uithangendenfegele vanfijn P.Sebeek: «©UDetoater/ W. Vliegen : 3fêoerDen/ O*
Excellentie in roden wafle in dobbelen fteerte.
Dirkfz. ^euf Den / R. Comeiifz. <geertruiDen 23etge|
I
de Hoogt :J&aerDen/ l.Goerifz. JÊeefp/ Vincenè
€n£ge Dagen te mm atë be$?ince btfe b?ieben Meertenfz.
^ecretariiS bp pjobifie : IBuiDen/ Jaö
'pafifeerDe binnen 2&jugge/ toas uitgefeomen Bet Coepes^erretarüus: purmereinDe/ T. Adriaenfen:
inoosbaDigboojncmenDcjes Coninrban ^panaiencn en
elr als$ gefeiD ijei befegelt niette 3egelen Der boo?f3
öe# finten ban $arma/ niet alleen op Den perfoon
:. - !
toanbenP2inceban<©rangien/ nuboosDe ttoeDema? ^teDenonDerBareteeemngeh.
<©e ^taten ban Den ^obincieban ötrecBt / Detoefr
Ie/ (alfo UP De eerfte mael Den 8 H&artp 1 582. een Dood* 6e alópten a8 iBartp iy8o. afó gefeiD i$ fombatfp
Ujae fcöcut BaDbe ontfangen / onDer De recBte oo?e uit* meDeniét toilDetlberftaen om Den hertog ban 2Clen*
ifomenDeDoojDeflinBer Base/ bp 't Baer been banbo* 9on tot een €rf-^eec aen te nemen ) gerefolbeert toa*
ben /Daer ban BP/ Doo,?<tf5oD$? genaDe/ miraculeufe* renDenP2inceban «©rangfen Del^oge ©berBeiD bart
Jijutoagi rjenefen) maer oob op Den hertog ban 3Cm DenlanDcban atrecBtte Defereren/ Daer op beïeber*
l'ou/
fuljc ter
berfmelt ff BeiDen befcB?öbingen toaren geballen / om De poinc*
toerDen.
«©00?gelegenberplaetfein'tlangefal
Defeen meeranbereberfcBeiDenDage=
ten en articulen Daer toe DienenDé te concipiëren en ar*
ip&fe toeballen en f toarigBeben Die be EanDen ober refleren / gelijn Die al geconctpieert en gearrefleert toa*
Quamenöoo2bebpanDenDe$©aDerlanD$?/ enDatDe? ren bp De bijf <Tollegien / BitterfcBap / CDelen / ,§raö
fefa&e oob toa$ ban foDanigen groten getoicBte/en èh ^SteDen : DocB alfo Daer na gueff ie gebiel op 't caffe*
bat Daer bérfcBeiben bergaDeringen geBouDen toerDen/ ren bah Debijf €ollegien/Die DoennocB De eerfle ,§taet
om Daer op toelte Delibereren De poinctenen articu? repjefenteerDen / foitf Defafte boo?Die ttjD uttgeftelt/
ïen/ Daer op De XanDen en <®?aeffcBappe fouDe mo- DocB Daer na 3önDer bijf ge^feputeert getoo^Den/ Die
gen pjoceDeren tot BulDinge en inauguratie ban Den tot$nttoerpehopDenp?ihceban ©rangien reifenen
fbjince ban <®rangten al$ «3?abe ban De boo?fcB?ebeh metten felben be boó?f5 articulen communiceren fou*
XanDen / bp gefcB?ifte te fteïlen / Daer Op oob bele Dif? Den / gelijfi fp geDaen Bebben / en Daer ban rapport ge*
^toa* courfen en f toarigljeDen bieleh en Bp De fommige boo?? baen in Süuguflo 1581. Bebben nocBtang baer na aen
Söi« geflagen toerben om fulr te berBinberen : eenige fufti? De «Staten ban ^ollanDgefcBreben/ aljSDat bele men?
mtS wrenbe Dat Bet toa$ tegen De naDer anie tot atrecBt fcBenniet tenbeflen bebonDen/ Dat ft» Det^oge <©be*
gcnue&t bejïoten/ en Dat bk ban JgollanD D002 Defelbê ante rigBeiDBaDDengeconfereert/ ia Dat eenige guaebtoil?
/ fon? lige Daer uit een pretext fouDen nemen/ om De <tf5e*
RX met Bern berbonbén/ fulrniet mochten befïaen
Datmen
en
meente tebertoecaen tótéene affcfieiDinge ban De ge?
Vim Der erpjess belieben ban De ganfcBeanle/
Dan ue obecfuljc boo? alle befïutoiige in Defen BenluiDen aDbrj* 3too:en anie en berbrjnDebcr generale Staten/ <gc.
E? 2 fèn Daer op mode Bo?en / op Datmen onDerïinge met Daer op De Staten bani^ollanD in 't lange Bebben ge?
en De contrarie?
en gteDen niet guame te gera?
geunieerDe Eanben
Sngieii
tot «©ia» Defeeninötöunie/
ttoifl / fcBeibinge en berDerf» SïriDere anttooo2D/ent)ettDoengeDefenDeert/
teitenen guaDe interp?etatien toeDerleiD/ fulr men in
Sdiflnu meenbert De nïacBt ban De p?ince om Den Coninfc ban De nabolgenbe miflfibe fal Bonnen lèfen en berftaem
.Spangten tegen te flaen/ toareniet genoeg om Ben?
hebben met groter leetwéfen ver- j^i^t
luiDen te üefc&ermen/ 'ten toare met buttenlariDfe MYnHeeren,Wy
ftaen, dat vele menfehen niet ten beftenbevinden ban De
maent en boomemelrja De franfe/ en Dat De p?ince
on« Daer toe felfjS hiagf raDenDé : maer toant De Staten dat wy de Hoge overigheid defes Lands fodden hebben ^«"j,
ban ï^ollanD en ^elanD geenfinsf gefint toaren Den geconfereert, ja ook dat eenige quaetwillige daer uit een jar,D aea
fouden willen nemen , om de gemeinte te ver- t>t &u*
hertog ban miencon tot Daren (©?abeaen natenenien/
Dat Den pretext
wecken tot affcheidinge van de befworen Unie en ver- (Ja^Slj
totfDe Datlicntelöa toeDerleiD/ DpfonDer
hertog ban 9ülengonDen 17 ^lanuarp 1*83. fijnen bonde der Generale Staten, en tot verfoeninge metten nopcnDc
en anDere (leDen in 't toerfe ge* Conink van Spanjen, voorftellende dat wy met die van B« befe*
op Hlnttoerpen
aenflag
JWD
Daööe/
fo top ter gsïegenDer plaetfen fuilen Wü& Zdand ons fouden wiUen fchciden vaxi de Generaliteiten1 Jgfe
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en la- I worden te niet gedaen , en'middelertijt in Spangien ge
de gemeine contributien
ons ohtledieeü
cn vand
ïgoge
r oorlogevan dan
flfnbm<©/
ften
ï».?
fbonfe menir.ge en die van fonden , om 't vertoog aen den Conink te doen , de felve Inquifitie in furcheantie te willen doen houden.
de Staten van Zelahd altijds geweeft is , en noch is , en
toati<©>
Welke
occafie wel terftont gevattet worde, om te
3^1'nce
fanaten eeuvvelijk fijn fal , valt, beftendigen onveranderlijk te volbrengen hare lang voordachte quade meninge :
blijven in 't onderhoud der voorfebreven Unie, en van want niet tegenftaende dat by toelatinge van de voorgelijken in de renuntiatie eenmael gedaen van de tynoemde Hertoginneen advyfevanden Raedvan Starannie der Spangiaerdenen hare aenhangers. So hebten de Inquifitie in furcheantie geftelt, en die van der
$8
t'onderrechten Religie wat groter vryheid der confeientic toegelaten
ben wy nodig geacht u-luiden inden't lange
eninonferm
grond
en
van de waerheid dcfer fake
worde, de Welke namaels ook by Placcatenen brieven
den aenbege , u-luiden voor ogen (tellende 't gene van metten
Sta- by des Coninx hand enfegel werde geconfirmeert: fb
ginne af, .tuiTchen fijne Excellentie en ons
ten van Zeland gehandelt, en tot verfcheiden reifen gefchiedet nochtans, datfohaeft de Hertog van Alva
hervattet is geweeft.
met gewapender hand en grote macht van Spangiaerden herwaers-over worde gefonden , de welke ook terindachalvoren
,
©erïja*
Heeren
Houdende u luiden , mijn
kn be
ftont alle de Landen hiel voor rebel j en als gecomm itfedert
rt
tig van de faken in defe Nederlanden gepaffee
begfnfe*
ïfti brc
denjare iy<J6. wanneer eengrote en de gefonftepar- teert hebbende Crimen laf* Ma)ejlati$ divir.te & kuma<©o?toge tije van den Edeldom begonft de ogen te openen en 71* j en begon de felve als fodanige te traderen tegen alle
baii.$e> klaerlijktefien, dat onder 't febijnfel van uit te roeyen oude wetten , gebruyken , rechten en privilegiën van
inftellende nieuwe recht/loeien , d'oude juan-Jatiö. ^c ware religie , men allenxkens trachtede den gehelen d e Landen rifdicli,en teniet
doende, en omftotende alle autoriteit
onder,
Landein'tgencracl, cneen yder der vafallen
van de Magiftraten der Steden en Provinciën , en van
faten en inwoonders van dien in 't particulier te ondererden,
Spangia
der
ye
werpen de onverdraeglijke flavern
de Gouverneurs van den Lande,ja in't korte gefeid handelde niet min mette Landen, dan als nieuwe ProvinSpanfelve
de
,
dat
ongelijk
't
van
om fich alfo te wreken
ciën
diemen tot flavernie wil houden , plantende nldaer
giaerden hen hielden aengedaen te fijn , door dien dat fy
ter groter inftantie van de Generale Staten gedwongen met kracht van wapenen de voorfeide Inquifitie,'tConcilium van Tremen , de nieuwe BifTchoppen en Racd
jk te verlaten d'ofHcienen
waren en, niet alleenli
geweeftnement
die fy airede fteelfgewijfe, en onder van Troubles, opreebtende Cafteelen , en ter dood vergouver
den duym bekropen en ingeflokt hadden : maer ook wijfende de voornaemfte Heeren, Edellieden , Burgeren Kooplieden,
,
en alle foorte van volken, fonder aengehelijken t'ontruimen defe Nederlanden , met wiens
onverfa
hare
t
hadden
gemaek
ge
rekenin
fchou
te
nemen
op
't onderfcheid van geflachte , condiairede
fy
goed
tie
of
eenige
ouderdom
, in voegen datmen niet fag dan
dige gierigheid en begeerten te vervullen , mits 't welke beulen te velde, bloedfuigers inden rechterftoelen , en
men poogde onder het jok te brengen alle d'ordrevan
de oude Politie defer Landen,in plaetfe van dien invoe- geveinfde vrunden en feven-ftuvers-penningen binnen
rende nieuwe coftumen, ufantien en wetten in de voor- den gemenen huifen , die niet deden dan te luifteren
fchreven adminiftratie, en genoegfacm tot d^Overig- na alle propooften en te deurwroeten al de fecreten ? om
heid van alle de Landen , ftellende den Cardinael Gran- te weten waerdat eenig goed voor handen ware, ten
veile met eenige andere van de felfd e factie, de welke einde fy hen-luiden rijk mochten maken metdeconfifmen ,wel wifte hen begeven te hebben tot flaven van de catien , boven een oneindlijk getal van onverdragelijke
\S. 402.) voorifeide Spaenfe tyrannie, tot welken effecte men niet laften , impofitien en exactien afgedrongen , fonder reden of fondament, nadien datter egeen Oorloge was,
alleenlijk alle Staten cn Officien den meeft daer voren
den
verfien
te
biedende te kopeftelde, om daer mede
fijnde de voornoemde Duc d'Alba fonder eenig wedergenen die van denfelven humeurenen quade voorne- feggen ontfangen met alle mogentlijke eereen reverenmen mochten fijn: maer ook dede oprechten nieuwe
tie. Somma detyrannyeen wreedheid was fulx , dat de
gedachteniffe
daer af noch droevig en grouwelijk is
jurifdictien en vierfcharen , onder 't dexel van de nieuwe BilTchoppen , verfterkende over fulxde machtvan voor allen eerlijken en vromen herten , gelijk 't felve u>
de Geeftelijkheid , den Paus van Romen met eede ver- mijne Heeren, (met den welken fulx niet min als met
ons es gedaen ) meer als kenlijk is, fo dat wy nodeloos
plicht fijnde , beveftigende d'Inquifitie en het bofe be- achten
daer van meerder verhael te doen.
fluit van de decreten van 't Concilie vanTrente, om
te
lijken
bedecte
en
fulx finifterlijken onder de hand
Voorts is een yegelijk kenlijk , hoe dat de voornoemfö
ontnemen alle macht en autoriteit, fowel den Heeren de Heere Prince ter felver tijde , als wel voorfien en be- i^nué
van den Lande, als de Magiftraten der Steden en ordi- kent hebbende de meninge der Spanjaerden , en daer- *>an &*
naris Officiers van juftitie, en naderhand de verdruc- om in Duitfland vertrocken fijnde, by vele goede lui- "©utf^
kinge van de privilegiën , gerechtigheden , defenfien en den van eere en qualiteitgenodigt , gebeden en geim- lantbct
loflijke coftumen vanden Lande te wege gebracht, fulx j portuneert worde , defe querelle en 't voorftand van de tvatken
binnen den felven op te richten een nieuwe Politie ge- j vryheid des Vaderlands te willen aennemen : te meer ^^^
heel contrarie d'oude, door dewelke d'onderfatencn
dien fo ten aenfien van d'ordre die hy was houden- berforljt
inwoonders in der eeuwigheid gebleven fouden hebben door
de en fijne qualiteit ; als ook van fijn particulier intereft, om
öe
flaven van de gierigheid , onkuisheid , en wreedheid der
hy fulx gehouden was te doen, als die boven 't verlies en «^
Spangiaerdenen hare aenhangeren, dewelke doorde- de confifcatie van alle fijne goederen, Landen, en Heer- bon De
fen middel depoorte geopent hadden om te accuferen lijkheden, fijn eygenfone verloren hadde, die hem te- tWSeifc
en befchuldigen alle den genen diemen wift van hare gens alle rechten en privilegiën van den Lande , ont- g^^j!.
humeuren niet te fijn, en defelve inden ftrik van de voert was uit d' Univerfiteit van Loven: En dat hy tetoillei
Inquifitie gebracht hebbende , 't leven , goed , en eere te daerenboven by openbaer edicten verklaert was voor aenne*
benemen. In fomma de fake quam fo verre, datmen rebel , ketter , oproerigh en begaen te hebben Crimen «l^L,klaerlijk voorhanden fag een groteen forgelijke veran- Uja Majeflatis» met ontallijke andere injurien, hem utciatc
deringe des gemenen volx , de welke veroorfaekt foude grotelij kin fijne eere en reputatie rakende.
teftbati
hebben de grondelijke bederfFenifïe defer NederlanSijne Excellentie dan fiende en bekennende den »a!Lce
den terwyle
,
men in Spangien de brugge maekte , waer goeden wille en affectie des volx , heeft fich gefterkt tan ©,
over de Spangiaerden in defe Landen fouden keren, om met alle d'alliantien fijner bloedverwanten en vrunden tango»
alles onder haerlieder fubjectie te brengen, en de ge- in Duitfland, daer by opfettende alle fijne middelen, fj^^f
hele Landen tot flaven te maken , fo fy over lange al
te verfparen ietwes hem mogelijk ware, om t'fa- ffjnbec
hadden voorfchikc , en het kortelijkdaer na wel bleek, fonder
men te brengen een machtigen heirkracht door de wel- floebe*
doe ten tijde de voorfz Edeldom , vertoont hebbende
kc hy verhoopte binnen 's Lands gekomen fijnde , dat «™e5j«8
d'inconvenicmen en forgelijkheden die apparentelijk de Steden hem t'fijner Gjde begeven fouden , gelijk vele r^eii.
boeren
ftonden te verwachten door 't voorftel der Inquifitie,
mijn Vrouwe van Parma (alfdoen Gouvernante in defe der felver belooft hadden : maer alfo niemand fich dor- 't ®nt
J&eïc grote frrjurfen fïjn «re en reputatie ra
Landen ) deden en veribchten aen den Conink te inter- ban fijnen efgenen fone.
ï-.niöe.
£>rt
alle
fijne
mibbelen
op en Ucrflecftt gent roet ïraiïJiawsrba;
céderen» ten einde de voorfz, Inquifitie mocht gehelijk
fijne b^Httben / öjengt een mac&tfg %tm t'faraen.
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3pat) fte verklaren en openbaren, werde genooddrukt na
fjem nie# Vrankrijk tevertrecken en van daer in Duitfland, al

teerde , gedefereert volkomen bevel en abfoiute macht

<£n fcen

om te gebieden fo te water als te lande, fowel in'tftuk S&ince
van de Politie, J uftitie, Gratie, als Oorloge te doen, on- SJÊ^
doord'ongebonden
totdat
iTïSenöc waer^y^° lange vertoefde
der
den naem des voorfz Conings van Spangien , en dit ftomen
open&a* tyrannye, wreedheden, geweld en onkuisheid der Spanren / if giacrden , van dag tot dage vermcrende ," hy weder van
genoob» ons met meerder irnponuniteit verfocht en gebeden fo lange de Landen in Oorloge fouden fijn : 't welk wy üctocl te
ook fes maenden daer naexpreffelijlc geftipuleert heb- ^^c"
fyubt na
©;anfe' werdede wapenen weder inde hand te nemen, onder ben metten Generalen Staten in de Pacificatie van &En
rijft te belofte dat de Steden fich aen fijnder zijde verklaren
byforme vanprovifie, fulx als mede brengt het naem
beetcec» en voegen fouden , en infonderheid die van Holland en Gent,
artieul
van de felve Pacificatie ons gevoegt hebbende ^j^
feen.
*©e
Zeland, die hem daer toe grote inilantie deden, de met den Staten van den voorfz andere Provinciën , om ^an,
$?ince welke ook particulierder eninnerlyke correfpondentie
te wederftaen 't geweld en barbarife wreedheid der gien.
to0?^cn met hem waren houdende , en dat ten aenfien hy voor- Spangiaerden en hareaenhangeren , de welke in 't einde «j^j-S?
maleban maels haren Gouverneur geweefr. was, als Luitenant was uitbrekende en fo verre verfpreyende, dat de voorfz tX\ke>
Spangiaerts in openbare Oorloge quamen tegensdefel- lan&ba#
Dfe
ban
nö van den Conink van Spangien : 't welk d'oorfaek was
üfolln
berfor&t dathyandermaelbefloot totvoorftand deferfake op te ve Provincien,gelijk fy te vorens waren tegens Holland Wfiten
oiiöa*
fetten alle 't gene hy ter wereld befat, b verbindende en ^eland,ln der voegen dat ten tijde de voorfz Provin- jncnaige
belofte
en verfettende fich felven en den fijnen totten uitter- cien traceerden en befloten met Donjohan d'Auftri- te fijn
batöe
ftentoe, waer door tot fijnen grote laften befwaernif- ce, die gefonden werde van wégen den Conink van la^^1
fiff) ara fe, en mits de getrouwe byftand van myneHeerenfij
Spangien , wy met die van Zeland als doen expreffelijk ^,n fl°"
fïpiDec
nen broederen en andere verwanten , geallieerde en vcrklaerden van geender meninge te fijn 't voorfz trac- maeftt te
*enEfou'
^^enaren» mitfgaders de verkopinge en verfettinge van taet cnaccoortt'aggreëren ,dan onder expreffecondi- ö&boge'
beu
i><&n ' alle 't gene hy ter wereld behouden hadde , hy eintelijk | tien en laft , dat d'articulen van de voorfeide Pacificatie 0n&>EU{p
mftgbe te wege gebracht beeft fijnen tweden heir-tocht, fo , in allen haren poindten geobferveert fouden werden, en pjcffe
gctiou* fierken machtig als een yder bekent is, met de welke na dat allede ftedenvan Hollanden Zeland fouden wor- epnbi*
toeïjulpe
f!juo«r dien hyte vergeefs gearbeid hadde t'ontfetten deftad den gebracht onder 'tgouvernementvande voorfz Hee- ^"f&jjcó
?oebe* van Bergen in Henegouwen, overmits 't weinig by- 1 re Prince,fonder dat eenig ander Gouverneur daer over noitoe
te23n en
ftands dat d'andere Steden hem mochten bewyfen,' macht foude hebben te gebiedender tijd toe anders fou- betelen
Bealiéet* c*oor ^en fy verheerc waren van de macht der Spangu ; de wefen geordineert. Uit welke oorfake als den Eerts- &$$,
be&jengt aerden, en verbaeft door de vrefe van de machten
hertog Mathias gekomen wss tot het gouvernement ge- bertog
thrh"
Beft/"
fcrarljtte
23egeeft
to|3eÖcmbin»
nenigoï*
ïanö/met
fjpalïfr*
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wreedheid van Duc d'Alba, hy genoodfaekt worde
Uit d'andere Provinciën hem te begeven binnen defe
landenvan Holland, met den welken hy airede te voren alliantie gemaekt en belofte verkregen hadde, dat
fyncmmet alle hare macht byftaen fouden. Nualdaer
aengekomenen d'andere Provinciën en Steden onder
het abfoiute gebied van Duc d'Alba gebracht fijnde,
konnen bemerken 'tdevoir byfijnExkeeft eenyder
cellentie
gedaen , om ons te conferveren en weder
te bellen in onfen ouden welftand en vryheid , verfparende ter eender fijdeganfchelijk niet 't gunt eenigfins dienen raochte t'onfer voorfland en beicherminge
ce2ens den aenval en wrede invafien van de voorfeiden £)uc d'Alba, en der gener £lc hem hebben gefeild condeert, wagende overfulx fijn eigen leven, en verliefende drie van fijne eigen broederen, met vele andere
fyne bloedverwanten, vrunden en dienaren, boven
't verfetten en verpandinge van alle fijne goederen. En
ter andere zijde pogende by alle gevoegelyke midde-

nerael, wyen die van Zeland noitecnig bevel hebben 4!Katia^
' willen ontfangen noch van hem,noch van die van fijnen ^f™,
I Rade, 'tfy in 't particulier of generalijk met d'andere Bch/
leen gta*
j Provinciën aen ons gedaen : dan hebben alleenlijk gco- jnaecal*
j bedieert den bevelenen difpofitien uitgegaen opten na- ötönirt
| me van fijn Excell. en boven dien fiendedatter een goed öebebe»
deel der Provinciën begonnen wankelbaer te tonen en 'm ban
d'ooren te roegen tot de valfche middelen en liftigen ^"mcr<
voorftellen die de Princevan Parma met den Hertog (F. 203*J
van Terra Nova waren gebruikende, om de felve we- 3WB«»
der te brengen in de flavernye der Spangiaerden , onder j^,m,
'tdexel van de Spaenfe foldaten te doen vertrecken na tien be*
Spangien,
en datgroten
al't felve
gedichtet
wordefijnebyeenige
jjnb*"
die
door eenen
haeten
nijd tegens
Excell : g^g
opentlijk betoonden anders niet te wenfehen dan fijn teccöen/
bederfin 't particulier, en met eenen ook eene nieuwe
defolatie en verwoeftinge der voorfz landenvan Holj land en Zeland : fo fijn wy veroorfaekt geworden de
i voorfz refolutie van nieuws onder ons te beveftigen , en

&e&&en
woji^
cnEe*
lanb/bart

Ottöen*' *en' *° van vert°nmge a's beden en fupplicatien aen
hjacgt
den Coning van Spangien gedaen , door interceflïe
fijn eigen van de voornaemfte Potentaten der Chriftenheid, te
bwlleft m°gen komen tot eene goede gelukfalige en beftenfïjue b?ie dige vrede en reconciliatie metten voorfebreven CoSBjoebe» ning, door fuiken middel niet alleenlijk ons en dien van
"©oogt Zeland maer den gehelen Nederlande te bevryden van
boofin*
de ellendigheden en verdriet daer in fy vervallen waren,
terceUie en
de felve weder te brengen en houden in hare oude
banbe
bfflK*
fleur en vryheid , niet alleenlijk des lichaems , maer ook
naemfte
der zielen en confeientien , 't welke d'eenige voorne©oten^
tatcn tot
men en loon was, dathyin alle fijnen arbeid, pericueen De* len en aenflagen hem voor ogen was Hellende. Maer de
! flenbige Coning voornoemt wilde niet tot eenige redelijkheid
b?ebe verftaen , dan ter contrarie t'famen gekomen fijnde
• ÏÏïïft CommiffariiTen van wederfijden binnen der fledevan
wegen uitdruckelijk verrena* ' Breda, dedealdaer van fijnentbekenne
n voor onderfaten
men' klaren , dat hy niet wilde

^L€o'
flactalle
b?ebc
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geen om •
berfaten
beften*
nen ban
bit ban
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malkanderen te beloven den voorfz Princetehandhou- Jo^jfif
den in fijn autoriteit en abfoluit gouvernement van f^ince
Hollanden Zeland,fonderaldaeryemands anders toe te j* fiou*
laten ofte erkennen : en allo namaelsden Conink van b^^L
Spangien door fijnen volmachtigen den Hertog van foJurt
Terra Nova tot Colen, verklaringe dedete willen bly- Bou&ec
; ven by fijn voornemen, geli|kook tot Breda gefchied {JJJS«V
l was,fonder eenigfins te verhoren de feer ootmoedige en baec pe?
j rechtveerdige requifitien en verfoeken der Generaien Pianb|
Staten, en boven dien in plaetfevanden faken te ver- f^bf»,
richten, by wegen van goedertierenheid, defelve begofl nen.
dagelijx meerder te verbitteren , als een yegelijk bekent ®ie ban
ftaet 1 en door eene barbarife wreedheid, bedekt metten ^,°^e"0
mantel van fachtmoedigheid , te arbeiden de Landen te Ianb/
precipiteren in een gehelen ondergank en defolatie, fich Ücö&en
tonende in plaetfe van haren Vader, Herderen Conink, |^"***
te fijn haren dood-vyand en verder ver , die by alle mid- boegt
delen foekende was hare gehele ruineen flavernye, fijn nutalfe
en vafallen yemand anders , dan den genen die openba- alle de Staten in 'tgenerael rechtelijk beweegt geweeft ^^S»
re profeffie fouden doen van de Roomfe Religie , bene- fich ganfelijk te vervremden van hem en fijne onderda- om firn
mende alfo den weg en hope van alle vordere tradaten
God airede d'ogengeopent t'allen
nigheid, temeer,
meeftendeeldes volxinde keoniflè Jg^n
vanden nadien
hebbende
en vereen ïginge.
fijns Goddelijken Woords,, een yder beftond te mer- brece»
'tls nu fo dat wy luiden met die van Zeland 't felve bee , niet willende achterlaten van alle 't gene ken,egene middelen of apparentie rer wereld verbleven niQt te
merkenden
foude mogen dienen totgemene befcherminge tegens waren , om metten Conink te reconcilieren, anders wadan
^D^"{
rein%me
oen fp
mit eenen grouwelijken afftand ( na diverfe verklaringe
't geweld desgemenen vyands , hebben metten anderen
nader yerbinteniüe en Unie gemaekt, en fijne Excell. van Terra Nova te Colen) van God, fijn woord,en fijne bfrftfe»
waerheid, met brengende eene groufame uitroyinge der &$ft
boven d'autoriteit en macht die hem te voren compe-
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ban
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^cianö Beraeeftenbe fjtBöen metten anöeten nabet bcr&inten^ ge> 1
naiftr.
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Het vijftiende Boek.
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. Religie) mitfgaders de grondlvke bederfremtfe
ke luiden, beminders van *t Vaderland en
van
9'0 alle cerly
Gods heilige woord. Soift, dan datWy en die van Zeland, onsln dit Godlyke voornemen mede gevoegc
hebben met alle de andere Staten der geünieerde Provincien,met expreffe laft en conditie als een yegelijk bekent is , van ons t'allen tyden met hen vereenigt te houden,'tfy watPrinceof Heerefy verkiefen, om hen te
beftiereninden tempeefteen onweder defer bloediger
Oorlogen , mits dat wy van onfer zijde altijds blyven
fouden in den fel ven ftaeten conditie, alswy als doen
waren, fo wel in 't gunt de Religie raekte, als anderfins.Óm welke redenen wy c'allen tyden wanneer daer
queftie ge weeft is te tradteren met den Hertog van Anjou, altijd onfemeninge uitdruckelyken geopenbaert,
is in 't trac, 't xwelke tot dienen einde geftelt
en het
taet
vanartykel
Bourdeau
verklaert
vóoroogen gehouden
hebben.
En alfo tér iel ver tyde de Generale Staten , verwachtende d^enkomfte van fijnder Hoogheid, befich wareti, om te voltreckcn'tgunt voormaels by henluiden
begonnen was op 't beleid van de regeringe defer Landen, door 't oprechten vaneen Landraed, hebben wy
met die van Zeland'tfelve toeftaende, expreffelyken
geftipuleerr , dat fo wel 't ftuk van de Politie, als van den
v0^<c van Oorloge binnen Holland en Zeland, blyven foudeter difpofitievan fijne Excellentie, ons begevende alleenlijk tor den Landraed voor fo veel de gemene contributien en wederftand der vyanden met het
aenkleef van dien belangen mochte, even gelijk wyin
'ttradhet van Bourdeaux ten regarde van fijne Hoogheid gedaen hadden.
Continuerende voorts ten felven tijde rondelijk in

Den tim*
Je ban
igoóg n*
bcrfjcia
iiüeïft
lra5 arL
ccöeüe
befligt<Süüe alle oprechtigheid'cgiint wy te voren hadden begonnen, " hebben bovendien gemaekteen folemneel tracSUSagi*
ftraten taet, by 't welke wy fijn Excellentie geattribueert hebfjcUbcn
ben de titul van Hoge Overigheid , met abiblute macht
t>cn€at
van
jn alles■ ten gebieden,
en j ditfonder
prefinitieo van tijd,
nmg
ucc
nma lire■ •
t~%
• i
ïntcn en en met uitiluitinge
van den Coninlc van bpangien,
ben
welk (ais voren geleid is) wyte voren onder d'autoi>?incc 't
ceo ge* riteit van den voorleiden Conink gedaen hadden en albuit.
leenlijk gedurende d'Oorloge.
mie
b Welk tractaet als doen ook met eede van fijn ExcelJD'aera'
reu fijn
lentie en ons reciprokelyken beveftigt is geweeft en openbaerlyken gefolemnifeert met vereeninge eninjeïanb geöaen
op genwoerdigheiü mijnre Heeren de Generale Staten en
öemiaeni Gedeputeerden van allen de Provinciën, als doen verban ben
gadert fijnde binnen den Hage, foom te vorderen de
directie
van den voorfz Landraed, ahorn cürrefponï>jtnce.
dentie te houden met fijne Hoogheid die fy verwachS©a?c*
nen be0
ten uit Vrankrijktotontfetderftad Camerik.
«Somtij;
« In conformiteit van welk tradtaet alle Magiftratcn
fijnafge* en Officieren van Holland, fo binnen den Steden als
en lil
ten platten Lande, verlatende den voornoemden Cobeef
nink van Spangien, eed gedaen hebben aen fijnder
plaetfen
Excellentie: ook alle Placcaten fo voor als nad'aenenge*
fieit bfe komfte van fijne Hoogheid, fijn gepubliceert geworban ben den op den name van fijne Excellentie, d de wapenen
f??ince.
< ©en van den Conink afgeworpen en in veel plaetfen der
$moje principale Steden opgeftelt die van fijnder Excellenban 3ïn* tie.
jou ïjeefc
't Welke fo verre van daer is, dat fijne Hoogheid
getoont
baer
in foudequaed gevonden hebben, alfo dat hyter contrarie tot meermalen vertoont heeft daer aen een « goed
ngoeb
o e genge*
behagen en genoegen gehad te hebben, doende bevevan
Beu: ae* *en ^Jn ^-aec* van Staten , Audiencier en Secretaris
lp jju den voorfz Rade te renvoyeren alle Placcaten en andere
ooh Die difpofitien die van Holland en Zeland belangende , aen
flnamfc fijne Excellentie, om by fijnen Secretariffen en opfijficholcu nennamegedepefcheertte worden j gelijk hy ookdikÖ^fMK"
met tie maeldie van der Finantie bevolen heeft, ganfeh niet te
bomci* beftaen of onderwinden in 't gunt de domeinen van de
nen niet Provinciën van Hollanden Zeland was concernerentebe»
moepen : de , niet wijders daer aen pretenderende , dan dat de felnictan* ve fouden hebben te houden goede correfpondentie,
bagjgp
tenbe* eenigheid en vafte vrundfehap met fijne Hoogheid,
renöe
„
an metfe fcIbetPöouoen floeoe wcfeonbentfe.

Üefiöen
fcöfcr

en d'andere Provinciën, ènbyfonder in'tgur.t debe
hulpfaefnheid vandejegenwoordige Oorloge en dependentie van dien aenhink, fulxals 'c voorfz articulvan
Bordeaux is vermeldende.
Nu ift alfo dat wy federtdieh hierop gehad hebbendeverfcheiden communicatien, met onfen lieden en
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boojat»

580.

elk van dien refpectivelijk, narype deliberatie en raed, JÖ^tc
gehoort'tadvijs van de Collegienen gemeenfehappen un^
der Steden, fowel van de Magiftraten als Vroetfchap- titulbau
pen , en
andere die 't behoorde, enden welke men in Öwe
faken
vanfulker
confequentie gewoonlijk ishunadvijs^erj,g^
te vereifchen , gemeender hand befloten en gearre- <jE»jatoe
fteert hebben fijne Excellentie vooraltijd en in perpe- |nl§eere.
tuite te confereren den gewoontlyken titul onfer Prin- toenbe1"
een en Heeren, hebbende tot dieneffeót gerefolveert batbe

den voornoemden Heeren Prince t'inaugureren tot^ta^n
onfen Overheid, Grave en Heere, vertrouwende fo r^t
fecr opte voorfichtigheid van u mijn Heeren, dat de fuljcniet
felve defe fake niet quaed of vreemt fullen vinden , niet *Wmt
alleen in confideratie van de meriten van fijnder Excell. binben/
t*onswaert,ende particuliere obligatien der voorfz Pro- inconfi»
vincien van Holland en Zeland tot fijn Excellentie, ^cia^e
dewelke ecnenyegelyken moet bekennen fulxte fijn, nf£"Itfn
dat wy qualyken anders hier in fouden konnen han- ban fijn
delen, fonderre behalende fchandevan ondankbaer- <^r«U.
heid en ignominie : maer infonderheid na dien al 't fel- ^a(\-l
ve conform isdetractaten en accoorden fo dikmael ge- ïionnen
mackt, beveftigt en gereitereert met voorweten en oon »to
genoegen van u mijn Heeren, by de welke ook geap- ^j,
probeert fijn byde Unie voorfz fo folèmnelen tradia- i'onber
te, aen de welke alle de Provinciën in 't generael hen onönnfc
hebben gefubmitteert en by eede verplicht , te weten : ^"/^
't traótaet van de Pacificatie van Gent, van de directie bat liet
vanden Landraed, en dat van Bordeaux, verftaende Jtë con#
overfulx in'tminfte poindtons geenfinste vervreem- t^irtatcn
den van de vafte Unie, vrundfehap, correfponden- öebeftiat
tie en broederlyke conjundie die wy metten anderen öpbeit»
geunieerden Provinciën befworen hebben : maer ter xt^tt,
contrarie begeren die meerder dan oit t'onderhouden, ftacn
en ons by allen middelen te verkloeken , op dat wy met njebe
gevoegder krachten en vereenigder willen, gantfelijk *e\fxt
uitroyen mogen 'tjukderSpangiaerden en haren adhe- b?emben
renten , en onderhouden de ware Religie en Gods- ^a"öe
dienft, fonder eenigen tyde te verftaen tot reconcilia- m^,,elf"^
tieofhandelinge,'t fydiredelijkofindiredtelijk, met- tenan*
ten Spangiaerden en haren gevolge: begerende dat u- btrenue»
wer E mijne Heeren geliefte fy, hen in gelykerinten- 'ln°^n£'|.
tieterefolveren, 'tfy de felve eintelijk met fijne Hoog- tm '
heid quamen te accorderen , of anderfins in alle ande- fcrarjfi»
re eventien. En al ift fodat wyendievan Zeland fijne ["'^tte
Hoogheid niet erkennen , en wilt daerom geenfins be- 'tmiiber
ducht fijn, dat het felve eenigefeparatie ofaffcheidin- ^pangi*
ge tuffchen ons foude konnen cauferen, nadien 't fel- p"^^,
vegefchiedby tradtaten en ftipulatie ten wederfijden, bcifyw
en met expreffe confent van fijne Hoogheid , ja ook ben bc
dat een yder airede voorfien en oordelen kan , dat in j£5«Le
alle gevalle 't felve grotelix fal dienen, om de Landen <eu al ïfï
t'onderhouden fo in de ware Religie, als in de vryheid öat fpfïj*
en wettelyke voorftant haerder ouder wetten , coftu- S!^!5,^
men , ufantien , rechten en privilegiën , tot welken erkennen
einde
luiden met
van mogelyke
Zeland onsaffiftentieaen
aenbieden, omu,
naonfewyuiterfie
machtdie alle
ri
j
r
■
■
mijn Heeren, te doen, met prefentatie om van nieus
te beveftigenen ratificeren ons Verbonden Unie, en
1 metterdaeddefelveookte betrachten daer en wanneer
jd'occafien fulx fullen mogen vereifchen. Hier mede,
Mijn Heeren , biddende wy den Almogenden God
uwer E. te willen conferveren in langdurige welvaren
en gelukfalige regeringe : Gefchreven inden Hage den
6 MeyAnno 1583. Onder ftond, uwer E. geaffediioneerde vrunden , nageburen en getrouwe bondgenoten : lager ftond , de Ridderfchap , Edelen en Steden
van Holland, reprefenterendeden Staten van den felven Lande: noch lager ftond, ter ordonnantie van de
Staten, by my , en was ondertekent Cje Reehtere. 't Opfchriftwas Edelen , Erentfeften , wyfen, feervoorfieningen , difcreten , Hooggeleerden Heeren ; den Staten van Utrecht.
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Öorfpronk der Nederlandfe Beroerten,
den, Collegzen, Dorpen, Gehuchten of andere par*
M bat mi be bQ02noembc^tntcnban^oHattbna
lange en rijpe berabtnge / bn gefeïmfte fjaöben boen ticuhren, lullende geintereflèerde , by wegen vanju(lellen De potneten en artfculcn / baer cp fp fouben ftitie hen daer tegens mogen behelpen fulx als fy te rade
'
mogen procederen tot Bulbt'nge en inauguratie ban be
nd
.
fijne Vorfte
lyke en
Item ,vi
Genad
e
fal
de
palen
oflimi
Zeiand
, entien p?inceBtanben/
ban €>rangien/
Éc. aio1 <*5?abe
ban beboo?*
van de voorfz landen van Holland .
fcD?eben
en bat befelbe
poinctenen
articu= ten
len tot berfcfjetöen reifen toaren gere(umeert I fo fijn be Vriefland niet mogen verminderen , noch eenige StedenHeerlijkheden
,
, Huifen , Dorpen /Gehuchten of
felbeten ïeften gearrefïeert en ben §32mceboo?geïjou;
Landen
van
de
Souverainité,
juftitie, of contributie
ben / Die be felbe alfo goeb gebonben en betoillige fjeefJ/
van
dien
, mogen ontreckenin eeniger manieren , noch
in berfozmeen maniere al£ tjterna bolgt:

fyt&wv "P|E Staten van de voorfz Landen en Graeffchapvan
Ken ""^Holland, Zelanden Vriefland , fullen fijn Vorfteaerop lij ke Genade aennemen, hulden en ontfangen, alsGrai %an* ye van den fclveii Landen , mit autoriteit , wapenen en
irilanö titulcn , fulx als de voorgaende Graven der voorfz Lanjdanö den hebben gebruikt , opte n a volgende conditien.
miizi' In den eerften , dat fijne Princelijke Excellentie den
"tmo' Graeffchappe en landen van Holland , Zeiand en Vriefcnp?o> land, mette Hoogheid , Heerlijkheid en aenkleven van
,>öfren dien , onder den gewoonlyken naem en titul fal houtm en ^en ' Defaten en befchermen , als een vry Graeffchap en
lauju» GraefFelijkheid , fonder daer in te recognofceren of
«icban herkennen eenigen O verheer, nbchte overfulx aen
irnce vernancl huid, trouwe of manfehap te beloven of fweren.
an
£ran> Sijne Vorftelyke Genade fal gehouden wefen de
Landen en ingefetenen van dien te befchutten
voor^z
tó"<fiFa>
coariöe en
befchermen jegens eenen yegelijk, en jegens allen
oo?f$ onrecht en ongelijk , dat hen , of yemand van henluiden
UnDcn. jn jy ve 0f goederen aengedaen fal worden, tot wat plaetfe 't felve fal gefchieden, en dat na fijn uiterfte vermogen.
Sijne Vorftelijke Genade fal approberen en aggréren
alle alliancien en verbinten iflen die de voorfz Landen,
fo metten voorfz Neder land fen Provinciën, ofeenige
der fel ver ., als die 't Huis van Bourgoigne , en de voorfz
Landen meteenige buitenlandfe Potentaten , Vorften,
Hceren of Steden, hebben gemaekt, en namentlrjk
mede de nader Unie tot Utrecht onder den voorfz Provinciën befloten , fonder dat hy de felve te niet doen of
veranderen fal mogen in eeniger poincten , dan met
F, Z04.) confent van den Staten van de voorfz, Landen van Holland,Zeiand en Vriefland daer toe Staetsgewijs befchreven fijn de.
Sijne Vorftelijke Genade fal onderhouden en doen
onderhouden,de rechten, privilegiën, vryheden,octroijen, handveften , coftumen , ufancien ,en gebruiken der
voorfz landen van Holland, Zeiand , en Vriefland in 't
gencrael verleent , en den felven het inhouden van dien
ruftelijk en vredeiijk laten gebruiken , ook niet jegenftannde dat eenige der voorfz privilegiën tot noch toe
niet gebruikt fijn ge weeft. ,
Infgelijx fal fijn Vorftelijke Genade onderhouden en
doen onderhouden de rechten , privilegiën , vryheden,
odroyen, handveften , coftumen, ufancien , en gebruiken van elke der voorfz Landep , en ook van den Heej-en , Ridderfchappen , Edelen , Quartieren , Stedenj
Collegien , Dorpen , Gehuchten , en andere ingefetenen van dien in 't particulier , voor fo veel fy daer van
in deugdelijke pofleflie en gebruik fijn* ..
En alfo men by experientie bevonden heeft, dat ter
of"
öorfaken van de privilegiën, odtroyen, vrydommen, verexemptien vanden Graven van de felve Landen
kregen, grote oneenigheden,twiften en gefchillen in de
felve Landen gerefen fijn , fo fal fijne Vorftelijke Genade niet geven of vernieuwen eenige van de. voorfz Landen of Provinciën ofeenige Quartieren , Steden , CollegienDorpen
,
of Gehuchten van dien , eenige privilegiën, o&royen, Vrydommen, of exemptien : noch
ook maken eenige placcaten of ordonnantién,ftreckende tot eenige veranderinge vanden ftaet, politie, of
nerihge van den Landen , fonder confent en bewillinge
van den Staten daer toe befchreven lijnde als voren.
En fo veel aengaet den privilegiën , handveften , én
odtroyen airede , en voor datum van defen verkregen,
of namaels te verkrijgen, prejudiciabel wefende de
voorfz Landen in 't gemeen, ofeenige Quartieren, Ste-

ook gedogen dat fulx by anderen gedaen word.
Item, fullen de voorfz landen van Holland, Zeiand
en Vriefland , metten gevolge van dien , en namentlijk
mede het Marquifaetfchap vanderVereenVliflingen,
deftad vanden Briele, de landen van Voren, Putten,
Stryen , en alle andere Steden en Heerlijkheden aen de
voorfz Graeffchappe gevoegt mitte domeinen enimpoften van dien , onverfcheidelijk aen den anderen gehouden worden, fonder dat die onder eenig pretext,
't fy van alienatie, verpandinge, of anderfins van malkanderen fullen mogen werden gefcheiden in eeniger
manieren: en fullen gelijke laften en contributien ,°fci>
totvervallinge van de laften van der Oorloge, als anderfins moeten dragen , ten Ware by de Staten voornoemtin, regard van de Frontierfteden , of om andere
confideratien anders werdegeconfenteert.
Welverftaende , dat alfo fijne Excellentie by titul van
koop airede heeft verkregen 't Markgaeffchap van der
Vereen Vliflingen, met fijne appendentie, fofal derhalven met fijne Excellentie fulx werden gehandelt , dac
fijne Excell- voor hem en fijne pofterite , daer af fal hebben een goed benoègen.
Item , van gelijke nature en conditie fullen wefen alIe Steden, Heerlijkheden, en plaetfen, die tot kofte
van de voorfchreven Landen fullen werden verovert,
ten ware anders by voorgaende traétaet verdragen of
verhandelt ware. ...
;*
En aengefien vele twiften en oneenigheden in de
voorfz Landen fijn gerefen , overmits eenige Heerlijkheden, Steden, en Dorpen van ouden tijden mit die
van Holland, Zeiand, en Vriefland gecontribueeft
hebbende, of wiens contributien tegens den Keifèr
Caerle, Conink Philips alsGrave van de felven Landen den
, Staten der felver geftrekt hebben , hem nu eenige jaren van de contributien der voorfz Landen hebben willen vry houden : fofal fijne Vorftelyke Genade
als Grave Van de voorfz Landen , de Heerlijkheden van
Vyanen en Ameide , Yfelftein , Leerdam , Worcurh,
den Khindert en andere diergelyke mitten Dorpen daer
onder forterende , of den gevolge van dien mede houden onder de contributien totter gemene confervatie en
befcherminge van de Landen , ten ware de voorfz Steden, en die van de voorfz plaetfen, of eenig van dien,
hen met recht en goeden befcheide daer tegens foüde'n
kunnen weren en vryen, 't welke hen t'allen tyde fal
wefen toegelaten. ,
Sijn Vorftelyke Genade fal met gene Heerlijkheden,
Steden of plaetfen, buiten de voorfz landen va'n Holland, Zeiand, en Vriefland gelegen, die hen metten
felven onderde protectie van fijne Vorftelyke Genade
begeren te voegen, egeen handel befluiten dan by voorweten en confent van de Staten voornoemt.
Sal ook fijn Excell. egeen handel aen vangen metten
Staten van Holland , noch mitten Staten van Zélandj,
noch mit eenige Steden der voorfz Landen apart, om
die of eenige van dien in ander forme of op andere conditien aen te nemen , fonder voorweten en confent van
dé anderen Staten en Steden, alles om te voorkomen
alle nadenken, oneenigheden, twiften en gefchillen, die
uit particuliere handelingen van den voorfz Staten of
Steden fouden mogen ryfen. . ...
Sijne Vorftelyke Genade fal handhóudeh de ware
Gereformeerde Chriftelyke Religie, en beforgen dac
op de oeftening van dien mit het gene daer aen kleeft,
eerftdaeg5 alfulke generale ordonnantie, byadvijsvan
den Raden , en confent van den Staten der voorfz Lan, werden gemaekt , befloten en onderhouden, alden fal
les tot Godes eereen glorie, verbreidinge fijns Heili-

9

Ïü2

Het vijftiende SoeL

:gen woords ,-mitfgaders tot rulle, vrede , ecnigheid,en
welvaren van den voorfz Landen fal dienen , welke ordonnantie niet verandert fal mogen werden , dan by gelijk advijs en confent van den Staten , daer toe befchreven fijnde als voren.
'Sijne Vorftelyke Genade fal niemand ter oorfaken
V2n fijngelove particulierlijk in fijn confcientie doen
cnderfoeken , achterhalen , of tot het aennemen van eenige gelove of Religie bedwingen , nochte gedogen dat
yemand daer toe bedwongen lal worden.
Sijne Vorftelyke Genade fal den Prefident en Raden
van den Hogen en Provincialen Raden van den voorfz
Landen , mitfgaders den Officiers en Magiftraten , fo
van de Steden , als platten Landen voorftaen en handhcuden in harerefpe&ive preeminentien en autoriteit,
ominallePolitikeenjudicielefaken fulxte mogen difponeren , als van ouden tijde gebruikt is geweeft , en dat
lijn Vorftelyke Genade hem dejuftitie van den voorfz
Landen fal onderwerpen, recht en juftitietufTchen den
voorfz Landen, quartieren, collegien, fteden, en alle
particuliere perfonen , fo ingefeten als uitheemfen , den
armen gelijk den ryken, doen adminiftreren inden
voorfz Hogen en Provincialen Raden , in Steden en ten
platten Landen , fo wel in criminele als civile faken,
lulxals na de privilegiën, handveften , coftumen, ufancien, befchreven rechten en equiteit bevonden fal
worden te behoren , fonder dat fijne Vorftelyke Genadeden voortgank en train van dejuftitie, nochte de executie van dien, inceniger manieren fal verhinderen:
maer defelve met fijn autoriteit jegens een yegelyke vorderen.
Sijne Vorftelyke Genade fal binnen de voorfz Landen jegens niemand procederen, of gedogen geprocedcert te werden, noch in civile noch in criminele faken,
by andere manieren dan men na rechten , privilegiën,
coftumen, handveften, en ufantien van den voorfz
Landen tot noch toe gedaen heeft , en fa] ook niemand
in de voorfz Landen gevangen daer uit mogen voeren.
ïtem , de ordonnantie , fo op 't ft uk van de juftitie als
politien van de voorfz Landen , fal Gjne Vorftelyke Genade doen onderhouden , fonder dat de felve verandert
fullen werden , dan by advijs van den Hogen en Provincialen Rade, en confent van de Staten der felver Landendaer
,
toe befchreven fijnde als boven.
Sijn Vorftelyke Genade fal den Hogen en Provincialen Raed, mitfgaders de Rekenkamer van alle de domeinen van den voorfz landen van Holland , Zeland , en
Vriefland, houden in den Hage, fonder de felve ofeenige van dien te mogen verleggen op andere plaetfen
dan by confent van de Staten als boven.
Sijne Vorftelyke Genade fal metten eerïlen doen oprechten den Leenhof inde voorfz Landen, metalfuli ke autoriteit en preëminentie als van ouden tyden in de
voorfz Landen gebruikt is geweeft.
De principale Officien in den voorfz Landen vallende, als van Prefidenten , Raden , Greffiers van de Hogen en Provincialen Rade, Stadhouder, Raden, en
Grefficr vanden Leenhove, Houtvefter, Balliuwen,
Drollen , Cafteleinen , Dijkgraven, Schouten , hebbende adminiftratie
alledeandere diergelyke,
fullen van
ftaenHogeJurifdie~tie,en
ter denominatie van
Staten van de Provinciën daer in die vallen, dewelke na
communicatieen advijs van die van de Hogen enProvincialen Raed, mitfgaders die van de Rekeninge of
van eenige van den felfden drie collegien , dien 't meeft
aengaenfal, driegequalificeerde perfonen tot het vacerende officie fullen nomineren , daer uit 'fijne Vorftelyke Genade een fal committeren, en fal de gecommitteerde fijnofficie felfsin perfoon moeten bedienen.
En fo veel aenlangende is anderen dienften en officien ,alS van Meefters, Auditeurs en Klerken van der
kamere van de Rekeninge: mitfgaders vanden Rentmeefters van de Domeinen , SecretarifTen van den Hoye, en diergelyke officien, fullen de felfde blyven en
ftaen totcollatie van fijn Excellentie, mitadvijs van de
voorfchreven refpeeïive collegien , in manieren als boven.
Item, fijn Vorftelijke Genade fal in het alloy nochte

de cours van deMunte, fonder confent van de Staten
eenige veranderinge niet maken.
Sijne Vorftelijke Genade fal niet beletten ofverhirr«
deren, of de Staten van de voorfz Provinciën te famen,
en ook de Staten vaneen veder Provincie in 't particulier, fullen tot allen tijden alfthun goeddunkt-, byden
anderen Staetsgewijs mogen vergaderen , en in haerlieder vérgaderinge proponeren , beraed'flaen , en refól ve, bevinden
fy tot welvaren van den Lande raedalle 't gene
fullen.
faem ren op
Sijne Vorftelijke Genade fal alle jaers jegens den eerften dag van Mey , de Staten van de voorfz Provinciën
tot fekere bequame plaetfe binnen de voorfz Landen
befchryven, die als dan in hare vérgaderinge handelen
fullen de faken het gemene welvaren en 't onderhoud
van de privilegiën der voorfz Landen , mitsgaders het
jegenwoordig traótaet betreffende.
Sijne Vorftelyke Genade fal de Staten van de voorfz"
Landen refpe&ive confirmereh en beveiligen haer oude gebruik,en ook van nieuws accorderen dat fy tot vervallinge van de laften der voorfz Landen, fullen mogen
maken alfulke omflagen en contributien,alsfy ten minften quetfe van de voorfzLanden en de ingefetcnen van
dien, onderlinge met malkanderen fullen accorderen,
en de felve omflagen en contributien fal fijne Vorftelyke Genade door fijne autoriteit doen innen en executeren.

Van gelyken, fal fijne Vorftelyke Genade door fijne
autoriteit doen innen en executeren over alle de voorfz
Landen en alle Quartieren , Steden , en Dorpen van
dien eenpaerlijk alle generale middelen, impóftenen
andere contributien , tot onderhoud van der Oorloge
endefenfie van de voorfz Landen in 't gemeen geconfenteert , en noeh namaels te confenteren.
Sijne Vorftelyke Genade fal over de voorfz landen,
of eeniger der felver,nochte ook eenige Quartiereh,Steden , Dorpen , Collegien , of particulire perfonen , niet
doen of doen doen eenige colle&enof omflagen, fonder voorgaende eendrachtig confent van den Staten,
ookalwaert fo, dat 't merendeel van de ftemmenfulx
hadden bewilligt, uitgefondert de koften tot onderhoud
van der Oorloge en notelyke defenfie van den Landen,
dieomgeflagen en geinnet fullen mogen werden , opte
inwillinge enconfente van de twe derdendelen van de
ftem men van de comparerende Steden, en Leden van (F. 20
de Staten, ten goeddunken enoverftaen van fijn Vorftelyke Genade, alsGrave en Heere vanden {elfden
Lande : wel- verft aeh de indien eenig gefchil mochte ryfen , opte middelen en manieren van 't vinden
en innen van de penningen , fal 't felfde geftelt worden tot decifie en beflechtinge van fijne Excellentie
meteenigen uit den Hogen Raed , die fijne Excellentie
tot hem daer toe fal verkiefen , voor den welken een yefijn befwaernifie fal mogen deduceren en voorts
gelijk
brengen.
En willende fijne Vorftelyke Genade van de Landen verfoeken eenige beden of fubventieh , tot onderhoud van fijnen ftaet , of byfondere affairen , fal hy
gehouden wefen in elke Provincie in perfoon te komen ,endoen.
aen den Staten Staetsgewijfe vergadert fijnde,
't felfde
Syne Vorftelyke Genade fal den Staten vanden voorfchreven Landen , niet mogen befchryven buiten de
Provincie van defelve,en fal den fel ven Staten niet doen
of doen doen, eenige propofitie, nochte ook aen den
felven fenden eenige brieven of gefchriften dan in Nederduitfe fprake , nochte eenige expeditie doen doen in
faken den Lande of ingefeten van dien aengaende dan,
in de felfde fprake.
Sijne Vorftelyke Genade fal approberen enaggreeren alleti aden en a&itaten van den Staten van den
voorfz Landen in 't generael en byfonder, en daer mede
alle verkopingen en verpandingen vanden heerlijkheden rechten
,
, domeinen en geeftelyke goederen in den
voorfzLanden, zedertden jare i?7±. gedaen, fowel
dieoptcn name vanden Coninkvan Spangien, als op
den name van fijne Vorftelyke Genade enden Staten
te famen , of van den Staten alleen, fijn gedaen.
Ds
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De Staten van de voorfz Landen in 't gemeen en van
elke Provinciën in 't particulier , fullen opte befwaerniffe van hare pampieren, privilegiën en ftucken van den
Landen, fulke ordre mógen ftellen als fy ten dienfte van
den Landen , oorbae'r fullen bevinden, fonderdat fijne
Vorftelijke Genade hem daer in fal doen eenige verhinderinge of belet.
En gemerkt het welvaren van de voorfz landen van
Holland,ZeIand,en Vriefland, principalijk is beftaende
in de navigatie , negotiatie , en haring-vaert , fo fal fijne
Vorftelijke Genade de felve, als wefende de hooftneringen van den voorfz Landen , handhouden , om in alle
landen en plaetfen de navigatie en negociatie vryelijk te
mogen doen en gebruiken, en fal die van de haringvaert
laten by hare gebruiken, om opte exercitie en verfekeringe van de felve neringe fulx te verfien , als fy toe noch
toe gebruikt hebben , en voorts de fel ve nerirtge houden
in alfulken favorablen recommandatie , als die altijd by
den Princen van de voorfz landen gehouden is geweeft.
Dat fijne Excell. inder voorfz qualiteit als Grave,&c.
fal houden en gebruiken het Admiraelfchap en gebied
van der Zee, fo tot bevrydinge en befcherminge der felver, en van den ingefetenen vanden landenvan Hol
land en Zeland , haren vrunden en Bondgenoten de zee
frequenterende , als tot confervatie van alle het recht en
gerechtigheid derfelver Admiraelfchappe, fonder yemand daer in te laten dan onder fijne Excell. bevel, of
'tfelve Admiraelfchap van de voorfz Graeffelijkheid
tefcheiden of te laten fcheiden in eeniger wijs : behoudelij kdat de fteden elk in den fijnen vry ftaen en bly vert
fal, t'allen tyden, desnoods fijnde, en de faken fulx
vereiffchende , hen ter Zee te wapenen by uitruftinge
van Oorlogsfchepen,en volk jegens Zeerovers, en diergelijke quaedwillige vyanden van 't gemene befte , om
defelfdete wederftaen, aengrijpen, en ftraffen na behoren ,als 't felve voortijds by eenige Steden gebruikt
en gepleegt is geweeft , daer toe fijn Excellentie des verfocht fijnde , in de boven gemelte qualiteit, brieven van
beftellinge verlenen fal, opte Capiteinen by de felve
Steden goed gevonden en verkoren.
En generalijkfal fijnVorftelyke Genade in alles het
gemeen welvaren en profperiteit van den voorfz Landen en
, alle neringen , mitfgaders den ingefetenen van
dien , na fijne vermogen vorderen , en fo verre in eenige vreemde Landen in de negociatie , navigatie, of traffijke den ingefetenen van den voorfz Landen eenig be, of moeyen ifïegefchiede , fal de felfde
let befwaerniffe
,
na fijn uitterfte vermogen afweren.
Item fal alle ftromen en paffagien binnen de voorfz
Landen , buiten tijde van Oorloge, voor de ingefetenen
enuitheemfen openhouden enveiligen opte gewoonlijke tol- rechten , ionder dat hy eenige nieuwe tollen of
nieuwe wachten van tollen fal mogen invoeren,dan mit
confent van de Staten befchreven fijnde als boven.
En aengemerkt dat onder pretext van 't recht van
den Wilderniffen, de goede ingefetenen van den voorfz
Landen grote vexatien werden aengedaen , fo fal fijne
Vorftelijke Genade de ordonnantie van de Wilderniffe
met ad vijs van den Raden en Staten van den voorfz landen, fulx veranderen en modereren, dat de voorfz vexatien fullen cefferen , en niettemin het recht van de Wilderniffegeconferveert bly ven.
De Staten van den voorfz Landen fullen neffens fijne Vorftelijke Genade ftellen eenen Raed van twaelf
perfonen , tot welk getal fijne Vorftelijke Genade noch
twefal mogen voegen en ftellen, d'een van de Hoogduitfe fprakecn d'ander van defen Landen, mitten welken alleen fijne Vorftel: Genade, op alle de faken de defenfie en het welvaren van den voorfz Landen aengaende, mitfgaders op 't verlenen van allen o&royen, gratiën en beneficien tot fijner difpofitie ftaende, fal ordonneren en difponeren, achtervolgende de inftruótieby
e Genade en den Staten opten felven
Vorftelijk
fijne
, welke inftru&ie fo wel fijne Vorftelijke
maken
te
Raed
Genade als die gefielde Raden fullen befweren.
Sijne Vorftelijke Genade fal het merendeel van de
principale Officiers en Edelluiden van fijnen huife , en
-wacht
II. van
Deel.fijn perfoon ,' die hy voortaen aennemen fal,

aennemen uitten ingeboornen vanden voorfz Lande.
Sijne Vorftelijke Genade fal niet aennemen eenig
Oorlog , aen vechtende of verwerende , fonder confent
van den Staten der voorfz Landen , en het Oorlog aengenomen wefende, fal noch vrede nóch beftand maken,
dan met gelijke confent.
Item , fal niet befluiten meteenige vreemde Potentaten Furften,
,
Heeren , Landfchappen of Steden, eenige
confederatien , verbonden ofalliancien dan met gelijke
cónfentSijne Vorftelijke Genade fal d'ordonnantie opten
krijgshandelen beleid van der Oorloge gemaekt of noch
temaken, doen nakomen en achtervolgen, en den overtreders der fel ver doen ftraffen na behoren.
Sijne Vorftelijke Genade fal fijn ordinaris refidentie
houden, in een van de voorfz Provinciën, fonder dat hy
buiten de voorfz Provinciën fal mogen vertrecken
nochte bly ven , dan by cönfente van de voorfz Staten.
Voorts fal fijne Vorftelijke Genade tot allen tijden,
des by den Staten van den voorfz Landen verfocht fijnde, henluiden fpecialijk gunnen en accorderen alfulke
vordere poincten , als fy uitte blyde inkomften van den
Hertogen van Braband , en uit het tradtaet tufïchen den
Hertog van Anjou, en den Gedeputeerden van der Nederlandfen Provinciën, opten z$ Jan.indejare ij8i.
binnen Bourdeaux befloten, tot dienft, nut en welvaren
van den voorfz Landen fullen begeren te gebruiken.
Sijne Excellentie fal tot onderhoud van fijnen ftaet als
Grave enHeere der voorfz landenvan Holland, Zeland en Vriefland , aenveerden en genieten den domeinenfulx
,
die jegenwoordelijk fijn , doende de felve adminiftreren en komen in een beurfe , of als in een threfoor,fulx als de domeinen van Holland en Zeland van
ouden tijden geadminiftreert en geregeert fijn geweeft,
welverftaende dat delaften van renten , wèddens en gagiens daer op ftaende, mitfgaders alle andre laften en onkoften fo van 't bedienen van de juftitie,als ander fins,by
den Graven en Heeren van den landen altijds gedragen,
voor al daer uit fullen werden betaelt, fonder dat defelve
domeinen in 't geheel of deel fullen mogen werden vervreemt, verkort, belaft, nochte verfet in eeniger manieren,uitgefondert alleen by alfulke verkopirjge als by fijne
Vorftelyke Genade en Staten noch fal werden gedaeft
tot afdoeninge van den laften opten felven domeinen
nu jegenwoordelijk ftaende, des fullen de voornoemde
Staten de voorfieninge doen dat de felve domeinen genoegfaen fullen fijn tot onderhoud van de voorfz ftaet,
van fijne Vorftelijke Genade in der qualiteit voorfeid,
't fy by vermeerderinge der felver domeinen of anders.
En of het gebeurde('t welk God verhoeden moet) dat
fijne Vorftelijke Genade jegens de voorfz poindtenof
eenig poinct van dien , iet dede , en 't felfde metter daed
niet repareerde , des verfocht of bericht fijnde , fo fullen
de voorfz Staten , en alle Officiers en ingefetenen der
voorfz Landen , van allen eedenen beloften fijne Vorftelijke Genade gedaen, metter daed gevrijten ontflagen fijn , en fullen de voorfz. domeinen aen hen mogen
nenlen , en voorts opte regeringe van de felve Landen
en Graeffchappe verfien , na dat fy bevinden fullen toe
dienft en welvaren der felver Landen te ftrecken.
En naden overlyden van fijne Vorftelijke Genade
fullen de Staten van de voorfz Landen en Graeffchappe
van Holland , Zeland en Vriefland , aennemen en ontfangen als Grave van den felven Landen ,een van fijnen
Vorftelijke Genade wettelijke fonen , die fy daer toe bequaemft fullen houden,behoudehjk dat de felye opte inauguratie,den Staten der voorfz landen beloven en fwealfulalle de voorfz poinc~ten,en
ren fal te onderhouden by
de voorfz Staten, na gelegentke andere poin£ten,als
voorfz'
van endegemene
en geftelteniffen
destijds
heid
welvaren
tot faken
fal worden der
, bevonden
Landen
befte van den Landen te dienen.
Alle welke poincten fijne Vorftelijke Genade de Staten van de voorfz landen van Holland,Zeland en Vriefland, in 't gcnerael en van elke Provincie, mitfgaders
den Regenten en ingefetenen van den Steden van dien
in 't particulier, wel en getrouwelijk te onderhouden,fokmnelijken bïloven en fweren fal: waer jegens de Staten
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de, reciproquelijk by folemnelen eede, beloven en fwe- tie ban fjet BaberlanD/ liet aDbancement ban ben
ren fullcn fijne Vorftelyke Genade als Grave van de fel- &taet en autoriteit ban fijne ifueflelpe <6enaDe in be*
wefen en tegehoor- bennen IjaDDen: fo top tec gelegenDcr plaetfe b?eDer
u ten.
en getro
n, gehou
ven Lande
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ho
famen
na be
,
fullentoerDalen.
neven,
fael-b
renver
den
Alfo na de overleveringe van
Princelyke ExcelLals
nopende d'aenncminge van fijneVriefl
and , aen handen Wff brillen nu toeberom neren totbe fafeebanbe
Grave van Holland , Zeland en
Dag-baert en bergaDeringe Der generale Staten
van fijne Princelyke Excellentie den 7 dag Decembris tot 3finttoccpen in 3ip?il / 1 5 80. altoaer be pnnce ban
leftleden by den Edelen en Steden van Holland , als re- <©rangienboo?noemt/ fienbebat op De principale ar*
prefenterende den Staten van den felven Landen,ftaets- muien begrepen in De grote inflrucne Den «BeDepu*
gewijsgedaen, met fijne Princelijke Excellentie door teerDen ban Den Probincien in januari* mebe gege*
eenige fpeciale Gedeputeerden van den felven Staten, ben/ niet bpfonberg entoaö befloten/ maer genoeg*
getreden is in communicatie en verhandelinge vanfe- faemgebleben toag onnut en fonöcrbrucbt of profijt/
kere poindten en capitulatien byden voornoemde Stafo top in 'tlaetfle ban 't 14- 2£>oefe toerbaelt jjebben)
ten gedaen concipiëren en ontworpen, omdaer op te {bernlaerbe
notelijh te bebinben/ Dat om meer ongebal*
fijne
van
ratie
komen tot vordereen behoorlyke inaugu
ente feboutoen en toer boeben/ Dat
lenen
inconbenient
.
Excellentie, fo is eintelijk by fijne Princelyke Excell
tetflonb
o?D?e
fouDe
geflelt toorDen op De fane roerenDe
in den boven genoemden poincten en articulen bewil, dien volgende de felve poinóten en arrij kelen by [ Den (late en regeringe ban De EanDen / bOO?flellenbe
ligten
tot Dien etnDe DenabolgenDe articulen/ Die fijne 3fur*
den voornoemde Staten ftaetsgewijs befloten : weiver
ftaende dat alle 't felfde by den Vroedfchappen vanden (lelöfte <5enaDe bebonD noDig/ Dat ter(lonD en promp»
Steden geapprobeert en beveftigt fal worden. Aldus ge- telijö op De felbe foube too?Den gerefolbeert,
daen byfijne Excellentie en den Staten voornoemt in
den Hage,opten naeftleften dag der maend van Decem- HPEn eerften , dat nodig fcheen datter geftelt worde
brijdesjaers 1585. Onder ftond gefchreven ter ordon•* een feker getal van perfonen met alle autoriteit , de
nantie van fijne Excellentie , en was ondertekent Brui- welke fouden mogen ordre ftellen op alle voorvallen,
nink , F. Buit.
en op de welke het gehele Land geheel foude mogen
fteunen en ruften.

<©ocD De IjulDinge té Door toerfdjeiDen toerbmDerin*
gen/ Die Dageltjr boor bielen/ enten lellen boo? Bettn*
rannig en moo?DaDig ombrengen ban fijn ©orflelijbe
<©enaDe (Daerban ton ter gelegenber plaetfe fpreben
fullen ) niet nonnen ten effecte gebracBt toerDem
(F.iotf.)

©e£>ta*
ten ban
i^ollanö
f ent) en
«Befan*
ten aen
ben
$?ince
ban<©<
rangirn.

Bebben Defe fabe alfiier bertoolgeng alfo bn ben
aubcren genoegt/ om te betonen be goebegene*
gentfjeben Die De Staten ban l&ollanben Eelanbben
p?mce ban ©rangien toe toaren DragenDe/ fulr fn bent
gaben aio1 fn na refolutie in
DuiDelöb
00b toet
rlngete bennen
genomen ben a? SCugutfi 158?.
bergabe
bolle
aen Dem fonben tot Sfinttoerpen gjonbbeer SCbriaen
^eeretot &toieten /jBicbiel ban 25eberen oub 26urgemeetfee Der (laD g£02Drecbt/ facob 4to?neKfj.
Hoernernen ouD 2&urgemee(ler ban ©elf/ ïïtMtt
S5urgemee(leeban 3fimflecbam/ JH&eefïec<3!an
Cant
ban «MDenbawebelt öaeD en $enfionarte DerfleDe
ban EottetDam/ £enert go?tf3. Eaeb en <tëeconv
miteerDe Der (teDe ban ^cbiebam/ en pieter Her*
manf3 25urgemeefler ban ©oo?n / DoenDe fijn cportfeIijfte<6enaDe onDer anDere aenfeggen/ bat na baren
oor Dele / De geöele &tatt ban ben £anbe / mette Dulpe
ban<©oDDen Meereen fjjn5fur(lelpe 43enaDe/ Doo?
De goeDe toille en onbecbanigöeiD ban be <8emeente
mofï onbcrbouDen tooien / en bat fn berfïonben / bat
niet alleen raebfacm maer IjoognoDig toa0/ Dat fijn
5pur(lclijbe <0enaDe geen bo?Der betroutoen op ben
%rtogban1filenconen anDere/ Daerban tot Dier tijD
toe eenige Dope toasS gegeben getoeeft/ nocb opbeiS
feïfiSmacbt nocö mibbelen meer fouDe (lellen: maer
öefanc ban Defe EanDen te (lellen en bouDenin alfuU
nenpoincten/ alsf of Defelbe boo?be Dulpe ban <©ob
met bet inboeren en onberDouDen ban goeDe o?D?een
autonteit/ en mette miDDelen ban Defe Eanben en
ingefetenen ban bien befebermt en beDouöen moflen
too2ben/ mit0 intoilligenbe en confenterenDe bn alle
De©?obincien fo toel in 't confereren ban beboo?löbe
autoriteit aen fijn 5pur(lelijbe <©enabe: al£ 00b genoeg*
fame miDDelen/ DaermeDe Defelbe autoriteit en Den
iStactbanDcnEanDe gemainteneerd/ en De p?obin*
eten en ^§teDen ban bien befcBermt fouben mogen too?Den. €ot toeiftcn einbe ban toegen De &taten ban t&ollanD fnln Deboir geDaen fouDe toerDen / Dat fpn ifurfles
bjbe45enabemet reDenfoube bebbengoeb genoegen/
berfefeerenbe fijn 5pur(lelöbe <©enabe Dat be Staten
Wf

En alfo de Gedeputeerde van de Staten jegenwoordelijk waren traóterende met mijn Heere den Hertog
van Anjou, dat de voorfz Gedeputeerde fouden hebben volmacht om eintelijk te refolveren van 't gene
't voorfz tradtaet foude voortbrengen : infgelijx ook:dat
welende deKeiferlyke Majefteit en de Keurturftenin
vergaderinge tot Norenberg, te mogen antwoorden
op 'tdengene
by de
voorfzbevinden
Princen tegefchreven
,na datle
fouden
behoren. foude worEmmers ofquame dat de voorfz Hertog van Anjou
om fekere redenen hem befwaert vonde het voorfz tractaet mette Staten te befluiten , dat fy vermochten te verkiefen een fuiken Hooft en Overfte als (y goed fouden
vinden , de welk mitten voorfz Raed foude vergefelfchapt wefen , tot uit voeringe en beleid van hare gemeine faken : ook te mogen refolveren op de autoriteit die
hen foude gegeven worden, of immers een ig ander bequaem middel voor te flaen en te ramen tot des Lands
verfekertheid.
En want ( fo fijn Furftelyke Genade dikwils en toe
verfcheiden reifen fo mondeling als fchriftelijk heefc
vertoont) onmogelijk is, datmen fonder groot en merkelijk verlies , d'Oorloge mag volherdcnen continueren ,mits datmen altijds bedwongen is, Oorloge te voeren daer het den vyand belieft , die tot noch toe te velde
de fterkfteis geweeft, faldaerom nodig wefen raed te
fchaffen en middel te vinden , om op te brengen een leger van 5000 peerden, iz of 14000 voetvolx metalrehande noodfakelyke toeruftinge , de welke geleid en gecommandeert worden byfulkebequame Overften , als
het voorfz Hooft en Overfte met den anderen van den
gouvernemente fouden behoorlijk en geraden vinden.
Belangende het-ftuk vandeFinantien, nadien men
tot noch toe heeft gefien , de principale, ja by na allede
fauten toegekomen te fijn by gebreke van middelen,
dat wel van node foude wefen een fekeren voet en middel voor te flaen en te ramen opte contributien , te meer
datmen fiet dat in fommige Provinciën de confifcatien niet betaelt worden , (elvc ook dat de generale middelen egeenfinsgenoe.g fijn om te vervallen de koften
die tot befcherminge van den Lande nodig fijn , en foude daerom wel nodig fijn fich mit nieuwe contributien
te behelpen.
me
En in gevalle ( fo de Oorloge is onfeker en van effeóten feer veranderig) dat een van de Provinciën qua-
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mefo befchadigt of verdrukt te worden , datfy geen
middel haddeopte brengen 't gene daer op fygequotifeertware, dat als dan middel gevonden worde, om
fuik gebrek te beteren en te floppen , op dat by fuiken
ongeval eenig ander defordre niet toe kome op de
yerfekeringe en bewaringe van degemeine Landsfaken.
Om allequeftie tefchouwen foudevan nodewefen
datde voorfchreven penningen quamen ineen gemeine hand en by generale autoriteit uitgereikt waren , fo
welaenden krijgsvolke, alsaen andere faken, belangende der Oorloge , volgendeden ftaetdiegemaekt fal
worden by den genen die totter regeringe en gouvernement lullen geftelt fijn.
Dat van elke Provincie gebrocht worde een rekeningevan den ontfank en uitgeven, endatfedertden 1 January leftleden , fo wel om des te geriefFelyker te refolveren op 't ftuk van der verdeilinge van de laften en
quotifatien: alsook omweg te nemen de fufpicien en
klachten died'eene Provincie is doende van d'andere,
fiende en bekennende hoede penningen hebben uitgegeven en verftrekt ge weeft.
Dat de Steden fullen beloven fondereenige fwarigheid en tegenfpreken in te nemen fuik garnifoen, als
de Overfte en de gene die het gouvernement fullen
hebben , fullen bevelen.
En want het krijgsvolk niet mag altijd te Velde blyven , te befien wier die fouden mogen verwinteren, ten
minden iafte en quetfinge vanden Lande, 'twelkinfgelijx wel behoorde geftelt te worden ten goeddunken
vanden genen die de regeringe en het gouvernement
van den Lande fullen hebben.

Dat fowel 'tvoorfz. Hooft of Overfte, alsook de
Gedeputeerde fullen macht hebben verbond te maken
en aen te gaen met fuike Princen of g^meinten,als fy tot
vorderinge en welvaren van den Lande geraden fullen
vinden.
Dat de voorfchreven Gedeputeerde niet gehouden fullen fijn hen te belwaren met een >ze voorleden
fchulden : maerdatde Crediteuren by eenigen middel
voldaen , of ten minftende fchulden voor eenjier gefchorft worden.

tenietging/ Detojjieöe^ggjabebait 4&mt/bicm
genoemttoeröe IBarcjuitfban Ittcbebo?g/ fotop boo?*
gaenöe berbaelt beböen/öaec ban öe toete baööe.<©ec*
™c
balben öe ^eec %a j^oue caeöfaem bonö toeöerom te suw»bertrecben na Sngelmtmfter /en alfo bp ober D'anöerarabe
3jjöe
banöe
leutere De %w Mm/ fomofl bp leger »a" nrl
beneben
/ öaecöe
fBanöec in De %w balt/ omtcec* Sif
nen/ enguam'0abonö0 ineen<D02plBacbenegebe* m&v
ten omtrent anöecljalf of ttoe bleine mijlben^ ban kn ff m'
gelmunfïec. <©e boo?fcb?eben iBacguijö bamRtcl
ic* SSSSJt
bo?g/bp Dembebbenöe i? nonetten 3(!lbanoifecuite;'«$oue.
een een öeel tiitgelefen boetbolr / bolgöe bem met alöec
baefï/ enpaffecenöeöe Xepeöoo? Co?trijbe/ 'ttoelb
be malcontenten tn 3Feb?uario baööen ingenomen/
baööebeelnaöer toegop fpStfmunfter: 'ttoelb Èa
$ouebertoittigt3önöe/ teeö nocbfelber naftjnlegec
boo? 3Ingelmunftec/ en bebal öe b?ugge obecöe liaan*
öec af te boenen/ en ftellenöe boo?t$ o?ö?e onDec3ön
bol& om niet onboo2ften obcrballente to02öen/ fonb
toeöeromna 3©acbene/ bat bet bolb albaer gebleben/
fo baeft fouöen mareberen atë fp mocljten / ban fp toa*
een becmoett ban oen langen toeg en groten ijaefte in
'tÖetmarebe
. aidjebo
berftaenöe bat (F- «7.)
meefterenbolbgcb?uibt
tot fl&ac&e
ne toa$?g geblebe
n/ baefte
bem om Hem boo2 ^ngelmunfier te oberballen/
eernpalfijnbolbbpOemfouöe bebben. l£etafb?eben
Der b2ugge ober öe iBanöer/ 'ttoelb Sa$oue belaft
baööeen Daerop bp bem berliet/ toa0 niet geöaen/
of om batfe meenden Datfe befelbe metgoeöe toacljte
toel genoeg üefetten enbetoacen fouöen/ of boo? ber*
fuim / altijötf ie? fun bebei öaer in niet lebolgt getoeeft/

i 'ttoelb ben-Iuiöen baerom feer guabj&en bequam:
toant JïtcbcbOig nOCl) Dien felben nacljt be toacljt aett
be boo?fcb?eben 23'ugge befp2ongcn en na eenige feller*

mutfecinge in gebcegen en obectoelöigt Ijeeft. %a
l^ou: \)ttft bem mette ^cliotten en f cancoifen bloebeliib ter toece geftelt/ en beefi fijnen fone öe i^eece
ban (Cilignp na l©acbene gefonöen / om (jet bolb al^
baec te öoen baeften/ becbopenöe Den bpanb folan*
gealfcbecmutferenbe op te bouoen: maec 0icljebo?g
baec boo2 f02genöe biel fo Dappec aen / bat öe Staten bolft eintelnb bet belö cuimen mofien. ïai^oue
Ijaöösbjel bonnen ontbomen/ fo gefeiö toecö / maec
alfo X^ een öappec fïcijobaec en etbacen bcijg^man
toaö aebtebp Wztmt eecbjbte bluebten/ en bet ge?

tarnje^
Na öe*
&?ec
ban ia
^"«^

En want men door d'experientie van 't gene voorleden es heefr genoeg konnen bekennen en verlfcaen , wat
ongevallen den gemeinen faken veroorlaekt en toegekomen fijn door gebrek en achter bhven van'tgene
voorfchreven is: foude fijn FurftelykeGenade wel goed I fc&tlt tn'0bpanbÖ banben te laten bomen/ ftOpenöe
vinden dit de voorfchreven Gedeputeerde ('fo hier ooh Ö002 bet bOlb bat ban 3©atbene bomen f'öUöe/
boven gefegt is) fouden in dienftewefen vooreen ge- \ nntfet te fullen toecben beeft bem fo lange getoeeCt
heeljaer: ondertuflehen fouden de Staten mogen bc- 1 alö öoenlijb toaö/ en genoeg beclaten 3tjnbe ban 't mee^
proeven de bequaemheid van lulkc beleidinge, en (lenöeelfbnöbOlC/batöeblUCbtbabbegenomcn/hjecb ©e»eey
dat 't voorfchreven jaer om gekomen fijnde, de Staten bpgenoegfaem omcingelt/ fo bat bp 8<?m eintelijbrcnbffa
vergaderen met volkomen macht , om af tefetten , te mojïgebangen geben: öefgebje töiecö 00b albaec ge- ^oucf«
veranderen , ofte continueren den voorfx Raed in 't ge- bangen be ^eece ban iBacguette en fommige anöe* fjj;JJJ
heel of in 't deel , na dat fy fouden bevinden oorboor- ce/ öieoaec na bele met boelen moeöe öoo2fteben toec- tocröm
lijk en behoorlijk.
ben. <©en iBarguö^ ban föicbe&02g bceeg biec bet «eten*
©e $cc*
re bela
«ï&oue
bomt
boo? Set
Cafteel
ban gj n*
selnunftcr..

D€brijlc men baft Oeficb toaö met Oecaeöffagen/
om 0202e te fïellen/ fo toaö be ^eece %a $oue/beb;
benöe bet oppecfle bebcl obec bec Staten ftctjgöbolb in
©laenbecen met een öeel bcijgöbolö gebomen boo2
gingelmimftec/ mefenöe een Cafleelben gelegen op
een blein cebiecben genoemt öe iBanöec 'ttoelb öe
IMcontenten in baööen/ öaec uit ipiie omleggenöe
^>02pen grote fcbaöe öeöen/ öerbalben be ^eereila
l^oue ban meninge toaö 'tfelbeinte nemen. W$t)p
nuöaecboojgelegect b)aö/ enlaft gegebenbaööeom
gefebut öaec bo?en te b2engen om 't felbe te befebieten/
fo i$ bem een aenflag boo2gefiomen bp öie ban<©ent
boo?genomen op Wijffel/ öaec toe bp becfoent toecöe
omöietcb02öecen: en alfo bembe felbe öoebt bo?öec^
Ipenöoenlijb 3tjnöe/ iwftUp een Deel bamtjn bolb
onöec 't bebel ban ben Heece ban IBac*
sd hety alöaei:
öiebplaflgaf ombet Cafleel te befebieten/
quette/ïatenöe
tréhtop
eenaen* bem gefpoeit na töijfTel met een öeel peecöe-bolb
enboetbolft/ 00b laööecö/ bmggenen anöec geceeö=
mm . fcfjap/
menenöeöe ^Staö met fecceetbectïanö öatfp
öaec binnen baööen / tebecraffeben en in te nemen:
maec fp toacen teb?oeg onöebt/ fnljcöat öienaenflag
II. Deel.

gefebut/
bat boo?
t}ct Caflcelfeen
geplant
tüerbe/
00b
becobecöen
^ biec
«8 baenöelen/
tjoetoel
öaec 5CC"£.
toeinig bolc öooö bleef/ alfo bet boih meefl beclopen
toasS en be cefl nocb niet aengebomen toacen/ bit
gefcbieöe op ben ro öag ban Jfêepe. ^ocb alDo^5
toel betbeclieg ban 't bolb fo groot niet biajef/ en öat
^tt gebluebte bolb bo?tebjfe tncöecom becgaöert toasf/
fo fcoa£ bet bedien eri öe gebanbeniffe ban öe boo2*
fcb2eben geerenen bpfonöecban ïal^ouefecr groot
geacDt: toant bPtoeröe gebouöen boo? een ban öe
jtrtjöbaerfte ©elöoberfïenjS ban fijnen ttjöe : en fo
$olibiu£ (dij/ öat öen raeö en tegentooojöigljeiö
baneenerbacenftctjöbaec ©elöbeec mag gefïelt taecöen boo? bet oo?öed / pompecpe en gefnatcc ban
100 onecbacen^ooftmannen/ fob?ee$öemen öatijp
niet licbtelijb fouöe om eenig cantfoen of mangelmge jegensf anöere gebangene lo0 gelaten too?öen/
gelpoob nietgefebieö té boe toel menöe <©?abeban
€gmont en anöere boo? bem p?efenteeröe : nodj i.tf
\)P ' ten laetften nocb in öenjare 1 ^84. tegen €gmont
losgelaten/ mitööat bpmo(t3toeccn niet meer tegen
öen Coninb te Dienen, ^en hertog ban SCnjou fijne
Ra
W
öaeiom 00b feec 020e*
gebanbenifTe bcrjïaenöe/ toass

ï$8o

Het vijftiende Boek.
len / en ober fuiir is? be igecre Sa $oue alhier te Hanbe
big / en berftacn ïjeDBenöctiatöe HSötguöss be diefje- gebangen gebleben.
6030 B*m nefonben habbc aenben Prtnce ban par»
omtrent befen tijb Bebben be Staten <£5enerael ©««wma/ cnbathphemaefcljonftenBabbc aenbenConinft
fchrüben
ontfangen ban ben föeifer Robolpbuov ge* KLft
ban ^pangicn/ tod toctenbe bat be felbe Bem niet fcBrebenuitPragaengebateertben
20 3Cp?ili0 i$8o,aenta
iicutelijft foube om ecnio rantfoen of toiffelinge log Iaten / ooft batmen Bern telafi leibe/ batBP uit fijn et* mentie maftenbe ban be Banbelinge bie fp ftabben met* f Iatft»
©wwa* gen felfó en tegen ben toillebt^Conün; ban©ranftrö& ten
rjp bertoonbert
/ baer bangefcBrcben/
?Cn jou Babben
^ertogfpfobanbihtoiliS
nabien
batfp toaoy
toil* ®ce,ne'
itnge en ben ftjncn / b'<ü)orlogc inbe $eberlanben boerbe/ ben
bigben bp be geljoorfaemheib en onbecbanigBeiö
toanDc
gce^t
j3Cn
l8
j^p/
|-^ccc
üerftlaringe
in
bruft
onbeiSComnic
ban Spangien Baren natuerlpen t^eere:
tan %m ber fijn hanb laten urtgaen/ baer bp BP berftlaerbe:
bermaent ooft bat Bp lange Babbe bertoacht f)are<@eton na- batbe boornoembc i^cere öela $oue/ ïftaeb en Calirnöc
fanten/ baer ban fpin Bare leftc brieben mentie ge*
ejpref*
boor fijnen
fafien/Degeben
inaiïo' ban anfijneStaten
M merlingorb
macht
Babben/bermaentfe te blijben inbe geljoorfaem*
Babbe/ en
reïania fcn lafl Oemin bienftb
Beib be$ Coningg en bp be ïüeligte / bermaentfe oor
&mt. Datonbcr fijn autoriteiten bebel/ bat BP toeftonben tot
borbere communicatie ban brebe / p?efenterenbe
in
Babbe
nben
approbeetbe alleg batBP inbe 3$eberla
al£ noch fjjne goebertierene Bulpe / om be Xanben tot
'tf?uft ban€)02loge uitgericht/ enoberfulr berftonb/ brebe
en ruft te brengen / $&
bat DP in fijne gebanftenifTe niet anbers? ban na Rrjjgifc
l^ier op hebben be Staten <0enerael acn ben föetfec
retBt modite nocfjtc beljoorbe getracteert nocf) ge*
toerben
mocht
contrarie
ter
enfo
boo? anttooo?b gefch?eben ben z i MW I m öefer ma*
Banbcltte toorben/
gepïcegt / bat Bp 't felbe foube ftouben al£ gebaen tegen nieren.
3ijnen eigen perfoon. <De Jgeere ban ifêarguette lag
Onverwinnelijxfte Keifer :
oor langen tijb nH$cnegott gebangen/ fonber boor
totffelingeofom rantfoen te ftonnenbrp nomen/ bocB TT/Y hebben met alder reverentie ontfangen uwe ©ft
na eenige jaren bonb hp mibbel om uit te beften en *y Keiferlyke Majefleits brieven van den io Apri- ^}.ftn
mt Bc ontguamen fjet alfo. <©en aenflag op ïtijffel baer top te lisgefchreven totPraga, en fijn noch wel indachtig van faj00?DC
mam boren ban bermaent hebben / gemijt 3ijnöe/ fjeeftmen otife brieven by de welke wy injanuario leftleden (fo aenben
genomen om te acBterhalen be ge* de vrede-handel tot Colen feer fubytelyken was ge- &*»!«•
informatie
Bén
nopen&e fcïietpc
ne ötc ban
ben acnfïag iet mochten getoeten Bebben: fcheurt door 't vertrecken van mynen Heeren de Keurben aenp baer 3ijn eenige baer men bermoeben op Babbe gebam vorften en Commiflfariflen van uwe Majefteit ) het merendeel van onfe Gedeputeerden tot Colen wefende
en onöec anbere ooft eenen genaemt
mmi öcn Oenomcn/
fïjnöaec fjan ^?unre3 een toeï gefltlt COOpman/ befebe fane i gerevoceert en wederom geroepen hebben: welke onfe
ebtrge* beöennenbetoerb ontljaljt/ gelijnoon eenige anbere: brieven ook waren mentie makende van af te vaerdieenige Gefanten aenuwe Majefteit > tot juftificaSm' gebannen
imi$c 3Ünber
geöangcnen /fomttuge
en berfcljeiben
3ön gen
getoorben/
Debben anbere
Ben mette
tie en excufatien van den Lande tegens de grote beblueötgefalbeert.
fchuldinge en verwijt daer mede de felve in reces van
batmen
nerfïaen
Ijeeftmen
siefoni, f|n december 1580.
den Heeren Commiflariflen t'onrechten overvallen
tiegeno' bendeere ban %a s&oue/ biete biertfjb totCDarte- worden, waer van nochtans tot noch toe niet isgedaen
toasv toilbeberboeren na <©?ebelfo* ommeerder verbitteringe te preca veren: hier en tufmom/omsebangen
ÏS«
w ia gen
ban baer ober ^ce te fenben na ^pangten : fchen nochtans hebben wy geen nieuwe tradaten be^ouma |fêe-b20utoeban3la$ouet)terbangeabberteert fyx\. goft metten Hertog van Anjou Broeder des Coninx
van Vrankrijk , gelyk uwe Majefleits brieven vermelrtmr"* öe f£Ö?eef bit25ourbon
ober aenbe
den : maer hebben alleenlijk gecontinueert het oude
baer ban
batfe<©cangicn
bibbenbe ban
/ öaerPrincefTe
borcen/ CDarlotte be
traótaet
begonnen over twe jaren geleden , gelyk wy
bocö met ben ^2. ince foube abberteren / ten einbe ÖP alle mibbeoeatten^ len bie eenigfintf mogelijö toaren foube toillen abbtfe^ dikwils geprotefteert hebben , niet om daer door yeteert. ccn om ^jjj quacö tt üoo?fiomen* ^e p?ince toetenbe mand fchadelijk te wefen en te prejudiceren : maer
alleenlyk tenderende totnotelyke behoudenifïe enbeDoe bed't %at\b in hem geobligeert toaiS/ en Boe bele fcherminge
van onfe Landen , leven en goederen,
3jjn b?oom en toeecbighcib berbientöabbe om tn alfulnen faRe geafftflecrt te toerben / heeft terfionb orbre ge^ nadien wyfagen dat noch de interceflïe en voorbidvan Coningen en Vorflen , noch ook het geklag
geben acn ben Sfibmirael Crefiong bat Ijp in alre naer- dinge
en
tranen
het beroofde , verwoefte en verdorven
ftighetb foube fien om mit <®ob$ öulpe / na fijne toac* Nederland,vannochtede
tegenwoordige ellende en jam«ere f02gbulbigljeib en toijgljeib/ boo? getroutoe fpionö
mer ons over 't hooft hangende , het hert en gemoed
te Doen onberhruipenen bernemen toat banfulR bef?
van
den
Conink van Spangien niet hebben mogen befien
foube
terfionb
t)P
bat
en
toefen/
fein foube mogen
dat hy alfulke troublen bequamelijk foude
en öem voorfien wegen,
te beletten/
felbemenen
om 'tooh
(tellen/ men
orbre te altoaer
fulheabbiferen
en
verftaen ernftelijk tot een ongevalfchte
foube batmen
006
en
fekere
vrede
, door middel van redeJyke en na den
beft te ilanbe mogen heimelijke lagen leggen/ na fijn
abbijtf/ om ben bpanb te befpringen al£ öp na <0re- tydgelegene conditien, en na den ftaet vanden Lande ,fulx dat wy gedeftitueert en geftelt fijnde buiten
belingen foube geboert toerben/ om hem teberloffen:
alle
hope van alle reconciliatie en verfoeninge metten
ÖPöabbealrebe baer in fobanige orbre geftelt atëmo- Conink
, niet vreemt achten ons ganfelijk daer toe
gelijh toaö/ boch fo bat mochte mifïuchen/ bat Bp
te
begeven
met alle raed en daed , na exemple van onlift/
met
toare
( €reftong ) foube in alle manieren Het
aracht en getoclt ben bpanb ter 3ee aengrijpen / om ful^ fen voor-ouderen , om te voorfien en beforgen toe
eenfahe ban importantie uit te recfiten/ betoelR Bp confervatie en befcherminge van onfe onderdanen in
foube Ijouben boorbe albergrootflen en merHeljjrfïen defe onverfoenlyke Oorloge , daer in wy verftrikt fijn :
te rugge ftellende en verlatende de gehooTfaemheid,
b'<©orloge/ aen't vanden
ban
tijb
ben
alle
hPin
bie
tiienft/
Conink van Spangien, dewelke lijden toeEanb of Bern gebaen foube mogen hebben/ ofnocB
boen foube / be toelh hp hem ooft baftelijft toebetroube/ ftaet,datwy metfo lange en fwaren Oorloge verdrukt
(Creflong be$ finten toille berftaenbe en felfjS ooft en geprefleert worden, niet om fijne onderdanen te
genegen 3ijnbe om ben ^eereïa Mme/ metten toeU brengen op de behoorlyke onderdanigheid , die hem
ncn ho finguliere ftenniffe en brunbfeïjap habbe onber* noit geweigert is geweefl: : maer aljeenlijk tenderende om onverdraeglyke dominatie en geweld over
ïiouöen/ bcfenbienft te boen/ heeft alfulhen orbre ge*
ons
te gebruiken , en om terftond en in der haeft te
tïclt boor fpionss binnen <©rebelingen en anbere plaet*
fen bat hp bolhomen ftenniffe ftreeg ban Bet befTein / en veranderen de gefteltenifTe en ftaet van de Nederfïelbebacr jegen fulfte orbre bat BP niet ttoijfelbe/ fo
landen ,tegens den wille van alle de Staten van den lande
,
mette
wederinvoeringe van de Roomfe Religie, en
Bet geattentcert toerbe / niet alleen 't felbe te beletten/
maer Bent ooft te berlofTcnrbocB fo be §9rhice ban pac> volkomen autoriteit van gebieden, 't welk nafo grokan
te veranderinge, al te periculeus of dangereux en in dema'tfelbegetoaer toerbe/ Beeft anber refolutie geno*
wen en 't felbe niet toillen nocB borben in 't gebaer (iel- fe troublen, oorlogen, en geklank van wapenen niet
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Oor/pronk der Nederland/e Beroerten.

Jcart geeffècl-ucert worden fonder evidente ruineen be- den h M™ • *««
a a
rr ,. ,
d-rffeniffe
van
den
Lande,
diemenfoudefien
komen
I
Ma
j
d
enftwdl
)lï
V<
derft?"tuweHeyJigeKeyferI.
inplaetf
en, Door V^'
vanentde ,Neder.
iteit, welke rufte
bevel d.e
ili^.1^^
ruft* en land
der SraCen
tranauillireir.
ruften tranquill
de ruften
van de
felver, Generael
inplaetfee van
en ondertek
Bhlevrede voor al van node is in defe grote verwoeftinge en , vt»i hetopfehnftwas. Aen den Keyfer.
verwilderinge, vermengt mettet hoogftemeftrouwen
en verbirtertheid, gelijk wy dikwils met ome brieven T\& Stat
en fjaDDen fn Baren öicnfï een ^paeng €&
uwe Maj. en den Heeren Ceurturften vertoont hebben:
9^ererendeen aenbiedende altijd middelen feer heer- *-* pitein genaemt 3fllonfo / De todne feer getrou Dien*
lijk fijnde en geheel na over een komende metten wille De aen De Staten ftjbe/ Defe met Den Coionnel De la
van den Coninken gelcgentheid destijds (even verre de <0uarDe/ BaDDen lange fecretelijn nenniffe oenomen
ban DegelegentljeiD ban De^taD ban ^tefï tn 25?a*
felve wel overleit hadden geweeftjom te reftitueren, gebanD
gelegen opten toaterbloet temere/ een mijle ban
noeg metter dacd aJle faken van meerder gewichte weJ^ale
en D?ie ban dienen/ en i$ een <§taD toenomenDe
n
fende. Mede geleid fijnde goede fundamenten van faken diemen wel verftond onmogelijk te wefen , om in Denare ban <02angien/ en na Dat fn alle De gcic*
fijn ouden ftand gebrocht te worden in de furie van gentöeiDtoel bernomen BaDDen/ Bcbben3P'tfelbege;
communic

^7

m
ê>raö in
®icii
ban
üauö ba»
tocrü
bolf» uc
ï-.lom*
graten
bet
men ctt
:iict (on*

eert Den Colonnel ^onnOeec <©Iibier ban
Den
(Cempel/ en Den
Wmmumceert
%Httèftm
Den COlOnnel
bai
<0ouberneur
ban fBecl<®\i\)kt
jelen. <Deöcn ^Wpd/ en Den <0OUbemeur
<De
fe
ben aenfïag goeD binDenDe fijn opbanDenfBetfjelen.
8 §unijfmo2;
JJÖWacnffaööOebbinöe
nöefSnOpDm
geng bjoeg met een Deel ban
De gacnifoene8 n^jUttijfttlO?
ban 25?uf«
fel/ iBecDelenen ïterentals genomen boo?<Dfefi/en
behlommen De <§taD langs De fijDe banDe mo^afjclje of
laegte/en gtiamen fo fïil binnen /Dat De toacljteDaec
bannier tuiden nocBOaer getoaertoerDen/ boojenal
. eer fp liaer
op Den Oalfe toaren ï fp berfloegen De toacljt
aen De ^icljemfepooKe/ en nregen Dcpoojte open Daec
Den kapitein Sfllonfo met fijn peerDen binnen Quam.
<©aer lagen iti gaemfoen 3 benDel ^oogDuitfeen 2

blatf»
d'Oorloge: maer eerftnadatde vrede foude gemaekt
lijn, fowanneermen alle faken van de Republijke beter
kanjereenigen en in rufte ftellen en dreflèren : Maer
ftojtfnere
alle 't felve heeft niet geopereerr noch ookkonnen aftreckenen doen ophoude
ingenon fijne Maj. dicnaers van de
wapenen, noch van haren haet, brandende bitterheid en
wreetheid die fy hebben jegens fijne Maj. Onderdanen :
men.
en daerom bemerkende uit de brieven van den Hertoge
van Terra Nova de vyandlijke bitterheid en hard voornemen van de fel ven Maj.dienaers,en het prejuditie van
den voorgekomen opinien van deCommilTirifTen van
'tRijkin'tvoorfz, reces vermeit, hebben wy overmits
den nood van de gemene welvaert,conform alle Godlybennd ÏBalen/be tyelftebentertoeereffelDen/DOCÖDe

ke en menfchelijke wetten, goed gevondc
jnden,totdefen-

fievanonfe vryheid enliberteit, lijf, en goed, aen te
vaerden de hulpe en byftand van alle uitheemie Furften
en Potentaten, teneinde onfe fteden niet fouden werden uitgeroit, en de arme Onderfaten gedrongen met
wijf en kinderen uitde Landen in ballingfchap tegaen,
en dat de Landen,na dat de ingeboren en oude Inwoonders daer uit fouden fijn , niet open of ledig fouden ftaen
tot een roof en buit van fo vyandlijke kr ijgfluiden , gelijk dikwils hen eenige wel beroemt hebben : byfonder
nademael wy ook verlaten worden van de hulpe en befcherminge van 't Roomfe Rijk, by ons fo dikhiaels
verfocht: fo ook de legeren van onfevyandenen wederpartye,byden Provinciën van 't Rijk ons naeftgelegen , geaffifteert worden, mit vivres,pafTagie en alle
andere faken tot onfe krenkinge dienende: en nade-

3M«t Denamen
al Deblurtjt: maerDe <Duitfen
UaöDen
fBer&tmccft
in/ toecrDen Oaer feer b2omeUjfi / en
toonDen Dat 30 De toapenen lange gefjanteert / en Datfe
meet bp fnlnen DanDel gebjeefï IjaDDen / men fübz Dat
ftet merenöeel ban rienluiDen tod 14 jaren aen Deö
Coninjc fijDe geDtent DaDDen:3n (ïoegen De Staten boift
tot D2ie reifen te rugge/Datfc toijnen mofïen/ en ten toa*
re
&eCapiteinen en
n^berfïen
-~ fn
' fo
"* goeDe
»*-*v* manlij
■.•MiuwiK.^ufMn.iutu
tu ecbare
h-uöiuiv^ukii

^V naec OaDDen geftaD / fp follDen De &tdü toeDerom
beclaten nebben: eintelp toeerDen Ijaec De ï|oogDuitfe
fa WanÜJR bat fp Daer meeft alle Opter plaetfetl Daer (^
ÖÖ^geftclttiaDDenDOODbleben/becOtenDetOtDenuit'
tecflcn tOC. 3Bocnï)Cttoa0 OOft een blOeDige biCtO^'e: aienflasj
toant ö3^ bleben D?ie ban Der Staten Capiteinert
^Oü!}/ bele <0ff icierS? gegiietfl/ enOOB blebeilDer bele niae
Oenene fOlDaten/ett bele geQlietflC.
ban cc

mael hoewei
ook de procederende
i'ntërceffie en uittuffen
en fpreken
van uwe
^25aron
Of%erebanmet^elle£f/
b^OeDer UBalconbanDcn
Maj.
een goed
en vaderlijk
ge- | t^ere
ban^^tarme^/
eenige anbere
moeden herte, en de voorgenomen vredehandelinge jwntifu peeren ban %ttop$ en ^enegoti IjaDDen een aen- ronrnui»
tot Colen niet alleen nietgeprofiteert: maer ter contra- Oaggemaeatmet ecnen Èieutenant leggenDe binnen
rien defe Landen veroorfaekt heeft groot achterdeel , ja Der ^teDe ban 25oucljaim gelegen in ^enenou / op De ren op ïïc
by naeft in het uitterfte verderf heeft gebracht , door de rebiere ban De
^ee?
^cfjetDe ttififc ficn ©alencijn'en Canie* fe£>tiüe
Jiftige praktijken, verraderije,ingevoerde feditien en op- rtjh ban elr 4. mijlen : en itf een fïer&c plaetfe/ ïjebbenDe
Cafteel. i«ae
Ce Defer
tijD toass
bier binnen
f om* 25ouf
1
luciyuu't
uqtnyu
i*«;*w m-hhwi»
»*♦• flern
dier door heeft fien op ftaen , en defe een
roerendiemen
,
Mal*
penculen fijn noch fo vers en ook gemengt metfofon- >tianDerenDe al<a> <ü5ouberneur De J|eere 3foofl De ^oe- ban
derlinge verftroyinge endefolatie, dat hoewel wyfeer **/ #fete ban ©tller^. 5^en aenffag Dtefe met Defen
geerne fouden begeren van ganfeher herten t'obedieren l)00?nOemDen Steutenant (Diegenaemt toa.Ö <ï3?0b*
en gehoorfamen de vaderlijke vermaninge van uwe ÖenDónft) gemaent fiaDDen/ Ü)a$ Dat l)P Ij^n een pOO^tC
Maj om van dit bloedig Oorlog bevrijd te worden : wy fOUDe openen Den 26 fjimp 1^80. fmO2gen.0b2Oeg/eil Igene?
röaim t'tl
nochtans niet dorven procederen tot vorder continuatie fOUbe manen Datter en Deel bolï te boeteen tepaei'DC Sou»
van de voorfz communicatie optebegofte vrede.han- fouöe tiittrecben alssopeencnaen0agofopeenenbüit:
del , na uwe Maj. begeerte , op dat wy geen tweemael o- I B^m töa^ een grote retompenfe tOegefeiD. *®it alDlüS
toon •r^llor.
^CAnr .t,t, Ari» ni*+
»t,0^Iq^«««
Ao~ fltthl»!* FlOrt ftl'flfltl'tl f»inhi> / rtDötfl- flr» 't frtlV»^ Nrt S%Artk^
vereen fteen
vallen, ofdatwy
ons niet weder
aen den
onDer Ben gefloten fijnDe / geeft Op 't felbe De i^eere ban
felven fteen floten en uwe Maj. noch langer te vergeefs ©Merite Hennen/ De toelne De fane goeD binDenDe/
fouden moede maken, me: groot dangier en perieul van Doet een Deel peerDen en boetbolr uittrernen/ Die onDer*
onferepubliikeen prejuditie van onfe fake: byfonder fo ricljt toaren toat toeg fp trec&en fouDen / en toat fiun te
lange het blijkt dat de opinien van onfe partyen foge- Doen fïonD : Die ban binnen maften ben op alles? gereet.
heel contrarie fijn, enegene apparentieis van deCo- 3£e HQalcontenten [TebbenDe D002 tjen fpiong berno*
ninkl- Maj. te verfachten , en dat hy het aengenomen men / Dat Dct bolh Daer tiit getogen toa£/ gelijli ben Den
Oorloge foude willen laten varen: niet te min danken ^ientenant toegefeiD DaDDe / ftellen alle acbterDenben
wy uwe Maj. op het aldérhoogfte voor de forge die uwe aenD'eenfijDe/ nomen metBaer boln aenbe poo?te/
Maj. genomen heeft voor defe Landen , en om de felve binDen Die open en trecnen Daer binnen : maer Die ban
in vrede te brengen , bereyd fijnde alfulke goedertieren binnen op Daer öoeDe fijnDe en o?D?e geftdt D^bbenDe
en vaderlijke affectie weder te verdienen. Verklarende opte §Boo?te/ Dat Daer niet meer in mocfjten / Dan fp be^
ter wereld niet meer te begeren dan occafie om te mo- geerDénen toelmacljtigfouDenfijn/ en IjcbbenDe Ijaer nen en
gen betuigen onfegedienftigheid tot uwe Maj. en 't gehele Rijke, wiens profperiteit wyaltijds pogen fullen
met alle neerftigheid, vlytigheid en gewilligheid voor
te ftaen. Den Almogenden God fpare uwe Maj. in gedurige gefontheid tot geluk en welvaerc , uit Antwerpen
II. Deel

op öaer b02Dele gereet gemaent/ fpn met een furie
Daer op geballen en Ijebben Daer een goeD Deel D00D geflagen en De refle geDtoongen fym getoeer ter neer te
leggen en fiaer gebangen tegeben/ op De geene Die
buiten bleben tobben fp öaer gefcDut aelofi/ W
R 3
boln

conten*
ten öin<
tmifen

geflagencfiafm
23on?

Het vijftiende Boek.
böin Datuttgefonben toaöfo te boet alg te pneiDeBorence bet gcfeljut lo.tf gaen / 't toelb bet tcfeen toais ïjenIniDen gegeben/ ftjn 00b na De .gtaD geneert en 3ijn
gcballcn óp De gene Die buiten toaren geblcben/ BeuDen Daer een Deel ban berfTagen/ eenige gebangen genomen / öe refïe Ijebbeu Ijen mette biucljtgefalbeert :
. ©CU
?lcei*e ei
'.Baron 1 onDer De gebangene 3911 getoeefl ben bcojnoemDen
23aron ban ^elletf/ 2320eDer ban ben i^ccre ban 0op
/DacïbanDibtoitöberbaeltté/ öe^cereban
tarme$
Itguut
igertaing <0ouberneur ban 3Douap / De igcere ban
l)crc ge»
banden. Hunigen B?oeDer ban De <02abe ban ïteiiij: 45oubcrneur ban fint <£>mer / be i^eere ban Ifêaflain/ ben 25a*
gnp/ Cubelier^
CM
fint ben
ban ban
bellere ban<0ome
ronb'Siffï
23aflart
met een cour
mee/ en eenen
!geereban25ignpcourt: Daer3Ön DooDgeblebcnoptec
plaetfe fo üinnen al£ buiten ontrent 500 en fogeban*
genen. 3^e i^eere ban ©iilecö fonb ben Igeere §oBan
bejao2carme0 SSaronban beliegen Dep2incipaeHle
gebangenen na Camerib / om alDaec fenerlijrfl be-toaert te toerben / en ben $2ince ban $arma geen 002fafee te geben om De <§tab te bomen beleggen / en alfo
D002 Dien miDDelDe felbe te berloflen: fommtgeban
De gebangenen toerDengerantfoeneert en eenige ber*
©e ^ec?
toifl'elt. ^e boomoemDe ïgeere ban Relies toerDe Daer
re ban
£>rife£ na na ^elanD op jfiammebens' geboert / Daer Den
op <0?abe Cgmont mebe gefonDen toa$7 entoerbe na=
'ttoert
Iguig
mael0ne{fcn0Dcn<02abe banCgmont en Den t^eere
teïïani'' ban Campagnp Den $2ince ban parma aengebobcn
geüoerc. log te laten boo2 Den J^eerc ban la $oue en anbere ban
minDer gualité/ Docb to02De D002 Die tijDafgcflagen/
alfo bicbenDefe peeren ten bciöen3ijben gebangen fit*
ten. <Dei§eereban Relies toaö in 3ijn gebanfeeniffe/
niet jegenjïaenbe Bern alle goeD traktement gebaett
toerbe/ feer ongeöuIDig/ roepenDe en blagenDe ober
re ban
Des Contnr onDannbaerDeiD / in toïen# Dienfl BP in
Defe ellenDe toaö genomen / en Dat alle De felbe 3ijne ge*
flcrftm
tcoutoe Dienflen / en ban 3ijnen 2520eDer Den ||eere
öcge*
banfee* ban $02carme£/ nocBban 3ijne b002faten meteen^
ntffe in
^enjare toerDen geDacljt / fo Dat öp einDelijb in Den jare i s 84.
in De gebanueniffeoberleben is. l|p BaDDeBetbeertfben ban £c!epBu$ guaïijb ontBouDen/
Blijft altijd vroom, in tegenfpoed niet haeft verflagen 3
Seint God u wat befwaerjijkstoe, en wilt niet kla-

€toe Dagen
te bo:en/namenflünDen 2+ op&int
gen.
<3anö Dag jj$ nacbtg / Hebben De jBalcontenten ban
^enegou een aenflag gefiaD op De ^taD ban buffel/
op23?uf bebbenDe becflanb ban binnen/ Die Denluiben Deaffeite
Scrgcef^. Duinfelö banbcfïeutelen ban een ban De pookten ge*
lebert ïjaDDcn / Daec na fp Die öaDDen Doen manen/
öorn baDDenDe fane geopenbaect aenDen P2inceban
<0rangien / Den ï^eere ban SMDegonDe en Den <0oubet'
neuc gjonfeer Olibiec ban Den tempel / toaec D002 te?
genDecfelbecbomfreDaecop toelboo?fien toa.ö: Dan
alfo bet Den felbennacfjt feecDabbe gewgent/ en Dat
bc folDaten nacr lonten en bpet niet boel nonben gebnu-acn en D002 Den langen enftibberigen toegfeer moeDe
toaren /guamenfp te late boo?De ^oo?te/ Diefp boel
openbonDen/ na De belofte fjen geDaen/ Dan en Do?*
}len niet binnen tiecnen/ b?efenDe ontDebt te toefen en
DatoonopDaergenoont toa^/ alfo togen fptoeberom
terugge.
Ctoe bonnette rufteren 3[lbanoifen toillenbe beletten
ïjet rebictaillement ban Der fteDe ban .jSibelle in 3©alf*
b?abanb/ 3ijn ceasbecljs gcjlagcn in De blucfyt/ Daer
ban ontrent 7, o gebangen tot 25?ufTel 3ön in gebjacDt *
ook $i)nDereen Deel gefïagen ban De gene Die bet erploict op 23?u(Tel meenDen te Doen/ en ö^n geneert
|)aDDcnna ©ilboo?Den. ^e Capitein28lonfo .^pangiaert/ Daer ban top nocb meer gefp?oben bebben/ ber*
(f.i09.) I002 een Deel ban3ijn bolb omtrent <©o(ïerlo/ en De
fp?aebliep Dat Op meDeDooD of gebangen toa^f/ Dan
bpiSte^ecentalg met De rejïe ban fijn bolfe genomen
öocber gefontbct'D.
m> i" «omtren
re©. ban
t Defen felfDen tijD/ fjebben öe iBar^uisf
SSs» Uanaifb02g(DatiöDen23o2gg2abeban <8entj en De
toansfn. ^ecre bnn pjontign?/ gebangen genomen De Heere
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5Billem ban ^02ne / 23aron ban Igese/ Colonel aen
De3ijDe ban Den $2inceban parma/ Dem üefcbulDi?
genDe Dat bP berff anD baDDe metten hertog ban anjou / en Den p?ince ban <©rangien/om De p2incipaelfte
^oofDen ban ben legere ban Den pjince ban ^arma
tebangenenna^oojnintcfenDen/ en alle betbrtjgjS?
bolb te obertoelbigen : toatter eigentlijh ban toag / tjeb
in niet fo geïjeel fefeerltjfeen bonnen bernemen / Dan Dat
ÖP gefonDen toerDe na ^enegou / altoaer bem fijn p20«
re0 gemaebt too?De/en toerD Den 8 iSobember te <©uef- ©e qec»
nop in ^enegou ontbooft. &c ^cere ban (£pan <0ou- gfb^
berneur ban Caffeï / toaief mebe ban Den felben aen- So?
flag/ immer.6' Daer meDe befcbulDigt/ al.tf ooft De ^ee- «np
re ban $ufTp : Dan De felbe toaren fo toij.07 Datfe ferre* \££U*
telijsDebluctjt namenen ontguament/ alfotoifimen ?an
Den ^eDerlanDfen^Del tegen Den an Deren op te [jitfen ^?an«t
enombalöteftelpen.
Jffi
€enigen tijD Daer nafo toerDcn geinterripieert fe* ten.
bere b2ieben fo ban Den Ijeere 3£bt ban jBarolleg ge- afgo
fcb?eben uit Colen aen Den CarDinael ban <02anbelle/ Jjj»™
aen Den Coninb ban ^pangien/ en aen Den ^eereb'anocn
gan ^onb/ ^20ofï ban onfer ©joutoen tot Colen/ stütban
Saeb/ ^efiDenten Eegeler ban Den Ceninb ban f^f^0
^pangienralö meDe ban ^afpar^cbet^ i^eere bangst
<320benDonft aen Den felben jronn en CarDinael. Zèu ^ctjet^
toaren <6efamen getoeefl ban Den Staten tot Colen facncre
om te IjanDelen Den b2eDe / uit toelfee b?ieben men bon- ««3^
De ficn / toat gunfr fp Defe EanDen toe b?oegen en boe fp iieuioni
De fabcn ban Den peiiö moffen geD?eben bebben : toant
men bebenD Daer in felaerlijb / Dat Den 3ibtboo?noemt
D002 Den^ertog banrCerra s^oba toegefetD toasfeen
penfioen ban 3000 Ducaten'0?aer0 boo?De refignatte
ban fijn reebt ban D5a£bDpe ban ^§int 2öertï)in : item/
Dat fip gemaebt toag SaeD ban ^tate/ om bpbeti
^2ince ban Sarmate rcftDerenm J^enegoutoen : en
bat De boo2noemDe£cfiet0 ban geïijben bele gunfien
toegcfeib toaren ban Den Coninb/ en Dat fp Den Co*
ninb alle^ober fcb2eben: item/ Dat Den «fcabe ban
^toertfenburg/ Detoelfee ban toegen DenfeeifertoasS
gefonDen om Den b?eDe te Belpen maben en mibDelen/
3bn Dienfl toa0 p2efenterenDe aen Den Comnfe ban
^pangien : Dat Den %bt ban &inte «©eertruit Die ban
'ö^ertogen-bofcb aen De 3öDe ban Den Coninb toag
bouDenDe/ en Dat ®ucbolfptap?ooflban^int25a^
ben ( Dit toaö meDe een ban Der Staten <6eDeputeer*
Den op Den b?ebeï)anDri tot Colen ) tot feleinen bof!c
DesS Coninr te toege gebjaebt baDDe een betamelijö
brijg^öeir / om ober Den fttjn terretben tot onDerfïanö
ban mennenburg en Die ban <02oeningen / en meer
anbere fafeen/ Daer uit menfien ftonDemet alleenlijö
De^bpanbö p2actijnen/ ïjebbenbefo beleperfonenge^
toonnen aen bacnüDe : maer 00b Boe gualijb De faben •
Der Staten D002 fulbe 45eDeputeerDe en<©efantengc*
D2eben fijn getoeeft/ tot gejjelen onberganb ban Den
ïanDe / en boo2Dele Der ^pangtaerDen : fp onDertoü*
fen Den Coninb boe BP Den <0o?loge fal boeren / om Den
&taten en HanDen onber fjet job Der ^pangtaerDen te
brengen.
J 3©P fouDen Bier nu laten bolgen 't gene omtrent De*
!fen tijD \y? Den ^?ince ban jparma geDaen i$ om Den
|<0?abe ban Sennenburg en Die ban doeningen te
ontfetten/ Dan fullen Bter eerfl laten boo?gaen De p?of?
criptie cn23an Daer meDe Den Coninb ban &pangten
Den $?ince ban (02angten Beeft uitgeroepen al# Hooftberoerber enbeDerber ban'tgeBele CO?iflenBeiD/ en
namentbjb ban befe j^eberlanDen/ flellenDe 25000
gouDen bronen op3ijn lüf/ DteBem lebenbig of D00D
feonDe leberen of felfö ombrengen, ^efe b2iebenban
%axi en p20fcriptie 3ön al gegeben getoeefl Den iy
IBeert i* 80. binnen ipaefïricBt/ Dan Doo? laftban
Den^2ince ban ©arma Doen openbaerlijfe berbonbt>
gen en publiceren in De maenDban lunto. 3inDefef
manieren;
PHilippes by der gratie Gods
van Leon , van Arragon , van
van Sicilien , van Majorke , van
landen Indien en Yaften Landen

Conink van Caftilien,
henog
Navarre, van Napels,
Sardinje , van den Eyder ZeeOceane,Eerts-

25an en
fjjjj ^
ö£|np?of>
criprieW
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m<€.of hertog van Ooftenrijk : Hertog van Bourgongnien, van confacreerde faken te prophaneren ,ja ook de Heilige
Sacramenten van God ingeftelt en geordineert. Des
tmn*n Lothrijk,van
van Lemborg,
van Gelre, en Braband,
van Melanen
: Grave van van
HabfLuxenborg,
borg, van niet tegenftaende fijn de faken door de Godlijke gratie ,
Vlaenderen, van Arthoys, van Bourgoignien : PaJfgrave en de voorfichtigheid van de voorfchreven Hertoginne
van Henegou we,van Holland, van Zeland,van Namen van Parma fulx gehandelc en geremedieert geweeft , dac
envan Zutphen : Prince van Zwave : M arkgrave des hy benodigt is geweeft hem te vertrecken uit onfe Landen, enfijn Gouvernementen te verlaten, nietfonder
heyligs Rijx , Heere van Vrieiland , van Salins , van
Mechelen, van der Stad , Steden en Landen van Ut- groten toornen gramfchap, met dreigementen hem
recht, O^eryfTel, en Groeningen, en Dominateurin daer van te willen wreken, d'welkhy in 't navolgende
Afie en Africe : allen den genen die defe tegenwoordige jaer vermeinde te doen en volbringen met feic van wapenen maer
,
te vergeefs: want hy fo dapper en ftrenfullen fien, Saluit. Het is allen en eenen yegelijken kengelijk
vervol
werd van onfen Leger, hemcontinuege
nelijk en openbaer , hoe gunftiglijk dat wijlen hoogloflijken
na
trecke
, dat hy uit alle onfe Landen verdrende
felijker gedachten de Keyfer Kaerle de vijffte des
ven en yerjaegt is geweeft , fonder hem aldaer ergens te
naems onfe lieve Heere en Vader ( wiens ziele God gekunnen
bergen of onderhouden. Maer alfo etlijken tyd
van
Wilhelm
heeft
getraóteert
nadig fy) gehandelten
Nafiau, omdenfelven te doen komen totte fucceflie daer na tot verfcheiden plaetfen opgercfen is fekeren aftrek en mif hagen van onfen Onderiaten, regens de revan wyle Rhene van Chalon Prince van Orangien fijnen Neve: en in welker youge fijne KeyferlijkeMaje- geringe en Gouvernemente van den Hertog van Alve ,
fteicden felvendaer na van fijner jonkheid af (hoewel hebbende in 't voorfchreven Gouvernement gefucc
ehy vreemdeling en uitheemfer was) gevordert enge- I deert na de voorfchreven Hertoginne, en onder andere
promoveert heeft. Twelk byons naderhand altijd na- in Holland en Zeland,heeft de voorfchreven van Orangevolgtengecontinueert is geweeft, hem eerftmael ge- ; gien gepraótifeert , om in de felve Landen te mogen
creëert hebbende , Ridder en mede-broeder van onfer wederkeeren : Waer toe hy nochtans nietgeadmitteert
Orden van den gulden Vlies, en daer na gecoromitteerc of ontfangen is geweeft , fonder eerft en alvoren den
Staten vanden voorfchreven Landen en dien vanden
onfen Stadhouder Generael,over Holland,Zeland,Ut
recht en Bourgoignien>en ook van onfen Rade van Sta- Steden aldaer , ten Heyligen gefworen te hebben , dac
ten,hem doende voorts vele en verfcheiden eeren en hy de felve Landen en Steden , voor ons , en onder onfe
weldaden, mits welken en uit faken van eeden van man- gehoorfaemheid hand.houdenen mainteneren foude >
fonder iet te veranderen van het gene des behoren foude
, die hy ons ook gedaen heeft in 't totte oudeCatholijkfe enRoomfe Religie, dan foude
trouwigheid
fchapen
verheffen vande Lenen,Steden,Landfchappen enHeerlijkheden , die hy van ons houdende is, in diverfeonfe hen alleenelijk (als Stadhouder en Gouverneur) byLanden en Provinciën, hy grotelij x verbonden, ver- ftaen , affifteren en befchermen tegens den voorfchreplicht en verobligeert was fichte begeven onder onfe ven Hertog van Alve, fo verre hy de felve foude willen
gehoorfaemheid, en tot onfen dienft en getrouwigheid , fortfeerenen bedwingen -tot 't gene des hy was preten«
en de welvaert en utiliteit van onfe faken enafrairente derende , te weten totten 10 en 20 penningen van
vorderen en promoveren 5 en voorts alle rufte en tran- den impofitien, die hy opftellen woude, 't welk wy hem
quilliteit in onfe Staten en Landen te handhouden en niet bevolen hadden , noch ook verftonden fulx gedaen
mainteneren : is nochtans een ider kennelijk , dat fo ge- te worden2dan met goeden dank en wille van onfe voor
ringe wy uit onfe Nederlanden vertrocken fijn geweeft, fchreven Onderfaten , en dat noch in plaetfe van andere
de voorgemelde Wilhelm van Naffau (by de middelen bedenen impofitien, daer van men de felve vermein*
als voren Prince van Orangien gemaekt fijnde ) met al- den :e ontlaften. Maer fo geringe de voorfchreven van
len liftigeen bofc aenflagenenpractijken fich vervor- Nafiau in 'c voorfchreven Gouvernement getreden en
dert en gepoogt heeft , eerftelijken om te winnen en ontfangen was , heeft hy met fijne Minifters > Dienaers
verkrijgen den wille en gemoed van den genen die hy en Suppooften begonii in te bringen de valfche prediwifte qualijkgefint te fijn belaft met fchulden , vyanden catien alom daer hy konde of vermochte : perfecutevan der juftitie,lief hebbers van nieuwigheden,en boven rende en vervolgende alle goede Paftoors, Predicanten,
al de gene die ter faken van de Religie bedragen ofge- Religieufen en eerlijke luiden en perfonen , van den
fufpeóteett waren , de felve carefierende , aenhalende en welken hy een feer groot getal verjaegt heeft , en divertot hemwaerts treckende met fchone woorden , belof- fe van hen jammerlijk doen vermoorden, of immers
ten en valfe perfuafien , in fulker voegen en fo verre, dat heeft daer in gediflimuleert met eenige van fijn aenhanhyprincipael Autheur enoproerder is geweeft van de geren de felve moorden geperpetreert en gedaen hebbende ,ter tijd toe dat de voorfchreven Staten grotelijx
eerfte Requefte of Supplicatie , overgegeven en gepre
fenteertby ettelijken hoop jonger Edelmans, fijn huys geoffendeert en vertoornt van fuiken wreedheid, been tafel dagelijx hanterende : hebbende ook de conju- geerden en wilden recht daer over gedaen te worden,
ratieen verbonteniffe daer van t'fijnen huyfe gemaekt 1 dat alfdoen hy hem geliet een mishagen daer van te heb
geweeft , met hulpe en byftand van Graef Lodewijk van ben. Desniettemin is hy naderhand wedergekeert tot
Naffau fijnen Broeder, die een groot Ketter en Heretijk fijnen eerftcn voornemen, qualijk handelende en tracwas. En hoewel dat hy dire&eur en aenrichter was van terende de gene diehy hielt voor Catholijke, en fijn
alle aenflagen en voorftellen,des niettemin heeft ter fel- aenflagen contrarierende : hem behelpende metten
ver tijd dagelijx gekomen en gefrequenteert indenRaed Raed van de Heretijken Minifters , fo uitheemfeals inlandersveranderende
,
ook de Magiftraten en Wethouvan Staten , prefent en tegenwoordig over alle deliberaders,diehy wifte fijne aenflagen en voornemen niet te
tien en refolutien die aldaer genomen waren , waer uit
een ieder bemerken kan fijn getrouwigheid en quytinge favoriferen : en voorts heeft begon ft in te bringen de
van fijn eed.En alfo vande felve requefte voortsvarende, liberteit van de confcientie,of (om beter te feggen ) conheeft hy met fijneaenhangeren, tot verfcheiden plaet- fufie van Religie. Waer ui: korts daer na gevolgt is ,
fen en vlecken van onfen voorfchreven Landen , in-ge- datdeCatholijken openbaérlijk geperfecuteert en verbracht devalfe Predicatien en openbare vergaderingen,
jaegt fijn geweeft: de Kerken van Mans en Vrouwen
gedurende den tijd , dat onfe feer lieve en feer beminde Cloofters afgeworpen , en t'eenemael geruineert : de
Sufter de Hertoginne van Parma , alfdoen Regente en Religieufen > fo Mans als Vrouwen perfonen, qualijk
Gouvernante Generael in defe onfe Erf-Nederlanden getraclreert , gebannen, en ganfelijk verdreven , fo verre
aen ons gefchikt en gefonden hadde , om op 't inhouden fy hare Religie en profeffie niet wilden verfaken,of apoder felver Supplicatien orden te ftellen: hebben inf- ftaferen, en ook fich ten Huwelijk begeven, alfo hy
gelijxbyadvyfe, wete, participatie en mede-plichtig- hem op de andere niet betroude: gelijk hy ook felfs
heid des felven van Orangien , de Ketters en Heretij- nochgehylijktwefende, en fijn twede huyfvrouwe als
ken, onder 't dexel enby toe-doen van de gene die de noch levende , genomen of getrout heeft een Nonne en
voorfchreven Requefte geprefenteert hadden , en by
by Biffchops handen folemnelijken geconfahem gefavorifeert fijnde, begoft met oproer te breken AbdilTeen gewijd , diehy als noch by hem houdende is:
creert
de Beelden , Autaren en Kerken , en alle gewydeen ge: 't welk de alderfchandelijkfte, oneerlijkfte en infaemfte

E*
fake

(F.zïo.)
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Het vijftiende Boek.
fake is diemen foude mogen doen, niet alleenlijk na uitwyfen der Chriftelyker Religie, maer ook na de Roomfe rechten en wetten , en tegens alle eerbaerheid : en
heeft ficheindelyken ïo verre vergeten, dat hy de Catholijkfe Religie ganfchelijk verfaekten verlaten heeft,
toelatende alle ketteryen , dwalingen en boosheden
van alderhande fe&en , herefyen en ketteryen , om
(indient hem mogelijk ware) t'eenemael te vernielen en uitroeyen onfe heilige en Catholijkfe Religie,
van allen tyden onderhouden en geobferveert by den
ganfehen en univerfclen ftaet van Kerftenrijk. Hebbende middclretijd onfe arme Onderfaten van Holland en van Zeland gebrocht tot fulke hardneckigheid en odftinaetheid , en de felve in luiken ftaet gereduceert, datby na alle de Steden d'een na d'andere
belegert en ingenomen fijn geweeft, fo met ftormenderhanden gewelt, alsby compofitieen redditie, fulx
dat hy te meer ftonden gefchapen is geweeft daer uit
gedreven te worden door onfe macht en wapenen ,
tot dat na d'aflyvigheid des groou Commandeurs van
Caftillien, den welken wy ook gecommitteert hadden iucceffeur in 't felfde gouvernement naden voorfchreven Hertog van Alva ( by ons wedergeroepen
om onfeOnderiaten des te meer te contenteren, ) de
faken gevallen fijn in een ongeregeltheid en ongehoorfaemheid van krijgsvolk, ingenomen hebbende de ftad van Zierixzee: welke ongeregeltheid of
defordre den voorfchreven van Naffau begonfte eenige gunfte en faveur aen te bringen. En korts daer
na de Generale Staten van defe onfe Erf-Nederlanden ,willende, eens uitte ellende, miferie en calamiteit van der Oorlogen komen, daer toe geperfuadeert
fijndevan den voorfchreven van Naffau, feggendeen
fimulerende,anders niet te begeren dan de welvaert, rulleen vrede vanden Landen, en de felve quytte maken en ontlaften vanden uitheemfe krijgsluiden, en
de Landen onder onfe gehoorfaemheid te houden, en
in delelve te bewaren en conferveren de oude Catholijkfe Religie, fulx als die vanouds aldaer geoeffenten
geexerceert is geweeft, mitfgadersook de privilegiën
en vryheden deffelfs Landt'onderhouden : hebben met
hemgemaekthettractaetvan Gent, expreffelyken gemaekt op twe fonderlinge fondamenten , te weten , van
de voorlchreven oude Religie, en onfe gehoorfaemheid te handhouden en mainteneren. Binnen welken
tyde hebben wy herwaers-over gefonden , wylen onfen
yken Broeder'
Don Joan
van Ooftenenfrundl
goeden
, dat hy
en bevel
, met intentie
memorien
rijk , loflijker
allede beroerten en troubelen van onfe voorfeiden landen foude accommoderen , nederleggen, vereenigen
en reconcilieren , met de alrebefte en gevoeglyke wegen en middelen , alft mogelijk foude welen : 't welk hy
ook gedaen heeft : gevende en accorderende onfe
onderfaten alle 't gene datmen hen eenigfins mochte
toelaten , ratificerende infgelijx 't voorfchreven tracraet
van Gent, 't welk hyalom dede uitroepen en publiceren in gewoonlyker manieren, waer tegens de voorfchreven van Orangien met alle fijne macht hem oppofeerde. Maer alfohy 't felve niet konde beletten, heeft
't voorfchreven traótaet geen fins willen laten publiceren inde vlecken en plaetfen van fijn gouvernement,uit
fpyte dat hy defelve publicatie niet hadde kunnen belet, voorfchreven is : niet tegenftaende dat wy felfs
ten fo
naderhand d'een en d'anderaccoord en traótaet geap
probeert, geemulgeertengeratificeert hadden, en dat
onfen voorfchreven goeden Broeder,mitfgaders de Gedeputeerde van den anderen Staten diverfe treffelyke
ien
perfonag
aen den voorfchreven van Orangien gefonden hadden, omdenfelven daer toe te perluaderen
en verwilligen , op dat hy van fijnder zijde foude willen
effectueren en volbringen,'t gene daer toe hy gehouden
en verbonden was by de capitulatien van 't voorfchreven traftaet van Gent. En wanthy altijds voorhielt en
by brocht , dat hy in fijn geheel gouvernement behoorde geftelt en gereftitueert te worden , voorts dat de Steden die hem niet hadden willen erkennen voor Gouverneur, enook degene die wy naderhand met macht
van wapenen wederom ingenomen of anderfins onder

onfe gehoorfaemheid gebracht hadden j onder fijn
voorfchreven gouvernement geftelt fouden worden-, is
hem deshalven door de goedertierenheid enfachtmoedigheidvan onfe voorfchreven Staten fatisfaótie gegeven geweeft, alfo defelve fijn frauden, bedrog, liftigheid en meinedigheid als noch niet kenden , mits by
hem fwerende nochtans j dat hy niet veranderen foude jinde formeen maniere van de voorfchreven oudeCatholijkfe en Roomfe Religie , en dat hy te dien
einde geven foude fulke verfekertheid en fatisfaöie als
de Wethouders, Borgers en Inwoonders van elke Stad
rechtshalven hadden mogen eiffchen. En na dien
men langen tijd gedifputeert hadde op de verfekertheden die elke Stad was begerende , op dat hen gehouden foude worden 't gene des de voorfchreven van Orangien hen belooft hadde, hebben fich ergeven onder fijn gouvernement, na dien hy defelve pundten,
en andere begrepen in d'acl:e van de voorfchreven fatisfactie, gelworen hadde. Maer in plaetfe van fijnen
eed en beloften te onderhouden heeft hy ter contrarien inde felve Steden fijn Minifters en Predicanten
der Calveniften van ftonden aen in gebracht, en aldaer
doen wederkeren de voorvluchtige ketters en Heretyken, en ook aldaer gepra&ifeert vryheiden liberteit
van confeientie, en in ettelyke Kerken eenige fchandalen en onftichtigheden gedaen : beginnende aldereerft aen de biddende Ordenen, daer na aen de Magiftraten en Wethouders , die hy alleinskens heeft doen
vervolgen en perlecuteren , en ook de goede Paftoren
verjaegt, eneindelyken deCatholijkfe Religiete niette gebracht en verdreven, en d'exercitie der felver
verboden en geinterdiceert : 't welk doende, heeft hy
gebruikt en geobferveert van fijne gewoonlyke hypocrifien , diffimulatien en geveinftheden , feggende
fulx hem te mishagen, en dat hy 't felfde niet konde remedieren , des niettemin verwekte en oproerde fecretelyken onder de hand , met fijnen Minifters
en aenhangeren , alle oproerige Heretyken en feditieufe perfonen , om diergelyke boosheden te gebruiken en uferen : en om 't felve te volbrengen ,
heeft allenskens , met hulpe en affiftentie van de
fijnen , binnen de Steden garnifoen doen leggen , tegens alle befpreken en fijne gefworen e beloften. Daeren-tuffchen hielt hy niet op onfen voorfchreven Broeder Don Joan te accuferen en befchuldigen , dat hy
tegens den Staten machineerde, 't welk nochtans
onfe voorfchreven Broeder ons altijd verfekert heeft,
niet waer te fijn: maer wel, dat hy aenmerkende
deobftinaetheid en boosheid van de voorfchreven van
Orangien, met een igen heeft mogen gecommuniceert hebben , hoe datmen denfelven tot reden foude
mogen brengen, en beletten dat hyniet wederom de
gemeinerufte en welvaert vanden voorfchreven Lanr
den foude ftoren , en turberen , gelijk hy nader^
hand gedaen heeft: des niet tegenftaende, heelt de
voorfchreven van Orangien niet opgehouden, tot dat
hy met fijne gewoonlyke liften en practyken (daer
mede hy hem feer wel behelpen kan ) fulke diffidentie en wantrouwigheid tuflehen onfen voorfchreven
Broederende Staten van onfen voorfchreven Landen
opgeroeit hadde, datmen daer van anders niet konde
verwachten dan eenen groten apparemen moord, in
der vougen , dat om alfulk ftuk en defordre , of ten minften de gevankenis van fijnen perfoon te verhoeden,
de voorgemelde
verfekertheid,
hem
vertrocken Don
binnenJoanonfeheeft
Stadt'fijnder
, Slot en
Cafteel van
Namen: daer toe defelve des te meer gemoveert en
beweegt was , fo hy egene wapenen of krijgs-volk ter
hand hadde, en dat ter contrarienal klaerenblijkelijk
was, dat de voorfchreven van Orangien by alle fijne toegemaekteen geapporteerde dienaersniet ceffeerde de
fadtieufe en feditieule perfonen op te roeyen, om tegens
fulx te doen en attenteren, als hy in 't (tlfijnen perlbon
hadde laten doen op die gene van onfen Rade
vejaer
van State gecommitteert totten gouvernement Generaelvan onfe voorfchreven Landen. Dat alfdoen meinende de voorfchreven van Orangien al gewonnen te
hebben, heeft begonft te openbaren alle fijne macht,
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wapenen en liftigheden, om onfe Onderfatcn te verwecken en brengen tot een open Oorloge tegensonfen
voorfchreven Broeder, Lieutenant en Stadhouder Generael :nochtans by tuffchen-fpreken en interventie
van fekere treffelijke perfonagien neffens fijne perfoon
wefende, en van andere goede luiden over de zyde van
de Staten , fijn defaken fo verre gebrocht geweeft, dat
alle dingen geaccommodeert en geflicht waren, en over
d'een en d'andere zyden veraccordeert en vereenigt ,ja
fo verre, dat onfe voorfchreven Broeder, om alle oorfaken van diffidentie te weren , te v red en was fijn
Gouvernement te verlaten , en na Italien te vertrecken,
gelijk ook onfen wille was: en waren alfdoen de Gedeputeerde van de Staten byhem, om reproche, en
van beide fyden te ondertekenen de prefentatien en weder prefentatien : maer ter quader uren. Defegemeine
vyand , perturbateur en verfloorder van de gemeine
vrede en rufte , aenfiende dat hy uit Holland (aldaer hy
was) defen peis en reconciliatie met alle fijne liften en
praóhjken nietkonde beletten, heeft hem gehaeftop
den felven tijd te komen binnen Brufïel : en hem gelatende, alsofhy den peis hadde willen hebben , heeft
de Oorloge ge vordert en in gebrocht, voortftellende
nieuwe conditien als doen noch niet befproken noch
voorgehouden,fulx dat hy t'fijnder intentie gekomen is,
brekende al 't gene datter geaccordeert was,fo een yegelijk kennelijk is. En naderhand de fake gekomen fijnde
tot een open en feer wrede oorlog.heeft hem met gewelt
en oproer van de Gemeinte , tegens den wille van de
Staten gedaen verklaren voor Ruwaert of Schermerheer van onfen Landen van Braband , en daer na twede
Stadhouder van alle onfe Erf-Nederlanden: gelijk hy
ook ten leften door oproer en emotie van dien van
F. »n.) Gent, en van fekere andere Steden en Plaetfen hem
heeft laten kiefen voor Gouverneur van Vlaenderen :
hebbende ook doen komen fijn Broeder en Schoonbroeder , uitlanders , om andere gouvernementen van
onfe Landen en Provinciën te hebben: en worden middelertijd byhem en de fijne , onfe Onderfaten belaft en
verdrukt , met alle foorten en manieren van impofitien,
fchattingen , exadtien , eyffchen , contributien en quotifatien, deontamelijkfte , barbarifte, entyrannigfte
alsoit gehoortofgefien fijn geweeft, de welke by met
geweldiger hand , en feit van wapenen opgebeurt en
geexecuteert heeft, fonderconfent of accoort van onfe
Onderfaten, noch daer van bewijs of rekeninge te doen:
en fo wanneer yemand daer op wilde fpreken , heeft
dien doen aentaften , qualijk tracteren en in gevankenis
Werpen , of ook doen pilleren , beroven en ter dood
brengen . Ten anderen is klaer en kenlijk 't gene dat wy
continuelij ken gedaen hebben , om het misverftand tuffchen onfen voorfchreven Lieutenant of Stadhouder
Generael en de Staten opgerefen ( als voren ) te accommoderen en ratificeren , na al 't gene dat by ons of onfen
voorfchreven Broeder wel gedaen was, is gefupprimeert en verborgen geweeft : en ter contrarie van dien,
fo heeft de voorfchreven van Örangien en de fijne ontallijke lafteringen en calumnien geinventeert en voorts
gebracht , om onfe Onderfaten lanx fo meer teabuferen en bedriegen : en infonderheid alfo wy ten tijde en
in de conjundture van de vidtorie van Gembloursgefonden haddenden Vry-HeerevanSelles, met feer redelijke conditien, om onfe voorfchreven Onderfaten
in gratie en genade t'ontfangen , en alle faken te vereenigen en reconcilieren, en is daer van nochtans niet na
gevolgt, door 't belet dat hy daer in gedaen heeft : hoewel dat den felven tijd gedurende onfe voorfchreven
Onderfaten overfchrijvende, fo aen ons als aen den Keifer onfen goede Broeder en Neve , en andere Forften
en Potentaten , om te juftificeren de gefchillen en differentien die fy hadden tegens onfen voorfchreven Lieutenant en Stadhouder Generael , opentlijk protefteren,
dat fy geenderhande faken wilden veranderen in de oude Catholijke Roomfe Religie , fulx als de felve van allen tijden binnen onfe voorfchreven Landen geobferveert hadde geweeft, ent'famentlijken onder de felve
f/onfwaers dragen en betonen de gehoorfaemheid , die
ons by Geeftelijkeen Wereldlijke Rechten toebehoor-

de :'t welke de twee
n alleenlijk waren , d/e wy
van hen altijds begeert puncte
hadden , en ter felver
tijd al noch
begeerden, en daer in wy met hen eens waren. Des
niet tegenftaende beduchtende de voorfchreven van Orangien de reconciliatie van onfen voorfchreven Onderfaten met ons, heeft wederom gevonden nieuwe liften en in ventien , om niet alleenlijk 't gene des voorfz
is te beletten , maer ook om de fake te brengen tot een
ganfe defperatie en wanhopen fonder remedie , indient
mogelijk hadde geweeft , door middel van al te corrumperen met Ketterye en Herefije: 't welk hyin diverfc
vlecken en plaetfen gedaen heeft : eensdeels door de bofe,liftige en meinedige treken (die hem en allen Ketters feer gemein fijn ) alsook door oprecht en puer geweld,
nde 't felve dat hy daer te voren gedaen
hadde, om gebruike
de Lande
n en Provinciën van Hollanden
Zeland re bederven , ftellende alle dingen in roer en
moetwilligheid der Gemeinten,fo met plunderinge van
de Kerken , prophanatie van de Heilige Sacramenten,
moordaden, of vangenifTen van Biffchoppen, Paftoren,
Jefuiten, Religieufen, fo Vrouwen , als Mans Perfonen ,en van verfcheiden andere wereldijke, deugdelijke
en eerlijke perfonen, vernieuwende alle de Wetten en
Magiften
, afftell
tegensen alle
raten
n orden
Recht
, Privil
, Ufanti
en regele
oude herko
en
egiënende
men van'
obfervantien , de Prefidenten , Raets-luyden , Gouverneurs van plaetfen, Baillius, Provooften, DrofTaten,
Scholteten , Schepenen , en andere Catholijke Officieren en Amptlieden t'onfwaers en totten welvaren , rufte en vrede van den Lande geaffedtioneert fijnde , ftellende in plactfe van dien extraordinaerlijk , en door fijn
eigen autoriteit , en dikmael door oproer van 't gemein
Volk byhem opgeroeit ( onder de welke hy regeert en
triumpheert ) alle Ketters , Sedtarifen , feditieufe en oproerige menfchen , levende op roven en ftelen , en andere fijns gelijke : in der vougen , dat hy alle faken gebracht heeft tot een confufie de aller tyrannigfte, barbarigfteen moordadigfte, alsoit gehoort of geGen is
geweeft. *t Welk mishagende fekere Catholijke Landen en Provinciën , en fonderlinge fiendede confcientien der goeder luiden fo grotelijx geopprimeert, geweldigt en verdrukt , de Kerk en , Cloofters , Abdyen , Sloten ,Caftelen , en Huifen van Edel-luiden en andere
goede perfonagien afgeworpen , en hun goederen allen
bofen menfchen te proye gegeven , terdifcretie engeliefte van defen vreemdeling en uitlander , en denganfchen ftaet van den Lande by hem gefubverteert en bedorven, jafo verre, dathy daer toe heeft willen bedwingen gehele Landen en Provinciën tegens haren
eed en wille : hebben fich de felve Provinciën met ons
willen reconcilieren , 't welk hy aen allen oorden en
fijden , en met alle fijn macht gepoogt heeft te beletten ,maer de felve hebben vromer en ftantaftiger
geweeft dan hy. En dat noch erger is, hoe wel dat de
voorfchreven Heere de Keifer ten ernftiger verfoeke
van de voorfchreven Staten (die hem gebeden hadden
om tuffchen onsen hen voorfpraker en middelaerte
willen fijn van eenre pacificatie) te vreden was alle faken
in handen te nemen , om die te uitten en neder te leggen ,waer toe wy ook begerende onfe Onderfaten verloft te fien van defe ellende en calamiteiten , ons willig
hebben laten bevinden. Volgende welken heeft fijne
Keiferlijke Majefteit ten felven einde fijne Gefanten
en CommifTarifen tot Ceulen gefchikt en gefonden , fo
vanCheur-Furften als andere van de principaelfte des
Heiligen Rijx , om te aenhoren en verftaen de puncten daer van gefchil en different was : nochtans heeft
'tfelfde den voorfchreven van Örangien geenfinskonnen diverteren noch aftrecken van fijne bofe meininge en voornemen. Welke Gefanten of CommifTarifen hebben alle 't felfde aengehoort , en fekeren langen
tijd, foop den eifch en petitien van de voorfz Staten,
als op onfe prefentatien gecommuniceert en gehandelt :
hebben eindelyken gerefolveert en gedecreteert de
pun&en en articulen die fy hebben laten drucken en publicerenom
, ter eenre en ter andere zyden aengenomen en geaccepteert te worden : is nochtans al 't felfde
fonder effeófc gebleven , niet tegenftaende dat de voorfz
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articulenfobillig, gracelijken redelijk waren , dat alle
luiden van goeden oordeel enverftande kennen en ben , felve meer dan foufficient en genoegfaem gelijdede
weeft te fijne, en dat wymeer geprefenteert hebben,
dan 't gene des onfe Onderfaten felfs na redenen aen ons
hadden behoren te verfoeken. En de felve communicatie gedurende , heeft de voorfchreven van Orangien ,
om tegens den Keifer en ons te contremunieren , en
op dat hy alle faken tot defperatie foude mogen brender Stad van Utrecht een verfamelinge en
,
gen binnen
vergaderinge doen houden van de Gedeputeerde van
ettelijke Steden en Landen , die hy onder fijn macht
en gebod houdende is, om aldaer een nieuwe confederatie en verbonteniffe of openbare confpiratie te ramen en fluiten tegens ons en onfe Religie, metgrouwelijken en afgrijfelijke woorden en eeden , en hebben
hen ook niet kunnen vermijden deCommiflarifen des
hooggedachter Keiferlijke Majefteits te injurieren.
Waertoe en om fulx te doen, hy hem behelpende is
met fijn Broeder en Schoon- broeder, en andere toegemaekte en geapofteerde perfonen : 't welk hy met
grote follicitatien,prac~tijken,calumnien en grote beloften by na met forfe , gewelt en import uniteit afgedrongen en geextorqueert heeft in diverfe quartieren. En
tfiiet tegenftaende alle goede officien en devoiren by
de voorfchreven Commiffarifen gedaen, om aen de
Landen en Provinciën te doen verftaen hun goede en
deugdelijke refolutie onfen Onderfaten fo noodlijken
Zalig fijnde, heeft hyfo veel gedaen door fijn aenhangerenen toegemaekce perfonen , ( daer mede hy hem
behelpt voor fijn inftrumenten) dat de voorfchreven
Artijkelen langen tijd achter- houden en gefupprimeert
fijn geweeft. Enalfo dé felve niet langer konde verholen blijven, heeft hy niet alleenlijk belet dat die niet
aengenomen fijn , maer ook geprocureert , dat ter con
trarien diverfe fchandelijke Schriften, en Boeken vol
leugenen en calumnjen uitgegeven fijn geweeft : en
voorts hebben noch de Gedeputeerde, die hyneffens
hem heeft binnen Antwerpen van fijner foorte en maniere ,geeifcht en begeert diverfe andere Artijkelen
yeel laftiger , onbehoorlijker en onbilliger , vol lafteringe, injurienen blafphemien tegens Goden ons haren
Overften en Souverainen Heere , en natuerlijken Prince, fulxdatmen diefgelijken niet meer foude kunnen
doen. En bevindende dathy met allen fijnen arbeid,
liften, induótien en perfuafien , de felve noch niet alle
konde gewinnen, heeft fich eindelijk vertrocken uit
Antwerpen , aldaer hy bat dan tweejaren hem onthouden hadde , fondcr daer uit tegaen, en is getogen binnen onfer ftad van Utrecht om te volbringen d'executie en effect van de voorfchreven ongoddelijke confpixatie, en alle faken in 'tverwerren te ftellen , fonder
't felve te konnen remedieren, en generalijken heeft
hem fulx gedragen in alle foorten en maniere van tyrannije, dat hy verjaegten uitgedreven heeft alle Geeftelijke Perfonen , handelende ook fulx metten Heeren en
principalen Adel van onfe Landen, dat fy bedwongen
fijn geweeft, fich te vertrecken, en hun Vaderland te
verlaten en abandonneren : ten einde dat hyte baten
abfolutelijker foude mogen regieren en domineren , onder de oproerige Geeften vanderGemeinte, de goede
luiden verdreven fijnde. En want men opentlijk fiet,
dat alle defe confufien en plagen , dieonie voorfchreven Landen lijdende fijn , toekomen en procederen
door den raed, daed , opftel en ingeven van defen bofen
Hypocrijt, en door fijnen ongeruften Geeft , die al fijn
geluk is ftellende in d'ongeluk en beroerte van onfe Onderfaten :en dat voorts meer al kennelijk en openbaer is , dat fo lange hy fich binnen onfe voorfchreven
Landen onthouden fal, genen pais noch eenige rufte
aldaer te verhopen ofverwachtenftaet, alfohy alle faken fonderende is op een eeuwige diffidentie en wantrouwigheid, diehy altijds in den mond heeft ('t welk
allen bofen menichen gemein is, wiens confeientien
doorknaegt worden met Cainen Judas, en haers gelijke :} gemerkt ook dat niet tegenftaende 't verfoek en
prefentatien die hem gedaen fijn geweeft , en befonderby Keiferlijke Majefteits Gefanten enCommiffa-
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rifen tot fijnen groten voordele \ opdat hy hem foude
willen vertrecken terplaetfevan fijner geboorten (aldaereen yegelijk uitter naturen behoort aldermeeftte
begeren fijn leven over te bringen ) hy daer toe niet
| heeft willen verftaen , hebbende liever (een vreemdelingen uitlanderals hyis) onfe voorfchreven Landen
te bederven , dat hem te vougen en accommoderen tot
't gene des tot welvaren van onfe ingeborene Onderfaten van node is.
S O O EEST, dat wy al 't felfde aengefien , en om (r, a.
de redenen voorfchreven fo billig , redelijk en rechtveerdig fijnde : en daer in gebruikende de autoriteit
en Overigheid die wy over hem hebben, uit krachte
van de eeden van trouwe, hulde en onderdanigheid,
diehy onsdikmael gedaen heeft, en ook alswefende
Prince abfoluit en fouverein der voorfchreven Erf-Nederlanden, fonderling aenfchou nemende op alle fijne
bofe
en erger
ftucken en isfeiten,en
hy alleen
't Hooft,
Auteur
en Promoteur
van alledatdefe
beroerten
, en
principaelfte perturbateur van allen onfen Landen en
Staten , en op 't kortfte de gemeine Pefte van der Chriftenheid : verklarende den felven als fchelm en verrader, en vyandvan ons en van de Landen. En overfulx hebben wy hem in den ban gefield , en bannen mits
defen , ten eeuwigen dagen uit onfen voorfchreven
Landen, en alle andere onfe Staten, Coninkrijken en
Heerlijkheden. Verbiedende en interdicerende allen
onfen Onderfaten , vanwatftate, conditie of qualiteit
die zyn, met hem te handelen, verkeren, fprakehouden of communiceren , openbaerlijk, of bedektelijk,
noch den felven te ontfangen of logeren in haren hui; fen , noch hem gerieven of accommoderen vaneenige
I eetlijke waren, drank, vyer of andere noodlijkheid in
J geenderhande manieren, op pene te vallen in onfe indignatie, fohiernagefeidfal worden. Maer confenteren allen en eenen yegelijken , 't zy onfe Onderfaten of
andere , tot executie van defe onfe declaratie en ver\ klaringe,den felven tearrefteren, bekommeren, beletten , en hem van zynen perfoon te verfekeren , ja
ook te hinderen , aentaften en offenderen fo wel in
fijne goederen als aen fijn lijf en perfoon : exponerende en overleverende den felven Wilhelm van Naffau, ter beliefte, fpot, en proye van eenen yegelijken, als vyand van den menfchelijken geflachte, ge*
vende eenen yegelijken alle zijne goederen , roerlijke en onroerlijke, waer diegeftaen of gelegen mo)gen zijn, wiedefelve fal kunnen nemen, aenveerden
en bekomen , uitgefondert de goederen tegenvvoor
delijk onder onfe hand , gebruik en pofTeffie weiende. Enten einde 't felfde te eer en met meerder vlyt
en fpoed gedaen en volbracht mag worden , en om onfe onderfaten te geringer van defe tyrannye, oppreflie
en verdruckinge te verloffen , en op dat de deugt en
vroomheid geprefen, en de boosheid en misdaedgeftraft worde, beloven wy in Coninklijke en Princelijke woorden, en als Gods dienaer, dat indien yemand'tzy onfeonderfaetofuitheemfe, fichfo vroom
en grootmoedig, en tot onfen dienft9 en der gemeine welvaert fo vycrig liet bevinden, dat hy by
eenige middel defe onfe ordinantie konde executeren ,en fich quijt maken van dek voorfchreven Pefte,
ons den felven overleverende dood of levende , of dien
felfs van den leven berovende : wy den felven fullen
doen geven en furnieren voor hem en fijne Erfgena- jwHj/Jjj
men in gronden van erve, of gerede penningen fijnder zSOOo
keufe en optie , terftond na dat die fake volbracht fal floube
wefen , de fomme van 2 yooo goude kronen : en fo jjï?iw,l
verre hy eenig delict of misdaed gecommitteert hadde qU^
( hoe groot't felve foude mogen fijn ) wy beloven hem fröcfürn»
't felve te vergeven, gelijk wy ook van nu voort als dan ^c5nr'ö£
doen en vergeven, en indien hy van genen Adel wa- jj0e
re, hebben den felven geannobiliteert en annobili- giourbie
teren by defen , in aenfieninge van fijn vromigheid : en J?]°c^rtt
in gevalle de principael facteur tot hulpeen affiftentie „0jj,|j,
van fijnen aenflag of executie vanden feite eenige an- r*rcvr ren
dere perfonen aenneemt, fullen wy ook den felven al- ^^f.
Ie gunft en weldaed bewijfen, en tegens eiken van „jf^"
hen fulx bekennen als hun qualiteit, en den dienftjjuijjrg.
die
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die {y ons hier in gedaen fullen hebben , 't felfde vereif- riceitcn fohderling bevel : ontbiedenen bevelen allen
fchen fal , hen vergevende infgelijx 'tgenedes fy fouden en eenen yegelijken , dat fy hen 't felfde doende ernftlijmogen mifbruikt en mifdaen hebben , defelve ook an- j ken verftaen en obèdieren. En niettemin , alfo de voorriobiliterende als voren: en alfo de receptateurs , fau- fchrevert publicatien tegen woordelijk niet gedaen kunteurs en aenhangeren van fuiken bofen Tyran , oorfake jnen worden binnen de Steden , Landen en Caffelrren
fijn , dat hy hem mach continueren en onderhouden in geoccupeert fijnde door de rebellie van de voorfchreven
fijne Doofheid, fonder de welke de boofwichten niet vanOrangien: willen wy dat de publicatien die gedaen
lang konnen domineren: verklaren wy infgelijx alle { fullen worden binnen de naefte Steden, wefende onder
de gene die binnen een maend na de publicatie van onfe gehoorfaemheid, van fulker weerde en effedefuldefen, hem niet vertrecken fullen van fijner fijden, lenfijn, als of de felve gedaen waren alom binnen de
maer continueren hem byftanden faveur te bewyfen, plaetfen en vlecken gecoftumeert , en voor fulx hebben
of den felven volgen , hanteren , byftaen , favoriferen of wy die geautorifeert en autoriferen by defen. Willende
beraden, diredeiijk of indiredelijk , of van nu voort- en bevelende infgelijx dat die van ftonden aen gedrukt
aen met goed of geld helpen fullen , voor rebelleen we- en geprintfullen worden by gefworen Druckers of Printers van onfe Univerfiteiten van Loven en Douay in
derfpannige, en vyanden van de gemeine rufte : En overfulx hebben wy de felve gepriveert en priveren by twederley fprake en tale , op dat de felve te geringer toe
kenniffe van eenen yegelyken foude mogen komen , en
defcn ? van alle 8oederen > Adel > eere , gratie en genade, fulx is on(e gratie,
decreet, wille en goede geliefte.
nu e" in de toekomende tijden , gevende hare goederen
en perfonen,waer dat de felfde gevonden fullen worden, T'oorkonde van 't gene des voorfz is, hebben wy onfen
groten zegel doen hangen aen defc tegenwoordige , die
't{yin
onfe
Landen
en
Coninkrijken
of
buiten
de
felve> aen den genen die defelve aenflaenen occuperen gegeven fijngeweeft inonfer ftadvan Maftricht /den

jmTin
jeeftfe
titenbe* fullen, 't fy koopmanfehap , geld, fchulden en adien of *7 dag van Martio in 'tjaeronfes Heeren i?8o. van
«n« crediten , Landen , Heerlijkheden en andere , fo verre ; onfen Ryken , te weten van Spangien en Cicilien 't 3 y ,
de felve goeden alfnoch niet aengeflagen en in onfe han- en van Napels 't 27 ,byexprcfle ordonnantie van fijner
den geftelt fijn, fo voorfchreven is : en om totten arre- jMajefteit. Verreiken. En warende voorfz brieven gefte en aentaftinge van hare perfonen en goeden te mo- I legelt metten groten zegel van fijne Majefteit in roden
gen komen, fal voor genoegfame probatie wefen dat- j wafle, en dobbelen fteerte uithangende,
men fal konnen betonen , de felve (na den tijd hier vo- ,
ren geftelt) gefiente hebben communiceren, fprake 1 p)€ flirtte ban <£>?angien Beeft Bier tegen itt D2UK
laten uitgaen een Apologie en beranttooo?Dinge/
houden , handelen , traderen , frequenteren en verkee
Die Dp aen allen Coningen en potentaten ban De 4LD2U
ren , in 't openbaer of in 't heimelijk metten voorfz van
ftenBeid
gefonden Beeft/ geujBtop ter gelegendcr tijd
Orangien, of den felven eenige particuliregunfte, faveur, hulpe, byftantofaffiftentie, diredeiijk of indi- I fUÜf tl lïCröalcn.
©oef» redelijk gedaen te hebben. Vergevende nochtans allen I 3bt <©2abe toatt tèennenburg / gdtJB ^P ttt 't bOO?*
fjem parttje
Bebben/
gaende boeïf
Sfc
en eenen yegelijken al 't gene dar fy totten voorfchreven j berblaert
tegenberBaelt
tic graten
en ftcöfJCÖÖcnbe
meefter gemaefit
Dan
ni^oneb tijd toe gedaen mogen hebben ter contrarien , fo verre
afpbtn* fy hen wederom komen ftellenen reduceren onderde De ftad doeningen/ bont) fjem terfïond binnen de*
felber &tad belegert ban tre Staten bolfe / en fijn eigen
EcS" behoorliJke en oprechte gehoorfaemheid, die fy ons regiment/ daerSöcrtljolt €nten# «tëberfte bantoag:
icn pcfg ^huldig fijn , accepterende 't voorfchreven tradaet van
Atrecht binnen Bergen gefloten , of de Articulen der ftp boeide toel batBP fk§mt te b?oeg geopenbaert
rectjt of KeyferlijkeMajefteits
Commiflarifen en Gefanten tot Badde/ eer BPte Degen gereet toatf: maer De nomfte
loICM
Geulen.
Ontbieden
daerom
en bevelen onfen fecr lie- ban Den f^ince ban <ö?angien tot Campen toag öem
ioo?ge>
teltaen, ven en getrouwen de Hoofc-Prefidenten, en luiden van tefeer fufpett/en toefende fijnboo^nemen genoeg aen
"•'**» onfen fecretenen groten Raden, Cancelier en luiden Den Dag genomen/ boo? Bet bangen banDefiuteb?ou*
van onfen Rade in Braband : Stadhouder , Prefident en toe ban l|erman pellen en Den procureur Comclis?
luiden van onfen Rade tot Luxemborg : Stadhouder,
Cantzler en luiden van onfen Rade in Gelderland:Stadhouder van Lymborg , Valkenborg , Daelhem en andere onfen Landen van Overmafe : Gouverneur Prefidenten en luiden van onfen Raden in Vlaenderen en

Mt\npi$ l Do?ft Dp ficö bp Den $jince niet begeben/ en
meenDefo Denj&rince metfpn guarDe binnen <©?oe*
ntngen guam / Dat Dan al fön boo?nemen geb2onen en
f)P niet alleen uit alle credit / maer oon in fcfianDe / on*
eere en perieul geraent fouDe Bebben/ fo fiaDDe ïjp t

Arthois : Groot Bailliu van Henegouwe , en luiden van | felbebJt'llen bOOJBOmen / en fijn aenflag in 'tfcöerft ge*
onfe onfen
Rade Rade
te Bergen:
Stadhouder,
Prefident
en luiden
fielt 310
ft'Cnöe DOlK
nu / Dat
Dat tOt
Bet fijn
fetOUrSJ
van
in Holland
: Stadhouder
, Prefident
en |lange
tDegberÖaeltljS:
bleef/ en Daermaer
na Datfjet
Ont^
luiden van onfen Rade tot Namen : Stadhouder, Prefi fetbergaDerttoasfgetoeefi/ geftagenen berfiroit toa^ ©e«5|ff»
dent en luiden van onfen Rade in Vriefland : Stadhou
ren/ rouDe fjemgenoegfaem/ Datftp ficB felben alfo *>cban
der,
CantzlervanenGroeningen
luiden van onfen
Rade in Overyfel:
OntOljfellJH OberOOB
en teb?0eg
/ beHlaegDc
Lieutenant
: Stadhouder,
Prefident jBemDaer
aen geopenbaert
eenige ftjtte BaDDe
bertrOUDfïe
b^un- fa™™'
ftaööe
enluidenvan
Rade t'Utrecht
: Gouverneur
van Den/
Die beBoefDe
BemfoeDerom
't Bert Det"nfp?aBCn/
(eggendep^in^
Dat
Bp niet
RijfTel, Douay onfen
en Orchies:
Provoftvan
Valencyene:
te b?efen/
ConinnnotBDe
Bailliu van Doornicke : Rentmeefters van Beweft en ce ban parma fouDen B^m nocB De (iaD ban <0?oe*
Beoifterfchelt in Zeland : Schoutet van Mechelen en
ningen niet berfuimen noc B berlo?en laten gaen: maer
allen anderen onfen Rechteren,Iufticieren, Officieren, Dat De faaetoat langer aen liep atëBp meenDe/ toaö
en Amptluiden, tegenwoordige en toekomende, en om Dat De felbe feaer genomen toerDe/ en Dattetalfdien van onfen Vaflalen dien dit aengaen fal , hare Ste- Dan alleggeremeDieertfouDe fijn: oofi&reegBpaDbet*
dehouderen en eiken van hen alfoo'them toebehoren tentie uit Ceulen ban 25tu:Bo 2B0tta en anDere / Datter
fal , dat fy defe onfe tegenwoordige declaratie, gebod en Baefl ontfet nomen fouDe / en Dat Den p?ince ban parordonnantie doen kundigen , uitroepen en publiceren, maboo? fijn bertrefena ©ergenin t^enegou/ alle faelk binnen de limiten van fijne jurifdidie, daer men ge- een tot fijn ontfet noDigftjnDe BaDDe gerefolbeert/ Dat
wo nlijk uitroepingen
is
en publicatien te doen , op dat Bet BrögtfbolB en ruiterpe Daer toe geDeflineert Baeft
niemand daer van ignorantie foude mogen pretende- bp Den anderen fiomen fouDen/enDatmenfeeerfittoee
ren : en voorts onderhouden en obferveren , doen on- maenDenbetalinge DoenfouDe/ om Ben te toilligerte
derhouden en obferveren onverbrekelijken , alle de maaen/ en Datter oob gelD gereet toerDe gemadutot
punden en articulen daer in begrepen,na hare formc en fijn en Der fijnen beBoef. ^©aec toerD oob een b?ief ban
inhouden : procederende en doende procederen refpec- Den felben 25ucBo %$tta ban date den 4 |Bep / neffeng
tivelijken totte recompenfe , loon , pene , ftraf en puni- eenige andere bn'eben die aen iïennenburg auamen/
tie boven vermeit , fonder eenige gunfte , faveur of dif- gearegen / den bode toerd gebangen / Daer- toa ten eent*
fimulatie. Des te doen , met diefier aen kleeft geven wy ge onDer in tfjftm beDefet gefr|?eben / Die ntemanD aU
hen en eiken yan hen befon4er volkomen macht, auto- Da« ontcijferen nonDe. 3&efe tobden na DenP?tnce
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Het vijftiende Boek
ban granaten gefonben neffcn.Jcf-topic ban ben anbe?
ren/ en berfocljt batisten beniuiben ben jnfjouti ban
bcfelbe/alS fp fouben ontcijfert toefen/ toilbe laten
toeten. «Den bzief Dan 25udjo Sijtta toas luibenbe ai?
öuö:
S3ucf)0
■Jilgrra
MYn Heere : ik hebbe gefien de brieven van u Genade gefchreven den ij Aprilis aen N. en daer
fcöjijft
uit «ito* doorverftaen de klachten die de felve doet van gene
lenaen
Par-

brieven ontfangen te hebben van den Prince van

ma , noch van my, noch van N. dies ik feer droeve ben,
lïc ban
ïïennen* na dien dat in ablèntie van N. ik en N. boden afgeveer-

1580

j 3&aectoas nocDeen bmfbp acttbenUö02f3<©?abe
jben 18 uitCoIen gefcB?eben en onbectefeent met befe
ö?te letteren 1.3D.C- baerirt mebe geercufeert toerö
fiet nualijfe bettellen ban be foieben ban tien p?ince ban
Parma en ban De fijne aen fijn «öenabe / en aen be fïaö
ban doeningen : ÖP Dabbe oofe parttculieclijfe ge*
fcljjebenban fijne berfoeninge en reconciliatie/ toelfee
reconciliatie fnlr toas algsijp foube nonnen toenfcBen/
alfo Dp fijn <©enabe in nonen bagen Doopte felfs te feg?
gen enbertonen. 45pbertoijtofrep?ocDeectmpffeiö
Dp ) bat in Dier te bo?en bingen Bebbe gefebzeben / baec
ban geert effect toas gcbolgt/ gp moet tóeten/ mijn
Jgeere / battfelbe mijn fcbulb niette/ ifemafee geen
p?ofe(fieban
ealDtertoas©oncfefet?
't^of:
bemp bat alles
gereetmaecbomenb
toaS/ maerbaer
eenmif?
berftanb/of bet toas gualijfe berftaen: maer nu tft
(feib bp ) <tf5ob fp gelooft/ alles gereet gelp Dp Bern bp
ttoee pacticuliere teiebenban ben 15: 28p?ilis Dabbe
ontboben. <Defe toeefee Dopen top bettoater te paffe?
ren/ of ten minften öaertoe gereet te toefen. l|etfe?
cours / fo te boet ais te paerbe / tg fobanig / bat u <*3e?
nabeenbe^tab baermet fullenbernoegt toefen/ tot
bet toelfee mtjn^eere ban fBanfbelt enbe ffèarguijS
ban fttjf bourg alle goebe ötenfren Dabben gebaen. jjfl

digt hebben , metten antwoorde van den Prince van
Parma aenu Genade en aen deftad Groeningen, en
niet
lange , nochtans
u in 'tgegeven
de welkete wy
onië , byhebben
metce redenen
den ftaet van
kennen
korte
de faken alhier , en van het ontfet , van welke boden eenige hier weder gekeert fijn , verklarende datfe na by de
Stad geweeft fijn , maer datfe nier. hadden konnen binnenkomen, hebbende de brieven en pacquetten gelaten by den onttanger Nyenhuyfen, om de felve komende ter adventuren eenige lieden ukterftad Groeningen,
die behendiger weder inde Stadwiften te komen, de
felve brieven door den felven Nyenhuyfen , mochten
befteltwefen. En alfo defe voorleden dagen een bode i,,.,
, ,.
" ,,
metonfe brieven bv den voorf.Nvenhu^ngefonden ,%^%S^S
.f|£

^e™MaX"^^

men v/asom te vernemen na den ftaet van 't ontfet, van
welken wefende mondelinge onderrecht , watmen hem
ook gebeden heeft, heeft niet eenen brief willen mede
nemen, feggende datmen hem fcherpehjk verboden
hadde geen brieven met te nemen : gelijke onfchuld
feid den Ontfanger, ander ook gedaen te hebben die uit
Groeningen gekomen waren , behoudens dat den Ontfanger fegt dat hy een pacquet of twee gefonden heeft
met luiden van kenniffe , die niet weder gekomen fijn ,
achtende dat de felve binnen Groeningen gekomen
fijn, en dat alfo de voorfz, packetten byu Genade fijn
ontfangen. Hoe hetfy kan ik niet begrijpen, of daer
bedrog in fy dan niet , niet anders defen aengaende beklagende dan verloren arbeid gedaen te hebben, noch
meer dat u Genade haeft heeft te fien en te weten met
wat y ver en aendachtikmy hebbe gebruikt in u Genade dienften : u Genade verfekerende dat ik niet laten
fal in allen delen te betonen het officie en den dienfl van
een getrou dienaer.
Men houd al noch niet op de Borgers tot Mechelen te
pionderen en moorden , wefende het droevigfte en ellendigfte fchoufpel, daer van menoit gehoort heeft,
waer over een ieder fich wachten mach van niet te vallen in haren handen.
De Hertoginne van Parma is tot Luxenburgaengekomen , met Regando. De Prince van Parma moet
haeft tot Namen komen , en van daer fijne moeder tot
Luxenborg te gemoete gaen , de refte laet ik by 't gene

• :-

fal aenfeomen/bebanfetDem banbe eere
anber fecourS
u Genade vernemen fal vanN.daeropik my onderda- |engunfte
Dem
gebaen/ ban Dem bie commiffie gege*
niglijk gebieden fal in uwe goede gratiën, God biddende ,mijn Heere, u Genade te bewaren in voorfpoedige
gefontheid , uit Colen den 4 Mey iy8o. onder ftond
u Genade onderdanigfte dienaer en was ondertekent ,
A B het opfehriftwas, aen mijn Heere, mijn Heere
den Grave van Rennenburg.

3[nbecc
6?fetotn
aen ben
<ffi?atoe ,
nenburg
uft €a>
Ten.

beeft u te belpen / fo ban gelb ais anbere bingen. 3&e
tijbinge biemen Dier feib ban mijn Igeere ban Èalaing/
ban jfèonttgnp/ ban ^e$e en anbere/ fijn ftlucDteit
{ feib bp/ boclj liegt meefienbeel ) en té bacr ban niets/
gelooft bat op mijn eere. 't^fls toel toaer bat ben <6?ab*
ban cggmont gebangen is/ 't toecbgifïeren alDier ter
betirfe gefeib oofe bat be fïab ban <®oo?nicfe met ben
hertog ban Sfllencon toas geaccojbeert / ban 't is niet
toaer. <©e fafeen ban po2tugael fijn boleinb tot toel ge*
ballen ban ben Conirife. ©oo*betS feib DP / batmen
albaer feib/ battetbolfe alljier bergabert gefïagen is/
'tfijnbeufelen/
baerfijnber
omtrent
bie
ongetoapent
toaren
ban be boeren
ban 303$. gefïagen
en d5ulicn/
boo?ingeben ban eenen genaemt ©erlp/ ben toelfeen
ben hertog ban Cleef gebangen fjonb / en Debbe eenen
b?ief (feib ï)P ) gefien / bat DP 't flufe niet en abbopeecbe
en bat Dp 't toilbe gebetert Debben. ö <©enabe toil
niet laten ons t'anttooo2ben/ altoaert men ons Dier
niet mocDt binben/ fotoel om te berftaen bebifpoft*
tieen gelegentbeib ban doeningen/ ais oofe om tt
berflaen 11 <©enabe abbjjs ober onfé appjocljen 5Dj»
3tanbfcD?ijber banbe ^?ente i^ op toege getoeeft om u
<0enabe gelb te b?engen / ban beeft niet mogen paffe*
ren / u <0enabe fal 't boo? mp ontfangen.
g^aer toas nocb eenen anberen tykfbp ban eenen bie
ficDnoembeilubbertbe3©alebanben 3 |Kep/Dem
oofe ercuferenbe nopenbe fün niet fclj?ijben / iie Demi
fcD?ijft bat fijne compagnie gereet 10 1 en bat Dp mettet
ben te DebDen / bat oofe Billers fijn Compagnp al ge?
reet is en bat Dp mette anbere bomt / en bat be p?oofl
op alles boo?t fojge fal b?agen.

öitbefe bnebenentoaren/
b'anbere
W aenbepjt'nce
ba»
«^angtengefonben
feonbemenbes
boo?fcb?eben parma intentie toel fpo?en : baer jegens be p?in?
Bff befen toas nocb een b?fef ercufeerenbe mebe ceban<©?angien fijnbeflbebeom baer in teboo^fien/
toaerom be b?ieben niet toaren fijn «föenabe ter en fonb ben ï|eere ban 2Clbegonbe aen be <©ebeputeer*
Danbgefeomen/ battertoel 4 of f pacfeetten b^iebeu
be banbe <6eum'eerbepjobincien
met fijn abbijstot
toaren onber ben <©ntfanger 5SpenDupfen fo aen fijn berDinberinge
bes ontfets ban doeningen:
toantbe*
<©enabe/ ais aenbe ^tab/ mette commiffie en pa- Daiben €ntes tiic ban eerflen aen boo? doeningen
tenten ban be $2ince ban parma aen fijn 43enabe : fo metfjet Regiment ban ben <d5?abe ban fïénnenburg
fijn <®enabe pemanb getrouS Dabbe/ baer Dp 't mebe toasgelegert/ fotoaren baer nubpgefeomenbe^abojfl abontucen bie te gaen Dalen /foubcfe baer fefeetv
beban $£obenloen CDnfioffel ban §felflepns Kegi?
lijfe béfeomen / 't gelb toas bp Dem / bo?fl bat niet abon^ ment / en baer na oofe Bet regiment ban <ö5?abe a©il*
Eobetoijfe ban jaaffau \ fo batfe omtrent 14 ben?
turen / Doopten 't Daeft felbe te b?engen : DP Dabbe nocb Dem
fijiebenban |Be-b?outoe fijne moeber/ als ban anbe- beien fïerfe toaren en ontrent 1200. stuiteren: en
re onber Dem / ban betoijle hk niet toaren in cijfre fou* meertbefijn €rcellentte bat menbe ^cbanfen boo?
be Dp ^k mebe felfs b?engen/ berDopenbe bat bp be ftU «Öiocningen mofl befet Douben en baer toe laten om?
toefo groten Daefleniet toas/ bat&etp?e/ubictefoube tcent 1200. of 1400. folbaten/ en batmen Den al*
geben batfe toat later rjuamtn.
baer boons foube renfo^eun en fterfeen met Bet ment
regt*
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Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten,

ment
ban Bt'lle
bat in ©laenDeren
toag/ boo?
Bet Boe
©2ieflanb
gefcB2ebcn
Ben geremonfïree
Baöben/
toelftenu
ban bie$efüe/
ban ©laenberen
üetaeït kDccöe
grotelijrben
uuben en
gelegen
toa# aen Dertfonifitntk
eenmaenb of fe£ toeften/ enftet regiment tiattot ^e? i ban€oebetben:enaengaenöcbe25ourtange/ Babbeis
rental Babbe gelegen en toe! boo?biermaenben bcta* ! fp toeï ccnflcïijfi öcrcfjacbcn aen öen <auer«lcn 25artfjoic
linge fjaoöe geftregen / en baer-en-boben nocB tod met <i£nten0 / om baer in te boo2fien / fo fp aen Oen felben
bier Compagnien ruiters1/ afsf öte ban Slfonfo/ me anbermaefê toel ernfïelijft toaren fctj2ijbenöe: maes
ban €apitein£üon/bie ban <&toit£ en bie ban &cBet? toat toafï/ baer bölgbe ntetna/ fulr bat ten tube al£
ter. ©oo?t0 toatf fijn €rcellentie meninge batmert men be bpanben baer foube Bebben nonnen ftöutteri
mofHjanbelenmet Die ban 2S?abanben ©laenbecen/ ! bie m gene befenfie toaren geb20cbt/ toat beboïr en
om berfefteringe te mogen Bebben ban Bate borberebe? naerfïigBeib DeboowoemOe ^onopooft bebeen fjentalinge/ in geballe bat fp langer aijef ben ttjbban een Iutbencemon(ireerbe/Oitotlbenaen'tbecfcf)ietcnniet/
maenb inbe tjuartieren mofien berbltjben/ op batfe fobat^onoPbifttoils feibe bat Bet oogfcöönïijfi te ftert
tot genen laftber Etanben fouben toefen/ en bat ober Uia0/ bat<0oD Defe $20bincien/ bie tot bientijb toe
al't felbe ftnjggbolft een Hooft foube toefen/namentlijft ! onbetborben gebfeben toaren / mebe toilbe fïraffen en
ben todgeb02en <©eabe pinlipöban i^oftenlo / bie o? laten berberben/gelijftb'anDcre/ boo? Baer eigen ber?
bec alle (jet felbe ftnjgöbolft botftomen bebel foube fuimenüje.
Bebben om tegebieben/ cnbatmen ben felben <®2abe
3£en xi liBep töaö BartBolt €ntenö ban fJHentfte
ba
tot ïlolbe bp be «©2abe ban ï^obcnlo en <02abe
foube befïellen tot fijn Stieutewantben ^eere banïïu?
men / en ben i^eere be la 45tiarÖe tot ©elDmaerfcfjalft/ JlBillem ban Hobetoijft ban üaffau / en altf Bp toei ge*
om be legeringe Des legere en toactjten te beregen en teert öabbe reeb Bpboo2aenna «©ioemngen/feagen?
gabe te fïaen / en bat bacrenboben be boo2gcnoembe De fp fouben toat b?eemt.è bernemen al<$ Uu tn 't pleger
p20bintien tot <0elre / iMefïanb / <0berpfel/ <0mlan? quam. <©oe Bp nutoel beftbonftenin 't Itegcr quam/
ben / en ooft Die ban HollanD en ÉelanD elr refpectibe? bonb Bp eenige ï^opluiben bp ben anberen raebfïagenê
lijft eenen ban ben Baren baer bp boegen fouben/ om Deljoemen beftab doeningen een afbjeft boen foube
ben felben <ï5iabe en fijnen Eieütenant te mogen al- mogen / en roepenbe tot Bi- m eenige ff Dutten / feibe Bi?
ieBuipeertbpftanbboenban cabe/ op bat alle bingen Dat BP Bet ^tljuitenbiep toilbe aflopen en innemen/ Ijp
bies* te b2ienbelijnet mocBten beleib too?Den/ en tot liep felfg boo? aen en toetb flrar gebolgt: op tit &cj)ut«
meecDer genoeginge en fatiffactfe bet StanDen / en Der tenbicp/ 't toelft een toater of rebierben iö / lag be boo2*
tngefetenen ban bien : bat bét ooft ganfcBelijft ban nobe flab be toelfte Die ban «©soeningen fecr gefietftt en met
toas batmen boo? alle bingen ben berfeftere ban ben toallen en gracBten omcingelt Bobben/ fp ftregen De
toille en emtelijfte refolutie Der 25aenre- Beeren ban ben loopfcBarife in en Die ban doeningen bielen Dapper
lanbe ban <0elre / tot toelften einbe men aen Bun eeni? uit en febermutfeerben bappetlijft tegen tk ban bui>
ge bequamc perfonen Deputeren foube / om met Ben op ten. ^©aer toerD een hopman of ttoe en eenige ban De ©en
«tèntc©*
ng
DitpoinctteBanbelcn/ eneeneintelijfte enuitgebiuftte 25ebelBebberen en folDaren getoond 25artBoït €nfcOriftelij&e berftlaringe ban Bun t'ontfangen / op bat- tenss tn De genomen loopfcBanfe Dooi een fcBietgat fien* 2Bap
men baer na bolgcnbe De nelegentfteiD bie ficb betoijfen De na De fcBermutfel/ toerD met eenbogelroer btoergf
foube/ uit Bare anttooo?be en berftlaringe Der faften D002 fijn Booft gefcBóten/ fuljc Dat Bp ter(ionD DooD tacrb
tfjolt
foube mogen beleiben en recBten: en aengaenbe De bleef DegabonDg teacBt uren/ toaer D002 terftonDDe booD ge*
plactfen baermen ben bpanb op t albetbequaemde fou folDaten Den moet lieten ballen en ban ben fcBermutfel fftjejen.
be mogen (to?en/ nabemaelBet felbe beter foube feon* afliepen. ï©e «©mlanDerö en bpfonDér Die ban Den
nen befcBeiDeu en geoojDeeït toerDen ban De gene Die aiDel toaren ban fijn DooD feer beD?oeft / toant fp BielDen bele ban Bern : Daer tegen toaren Die ban Der ^taö
op
Die plaetfe 5ijn<©?abe
/ fouDemen
't felbeïlaebss
in De Difcretie
boo2genoemöe
en fijnenjs
fleilen: De£
tot ban fijn DooD feer berbujb/ toant lip Baer een bertbp*
toelften etnDe Bet raebfaem foube fcBnnen / Dat fijn <©e* anDtoag. 5^e <©!abe ban ïlennenburg feiDemenDat
nabcftcB liet binben inDefiab ban 2llernBem of^oe* 1 oberfijn Doob ooftbeb2oeft toasf/ nietban toegen lief*
tecum/ baer ooft be toelgebo?en <©2abe 3[oBan ban 1 beofgoebe jonfieDieBP BemmocBt toeD2agen: maer
iSaffau ficb mebe foube laten binben/ metanDerebe* I om bat BP toel toifl Datfo lange Bp boo?De^taD lag/
quameperfonen ban Den lanDfcbappe Daer toe bero?Di- 1 De <*5?oenfnger0 Ben niet enfouDen opgeberi: Daer te*
neertom baer ober te beraebfïagen: en meteenen foube | genb?ee$beBp nu Dat bp alDien BetbertoatBte ontfet
mcnoofttuibenuitfcBicften/DieDegelegentBeiD/|Eoe' lange bertoefDe/ enDefafte tegen De ^taDmet ernjl
renenanDereplaetfenenDerDoo2tocBtenban3©ebben 1 boo?genomen toerbe/ DatDe 25o?gerenlicBt totobe^
af tot aen <0eelmuiDen en ^toertefluiss in 't ronDe toel geben geneigt fouben toerDen*
Incarnatie.
en blptiglijften befTicB^gen fouben/ en De plaetfe aen?
teftenen Daer De paffe alDerbefl moebte be?BinDe?t toer
BarthóLt Entenf Van Mentheda onVerfasCbt
ben/ om in Den felben fcBanfèn op te boentoerpenert
Hebbende dlCk , V LI If Voor 't LandgeWaeChh
eenige folbaten albaer te laten om De paffagien en Doo?*
Blllft kaejl dood *, door een heot.
tocBtenbiesJ te blijer te mogen BouDen/ of De toegen te
berDelben/ alfobat be paffe berBinbert mocfite toer?
SÜengaenbe Betleben ban23artolt €ntenö/ toerD
ben : en Defgelijr ooft 't felbe te Doen Doo? De lanDen ban
Qattn§
:r.n+)<©berpfel/ lanrDert <©?aeffcBappeban EutpBen/ tot befcB2eben bp öeiniro |*refinga ban j?rennicfter/ Dart
toelften einbe men De feibe genoegfame bolmacBt en fcBanbeltjft genoeg/ 't toelft iftbebinbe bat €manuel
ïBeteren genoegfaem ban tooo2b tot tooo2be/ fon- ©ap
rommiffie foube berlenen / ban toegen ber Hanben re? ban
ber
naber
Bern Daer op te informeren / Beeft gebolgt in
fpectibelijftelftinfijnquartfer. Zbit fijn abbijsf toerbe
boo? De ^eere ban £.3fllDegonDe bertoont Den 1 7 Ifèap 3ijn tienDe 2doeft:'ti£ toel toaer Dat Bp een ruiD menfcBe t&oft
1^80. €en felben tijbeBabbert be <©ebeputeerbe ban getoeefi ijef/aiss De gene Die in't roufte Der <©o?loge en al
begin
Der te<0o?loge
e toagfljem
fertoeinigo?D?
berBaelt/ 1 aen
bo?en obergefon
De bnebenboo?tSS
ontfangen
önief&ince
De
begeben BabDe/fo
ter ^eein aï0
SanDe/ ban
bocB'tgeben
Die naDer
fp aen Den
ban <Drangien
ben Babben / om geDecifreert te mogen toerDen : fp ant? Bern be «©mlanberg na/Dat Bp een feer goeb en erbaren
tooo2Denooftaen^onopop jüneftlacftten ban Dat BP ftrijgöman getoeefi 10/ bie taemlijfte goebe Difcipiijn
bp geboefte ban gelDe De fortificatie te Coeberben en op 0ttDer3jjn folDaten geBouDett Beeft/ naDeief tijbjggeïe?
De 2502tange fouoe moeten laten leggen / toant BP alre? gentBetD: en De quaDebetalingeDieDerinfijntijDom?
bebeelgelDöberfcBotenBaDDe: maerfp fcB?ebenBem ging/Daer D002 fo goeDeo?D?e niet ftonbe geyouben too??
boo? anttooo2b / Dat Bp Bern fouDe aDDjefferen aen Die ben al$fDe «©berlïenöanDersf toelgebaen fouben Beb*
ban ©aieflanD / «©mlanben / en Drente/ ten einDe fp? ben : ban 3ij« 0cöte rijftDom ter ^ee geBaelt eü gerobet/
ïuiDenBem Die penningen alreDe berfcBoten fouben meert ift toel Dat meer Dan De Belfte bpgefet i$. ^ijn
rembourferen / en berfwgen De bojber penningen Daer aen(ïagop#oflmafio?n toerD t'onrecBt fofcBanbelijK
toe nocB noDig 3ijnDe / om De arbeibersf in officie te Bou? be?Baelt / toant BP baer toel toonDe / Dat Bp goeb ftrögg
aen bie ban |&erffcmbDa&be m «ö goeb ferög^man toa^^ban m
fp toei ewffclöfte
toelften einbe
ben/
sk
e
8
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Het vijftiende Bock.

ÖPfjctbacr mctbonbe BcuDe»/ ntaerberlopen mofï/
qüam niet Doo? fijue fcïjulD/ maer Doo? Dicnbem De
toegefeiDe Bulpe en bictualie falgeerbe : en ban 't groot
goeD Dat BP na liet/ meen tfi Dat fpluiDen gualp onDerrirfjt fijn / toaw Dat teeet f6 feber Dat fijn b?oeber SI finga <£ ntercs f toarigbeiD maefete om Bent fimpel erfge*
naem Dan fijnen b2oeDer te berblaren / en Bebbe gefien
eenguitantiebanDenfelbenICfirtga <£nteng/ Daerfcp
Bp fe&ere fomme gcïöcf ontfangen BaDDe / ban Dat sun
b?oeDer ee?tüDS uitgeleent baDDe/Dat BP Defelbe Quitan*
tie gete&ent BaDDe ais erfgename bp beneficie ban 3!n*
bentari& 3MtBcbi« atfjiertoiilen berfialen/ om Dat
mp Dun&t DatDocBtë
Dit becïjael
lebens* niet
toat fijne
te parujbig
iSberuaeuv
mijn fijns"
meninge
feilen te
toerfcljonen: maermene Datmen fotoel BetgoeDe a$
guaDe beboo2be té stellen / tmmertf Bet nuaDe niet meer
te bef toaren int pattijDigbeib.
tot&i» $a €ntenö Dood feofen De «topluiDen t'famenDec
ïohenfo 8anö tot Öaren <©berfïen Den <0?abe ban ^oljenlo / en
bmjcK baDen Bern Dat Bp fulr toilDe aenbaerDen: DocB BP floeg
<&nm\$ fuljc af/ om reDenen Bern Daer toe moberenDe / maer Bp
Knï
toa# tc te^w / Dat fp €fcBeDa bp p?obifie tot eenen <©*
toatröen. berfïen ïicutenant fouDen bobben/ tot Dat De«0eDe*
puteerDe ban Der linie Daer in naDer fouDen Dabben ge*
Difponeert.
©f e ban
3£te ban doeningen toerDen Dagelöie meer en meer
benaut/ en toerDen ijen oob Daerentuffcfjen ttoefcBan*
loerben fen afgenomen/ ebentoeluonDcmen niet beletten offp
&ei?aut.
"toifienDageUirDjiebenuiteninte
DaermeDe
fpfeer bertrooft toerDen met febere«rijgen/
jjope ban
ontfet/
bocBDaer toerDen altemet eenigeb?ieben geintercipt*
eert/ en ïjoctoel fp baftelpb op bet ontfet fjen toaren
toerlatenbe / ebentoel begonDe Ben De moet feer te min*
tieren/Detoijle fp beïe Dingen begonöen geb?e& te brjjgen
en Dier te tooien: fp BaDDen oob tijDinge Dat Baer ont*
fetgeflagenenterneDergeleib toaé/ fp toaren DerBal*
toen feer bebommert/ Dan niet lange Bier na bregen fp
getoifie tjjDinge Dat Bet ontfet boo? BanDen toa&
<0elpe tpDinge bregen oob De «EeDeputeerDe ban
H3«n
De
naDer öme/Datter 14. benDelenbanDen bpanDen
&oo?t
Dinge tp«
gemonfiert toaren/ DocB bat Bet<6elDerfe regiment/
batïjet
ontfet
Doo? geb?efc ban gclbe niet gemonfiert toag : Dat l&aul*
tepen boo? Den 2&ofcBtoaj& opgeb?oben/ om met stjn
'n> regiment te gaenna harpen/ Dannauljjr Daeegebo*
<*5?om
IJS
ffpn
Öanbni
■ men
toa# BP fcbleljjben
en
toag 3ünDe
toeber / gebomen
boo? DentoeDerom
25ofclj/ ontboDen/
in fijn oabe
fcBanfetot€ngelen/ Daer hopman ^an.ö Crom 4.0
folDaten na fijn bertrefe in gefonDcn DaDDe/toelbe feban^
ban fijn
: D'oo?fabe
getoelDDatin nam
met toa$/
bp toeDerom
fe
ban ©arma
De ^?ince
trecben
toeDerom
fo?gDe/ Dat BP ö^n 95ofcB Daer geen bolö in toajs mocBt
feomen te berliefen / betojjle men met B^t ontfetten ban
doeningen beficB fouDe 3ijn. |BiDDelretjjD fonD BP
cenige Compagnien 3Cibanoife ruiteren bp De gene Die
tot Bet ontfet ban 45?oeningen toaren geo?Donneert/
Daer Doo? De anDere een grote couragie bregen.3&e <6eDeputeerDe banDe naDer geunieerDe p?obincien toaren
©c ec> tot ^ebenter gebomen / om te naDer bp De BanD te toe&fp^ fen / om op alle fa&en te letten en te Belpen boo?ffen. ff 5 3Iunp 'fmo?genjS
Den De&efte
regiment na
met jijn^ebenter
toajSboo?bp
nabec
f^fJ^in
K
altoaerBP
gepaffcert
fouDe
binDen
D?ie
3&titfc
banen/
mette
banen
ban
itunv
ffröe
<&oeren$feb: DaerentufftBenQuam getotffe tijDinge
n^ Dat De bpanDen Den fögn en Hoer gepafleert toaren / en
cfenfeo»
P?oWtot
men
DatfeDen n gunpDetf boo?miDDag0 ban tien uren af
^eben" tot bier uren na noen gepaffeert toaren ober De Sippe
tetom
't ontfet bp 3£o?ften / Daerfp een b?ugge BaDDen / en BaDDen
ban
BaergelegcrttufTrBén^o?penen 95o?ben: fpfcBoten
gen en meen«=
D00D Diefe
niwmte
bom ns o *P
De te^o?(len
tellen /eenen
en meenDen
be$ guam
anDerenbeficBtf
baegë te iBetelen
^inbe* te toefen/en fo boojtss in't 3Cmpt ban Eingen te bomen/
tfn'
Daer fp meerber bpflanD meenDen te binDen / fp lieten
^ i4benDelen bliegen/ en BaDDen bp Ben omtrent 800
paerDen» i^ierbantoecDDen^ofl ban&aliantDoo?

een goeD b?unD uit 3®efel met aller Baefl geabberteert/
met begeren Dat BPfolDe bie ban CoeberDenDaer ban
ober nacBt en Dag met aiDer Baefl aDbcrteren/ op Dat fp
nfetoberrompcitcn tocrOen* ^efe aDbmentienQua>

men ooft terflonD m ^ebentcr a^n De boo?fs <6ebepu*
teerDe ban Der önie/Die terftonD fcB?eben aen Den (©?abe ban i^obenïo / Dat \p een goeD aental fertjgKfbolb / fo
te boet al0 te pacrDe/ IjaDDen Doen pafferen na De 25ebe
om fo boo?tss Den bpanD te bejegenen en Den pas op
<0?oenïngen te berBinberen: maertoantfp berabber^
teert toaren Datfe meer bolr en fecour^ toaren bertoacö*
tenDe / fo BaDDen te Den 10 gcrefolbeert in jegentooo:^
DlgOeiD ban Den öacDéBser fleoninuis / Die ban toegen
Den €ert0Bmog $3atDia£/ Den ^?inceban ©rangien
en Staten d5enerael alDacr gefonDen toa£ / nocB meer
boetbolrDertoacrsfteDoen marebcren/ om niet alleen
ben bpanD aleer BP fi^J fterbte/uitte plaetfe Daer Bp lag
te ber jagen/maer oob fo bele mogciüfe toa^ ganfcbelijn
te berftaen en bemielen. (€ot toelben fine fp na lange
Difrourfen goeD gebonDen BaDDen Dat gioBan Cuninga
anDertf gemeinlijb genoemt kapitein ^mit / «©ber jle
ïieutenant ban <©?abe 3©illem ban ijaffau / met fe£
Compagnien ban fijn <0enabe regiment ficb meDe
fouDe berboegen neffen^ B^t brögïfboib ban Den <@ber*
fïen gfelflein en anDeren/mit.ö Dat <0?acf Willem met
fijn benbel / en D'anDer benDelen boo? <0?of ningen leg*
genbe Daer fouDen blijben leggen/Daer ober fijn <6enaDe
fouDe commanDercn/ Dat BP Daerom De boo?f5 fe^ ben*
Delen eerfionD fouDe Doen marcBeren(fo berre BP meen*
De men Die Daer eenigfing fouDe mogen miffen ) en Die
Doen Den paë nemen ober Coebecben Doo? Bet <0?aef*
ftBapban 25entljem/ latenDe «©IDeseel op De recBter
BanD / alfo De J|uifluiDen Daer omtrent gefeten ban 't
boo?gema?cBeerbe brijgfbolb fo beDo?ben toaren/Datte *
niet meer t'eten nocB te b?eben toaie?/ om ficB alfo te berboegen neffcnsi Bet regiment ban ^felfiein. 3&e <6?abe
ban ^oBenlo bonb Defe refolutie goeD/en Dat Den <©ber*
(len ^onopfoube berfcB?ebentoo?Den ficBterfionDte
boegen boo? <0?oeningen/ om &n <8enaDe <02abc ©e &
ïDtllem ban jaaffau met raeb en DaeD te adderen/
Daerenfo'tbeBo?enenDenDien|t ban Den SanDeber^
eiffcBenfoube: tot toelben cinDeBP oobaenDenfelbetf
^§onop fcB?eef (geljjb oob DeDen De boo?f3 «©ebeputeerDe) Bern oob belajfenbe fijn benDel op te Bourtange ba
n bet
er
öe
fiep
u»
leggenDe na Couberben te tretben en fijn ttoe benDelen te
tot CouberDen leggenDe alDaer te laten/ fo BP oob Daer Unie
na toe treeften fouDe / omboo?t$ na Den bpanb te mar; aen be»
nltf?o
fcbÉ
ta
cBeren. ^en 1 1 ^lunp fcB?eben De <6eDeputeerDe ban ba
ber ante acn Den <©?abe / Dat^ijn 43enaDeDotB in al* ^3?abe
Der Diligentie fouDe toillen optrecben en Den bpanD Den
nop bieben / en Bern Den bo?Dercn intocBt in Den Elan* (F. zif
De beletten / fo beel Doenljjb toa&
^©e <©?abeban ^obenlobit frR?öbenboïgenDe/i!S
opgetrocben na öifen toe/ altoaer bp nor B bp Bern om*
boot Bet benDel ban Son&Bec r 3©i»em ban 3©ijngaer*
Den ^onoiö <©berfle HUeutenant/ en 100 man ban {jenlo.
Co?nputsf benbel /en Bet bleinfie tfub gefcButö: bela*
fienbe€o?nputmet 50 manteCoeberbenteblijben/
om Den paö in te BouDen en o?D?e te (tellen foDer Ut on*
gemar mocBte bomen. j§onop BaDDe Bern nocB geerne
eenige benDel ban Bet regiment ban €nten$gefon*
Den / Dan fp toaren ontoillig Daer toe : toaerom <©?abe
3©tllem nocB ttoe ban fijn baenDelen / namentUjb Bet
benDel ban hopman Éenrib ban Den 55erge en 3©ou*
ter ^o?nibr fonD / Dortj Die guamen te fpaDe. 3&en 1 6
^unp troö De <©?abe ban ^ofienlo 'fmo?genj5 b?oeg op
banölfcn: ban alfo BP beiBalcontemcnnalangbcr*
^enb;«
bolg niet tot fönen toille bonbe brijgen/ fo guam BP tot irfhrna
Coeberben met ruiter en bnecBten ruften / in meninge bekt)!)
ter eerfïer gelegentBeiD metten bpanD te treffen : Bet
bolb Dat BP bp Bern BaDDe / toaren Daer toe oob feer ge; ^cfrnJt
neigt/ toant fp BaDDen in langen tjjD geen bpanD gefien
Dan 2$oeren.3Mtrob BP '$i nacBtë te 1 1 uren uit Coe* antt.
berDen met alle fijn bolb/BebbenDe boo? aen gefebibt De
bane ruiteren ban ^olfiein met Bet benDel ban fjonfe*
Beer 3©illem ban a©öngaerbenen €o?nput. ®oebp
nu boo? bp Bet ^o?p €mmclinr Bern gebomen boajef op
Den toeg na ® eiDBuifen/bernam Bp Dat De jjfêalr omenten na ^ètool toaren getogen/Da er fp eenig berfïanb t innen BaDDen/Daerom trob BP toeDer te rugge na bun toe
met groter Baeflen/Doo? onuitfp?ebelpe betten Der fen*
nen ober De öo?re BeiDe/Dac r geen toater toa#/ fo Dat De

Oorfpronk der Nederland/e Beroerten.
580.
«3?ote folbaten maifianba'en bp na floegen at^ 30 eenig .Baöben: fo namen be «^tattfc ben toöftna be boo^5
ïïi béc K:cm *
ffüöacïjtig en bocljtig plaettfften of toat toatectf ' (Camp/ aitoaer fommige ficDnocD toeerben: maer al
iioacen bonöcn/ bele fiiftten baer ban betten eerfpaenben b'anber becfloben al.0 eenen blirem miöben boo? t)tt
1 1 mar> bpanb guamen / onber toelfte toa# 2fionftbeer 3}an ban rebierftenbe ©ecDt/ b'toclU uit Ijet <©?aeffcbap ban
25entbem nomenbe baer Denen loopt/en toaer fp mocD- bluctte»
IX
*
<®ubenboo?beeen
(leeft/
ftloeft
en
toelgemoeb
feboon
^tat<n
«re jonft Cöelman / toieng moebec tooonbe binnen l|aer* ten ontftomen ober 't moer bp <©mmen en na Coe- men
be
Dolhne*
■#*• lem. &o Ijaefï be o&abe omtrent be bpanb guam / bic bobben: be ruiteren fulcr fienbe / namen uiebe be Uicriicn
niet berbe ban beblecfte^arbenberg lagen en toel bnc blucöt: be Capitein gjonc&Ueer ÏBillem ban 3Bijn*
uren gemfl naboen in ber febabutoen/ bectoacïjtenbe gaerben/ bleef al betbtenbe boob. gionhöeer 3töam
IgolKnlo met fijn bout al fittenbe en terenbe: toant fp
ban Eut'len ban
Capitein
ban een fijnbc/
benbel iBiilrm
uitte ^ijbelt
fïag ontnomen
en geblucljt
, * Dabben boter /ftae.07 bjoob en beertien tonnen biertf. boetftnetDten
; o S ^° üaeft alas ^oDenlo Dun omtrent guam uitten <©o* becbergbe D^m onber eenbeel noo?n of anber getoa^/ ban
juf nfa ftcn / fldbe DP terflont fijn bolft in ber o?beninge / fon* altoaer DP berbolgt fijnbc gebonben en gebangen toerb fteec
cit lijn
ber eenig bertoebenoftuflen:DpBabbebpficB^ijbe* onber hopman Snater/ en toerb na b?te maenben i©fjn>
i!ft ut
nifca
fijn eigen benbel /toant Op in <®lben3eel anber of baer omtrent gerantfoeneert: fijn b?oeber tonner
n.
garnifoen geleib öabbe / ff felflein met feben benbelen/ 3©illemban Mbchbic fijn ©aenb?ager toasf/ Doe* gen.
be ©en*
iJÖCÏÖl'lJ
ben<£)berflenEieutenantjftumngam met fes? benbe* toel Dpouber toajS ban fijn b?oeber/ Deöbenbe fijn belt
genen
Icnban<i5?abe3©iHemban|^affau/ nocB Bet benbel ©aenbel in ber Danb en fat op fijn fenien en gaf baer na boob.
gclian^
ban jfêijngaerben en be 1 00 folbaten ban Co^nput / be 't benbel nocD ober aen een 2Cbelbo?fl genaemt 3fre*
toelfte BP met be .föaffautoiffe na't^uibtoeflen fleibe btih bu USee / berflinte en bleef boob ban groten bojfl/
aenoerecBtecBanb/ en Hffelflein metbe3ijneen^ö:: Dptoerbe ttoeebagen onber be bobengefocljt/ maer ben;
öenifca aen be flinfter Banb bolgeng baer aen / bicDt bp niet gebonben : bele anbere Cbelluiben / 25ebelDeb* <tEeni'sc
eenen Camp/ baer een goebe Beininge boo? lag met bo* berg en folbaten bleben baer böob : be hopman öenop/
menbepiaritet3ijnbe. 3©ijngaecben£ opinie toaiS bat- en fommige Eieutenanten met bele anbere toerben me* enanbtre
nanten
toplui»
m en be blecfte Üarbenberg of ben boo?f3 . Camp foube be gebangen. popfte of gompeug öfftenö toasS albaer %uite*
innemen en toat rnflen : maerb'anbere <©berflenj$ mebe om ben banbel te fien / en toillenbe met een ren ban
meenben neen/ batmen be folbaten aen 't ruften toefen* tkoetg-toagen blucDten/ toetb omgetoo?pen/ en ban
be/ niet foBaefl in o?b?e foube nonnen flellen. 21111e Bet
boob geflagen. 3£e fÊalcontenten bren- toolftge*
©ooö
Officie»
boetbolft toatf niet ober be 1800 man flerft. ©00; be be bpanben
gen Dier bijfbelbflucften gefcljurê/ enbe bagagiebie ^tatett
flacb-ojbeninge toerben geflelt b}it banen ruitere baer toag: toant be meeitenbecl toagte Coeberben bangen.
Ufften&
feljutten / te toeten : bic ban <®nfla/ fóin(tooube/en ben optoagcmsblöbenflaen/ enUtfrbboo^ begcnebieDct ban
ontquamen/gefalbeert.
SieutenantbanSCfingaCntenjS/ be toelfte toel opge*
39opfie
§ftban
Dier
niet
boo?bp
gaenteberDalen/
Doe
bat
feten en getoapenttoaren/ aenb'anberjijbe toa.ö be
<0:abe ban t^obenfo felbe met bijf flueften gefefmtsi/en eeniong Cbelman ban omtrent 19 of 10 jareiige*
be ruiteren ban ^olfletn/$belfbo?f/3lobetoijft ftumpf/ naemt ^jonfeDeer 2Cnb?ie.öban dienen /(laenbenocD
€cnutoit3/pecft/bel|eerc Subüertban kernen/ ijeer onber boogbpe en fijne goeberen niet mogenbc gcb?uü
ban jnepbe met ontrent 300 ruiteren/en eenige anbere nennafönen toillebolgenbe be coflumeban^clianb/
Dem inbienfleban benïanbe begebenljebbenbeboo?
iatter» fïerft omtrent t'famen t+oo rupteren.
onber ben fêitmeefler IBicbici Caulier/ enDcm
eerft
^e
©eït-oberfle
ban
ben
malcontenten
toatf
JiBar*
cfjeiiK
tociftc ten «genenft ban 3&tjbegem/ bic eerfl fffelflelng jongen
obflerenbe bat fijne boogben toilben bat DP uit ben
toa$
getoecfl
/
en
baer
na
onber
fiem
gebient
Babbe
met
fcDeiben / toilben Ijcm geen mibbelen / om
\lab ttoee paerben / bic ben Staten afgeballen toas om Bet bienfl foube
ben btenfi te continueren / boen uitneren : maer DP öe11 ia
buis ban 25lijenbeer toillen / gelijft eenf beelg berbaelt negen
toefenbe om eere inbe <©o?log te bertoerben/
Feit
is
/
u»
Babbe
bp
ficD
ben
ouben
Capitein
(Cbomag
een
lf)t o?
Deeftreguefieaenbe peeren Staten ban l^ollanb ge^
Innerrt <©?icft/ be pjincipaclfleban be fpeer-ruiteren 3Wba*
P?efenteert/baer bp te nennen gebenbe in eflecte : bat DP
it ïiïi noifen/ bic be naem Oabbe bat fejS treffelö&e beltfïagen
toefenbe genegen en geaffectioneert om fijn baberg lanö
1 öot
Babbe Belpen toinnen/ met nocB btfc anbere SBlbanoife bienfl te boen/ Bern begeben Dabbe in ben <©o?Ioge/ ban
banen JLancierg of fpeer-ruiteren / be toelfie met eenige bat föne boogben / toefenbe ban contrarie opinie / D*m
banen carabrjnfcruiterenboojD^n |lag-o?beninge ge* fulr focDten te beletten/en ooft egene ban fijn eigen mib*
(lelt toaren / en tearen t'famen omtrent 800 ruiteren : beien toilben laten berflrecften/ om Bern eerlijfenafü*
|)aer(ïag-o?beninge öabbenfpfeer b&eb gemaefttban nen (late uit te ruflen / berfoeftenbe baerom Veniam aecatis , ten einbe Bp fïitien perfoon en goeberen foube mo*
Wikfc
bet alfo
b'toelB3P noemben
1 4 benbelen nneenten/
bie
maer
:
toajs
ban
<©berfle
25illp
gen emploperen in ben bienfl en afliftentie ban fijn ©a*
regiment / baer
en
ober/
baer
^cöenn
berlanb baer in Bern fijn boogben bcrfocljten te berBïn*
abfent toaö / tommanbeerbe
)^tcn. ^e peeren Staten fpo?cnbe föne goebe affec*
toaren SrftórmKM^^^
Stolle
/
^eftema
Kepnt
nt
Sieutena
tie/Debben Dcm frjn berfoeft geacco?beert/berDalben W
©becflcn
ben
*
DemopgecuftDeöbenbeal0Co?nette onber ^onftDeec
Siauftcma / Camminga/2Hrentban<0emen/^en
Cioutum/
ban
3©arnaer ban batenburg met bier paerben/ na bat
baift Snater /€bert ban Cnss/ Wibc
onber be 25en*
3Bo!f ©jenger/^tef en ^cller/^ampfonpeflel en ee* Bp al te bo^en ttoee faren gebient Babbe
25offu / Beeft
ban
«32abe
ben
ban
ntie
flille
toaö
<0?bonna
ban
tofnb
be
nige anbere: fp Babben geen gefcDut/be
begeben al£
nt
en geen ban bcibc partpen bo?berlijft:maer be |Balcon> Bern baer naertot meerber abanceme
tenten Dabben be^onne aen berecüter3Döc ban acB* Co?netteban 300 ruiteren baer ban <©berfle toasê
en oberfulr 't befte boo?beel baer ban.
gionftBeer Eubbert ban Kernen ^eeretot 0ebe en
15e fïag teren /
toa*
gegeben
teftenen
be
toag/
gebaen
<©oen 't gebeb
3^o?tenDobe toefenbe een flBunflerg Cbelman / en Ben
IBïnt /
renbenbe onber ben felben gemonteert met tien caflante b?um
ren/enbe^tatife't gefcbutgelofl Dabben/
terflont
toelfte
be
op
/
boo?t
jijnt
ruiteren
©anen
bnc ©nefe
met eenberiei getuig en toape*
tbïo*> ttoee banen Hanciers? Sfilbanefen meteen grote furie Bengfle ban eenen Bap?e/ netBten
al uit eenbcrljanb ge*
nentoegerufl/ enföneft
ei bcc treften/ bocB fp toerben in fulfter boegen ontf angen ban ftleeb/
>taten
oagen met ttoee ro
ftoetst-t
een
eu baer toe nocB
fullen
2filba*
eene
be
bat
öe*
be©jiefe/ biebaer onber fetteben
fcBimmelbe Bengflen/ BP i$ rnebe in ben boo?f3 fïao
7opcn. noife ©ane in een fco?te tijb bemielt en geflagen toerbe
maer
:
geb?agen
ten
ftloeftlijf
in
baer
ficlj
toeefl en Beeft
enb'anbereinbe blucbt be toelfte be 3&uitfe ruiteren berftregen Bebbenbe elf grote guetfuren en ban be paer*
na joegen/ en ber iBakontenten boetbolft begon te be geflagen fijnbe/ Beeft bet aliS % uren boo? boob onber
toijften/ en'tfcBeen of be ^tatife be bicto?ie fouben be boben in't belt gelegen/boclj geen uitftomfl fienbe om
geBab Bcbben: maer alfo be©?iefe ruiteren ficïjfteer* teontftomen/BeeftficBnabatbe flagal bcrlojentoasê
benomtoeberomte treffen/ en bat anbere Htanciersf uitgegeben te toefen een 3flbelbo?fï onber fefterCapitein
SSlbanoifenmet fommige goeben fcDutten ber JBal* ban be bpanben genoemt föijncbelt/ en i$ alfo getoonb
contenten na l^oftenlooss bolft toefetteben/ bic genen geb?acBt tot Coeberben / baer föne toonben berbonben
troofi op Baer fpiefen ftonben Bebb^n /alfo 5P bit toetnf s
toefenbe/m't ligt Quam bat bp ban Daer pa^tp "*'*&*&
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1581
baer niet toilöe in Bebben / töccö BP in $2arlingen
Cimelyfi boo? cawfoen belooft Delibcnöc 1 00 gulben/ Bern
gefcljifet/
baer ooft Bet benbel ban Cbenburg ban 2lm
Beeft cbentocl moeten betalen 4.00 balerg / bebalben
bat BP fes ban 3ijne befte paerben albaer mebe berloo?/ jterbam geftomen toasf.
en anbere grote febaoe en berlieg lebe / en i.ö alfo/ boeïj
't ©erliesf ban befe fïag maente fulne berflagentBeib
berieemt geblebcn 3üntie ontnomen / tot grote bertoom en ono?beninge geBeel ©nefïanb / <®mlanb en ^?ente
beringe ban beien.
boo?/ bat Bet qualpen is te geloben : noeutanö toa.<$ be
fo groot
niet inban: en't boe
bolnbcbonbmen
batter gebleben
toajö/
?sf mt» &* <*&abe Dan Menlo begaf ficB na €>lben3eel/ fcBabe
ban
be
bjefe
toaffer
toacracBtig
beOouben/
te
/ om 't felbe
o?b?e n ftclbe
terftonb
baer BP ben
beöa.1 inbien
bpanbbaema toequam. <Dc batBetberfuimen ban Coeberben enbe fcBanfecpbe
bicto?icufe
■oircab
nmftc ruiteren en nnecUten guamen te Coubo?öen/ 25ourtange
m&
te fterben / b'oo?fafee toasf ban alle bit ber*
beitel. 3önbe maer een ure ban Der plaetfe baer ben (lag ge- loop: toant Barben bie plaetfen gefterfit getoeeft/ fp
fcBicb toa£. hopman Co?nput ik albaer met ?o fofc fouben alle befcBabelicBt Bebben feonncn remebieren/
baten gebleben toaov befe ono?beninge bernemenbe/ 't bolö toeber bergaberen / en ben bpanb Babbe niet
beöe 3(jn befte om be blucljtige op te Bouben / BP fïonb Bonnen uitrecBten: 't toeln Benluiben genoeg te bo?en
aenbe fïacBtboomcn tooubebe ruitere niet binnen la* getoaerfebouttoasf.
ten of fp moften 3toeren bp Bern te blijben en ben pa£ te
togen alle ben 5Cbel en be boomaem- 't ©«
Belpen inljouben en betoaren / maer binnen 3önbc Biel- fte 5^en
ber émlanben <©oft en 3©eft ten ïanbe uit Jjop ^!
Staten1 8 ^Junp/
ben fp geen gelobe/ maerWucBten met toagen/ peet- met ganfclje Baefi / berlatenbe Bui^caeb/ beeftcn en al- °Jt be
ben en te boete boo? 't toatec na be 3&?ente toe / en le^. ^e^paen0gefinbe25o2gerjSban<i5?oeningenen ©mUfo
boo?t£ na 't moet na 't üloofter ter SCpel/ en 25ourtan* boo?namentlij6 befolbawn en benaefte naburen pion* ötna'tlanb genomen.
fofeet berben en roof ben ber uitgetoeben 5Cbel / €igenerf ben
telfêunfterZbittoe/blucBten
ge/fonber
onber Benluiben
toas be b:efcopöoubenn
en ber geblucBte goeberen / bat bier of bijf toefcen butr*
buerbe fo lange / tot bat fommige ïïttmeerftcren en <©* be: toant baer uit beïanben blucBten toel +00 famiberfte felbe aenguamen/ betoelne plaetfe öteïöcn / en Hen of Buisefgefinnen met fulBen Baefl en ijl / öatfe geen
ban Bare Baben mebe te nemen. 3©infunv
fo batter in'tiefïeee
ftaenbe/
bolnmeeft
fnelöenooH
bergabectc tijb Babben toerben
alle bebenbelen
(ïoeg/
ttoe urenBaer
Bet
geBeel geruineert/ bc nlochen be*
(©bergen/
toaren/ enbaer bp omtrent 6 of 700 man en omtrent rooft/
: befgelijr 00b te 5Fermfum/ be
berfleept
be fteen
400 ruiteren. ^e 5|opUnbcn J^enrin banben25erge €belluiben
beel berb?anb/ loot/ pfer/
een
öuifenen
en J^outer ^o?nifir toaren recht boo? be neberlage
/ beuren / grautoe fteen / befcBot / alles* uitrjc*
co.'tijjut met Bare benbetë met beel p?obianb-toageng na gcfon* benfterjs
boert en becnietigt/ battet te berb?ietig toass om te ficn/
fccfit be ben / toelfic toagen^ fp latenbe te ^toeel / toaren boo?- elB nam en roof be al bat Bp brijgen feonbe.
«3: gereben tot Coeberben / fijnbe een mjjle ban baer:
Wp Bebben toetnig Bter te bo?en berljaelt/ batbe
coebf^ maer foBaeft fpbe blucljtige fagen aenfiomen namen Malcont
enten berftanb Babben met W ban ^§tool:
ben te fp mebe be blucBt. Co?nput en «Stenfel ban itëanflo baer toillen
top nu een toeinig bdn aenroeren. <©ie ban €W(
aenben Ben allen/ batfetotCoe*
rté/bcrm
Sïïfefi*
innemen/ enBoe* monee
toeber bergaberen: ,§tool Babben geen garnifoentotllen
fouben en albaer
berben blijben
Dou&m. CommifTa
be Jfêagiftraten / iopluiben en ^taetoge* «M
(F.215,) men foube ftraybe 14. benbelen bie nocBaoo? <©?oe* toel W ban
erfo* ^3
finbe25o?gerenm!Haep-maenb biberfefufpectep
baer
meenbe
men
en
gaen/
boen
Babben
ftab
be
uit
nen
beBabbe
fielftein
ff
ontbieben.
bertoaerg
m'ngenlooftlagen
met fijn boln baer te blijben: maer Sobetop
t te toefen/
itumpf en anbere ruiteren W na <©lbe5eel totlben/ be- boo? genoegfaem ban befelbe &tab berfeber
nocBtang be afgefette iBagiftraten en anbe*
ben Bern ben fin beranberen/ felagenbe batter geen pjo- fo Babben gefinbe
25o?geren tU niet uitgefet toaren en
^paensf
re
bianbe nocB pulber toass : baer nabegeerbe Co?nput Ben fo lange fiil geBouben
o beïe toeten te toege
op ff felftein/inbien Bp te Coeberben niet toilbe blijben/ te b?engen / al£ fp berftonbBabben/f
en battet bolb bon belBal*
bat BP ban ten minften op doeningen / ©?iefïanb of contentenfobicBt bpberBanb
toaren/ batfp berrebe
^teentotjK trecöen foube/betoelfe Bp beloofbe/maer na jterfefte toaren en Babben Baer in toapenen begeben/
b.tf Co?nput
na <®lben*
fp allefolbaten
te elf uren/trocn
ben eten/'0abon
boo? Bet inlaten ban bele ^paenggefinbe doerenen
ban bertoacB
met enttoaelf
en berlieten
3eel/
ten be aenfeomfte ber felber Malcontenten/
3©ingaerbenjef benbel en omtrent 10 ban fijn folbaten/ Uk fpluiben 't felbe in Baeft Babben boen toeten. €ben*
( be anbere ban fijn folbaten toaren boo? erreut met f** toel be <©erefo?meerbe en «^taetjsgefinbe bo?gercn/ befelftein getrocnen ) baer toaren nocB ttoe (turkend ge* lefbfnnbe ban hopman Jubbertölger (bie boo?3ijn
fcfiut gebleben. Co?nput bab om peerben te mogen beengefcBotentoerb) en fommige anbere/ gabenben
moeb geenfinjS berlo?en / Babben Baer gefterfit en Be*
utteal falberen/
om'tgefclj
Bebben
e ban batfe
met fcBanft / tnBoubenbe belBerot/ ^int |BicBiel0 üerfee
Beeft Bp *Bernte berbertrocnen/maer'ttoas
geefg/fienb
Hertog ban <©?fmaifijn ©enb?ig,§cBulen <©outoen* en ï^erfiBof met be Camper-poo?te en öopen-wzen : fp
berg eniiaoo?/ met be©enb?igg ban 3©ingaerben / Babben eenen getroutoen 25o?ger na <Debenter om af25ochBolt en &leerBagen/3tjnbe met al Baer gefelfcBap 1 fiftentie gefonben/befe toerb banbe iBalcontentife boe
(ierfi 3 2 man/ bejSnacBtsfbe ttoaelf uren oofiopteblugt renm'ttoeberfierenfcBenblön bermoo?t enbanlibtot
gegeben boo? be <©?ente / en ijef na Heeutoerben geto* iiii ban een gefneben / om bat fp een Pfalmboejcfien W
gen/acBterlate
nbe'tboo?f3
gagie/ fal- Bern bonben. ^e$ anberen baeg.0 ben 1 7 giunp 'fmo?- &t
J^oBenlo bagagien.
<0?aben bangefebut/fijnba
berenbe allen bejef
getus Quamen fommige folbaten uiten garnifoenen ban &wp \
^rhenh <^c^nfe Ö beief anberen baegsf tot Coeberben gefio- Campen (bie om be boeren tefcBoutoen bp ifymum |r^
feïnittot men/ altoaer Bpfiat nocbteBonb bonb: toant alle be obergebaren toaren/) en ttoe benbel bo?geren uit ^e- tennan
<&atow intooonbersS toaren terftonb na be neberlage in tijbsf benter/bpbebonbgenotenBaeftiggefonbeu fijnbe/ baer f i»»J
ö«n- geblucBt en berlopen.€bert ban €mef ben ouben ^?oft ' binnen/ boo? b?efe ban be toelfie/ be t^oof ben ber |Bal* Jjg J,
bnn Coeberben /fo Baeft BP baer toeberom in gefiomen contenten en bele ban Baren aenBang uit ber ftab blucB- tL
toa^ bebe Bet ^uiiStoeberom opboutoen opbefonba- ten na be Malcontenten toe/ hk op toeg toaren na
menten tiie Co?nput geleib Babbe / latenbe be beftinge ,§tool te fiomen / be toelfie ban iiü Bope berftebcn sijn*
ber_^tab/bp ,§onop begonnen fijnbe/Jeggen/fo tk lag. üe/bp ^erbenbergftil Bieiben / geltjfe top berljaelt Beb*
©r^ra* <©e benbelen boo? d?oeningen leggenbe/beinemen*
: be folbaten plonberben be Buifen ber geblucljten/
rniboiö be bat ^cBenfi met fijn boln tot Coeberben toag/ toil- enbentoerben
alle rijb baer ban / en fio?tj$ baer aen toertec
SaS? penoofibertrecfien/ enniet regen(taenbe<©?abea©il* een baenbel uit j)oiianö binnen gefonben/ fobat ik
grnn3c *em ban^affau en^onop allebeboir bebenom Ben ^tab toel berfefiert toasf.
bo«
fuir af te raben en Ben albaer te boen bolBerben/ mocljt
<©e 5^o?pcn en l|oben ban |fêaftenb?oefi toerben ^rt«o«i
Sn. nIet Belpen / en fionben niet beletten/ bat fp ben 1 8 S&\ om be ober-grote partpfeïjap ber boeren tegen be &ta- acn
3an&a< "Pöeö najht0BarefcBanfeninb?anbftefienbe/eenpe-' ten afgeb?anb / altoaer ooh Ik ban «©berpfel naöer* f?°f^*'
u^"";.
r toenbef fnntf toeegö toog na be <©mlanben toe. gjan Banb beben flicBten en afb?anben 't Cafteel ban «aeel*
SSL
bto? mS
££« Sf
«obaerttoa0ooHmetfünbenbelban3©ebbengetoe, tnuiben.
tsu. een / en te fcuepe boo? 5B>elf3iel gefcomen : maer fo men
<0?abe Willem ban l&affaH en ^onop fienbe bat (p af ,T^r.
V
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ttüö? iÉBjtónfftèen »iu ntct meer feonDe n utrcccgtcn / bc* getoeeft : toant ais De fïerftte gemaeftt toerbe toas Daer
DenBaerbeftomanDere plaetfente berfefteren/ en Bet toel 7 io treDen lanDg buiten D(jr tufftljen De €emg en
bolft toeberom te bergaberen bp ben anDeremgelijB ooft De fterftte onbefcBanft blijben leggen / 't toelft meDe aen
De <©2abe ban B^oBenlo / öic ftcD na <©lbe3eel BaDDe bc? De fierste BaDDe getogen geDient/ fofouDemen De felbe
geben/ meDe fijn befïe DeDe om De bïucBtige toeberom fterftte ban Dier 3ijDe Bebben Bonnen ontfetten en fpijft*
bp den anberen te bergaberen. l$et meefte Deel öcr ben» gen / Daer föennenbu
tuffen D'<£em£ en De fterftte
telen Die ban doeningen afgetoeften toaren lagen te ficO gelegert Beb&enbe/rg 'tnufelbe
nu ftonDe beletten : eben?
Boc&um en Collum / altoaer fp feer grote ftoarigBeiD toel toasbe fïerftte anDerg toel/ Den toal Boog en dik
en muiterre maeftten om Baer betalinge : maer «Sonop met + boltoetftentf befteften/De gracBten toaren ontrent
toiftöenmet eenige reDen föter neDerte fetten/ Datfe 110 boeten torjt. ftennenburg DeDe ooft een Bam fïaen
Ht ban ban Bare muiterie afïieten.Be fcBanfe ban Den <®pflag ober BamfterDiep/omDat 3ijnbülft Deen bp D'anDer
iiï' toeDer op gemaeftt fijnDe/toerDen De bcnDelen ban <&lu fouDe uonnen Bomen/en 006 om Dat De belegerDe D002 't
SnV nof /©liet/giarge^cBagen en 3©eDa Daer in geleiD. opfetten Der fluifen Bet lanD niet fouDen onDer 't toater
i uett Befe plaetfe toa# gelegen een Balf ure gaenö onDer De Doen lopen: 't toelft alfobpBemgebaen 3ijnDe/ lietB?
rg/en ^toertgen ban ^tellingtoerf en eem*
'ff3 3&ieu3tjl na De ^ee toe op De EuiD?ijDe Deg Diepg / en ©inftenbu
nöact öoo?DetoegionBöeer J©igbo!tban €ufum Igeere ban ge|ban beanfcere 14. benDelen Daer boo2 leggen. 2&in?
•Jfein. $ijenoo2t / Die alDacr fijne foutftetenBanbe/ en toaj$ bp nenDe fïerBte ban Belf3ijl lagen ©ogel ban Süurift/
Bern ten tijDe ban 25illp baft gemaeftt tegen De ^eegeu? dartelt €ntens<©berfïe Sieutcnant getoeeft 3ijnbe/
mt* fen/fomen Die Doe noemDe: maer toaö bp Der regeringe hopman Claetf ban 25ourmania/ Daer ban <@crrit
€nten# Sieutenant toag/ en 3Cfinga <£men£ BaDDe
SXn
toan
0*nnc
nbucö
toeöcr
sefltcljtet
/
gelijfi
alle
D'anDete
Pfïa3- fcBanfen en tafïinge Dier bp25illi# tijt gemaeBt toaren. ficB te bojen Daer in meDe begeben / fo Datter met %&
M Dat^clienft Defebictojie tegen De (0?abe ban cob en gian €ntensf geb?oeber£/bier ban De name €n? (f. zi7.>
I&oUcnlo berftregen BabDe/en Der&taten bolB ban liacr tm$ binnen lagen : fp toaren ban p?obtanDe en ammo?
belegeringe afgetoeften toaren/ tsf Bp na doeningen nitie niet feer toel boo?fien / fp BaDDen toel uitten 3&am
getogen/ altoaer BP feer met grote triumpBeenblijD? en omleggenDe plaetfen eenige Bofl binnen geBaelt/DocB
fcöap ontfangen/en Beerlijft getracteert i$ getoeefï: alfo nietDattebeDuiDen BaDDe/ fp BaDDen Daer binnen 16
t$ Defe |taD / na Datfe tme maenDen en een ftalbe bele- metale flucBen/ 12 gotelingen en i6barfTen.3Cl0ïlen? öennen*
nenburg nu op alleg o?D?e geflelt BaDDe/ fo toog Bp met H?tnirt
gert getoeefl fjab / ban De belegeringe b?p getoo?Den.
BetanDerbolBenruiteren/ en metten ButfïuiDen Daer mS
ono?Denin* omtrent toonenDeboo? De fcljanö ban Den <©pflag. Be «anen
en
berloop
't
en
fïag
Defe
ban
öeriKiS
^ct
ftLÏÏ
ipVnbe ö^ ban Der Staten bolB / toerbe bp De fommige feer ge?
ünw calumnicert/eenige leiDen De fcfiulD op Den <f5?abe ban éStatenban ©?ief(anDfcB2eben terflonDaen CfcBeDa fMa$
en ïlinsftoouDe/benDelen leggenDe in 45ctht$ Cloofler/ fP mt*
ÏÏ
™"re
^olicnlo/fcggenDe/Dat
Bp
uit
fijn
eigen
motijf
enfonDer
rXKi- Jaft Den bpanD te Blein acfttenDe/BaDDe toillen flag lebe* Dat fp 006 inDen «©pfïag treeften fouDe. %*. (©errit ban mm.
ixw ren/ Daer Bp maer De paffen betoarenDe/ fijn felf genoeg üSenifTc/öin0tooube0benD?ig/Boetoel fijtT^opman en
urne. Ceffagen fouDe Bobben gebonDemtoant Desi bpanDö bolB Hieutenant abfent toaren/toag Daer toe toillig:maer al« £Jüfe
maer boo? een maenD betalinge BaDDen onfangen/en fo fo Bern De ïJennenburgfc opten DijB te gemoet Quamen/ bei&ei
men Bern maer opgeBouDen BaDDe en De bictaliegefogt toerDen fp gefïagen/BP en bele anbere gebangen/fo Dat? setw>
te benemen / fouDe Bp ban felftf Bebben moeten bertrec? ter maer omtrent 30 onttuamen:€fTcBeDatoa$ooB
Ben/en toilDen obcrfuljr alle De fcïmit op Den <©:abc leg? opgetogen eenenanDeren toeg/ cnmocijten banberDe
gen. ^e (0?abe ban f^oBenlo en Den oberflen gfelflein fien Boe B« Bare gefellen ginB/ DecBalben maeutenfl»
er f ufcer Den Bcn/cn
De fcBultP20bincien/
op 't Collegie
banDe fïcBterugge/enguamenonbefcBaDigtDaerban.
gcbeputeerDe
ban DeleiDen
geunieerDe
feggenbe/
^ScBenBtoonDe Bier een grote to?eeDBeiD/ toant na öf,
Dat Die ban't Collegie oozfaBe toaren/Dat De bpanDen o? Dat Bp De gebangenen toel BaDDen Doen t'eten en te wuoba
ber Den föijn gefiomen toaren/Doo? Dien fp Den oberflen D?inBen geben en De getoonDe betbinDen/fo DeDe BPfe al? «"fee
^felftctn tegen Den toilen DanBban <@?abe31oBan ban Ie met Boelen finnen omgingen in'taenfien ban Den SJ'
Isaffau uit Bet guartier ban €>berpfel getogen BaDDen/ benD?ig üeniffe / Dtefe fuir oob toilDen Doen : maer BP
DetoelBefoBpbaergebleben BaDDe/ fouDenDe bpan? p?otefteerDe Dat B^m in 'tbangen fijn leben berfeBert
Den niet ober föjjn gefeomen Bobben: 00& ercufeerbe toacf/Bp toerD met bier anbereberbeDen.fóomenDe boo?
ftclj De <©?abe Dat Bet Collegie Bebben toilDe/ DatBP Den <©pfïag Bebben fp'tfelbebelegett.(€eDefertijDtoa^ ©c<Be*
Den bpanD aengrijpen fouDe/ en Boe toel 't felbe bpee? éSonop binnen t&arlingengetroc&en om 't felbe te befet? ***&
CareHSoer? I ten en te Doen flerBen. BeCieDeputeerDebanDe^ta? Jea„ e
nige ban Bet Collegie en boo?nemelijBbp
Da/inDietöDontBenttoerDe/
enfeiDen Dat fulr nem? | tenban^iefïanDfcB?ebenDen 27 3funpaen,§onop/ ©1^
mermeer met b?ieben noclj getuigen fouDe betoefen , Dat föennenburg met grote macBt fo te paerDc at^rc ;.a"0
toerDen / fo toonDe BP nocBtansS eenen b?ief ban Den 1 1 boet boo? Den ©pfïag toajS geBomen / en Dat De faBe JSJS
qjunp 1^80. Daer in fpBemfcB?eben/ Datfo berreBP toasfinbofergeflaltenifTe/ begeerDenopBemDatBpin nop.
alDerfpoeDigBeiD toilDe fcB^ijben aenDie ban^ollanD
te gronDe laten gaen/ om
^enlutDen niet t'eenemael toilDe
ff Hepen ban #o?loge: oob Dat eenfcBip met alle
bat aenfiensS DeiSfelben en in alrebiligentie gelief De op
mitfgaDerst
/'om metten finecBten en ruiteren/ Die fp alle 1 nooDD?uftbanb?ooD/bier
te treeften
loot en lonten in/fpeften
De fcBang?bleisf/
ban Den
^pftag
gelijr een^Deeljes genoegfaem gctoclDelijften Dertoerss pulber/
motBte
gefonDen
too?Den/ten
einDe
fp
geen
gebjeB
leDen/
gaDDen Doen marcBeren / en Ben alle gelijft op 3ön 45e? op abontuer of Bet goeD bp BenïuiDen DettoerjS gefonDen
naDe Bomfïe ercufeerDen/Den bpanD Den Bop fouDe bw
Den en Bern Den bo?Deren intocöt in Den ïanDen/fo beel Bp Den bpanD motBt geBregen too?Den/Daer ban Bp met
Doenlijft/ te beletten/$c toelB fcB?ijben Bp meenDe men lletBinga en Cifinga fouDe mogen fp^eBen / en De fa*
niet anDerg interpreteren feonDe/Daer ban BP niet BaDDe Be Doen boo?tgaen : begeerDen ooft Dat BP Defe Bare ge?
I legentBeiD aenDie ban ^oo?D-BollanD enelDersf fouDe
ïfflinïnacÈïcB^
toillen geBoo:famen:beBalben Dat 'tpertjftel ban <©lDen* oberfcB?ijben / ten einDe fpIuiDen fucce^ fouDen mogen
3eel en D'intelltgentie Die na bleeft/ Dat De bpanDen bin? jöeftomen / 't fcBeen aen Dit fcB?tjben Datfe feer perplejc
nen,§toolBaDDen/ooft3ijnbeDen6enBaDDe/en'tfcBeen! toaren Ben b^ief toajs onöertefient. €.ffb?anDi/
Dat uit Defen ttoifl / Die bp eenige geboeDet toerDe / toel <©?abe 3©tllem SoDetoüft ban l^affau fcB?eef ooft ten &mf
Dien mo?gen ©uum
g?oten onDienflbooj'tlanDfouDe Bebben mogen bolgen/ j felben Dage aen ,$onop/ Dat Den bpanD BaDDe
berent ■"
benDelen
14
et
Den<©pfïagm
teatf)turen
fonberlin?
met
niet
felbe
't
foDen©2ince ban èrangien
ge Dtfcretie en boojficBtigBeiD BaDDe boojgeftomen
en belegert /fo Den b?enger Dtefïrar uitterfcBanfe aen s'fr
icmten* ^cn ro Simp té De C>2abe ban Jüennenburg met Bern toa$ gefonDen Bern b?eDer monDlijft fouDe berftla oohaen
*£*Z ^cljenft uit 45?oeningeu bertrocfien na Belf3(jlAtoelft ren / en toilDen Die nacBt fien etiöfte fcBepen met pjobi &QI10P
befetten/ 006 ' anDe en munitie in Der feBanfe te Doen béngen met al?
elegerDen/ enmetfefianfen
Se fptecftonDbban
De iflebiere of S&aben Daer Bet oüDe Ca? DerBaeft/BegeerDe fijn raeD en aDbjjsf in alDerpl t fcft2eef
opte monD
w
«68i. accj wftam fjaööe tuffcBen De €em£ en nieutoebe? , ooft nopenDe Bet neDerleggen ban'teenbenDelfoIDaten
m*
gualpen beftellen*&&(
^oren be?öaeir 'Doo? faute ban't
te bo?en toel gefeiö toa^
befcBanfinge/'t toelftel
ftingen
s?
.
De
II. of
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Het vijftiende Boek.
en tröt In» pet ontnomen benbel terftonb nceb Die nacftt
na -<Docbum fouöc fenben : begeert boo2t£/ in een ingeiefb' billet/ Dat BP alle neeif igbeiD en blijt fouDe ge*
b?mften om ban Jgarlingen inljaeffc DiennacljtinDen
<öpfiag eenigc pjobianDe te fenDen / fo Ijet ban Daer
onmogeujft toatfpjobianbc of munitie Daer in tefen*
Den : Daerom (fclmjft 3ijn <0enaDe ) toillet DocB Betbe*
fïc Bier in Doen/fonfl: Debben top De fcBanfe en De 6necï>
ten berlo?en. <©p De fepepen falmen een groene mep
tteften / Dat fal De lofe 3(jn / Daer op fullen De ftneebten
in Der fcljanfen toeten Dat De ftbepenboo? BanDen3ijn.
hopman ^an$f Boutoinga te ïfarlingen 3ijnDe / toerD
te fefjepe met alDer ijaefïe met bete p20bianbe afge*
bcerDigt na Den <8pflag toe / Daer btjf baenDelen folDaten binnen lagen / Dan BaDDen ganfelijft geen p?obian*
De binnen/ berljalben fp Ijenaccoojt al gemaft Bab*
Den/ atë Söoutoinga/ Diefo tjaefl niet BaDDe nonnen
beerDig toefen/baer mette p?obianDe boo? ouam. 't3Cctoo?t toerbe gemaeftt/ Dat fp met Baer benDelen/ trom*
melen / getoeer /en bagagie b2p en bjanft fouDen Daer
uit treeften/ mits Datfe mofïen 3toeren in D?ie maenDen
niet te Dienen tegen Den Coninft ban ^pangien : maer
Ijcn toerD in 't utttreeften geen goeD gelobe gebouDen.
<©e <0?abe ban ^oljenlo toa£ miDDelerti)D tot Steeutoerbengeftomen/ enbeljiclt Deboo?f5 benDelen eben-

tod
in Dlenft
/ en namcntlijft
f*mt *M m\
binnen ban
^teentoijft/
en
bettoe
anDere/
JgenDerift
Den Berge
en fouter 3£02niBr/ DeDeijp in ©2ieflanD nomen;
öocBeenige Bebelljeuberenen folöaten toeten ban De
felbe benDelen / om Bare geDanen eeD niet te b?eften.
<©e <02abe ban föcnnenburg De fcljanfe ban Den
^PHag alfo berobert Bebbenbe / quam na Collum / en
meenDe De fïaD «JBotftum Die gantg open lag in te Brijflcn: maerDe<©?abe ban^oljenlo Beeft ficb terftonb
in eigener perfoon binnen ^oeftum begeben/ enber*
©ar
Smit,
gaDerDe Daer in met grote Baefte al Dat Bp mocljte/ De
benDelen ban «fooufling/ iperbo en anDere ©2iefe/
l&aflaufe en Sfelfïeinfe bertfroibe benDelen/ enDeDe
bc ^tab met feer grote naerftigbeib flernen en bc*
fetjanten: BP Deöe ooft <£>ofïmafto2en leggenDeop Den
^ccDijn een mijle ban J©ocftum / Daer Beitelt CntensS
cecmael* een fcöanfc gemaeftt IjaDbe / tocöer Oefcfjan*
fenenfierlien/leggenDebaerin 3iitte;0en benDel: tegen Collum ober DcDcljp Du Dicpbcrtoaren met in*
ïanbfe 25oercn: <Doebummer-3tjl DeDe nn ooh befeftanfeu / leggenDeDaer in hopman gian <£c?nput en l|op*
man 23?uin/ acfiter lochum in 't OngeraDeel lagen
pieften ruiteren.
^en 9 51ulpbeDe Kennenöurg ecnen flerften aen©cttcu^
nenimra» loop Doen op v^ocfewm / menenDe 't felbe toel in te fenj=
*fitsen
enen" öen
/ W DaDDe
fommige
toaterbeng
met geljeten
Dop en anDersf
toegeDamt
: maer
^ toerDcn
fo toelBom
ban De
acnioop j^obenlofe / bpfonDer Doe De Jpie&en ruiters Daer meDe
Zmmt °P Mm I öat <P mt öroot berlies ban bolBe / berfïroit
Wi& 3i)nDe/ toeDeromna Collum liepen, ^etoiile Ditbp.
^oebnm gefcftieDe / toaüS «cbert ban €nö <^20(lban
CoeberDcn met 3ijn benDel en bet benDel ban Sein ban
ben Cloofter/ met menigte ban ^lentife Boerente
peppel gebomen/ gelegen bier mijlen ban Coeber*
Den/ enmaebteeen ftbanfe om bet ^tebeften benen/
me &t&- cn ï50»02 öob De ouDe (lerbte De föinBDojfl acn De ,§taD
nrmen
tcnboift
leggenDe/ toeDerom op: De toelfe Die ban'tCollegie
Jltecppr! Der naDer önie berfiaenDe / fcb;eben aen ftet garnifoen
lti raerte ban^tcentonb/ ^toarte-jTuiöen fommige ruiteren
fel nel»
Datfe Daer na toe fouDen toetreeften en Die plaetö fien in
te nemen /fofpDeDen Den 17 gjunp'öm02gen^/Defelï
beboo?
ftettoater berraffcljenDe/ namen fifêeppel in/
Daer belebanDe öcnnenburgfe DooDbleben eneenige
gebangen. €n?f en Cloofter namen bpttjbg De blucljt
en ontquament. ^5aer toarenDcr beel in De föinBbojlt
een totjl tegen MelDen/ maer in'tlctfe mofien fp
©c Die
ficl] ooft gebangen geben.
3£>e P2ince ban €>rangf en / De toelfte bp Den €ertö*
P?ince
ban
<©* fjertoge iKattbiasf commiffie ontfinn
Den 1 1 ^unp
vansitn
1580.
om
te
toefen
^taDljouber
ban©2iefïa
nb/ ber*
tDcrït
öoubcr* flaenDe De gclegentfteiD Der fafeen ban ©2ie(lanD / beeft
'S °anaH»aec gefonDen Den Baron Barnart ban liücroDe
ïjuö.' ï&eere Uan turnen/ om te aenbaerben f>et %im&

nantfeftap ban ben gocbernemente ban B2iefïanb. ©e o»
©efe
^3unp 1^80. meDe
binnenbinnen
^eeutoerbciv
altoaerguamben
De<6?abe 5 banj|oljenlo
toasf ge* [**£»
nfgjj
bomen/ enbbnben fptc famen/ alöooft De C5eDepu* ^m
teerDe
ban De Staten ban ©jieflanD/<©ber(leban
raeDfaemafte
baerDigenfJonböcer^irft^onop/
tien ^an«u
nrn
benDelen folDaten/ in Dienfte ban De Staten <0ene* %itm
raei / na ^ollanD toe / om fo toel De Staten ban Êuib- mnu
als? 3&oo2D-f)ollanD te bertoitttgen De gelegentljeib en
geflalteniflebanftetlanDalbaer/ en te berfoeften eeni*
gef)ae(ïtge bulpctot ontfetban ^elf3ielen befettinge
ban eenige j§teDen aen De Éec gelegen / engaben fjcm
tot Dien einDe meDe D?ie b2ieben ban crrbentïe/ alle D2ie
ban Date Den 6 ^ulp/ ^So^TDe Staten ban i^ollanö
DaDDcnalDen 24 ^unptebojenaenDenfelbcn^onop
gefcb?eben Dat bp fonDe toillen De fteDe ban gadingen/
mitfgaDersS l)et 5po2t ban ^.elf3iel/ ten regarDc Den
lanDe ban J|ollanD Daer aen fo bele gelegen toatf/ boo2*
fien met benDelen ban fijnen regimente en (taenbe onDer ujnen opfiebte/ Dat De felbe in gocbe Defenfie en ber*
febertDeiD geflelt en geljouDen moebte to02Den tegen
alle getoelb en tnbafie ban Den bpanD/ alfo Die ban
©2ie(lanD fuïjc aen Ijen-luiDcn berfocfjt baDDen. ^e
boo?f3 ^onop ftaDDe toel geerne geften / Dat fjet BenDel
ban§an «obbert^of öobaertin ^clfsiel baöDege*
togen : maer alfo SCfinga €nte0 Daer tegen toajö/ toasf
Dp tot J^arling ingenomen, ^onop reijSDc na ^ollanti
toe met De boo2f3 b?ieben ban crebentie en DeDe fjjn uit*
terfleDeboir om Die ban ©?ie(ïanb affiftentie te ber*
f02gen/ Daerentuffcöen namen Die ban©2iefïanD ee*
nige nieutoe benDelen folDaten aen om te toefen onDec
't regiment ban De Baroen iperoDe l&eere ban fiu*
men / onDcc De toelfte toaö fCafte ketting / Die een nieu
benDel op:ecfjte te Ciaccramp,
«©aec-en-tuffeben toaren Die ban ^elf3tel in groter ©eï$
BenautBeiD/ fo Datter geen fcFiepenuitnocDni mocg' gnb
;££"•
ten. me ban^ollanD BaDDen opte €emfe gefonDen
bier ©02log-fcljepen: maer Die ftonbenniet beeian*
Derss uitrecöten/ Dan bat De ïtennenburgfe niet beei
920bfanDeban<®ber-eem$ ftonben ftrijgen; De toelfe
om nort) beter te beletten feftiftte De <©?abe ban ^oben*
lo5Perbomet fijn benDel opfefeere fcljcpenDertoaersf:
ÖP fonD ooft Co?nput met b?ieben aen De belegerbe/ om
Daer in te 3toemmen toaert Doenlijft en BenluiDen te
(ïerften entjopetegebentot onfet: Dan Bet gat Der Baben toa^fo obcrpaelt en met fcbilbtoatbten befettet/
Dattetal berlo^en moeite toasf. <0errit€nten3S ilieu* ©c^
tenant toaö metten eertfenuit ^elf-3ijlücrtrocftenen Jban
bcrbo?DerDe aen De uitgetoeftene Der <©mïanDen en an* gJst
Dere feer om ontfet. 3£e <02abe ban ^oBenlo DeDe alre* smal
lep toeruflingeDoo? öuningam binnen ^oeftumge* Ww™.
reeb maften / en Bp Baefie Bern om fijn bolft bp Den an* tf JJJS
Deren te ftrijgenal toat BP mocBte/ De gene Die Baec («ten.
goeD ^ollanöjSgetoecroptierDenberger^eiDe berlo*
ren BaDDen / toerDen toeDerom getoeert met Bet plomp
g&uitg getoeer/ De toelft Den fBalcontenten opten
ïttjnftroom afgenomen toass getoeefl : Daer na nam Bp
uit alle De benDelen De Deftejttnmen/ enauamben xi
fjulp met omtrent 50 fcBepcnboo?^elf3rjl/fterfefönDe omtrent 700 man/ en raeb gefiouDen BeobenDe/ be»
floot BP öeg anDeren Daegö b?oeg Den bpanD aen te
grijpen. <©e uitgetoeftene <0mlanDfe togen fijn C5e>
naDe te gemoetc na €em0Bo2en om aentoijfinge te
Doen / en meDe te % anDe te treeften / DocB quamen niet
bp fijn <0enaDe in gcfp?eft: ooft togen De 5$eere ban
|gienoo2t/ïlengerssten §pofi/ |Bcllo2320fma 0P3Ün
<0enaDe fcBip / Dan alfo frjn <0enaDe geen boo?raeD o«i
<©elf5tjl tefpijfen meDe b2acBt/ fo 5ijn Dcfe ttocna
CmbDen gefonDen aen De uitgetoeftene uit De <Smlan*
Den alDaer / om boojraebban fpijfe te berfo?gen / boo?
Die ban ©elf^nl / Doel) Bet toaö ii\ Der uitgetoeftene»
macBt niet. 3C5inga €ntenjS mette folDaten binnen
^elf3ijl leggenDe toonDe ben luflig cm uit te ballen/Op
fo berre 3ijn <©enaDe aen ianD quam / en 't fefteen Dat
De beleggers bol fcftticftentf enberbaertBeiDS toaren en
flonDen al in ttoijfel ban te blucBten : maer atë men fag
Dat De Cttabe ban Sennenburg De 3tlöanoife %an?
eters? Daer BaDDe Doen bomen/ en Datmen bernambat
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alla fön anöccbbïh ban CollHmaenuuam/toeröc niet i beftalenbe eeneeutoigefcftanDe Doo2ftet oberïcberen
gcrabengebonben Dat^oftenlo aenianb
bomen fou ban baren <©berfieiD : bele ban bc felbe folbatcn Uleben
De: fojgenbeDatmenDen belegerben meer fcljabe Dan inbienile banöennenburg/fp babben nocb botec en
Profijt Doen fouDe mogen/ in Dien men De beleggers bae0 genoeg/ Dan fcibcnin 14 bagen geen b?öobge*
met fo toeinig bol* met onfeberfteiD aen tafïe en toeDer> pabtefjebbem ^abbenfpnoeft? of 4 bagen tegen ge*
om af toijben mofïe. *©erftaiben toerbe ^oftenlo gera- bouben/ iobenlo foubefe met getoeltontfet ïjebben/
ben/ bat ftp eerfï een ^cljanfe manen foubetot Öittoir* D002 be aenbom jle bec €ngelfe en anöcce fecMuibem
^ieban doeningen maebten grote tciumube boe
ba en fo boo?t aen te feftantfen tot *Self3ijl toe : maer
befen caeb toecDe ooh omgeftoten bp enigc/en mett boec tefe (i^bte berobert toatf : ©inbenburg en &toertgcn
ölieen mette feftepen af na 3©atam / altoaec be toaeftt too2ben baec en te 3©ebben in gamifoen geleit : ©ogel ©f tetd0
becfïcoit toecbe en tyti boeten gebangen om bonbfeftap ban3turtcö f!crfft02tjS baerna inbégebannemffe: menten
, ü8. ) te ftebben. 3&en t % gulij guam <3|onböeec giofjan ban 3ian €nten^ en Clae^ 23oUrmania toerben langen ban^
<©ubenboo2be ^eere ban JBarmont 3Cömitael ban bacr na berranfoent: 2Cfinga €nten
$ ontliepet int lefle 'ZZ
l^ollanb/ en ben ©ice-abmicael 3(an <0acb?antf5. ook en eemge anbere. <©ie ban doeningen
baelbenetli> faam
albaec op be €emfe. &e belegerbe biclen altemeté be|iuchengefcbut0uit^elf3ülenb2acfj
ten'tin<02oe; ?°^E"
fioutelijb uit / omftaec b2ienbenmoette geben batfe ntngcn/ tegen ben Dann en toilïe ban ^opm
an ^toert^ S3 mS
fouben aenbomen : maecalg fp fagenbatöefcljepen Cert.^felftetn en 'tnrtjgf bolb togen
alle befebcpen/ cm bed
fommtge bagenopte <£emit iagen/ fonDec iet uitte uugcMomenbe^olIanbfe<©02logfcbmet
cpen/naColIum/ ®me .
cecDten / toecben fp onlufiig / oob Dabben fp niet te eten
in 'ttoacen
quame
en
Pleger ftet
bp $)oben
lo / baec
n te
alceb
ban boter en baetf fonbec b200D.
cöpbe
m ^o?tb
aenge02n
bomen
cegiment
€n* mu""4
I^oftcnlo geenmiöbel fienoeomfiaectemogenont' gel0bang(oDan^o?it3f!crb 10 bcnöelcn/onbccn>
fetten/ feftjeef ftcnluiDen eenen bjief/ Dat fp ftet noeft nen c@ber(!cn ïicutcnant HSojgant/ en bc Capireinen
eenige bagen fouben fiente gouben: team ftp ftabDe Cotton/ 25ifiTdjop/ f uc ©tllem^/ Cftcttcrton / <©ail*
tijbinge ontfangen ban be bomfte ban ctltjbe bacnbclen ïo / en anoere / met een bacn rupteren : baer en boben
<£ngelfe enïBalen: maec in Um niet/ batfe fouben öcn<0berfren IKicfte Caulier / met fünfcö bacnbelen
ficneengoeb becbjaeft te manen/ fonbec DcnDienfïte 3©alen onber fijn «Dbcr|
Ht'eutcnant pettain/ en
beef toeten: en Daec obec bectcórbljnfecretelijb toe- <©2enu / i^oir / 5|afpar re
/ CrefTo
niere en 00b een bacn
Deromna 3£ocbum / iatenbe gflfelffenn met bet brijc^ rupteren/ ennocüecn beel anbere gDuptfe rupteren/
bolb/ feftepen en gereetfeftap op De €emfe leggen/ op Uie boo^bp ^tool / gaffelt / ^teentoijb en «Sebentool*
Dat De belegerben ben moet niet fouben gefteel berlie* ben gebomen en baer bergabert toaren.
<©etop(e ^eif3ijl noclj belegert toa$7 fo beeft be
fen / en oob om ftennenburg in b2eefcen aeftterbenben
teftouben/ enbatftpfun boo?genomen aenflag foube <6:abeban ïlennenburg acnbenp2inceban #arma
mogen fonber perijbel boïbjengen. g&en boo?f3b?ief obergcfebjeben ftet gelub en bict02ie / ïjk ftp of ftet boiö
feonbemen niet beftellen / en bc ontfettertf toaren fcftiec mct^cöcnb gebomen tegen Der Staten bolftftabbert
felf$ uitgeftongect/ toant baec toaj? geen mibbelom geftab : bier bagen baec na fcft2eef ftp tocbecom aen Den
nieupjobianbetebopen/ en batfe mebefaoefttentoass §p2inte ban pacma befen bolgenben b?ief / betoelbe in
op*
ftanben ban ben Staten bolb 10 gebomen / Die top goeb
aTjcnTo
üoftenlo te <&ocbum gebomen fijnbe toog tecfïonb gebonben bebben alftiecte becftalen / betoplebe felbe
HM
al 't bolb bat ftp baec ftabbe / boo? ben <®pfïag / ia* uitten ojignelen injfcancoife talegefcft^cben/be felbe
h}ben met
tenbe 3&ocbumin be betoatingc
ban be 25oecen bie binnen doeningen gefonben fó getoeeft / op batfe fou*
ItDdti baec toe ontboben toacen. 3£en <©pflag toecb ftcm tec= be mogen getoaccfeftout fijnen toefientoatfpbanfta*
!»
ftonbobecgegeben met bet benbel banglolle 3lieube> ten<«5oubcrncurte bertoaeftten ftabDen/ bpalbimf)p
JCDO
ma en alle ftaec getoeet / öc pecfonen met Ijaec bagagie eenief fo bele bolt Daer in bonDe brijgen / Dat \jp fiaecDec
Jl
bjp: maeciii bjie maenDcn tegen Degeunieerbef^o* meefïecmocDttoecDem
bincicn of 25onögenoten niet te Dienen.
Myn Heer e.
<©aec na troth ftp boo? |tëormeber3ijl / bó02 toelbe
aïjenfo
Itmc De %\)[ of ^lupfe bc ccbiccc 3Lautocr£ (W be «©mlanben
lanfc ban B2ieflaitb fcbciDct ) uit bc ifëoercn ban ©Jiefïanb TK verfekere my, dat uwe Excell. fal ontfangen hebben 5t5ffTibe
■■■de brieven die ik aen de felve gefchreven hebbeover JgS
luöc
iiomc boo? bp <0erbc0 bloofter afbomenbe inbe 3ee loopt/ vier dagen , en in 't feker verftaen de geftalteniffe der faken vandefen quartiere : waertoeik voor als nu anders banöm*
nmburj
b'toelb itennenbucg oob befeftanft en een benbel bneeft* niet
<
toe voegen fal,dan dat federt dat ons luiden by Doe JJfJJj!
ten baec in gcleib ftabDe ban 300 ftoofbcn/baec©becfïc
ban
toajs ^ampfon
beften
een
kum
"►M»- hopman
*(wynnui
vu>>«a-ua>
(v"'"l'lv" ban
vi...
^6»!.^..
■»■»..
..u...
"^vg<-">'
ujugv.»ïi.4.n.)
IUU>|)
VailUCIl
V/VCiICCIJ
wtl
bejegent
fijngeweeft,
'tadvys
vanden
Overften
^?tnce
^>uptfec: XiC^C gaben ftcn 00b Op aen ^OfteMO opbe

ïl!->rt-4»>ï1-».vV»,Mi rfVM.IS» »■».■>
»-VMi>i» IllM-flhfrilO
boo2fcb2cbcn
coiibitic. "X\&C<>
^efettoee
betobecbe lïDtlhölört
benbelen
fcljibteljp meteentaeftt na De feftepen boo2 ^elf5ijl :
Daectoecbenfp benbeleggccjS boo2bencufe acfttecaen
eenjacbtftangenDe in'ttoatecgefïeept/ totttooft bec
belegerbcn : maer fp ftaöben Den moet al berlojen / en
'ttetlcbcn.
felbe ijaDDcn fp al betoont meteen3toert baenbel uit
2üfinga <Êttten# en ©ogeï ban $fiuricb toacen in
I siebnn
föennenbucgss
Eegec om fp?aebtc ftouben ban lm 5fo?t
fflftöl
■rla:
obec te lebccen : baec tegen toacen <©penb2ug en noeft
cilte- eencntot<©ijfetë in<©elf5ijl: DaecentufTcfjcntoectec
ij.
ban aennenbucgiS toegen mettcbnccbtengeftanDelt/
Datfp'topgaben op bcfe conbitien: bat fp uit fouben
tcetben met toittt coebebcnö in ftaec ftanben fonbec ge^
ïxicei/ latenDein ftanben ban ben <0?abe alleftaecge*
tocec/benbelen/ gefeftut/ pjobianbe en bagagie/ en foü*
ben in D2ie maenben tegen ben Coninb niet mogen üU*
nen/ in fóennenbucgö ftanben fouben fpfcjS gebange^
©efoI# nen laten om fijnen toille mebe te boen : toelbe toacen/
tarn
5fifinga €ntcnö / <iriae0 ban 25oecmanta / ©ogel ban
>eif?iii 3B«rib/ ^acob en gjan €ntcn0gcb?ocbec!S/ en ©liegec
-be« öc banDcc^tcitberb. <©efeDtoongen DefolDaten ftetac?
«tïï C002ttc onbertcbenen totftaecfelfö be3toaecniffe, (©p
craben Dcfe conbitien tiocben fp ben 19. gjuItjDaecuit/nabat
bcr©, fp u>at meec ban b?ie toeeben toacen belegett getoeeft /-
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en Capiteinen heeft gedragen , fich tot Collum re be- öan
ffUnnfor*
mo^n .-I a «^.^
m^U.„.'.'i. ..._ r\
1
/_ Ï3fll
fchanfen, wefendeeen mijle wijt van Dockumvoorlx &*xm'
alwaer het meeftendeel van het krïjgfvolk , dat uwe
Excellentie belieft heeft ons te fenden , haer legeringe,
ten beften mogelijk is geweeft, genomen heeft>verfekerende uwe Excellentie , dat de veranderinge van het weder't( welk zedert 8 of 9 dagen geftadelijk met regen*
gemengt is geweeft ) ons grotelijx belet heeft de vorderinge onfer faken , en van fijne Majefteiteenen goeden
dienft te doen, om onder der felver gehoorfaemheid
te brengen, defe rebelle Vnefen , alfo wy wel fouden
wenfehen : middelertijds word ter niet achtergelaten
van 't gene daer toe eenigfins dienen mach , en hopen dat God korts onfen aenflag fegenen fal , en ons de
victorie geven over de refte, aengemerkt 't goede en geluckig begin, datwy gehad hebben. Aengaende den
vyand , de felve houd fich geftadelijk binnen Dockum,
geen macht hebbende, om ons te deelen , en min om
den Delfziel te ontfetten, al ift fchoon dat de vyand, om
fijn volk ( datfehier door de foullenen verderf van de
foldaten geheel uitgereert en defperaetis) te vertrooften, 't felve fchijnt lichtelijken omdoen te vinden,
maer 't is al abuis : want wy hebben in onfe faken fo goede voorfieninge gedaen, en benauwen fo na die van binnen, dattet den vyand onmogelijk is tot fijnen voornemen te geraken. Een belet ifler , 't welk is, dat ons Le-
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ger

tfft

Het vijftiende Boek.
en andere commoditeiten fowel met brood
gernietchre
vereifchen, vöorfienis, eh hoe wel defe
menmo
Stad middelbaerlijken van alles geprovideertfy , nochtans iffet niet mogelijk daer uit fo veel te trecken als
ons nodig valt: gefchiedende 't felve door diverfe
iiumeuren van defe Burgers, de welke hen altijds
dragen na haer oude gewoonte , te weten , met rebellie en hartneckigheid tegens haren Overigheden ,
lijnde oorfaken van defen een hoop quaed-gunftige
luiden , die onder ons fijn verleidende de Gemeente door fekere perfuafie, die fy haer willen indrucken van re vallen in een eeuwige flavernye j by fo verre
als fy fijne Majefteits krijgsvolk binnen hare Stadontfangen, hebbende felfseenige (die wel vermenen onbekent te wefen ) onlanx eenige gevangenen Sectarifen in 't heimelijke inftrumenten gegeven, waer mede zy fouden uitbreken, 't welk ons grotelijken mifhaegt: maer de faken fijn noch op fuiken voet niet,
om ordre hier in te ftellen na behoren : confifteren-

tiet'
recljtuu*
ban ben
«&taö>
nirifege*
önrn öen
f80 op
'r1 fï
uft
toanöc

(F.aij.)

SCnttoetpen bergabert/om te Banbelen op be faften ban
befe Janben ten gemenen beften ban befelbe/ en beteijle b'€ert$fjertog ifêattBtag Bern felben inbe boojfj
bergaberinge niet liet binben/ maerficB baer ban aufenteerbe/ fo Beeft BP ben 21 ^ulpbe felbe bp fjemin
fönSogijüS ontboben/ altoaereen beelber felberboo?
laft ban alle b'anbere gecompareert fijn / om fön bette*
ben te berflaen/ fo Beeft Bpbe felbe monbelinge befe
Barangue gebaen en baer na gelebert bp gefcBnfte/ on*
bertenent bp ben Secretaris Houflin.
V/TYn Heeren. Vele en Wichtige redenen i eh felfs
-■"'-■■den ftaet der jegenwoordiger faken belangende,
die ik gaerne verfwijge, hebben my afgekeert my
in perfoon ter vergaderinge van de Staten Generael
te vinden jen veroorfaekt, ulieden alhier te ontbieden,
daerom ik begere daer vanby de felve ontfchuldigt te
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werden ; maer 't fal ulieden believen hen te rapporteren, <©.ene>
dat ik niet twijfele of mijn Heeren Staten weten feer we1,
wel, dat ik fijnde ontboden van eenige vandevoornaemfte Heeren defer Nederlanden, en daer na ontfangen by verdrag enwenfch vaneenen yegelijke, ikmy
alhier vervoegt hebbe , felfs met groot perijkel van mijn
perfoon , en te f ugge ftellende mijne eigen faken , hebbe my gehelijk gevoegt tot die van de fb feer verdrukte
en beroerde Gemeente , daerenboven voldoende in al-

de 't felve in 't caftigeren van den gehelen hoop , en met
geweld de felve fo fwak te maken , dat z.y ten eeuwigen dagen geen middel krijgen , om 't hooft wederom
op te heffen , 't welk ganfchelijk nodig es eens vooral
tegefchieden, gebruikende alle middelen van wreedheid ,en felfs met alle rigeur invoerende de Spaenfe Inquifitie,aengefiendataen 't effect der felver beftaetde
gehele verfekertheid en reftableffement van den dienft
Gods , alfo ook van de autoriteit en behoorlijke gehoorfaemheid van fijne Majefteit : maer hier in is van noden
fecretelijken en met behendigheid fich te dragen. Mijen (
nenthalvmijn
Heere) ik heb hier op met eenige felfs van de Magiftraet (wantzy alle niet fijn te betrouwen) geraedflaget , en vinden t'famentlijk, dat
gearri veert fijnde derefte van onfe fterkten, die noch
over den Rijn fijn,uwe Excellentie fal behoren te fchrijven aenden Overften van onfen leger, ten einde dat
2»y my behulpelijk fijn , hopende middelen te vinden
omonferefolutieter executie te leggen , en alhier een
goed garnifoen in te voeren, omabfolutelijk te gebieden, doende in alder haeft alhier een Blokhuis of Cafteel opbouwen, als eertijds gewecft is, waer toe wy goede middelen fullen vinden/tfy door nieuwe fchattingen,
of confifcatie van de goeden , der geenre , die fo tegens
God en' den Coninkgerebelleert hebben. Hiermede
kuffende dienftelijk uwer Excell handen , bidde God
( mijn Heere ) defelve uwer Excell. te verlenen in voorfpoed , een feer lang en goed leven. Gefchreven tot
Groeningen den igjulyanno 1580. Onder ftond gefchreven uwe Excell. onderdanige en gehoorfame dienaer,ondertekent George de la Laing, boven op de rugge
ftond, Aen mijn Heere, de Prince van Parma,Gouverneur en Capitein Generael voor fijne Majefteit inde
Nederlanden.

bidden, dat fy door eene verachtingevande oude verbinteniffe en grote obligatien, die fy den Roomfèn Keiferfchuldigfijn, fichniet lichtveerdiglijk werpen inde
fubjeótie ( veranderinge feer periculeus) der vreemdelingen ,en dat fy gedenken aen de gunft en vrundfehap
van 't Edele Huis van Ooftenrijk, daer van ik een lid
fijnde , de Heeren Staten bidde, te willen opentlij k verklaren deliefde die fy tot mijnen perfoon en huife dragen, op dat ik daer na mijne faken fchicken mag: bid
ook hen indachtig te maken in alle naerftigheid den
groten nood van mijne domeftiquen by gebreke van
betalinge, opdat fy terftond daer in willen voorfien :
aengaende dereft fult haer van mijnen wegen ofrereren en prefenteren mijne bereide goid willigheid , goede
affectie en genegentheid.

"T\€n 18 gimpi 580. té tot atrecBt ban tien «§tab*
-^tjuife afgelefen/uitten nameban ben ,§tabBouber/
^cïjout/ 25urgemcefteren en ^cBepencnboo? ober>
nomen bes föaebg / bat gene ^nefterg of geoo2öe per*
fonen beföoomfe ïleligie metten aennleben banbien
binnen ber ^tab nocfite bet ^jtabtf typBeib fulïen erer*
cercn/birertelpofinbirectcnjn/ op'tberbeuren ban
Baer beneficie of officie inbien fp eenige Bebben/ fulr
niet fiebbenoe/ opeen boete ban 10 gulbenen batbp
pjobifie en tot bat anberg bp 3ijn €rcell. en be Staten
boo?noemt
op 't poinct ban be Religie boo?fien en gefïatueertfoube5ijn.
gjnteröicerenbe en beïbiebenbe boo?t$ generalijn en
fpecialfln alle «BeefteUjne perfonen geoo?t of ongeoo?t/
mans of b?outoen ficB langeg bec fïraten te begeben in
nleöerenofftabijten biemen noemt 43eeftelijneof ge*
pjofeffibenleberen/optebecbeurte ban be felbe nleberen.
<©?bonnerenbe boo?t$ alle patere en ifêatergban
bt Contoenten/ Bareconbentualen bte fulr begeren fuU
len/ te laten gebjuitten en genieten be bjpjjeib Ben bp be
naber Unie en Heligton$b?ebe geacco?beerten toegela*
ten / op berbeuren ban arbitrale correctie.
omtrent befentijb toarenbe Staten generael tot

fT^er op Bebben
generael boen antXJ-tooo?ben:
bat fpbebanStaten
fijne ^oogbeib
Baööenalle
goeb en bol&omen contentement : bat fp nimmermeer
fouöen bergeten be goebe en aengename bienften biefjj* <&ent>
Dpbc
nel^oogBeib befe ianben tot noen toefo goebtoilligen rael
ffj'
ne
&tatc\i
bltjtiglijn Babbe getoont : bat fp oon fouben boen boo^ ^oojk
fientotte betalinge ban alle 't gene Bern tot fijn onber*
Boub toa0 belooft:ten Babbe 006 aen Bare goetoiligijeib
niet ontb?onen / maer alleen ben feer Bogen/ groten en
Bcib ge»
ertremen noob baer 3P Ben in bebonben/Babbe be beta- sebcn.
linge maer boen retarberen en uitpeilen : fp bebannten
Bern ban fijne goebe en trouBertige bermaninge/en fou*
ben nimmermeer bergeten be obligatie en berbintenif*
fen
biefp ben&eifer
en ben fóoomfen -ftpe fcBulbig
toarennnaer
nabien ben
tfoning ban ^pangien/fonöer
aen te fien be tnterceffie en boo?bibbinge ba» fo beie ïjdningen en potentaten ban CB?ifïenBetb/en felbe banbe
|Ba j. ban öe föeifer fijnen 25?oeber/ nocB oon 't gefclag
en be tranen ban 't fo fe*r berbo?ben en bertooeft e M^
berlanb/Ben uitterfleberberf toagsfoenenbe/enbat nor \y
be iegentooo?öige ellenbe en jammer Benltiiben ober
't Dooft öangenbe/ Bet Bert ban ben felben Coning niet
mocljten betoegen/tot mebeltjöen ban fjjne goebbJillige
onberbamngelp fijne ïtoog&eibmet onbenent toa^/

len poin&en en articulen by my belooft t'onderhouden,
wefende alleen bedroeft, dat ik, mits des tijdsongelegentheid , niet fy geftijft geweeft met fulke fterkte , dat
ik defe Provinciën hebbe mogen brengen totten glans,
vrede en rufte, daer in fy plachten te wefen : om de welk
te doen , nochtans my noch wille , noch naerftigheid oit
hebben ontbroken. So nu de Heeren Staten tegenwoördelijk alhier fijn verfamelt om eendrachtelijk te
handelen tot het gemene befte , over de fake van defe
fo feer benaude Nederlanden , het betaemt my niet hen
een regel te ftellen , en my tegen hun profijt te oppoferen of ftellen : maer alleen hen te waerfchouwen on te
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en Datfp fcöbenöien bcrlatcn toaren ban De öulpeen migeanDerep?jnccn gefloten rjcbbcn optó rufïen een "
befcöerminge ban öet rijfte (Doo? Dep?actpeban öare grote armcpe/ om Dit Coninferijft ban (£ngelanb te m (C
alöecbittcrfle bpanöen ) bpfjenluiDenfo Diftmaetëmet baDeren/ metanDere öare Stëajeftefae? Dominien/ en "
alle ootmoeDigljeiD en beljoo^lijfeeeerbieDinge berfocöt/ ban bc ftrone en ban Der onDerfaten goeDtngenenban "
fotoaren fp benoDigt/ obermitg DennooD ban De ge- De Coninfcnjnc te Difponcrcn t'öaerlieDer beliefte- $2e* «
menetoelbaert totbcfenfie ban De arme onDerfaten en tenDerenDe DaerDoo?De gemeente ban oefen Contnft* u
öare eigene
en «moeten
te foeften De ftulpe/ rijfte op te ropen mmi& murmurattï 'atófttötïïen
öpfianD en toijben
befcöerracnifTe banacnDen
<Boo2luc[)tigen imagineren : toaer Doo? fommigc ban öacr-lieDen "
5fur(l Den hertog ban 9dnjou/ SClencon/ ffc metten complicen fouDen mogen te fïoutclijfter perfitfetenin M
toelftenfp al ober eenige faren inberbonb geftaenöaD* , öaerlicDeronbeöoojlijfteenanberequaDe boojnemenjs "
Den/ fo fijne ^oogöetb toelficnlijft toas: nocötanöin enbofe aenfïagen te continueren. iBaecfiarc iDaje
fulftcr boegen/ Dat D'alliantien Deling ban2öour* ;fteit confïDererenDe«5oD0 goeDöeiD/ öoefp en öaer ge cc
gonDien en Der HcberlanDcn / fo mei metten ïïoomfen 1 ïjele Coninftrijfte/ tot nu toe bp fijne goDIijfie en fpecia*
ftöftc / a!ss met alle anDere nabuur-Rijnen fouDen blij* jïe p20tectie gepjeferbeert Hebben getoeefï/en Dat fp uoit "
ben in Den geheel en niet pjejubiciabel fouDe toefen/ Dat |öeeft geattenteert ecnige faften om eenig b^emt J32in*
fpoon metten boo2f5 hertog niet fouDen öanDelenfon* ceteoffenDcren/DanalleenlijfttotDefcnfieenpjeferba*
Der fijne l|oogtjeiD te geben alle rebelöftefattëfactteen jtie ban öaer Coninftröftenbolft/ fonDcrDatfpgefocljt
contentement.
Heeft op ecnige anDece |B?ince eenigc poffeflïc te ufuc* < cc
peren / in toat maniere fp Daer toe gepjobogueertitf cc"
mis ban
cc
2ïlfo in DefetijD ooft fcuerebefteUingengegcben toer* I getoeeft/ en opojtuniteit geöab öeeft om anDeröte"
, <c
jlabat.' Den bp Den Coninft ban $abarre en jp:incc ban Con* Doen. €n Daerom gelijft aisf öare Jfêa jefïeit Danftbaer* iC
? en
>?ftce De op bjpbüiterpe / en Dat uit ftracöte ban Dien in 2te | lijft beftent/ Dat Defe öare en öaertf Coninftrijftg p20fpc* cc
au
lanD eguipagie geDaen toasv Daeraf eenigealreDein ; riteit fo langen tijD alleenlöft pjoceDeert ban «8oD0 "
;onbe
^cetoaren/fonDertoetebanDen^ince of Staten. ,§o goeDöeiD: alfo ook niettemin/ binbenDcalfulftcftran* ce
euen
Ijebben
De Staten ban ^clanb 't felbe Den$?ince ban fee gecftcngeceet3ijnDe om Defen patë en öare gemeen* "
\*
tt
tf
«ge
„(t <Drangicn tc Hennen Doen geben/ Die 't felbe fecr b:eemt te te perturberen / fp binD nooDfafecIijB / De miDDelen te £C
Mr bonö/ en Daerom geraDenDocöte 't felbe bp alle miD? gebmifeen Die <®oDöaerbcrleent öeeft/ eninöaeröan* "
jwpe trelen te beletten tot beiligöeiD ban Der ^ee / en confe* Den gefielt Doo? De fterfete en getroutoigöeiD ban öacr cc
ÏS? cutibelijïi ban De negotiatie : toaerom De <©ecommit' onDcrDanige / getroutoe en beminDe onDerfaten / mette 'c
e Ww teerDc Raöen ban De Staten ban ^elanD Den 15 giulp toelfee en Doo? toiensJ öulpe / Doo? (©oDiS gratie \v iss en IC
fclj?euen aen Den 3CDmirael gionnöeer aBillem ban fal 3(jnmacötig genoeg om alDeröanDematöt te lan* 'c
•<npcR'
è>ra
:n niet
ueftaen 25loiö gefeiD (vürcjïoncf/ niet toe te laten Dat alDaer/ 1 Deenter5eetetoeDer(ïaen: en tot Dien einDe öeeft öare i£
nocötc in 'ttocfiguartier ban ©laenDeren/ DaeröP IBajeaeit nu onianr Doenoberfien alle öare SanDen 'c
<0oubcrneurtoa0/ ecnige foDanigefcfjepen fouDen toe- j Do?eDe geöelemacöt ban fym onDerfaten/ en Defel? tc
ocaiff tocrDen/ of De gene Die dDer^toegerultmocö* ! begereet Doen mafeen en Doen toerufien/DinöenDe'tfcl* <c
tenfijn/enalreDeinEectoaren/ alDaer fouDen öabe* bealtijDiS te continueren om Die gereeDte öebben/ tot "
hen. €n op Dat De pjtnfe geDaen ban fefeer ttoe fcöepen toeDerftanD ban alle bpanDlijfee attentaten fo ter ^ee <e
feomcnDe uit Bliflïngcn / Defe ilanDen niet pjejuDicia* , afö te gtanbe/ op Dat/ gelijn öace m&ajefteit noit eentge iC
bei fouDe fijn /foberre Die berboert too?Denafiocöel!e i Wftt caufe gegeben öeeft/ toaer Doo? ecnig b?eemt '
ofclDcriS/ Daerfeban goeDenp^infe fouDe mogen bec* | ^incefouDe contrarie öaer-iieDer liguemet öacr at*
ölaert to02ben / tot groot naDeel ban De Negotiatie ban ; tenteren eenige fanen p?ejuDiciabel tot öaer üoninfen> c
Öertoaer^-ober ban De fcöepen Die tot nocötoe alöiec fee en SüanD/ alfo 006 inDient gebeurDe Dat pemanD "
gcenpartpebanDerfafeeberfelaerttoaren/enD002gaensi 't felbe fouDe Doen/ öare ffêajefteft ttoijfeltniet offp c<
öare i^abencn b?pelijfe gefre^uenteert öaDDen / en Die* fal Doo? 450D3S gratie en mette macöt Die öaer <©ob ge*
men Daerom ber^onD Dat nocö b2pelijfe beöoo?Den te geben öeeft / De felbe toeDerflaen / en öare gocDe onDer*
traficeren / tot Dat bp gemene refolutie anDcrg geraDen faten pjeferberen ban alle Dangier. €n Daerom öare "
fouDefijn: toaerom öaec berfocfe toa.ö DatöP W alle möajefïeit öeeft goeDgeDocöt öaregoeDe en getroutoe "
beguame miDDelen Defelbe fcöepen fouDefien aen te öa* onDerfaten tebermanen/ Dat fp-lfeDen continueren in "
ïen / metten fcöepe De toclfe Die p?infe geDaen fouDe öeb* öaerlieDer beöoo?Ujfeen en onDerDanigen Dienfl aen Den c«cf
Den/ om te beletten 't guaeD Doornemen ban eenige/ tot almogenDen <0oD / en in bereetöeiD met öare licöamen "
groten onDienfie ban DefeSanDen/enalöDan in De fa* goeD en macöt om te toeDerüaen alle interp?infeuDie "
fee berfien te too?Den na beljo?en : toant fulr toajS Den fouDen mogen geDaen toojDen op Defen öoninferijne : £C
en intentie ban fijn pjincelijfee €rcclï. en ban geloften öare ifêajefieit Debeelt allen anDeren cc
toitlc
)uDIica'
ie bic Dir
^c Coninginne ban CngelanD l^ztft ooft in Defen iebenDe binnen öaren öoninftröftcn / en De toclfte in ee* cc"
tijDDocn publiceren in CngelanD Dit nabolgenDeplac* niger manieren in öaerlieDeröertegeroert fouDen mo* «
innr
I 0?n 3ijn Doo? eenige onnaturele affectie jegens* De uni* "
>an >iE:t > caet.
i berfalerufie ban Defen ^oninftröfte/ DatfplieDen toel "
elano
leeft
rm De (ffoninginnc. «De Coninginnclgfee naajclieit/ boo? öen fien en öare jpajedcit niet moberen bp eenige <c
oen
J^öcmcrfecnDe De continuatie / ja eer bermeerberinge anbere faicten of boo?|ieilingen / De föoeDc of ,§toeert cc
oc^n banDebofeenberraDclijfteboomemenöenfollicitatien banjuftitiejegensf öenluiDente gebiuifecn/ toaer ban u
iso banfulfte rebellen en berrabertf/ alö3ijn tn b?eemDe 3Pboo? öaernatuerlijfte goeDöeiD langen tijDgeabfïi* ctcc
feenlijft të De felbe in ttjDen te c c
' „ 3lanDen / boegenDe bp öenMöen oofe anDere / De toel* , mert öeeft / öoe toel/ enöaer
fo fp ooft Dinftt te Doen : en boo?* ft
„ fee (alö bolft Dat niet en begeert te leben in öaerliebet j moeten geb?uiften
bolfte bermaent fp/ Dat "cc
ön/ en Der Dat alle foo?te ban öacen tooo?Den
)uitDit€oninftrtjftgebloDcn3
„ eigen ©aDerlanD tüD
of gefcö?ifte fp cc
gelopen öebben ban plaetfe tot fpïteben / toat rumoeren bp
„ De toelfte lange
„ plaetfe / en ban öet öof ban Den eencn $2ince na Den fouDen mogenöosen balfcöclijft gcficoit bp berraDersv
anDcc / maer fonDerlinge na De flaD ban ïtome/ en bin* of buiten Den 3tanDe/ ofbp ftaerlicDerfecrete compli cc
„ nen De felbe balfcöelijfe en berraDelijft/ bp alle miDDc* een en fabo?iten binnen Den UanDe/ DaerDoo? nietge; (F. 120.)
, lenöenluiDen Doenlijft/ gefocöt en gep?actifeert/ alle mobeert fouDe fijn om öaerluiDcr onDerDanigljciD en
„ manieren ban bolfte opteropen tegen öare iMefteit couragie te bcranDeren/ gclijft öare iBajefïett bpte <c
„ enöaerConinftnjfte/ om Daer Doo? fo beïein öenlui* gratie «©oD^ öoopt/ DatfplieDen Daer toe geen jufïe (C
t(
., Den toaö/ ecnige bpanbfcöap en Difcoon teDoenrijfcn/ 1 caufe öebben fullen: maer Dat allefulfte murmureer*
geap
mogen
rumoeren
gelö&e
ban
fp?efter0
Dersren
i
fonöerunge
en
toaer ban nocötanö/ bP«©oD0 gratie
„ goeDöeiD tot Defen Coninftrijfte/ öaerluiDen aenflagcn p?cöenDeert toojDcn en beerDiglijft totter juditie en <©f* (t
„ öebben tot nocö toe bergeefögetoeeft. €ntot meerDcr ficteriSgeb^ocBt/ om bp öenluiDengefta|ïijDteto02Dcn u
., DemonltratiebanöenluiDcr ranceuren/ öebben De fel* na öa^tlieDcr berDienfte/ geljjft faperiS ban feDitie. tc
„ be Doen maften bp gefcöJifte/ en De felbe gepubliceerd 3©aeraffp(irifttelij6 bcbeeltalle oiannenban <3futft- ££
, Dat Den pauss/ DenConinft ban^pangien/ enfom* cierjs/ en opper -€>ffid$ren inalleptóetfen ban öaren
Cl

Coninft*

214

Het vijftiende Boek.
name ban DefeBlanDen gelaten BaDDe/ tot&iiren&ö?g *«s«»
bp Baer*
a CönüifcrpegoeöregarDte nemen/ ten fijne
£n b°°
Baren b?oe* i.
ben Coninft
/ met commiffie
i, Itets^neoitgentie fulfte murtmueerberS enfaperSban genomen
Der/ om toeDeromte
toefenbanïïegente
en<0oubernante
Datfp
ftt
aisblij
n/
too?De
tt
gemaef
., feömemct flcutcr
generale ober bei^ebedanben/ mits bat ben $?in5
„ onlanjc aetoeefl Bebben/ öp faiilte ban punitie öaec
ban parma Baren fonefoube binben generael oberi, goebe gemeente met fteurluiber berraberlijfte fmette ce
i, te infecteren, gegeten inljaer ïfêajefteits ^utfe tot Bet bolft ban <©o?loge. g>p toerbtot Surenburg toel
ontfangen/enguameenigentijbDaer na tot J)amen/
1*80. in. 't n jaer altoaer ben $?ince ban fparma Daren fone bp Ijaer 580
en 17 Dag ban e^ulio
>, <®telanDSDrijfte.
«0od Detoar De Coninginne
„ ban Baer
ouam. <©an 't fcBcen baer een jaloufie tuffcljcn beibeu
toas / en Bp toilbe ban Bet goubernemente niet af flaen/
T$ Heffe tijD ftanbelbe De Staten <©enerael geBeltjft boo?
naber laft ban ben Coninft/ DerBalben toerben
J-mettenanDerenomCeDeputeerDe tefenben aen Den
hertog ban Sinjou/ Sllencon/ $c.om Bern te berfoe* baer Pofien en 25oDen afgebeerbigt aen ben Coninft 230«;
fcentotl|eerebanbefe.$eDetlanDen. <©aer bielenfeer ban ^pangten om fijnen toiile baer ban naber te berbele 3toarigUeDen in: niettemin ben uitterflen nooD
DaerinDe$?obincienBenbebonben/ enbe fcBonege* flaen.
<©e|Mcontenten banSCrtoiS 3ünin acugufïofeer »<
ïegcntBcib ber faftenfefteen öenluiben baertoe te po?* flerft genomen boo?Betflebeften ban S&oucftainin^e- ^ik
ren:macrben naemban francoifen/ en bat be felbe negou gelegen tuffeften ©alencijn en Camerift / en t>e m&\
fbboï ttoïflen onb2ebeonDer ben anberen toaren /en
3£e P?ince »""«'
geb?acftt.
baerenboo?
Bebben ijarenn leger
DcbloeDige<£>o?log Diebaer fo lange geboerttoas om ban^rangie
noobbaerfe intoa* jgcnfgo
banbe
Uier ban
De üïcligie/ Die IjieiDen be $jobincien in fcïj?ift en b?e* ren bertoittigt 3ijnDe/ Doo? b?ieben ban ben §&?ince beityt\
fe. 3B>ei>?inceban <0rangïenfcfteen Daer toe ganfefie* ban €fpinop / «feoubeweur ban zoomin/ baer bp ge* ©«
ïtjft genegen te stjn/ boo? bien BP fag bat be laaben mal*
»ce
ftanberen fo gualijften ftonben berflaen/ en bat elr meer boegt toareri feftere afgetoomen b?f eben ban ben jf©ar*
jfbourg/ Beeft
™££
aen* mastu
Staten <©enerael
CHiijSbaniSioicBtigfteib
Den particulier boojbeel foeftt ban net <©enerael / boef) geDientDeget
en De
ebanDe boojconfeguenti
fijne meninge toas/ batfe «are faften toel befcBicften fclj?eben«§tab: en fobe Staten <©eneraei3ön €xtti- ^^
engoeDebafteconbitien maften en befp?eften fonben/en ientieberfocöten/batDP fouöe brillen ben flactmafecn J||fDeIfl
Daer Ijp p?incipael op fag/ toas/ bat BP tier boo? BoOp*
om fuift er- boo? om
teDegeljele macljtban ©?anftrijft tegen t^pangienin ban 't boln ban <©o?logc en $ijn toebel)o?engegeben/
bat %*»>
ploictteboen/ljeeftbefelbeboo^bericfjt
öeï©apentel)elpen/baerboo?befei^cöêrlanbênban
totijet ontfet ban'25oucf)ain
en Ijet bictualieren
ban te^
óSe
öe
^paenfe fïabernpe foube mogen berlojl toerben: II 3t>oo?ni&nobigtoaren
in ttaeftegereet
temaken 10000
fcoben bien liep be fpjafee feer / bat ben hertog niet al* mannen te boet/ en DaeronDer 3000 co?celetten / nocö
leen tiU ban be Religie geljeel toegebaen en gunfïig 3000 paerDen ruiteren en 1000 pionnier^ /bier ttalbe
toaiof/ maer bat Ijpfe genoegfaem in fijne protectie öielt/ ftartoutoen/ ttoe flangen en bier belbflurftens fcïjie*
en 000 batmen Danbelbe ban öutoclp tuffcfjen ben tenbe fes ponben / een CommiffariS «aenerael ober De
^ertog en be Coninginne ban €ngelanb/ en baer
bib?es / en een ober De treft- paerben ban 't gefcBut / en
(cöeen ecnige apparentie toe te toefen / Ijoe toel fcaer na* munitie/
enDatmen ramenen abbiferen mofl toaer*
maelss ritetaf biel: bocö bie ban ^ollanb en ^elanb/ men De flerfttcn berfamelen fontw / ftonöet 3üncp ee*^
noeft ooft bie ban ötrecfit toaren geljelijft niet gefinb nigeribiere/ Dat fulr foube goeb 3Ü«/ Öpmacftteflaet
cm ben hertog/ alö Baren <0?abeen üeereaentene* en nomtneerbe bp gefc&ifte ijet bolft te boet en te
men /gehjft top genoeg be reben baer ban in bit 25oeft
gebnüften/ be*
berflaen öebben/ baeromfiebben fpöaer toe geenfintf paerbebiemen baer toe foube mogen
Doubenbe be nobfge plaetfen en frontieren befet :
toillen berflaen / ban onber erp?effe conbitie/ batfe fou* maer
alfo 't felbe genomineerbe getal niet toas genoeg
öen blijban gelijftfe jegentooojbelijft toaren / fo in 't fluft tot Dit erploict baer ban nuqueflie toas/ en Dat Daerban be Religie / atë anberfinö. |Bet ïjet tooo:b anber* en-tufleDen ©jiefïanD in nooD toas ban Den bpanb / fa
finö/berflonben fpbe fouberainiteit : fobeel atéaen*
geb2Uiften/nocft geDient3ijn mette regt*
öinft be HQunte/ bc contributien tot onberftoubinge feonDemenniet
menten ban <ü5?abe Willem SoDetoijft ban «fèaffau/
ban b'oo?loge
fp gen
toel metten
anberenbifpute/
^jo- ban f felflein/ Den€ngelfenen Den Colonel iKicfjiel
bincicn
gemeen/ toilben
maften.
€inteltjfe
na lange
Cauiter/fotoaSnoDig Datmenficlj elDerS moft boo^
beelbergaberingen en t'famcn-ftomften/ e$? be fafte fien ban 5000 boetbolft/ aooo paerben en 400 psö*
©c^ta» beracco?beert/ batmen ben boo2f3 ©ertogbe Sanben niers / en alfomenb?uggen foube moeten Ijebben / feu*
ten ®t> foube opdagen op feftere conbitien / ticmen foube fien De ooft nobig 3ijtt Den train te bermeerDeren met 40 of
50 toagens / en alfo Bet meer als nobig toas/ Dat Dit
"i te befpjeften / en toerben baer toe be inflructien / W be Baeftelijft
toecDe berricljt / om De (ïaD 25ouc bain niet te
r«i oen <0ebeputeerbe W na ben hertog reifen foube mebc ne*
mme men fouben / gereet gemaeftt en gearrefteert. 5^e <6e* berliefen / en Dat Daer aen toas DepenDerenDc / fo ber*
ban
&' 11* committeerbe 3ijn getoeejl be peeren pjilip.ö ban focDt3ön€rcellentie Dat De peeren Staten Baeftelijft
iou acn
tene*
JEarnir Heere banben 25erg ban ^.2Clbegonbe/ïïatb op alles toilben o?D?e flellen/ Dat B« gceff eetueert toer*
mei.
tnbeimabeban^tate banbe j^eberlanben/ giofjan De. <Z£itesbP3ijn ^rcellentie aen De peeren Staten
karnen l^incftart ï^eereban ^oDain/ <©octo? %tto2k$ l|ef*
bande
obergelebertDen 15 SwiP 1580. 3Ue HBalcontenten
'eeröc
felö ftae& en <02ifficr banbe Staten ban 25?abanb/ bec^aenDe Dat De Staten ban meninge toaren 25ou>
fjie cö
bacynu> 5fcancoi0 be p?obinö l^cere ban Habenbo?g eerfle cBain te ontfetten/ Bebben Bc-n feer geBaefl/ en Daer
't groot gefcBut boo? geb?acjt/ Bebben 't felbe getoel*
Snnbc
&ÜWMüaeb^a«en b^«
O^bele ban ber<0ent
penfionarisf
fïebe/ §aaue$s
ban »©ent(Capaert
/ ^oel Dig
Staten eerfte
en feer Dapper befcBoten/ enobermits B^teêteDe*
cael meu be Caron / J^eere ban ^onetoalle / 25urgemeefïer ban ften enCafleel ftleintoas Boe toel fierft/ foB^ftet al*
lenigen benlanbeban ©2pe/ en ben Heere^Iafpar ban ©of* Daer grote fcBaDegebaen toaerom De J^eereban ©il*
• ujbaii bergen ^oogbailliu ban ber ^tab en j^aben ban ber Iers /fienDeDattet niet langer Boubaer toaS/ Beeft Bet
Sïnjou
©ere. v©efe rebben in 3fiuguflo na ©?anftr(jft bp ben Den ^ ^eptemb?is obergegeben/ Daer uittrccftenDc
fouöen
flanöf? hertog/ en na berfcïjeiöcn bergaberingen / commu*
met Baer bolle getoeer en bagagie na Camecift toe/
ha.
nicatten en onberftanbelingen / fo met W ban ben Sïa* BebbenDe belooft in 3 maenDen tegen Den Coninft ban
tt ban ben i^ertog / ais ben hertog felbe / 3fjn fp met* ^pangfen niet te Dienen: DocBboo?3ön bectreftBab*
ten hertog geacco?beert tot#leffi.ö ie^ours Den ^ beBp fecretelijft in eenige plaetfen feftere tonnen buf*
^eptemf.i2i$ 1580. en na be app?obatien refpectibe ftruitS geleib / met b?anbenbe lonten ban feftere lengte/ ®0Ü,
30n be felbe etntelijft bcbeftigt tot 25o:beaur ben z^
2flanuarp iySr. fulrtopallcö tergelegenber plaetfcn baer boo: £jet felbe bufftruit aenb?anbe raften foube/ «jam
gelijft ooft gefcftiebe/DoenDe feer grote fcBabe/ niet al* f"öcj;
tyeöcr en in 't lange fullen berüalen.
cg ^m,
leen in Bet iéteDeften / maer ooft onDer 't bolft / toaerno0^
SSSf « gwtcettt Dcfen tp i$ be ^ertoginne ban parma en ber De iBalcontenten BenluiDente bergeefsna jagen*
*SL Paifance/ moeberbanben ^inceban parma/ Ut De meenben 't felbe te tojefcen : maer Dt J^eere ban ©il"
m.i hom: toelfte De ConinftUan ^pangien / ais fjp uit Defe 3tan* lerSfuflinerenDe
aen3ijn 3ijDeniet tegen Bet contract
tataa- Den na^pongi!?n bertroft/ boo? Generale <aonber* { gebaenteDeööw (fo fp Bare conbitien niet bonbigg*?

t^8ö.

?nrufa
uu*

Oor/pronk der Ned

noeg öabticn gcniaefot )" en bat ttt na jagen toas tegen
Bettoegefeibe becöjaclj/ 'ttoelftfp baer boo? toaren te
niet boenae / fo öeöe BP Den aenfeggen öat BP ooft niet
gdiouben ji?.0om tb002fcB?eben contract te Douoen/
nopenbe »jet t eloben ban niet tegen Den Coninft te öte=
nen.
öeT maenbban
SCugufto
t'ötrecBt
nocB
beelginonrtifï
getoeefiv boo?
Diendeniflerroep
ginö onöer
't bolfo öat bie ban be «BeeftelijBBetbBaergoub/ filber
en jutoclen Der (CBefaurien of .gatriftijen Der heeften
feerctrtijButtbecflab Babbengeboerten benbpanben
tocgefonöen ombie baer mebete fiertften: tjterüoo?
fouöetoel grote befb2b2e ontfïaen Bebben/ tentoare't
felbe boo.2 ficinel jjfe toare boojftomen getoeeft/ boo? bfen
beïlegeeibet'gber&tabatrecBt/
bpfefte'ren batfealle
Baerlui?
ber
<0eöeputeerbe Babbenboen berfoeaen/

betb20cljte &ei'fteltjBe goeberen fouöen boen toeber fto?
men binnen öer (tab ötretBt/ ten fijne bebpanben baer
boo* niet berfteeftt fouben mogen too?ben. J£ier op
Bebben be Capittelen Baer anttoooabe obergelebert/
cenige nebben ooft fpecificatteenfnbentartë berfelber
baer ban gegeben/ enbectoom batfeniet berboert/
maer toel betoaert toaren/ bocBbfe ban ben Capitte?
lenban ^inte ifêarien leberben ober Inbentarte ban
be boo?f3 gocberen/ in be toelfte fp (ielben ttoce €cnBo?
reng en bat be felbe toeg toaren genomen / fo fjeeftmen
brillen Bebben bat be felbe te bootfelji jn fouben gebbetje
too2ben / fo fjebben bte ban ben Capittele opten 9 3Cu?
rjuflf perfifierenbe bp be anttooo?be ben ? SCuguftt
bp be btjf <©ob0ï)t!ifen aenbe ifêagifiraet fcftjiftelijH
negenen/ nocBboojbe? inalIeb?umfcDap aengebient/
bat be boo2fcB?eben €enB02en.$ batfelijB Betoaert
toaren tot beljoef ban tjare Uer&e/ batfp oberfulrte
bjeben toaren mijn peeren be naagiftraten te nomf?
neren een ban garen mebebjoeberen / bte bc felbe <£en?
Bo?en.öboo?tïjt0te betoarenbpben Capittelegelebert
fnn/ en gemet&t be felbe jegentooo?big uttter ^tati
toatf / toaren te tyeben aen Bern te fcö?tjben met een fe?
lieren bobe of Commiftarté bp be fBagiftraet baer toe
te beputeren/ en te bebelen bat Bp be felbe <£enïjo?en$
öenboo2f3bobeof Commiffart.sf foube bertonen/ ten
einbebe fjfêagiftraet eneenpberfpoaen foube mogen/
bat alle quabe pjcfumptien nier banceffeerben/ en
tooojttf ben felben feBerpelijft Abonneren / bat SP Bern
tercerfier gelegentDeiö/ alfifonber peröftel eenigfintf
boenlöB foube fijn / D'€cnöQ?en$ boo_2f3 toeberom binnen ber &tati in Banben ban ben Capf ttele foube too??
, v ben beilelt/be felbe noctjtanssmibbelertijbtoelfojgbul'
7 lp en fecreteljjft betoarenbe. 3Me ban ben Capelïe
ban &inte Petere felben alle Bare föerften / pellen en
<©?namenten niet berb*ocBt te fjebben/ maer in be ftab
StrecBt betoaert te toefen/ uitgefonbert fefter Vitoer?
toerft / 't toelft Ifêeefier 3©tllem ©eufclsï buiten toeten
ber?
en confentban 't capfttel tot Cmmerift Baboe boen
hengen / fonber bat fplwben baer ban alsf nocB retlitu<
«e fiabben ftonnen erlangen/ niet jegentlaenbe alle bilt?
gentie en berbolg bat fpluiben baerom gebaen Sabben,
***** 3&en ï^ %r\Q\xfit flerf ben feer geleerben l&eere
w f ceberi&^cijen&ban €autenberg <gertfbifcBop ban
reg atrecöt / be 6 1 en laetfie ©ifTcöop / en të ben ? o ber
Jnfltff'felbei: maenb in be^omfeerfte albaerbegraben/aen
mm öenoo?tföbebesSCBoo^ Sfil^Bpbegraben toerbebe«jt gonben enige/ albaer mebe in ber öerfte ombe be?
erfr.
oraefniffete beficDtigengeftomen ftjnbe/ op te Beffen
ben 130 pfalm/öitbebieptcnol|eere/ enopgeBe?
ben fijnbe toerbe be felbe boon uitgefongen/ nietje?
oeudaenbe 't felbe jegens ber <0eefleuj6BeitSfin toa$f/
bie 't felbe niet ftonben beletten, ^ptoag een feer ge?
leert man in fijn leben/ Beeft oo6eentge55trcBennaer«
gelaten/ tnbe eerde 'jaren alöBP eerjt 25iffcBop
ge?
too?ben toaief / Bielt BP een reöelijfie goebe flaet en Bof/
fcotB minber als! fijn boojfaet gebaen Babbe / Bebbenbe
fn(ènbien|l b?ie of bier €belen/ alss «üooftmeefïcr /
en biergelrj&e : maer in 't lefle fijns lebend
Camerltng
toasf Rp feer gierig / aarig en fparig / fulr bat BP maer
een Capellaenen geen of feer toetnig bienaer^Btelt/
bocBBebbe Bern toelBo?en nageben batfip fecreteltjn
grote aelmoefen toa^gebenbe/ en öoo?fün Capellaen

erlandfe Beroerten.

befieiienöe. Het Bifbora ban atrecBt toa«f butjt tn?
fiellinge ban be nieu 2?if bommen/ tot een 3flert0-25ïf2
febopbom gemaefet/ enBemtoa.ö onberanbere uit be
3fibbpeban«i§.pautoel0iaerttjr 500 bucatenbeCa?
mera toegeleit/baer jegens ben2Cbt oppofeerbe/en Bem
niet toe pafte: ban bptöbe banbe groot Comman*
beur Bebbenbie ban ben fecreten ïiabe bes? Coningsef
aen bie ban ben
p?obincialen föabet'3ttecBtgefcB?e;
benttoeeb?
ieben/been
ebanben 19 <©ctob?i0i57^
enb'anbere ban ben 3 ^annarp / 3finno 1^7^ baer
bpfpte felbe belafrente peileneen Hïentmeefier ober
begoeberen ban beboojfs SCbbpe/ gelegen in ben ge?;
(licBteban StrecBt/ ombe fpacBtenenreftamenban
be felbe 2übbije goeberen te innen / en baer uit ben boo?*
noemben 25iffcBop be boo?fcB?eben s °° ^ucaten be
Camera of be toeerbe te betaleu / tot ber t(jb toe be
boo?fcB?eben » metten boo?noemben5öifl"cBopfou^
begeacco?be
b'acBterftall
en ban
beboozgaenbert3ön/
en bolftomen
erecutieban
ber
e jaren/ belangenbe
fBaufebjfter ^epligBeitiS ojbonnantie, $a fijnen boob/
tot nocBtoe tffergeen anber 55iffcBop tnbe poffeffie
getoeefr/Boe toel bp ben pausS een anber in fjjn (tebe ge?
fielt en bp ben Coninft^an &pangten geconfirmeert
i0 / ÖP Ö«ft omtrent 2 1 jaer SöiffcBop getoeeft.
FrederïCK
reCbt,Van

Incarnatie.TaVtenborcH EertfBltfchop
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gin bit jaer Beeft beConinft ban ^pangienfngefleït ©e co<
ttoe ^§eminarien of Collegien ber pajiojen tot ïoben •ÖP
en^ouap/boo? aenBoubenban J^UBelmu^^ama? Srafiett
flnsfïinbanussf 55iffcBop banïiuremonbe/ alfboein mtz&t>
i§pang(en
fijnbe / om 100
albaer
t'fijnen fiofie te onberBou? SfgS
benen te inftrueren
©afto?en/ombeCatBolijfte2óben
Seligie booste plantenen ber<0erefo?meerbe ©?e? ai^to:
bicanten
te bedrrjben/
tot Hloben
71 refie
ter ®°"aaeeren ban Iteeringe
Bet getal ber
^ifcipulen dTB?t(li
/ en be
tot^ouap/Jenbenbe b'eerfie ttoe jaren tot öess felfeJ
onberBoub gelbafuit^pangien: fonberenbeboo^tsS
be felbe Collegien op be goeberen en Beerltj&Beben ban
ben Ptf nee ban ©zaugf en / te toeten / 23?eba / ^te|i /
$r. ober toeine ^emlnarf en gefïelt fijn *\$ pobifeurjS
en toeffenber-s gioBanne^ jEolanuss ^or 102 in bec
CiobBefb/ en gfoBanneiJ ©enbebiliuö ^octojinbet^
benKecBten/ geleerbe CatBolöfte mannen. 3&eCo*
ning Beeft ben 25iffcBopban ifëibbeUmrg gioBanneöi
aStrjjen ïïectoj gemaeftt ober Bet Seminarie ban
IEoben / en be boo?f5 ^obifeurss Bebben ober Bet ^§e?
1 minartetot<Douaptot öecto? gepelt ^octo?^oljan?
ban binnen
sennenBurg
^elf3t'el
bero?
bert|gabatbe<0?abe
Babbe/ en Bp toeber
doeningen
geftomen
toasf/ fo berfiont BP oatter 4 jbenbelen ban ber Staten
boln omtreat |Spenoo?t booabe <©?abeban ^oBenlo
berfcB2eben
baertn Bae(te
Benen
gefonben Beefttoaren/
een beeltoaeromBP
rupteren HanciersS
of fpeerrup?

fJ®l*'
«ennetv
tos
JJJJ^
IS™
<§*atm

teren met eenbeelboetbolr/en Beeft be felbe nament? }uSLh
ÏÖ6 / gargeg/ ^cBagen / ©liet en ifêeba / onboo?fien^ JS
oberbaüenengeflagen/ bele baer ban boob bujbenbe/ jnmn
baeronber ooft ben Capitein3©eba/ b2omelöftbecB? ^eöff*
tenbe / boob geflagen toerb : fp berlo?en ooft ttoe ©en=
beien bie be fiennenburgfe ftregen. l^oBenlo bit getoaer toerbenbe/ fonb ftrar be€ngelfe peerben met
een beel boetbolr bertoertssr/ en Boe toei fp toat laet
cjuamen Bebben fpnocBtantf bettoeberlojen ©enbe?
Icn toeber geftregen en beüennenburgfe tnbe blucljt
gelagen. $oBenlo toog ben bpfbenmet alfijnHeger
maerbe Kennenburgfe toaren
opnacrs^penoo?ttoej
al
te rugge getroc&en*
3aP4sla,
mn 8 SHugufti troeft be <©2abe na doeningen JtKa
toe. ïÊtcBeCauliermetftjn 6 ©enbelenaa&alenenbe nosenia
f"Rt
ban 25outoinga/€o?nput/€ffcBeba/enïtepn
©enbelen
mtfen Babben
be boojtotBt : «^0?it3 met fnn 10 ©en? Sennm,
beien <gngelfenen <©?abe 3©illem ban l^affau met &ncafe
fnn 10 ©enbelen^eberbupbfemet5Petboen4320u?^'"
©en? nantt?, 1
fttn^/ labben b^nmiöbeltocfit/ ffelfïeinmet gn 10 ^DEon;
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ïjp fommige ban Dm <£afïe/le ban tfoebectreö
©enbclen ^ctrcröiutfc / met üDonan en EeDenifca Daec
bonD
fitten D?innen en mcnenDe Dattet ban (i)n boln
BaDDen Den acljtectoclu met alle be 25agagien : De vutteren ban$o?ü5/|IQicïjc/ en^pmonbanEimbucg toajf / belieeffc toaeeem 3? boo^ uit gelopen toacen : fp §°?«"
reben boo^uit: Deruitecen ban <©oo?/ pen cnD?ie met fjem fpottenDc namen tjemgebangen en b?acftten Sff
©?iefe banen toaren aen De funftetljanD/ en De vgHutfc Öem op CoebecDen. 3^oe öet Uuiltec toecDe cenDe ifyfc aeuan,
cuitecen aen De cecfjtecljanD. fóomenDe acn De $omee- ftenlomet <©?abe 3©illcm ban J^affau Dicbt aen De 8c"i
bmgge/ bebonben fp Dat De föennenbticgfe Dè bmgge brugge Dec ^taD/boo? De 25oltoecncn Detf Cajleelsf om ©X
ober Bet $£oo?n Diep afgetoomen en aen De <0?oeuingec en tocecom : Die ban Det <£afïeel fcDietenDe uit giffinge Dan
fpebeStoaterefficB gefcBanfl BaDDen/ en lagen Daec eenfitiRlo^/ teeften <0jabe 3©illemban 5Saffaumet ffa^
met 150 ntan (leeft: DanfobebenbelenDicbenboo^ een pfecban fes? ponDen aen fijn flin&cc been Dient onDec f^in
tortjt BaDDen Doo?'ttoatecftoommen/ namen fp De De fenie/ fjp toecDe besef anDecenbaegsf met een Sof baec ouön:
blucBt na Bet 3£om 2£acen toe / Daec Baec ganfcB ü> na «^tool geb?agen/ entibecDe eecd lange Daec na te ^nfeni
gcclacöeen ijalf uecgaens ban Daec / latenDebiecof Campengenefen/ 'ttoclRiammec toasf ban Dien jon*
genen feec ftloefeen ü|eece/ metten felbe fcljoot bleef
Doben met Baec bagagie acBtec. l$oBetöo 't toatec
bjjf
gepafifeectfijnbe /tcoft in goeDe o^toeboott naeJ^acen Doob De ©cnD?ig <©uaet/ Die '$ Daegsf te bo?en uitte ge*
©^ocn^ toe/ BebbenDe oor D?ie ©eittfurftens bp Baec. <©e banfienisf te d3?oeningen geöomen toaiff.
'g> anDecenDaegg DeDe De <0?abe ban Igoüenlo&et
*u,lnt> Sennenbuegfe lieten ficB toel b?eet in De o?Deninge fien: (Jtatleel
ban CoebecDen opeifcljen met eenen (€com*
mfm niaec al£ fP fasen öat Bet De ^oljeniofe eenft toa£ / en
nufjèt eenanDec getoeltbp Baec BaDDen Dan op De 5|ecDem pettec/ fp namen Ijaec beDenRentot De^f anDecen Daegje?,
SJSSf becgec igeiDe/ cuimDen fp Bet belD en togen onDec 3£c <©2abe DeDe €o?nput Die alle De gelegentöeibai?
Sri™ doeningen/ beelatenDe beef bagagie en pjobfanöe Daec beRent toag / Doo? Dien f)p Daec gelegen BaDDe / De
lenbeöamet Bet q&om |§aeen / Daec igoDenlo ftcö nocB &p öut- toac Ot in 't mo?ajf bouDcn acDtec fiet Cafïeel / ^felftein
oas
icen tfe
een legecDe.
DefijDebanbec&taDbetoacenDe. ^esfanbeccnDaegsf «oebn; 1
riüÖC
'S knoeten Daegö 'fmojgentf b?öeg toottDe i^oïjcnïo fonb Ijp Den trempettcc toeDecöm aen De belegecDe : De JJJ«J:
ficB met alle fijn getoelt Dicftt onDec doeningen / Daec toelfteljenDoe
opgaben/ beöouDen lijf en goeD/ nit- te ban!
fjpftcfjin $ecfoon met €>becflen en ^opiuiben lange tcecRenDemetl)enfijb-aetoeec/belobenDeinD?iemaen^ fêofuni, <
j8o$e»fo p?efenteecbe onDec DegenaDe ban liet gcfcljut/ Daec Den niet te Dienen tegen De Staten/ entoecben gecon- Jjjjy**
iSSSSt ^em öic öan ^ocnin9en ftaDig meöé begroeten/ fo Dat bopeect tot op De fcontiecen ban liet <!3?aeffcDap ban
ooocc ^eDemfca aen fijn 3ijbe boben in 't Dift fijnen beenS ge- 25entöem/ en toacen ftecfe omtcent 150 mam Capi?
tem %uit 0pRc^.toecD losgelaten fonDeccantfocn/
&to&
ajiiflen. fcljoten toecDe. <Dteban bec (lab maren in gcoteb^
fe / fo^genbe boo? een nieutoe belegecinge : toant fp ma* De ^eecen en Capiteinen nuelDen en febectfen met
ren niet al te b3el boojften / fiet ouDe getoaS toa$ meefi
Bern / Dat öp anDece öaDbe toillen befïcaffen om 't geen
op/ en baec toaef toeinig nieu boo? Banben / fp toilben ÖP
felbe geDaenïjaDDe. ^z b?p-^eece ban <©onau/
DefolDaten eecfi niet fpüfen/ entoilbenfe niet binnen
ïiaf Bom en Bet
©enbel fatban) toecben
Kenop Daec
(Die innocB
binnen <F- ^
laten/ fommige Babben bopinie fomenfe met fcBanfett doeningen
gebangen
<£>atttfoen
A
ftefet en belegect Babbe/ Datmen Daec meeftecbange; geleit.
too?benof totaccoo?t gebjongen foube Bebben: maec
fiennenburg foBaefï fipBoojbe batbe <©?abe ban KJ£|
l^oBenlo De faöe in Delibecatie geleit BebbenDe mette ï|oBenlo booi CoebecDen lag/ i$bp met alle fjjnmacBt um
<Obec(le Capiteinen en Sitmeetfecen / bonDen 't felbe en met gcofgefcliut na Den <©pfïag getogen/ menen^ ben <©j
nietcaeDfaem / D002 Dien Detöennenbucgfe met Kleine
maecBP»108^
moeiten en toeinig bolr BenlieDenben paöftonben af* De Bern Daec Doo? ban CoebecDen te treeften*
Baefl tnDinge Dat Bp 't BabDe becobect / ebentoel
fluiten/ baec Ben bebictnaliemofl banbaen nomen. feceeg
bleef Bpboo? Den o^pffag leggen, ^aec lagen biecben*
©00? <0?oeningen tüccDe boo? miDbaegs toeinig ge* Delen in alö ^tammec/ ^etting/ïtein ^etfen en 2Belf^
fcljecmutfeect: maec ais ^oncnlo metten meeflen Boop ma. ketting en gietfen toacen pecfoonlp baec uit
toebecom na mibbag te i^acen in 't 3£egec toacen / getogen na HeeutoecDen toe om ontfet.<©e plaetfe toass
sjuamen He ïlennenbucgfe (leen aen fcliecmutfecenDe : ceDelijft (leeft gemaeftt en lag bol p?obianDe : maec fo
maec 5^ojit5 en anDere eimeren bminten ïjen fo toel Baefi men Daec op een toeinig begon te fcljieten/ gaben
battec omtcent 70 ban De ïlennenbucgfe D00D bleben fpB«obec opteneecflen ^eptemb?iS/ beBouDen iijf / ©e»
goeD en cappiecen. ^tammecief fenecBtert bleben meefl S2S
en omquamen.
<©e <©2abe ban ï|of)enlo toog met fön boln Den 1 o aen De (tjDe ban ïElennenbucg / be ce(l tcoeften na 3£oc= 8Cben,
uit Ijet ^o^p ban i^acen / toelft ^ozp ban De €ngel* ftum / Daecmenfe niet totlDe Bebben / Du£ togen jp boo?
fen meefï afgebjanD toecDe/ om DatDe^clwcen bol bp. IgoBenlo geen acBtecDenften Bebbenbe bat ïïennen*
toacen. ^oljenlomet «0^abe 3©illem ban ^afTauen bucg ben <©p(ïag fo Baefl foube ftcijgen / BabDe fijn Beic
fffeWein legecben ficfjte ^uitlacen: be €ngelfe en J (Dat nu al 14 ©enbelen beeminDecttoa^/ met Bet
3©alen met be actillecpe te jjloottlaren / alleö fonbee / becfenben ban 't bolft en 't befetten bec plaetfen ) ge
eenigebefeBanfinge:25outoingaenïleingietfen toec* beilt tnttoeen: toant BP fonb feben ban fïfelfleing
ben na ©?ie(ïanb gefonben in be fcBanfe ban ICutoee- ©enbelen / beBalben 't benbel ban Co?nput en CfcBe^
_
becsöl / baec föennenbucg ben x 7 met 3 (lecfte ©en^ ba tiU Bï> al te bo?en becfonben Babbe / na ©jieflanb /
*^rCH'
: maec tjk
ban baec
9ïutoecbec3ijl
Bielben \'en
ban fijn
legeraltcoft
boo? moettoilligBeib
gingen : toant
fiurgfe beien
Baec foboo?guam
bailltantehjft/bat
Bp ban
moft beetceeften/
be mette
<©?o(l ceft
lEulect
Babbe
langeBP fijne
feomen niet fonbee bedien ban beiben njben. <©e£ anbecen \ geopenbaect/ Boe toel BP met gebeinf be b?ieben Bern
Sf^'baegsf
guamenfe metgeoot getoelb toebecom/ fobat anbecsfgeliet. €nlatenbeBeti$egiment€ngelfeboo? Jf***
W
Die ban De fcljanfe/ niet toel boo?fien ban ftcuitenloot/ ]Elingen leggen /cuftteBP mette cefteboo2tnaec3©eD- jJJj^J j
De blucBtmoflen nemen en De fcBartfebeclaten/ toec* 1 Den. 3&ie op 't I|up0 lagen /Boetoelfp toeinig in getal
©00b öcnöe tcn öelc öecfïagen ten Dele becflcóit. topman toacen/ toilDent niet opgeben/toaecom Bpöaecboo?
uatica» 25outoinga toecb geftljotcn in fnnbeen/ en toeebtot ; DeDe planten ttoeeflucftengefcButsef/ en maeftteDaec*
Jfan^
jiftctn HeeutoecDen geboect Daec Bp lange Daec na ban (leef. i entuffcBen een bmgge tec fijben af/en latenDe alDae? een
Sein gjetfen tcoft met fijn obecgeblebene bolft bp jDeel bolr/ tcoft mette anDece Baeftettjft na <§locBtecen/
tostijja
Staminee/ üfettingeen §elfmainben<©pfïag. q^e BebbenDegcoten Iuflom^elf3öl toebecom te ficijgen:
ftennenbucgfe tegen (leae boo?bp na^Bnjpfftetfteen maec bitbecbelen ban fijn legecbe toelft bocB feleirt
©if bliettoeö totCollum toe /en namen al met Datfe toas / toas oo^fafte ban Bet nabolgenbe ongeluft.
Hengen ftonbeiv mans/ b?outoen/ beeilen en anbece
Sennenbucg Bo?enbe bat J&oBenlo ficB fo gebeelt mtmm
goebecen / 't gene 3p beftomen ftonben / en fijn baec me Babbe/ Beeft om geen tijb te becliefen/ be fcBanfe op ben *m
betoeöecom getogen na SlJutoect. ^en f% tcoft ?%& \(©pflagtectfonb boen aicBten/ om fnn toeinig bolft toel gJJ^
Bcnlo met al fijn bolft op na Solbe / en beDe be b2ugge bp ben anbecen te Bouben / en met befettingc bec plaet- ban in
bpJBeecbenbsas afü;eften: baec na toog^oBenlo op fenniettebeeminbecen: toant fipmeenbebe felbe toel fpjj««
na CoebecDen/ «topman '£uit«ijrcntoaö booj al ben ( ban boen te Bebben/ en toog alfo met albec öae(l na muim'
Boop boojuu geceöen enguam in't<©o?p ^alem/ «Siocfttecentoe: altoaerBpöen 4. ^eptemb|i0beSe
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Oorfpronk der Nederland/é Beroerten.
gimentenbau«32abe 3©illcm ban^afFau/ en|Bi* gimenten Ben ontrjouben fouben / en Ben boo? be mon*
deringe ber felber fenecljten beUoo?Iijft info?meren
rlucl Cauüer 'S mozgeng b2oeg oniieificnö guam be* opdebeg
uaemBeid banbe Capiteinenen (©fficiecen/
(loten / fo dattet toeinig faelde of iBicBiel foude geban*
enfoberr
e
eenigebp Benbebonben fouden too?ben bte «si
gen hebben getoo?den : maec 0002 fijn grote neerdtgtot
diende
ban ben SandeBen nietbeBoo?lijften Bad*
jjeid toerden deftneeBten nocB in o?deningegeb?acBt/
entcocften alfo toijftende en becOtcnöe tot ï^illigerlee ben ged?agen en gegueten/ andere inde plaetfe ban
en 3©tnfcDoten toe / daer fp J|oljenlo mette ^tittfe rui* dien te (lellen en committeren/ en boo?ts Ben t'on*
>e«iw teren bonden/ enfjaefïen ficljboo2 bp3©edben tot op berrecBten op ben bo?deren beleib enftrijgSBandel/fö
j«an &e 55ouctange/ baer fp in ber engte een goede toijle toel onberben ruiteren / als anbere ftnecbten/ die tot
diende ban ben Kanbe in 't belb geBouben toerden te?
ff"ert uan *P08w
be boo?uitgerebene/
ge- gens
lijft fp ookDooft
tegenboben/
be boo?tegen
uitgereben
fomtijbS gebaen
ben bpanb tot befenfie ban ben lanbe ban B?ief*
enncn» fjabben. Ifêaec ais fiennenburg nu met al 31)11 ge* ïanb/ baer af met fijn «Benade ban jgoBenlo te commu*
niceren en met goeben rabeen adbijfe ben felben tfjne
?Bout- toeld aenguam/ moden fp toederom topften/ en ban
itigeg* (lieten be Slancier-ruiteren boo? tut altijos opte acfj
<0enade te affineren/ ten einbe befelbe ruiteren en
ajcu.
tetdefïaende/fodatterbeledoodbleben/ enaclu ben* ftnecBten met beter o?d?eenftrijgs-difciplinegeb?uiftt
delen /met ooft een ru(terbane/ en'tgefcButbat boo? en geemplopeert mocBten toerben/ en met alfulften
3©ebbe (tonbberlo2en/ 'tgetoeermeedtoeggetoo?pen bo?beren lad ais Bare <#. tot bo?beringe des gemene
toierd blucBtende elft om 't feerfle/ fo bat die boo? 3Un* SlandS diend bebinben fouben nobig te fijn. &p Bad*
gen lagen ook met grote befobere opb?aften en fagen ben ooft mebe eenige uit ben Baren gccommitteert;
elft om een goeb Bene nomen/ fo bat Bet al derdtoit om boo2ts eerdBen bp Baer €.te laten binben en ut
toerfttoastot€oebo?dcntoe en daer rontSom. 3&oo? , alles 02b# te Belpen (lellen/ bat tot toeber(land ban
öefe onboo2ftene neberlage guam fulften b?efe onber ben bpanb en becfeftertBeid ban de Steden en plaet*
der Staten ftrijgSbolft/ batfc genoeg alle berdroit toa* fen nae(l ben bpanb gelegen foube mogen dienen.
ren / Ben berbeilenbe en guartiecende in 't <©2aeffcftap <Defen b?tef toass gebateert ben rx <§eptemb?të/
'öjabe ban.EutpBen/ «©berpfel en eibers <02abe aföillem
Willem
&v fcB?eben ooft ten felben bage aen ben b002f5 && ©f &&
ban jftaffaulagteCampen getoond/ ftpfcB?eefden 1580.
11
5afTm
8 ^cptemb2té aen hie ban beönte/ bat Bet nobig! nop(BemBetboubelban'tboo?f5 fcB2ijben0 oberfem ten ban
toaö
bat teiftonb baer in foube bicnen boo2fien/ dat I dende ) Bern becfoeftenbe eno?bonnerenbe/batBpaen* SSÏÏSX
jruDeöice met goede 0202e alle bo?ber becloop enbifo?b?e
onber | geften ber felber/ Bern terdond tot ötrecBtfoude laten aen IS
jn
aöer
den ruiteren en ftnccljtcn / dienende tot toederdant ban binden/ enaenbaerden alfulften lad alss B^tn aldaer nop.
mie.
denbpanden en beb2ijöinge bande landen ban ©?ief foude geacben tooiden.
ïanb / foude mogen belet en boojgeftomen too?den / en
^e gedeputeerde ban be Staten ban ©2fefïand ©febaw
dat tot dien einde nobig toaö metten eerden 02d2ete |Bebben den 10 ^eptembjijj 006 aen de Staten ban ggff»
(lellen/ dat de ftnetbten ban fijnen regimenten/ alö ban 1 Bet 5Soo2der guartier gefcB?eben f Ben bertoittigen= Smn
benc©berden||Bicl)ieICauliertoederommocl)tenber'! dedenederlage en berdropinge ban den boomoem- aènbe
famelt tooien/ en daer toe beBoo2lijfte loop-piaetfe den bolfte en bpfonder ban de regimenten banden «p*****
berfozgt en geo2donnecrt/ om boo?ttf na boo?gaende boo2noemden<©?abe3©fllemban ^affauenmicBiel %l"£c
monderingegebmiftt te mogen to02den/ ten meeden Caulier/ toaer doo? fulfte grote berbaedBeid aldaer Derquac
diende ban ben ïanbe. <©ie ban ber HniefonbenBet 1 alom gerefen toaö/ bat fp bebucBtenbe toaren nocB ««/ba#
dubbelt ban
dien tijd
terdond
aen de Staten ban
totguaderfouden geraften/
fodaer metalder
bloten BJfïW
Rolland
/te dien
in den 11002$
^agebergabert^ijnde.
^e ;' neecdigbeidnietin
toojde boo?fien:
toaer in fpnarBt
ftomfe*
^taten ban Rolland Badben uit boo?gaenbe abberten* en bag Baer bint beden tot belet ban nader inbafie der »" "*
tie
/ fo ban
ben U£eere ^ld2iaen
ban défed2oebigetpdin?
^toietcn leggende , bpanden
Bebbende
tot dien
einde berfocBt
den J^oog*
^g
binnen
©lbcn5cel/alö
ban andere
geleerden / l^eere
5©octo2
€lbertum
Jleoninum/
den g*
icn boen
ge al bertfaen/ en toetende toatBenluiden aendefafte «aberden banden €ngelfen en JUSicljiel boo2noemt/om wtmiï
gelegen toa-s/ foberre den bpand fijnen toille indien Ben Bertoer$ aen met Ben bolft te berboegen totbetoa?
Qu?»rtiere ftrege/ en dat daer op eenbarde b02dinde renifTe der frontieren : dan alfo fp eenen groten boefem
tointer bolgde/ Bebben terdond daeropgeanttooo2d: Vanbef te berfefteren en daer toetoetnig bolt Badden/
bat fp terdond alle middelen foeften engebjutften fou* , Benluiden oberfulr onmogelrjft toerende op allen oo??
den Benluiden eenigfinö doenlijft fijnde / tot beBoef ban den beboojlöfte boo2fieninge te doen/ berfocBten fp feec
'*» tw den regimente ban *©2aef 3©illem Hodetop ban 3Saf- b2imdlijft / 't gene boo2fcB?eben i$ in goede ronfideratf e
;nJa" fau/ tedoenfurnerendefommeban nooo gulden^/ te nemen/ aengefien aen Bare betoaringe Ben-luidett
!JE daer ban fp airede 7 ^ 00 guldens op ©2iefland Badden ais Baer naedegefetenfobeel gelegen toaoVdatfemuv
en be gcfcluftt tot een Balbe maend betalinge / toelfee fijn <8e* ten eerden ,§taberen / ^indelopen en andere fronttere
3ebepu>
najjc opgefjouden Badde / om onder fijne ftnecBten te plaetfen ter 3ee / als Baer €. bebinden fouden te beBo*
rerbe
doen berdreeften tot dat een geBele maend betalinge renmetBen-Iuiöen garnifoentoilden befettenen doen
anoe
tabee
foude fijn gefurneert/ daer toe fp Bun deboo2 deden: jbetoaren / en daer toe 006 leninge en onderhoud ban
fenden: ^ fouden boo?t0 alle bljjtigBeid enar?
eu"f' toelbejfiaenbe bat 'tboo?noembe regiment op fes baen daer
beid
aen
3tjde aentoenden / dat de rede bande
S,n, delen eljc tot i ? o fioof den fouden toerden gercduceert/ fanden ftaerder
ban©2iefiand banbo?der nood der bpanden
<en biru daer in begrepen alfo beel fpieffen ais na beBo?en : mits
1E"wr' dat fp boo2 Baren adbtjfe nodig bebonden / dat een ban befcButtet en geconferbeert fouden too?den.
&p adberteren Benluiden mede/ dat fp ten felben da*
;***' de feS compagnien foude too?den gegeben onder 'tgo*
ge*
<6enade
fnn
ban
bied banden Colonel Sieutenant
ge fcB2fftelijfte bertoittingeuit Ceulen Badden geftre*
Ban ban Cuningam / ten einde de felbe ais andere Co* gen /dat den bpanden nocB 3600 boetftnecBtenober*
ionellen Eieutenantcn/daer ober in tijde des noods au* ftomen/met y of 600 peerden: nocBtansaengaen*
t02iteit mocljt geb?uiften ais Capitein/ en Bem daer op de de paerden en toerd fo eigentitjft niet uitged?uftt.
bèrtroutoen ais na beBo^en : dat (p bo?der fouden ber ©erfocBten derBalben nocBeenmaelopBen fcB?öden
(laen/ dat den CommitfariS ^Steenfel ban |Ban(Io te toillen toaernemen/ en dien bolgende op Baren nood
tot monderinge der felber ftnecBten/ bp Bare €.fou*; 1 lettende/te doen \üc0 fp fo Booglijft nu ban doen Bebben/
de mogen to02dengecommitteert: en alfo fpmedeno* Baer <£. berfefterende dat fpgeenfins in geb?efte toefen
big bebonden bo?ber baer in te boo?fien/bat boo? guaed fouden om in ge(tjfteroo?fafteBaer€. diendenb?und^
"beleib/
bifofttf
en berloop
meer fcBaptedoen/Uc.
^e gedeputeerde ban de Staten ban Bet Boo??
geleden alfulft
to02den/berlies/
fo Badden
fp berfocBt
den niet
(©berden
gjonftbeec^icdericD ^onop/ om metten boo?noem* derguartier Bebben terdond aen den (©berden ,§onop
be CommijfariS ban ijfêanflo/ en die Baer Cdaer gefcfj?eben/ datBP foude toillen diligenteren/ dat de
beneffens fouden geliebente committeren/ Benin al* d?ie bendelen ban fijnen regimente of ten minden ttoe'
der diligentie te tranfpo?teren en boo? fefteren tijd t'ont* der felber binnen Himmegen leggende/ na j§tabe*
m andere %&Wm
Houden ter naejler ^tede/ aldaer d? boo?fcB?ebenre- ren avonden/
■ en ^indelopen
T
befet
II. Deel.
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fiüfct ttiütöteti too?Den/ alfo fp geen garnifoen aibaer
meer mocljten nuffen.
<©e Staten ban ï|oUanb fonben oöb acte aen Capi*
teinïïoDenburgenpan föobert/ betoelbe De^taten
tot berfebertBetb binnen ïftarlingen gefonbenbaDDen/
0cli)ötoeröaeiftss/ batfp metBenne compagnien uitte
felbe ^teDe niet fouben bertrecben/ fonber erp?effe lafi
ban De felbe Staten en ban ben <©berfl en ^Sonop.
<g ng en
ïïennenburg BabDe tn 't optrecben ban Den <®pfïag
binnen
'tCloofler ban groot Sïlbutoaert gelaten Bet
toocrf
^lanfie--1 meugemaeBtc
bolb/ bat ïie 3£?ofl €rté enpjutoeté
iegaenbe
25lan6cboert ^cljout ban S^arbenberg Daer bergaDer*
Cloofier
in 't
Den. ^efe roof Den en plonöerDen al toat fp in Den plat*
tan
ten EanDeDaer rontfom feonDen bebomen/ fïepenbe
groot
't felbe al oberBoop in 't felbe Ctoofier. ^e ï$opluiben
plonbe*
binnen «©ocbum en De gjfelfletnfe binnen Collumleg*
ren
al
ïjetplaf genDe / fcBiftten elb een fguaD?e Daer oenen / en becra*
te aanö
tiacv om ftenfe Den % ,&eptemb?té in 't Ctoofier / betoijte Die ban
bertoacBt D?onben/ fongenen fp?ongen: Daerbleber
IïEIU.
omtrent 300 fo D00D até gebangen/ eenige toeinige
(F. 213.)
ontguament : 25lanbeboert toag feer getoonö en toerDe
met fommige 25ebelBebberen na ^ocaum geboert.
3Daet toerD feer grote buit gebregen ( en bele meer ber*
<©JO0t b?anD: toantöoo? Dien net maer anDerRalf mijleban
Stutocrt
«doeningen toa£/ en fp toeinig in 't getale toaren/ bo?*
tur>
(ten fpDaer niet langer ijerDen/ en flabenben b?anD
6|anö.
in 'tCloofler/
Daerintoag
nocB /meer
Danberb?anbcn.
100 tonnen 3£o*
Do*
terg
en anber roof
ük alle
bo ban Btaer toag ooft uit EeeutoerDen met fom*
mige peerDen Daer na toe gereDen/ maerBP guamte
late.
<©e 45?abe ban föennenburg fijn bicto?ie berboïgen*
be / té Bp boo? CoeberDen getogen en belegerDe Bet Ca*
freel / Daer De benDelen ban 3£onau / fóafeBo?n en föe*
nop binnen lagen/ fienop lag nocD gebangen binnen
<0?oeningen/föafeBo?n en Cocg fjjnen Hieutenant toa*
fÓenneit*
oug
ren Daer niet. föennenburg DeDet op eifenen / Dan alfo
ferrjat
fp
't felbe toeigerben
te geben/om bebeBp
Bettoater
afgraben/
en maebte ober
gereetfcBap
gefcfjutbaer
boo?
Coebef*

ien toe»
öica/n

m.

©fc ban
«IMben»
ö?e>
fjed
en boa;
belegt
«113e.

te b?engen 1 De toelb fienDe en toefenbe 't Cafleel niet ge*
fterbt nocBBoubaer/ Bebben fp 't felbe beBouben lijf/
goeb en rappieren opgegeben / fonber bat fp Den btenfl
ber (laten berf tooeren. ^onau bleef Daer gebangen/en
toerD Daer op fijn fcB^ifteltjBe beloften ban rantfoen te
betalen uitgelaten/ bele ber fenecBten blebenin btenfl
ban üennenburg.
finnen (©lDen3ceïlag be^eere ban,§b)ietenmet
fijn Compagnieën ^jacob ©iffcBer ban Sfimflerbam
met fp benbel en tnaren t'famen geen 200 man
fteru. <©e ^eere ban fötth een b?p-l|eere uit (©oflen*
riinnocli iongen fonber baert/ toasfbaer meDe binnen
(©lDen3eel Doo? De beraroitBeiD genomen / met eenige
^uitfe gionnercn/ De «©uitfe noemDen Bern <0ena*
biger J^eer. ^efe boo?noemDe l|eere ban 5£eö met ben
j^eere ban ^toieten/ ben Capttein Mf(tt\tt en be
jBebelBebberenDeggarnifoenjS/ SregenfeBerr abbertentie Dat De €^abe ban Kcnnenburg ban meninge
Uoag boo?<©lDen3eelte nomen/ fonDenDacrom aenbe
5©uitfe ruiteren tot «©elDenttoe mijlen ban Daer leg*
genDe / batfe binnen <&lben;eel fouDen brallen Bomen :
banfprefufeerDen bat/ ontbiebenDebatmen Beneerfl
gelD fcBaffen foube. 5©etoelR Bo?enbe en berfïaenDe
batDe<5?abe ban Sennenburg boo? CoeberDen toaiS
geftomen/ Bebben Den J&eere ban ^ètoieten berfocBt/
DatBp fouDetoillen reifenna 5©ebenter/ bpbeCJeDe*
puteerDe ban be geunieerDe p?obincien/ om te Duigen*
teren Dat fp-luiDen met ruiterenennnecBtenmocBten
geaffifleert toerDen/ fo De boo?noemDe flab fonber
macbtbanbolB niet te BouDentoaief Doo?Bare ftoafc
BeiD/ en Dat ooaDe bo?gerenen ingefetenen meer Den
bpanben Dan Den Staten toegeDaen fcBenen te toefen :
toaerom De^eere ban^toteten boo?fön bertrehttoe
ber felber / ben eenen genaemt Herman J|elmicösf öte
beg P2incen toagenenboo? <©lDen5eelboomjD0BaD*
begeplonDert / en fijn Crcellentie pampieren en fecreten tocg genomen/ en gjoftan a©effel$fDeDe berfefeeren. 5De (|eere ban ^toieten guam ben 10 ièep*
ternb?!^ tot <Debentcr/ al toaerDp bonb <2lDerbo?n
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Sieutenant ban De ^antier^ ban Den fóitw eeffer
<0oo? / Dien Bp Doo? onDerlinge b?unDfcBap bcrtoifUaDe met Debane lancien of fpeer-ruiteren binnen (DIDen3eel te trecben/ niet jiegenftaenDe 3tjne ïjuaDe bètalinge Daer Bpober blaegDe/ toaer toe De <0?abe ban
^oBenlo Bern patent gaf. ^p reeb Daer mette boo?*
fcB?ebenbanena toe en toerbalDaer Den iz blijbelijB
ontfangen. ^cboo?noembe <©?abeo?DonneerDe me*
De / Dat ^onbBeer ^fafpar ban poelgeefi en ban 3©e*
be binnen be<©?abeleggenbeen beiDe ban Desï peeren
ban ^toieteng regiment / mebe binnen <©!Den3eel feot=
men fouDen : maer alfo De !|eere ban «^toieten beDurBt
toa$ bat Bet te lange ballen foube mogeheer Die Daer
fouDen nomen / berboegDe Bp Bern na ^mpben / al*
toaer Die ban <0elDerlanD eenige bergaDeringe Bab*
Den / om te berfoeben Dat Den <©berflen ^cgeman Daer
Bp P?obffic ttoe ban fijne benDelen foube toillen in ftBtc*
feen /tot DatDeanDere aenbomen fouDen/ om Die Dan
toebertetoiffelen. ^p breegban bie ban <©ebenterte
leen 600 ponb nr^itö en 300 ponben lonten / Die
Bp terflonD na <©lDen3eel fonD / Dan mocBt toeinig Bel* 't gat!**
pen mocBt
om belegertnge
bertoacBten / en 't getal ber ion*
ten
oob toeinigte {Irecben.
g^en 16 ^Septemb?i$f Bet boo?fcBaeben garnifoen
febere bonbfcBap Bebbenbe/ Dat De <è?abeban 0en* be <6({
nenburg allen p?eparatien liet maben/ om fo Baeft foent'UEfc!
beÖ. |
©Ier
Bp CoeberDen berobert fcube Bobben / flrar op <©lben* teba
be,
nben.
oen art
3eel te bomen: toaerom fpgeraDen bonDen eenen ban 3ee
l fetv
Den Baren genaemt 3M$er(n ^omb?e af te beerbi*
gen aenbe boo?fcB?eben (©ebeputeerbe banbe beree*
nigbe f&?obincien Doe toefenDe tot Campen / en te bepu#
berfoeben benabolren^e yoïncten. Cerfl/ battetno* lUnfe/i
Digig noebttoe benDel goeDefolDaten inDer^taDte ïjenbcii
Bebben/ Daer op geaupoftiileerttë Fiac. a. ttoe of D?ie
flucften gefcButs? met pulber en bogeltf. b'3lpofliile
toaö alDu;S:aengaenDe 't pulber Booptmen Dat boo?fien
té boo? ^ppeftcin / bie tot Dien einDe té gefonDen opten
17 Defer tot 55ebenter/ enberoerenbe 'tgcfcBut fou*
Den fcB?tjben aen ben !$eere ban jStoieten / bat Ijp ern*
(lig foube berfoeben aenbe iBagiflraet bantDeben^
ter/ ten einDe De felbe toillen fenDen ttoe of D?iebelDfturHems binnen <©lDen5eel/mitébatmen Ben fouDe
fenDen fölotfeentotte bolle betalinge bantboo?ftB?e*
bengefcBut/ en Dat geDaenBebbenDe/ falBP ficBter*
flonb laten binben bp 30" folDaten en falmen Bern rom*
ntf fft'ealom
fenDenin /Deom3&o?pen/
De fölocben
entarig«S>o?p
in te
Balen
latenDebp in^ut)
eenpDer
De ftlcinfte ï^locbe. 3. gjtem eenen ingenieur of
25outemeefler om De flaD te fo?tificeren. Apoftilie.
IKenfal De ingenieur Daer toe berfoeben. 4. Stem
o?bonnantieaenbenïiicBter/ bat De boeren geboDen
toerD alle Dage 100 te bomen arbetben/ met tien toa*
geité/ of bat Bet firijgiefbolB Ben Daer toe mag Dtoin*
gen. Apoftilie. gullen Den Heere ban^toïeten rem*
mitteren om De 25oeren te Doen arbeiDen/ bolgenDe
'tberfoeb Bier gebaen / en alle fufpecte perfonen uit
ber flab te Doen gaen. f» <®e peeren aen te Dienen
begetoiffetijbinge ban Baren boben. Apoftilie. Nihil.
6. <©at De ïieutenant ClDerbo?n begeert Dat ïiraje
een maenD folté boo? Den ruitere mag bomen / op Dat
BP mag goeDe o?Donnantie BolDen. Apoftilie. %\$
men metten ftitmeefleren <0oo? en $hb té BanDelen*
be boo? ben <©?oflban Stralen/ fal Den Eteutcnant
ClDerbo?n en3ijne nnDerBebbenDeruiteren toeDerba*
ren 't geen metBaer $iftmeefler<ï5oo? fal berBanDeit
toefen. 7. <©at belgeeren geliebenbe 100 lancien af
te fp?eben / hie Den Sfeutenant tot Campen Beeft coen
maben / op De lefle betalinge af te trecben. Apoftilie.
Tranfeat, fo beel baer te bebomen 3jjn / mit0 bo?tenbe
op De eerfle monfleringe en betalinge. 8. $ocB De l^ee*
ren aen te Dienen ban toegen ben boo?fcB?eben2Ueu*
tenant/ om commiffie te Bebben en anritsf-gelbte fen*
ben /om ^o Carabijntf aen te nemen totte 100 lan*
ten / hit BP m bo?ten Dagen toifl te bebomen. A poftiiie.
^icr ban falmen BanDelen op De toebomenDe generale
bergaDeringe. 9. <©e peeren te b?agen!joefp ftcf) fou>
nen BouDen ban toegen ben <0?ae/ ban l|oBenlo / opten
berforDteneebbanDen ï£eereban€cfi. Apoftilie.»*
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gaenbe ben berfotD eeb ban ben I^eerc ban €efe/f
«n berfoeïten ceppeban 3tjnccmul*
lcnöe
ïlemonftranten
miffie/ enbanbe fo?me ban ben fcerfoebten eeb. 211*
frtto'geb
inbeberg
aberingcen banöc <töebeputeerbe
Der
naberaengeunieerb
e p?obtnci
binnen Campen ben
ao &cptemb?fö ifSc.onberfïontmp p2cfent/onöcr*
&t\v tenent G. van Suilen. 3De boo?fcD?cbcn frebe ban <öl*
jjgf bedeel t# een ban be fieben ban <aberpflel/ temlijb
•n3cci. groot/ baboe in beegtijö eenen Dogen mucr/ metto*
rens1 befïreben op be ouöe manier/ en eenen graft baer
boo:/
en baer Dutten eenen toal met nocf) eenen graft t
toaer öoo?fe boo? biefc nfet ïtenbc febeen batfe fïerlt
toa.07 maeraUe öet graft-toatcr is? metbammen ge*
ft uttet / be toelft men baeröm ban afgraben / boo? bien
baer geen beD002lijbe ftrtjbtoercn 3ijn: fjceft 00È geen
rebiere totboo?beel: aenbe3ijöena 25entDem/ baer
fp maer berb' Dalf mijl af ieiö/ Deeft fp eenen ijobeï bol
bofycljagte / en b'anbet 3ijöe i$ oou gefteel beguaem om
leger te fïaen
: fp letb bijf mijlen ban Coeberben/ feben
mijlen ban <&ebenter / op be pafifagie boo? be gene isic
te Innöc uit (0o|llanb Itomen.

rfttirte
ra üe>

. 'en en meer anöere / en toaren jlerït cmtrin zooo man feW
t
oftoatmeer.
'"^lae
ïïennenburg
geenniemanb
Dope fjeDDenöe
om baer
^toolIjpber*
in te öltIpf'
Krijgen/
boo? bien
banöe gene
fïanö met mocijt Debben/ fiem öo?ft openbaren/ en
toel toetenbe bat be g>m fïer& toa£/ en fo gelegen
batfe toel toas te ontfetten/ b?cfenöeoob bat3na aai*
liomenbe Dulpe mocijt befebabigt toerben/ boo? De
Cngclfe ruiteren en feneebten en be t^oDcnlofe ruiten
ren/ öte inbe neberlage op be 25ourtange beminjle
feïjabe geleöen Dabben/ en mette ^affaufe folbaten la*
gen omtrent «Debenter/ trobljp met alle fijn gctoelö cf. «4.)
ban ,&tool toeberom af. <©e <©?abebanl£oDenlo,bo^ «mncn*
rcnöe ban fijn opb?ebenen b'aenbomfte ban fjetnieu JjjJL
boln/ Deeftgoeö gebönbenbefrontterentebefettenen boo?
berfo?gen/ en affo toerben eenig boln tn Üocbum/ *&to|<
<©eutirum en 35oe0burg gefonben. <620l lietmenon* "**
geacDt fonber garnifoen ieggen / baer ftennenüurg na*
mae!03ijnbo!ttinletöe,
ï!ennenburg bp 3ijn nieutoe Dulpe gebomen3iJnbe/ 6ennEIt,
isS boo? s^eutecum getogen en meenbe 't felbe toel lirbt *>m bv

€erftogetë/
Dcgco2bincerbc
ttocbacnbelen/
wftlmt/
pul* I batter
ingeHregen
te Debben/ fo'boo? bien öet 3toantoaö/ en Jum
Jp*
bcr/
baer ra feonben
ftomen/ toag
ïtennen*
nietbelebolriniag/enbiegualijRgetoapeuten
burg metalfe 3ijngetoelDboo2öe ^tab genomen /en onbetaeït: al.tf ooh batter toeinig p?obianbe toa0 en
»ci.
b?anbcnbepoo2ten/ en(ï02mbe baer ou met een grote I oanfebgeen gefebut/ en bat fpDen 00b lieten bunben
furie: maer öte ban binnen tocerben fjen feerb?omelij& batb'intooonöer^ Dcn-Iuiben meefitoegebaentoarem
enro2agieufclijb ben bpanb afffaenbe/ fobat lm baer | 3IWfP "« Oaren leger baer boo? gemaebt Dabben/ be?
omtrent 300 man boo2 liet/ en onöer anberV bleef j benfpeenigeaenlopenbaerop/ enfcljermutfelbenmet
nlbaer hopman ftmimfl/ eertijbö Sttcutenam ban j ^ ban binnen/ tii genfeer ftloebelijben b?ocgencn
3Beba gemeeft3ijnDe/ enfeerbele getoonö/ fobat Ijn toonbentoeigemoette3ijn omDenteöefenberen. 55e '9thkt
inDfl aftreeften. *E)e bclegcrbc toaren ban meningV €ngelfemetbe
ruiteren ban ben <©?abe ban^oDenlo ?Edn3«
cen uïtbal te boen : maer toerben getoaer bat be 25o?* tot<©ocgburgleggenbe/ bebenDen bagcltjr groten af* ©f0^
geren al t'ftmeHmeeft^paen^gefinb 3ünbe/ Daertn b?eub. 3Cl^fp nu bjjfbagen baer boo? gelegen Dabben/ cumop»
be toapenen begebenbe
/ Den nleenbcn buiten te (Tuiten. 3tjn fpbaer banbaengetrorbenen yaefieltjb opgeb2o> jjcö*0?.
ïïennenburg Dabbe toel geBoo2t bat baer geo?bonnee« ben/ trecbenbe'tboetbolït ober 't moer ban <0mmen
toasfbolHinteb?engen/ enmenenbe batDk baerbin* na l^eppel toe : maer be peerben boo? Coeberben / en
3ön fo boo? «Steentoüö gebomem
«en
toaren / tot'lbe
Dp
ftcfj
iiact
nfet
lange
fut*
25innen ^teentoijb lag ingarnifoen^opmanier* me?#
men geuómen
en tron toeberom
af. ^e 25o?gereri fcDibten Ijem
na en lieten Dem toeberom Dalen: mtbbelrettjb fp?a* man<©ltDof. <©e Staten berbereenigbe^eberlanöen tocüan
Jftctt^ Hen fpmet Dctgarnifoen en btoongenfe genoeg öatfe fonben met Dae^e ben hopman San Co?nput baer na £e"nBf"'
l« mct öennenburg mollen acco?beren/uittrecbenbe met toe/ be toelbe albaer gualpt binnen bonbe bomen: iCSm
Irj o' Den getoeeren alle bat Den toatf/ mitö batfe moften bocD tenlaetflen i0DP boo?<^ltDof genoegfaem tegen &twi,
f toeren tn b?ie maenbehniettebtenen tegen ben Cö*
In.
De^abonbiS toöftgeDolpen/ oo?miDbag
baert'n enbaeg3Sb
berbo?geren
benban»
ben
17 (©ctob?ig.
^etfanber
m'nft.
<®it
gefcDtebe
ben
r+
^eptemb?i$
f.
Itr.ntiv . 3W£ Xiit ï5ennenburg toel gelufit toa^/ i& pp na quamen boo? öe 3©a(tpoo?tc nocD binnen 't benbel ban
qbsf ^tool getogen en belegerbe 't felbe ront gom / üuitenbe hopman ^ams piate en een benbel ban Hopman 3Jo*
\x
int
ooit be J^abenc en alle ©affen: bele gaf Det toonber Dan^tnper/ baerfjan ban25erenb?oeb^cljoutban
loof
batbpfoftcrlten^tab/ metfo toeinigbolr b02(tbele* «©eiber Éteutenant af toajS. ,«©esf mibbaegjj guam
geren /ban men Dief tct boo? feber/ batDP eentgber* ben boo?tocDt ban ïfiennenburg boo? be «©nningerftanb binnen moft Debben / baer op Dp Ijem berliet/ bat poo?te. <©ie ban ben garnifoene bielen ten felbcn Dage
Dem openbaren (oubealsS DP baer boo? guam: maer tegen Daerop ttocbiberfe plaetfen uit tegen Den frber*
niemanö bo?|i ficlj openbaren / boo? bien baer toel mutferenbe/ flaben 00b bde Duifen tnbe aBefttojju
geoeffenöe nrijg0luiben tn lagen/ alöben €>uerfïen met be ©ecbenmerfe / en alle be Duifen in ber (ooft toijn
liKicijiel Caulier met3ijn ruiteren/ en b2ie benbelen ftaenbe/ bie alle ber^tab te na ftonbcn/tnb?anbei
3ünre boetbnecDten/ namentlijn <0?ehü/ J^oir en ter felber ttjb guamen nocD fommtge tonnen bufpuïber
3fafpar/ en ,§imon ban Eimbnrg met 3ijn ruite* en beelp?obianbe tefcDepe tnber ^tab. 55e lancier- Jjtm$
?mam ren. pettain<öber|le3lteutenantban flBtcbtel/ met ruiteren ö?eben be uitgebalïene toeberom in öer <§tab/ gS«
bocD m bit uitballen toerbe ^angiBom oberfte3lieu* %\xn*,
•nitIrt"f,Det
te
benbel
ban
Creffonier
meenben
e
mebe
binnen
uan* ^tool te bomen ban fp toerben gualijn beletb / berDal* tenant ban 0ennenburgö©?iefe regiment boo? bebop na»tba«
a.
ben toerben fp geb?ongen op een €belman£ Duig te gefcljoten/fo bat Dpboob bleef/ en toerbe 3jan25ap* SS?n'
tifïa (Cartë baer na tn 3iin plaetfe geflelt. ©?icfc
toijnen: maer toant 't felbe niet feer fïerft toa^/ en
batfe 00b gualijb tooo?ften toaren ban «ruit en Ion*
55aer toaren boo? bc ,§tab 14 benbelen banden* «aimrat
ten/ en ooit geen p?obianbe/ fo moffen fpJW opge* nenbUrgi$©?tefe regiment/ ban 't <0elberfe nieu aen* SS'
ben en toerben gebangen / be folbaten toerben berooft gebomen regiment toarenber negen benbelen/ en «oe
ban alle batfe Dabben. <0nber-tuffcljen maffer nocD nocD bijf benbeien ban föennenburgiS nieu regiment/ Acrsue
een regiment folbaten uit ïïennenburg.tf bpftanb o*
benbelen omtrent
fierb toefen
ESSf*
6000moebten
man :^nocDx8 toarenber
1 200omtrent
ruite* uoo?
toer följn gcltomen/ en tit toaren be gene baer hk en
ban ©2ieflanb abbertentie af Dabben gekregen ban ren/ meeft aancier.oV m bjeinig fcljutten. 55efe £"«»*
Ceulen: maer toaren nergenö na fo jierlt alKS ben berbeilben ficDronbom be^tab besfanberen baegsf: xtn.
toant Det ©?iefe regiment toog bctf anberen baegg
roep en b'abbertentie gebaen toa& ©an tik nieuto ober
bet Kebierften be 2Ca/ en legerben ficl) op i Bet
regiment/ Detoelït bpDun tyt <0elberfe regiment ge*
noemt toerbe/ obermit^Dct ban ben <0berpffelfen en *©o?pfien ben €ub en j§teentoüber- tooit: fpmaeb*
<©eIDerfen uitgetoeben en op be been Qttbm^t toas?/ ten beg nacDtiS een ^cljanfe na bp be <©afïDuttftoa.ö <0berfïe iieutenant 3IoDan ^treuf ban €m* poo?te/ en maebten 00b een i§cDanfe op ten^teen*
merib/ be Capiteinen toaren/ giatob ban i©2onb* btjlt een roer-fcDoot ban be 3©alt-poo2te; ^te ban
Do?ft en 25atenDurgs foon tot 3CntDoltmet ttoeben* binnen bielen baer op uit en berioegenbe beleggers en
etinen beien/ 25altljafar ban ïlofTum/ 25oebDolt/ (Ctof* flecljten be ^cDanfe/ ban fp maebtenfe be0 natbtg
rg
lingen/ a^urtfclman/ Renbebcit mee ttoe beube* toeberom op/ en begonben nocD een groter op ben
IL Deel.
T %
felbetï
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feiten ^teentoijft atDtertoaertbp Den Capeïle / en tuf*
feben De fcljanfe en Den JBeflDijft maeftten fp ecne b?eöe
fcljipö^ugse ober De 2fla. (€en feiten Dage Hielen Die
ban Der S&taDuit ter<0ofterpoo?te wet 9 peerDen en
een Deelfcbutten/ enb2acljten bijf gebangen in/ Daer
uit fp berfïonDen De gelegembeiD Der beleggers* /en Dat
fcc (é^abe ban föenncnburg felfg Daer niet toa# : maer
DatbuDaer nomen foube.
Wm i? toarenber belefo toel SSetelljebberen atë
ban De jjBagiftraet/ Detoelfte feer öert Daer op D?on*
gen / Datmen aen De geunieerDe fouDe fcl?2ijten om ont*
fet/Dacr€02nput tegen oppofeerDe/ enmeenDe men
fceboo2De alleenlijft De gelegentbetD ban Dei* ^taD en
ïje£bpanD£tefcD2ijben/ Daer uit De peeren felfsifou*
tien oojDelen om Dare faften Daer na te fcDicften om Den
te ontfetten : toant Det tjjD Rebben mo(i om Den Daer toe
toel te prepareren/ anberfiitöbp alDienfp fo feer Daer
meDeDaeften en 'tfelfDe toilben Doen met ftleine maebt/
fo fouDe Dat Itcbt bonnen begonnen toerDen/ maer
f toaerlijft boleint: fp fouDen 00b Den 25onDgenoten 00?*
fafte geben ban te ttoijfelen ban Dare manïjaftigDeiD/en
Denbojgerenen folDatenban Daerfelfg berfeftertDeib.
3&an De anDere bleben bp Dare opinie en fp frDjeben om
ontfet/ jabp alDienmen Den in acDt Dagen niet ontfet*
ten/ Dattykfijc'ttoerDe
Den omnogelijft
te DouDen.
©e ficie* Tfetfin
onDerteïtenttoag
bp Delanger
t^opluiben
<B\u
Söen Hof / piaet en €oen g&irftf5. ban ,§teentoijft (Die DocD
om ar.t» geen benbel Daer binnen DaDDe / maer toag Daer te bof««
ren albaer binnen genomen al.ö bo?gcr Der <§taD / en
alDaergeblucDtet sjjnDe/ Doo?Dien DpDen 3£20flban
<0elber boo?fleften DaDDe ) ban gelijften toerDe Den felben ü2ief ooft onDecteftent bp De ifêagiflraet / en ten Ie*
tien ooft bp 25erenb?oeft Die 't eerft toeigerbe:Dan Co?n*
put toeigerbefulr plat af/ feggenDeDat DP fijne <©be*
rigDeib gene logenenen ontoaerDeibtoilDe oberfcDJüten : De£ niet jegenflaenDe toerDe Den felben nacDt Den
bootö b?ief boo? eenen bo?ger genaemt fBatDtj#$*ier0
en een folDaet uitgefonDen.
3Ben feiten nacDt togen %tmt ban <©emen/ ^na~
ter en fommige anDer meteenen goeDen Doop foIDaten
enrutteren tutfjet leger/ na De fciunber/ eenDo?pof
blecfte ttoe mijlen ban Daer aen De Sutber-^e gelegen/
Daer een fïecDte fcDantfe gemaeftt toass/ Daer in ttoe

benDelen/ al$ hopman <£fcDeDa en nociof ban Eangen / Die in plaetfe ban popman 3&eba toass gejutte*
©c pn* Deert/ ingarnifoen lagen: fp titelen feer fel aen/ en
S;rs'na
toeinig
fcDieteng
otetromnelDen
toacDtmeten
men bc «regen
€fcf)eDa
gebangen.
Stangen fpbielDe ftrar
ftufnöcc fommige in De fcöepen en ontguament/ barenDe na
ïïoibe ^ollanD. 3£e foIDaten ban beiDe benDelen toerben
«n t& weeft DooD gefïagen en in Daer beDDen Doo?fteften / ee*

w&e.

nige ontguament/ en eenige toerDen gebangen / 't ben*
Del ban <üfcDeDa toerDe aenfiucfeen geplubt/ Detben*
bel ban De Eange toerDe meDe genomen/ De Blecbe
toerD geplonDert en berooft en boo2t^ toeber berla*
ten.
~®k binnen &teentoi)ft Doo^Den Dit fcWtm toel
maer toifien niet toat Det tebeDuiDen DaDDe/ toaer*
om3p '^anberenöaeg^met eenige peerDen uit bielen
om feonDfcDap te Krijgen / Danfp toerDen fonber pe*
manb te bangen toeDerom binnen geb?eben. ^ocD
toeinig Daer na DeDenDie belegger^ fommige peerDen
iiitfyt onDerbe ^taD rennen met een (Crompet boo>
aen/ enfïeepten Det benDel ban Roelof ban ïangen
aen eenpeertji fleerte/ Daer meDe triumpDerenDeen
ft?aggerenDe. ^ocb DebelegerDe bielen toeDerom utt
enftaften De lBolen buiten De ©ofïerpoo^te in b?anD.
<©aer tegen ftanenDe belegger^ toeDerom Del|amepe
buiten De «SajtDutö-poejt aenb?anD/ met een tonne
penen flrop. €en folDaet ban C02nputö benDel met
een leger ban Der ©effen afgelaten ftjnDe/ (ïeepte met*
ten monbe eenen leeren emmer/en f toam ober De graft/
ruftte De tonne teer Daer af/ en blufte Denb?anb/ niet
jegenfïaenDe DetmenigbulDig fcljieten/ roepenDeDat
Dptoajj 3fiertban <6?oeningen/ en Den b?anD geDeel
gebluft DebbenDe/ f toam toeDerom ober en op Debe*
flen ftomenbe toerD Dp ban fönen hopman €o?nput
met eentge Dalers bcreert.

SClle Deftloefte uitballen Die inDefe belcgeringege* jg*
Daen toerDen te Dcfc brüben iö mijn meninge niet / Dan JJScw
generalöftenDatDebclegerDenDenfeerbaoom D?cegen uaiun
en
Difttoilssen fioute
uitballen DeDen UjDenDe/
/ naren bpanb
af b?eft J«
fe«t
DoenDe/
ooft fomtijDssffcbaDe
ia fomtijDtf
oSï
ooft Den bpanDen uit eenige febanfeniagenbe/ Die inne* De tè
menDeen plonDerenDe. ïDifttoil^ gebangenenen ooft ,fs
beeflen buiten inb?engenDe. ^opman paettocröooft
eintel[jft in 't uitballen dood gefcljoten/ <^ltljofen3ün
©enDjiggetoonD/ enDiergelijfte faften gebeurDen Da*
gelijr/ Dan D'eeneDan D'anDere malftanbereneenbo?*
DeelaffienDe/ enDoetoel fpljen bloeft enteoom D?oe*
gen/ nocDtaniS toaren eenige altemetg ftleinmoeDig
en lieten Den ftleinmoeDig maften/ fcb?ötenDeen ftla*
genDcbanben uitterflen nooD Daerfe in toaren/ Doe*
toel Dun norD iu-uit nocD bictualie gekaft Dan op 't

ï©aer-en-tufTtDen DeDe ïtennenburg De ^tab tot ®cb»j
berfrDeiben reifen opciffcDen : maer fp fïoegen fulr t'el* u^
ftenaf. ^ienDe Dan Dat Det Dem geDeel buiten fijn eer* ben™,
fleboo?nemen ging/ DeDe Dp Daergefcïjut boo?b:en* J[W
gen / fcDoot ooft tot berfcljeiben reifen Den b?anb in Der
j§taD met gloepenDe ftogelg/ Daer fp aebter na racb lofen
toe toifien om Dietoaer te nemen en te bluffcljen fon* Perfrii
Der fcDaDe: DocD De eerfie reife Dat Daer b?anD in De öecrtaöi
^êtaDgefcDoten toerDe /gefcïjicDe op Den 18 $obem*
b?i33f/ na Dat De €o:ensfen Detbobenfle ban De <©aft* Uan
Duijspoo?te afgefcDoten toaö/ toertmen fubitelyb ge*
ü?anb i'u
toaer
Dat
De
b?anD
boten
in
berfcljeiben
Duifengefcijo*
JJj*j;
ten toasf/ toant Daer begonDen beel Duifen teffen.ö te ^m
b^anben/ alfo De Duifen boben nol flro/ ongeDo?fl ftoo ?n
en turf lagen/ Doe toel te bojen goeDe oabonnantien
Daer jegen gemaeftt toaren getoeefl / maer niet toel on*
DerftouDen. ^enb?anb nam feer toe/ Detoijle Det een
(terften<©oftentoinD tooep/ foDat De foIDaten toel Det
DerDenDeel ban De 3©allen moften berlaten / ja De nieu
Dien De felbe met firo onDer blocD^
25o?(ttoeringe/mit0
ten toaren/ raeftten meDe in Den bjanb/ fo bat De ^Staö
Doe in geen ftieinperrjftel toa^: banfo teletoaft bat
Daer Die ban binnen boo? ben noob DejSb?anbjS moflen
af toijften/bie ban buiten Daer 006 niet ftonben opftlim*
en 't toer*
men / ebentoel toasS Det feer b?efelöft om fien/<0obesfge*
genaDe
grote
DebpbeberfianDigeboo?een
aebt Dat Den b?anbbp Dageen nfetbp nacDttoas? ge*
beurt : toant DaDDet bp nacDt getoeefl/ De DpanDen fou*
Den meefter ban Der ^tab aetoojben Debben/ Daer
b^anben omtrent 70 Duifen af/ met teel Dop/ garfle/ ©«««»
ftoom/turfenanberepjobianbe. g^ie ban buiten flon* jf/gjjj
Denen togen met blfegenDe benDelen in ojDeninge te {^«8
boet en te paerDe om De ^taD / gelp of fp DaDDen toil* fiuttcn u
len flojmen / en De gracDten toaren Dert toegeb?o:en en ^taötot beel plaetfen ongebütet. (€egen Den abonD alö 6en*
nenburg meenbe Dat De &taD genoegfaem in ftolcn
lag/ Daerom fonD Dp ttoe (CrompettersS en DeDe De
,$taD toeDerom opeiffcDcn / beDouDcn lijf en goeD / en
met te>llegetoeer witte treeften: Dan hopman IBlaet
toasfopbatmaelopDe ^nninger-poo?te/ Daer De op*
eifefifoge gefcDieDe / anttooo?De / Dat fp Den <®:abe niet
te tortle toifien / Dp mocDte fijn befl Doen / fp fouDen ban
geloften Doen/ belafteDen ooftfïur toeg te paften ofsp
fouben Den Doen toeg gaen/ met toelfte Daefligeant*
tooo?De Dp op Die töD D? ^taD eenen goeDen Dienfl De*
De/ toant De faften toaren Doe alfo gefcDapen/ Datfo*
men De faftein Deliberatie geflelt DaDDe/ De&taD in
geen ftlem perjjftel fouDe Debbjen getoeefl/ toant bele
bojgeren toaren niet toel te b?eDen/Datmen fo ftojte ant*
tooo?De gegeten DaDDe: jp meenten menbeDoo^DeDe
mQQifttmm Den-lteDenDaer op ooft gcDoo?tte Deb*
ben. gn alle Den töD Der belegeringe DeDen fp met Det mm
aj[c&ut
een bo?*
Dat Doo?
menfcDen/Dan
geen fcDate aen booa
gefcDut
g?of aen
ger
De <*5aflDutëpöfl?te
De 25o?fltoere
fijn to«n(8
benen gefrDoten toerDe Daer Dpaf fto?f/ en een Dienfl* nsaöe
maegt toerD met een gloepenDe ftloot in Daer miDDel g"5'*
,s '
getreftinDe^euftenDaerfpeenbeDDemaeftte.
<Doe Det abonD toerDe fcD?eten DebelegerDe toeDer*
om aen Det Collegie ban De geunieerDe ^?obinrien/ (F- atfl
ban Det ongeluft Dat DenDien Dag D002 Den bjanD ober*
geftomen toa& <©ess anteren Daeg.* t n meer anDere
Dagen

.$8o,
aenrc
Mo?
neten
u.miftt.
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Dagen fcDötert ïsc beleggers toeDerom Denb?anb in De i Den op te BouDen/toelatenDe ooft Datfebeel ongeregeld
<^taö 7 Dlin öacc toas* *n öö02fïcn en raeD boo? gebon* |Beib ongejiraft bebjeben : en op Darmen mag fien fijne
Den / 5P fcljotcn meeft al na Den fioamolen toe/ biesp [goeDDunnentBeiD in Defen/ Bebin Biertoillen bpboe*
(joopten te berberben/ toant de Jjorenmolens toaren I gen oefen 3ünenb?iefaenDie ban €n&Buifen.
al af gefcDotetn Hu Den raeD Diefe tegen Dit b?anb*
Georg van Lalaing, GravevanRennenburg, VryfcOietenDebentoagDefei^atmenin alle ftraten en in
Heeretot Ville,&c. Coninklijke Majefteits Stad- jj&ffffljg
alle
fjuifen
©ojgertoacot
fn'elt/
oon
ban
b20u-perfonen
houder en Capitein Generael van Vriefland , O- ban ben
enninberen/ enalfmentoift toaer een burige nlootin

geballen
toa.ov b'toeln
't gatBanen
en Denuittoon
meloen en/ tcocfeen De materie
boo? pfere
De toege/
Dan
Dabben De 25o?gecs$ Dicne toojle BanDfcBoenen Die fp
eerfi
't toater
(lanen
en fmeten
alfoBuifeop
Den nloot
met
pare in
BanDcn
fonber
perijnel
upt Den
ftrate:
<©on fjaDDe men De psobianbe in De nelDerjS geD?agen/
Die metmifl toegeftopt toaren: Bet noom toerDe ooft
af geDo?|t en ijet ftro onDer Den blautoen ^emel geleiD.
€>P DenabonD quam een ban De 23ooen/ Die Den
cDcit
it
uptgegaen toaren/ fonDec bjieben ban Degeunfeer*
rijgen
De
toeDerom
/ en bjocBt quabe tijDinge/ alg Datter geen
iilfe tp'

ver-yfel, Groeningen, Drente en Lingen, Over- $£»*
ftc Veldheer, fampt Prefident en Raden Conink- nenbucg'
aen be
lijke Majefteit in Vriefland.

"p Erfamen , Achtbaren , Wijfen , en
en, dealen
•^Gunftigen Naburen, en Vrunden. Voorfichtig
Wy twijfelen
tot4Bnfr
niet dat ulieden wel bewuft is, hoe dat God Almachtig Öu^en*
ons tot defen dag toe vele en diverfe plaetfen van onfen
gouvernemente op der zeekant liggende , wederom
onder fubjedtie van Coninklijke Majefteit onfen Aldergenadigften Heere toe reduceren vergunnet heeft , niet
twijfelende van dage toe dage meer anderen toe recou52^ !vereren » en na dien wy Iof weerdelijk verftandiget zijn,
Sffiï^
SK?/w
SÏ?2^!
D?ie
2$o?gcrg
nv Dtc;?u?Jf
ban geltjben
feiDen5?ï!?!
geen apparen*
dat gy-luiden gefinnet foldet wefen de Pacificatie van
tieban ontfet boojöanben te 5ijn^ maerDattetontfet Gent by Hoogg. Coninklijke Majefteit geapprobeert
*en Deel berflagen en berftroit toag fo Datmen niet beter
, gelijk wy infgelijx in alle fijne puncten.
fouDe mogen Doen Dan te fien metten bpanDen te acco?* t'onderhouden
tedoengerefolveertennietlievers fien folden , dan dat
Deren: maer Defe tijDinge naDer cnDerfocljt 3tjnDe eg
weggenomen en tufTchen d'ingefetenen van
balfcBDebonben. <©ocBDit toaffec ban/ baerfp Baer ergwaen
onfen gouvernemente en u-luiden nefFens anderen befeggenópfonüeerDen.
naburden Steden en Landen , getrouwe na-buerfchap ,
Étóe <5)te ban ©liefïanD BaDDen bier bcnbelen nnecBten vrundfehap, en correfpondencie onderholden mochte
SScn enfommigeruiteren gefonDeninDeEebentoolDen om worden , hebben wy defe tegenwoordige aen u-luiden
En. Denpa0tébertoarenenbeb2tjDen/omDe fóennenburg* wel willen fchrijven , ten einde gy-liedèn ors wilt
fe Bet plonDeren en DjanDfcDatten te beletten . ^e be* verklaren wes gy in defen te doen gemeent zijt , om
leggers Dit bememenDe/ togen 3Crent ban kernen/ ons verder daer na toe weten te reguleren: en by alfo
Snater /en ©penb^ugge met BaerbenDelen Daer Be- verre gyluiden de aengebodene goede nabuirfchap,
nen: Bet benDel ban 3Jou 25otnia/ en Bet fïaD benDel vriendfehap en correfpondentie, na volgende de voorïz
toan25olftoaertfulr rienenDe/ manen Ben in tijDg te Pacificatie van Gent, fok willen onderholden, mocht
nigge/ iatenbe 5perbo/ en &tepn ban jMfen / een € * gy-lieden defe jegenwoordige mit unabuer-Steden en
Helman uit <©enemerften/ Die lange Uier te lanbe onDer Staten van Noord-Holland communiceren , ten einde

^onop geDtent BaDDe/ en D00? reCOmmanDatie ban , gy-luident'famenderhand, of de goedwilligen eenige
5$0n0p/Bet benDel ban ^cBagengebregenBaDDe/Daer j verftandigeperfonentotons fenden,omin der voorfz
tttet fommige pecrDen alleen. &p guamen aen Den , faken eintelijken toe fluiten en refolveren, die wy vry
onDeren/ en ttjeecDen ficB toel / fo fp beft mocBten/ DocB
en veylig geleide in't komen en wederkeeren mits defen
toerDen obertoonnen. SloBanbanjperbo bleef alDaer toefeggen
en beloven : Begeren in allen gevalle op defe
M©aoö DooD/fijn jonnfle b^oeDer/Die öennenburgö pagie toa$ onfe vrundlijke
eerbiedinge een toeyerlatig fchriftelijke
ES? g^bjeefl / toert ban De Boeren gefïagen/fnn b?oeDer antwoorde.
Eerfamen achtbaren wijfen en voorfichtigen , gunftiKt. ^r"^ ban ^cb0 ! öoc ®enD?iÖ 3ünDe / ontquamt/ De
folDaten toerDen een Deel geffagen en boojts* berflroit. gen naburen en vrunden onfe Heere God zy mit u. Da^it gebeurDe Den le|ïen <©ctob?isf te D?ie uren na miD*
tum in Coninklijke Majefteits Veld-leger voot SteenDag.
wijck den 6 Decembris Anno 1 5:80. onder ftond u goede vrund , fo gy wilt , ondertekent Georg van Lalaing.
epen* ^e föennenburgfe togen nojtsf Daer na boo?tsS na
'£ra' ^lOfcn/ ïeggenDe aen Den boefem Of inljam ban De De fuperfcriptie was, den Eerfamen, achtbaren, wijfen
en ^upDer-3ee/anDerBalbemijleban^taberen/'ttoelB en voorfichtigen Scholt , Burgermeefteren , Schepenen
.lottn fp ihbregen / DetDijle Bet ©enDel ban Der ftaDt 250lf* en
Raed der ftad van Enkhuyfen onfen goeden naburen
en vrunden.
CapiiBartena
ban
-'«mirm toaert / öaer nu gonöBeer «©oto
ïw tein af toasS/en «Stepnbanïfêaïfenuitgetrocbentoa*
Defe faken tn^iejTanb omgingen en Dat
>« ren. üfêartena acBterBaelt 3önöe / bjert tot Balen ge- Dtftonle
0e«5?abe ban «ennenburg baft p?ofpereerDe in
fJ"e' bangen genregen.
©2ie|ïanD en (©berpffel / fo liet Den p?ince ban $arma
!u8en. ïDe acnnenburgfe togen boo?t na ,§taberen / en na; niet na Den ^taten generael op anDere plaetfen ooft
'ienneip men 't fclüc in/ en maenten Bet Cafieel toeDerom bafl x rjoern te geben/ en fouDe bele meer uitgerer Bt Bebben/bp
%t maenten oon te UBaeftum / een ^o?p aen De EupDer- alDien Bp fo groten geb?eB aengelD niet BaDDegeBaD.
S' 3ee gelegen/ een ^cBanfe/ nomenDe Dageltjs: boo? J^ar^
nm en ifogen / franifeer / Bolf toeert en Sneeft / berobenDe Niettemin gelön bp Bern Daer tn groot geb?en toatf / fa
baö bp De Staten <6enerael en geunieerDe ^obm
S5S en fcliattcnDe 't ganfcBeïanD Daer omtrent, tieban cien/om De <©o?loge te continueren en Ben felben aen al*
ert te
alle De felbe
gemeent
DBaDDen
B?ie(ïan
ifjtt"
Bettoas al te Ienoo?DenteDefenDeren/immerjSfo groot geb?en ban
Dan (©uartier
Bet toater/
pen met
óberbloe
nfto> öoen
nmge
D20oatoeöer/ enDe toinDtntiDe Daertoe ooftniet Die* gèlDe/enDatmeerbjajf/ Daer toa^ grote ono?De

ïjpficö
in BanDen BaDDe / maer Dat BP oon al meefïer bange*
fteelBjieftanDtoajS: ia BP begon oon albo?Der te Den*
fien en fijn finnen na De ^teDen ban Bet 3&oo?ber-guar*
ïeggenDe/ te (lellen/ Boetoel'tfelDer-jee
opteEuilijn
tier
en befpottelijn toaüJ: toant BP in f#
be belaccljc
geen 8000 man (lerft toa^/ en fijn boln boben Dien
feergualtjïienbetaelt/ foDatfe altemet aen Bet muiten
toaren/maer Op vuijtf^ met goeDe en bjienDelöfte tooo?^
' II. Deel.

éiobincfenineenDjacBtte BoUDen: maer oon om De fsahum
felbe te conferberett en DefenDeren tegen alle De p?am> »»"
nen De0 bpanDsf/ en 't toaö Bern feer berD?ietig/Dat ban ^SE
alleDeberaetffagingenfo bjeinig uitgerecBttöerDe:en
De <©eDeputeerDe banDe geunieerDe p?obincien toaren
ooft bp na in beDenninge genomen ( naDemael al in
5feb?uario leflleDen/ Den#?ince binnen ötrecBt toe*
een^
alfó De ^?obinr ien
1
fenDe/ bp De <©eDeputeerDe Tban3
%WP
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bant
banöe
Graten
rael tot
©elf te*
Se» ben
bem&?t'0
Snr.o
»j8o.

(F.aifi.)

Het Vijftiende Boek.
DracBtelijHrefoïwte genomen boas op aücöe potneten
tot Sfinttoerpen bccljanoelt / fonbec öattec iet nagebolgt
toag ) Dat tot Süntbmpen eenige geefïen töaren / Die al
'tgene B» BenluiDen geDacn en gefloten toeroe/ opfette*
lijnen ftudio contradicenti» fotftten te renberfecen en
alle goebe rcfolutien te becacBtecen / latentie Ben albaec
bunnen Dat niemant töijö toa$ Dan 3plieDen alleen / en
batfe focfjtcn Defe $robincien D'anDece t'onDectoecpen/
geljjn eenige ban BenluiDen bjel opemltjn BabDenDor*
benbernlaren: feiben ooïfteBebinbenDatopDefanen
ban Defe pobincien alDaec toeinigfr acnt genomen
toecbe/toaer boor De felbe in fuift berloop genomen toa*
ren /Dat Bet niet toel mogelijnen tea^ De felbe/ fonbec
anDec orDre/ ftaenDete onDerBouDen/ bpfonbec foDe
<0emeenteal om feec Begoften te mucmucecen/en felfes
fcBenen De fafeen bp Dec BanD te toillen nemen / Daec uit
niet Dan confufie öonDe ontftaen / toaetom fp niet lan*
gecBaDDen mogen fuperfeDeren / maerBabDen gera*
Den gebonben felfg fulne 02bre te ftellen a\$ fp be*
quaemft bonDen/ fienDeDat nocBnTtgenecael/ nocB
iculiecbanboben eenige 02Dre gefielt toorbe/
tn'tpactmen
Daec bele affpran en op Doopte en fulr
Boetoel
Biet lange na getoacBtBabDe/ Datmen Daecom nuttec
en gecaDen gebonben BaDDc De fane ten Balben bp Dec
BanD te nemen / Dan in t geBeel te laten lopert / fo te be*
bucljten toace getoeefl Dat in fulnen geballe De $20bin*
eten geBeel befpecaet gel»ü2Den fouDen BcbBeri. ^e
P2tnceban<©cangien/ b2efenbe Dat uit Dcfc DiffiDen*
tieborbec oneenigBeifcof fcfjeiDingefouDe mógen om*
ftaen/ Beeft caeDfaem gebonben een generale Bp een*
nomjte Dec Probincien Doo? De Staten «aenecael te
Doen DefcUrÜben tegen Den i $obemBrté 1780. in Den
tiage/ om alDaec op alle fanen te cefolbccen/toelne ber*
gaDecinge Die ban HollanD berfïonben boo2 Die tijD be*
rjuamec en met meccDec becfenectljeib te mogen ge*
BouDen toorDen Binnen ^elf / gelp ooö gefcBieDs : en
toecD in 't BefcBröben Dec felbec poincten befonDec Daec
op gcintenteect en becfocljt/ abfolute en bolnomen
macljt gegeben te toorben Den«©eDepueeecDen Die op De
becgaDeringe ban De «©enecale ^tatert boo?Den tijD
ban een jaec fouDen bcfoignecen/ in conformiteit al$
Die ban ©laenöecen Bace CieDeputeecDe Den lefïen
^eptemDrtë BaDDen gegeben / Daec ban De copie Bp
Den Staten <8enecael r»<?ffen0 De npffb2übinge Den
3320btwfen üjccöc ooecgefonben. <©e befcljröbinge be*
ftonD Daec in: Boe Dat 3i)n «ercellentie Dc#?ince ban
"örangien tot Beborberinge ban '0£anb0 Dienfte en
ban Den gemenen befte ban Dien/goeD en BoognoDig ge*
bonDen BaDDe een bergabecinge ban alle De geunieecDe
^obincien te leggen binnen '£ <02abenOage tegen Den
é pjectjjs enttctec
bpm*
/ om albaec
Dagn $obemb?t
cecflcn
aDenin 'tentefie*
boo2noembe€rceïl
fenban5ij
fluiten eenengoeDen enbaflcn boet/ Diemenban boe
boojtacn nemen fouDe op Bet fiufe ban De cegecinge Dec
SanDen/ allesf in conformiteit ban De poincten en ar*
«tulen banfyn<£rtcïlcntleboo2f3/mit0Dien bafïelp
beifoenenDe en biDDenDe/Datfe infienDe Den jegentooo?*
Digen ftaet ban Den HlanDe / en aen D'ecn jijDe flellenDe
alle particuliere en eigen conftDeratien / eccflDaeg^S aD*
bijferen opte poincten ban fijn <£rcellentie/en Dien bol»
genöe ftBicnenBen-luiDec<©eDeputeecDen metbolno*
men macBt en auto?ifatfe / om albaec tuffcBen Den ge*
unieer Den #20bintieneintelr)n tecefolbecenenbefïui*
ten / fo op De boo?f3 poincten / al$ op alle anbece boo?*
ballenDe fanen / fonDec Dat ban noDe fp eenigen ^ttK>
een laft ban Bacen principalen Daec op tebectnacBten/
en op gclijnen boet al$s De <*5ebeputeecDe ban ©laenDe*
een gegeben teaggetoeefï ban Bacen principalen/ al0
toefenDeD'eenig miDDelom te benomen eenengoeDen
en baften flaet/ tot fïcemmen en afnemen ban fulne on*
02Deninge en confufie/ aljefDe boornoembe <0enecale
Staten bp lange erpecf entte bebonDen getneefï te B^b *
ben in Bet flun ban De cegeringe ban Defe E anben / öcn
flaet ban De toelue men Rlaerlnnen moebt bemecuen te
flreclien tot De gebelc en eeubJige beDerffeniffe / bp ge*
breït ban De boorf3 autorifatie / tot notb toe bcrooifaent
icn
BebbenDe
en 5ijnDe:
*
De mit^ D'iccefolut
f De boornoem
Dien anDectberboo2gcball
be becfoeften
generale

«Staten/ toel cüpelijfi te toillen letten op alle 't gen*
boorf3 tjef/ en in BefonDecBeiD t'aenften Dat fnn boornoemDc €ccellentie bolBecDenDe en continucrenDe al*
tybg in fijn getooonlijRe affectie en pbec tot borDecinge
beg ^anDss toelbacen/ B^m getoilligltjnen geprefen*
teert Beeft te bjegetebegebenomB^mjegensS Den be*
flemDenDagtebinDen Binnen Den l^age/ en Den <0c*
DeputeerDen alDaec becgabect toefenDe t'affifïeren met
fijnen goeDen aDbijfe/ tot bolnominge en effecte ban
't geen boorf3 itf» <©ebaen tec bergaberinge Der <0ene*
cale Staten tot SCnttoerpen Den 0 (©ctobri.ö 1580,

<&e procuratie of bolmacBt Diefe meDe cbecfenben/
toerbeDat D'anDere ^robintien
enDaccopge
fouDen Doen / toa£ luiDenDe atë bolgt :
geljjneninfifteert
ban

macöu
a&foiu
raneög

bc biet

ten gcg)
DE vier Leden 's Lands en Graeffchapsvan Vlaen- 3leöen
van
en
ftaet
oordig
regenw
den
Aenfiende
deren.
den Lande, allefins vereifchende dat by der Gene- Dlanbi
«Bfbepi
raliteitder Süaten geraemt en befloten worde eenigen ben
ban jja
gereden middel en remedien rot oprechtinge van eenige
beter ordre, fo in de regieringe van den Lande, als teer&e
in het beleid van 's Lands finantie en penningen: mitf- om ten
gaders tot opftichtinge en beveftinge van allen nader btcgaöi
inde
verftand en correfpondentie, tuffchen de geünieerde ïingc
folaete;
Landen , Provinciën , en Steden : By gebreke van dewelke niet mogelijk is na menfchelijke wijfe den felven ban fie
ftaet op te houden. En geficn hebbende het fchriftelijk
vertoog by mijnen Heere den Prince van Orangien gedaen den vier Leden vergadert binnen der ftad van
Gent: Hebben om redenen daer by geleet, en tot effecte weï.
van den felven gecommitteert, en committeren by <§>rateit;,
defen Ionkheer lacques Cabeljau Schepen van de
keure der Stede van Gent , Heer Laurens de Vleeshouwer, Overdeken, Ionkheer Philips deGruytere,
Heere van Axpoele, Hanfbeke,&c. Ionkheer Charles
Uittenhoye Heere van Hooghewale, Heer Lievin
Hellinck, en Meefter lacques de Somere, Penfionans
der voorfz. Stede , Heer Pieter Dominicle Schepene, en
Meefter Nicolacs Cafenbroot Penfionaris der ftede vari
Brugge, lonkheerelan GreboriaeU Heere van Bakelrode , Voogt van de poirtelijke Weefen , en eerfte Raed
Sebaftiaen Pentevan de ftede van Ypere, en Meefter, mijn
Heer Jan vaö
Stede
voorfz
der
aris
Penfion
,
man
ne , &c. BorgeSchore , Heere van Marchone , Roftuy
raeeftere, Meefter Lieven van Teffele Schepene, eri
Meefter Yfbrant Provin , Penfionaris 's Lands vari
Vrijen, om te trecken na Antwerpen, enter vergaderingevan deGenerale Staten aldaer, re verfchijnen als
Leden , die voren houden voornoemden fijne
van wegen defelve
Exfcellentie, en ïnarticulen van
dende
n en befloten te
genome
op
daer
ende
ftantelijk verfoek
worden. En dien volgende metten anderen Staten metter daed en terftonds te nemen en befluiten een goede
vafte en gedurige refolutie , met des daer aen kleeft , de
voornoemde Gedeputeerde tot al des voorfz is, mitfgaders op alle andere voorvallende faken , rakende de
handhoudinge van de ftaet van den Lande,volkomelijk
autoriferende , fonder dat van node zy daerom anderen
laft van haren principalen te verwachten. Belovende
n te houden, al't gene
voor goed, vaft, en van weerde
by de voorfz Gedeputeerde fal gebefoigneert en aengevaet worden , fonder daer tegens in eenige manieren te
komen of laten komen. In teken der waerheyd, hebben
wy defen gedaen zegelen met een zegel van faken der
Stede: A&um ter vergaderinge van de vier Leden
's Lands van Vlaenderen tot Gent den z6 Septerabris
i5-8o.Opdeployeftondt ter ordonnantie van mijnen
nck , en gezegelc
voornoemden Heere getekent , L.HeL'iuyt
hangende in
wafle
met eenen zegel van groenen ne.
dubbelen fteertevanparchemy

T\1e ban lollanb Bobben baec op Den «gbelen en
-L^teDen boorfcljreben tegen Den naeftleften <0c*
anDe*3
op '$boort
/ om n/en
l^agcie precijg
ebeno2Din Den
BefcBr
tobrté
in te Brenge
en cefolut
anttoo
een Daegsf
met gemeen abbijö en goebc ftcnnifTe brucnibacrluB
toel*
Daer op te cefoibecen/ fulr ten meeflenDienfleen
belio*
te
n
toorDe
bacen bah Den EanDe bebonDen foube
ven.

i$8o.
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cett. ®l\btt becbönbebat be «©ebeputeecbe ban ben jneffens eerlijke verluftinge, eeliikcv vnnrm*r
W<,rï,
^tCÖCn f^CaCOlU^ gulben betbencen fOUben telften tet, ais gy uwe natue SEiS
^ hareUeuren^
öaöe/Dat plutöen nabén öCjdbcntöb fOUbenabfen,
ten Generael en 't Hof byuh
£n
di^Pv weeï
tCCCn: malfO Üatt toegen bte ban benabCC geunieecbe het goed voornemen van fijneadde"
Majeft" ° wefêndentó
^bfn«en^^6b«^J»ö«f/ batOmteberljOe. |iach
ureeid,
handelen
u voS
^
tmoealsdigh
öen alle bo?bec befo?b?e onbec ben cuttecen en fenetljten anders
als tenna tyde
van wyle
n dien goeden
en
grot
en Keifer Carel fijnen vader ( onder welken
bp bic ban ïfollanb mebe ectrao?binacie een berbepavt
of biecbepact opge&iacfit foutje mogen mecben metten defe Nederlanden fogeluckig fijn geweeft) en dat fijne
albeceectfen/ naabbenant beguote ban bie ban^ol* Majefteit anders niets voor heeft , ais u daer wederom in
lanb/ alfo anbecfïntfegene Dope nortj mibbel ma0om teftellenen behouden, ucokte befchermen en te bebefafeente mogen ceb?effecen/ enbp geb?eöban bien
hoeden tegen den genen die u benaut heeft , gebruikenmei eenige fubjjte becanbecingen in <6eibeclanb en
de allerleye liften en bedrog om u fijne fiaven te maken,
©liefïanb fouben ftaen te bectoacöten / fouben fp baec wy konnen niet begrijpen wie u van uwen fchuldi»en
op nomen Delpen abbtjfecen en benutten bp mat toegen plicht te rugge houd , om 't jok
fwaer en wreed weg te
en mibbelen be penningen baec toe bienenbe gebonben werpen , en eintelijk medelydenfo te
hebben met u verfouben mogen mo?ben.
drukte Vaderland , en infgelijks met uwe perfonen , wijven kind
, eren en huisgefin , by na alles verdorven door
«Sijn Ccceilentie Oabbe te bo?en ben Staten ban
l^ollanb ook obecgefonben Copie ban be p^ofectptte te* fijneonmenfchelijkedaden , en de lange divifien of verdelingenellen
,
gen ftem gebaen / baec op ftjn f ucfienjfte <0enabe bec*
den en benautheden, die u t'allen kanten overlaften.
foe&enbe ma$ bec Staten abbpt.
En gefchied noch dit alles niet alleen fonder eenig
<gemge bagentebo?ennamentnjfeben ij&eptem*
bn$ i matf ooft eenige moeite binnen Bteiben / nopenbe wettig fundament , maer ter contrarie om eenige onbillijke en fchandelijken twift te voeden van een wederbe guabe betalinge bec ^ofeffojen banbe anibecfiteit/
biemettecbaebtoilben uectcecnen/ fomen fjenluiben fpannigen ketteren verftoorder van der Republijke, die
geen tontentement gaf/ om'tmel&e te becljoeben en ü de trouwe en Religie te veranderen wil dwingen, in
uCÜe gy eD UWe voorfatcn fijt gedoopt geweeft, gelooft
boo^feomen/be flQagifïraten albaec'tComptoic banben hebben
en geftorven fijn : infgelijks uwen wettelyken en
<®ntfangec gan 2lucaf3. ftabben boen openen en baec
uitgelicht 1600 ponben tot betalinge ban be p?ofef> natuerhjken Prince te verfaken , welke fucceffie en gevolge fovele hondert jaren geduert heeft, en onder defojen/bemelfttoageenfa&e banguabe tonfeguentie :
welke gy vele Santen en Santinnen gehad hebt , uwe Pamaecom fp op be betalinge banbe boo?f5 P?ofeffo?en
tronenPrincen
,
fulfee o^bje (lelben/ bat ban boe boo?t£ aen alle f matigenPrinceffen , en hebt geluckig en in
fjeben macen ceffecenbe/ en be gelichte penningen mee* alle voorfpoed geleeft, en felfs ontfangenuwe Privileben getembufeert.
giën Rechten
,
, Wetten , gewoonten , daer met gy fo
<®mtcemt beflntp Oeeftbe #?inceban$acmabe mildelijk fijt voorfien , en dat om in die plaets te nemen
fïab $ibelle in 2S?abanb / bijf mijlen ban 25?uffel gele- vreemdelingen , uwe oude vyanden , welker zeden u
gen/ bit in Sanuacio bp be garnifoenen ban 2ö?uf- met reden wel behoren bekent te fijn.
Merkt onder u lieden de ellenden en jammer der gefel en anbece ingenomen ma$ gemeefï/ enfebecttot
durige Oorlogen , welke dien volgen , die van Prince
eenige ceifen met gemelb toatf gebictualfeect en ge»
verande
ren
willen : denkt wat eenmifdaed het fy tegen
fPÖfi/ toebecom tngeöccgen en met gaemfoen befet>
tet.
fijn Overigheid op te ftaen, en meer fijnen Conink en
3&e J^inceban pacmanamöiecöoo?/enboo?bfen fijn nakomelingen te beroven van fijn recht, enwae;t
f)plioo?öc bat &e<£ëbeputeecbe banbe Staten macen achtig patrimoniael goed , en hoe God vroege of latej
fianbelenbe metten l^ectog ban SClenfon/ oojfafee te alle onrecht ftraf t : bedenkt wat veranderinge gy doen
fcïmjben aen bic ban 25?uffel / baec Bet in beejs tftb me! fulr, verlatende een fo groot en machtig Conink, om te
mat periculeus mebe tfbnb / Oefen nabolgenben bntf. nemen een ander minder uitlandig, onwettig Heere, en
voor uwen befchermer , fulke , die van fo vele jaren u fo
Alexander Prince van Parma en Playfanfe , Lieüte- wrede vyanden fijn geweeft, afgunftig en benydende
nant j Gouverneur en Capitein Generael.
uwe rijkdommen , fchatten en voorleden geluk.
Gy weet de poiri&enen articulen die fijne Majefteit
God
het
dien
Na
vrinden,
beminde
WAerde en feer
van
aenvang defer beroerten u heeft aengeboden , en
Almachtig belieft heeft door de wapenen onder
nochlae
ftelijkopte vergaderinge tot Keulen, alwaeru
desMajefteitsgehooTfaemheidte brengen de ftad Ni- aengeboden fijn
en ook allen anderen fulke conditien,
velles in Braband , en dat alfo het krijgfvolk u naderen- dat niet alleen
de
Princen , Ceur-Vorften , Commiffa, niet anders kond hebben dan grote fchade en ver- rifiendes Keifers, defelve gewiffel
de gy
ijk, feer goedertiederf, in gevalle gy u felfs niet wilt erkennen en weder
ren,
en
Coninkl
ijk
bevonde
n
hebben, gelijk fy 't fel ve
tot fijne Majefteit keeren : waerom wy van wegen de opentlijk hebben
verklaer
t
by
hun
brieven en gefchriflieden
u
aen
defen
zijn
beweegt
,
houden
plaetfe die wy
ten
,
aller
wegen
gefonde
n;
maer
ook
de gehele wereld
en
ellenden
de
over
hebbende
te fchrij ven, medelijden
verftaet
het
,
en
verdoem
t
die
hertnec
kigheid
der ketteen
n
traktemente
fchaden die gy lijd door de quade
ren
en
wederfp
annige
,
weigere
nde
een
fuiken
weldaed.
van
tyrannifche daden, diewy verftaen dat den Prince
Want daer is geen menfeh van goeden oordeel , ren
Orangien( Hooft en Auteur van alle de beroerten) dage- fy hy fy vyand van
reden en deugt, felfs ook van
van herwaers- hen eigen , die anders alle
lijks volherd te plegen tegen d'onderfaten
kan
fpreken , fulks wy ongetwijf.
te
over, en fonderlinge tegen u, fo wel om alfo des
feit
weten
dat
gy
overlang
aengenomen foudet hebben,
e
meer ons Heylig Rooms Catholijk Geloof te verder- ten ware uwe vryheid van doen
af verdrukt ware geven, alsuaf tetreckenvande gehoorfaemheid, diegy
weeft,
defen
van
gemenen
vyand
dien vanOrangien,
fijne
na Godlijkeen Menfchelijke Wetten en Rechten
u wederom aen
felve
wyde
bieden
oorfake
defer
ter
en
Majefteit uwen Souvereinen Heere en natuerlijke Prinin allen haren pundren en articulen.
ce fchuldig zijt Niet ophoudende de voorfz van OranIn welken , fo wy u van onfer zijde konnen helpen en
gien , vreemdelink, alles te doen tegen uwe oude privilegiën, rechten, gewoonten en loflijke gebruiken, by ftaen , wy fullen blijde wefen ons daer toe te laten gebruikedoor
n,
vele goede middelen : ten welken einde,
werpende alles ter aerden of te gronde , gebruikende
fo
gy
uwe
Gedeputeerde
tot ons wilt fenden , fy fullen
exadlienen vremdeimpofitienfofwaer, barbaris, tyfeer
welkom
fijn
,
en
geven
hen van nu aen alle geleide ,
rannis en overtallig , datfe geheel ondraeglijk zijn, en
fal noch meer doen, fo daer niet haeftelijk in werd voor- die nemende in de befcherminge en bewaringe van fijne Majefteit en d'onfe , als fijn Lieutenant Generael.
fien. Daerom wy gedacht hebben , dat het ons betaemDaerom feer waerde en beminde, begint eenmael
deute vermanen geen vordere gelegentheid teverfuimen, die u mochten dienen om ulieden te verloffen van hier op te denken , en te willen wederkeren op den goeden weg , u met fijne Majefteit verfoenende , die u mee
fo vele quaden , u Hellende in rulle fovan confeientie,
als geeft'en lichaem, om eenmael den vrede te genieten j fo groten genegentheid verwachtte
uwc
T 4 meer3 verm irs$tads
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Het vijftiende Boek.
Stad, wefende de eerfte (als Coninklijke Stoel,en voornaemfte woonplaetfe van de Princen van herwaers-odatgy ookd'eerftezijt van de reftever) het reden is,
rende.omden weg van verfoeninge te banen voor fijne Majeftcit. 't Welk doende fult gy voor de gehele wereld groten lof eneere winnen, en fult uftelleninalle
geruftigheid en vrede , als gefeid is.
En ter contrarie volherdendej u latende bedriegen,
en fult niet anders doen dan uwe ongeluk vermeerderen, ladende op uwe fchouderen alleden laft van dit ellendig Oorlog, om u te houden enftellen inde flavernijevan defen vreemden tyran , wederfpannig en vy«ndGodcs, van uwen Conink, en van allen goeden en
vromen, en u meer en meer teftellen tenrove vanfo
veel krijgsvolk , van fo vele Natiën , diehy heeft om u
tot dienftbaerheid te brengen, gelijk gy dat wel hebt
konnen gevoelen. Den voorfchreven Orangien anders
niet begerende dan fijn profijt te doen , tot uwer fchaden , en hem groot te maken , en te lacchen met u verderf, fulksgy welbedenken meugt, en felfs mede wat
Conink gy wilt verlaten en u tot vyand maken : daer
beneffens de oprechte vrefe die gy behoord te hebben
C fo gefeid is) van den toorn Godes, om de rechtvaerdige Godlijke wrake en ftraffe, welke eintlijk de verharde fwaerlijk plaegt, en die hun Overigheid tegen
ftaen van Gode ingeftelt. Hier mede feer waerde en
beminde wil uGod nemen in fijn heilige bewaringe,
van Soingnies defen 6 Octobris Anno 1580. Onder-

Unge/ aengcfien bat na lm ontfangen ber refolwie
ban fijne |Bajefïeit 'tmeërenbeel ban Den geauuwi*
feect
't af toefen banffêaer
be anbere
tie Ijanbe^
itnge toaren/
te mogenin folenniferen.
fp Daoben
fijne
l^oogDeib nocD föaeb baer toe niet nonnen betoegen/
fulbg goeb te binben / of Den baboe gebacDt bat fp baer
boo? eenige uïtblutfjten toaren foebenbe/ om beben*
biglijhen be£ Coninnss boomemen te onberfoeben
fonber Den eenigfing te berbinben/ 'ttoclb ftil-ftoü*
genies genomen toeroe alg of f? niet ter goeber troutoebaböengebanbelt/ be-eftemeerom batfebanaen*
begin Den berfebert Dabben ban be bonbigDeib ban
Date macDt/ en battet niet rebelijn toare/ na batfc
berfïaen Daböen Dunne meninge/ Dare réfolutie te
beracDteren / en belangenbe be uitblucbt bk fa-Ik*
ben Dabben genomen op be berblaringe bej$ Coninfetf/
bat ter contrarie befelbe nieten bonbe apparentelijK
geboopt toerben nocD eerlijb berbolgt/ fonber boo?*
gaenbe réfolutie en tebeninge ber articulen : be
toelb gebaen jjjnbe/ 3ijne J|oogbeib in geen geb?e*
ee foube toefen te l|obe neerfïeïjjb be Danb aen te
Douben/ al£ aen eenfabe baer Dem fo bele aen gele*
gen toas / aïsS Den felfs : te befer oojfabe Dabben fp Dm
gebonben in befe benautDeib of batmen motf boo?t*
baren om ban Dare 3ijbe openingete boentotte gele*
gentDeib/ bk ficlj aenDobe/ en fjen ben toeg te Out*
ten tot allen uitblucDten bicfp in toebomenbe tijben
fonben mogen nemen/ oftoel fijne J|oogDeib te toeige*

tekent, Alexander > en leger, LeVaffeur-. d'opfchrift ren/ 'tgunt fp eerlijH en ter goeber troutoen nietfion
was ,onie waerden , feer beminden , den Burgermeefteren , Schepenen , Gulden , Burgers en Inwoonders der
flad van Bruffel.

T\€n 3 «©ctöbjtëontfingenbe peeren Staten <©e*
•^nerael bjiebenban Dare<ü5ebepmeerbe bie bp ben
Hertog ban 3finiou toaren gereifl/ ban bate ben ir
,§eptemb?të uit föours?/ inDoubenbe in effecte: bat
bien bag (namentbj&ben 22) fijn ^oogDcib fitten*
be in frjnen mtbf be peeren in 't bp geboegbe bil*
teerbe/ iet
begrepen en be boo?gaenbe bagen ban Dare Dan*
fïjnöe &o belinge/ na bat be fo?me en materie toanfo groten
ben ïger^ getoicDte fo?gbulbelijb toa£ gebebatteert getoeetf/
rog ban
SCnjou/ fo fp acDten te betamen/ en 'tfelbe bp Den atë be*
ban &en> Doo?lij6 en öcacDtig toag geDanbDaeft/ niet je*
Ifeben
ineöet' genfiaenbe baer boo?gefïagen toerbe op 't geb?en
baren al^ ber anbere geunieerbe ©?obincien/ bie genoemt
baer.
3ijn/
'tfelbe
alö boo? ofgiffinge
en getui*
geniffe nemenbe
ban eenige
gebeinftbeib
guabe inteïligen*
tit ber Staten/ toaren fp boo?tgebaren tot bet on*
berfoen ber articulen bp Den boo?getoent ban punct
tot punct/ fo op be buifterfteib/ DarbigDeib en an*
ter0/ fp anberss niet bonben bemerfcen/ of men
ftanbelt opjccDtdijb en ongebeingbelijn aen be 3ij*
be ban ben hertog/ en batmen begeerte Daöbe te Dou*
ben fulbjs Den foube toerben belooft en ingetoilligt/
be$s 00b be beugt en op?ecDtigDeib ban ben felben
p?mce Den-lieben gegeben Dabbe bolbomen ber*
troutoen/ en batfeboo? 'tbolburen ban befe Danbe*
Unge ben tijb ban acljt bagen ctnteliju berb?agen
toaren / bp mibbf l ban eenige beranberinge in con*
ftamité ban onberrecDtinge/ en anbere ban blei*
nen getoicDte/ bienenbe tot berblaringe en ber*
b?ag ber faben/ bolgenbe 't gene Daer belaft toaj$:
en alfo bien bolgenbe men Den-luiben Dabbe ber*
focDt allee te bejïuiten en Up onbertebentnge te ar*
refieren ban beiben 3ijben/ en bat fp-luiben Den
ban Dare 3pbe baer toe niet genoeg bonben boo?*
fien/ ban bie ban 25?abanb/ baer tegen ftrirbenbe
be irrefolutie berDaelt in'tlefie artieul ban Dare in*
(Iructie/ fo Dabben 3P Den ontfcDulbigt fo berre
boo2t te baren/ ten toare Den gebleben toare ban
be meninge en berfebertbeib bcss Conink op be
15 en 16 articulen/ al# fijne ^oogDeib niet betref*
fenbe/ en bat/ tertotjlen be felbe tot bien einbe
aen fijne f]Bafe(ïeit afbeerbigen fouben ben |Baer*
fcbalb ban C offe / fp ban meninge toaren eenige
ban ben naren af tcbacröigen aen Dare €.om bie te
bertoittigen ban ben goeben boojtganb befer Banöe*
©e
Staten
«Bene»
rael fic8>
gen
fcfcÖben
ban öarc

ben toeigeren/ en in conformiteit ban Den bermo*
gen niet langer bonben uitfïellen/ fonber op Den te la*
hm alle be fcDulb ber onpeilen en inconbenienten en
ongelucben/ tk baer uit mocDten ontftaen ober
ben ©aberlanbe en Dare <£. toaert bat bp gebjebe
ban langer uitflel / eenig nabeel en beracDteringé
Daerber fabe toare toegebomem ^e ftoarigDetbbe*
feg inficDtsi Dabbe feer toegenomen/ boo? be bo?be*
len bie fpberftonben bat ben Coninbban ï§pangien
bagelpit öreeg in po?tugael en anbere/ en bobenal
bat ben fïfêarfcDalb be Coflfe/ Uk anbere feer pbe*
rig toa$ irt befe fabe te bo?beren/ plat uit toeigerbe
bé
Dem bertoaeris teberboegen/ 't en toare bat boo?
Dpmibbelen Dabbe fijne Ifêajetfeit te bon*
tebeninge
nen boen blijben / batter goeb funbament toare om op
te timmeren/ fonber bo?ber te bjefen of te bermoe*
ben batmen arbeiben foube Dem befenttoi(i aentene*
men tegen ben Coninb ban j§pangien op geloof*
2(llle befe rebenen en inficDten met meer anbere Dab*
ben Den boen acDten niet alleen betamelp te toefen
tot bienfte bes? ©aberlanbjS en Dare €. en guijtinge
Daer plicDtg en berbinteniffe/ maer 00b bojberlijb/
en geDeel nobig tot beDoubeniffe ban ben felben ©a*
berlanbe na be gelegemDeib ber faben aen allen 3ij*
ben boo?tss te baren totte conbitionele bcfluuinge/
fo Daer «Ê.ficn mocDten bp Det MM ber articulen
t'ab«=
laten ofDenb?eber
nietDaren
/en fouben
Dier bp gaenbe
berteren
booj «enige
ban ben
al te famenfo
Daefl fp fijne USajefleitss réfolutie fouben Debben ber*
lïaen/ boo? toelbe tijb fijn UtoogDeib niet goeb fiab*
begebonbenbatpemanb ban ben Daren Den ban baer
fcDeibe om Dertoaeru-ober te bertrecben /en berDoop*
ten bat be réfolutie foube bonnen bebomen toerben
in ij bagen of fijn
b?t'ebertreb
toebert/fo Daefïenbe
mijn Jgeerefo
feer Dp mocljte/en
ben ifêarfcDalb
bele alss be berbe-baegfe 6oo?tfe (Uk Dem in fijnou*
berbom bebangen Dabbe) toelatet/ metten ^eere
ban be b'€fp?uneaur / be toelbe bp o?b?e ban fijne
JgoogDeib tot Daren berfoebe Dem foube bergefelfcDap*
pen, 'td§tub beiS ©jebeDanoetë toasf bpben Ccnin»
geflelt in Danben ban3ijne J^oogbeib/ metfo rebeln*
be conöitien / bat be ï|eerc be la ï»ocgue / toefenfce al*
baer ban'jsfConinbjef ban^abarre toegenen beerfïe
ban fijnen «aeb/ aebtet nictss te toefen bat bertoo?*
uren ter bierplaetfen ber*
pelijbfp/
<0ebeputeerbe ban ber Herben / alfo fp ben
toaebtet betoerbenbet'allen
1 * bier maenb beDoo?ben aengebomen te fijn getoeefi/
inboegen bat fp met alle goebe aparentie 3tjn om bo?tss
be fabm te fien beren tot Daren meeften boo?beti/
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toefenbebü mac&tban mijn l^eere geDeelijn ontDent/ gen alle fodanigen, die fullen willen iets aenrichten tot
en Die ban fijne jiBajcftcit ( fo bolgens De refolutie Den U nadeel. En alfo om uwe vryheid te doen geduren , in
u^öetoecögctrotTen/ Des fijn ^oogöeiDnietenttoijf* welke ik hope en begere me: Godes hulpe u te handhafeit ) geljeel gereeo : fo beel iffec Dan mijn peeren Dan
ven en behouden, nodig is alle particuliren haet ,paifien,
25?abanD ( feggenfe) topgeben öen reneninge enoon en afgunft af te leggen , welke in ongenade en nood
fijn €rcellentte/ Doe top onSbolgenbe onfe inftructie brengen de grootfte defer wereld , fo bid en vermaen ik
geDjagen DeDben / Die top Daer op fijne J^oogöeiD ober* u lieden fo vele my mogelijk is, totte eenigheid die gy
gegeben ijebben / a. €. biDbenbe Dat De f toarigDeDen/ behoordet onderhouden te hebben d'een metten andeDie ban De 3ijDe ban Die ban 25?abanD oberig 3ijn / af*
ren in goeden verftande , volgende uwe oude gewoonten, conflitutien en ordonnantien. En gelooft datgy
CF.»*».) gefcljafttoecDen in alle ncerftigDeiD/ alfogefeiD toas
Datmen fulr Doen fouDe tertfonb na ons bertreït. ©oo? altijdsinmy vinden fult, als defe handelinge geheel fal
öercfïe/ feggenDe/ Datfp niet genoeg fouDen nonnen wefen afgedaen , en dat ik my by u gevoegt fal hebben,
loben De fonDerlinge goeDertierenDeiD/ conDfjeiD/ en een goed en feker fteunfel , uyt alle mijne macht en
tipjetDtigDeiD ban Defen $?ince/ bermengt met een ge* autoriteit , fonder mijne middelen en mijn eigen leven
fonD oo?öeel/ toöSDetb/ gerecDtrgDeib en alle goeDe te verfchonen,de welke ik de behoudenifïe en vermeerIjeDeelten / ober een nomenDe met Det naturel Defer lan*
deringevan uwen ftate hebbe op-geoffert. En hier op
öen/ in boegen/ Dat na De getuicDnïjTe DaecDer confeten* bid ik God , mijn Heeren, ute nemen in fijn heylige
tie(i(lDatfpljaer nieten beD?iegen/ meeralS in Daer befcherminge. Tot Pieffis les Tours den z? Septembris
ïeben ) fp anDerS niet nonnen oo^Delen Dan alle goeD ge* 1 580. Onder ftont, u toegeneigde vrund, en was onderlun en boo?fpoeD boo? De «©emeente Die onDer (5jn gou*
teken"Erancoys.
t,
't Opfchrift was aen de Heeren Staten
Generael der Nederlanden vergadert tot Antwerpen.
Hernement en geDoo?faemfteib fouDen nomen»
51b [lebbe cm b?ief gefien ban De ^eereban &tnt
2Mbegon0e/ een ban Der Staten «BeöeputecrDe/ ge* WH
toillen toeberneren totte belegermge ban ©iet»»
fcD?eben aeneen fijnen goeDen b?unbte DiectijD in De
S&teentoüH
Daer top een1580.
toijle fiebbenDie
ban oef toegenbanïjeb*
&?n'
1 s&obembzte
regeringe3ijnDe/ Daerin DpDen boo?f5^eere hertog ben. 3£en
De wmen
fouittermatenfeerp?üftban fijne fonDerlinge goeDer* ^taD/lfêatfirjg &ier$ toeDerom met b?ieben na Cam* mebee
tierenDeib/foetDeiD/ beleeftljeiö/ bergefelfcliapt met pen gefonDen en om ontfet gefc&eben / en Den nooD Der SSSÏ*
toij.oDeiD en fpitfinntgfjeiD met een op2ecïjtigljeiD en
,c cm
3£ente felbenabonD
baDengian ©opberg luitenant ©ene*
nennen gegeben.
fonDerlinge openneiD / bcDalben Den groten pber Die lip &taD
ftabbe totte berloffingc onfes ©aberlanDS / Dat ty feiD/ ban €o?nput en De Slieutenant ban ©UDof berlof / om i«sW
felbe ook in eenbpfonöer particuliere conferentie tuf* een BloopfcDanfetuffcfjen De <©eeftpoo?te en De <©ni* Jjgf
feften Den beiDen Den tijD ban anDerDalf ure bepjoeft te gecpoo^teoptefïaenenteoberballen/ De toeln B^nge* 0p.
iieDDen. 3&at Dp einteltjn feiD / Dat fo Defe gelegentDeiD confenteert 3önDe/ 3ön omtrent tien uren omtrent met
ons ontfïiübert/ Dat top en onfe nakomelingen ober 50 man De <ü5eefi of a5aflBui?poo?Ée uitgelaten/ en
iooo jaren Dit metfiete tranen beniagen fouDen. %\ grepen De toacljt ban De boo?|> SoopfcDanfe aen en
't toeln OP betuigt toaerachtig te fijn in goeDer confeten* b?acötenDer omtrent %o of % 1 om en D?ie gebangen.
^e beleggers fcfianften Dag en nacöt rontom De óttfr.
tfe/fce. Defen tyitft$ in DateDen 10 &eptemb?ts 1580.
^taö enbegonDen een Doge Cattete manen tuffcöen Jjbj*
^Dcn hertog ban 28njott felbe geeft aenbe peeren De <©eeftpoo?te en <©ningerpoo?te / en fetten Daer feben Sm
<§tatenDenx?£eptembjiS 1580. gteebenDenna* ^cöanö-nojben op/ menmeenbefp fouDen Daer ge* «taue.
tooIgcnDcnb?ief.
fdiut op béngen en tnDe fjuifen en pooien fc&ieten.
$ommtge meenDenDat DebeleggerS een mijne Dab?
lanö/n TV^flYn Heeren: De plicht van eere en deugt, welke Den
begonnen te manen/ en Dat Daer alle DeaerDeaf
8«rtOB '•■"■^onderhoud en doet lichten den groten Princen quam Daerfp te4tam meDe gemaent gaDDen: Daec
ion Sin» tegen hun volk , de felve aengenaem maekt den vreem^ScBout 25ebelant laflge^
Srttee* delingen , hebben my eerftelijk beweegt en geporret, legentoerDeDenregimentg
geben ttoe feer Diepe putten te manen tn Den ^am
en#ra> daer na uwe rechtmatige vertoninge, my t'oppoferen en ban De <0eefipoo?te / om De mijne onnut te manen / en
< 1 iEte» ftellen tegens uwe affli&ien en quellingen,en fo gy weet
teracl
hebbe alles gedaen wat ik hebbe gekonnen, als gy my om te bet er De mfjne te ontDecnenbielen fpDen 7 $0beriept eerftelijk tot uwe befcherminge en bewaringe bcmb?i?s met eenige paerDen en boetboln uit Der ^taD/
enb?acötenfe0 l)oo?nbee|ten enbfergebangenjSmeDe/
;tmbti$ van u recht : Bemerkende dat het eens Princen , bemin,
uitbetoelnefnberfionDenDat
ï(ennenburgmet9 (lucder der gerechtigheid , redenen billikheid eigen is, te
aenhoren en te hulpe te komen de benautheden en ften grof gefenut JS gerefolbeert toas De ^caD te befcfiic^
ten / na Den noene bielen fp toeDerom uit/ in todden
klachten der befwaerde Gemeente, 't Gene gy geleden uitbal Coppen gjarges <©UDof£ ©enD?ig Doo? 3ün
hebtvandeSpangiaerdenenhun Dienaren, door hun
natucrlijke eergierigheid , u bekend en ondervonden boet enDoo? 5ijn teen is gefcDocen / ^an Jpournier een
Sergeant ban Co?nputjS benDel toerD Doo? 31)11 ïjett
ïedert eenigen tijd herwaers, heeft u genoeg doen gevoelen hoedanig haer voornemen was , ftellende uwe gefcöoten/ en «©ItDof toerDtn'tDifi ban 3tjnbeen ge^
vryheid en fchendende uwe wetten, oude gewoonten en fcöoten / toaeraen DPDp na alle Debelegeringe geDu^
renDe te beDDe lag. 3£en 9 ^obembjijf cjuam jfêa* ©c
privilegiën , om u te brengen onder 't jok van eeuwige tBöS Biers toeDerom met bneben fo ban Den pzrnce m™
dienftbaerheid en tyrannye , in beloninge van de (onderlinge liefde , devotie , en gehoorfaemheid , die gy al- ban ©rangten Die Doe tot^elf toas/ ais ban De <0e* JJJ®J
DeputeerDebanDegeunieerDe p?obincien/ infjouöen* mtu&&
tijds gedragen en bewefen hebt den Koninkvan Spangien en fijne dienaren. U-lieden dan fiende op fo qua- De Dat fp Den nloeB en b?oom Dragen fouDen / fp fouDen *m>
den voet, inficht nemende op de exempelen des deugts, Den boo? fener ontfetten / Daer toe alle preparatie gereet gJJ«e
grootmoedigheid en hoogheid der Princen, meer als op gemaent toerDe. ^ b?arDt 006 b?ieben meDe ban ^0\aa*
eenige andere paffie of genegentheid , die gy my milde- Carel fioo?Da en 3Bbel ^rannena aen Cojnput. j^n/
lijk hebt willen toedragen, hebbe ik des te liever aenge(©p Defe b^ieben fcD^eef Co?nput boo? anttooo?De Jgp1
nomen de verkiefingedie gy van my hebt willen doen, aenbeboo?f5 ïloo?Daen 5pranBena/ Daer in DponDer bzitm>
om my aen te nemen voor uwen Heere en Prince , op anDere fcfoeefDat Dptoel getoilt DaDDe Dat De VffXK^mm
de laften, overkomingen en voorwaerden, als ghy door p?ince Den termijn banDet ontfet/ fofio?t niet DaDDe JJ«
uwe goedwilligheid myhebt doen weten, door mijne geflelt: toantDP tóifl toel fulr onmogelijft te fön/ fp bmm<
Heeren uwe Gefanten, diegerefolveertende verdragen fouDen maec alleen Defanefener nemen/toantDefelacDt- j.
zijn tuffchen óns, gelijk gy weten fultdoor het advijs b^iebenfonDer3iJtt«nfentgefcD?ebentoaren/ DPDaD* gf
De Die ooft niet totllen tenenen/ Doo? Dien Daer nocD vcnbwb
dat u door hen gedaen is : u belovende op 't pery kei en
hazard van mijn leven, dat ik aennemen fal d'oprich- geen nooD toatf /fp fouDen maer alleen toefien Dat Daer mm™
tinge van uwe oude en eerfte vryheid , handhoudinge ontfet fener en rjjp toare/fonDer ficD te berDacften. W; J^gg,
van uwen ftate, wettenen privilegiën, de befcherminge j geijjr en op De felbe meninge fcD?eef 55erenb?oe6 oor uenmt
en verfekcririge van uwe goederen en huisgefinnen ce-j
aen 3jjn topman <Stupeï / en fonDen Bare b?teben met *«««*
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Het vijftiende Boek.
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1 bes Hanbö enfien felf^/ommeberom tn tjaer Eanö
toifte.
oub ban
lip ban'tinB
bat
fettber
ry
fèbemate
herman
en goeberente mogen geraften/öanfagen meinigap=
be
ecrbe
<ü5cbcput
bc
3!n lilobeth&cr begonben
«Bcuniecrbe JSebcrlanöen bad p?eparatien te maften parentie. 3©igbolt ban (gufum/ !|eere ban Spenoon /
tot ontfet ban ^teentmjft / om Die ban ber ^§tab te fieeftboo? gieronimujSBerrutiuö/^pnbicug ban bè
animeren fonben 3P Igopman ^tnper optc ^toarte (©mmelanben/ en boo?CD?idoifelban€ufum fijnen
&luift met 3ljn ©cnbd/ en l$egemangfeg©enbelen bjoeber / ^>ajo Höanninga / ^Bbnaen Sipperba / €ijfa
tn een Coofler genaemt &. Sang Camp / gcleoen ^argesf / (CftomaiS Crabbe / boen foUicttcren commtp
Dtcljt bp ©ollenboben / fonber bat J^egeman noctj baer fie om een ColonelfcDap folbaten te lichten totbiend
ban ben ïanbe enbeb?öbinge banbe «©mlanben/ en
sieiibura= bp mag. <Dc fienncnbnrgfe Baer ftomde berftaenbe
fe oDcc en baer maereen goebe mtjlc ban baenmcfenbe/3ijn
fieeft
ben 19 ^cptemb?ijS ban be peeren <0ebcputeer^
Uailcn
beber
naber geunieerbe $?obincien/ geftregen com^
ben 17 lüobemöer Daer na metalbcr Bacd tjencn geto*
miffieomfess
benbelen folbaten elft tot iyo ^oofben
jK
gen/ en bielcn baer fecr furieufeli aen met fcDicten / fo
manfe
fc.ID.ircn bat Det bie ban ^teenmijft gemaftlijft ftonben Uo?en. te mogen opiicljten : toelberdacnbe isat be felbe onber >
in &int
I^egcmang folbaten Ruimen ftcn feer ftloeftelijft en Ijouben en betaelt fouben toeroen bpbc <©mlanben uit
3fanj$
b?omel[jft en meerben Den bappcr:macrbetoijle geen becontributienalbasr/ cntoerbenbe<©mlanbcr0Oier ®;9w
Camp.
graeftten om Bet €loodcr maren /fo merben fp ober* toe bergunt bc goeberen ban bic ban doeningen/ Ijaer ^f!
melbigt ban be ïïcnnenburgfe/ bie Bet Cooder tn partpc Doubenbe/ tot beftoef ban be <0eneraliteit te ap* *óoit
«regen/ fo bat be ^egemanfe {jen op te blucBte bc*
mitsf baer na bes" bermaent
3tjnbe DebJijö/re* |*jw
fteningeenreliguatcboen.
*©eboo?f5^cereban^pei
ffy
gabcn : baer toerbenber een beel geflagen enfommige pliceren/
noo2t
btbc
ftierom
ben
trommel
alom
flaenen
nam
fcpüew
gebangen / onber toelfte maren be igopluiben <üan ban
©ianen / <0ebeon ban Vomeren en i#ang 3BicD- bad bolft aen/ en een gocbenftoop bolrgerectïiebben= fe,l£n ]
ntang/cn ftregenoeft fjet ©cnbel ban pomeren. <©e be/ ijs ftp met 600 man geftomen ben a8 <©ecem* Jol f/o"
ë§tuperfe optc ^töarte^Iuife maeftten ftcn terflont bjijöin
3©infum/ en beeft fichin acftt bagen tüb met «oofDm
ban baer en togen ober bet ^roarte 3©atcr. 3^eg een 2502ftmertnge befeftand/ en fieft alfo in'tfjertjen f'Jf^
abonbg guamen be föennenburgfe met Det bcroberbe banbe <©mlanben/ enfo een oub ©urgemeederban mngrn
fleep? <02oeningenfeibe/ inbe gelbftidgefet. ^erftalbenbe ophc^
©cnöel
ban ©enbel
Vomerenaeftteeee
meberom
in't Heger/en
n peeutg
ten
Bet felbe
fïeerte: fp da*
bojgcr^ban (©2oeningentot beleninge ber folbaten in 'Enban
«en "Det Cloofter 2dlotft5ijl en <§roarte ^luife al in be 't leger boo2 ,§teenmijft opb?acftten 10000 baclberg. gü
b?anb.
^en 1 s ^December feftiftten be <02oeningerö folba- ffroe
3£ie
ban
^teenmijft
fjebben
meberom
feer
emiïtg
ten
en ^gf"uit/ooft
b2ecffebaer
banÉP^noo2t
tenina©arpfium/
om ontfet gefcB?eben / gclijft of fp alleg geb?eft Dabben/ ftreger
13
gebangen:
be
<tB?oeningerles
feftiftten
ffS
fcfjjijoen
aen Die baer tegen fcB?eef Co?nput aen Koozba bat fp nocD bolft in ben ^am / Daelben ban baer be 2S2ouftetel$ en m tot
ban
meer ban b?te maenben bictualie genoeg [jabben / niet- bat bun bienbe/ban .föpenoojt toog felfg na ben ^am/ ®*;[»,n
Steens»
tnrjft öec* te-min batbemanftelmoebigcin ber jètaböetmeefie enbertoogalbaer l^opman^ampfon en ben fireupe* Ulnget7
tchjhi;
fcggen Dabben :maeromDprteb batfe nu met Bet om* len hopman bk beibe noclj ongemondert maren/ baer font»,
frooflbneoen. (et flaeften fouben fo bele mogelijft mag/ en om be merbenber omtrent óoboobgeflagenen 5 o gebangen/
toanftelmoebigen mille eenige trood-b2ieben fenben/ be redefalbeerben ften mette blutljte.
met bermaninge ban dantbadigfteib en bafte belof2üen b'anber3ijbe mag ftennenburg boben maten acnnm*
te ban ontfet. <©itmerb ooft alfo bedelt: toant op
gedoo?t op bic ban ^teenmjjft / bat ficm bic fo be- b"r j ö«
oefen b?ief fonben be Staten b?ienbelijfietrood-b?ie; feer
iebenfpelg
loop 3ijnbernietbicto?ien
: boeftmaeftten
fip toilbe/ enbanben^teentojjft
fcljeibenbelette/ boe ffiS|
bm of
fcenmetbade toefegging ban ontfet /batfe Benfeloefte*
ftjft en b?omelijft fouben blagen/ men foubcfc niet alleen groten armoebe 3ijn bolft baer boö| ïeeb / toant BP ttiag s«n fijf.
alle Bare t'acDterfteben betalen/ maer ooft na Benne gerefolbeert be étab te Bcbben of geen lijf.
meriten goebe bereeringen boen. Ifêetöefe bjieben
maren be uleinmoebige mat getrood en gedilt en te 25innen ^tcenmijft üjad ooft altemeté b'eeue muite? mm»
Tf**in'
eburgerpe
jiaagidraet/b
b?eben geftelt / en be bloeWjertige meer gefierfetv
enrpeofb'anbere
folbaten. 3&e /tulfcljcnbe
^oplutben ijabben
geerac gchab
/ bat ^rr
m>
©«Sta*
^©aerentuffcöen ïjebben be Staten o?b?e beginnen beijfeagid^atenalbacr eenige munte gcdagenljabben top.
ïcn betedellcnom^teentoöttteontfettent
mam Boemel hie ban goeb gelb/ om be folbaten leningc baer mebe te
ginnen
o?D?cte ^tab niet groot toaj$/ fo toa£ be felbe nocfitanö bc
boen/ 'ttoelft bcifêagiftraten niet bcgeerben te boen:
ftrücn
om
(leutel ban Bjiefïanb/ ©ollenfioben en ^ente/ïjou- maer fpbeben een ftlein dempelften maften met fict
mapen ban ber ^tab toefenbecen Sünfter/ bit merbe
*èteen* benbe 'tEanb gefloten/ uit faucban be omleggenbe
totjh te mo?affen megc ban fejs mijlen lang. 3Baeromgerefol^
op allerBanbcgelb geflagen/ baer mebe fjetbc ijelfté
untftto
'en,
beert merbe batmenben©panbmeteendateli)ïi3lc- berBoogt merbe inbe toeerbe/ met bit gelb merbe be
folbaten leninge gebacn/ maer ip ftenben baer boo?
gcr onber oogen treeften en be ^tab / maer 't mogelijft/ geen
toaer te ftoop ftrögenof moden bubbel betalen,
ontfetten fouöe/ en men begond baer toe alle p?epa*
^ier
boo?
be gemene folbaten niet mei te tyebcn:
ratten te maften en'tbolft tebergaberem «©enBelb- niettemin maren
be ^opluiben dilöen befen ttDtfl boo? bie
oberden 3üo?it3 metfönelf benbelenen een©aenrui?
teren mag omtrent fjet Icftc ban Uobember omtrent tijb / bat be folbaten Ben lieten te b?cbcn dellen.
^molgeftomen/baèr^tuper met 3ijn benbel bp ge- iïennenburgö" bolft mag boo? be lange belegerinae in
fiomeni^/bacr na hippel/ Cleerbagen en <©oumen= 't ftoutde ban ben tointer / ban met bo?d / ban me"t re^
burg/ baernabeColonneimatcljielmet 5pn feö bem gen en fneeu fecr geauelt en bermoeit/ feer gualijften re
beien : ban geloften pander / Sacob ^enriftf5.^tepn: b?eben/ bpfonber bermitg be guabe betalinge bic baer^
Dan gelijften ^feldein met büf benbelen. l|cgeman om ging tn 3ijn leger / en batfe boben bien gene genoeg*
lagnocötoti^eerbebp^attum 31JU bolft bergaberen* fame p?obianbe ftonben beftomen/ maerom fijn ftneeftbe. ^e ruiteren ban liicöiel/ pieft/ ,§pmon ban tenbcgonbenboo23ijn logement te ftomen met groten
=£imb02g en anbere maefttenbe op gelb fouben mebe Dopen / rocpenbe om gelb en betalinge : maer Ijp fpjaft
eptreeften: ooft toojbc ben ailbmirael ban Rolland Baer minlijft aen en delbenfe met goebe moo?ben te b?c>
^ubenboojbe gefonben na't^oo?ber-quartier/
om ben. <©eg anberen baegg bebe ï)p 3ijn ruiterpe ett Boö£ ^mm,
metabbö0berfelberfefterc
gacljtengereette maften/
ber tufltfien
folbaten <öod
bp benen anberen
op 't bp
BogeBenplatomaldpa^gebenfoube niet alleen pet uit te reenten ben
te belb
5©edmijftftomen
/ en baer
fcte Lrti
mü
tot ontfet ban&tcenmijfttmaee ooft ^inbclopcn/35loft- menbe / Bielt Ben bo?en bat Bet met be belegerbe nu op "ijj'"^'
3Ül/^tabercn en anbere plaetfen te toater leggcnbe
lede toare geftomen en bat bie Bet niet lange mocljten &&:
aentetaden/omiaennenburgaen allen ftanten toerft 'ttegen
Bouien: bat ooft Bet ontfet/ batmenfeibeboc? maer
tegeben.
te mefen/
3toaft magen
meinig ban
te bebuiben
£l0l,D}JB
(F, aijj.)
ftabbe: batfjp
ongelijftbeel
derftertoag
ruiterpe TOctSp».
<©cberb?ebene peeren ^taten uit te <©mmelanben Banben
maren eenf beelss geblneïjt in 3Bederlanb en «@odb?ief^
batalïe toaterenen mo?afrcntoegeb?o- bctoco?»
lanb/ en fttelben altemet bier en baer communicatieo banfpluiben:
ren
maren
/
fo
bat be ruiteren geen beletfel ftonbe boo?/ {[J,C!J
metten anberen/ mat fp fouben mogen boen tot bienfle ftomen enBPDentoelgetroodtoag/begeetbebatfpnu
Seftnc.
een
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Ooripronk der Nederland/e Beroerten,

een
8 tpMnietbn'lben
be
fco?teIttcutf
moeiten
laten patientte
berb?ieten/ftebBen/
maerbeen Baer
bictojie
met gebult bertoaeftten fouben: bebjeugt ban toelne
btcto?ie alle Bet berbjiet foube toeg nemen en berfacB^
ren / en alle 't berb?iet batter not B uit te fïaen toas? ber*
re te Boben gaen. 3&aer op riepen
fp alle : batfe bp Bern
toilben iebenen fïerben en alletftottcn lefïen toe uit*
Bouben toatter nomen nwütt.
<©nbertuflcBen feomt <3ol)an $02itö «öberfte ©elbBeer banber geunfeerbe p^obincien leger op be &toar*
taartpj te ^luiief/ban baer fonb \$p na <ü5tetBo2en (baer Bp ber *
J»ft nomen Babbebat <£ttoban «Santgetoefen 3^oft tot
l^erbertoijft/ toatf leggenbe met fijn nieu aengenomen
benbel en fommige peerben ) een beel fclwtten/ öte Bern
berraften en namen Bemgebangen/ 3ijnfoon enfom*
Fant
mige anbere toerben boob geflagen / be anbercfalbeerüanc ben Ben metteblucBt en toerben berflroit: «et ï®o?p
ncn
nboUf toerbe aen B?anb geitenen/ fo bat te bpanben boo?
P
^teentonn bat gefcBiet en rumoer toe! Bozen motfc
:oit»
ten / bebnjlc pet maec een mijl ban baer toa& ^it ge*
Beurbeben i? ^ecemb;t$ anno 1580.
3^e beleggers berftaenbe bat ,$o?it0 op ^toarte
&luté toatf genomen/ Begonben Ben Bier en baette
toerfeneren/ fommige plaetfen toatte fternen/ eenige
Ruggen af te toerpen/ enbeletoagenguitbe 5©?ente
te onbieben om een toagenbjug af te maften»
ïüojftg
<Den 19 &eccmb2t3bertroni&02tt$banbe&toar>
ettm te^luténa ifêeppel/ metten ganfcBen leger / latenbe
lift na alleenlnn tot befettinge ban be boo?f3 plaetfe bnz baen *
*wu- beien feneeïuenban bet regiment ban ben toelgebojen
ïfeere «3?abe 3©illem Xofceton&ban «fëaffau/ <£c.te
toeten hopman 3fppe&/ Cieerljagen/ en <©ij0B?ecfit
ieöen^
^n <©outoenberg : be aennenburgfe bitbernemenbe
n?
3tjn met elf benbelen boetbotr en fesf Kornetten peerben
i'rafc
l
Iinla?O'e baer na toe genomen / bte eenen furieufen aenbal beben
lanr be bijfeen en ober bet n$/ menenbe be felbe met fo^
itoa
»!u(frete fe en getoelb te oberbalf oi ^n m te nemen / eer fp eenige
Bulpe fouben nonnen genrngen: banfpftcBben Baerfo
lli ge* nloeuelpen en manlijken g^toeert/ batfenietbonben
lam,
beb?[jbem $orïtj$ 't felbe getoaer too^benbe / fonb ter*
(lont een beel €ngelfeen iBalfe ftbutten tot ftaerber
Bulpe / fo Baefl bte tn be «^rhanfe genomen toaren bte>
len f? t'famentujn uit / en öebfien baer tegen fo bapper
gejlreben/ bat baer meer als? 500 toanbeföenwniimru*
fe op be plaetfe boob Bleben / Beftalben menigte of e ge*
quetfttoerben: ^efgelijcften lieten $ meer alöboo: ^
of 600 mannen getoeer acftter/tïetöeltft be ^orftfV
va iaffaufe ftregen/ fo opten ^p m batfe in 't toater
bifeftten : toant bele Haerlieber in 't 3toarte W*( er ber*
b?oncften 3ijn. ^e 5^afTaufe ftregen Oier tiae^ ©cnbe.
toag be bso?naemfte
«rent len/ en onber bie baer boob Bleben
gebjeelt 3tjnbe ban
<©?ietman
In ®t> Sllrent ban kernen/
en
^tellinftbjerf / en <0ber(te Eieutenant ban Ijet ©?iefe
Regiment /met noen een©aenb?ager/en nregen 006 ,
een ©aenb?ager gebangen.

tobriba»
foo?t
Alexander Prince Gouver
van Parma
en
Plaifan
fe
,
Lieuten
ant,
neur, 6cc.
Jüöoncü
CEer lieve en wel beminde , ver/taen hebbende door ©?ofl
rum 1%at>
tn
*^de relatie van van der Borcht, Raedsheer van den ban
misexr,
fecreten Rade van mijn Heere den Coning neffens ons
alhier zijnde, 't gene gyluiden in den dienft van zijne
Majefteit hebt beginnen te traderen , mette gene u
kenlijk,nietkonnende achterlaten te prijfen den yver
diegyenzyluydenhebtiom ter executien te brengen
eenfoogoetenheyligwerk, 't welk ons geeft getuigenifle van de goede affectie die gy-luiden dragende zijc
tot het welvaren van der faken , en aen onfer zijden fal
niet falgeren yetwes ongedaen te blijven, dienende toe
bevorderinge van 't felve. Wy hebben defen u-lieden
wel willen (chrijven , om daer by te verklaren het goet
benoegen ,'twelkwyin'tgenevoorfz. is, hebben met
verfekeringe van dat alle 'tgehe wes in conformiteit
van de boven gefchreven relatie des Raedsheere van
der Borcht , by u-lieden gedaen , gehandelt en belooft
is , wy uitten naem en van fijne Majefteit voor goed en
van weerden holden, en fullen 't felve nakomen en
volbrengen fonder eenige f aulte , tot contentement van
de gene daer gy-luiden mede gehandelt hebt : middelertijd, ofmen om 't gene voorfchreven is te volbrengen
eenig krijgsvolk van doen foude mogen hebben , fö
fchrijven wy by onfe brievenhier beneffens gaende, aen
den Grave van Rennenburg, ten einde hy des van u-luiden verfocht zijnde, fal accommoderen met fuiken getal van foldaten , als hy eenigfins fal konnen doen, en
totten voorfz aenflag behoevig fal zijn, daer mede gyluiden u met moogt behelpen in tijden en wijlen des
nodig zijnde: Hier mede lieve en befondere de Heere
neme ulieden in zijn bewaringe, uit Bergen dcnjjjuly
80. ondertekent Aletcander* en noch lager, Vereyken.

d'Opfchrift was, Aen onfen lieven en befonderen,
Antonis van Grifperre en Geraert van Ratingen , Raden van mijn H» den Konink in den Hove wan Utrecht
tegen woordiglijk zijnde tot Eramerick , en aen elx van
hun b^fonder Lodowijck van Montfoort belooft en
toegefcid hebben, belo veen toefeggen mits defen, fo
voor hem fel ven , als voor fijn foon Willem van Montfoorc , Droffaert opten Huife en Sterkte van Hattem,
mitfgaders zijn Lodewijx huyfvrou , dochteren en anderen van fijn familien en huifgefinnen (op conditien
nochtans als hier na verhaelt fullen werden) dat alle
't gene fy luiden , en een yder van dien befonder jegens
fijne Maj. eenigfins gedaen en gecommitteert mochten
hebben , gedurende defe jegenwoordige troublen , oproerten en rebellien , vergeven en vergeten fal zijn , en
ook mitfdefen vergeven én vergeten is, fulx dat het felfde haerlieden en haren nakomelingen , nu nochte nimmermeer ten lafte geleid fal worden , en dat ook overfulx haer-luiden aen haren perfonen en goederen geen
fchade of hinder gedaen fal worden , foo zijn Excellentie uit en in den naem van fijne Majefteit diefelvige oock neemt in fijn protectie en fauvegarden. Dat
fijn boln BeB*
aen alle 3pben
;©e ©n'nce ban par'ma gegeb^n
ook
de voorfchreven Willem van Montfoort behouaen ^CntBoniiS ban
Benbe/ Ijabbe commiftte
den en bedienen fal het voorfchreven Droft-ampc
<*5?ifpe?re/ en <0e?rit ban 0atingen / toonenbetot van Hattem
, mit allen fijn wedden , emolumenten,
€mrift / Beibe getoeeft 3ijnbe ïlaben in ben ^obe p?o* profijten , nutfehappe en praeeminent
n
ien daer toe
binciael ban HtrecBt / en be boo?f5 <©?ifpe?re Bp ttjben
ban ben hertog ban 2lllba met ifêeefter 3Ian ban Eent ftaende en behorende, achtervolgende fijn commife mogen Ban* fie by den groot Commandeur Don Lowijs des Reque- (f. 4j0,)
CommifTacifTenbanben 25loebe/omt
beien met Eoöeb3ücftbaniBontfoo?t/^?offaert ban fens,dien tijd Gouverneur van fijn voorfchreven Maj.
n , hem daer van gegeven:
l^attum/ om Bet ^uisS en be ftebe banJ|attum ober te over defe fijne Nederlandevan
Montfoort, als Droffaert
Willem
felve
de
ook
dat
mit
BeBBen
Katingen
en
lebeten» «©e boo?f3 <©?ifpe?re
benfelben ^?ojlgeacco?beert/ in boegen en manieren uyt den naem van fijne Majefteit, fal hebben het gebieatë bit nabolgenbe contract të mebe Bjengenbe.
den over 't krijgsvolk, dat van fijne Majefteits wegen op
't voorfz Slot , en in de voorfz Stad geleet fal worden,
»ccoö?t Wy AnthonisvanGrifperre, en Gerric van Ratin- en hem gehoorfaem fullen wefen in 't gene hy de felve
bevelen fal, dienende tot dienft van fijne Majefteit en
ïlaf" ?en Coninklijke Majefteits Raden over fijne Majefteits de bewaerniffe des voorfchreven Slots en Stads. Des (al
Jn*^
, Steden mitfdefen
en Landen, hoevandatUtrecht,
maken konden
in ' Stad
certificeren
wy achtervolgende
den de voorfz Lodewijk van Montfoort metten fijnen, fijn
tyfeer* jafl. j bevel en autoriteic ons by der Excellentie van den uitterfte en extreme diligentie en vlijt doen om op 't
te laten en te krijgen krijgsvolk, weimit Prince van Parma en Plaifanfe, als Stadhouder Gouver- voorfz Huis of Slot
mp< neur en Capitein Generael van Coninklijke Majefteit fende in dienfte van fijne Majefteit, het zy met practyke
naea van Hifpanjen , over fijne Majefteits Erf-Nederlanden of anders , in fuiken getale dat de rebellen van fijne Maj.
x
door
?»£ gegeven» en hier na volgt.
(altans meefter wefende van 't voorfz Huis en Stad) daer

\

Het Vijftiende Boek.

2%

door van en uitgedreven , en fijn Maj. daer van meefter
geraaekt, en de voorfz Stad en Slot voort aen daer mede
bewaerten geconferveert mag worden in der onderdanigheid van fijne Majefteit : is ook de voorfz, Lodewijk
van Montfoorttoegefeid en belooft, of het gebeurde dat
in fijnder huisvrouwen en kinderen goederen, die gelegen fijn in den Landen en Provinciën van fijn Majefteit, en althans onder 'c geweld der rebellen ter oorfake
van de voorfz aenflag of leveringe des Cafteels en Stadts
van Hattem voorfz,, toegeflagen worden, fulx dat de
voorfz, Lodewijk van Montfoort met fijn huisvrouwe
en kinderen gefruftreert fouden zijn van haerlieder
nootdruft , om te mogen bequamelijk leven , dat by en
yan fijnre Majefteit de felve middelen gefuppediteert,
gegeven en gedaen fullen worden om haer leven tot
haren nootdruft te mogen onderhouden, ter tijd toe
dat de Provinciën en Landen , daer in haerluider goederen gelegen zijn, gercdigeert en gereduceert fullen
zijn onder de obedientie en gehoorfaemheid van fijne
Majefteit, en zylieden de voorfz hare goederen wederom daer door fullen konnen genieten en profiteren , op
dat zyluiden by middel van tijden in geen armoede
leven. Welke toefeggingc ook naderhand de voorfz
Willem van Montfoort, Droffaert tot Hattem, foin
fïjnfelfsnaemalsin dennaem van fijn vader, moeder,
fufteren en familien voorfz by ons gedaen en belooft is.
In kenniffe der waerheid hebben wy Anthonis van
Grijfperre j enGerrit van Ratingen voorfz, dit tegenwoordige met onfe fignaturen ondertekent, en tot
meerder verfekeringe met onfe zegelen op'tfpatium
van defen gedrukt. Gedaen binnen Emrick opten 28
September, Anno 1580. Onder ftonc gefchreven , van
Grijfperre, Ratingen ; en was met twee zegelen bezegelt.

'tCafïee!
tan mt>
turn op
ïpeoücï»
S«aeoetu

man en

endere

binnen
Qattem
geuan*
gen.

nen begebcn baöbem 3£e purgeren fjier beo? moet
gebregen bebbenbe/ floegenbe pooien op en pe&ben
bare bulperö met getoelb in gelaten / fo batter 10 of 1 1
ban be 2öhjenbeebfe boob bleben en omtrent fo Hele
gebangen
/ öe met
refi bebben
Oen op 't J^uig
SMe
ban
ber fiab
baer ingenomen
Bulpebegeben.
/ bebbenfe

i

toert bi
tocgen
jatter
tattiec
belegt:
i&iatei

berbolgt en Ijun bateltjb bet boo2-geburcbt metten
fialu'ngen en 5aetbergen ban ben 3£20ff tngenomeny al
toaer 3? omtrent ioofcbapen/ eentge hoepen en ber*
beatf bbnben / en bebben be b?ugge tuffcQen bet Cafieel
en be fiab een beel geb2anb en af gebjonen t boo^ts
Ijebben bk ban be fiab met aller biligentfe öulpe en
affiflentie gefoeïjt aen baer nabup?-fleöen / bit ben niet
gefutmt Ijebben : toant baer 3jjn in atber baefl ban
Slmfiem/ <©ebenter/ Campen / J£eröertoü& en ban
ber€lburcb ban elbe fiab een benbel 25urger0 na toe baitigi
tem 6e
gefonben met ö?ie Co?nette ruiteren / en bebben 't Cafleel fulrmet
befetalöer
batterbaefl
niemanb
uit noclj
mocljt
: beb-ben ooft
Bet gefebut
baerinboo?
geb?acbt/
te toeten /ö2iccactoutoen en ttoee flangen/ en 't felbe ftee! bt]
ban'0mo?gen$ tot'satbternoengte ö?ie uren befebo* fcïjatfti
ten/ en ttoee reöeigbe beffen gemaefet: öie ban bet
Cafieel fienbe ben felben in fulben flaet/ en geen bope (gatten
ban onfetboo2ïjanbentoefenbe/ bebben baer appoinctement gemaebt / boo? tufTcbenfp?eben ban l|egcman:
bat be folbaten ban 25ujenbee« gebomenen op 't l$ui$ ubcrae' :
toefenbefoubenb2penb?anbmet ben 3ijb-getoeeralle
bertrecben en geconbopeert toerben op ben Kijrboöcm/ Sebcn.
onber beloften ban in ö2iemaenben tegen öe geunieer* toojtöi'
öeHanben niet tebienen: bat 3P een pber op 't §ui$
3i)nöefouben
reftitueren't
ge*
maebt en genomen
baböen gene
/ en bat3P fpbaer
ben afbanbig
3&20fl / 3ön
baber/3ijnbupfgefinen al bat opten t^uife gebonden
to02b fouben leberen inbanben ban öe Htanben '©öe
to?rben befe arme menfeben getoaer öe grote faulten
bn ben begaen/ öat 3p baer lijf/ goeb / bloeö en eere
aifo in öe to.ieg fcbael geftelt baböen / 0002 aenraöinge
ban öe boo2noemöe ttoee maeööbeeten / öie ben felben
beröe genoeg buiten fcbeutS bielöen/ en öefe arme
menfeben tot berraberpe b?atbten tegen ben eigen
©aöerlanö. ©e boo2fcb?eben Hloöetoüb en 3©illem
ban naontfoo2t toerben gebanbeltjb na 3flrnbem ge*
boert/ altoaec baer p?oce0 gemaeftt toerbe/ en ban ber*
raberpeobertoonnentoefenbe Ö002 bare eigene benen*
teniffe / en 00b bp bet tontract met öe boo?f3 <02öfpe2«
en aatingen gemaebt/ 3ön fp geconöemneert ontbooft
en boo2t$ geguartiert te toerben. &kt bit i.tf bet einöe
getoeeflbanben lebenen loon ban bunne be?raöerpe:
en toil bier meöe 00b einbigen bit 1 s 5Uoefe/ befluiten
daet,be tooo?öen ^ocopp:
be 't felbe met

T J3Jt bracbte ban öft contract fo toaa öe boo2f5 WiU
V iem ban |fêontfoo2t/fone banden boo2f5 Hoöetoijb
gereid met bjiebenbanöen boo?f3 #2ince ban $ar*
maaenföennenburg/ öetoelfie alóoon met fcb?öben
ban üfêarten&cbenft getcocben té feer feccetclöb op
't futiel te 25ltjenbeeb / ban toaer Op met een .Sergeant
genoemt Jponfeco en omtrent 4.0 of 7 o folbaten bp
nacbte getrocben tó na ^attem en beeft be felbe alöaer
ban buiten int Cafieel of be 25o?cbt geb2acbt: op 't Ca(leel toarcn 1 ? folbaten ban toegen öe Staten / bc toel*
beöen^ofl'sfabontsSte bojen een ton bierg ten be*
flen gegeben öebbenbe/ b?onnen fnnöe fn een ftamer
gefloten baboe / fo bat be 25ltjenbee&fe al binnen 't Ca*
fteel toaren/ fjet pemant getoaer toer&e. 3£e boo?fj
foloaten nergens min om benbenöe/ 5tjn oberballen
cngcbangen:boo2t$5ünfc inde fiab geballen al toaer
3Pben<©berflenJ|egeman met hopman Cojnelitföe
I^aen / ^Jon&beer Meinier ban «©oetecum/ Herman Hoewel den Verraders loon toegefeid wert voor de
ban ber J&el / en ^egemang getoelöige $20boofl / ge*
bangen genomen bebben/ en uitbe ïjerbergeop 'tCa* So wert de verraderye van een yder vervloekt en gehaet.
flteclgeboert. *®c föaeb ber flaöban^tool baer ban Ja ook van vrundcn en vyanden verfmaet.
geabberteert 3ünöe/ tjebben in ber baefl 60 folbaten
biebp ber (lab lagen aengenomen/ en met 17 folbaten
EnVhilippus de vader Alexandri plag te feggett'
«Pt bet benbel ban hopman gjacob ban ijlöecbclen
binnen tfStool leggenbe/ en baer toe een benbel goet* Die verraden willen, ik tot mynen yoordeel beminne ;
tonïlige burgers/ 3ön terflontö'fffel obergetogen/ toe Maer die verraden hebben, haet ik met harten finne.
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Van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten en Borgerlijke
oneenigheden , gefchied by tijden van Alexander Princevan Patina, &c.
Gouverneur en Capitein Generael van de Nederlanden, onder
't gebied van den Conink van Spangien»
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N 'teerfte wert voorts den handel van de Bclegerhige van Steenwijk en het ontfet der
felve, met alle fijn ommelanden befchreven; ook hoe dat Sonoy binnen den felven tijd
de Stede en Huife van Vollenhove verovert , hoe Rennenburg van de Belegeringe opbreekt ende Stad volkomentüjck ontfet wert. De Kuynder, de Lemmer en Sloten;
mitfgaders Mackum werden by den Staten wederom verovert. De Heere van Nyenoort
ontfet Winlum.
Verfierde brief by den Malcontenten in druk uyrgegeven opten naem
vanden Prince van Orangien, aen den Hertoge van Anjou, die den Prince ontkent
fijn te wefen. Den Landraed wert ingcftelt by de Geünieerde Provincien,tot dire&ie van alle faken en verfekeringe van den Lande. Des Princen van Orangien verantwoordinge opten ban en profcriptie des Coninx
van Spangien , die hy den Staten Generael overlevert. Antwoorde van de Heeren Staten Generael op de
(elve Apologie en verantwoordinge. De Hetre van Melvc word van den Princevan Orangien gefonden
aen den Conink van Schotland. Jonkheer Dirck Sonoy neemt de Stad van Staveren in en belegert het
Caftccl, daer hy 'tgefchut voor plant en eyntelijk verovert. De Staten van Vriefland verfoeken de
Princevan Orangien in Vriefland te komen, daer hy komt en in veel faken ordre ftelt en lefteüjkeen
Landdag uitfehrijrt en daer na wederom vertrekt. Cornelis Kempis Procureur tot Groeninoen wert van de
Nycnoortfe foldaren gevangen. De vaert der Schepen op Spangien en Portugael wert by den Prince en
Staten verboden , maer niet de traüjkeen koopmanfehap. Robbert Leeman Water- Balju van Zeland wert
van fijn Officie gefufpendeert. Vergaderinge eeniger Ik>rgeren van de Roomfe Religie binnen Haerlem.
Coornherts verklaringeen gevoelen van de Roomfe Kerke. Requefte by die van de Roomfe Religie aen
den Prince van Orangien overgegeven binnen Amfterdam in Mey ij8i. Her overgeven van de felve
Requefte werd niet wel genomen.
Accoort tulTchen de Staten van Holland en die van Haerlem gemaekt , daer mede de fatisfaétie hen gegeven , wert te niet gedaen , en die van Haerlem van alle hare
precenfien werden voldaen. De Roomfe Catholijke van Haerlem de voorfchreven Requefte ondertekent hebbende , worden in den Hage ontboden.
Sy royeren hare namen en ondertekeninge onder
de Requefte gedaen.
Antwoorde van Gerrit Stuver nopende de Requefte der Catholijken. Coornherts antwoorde nopende het minuteren der Requefte, en het fcheuren derminuteby hem voor CommiflTarifTen van de Staten gedaen.
Handel en oproerig beleid van Broeder Antonis Ruyskenfvelt binnen Bruflele. De Magiftraet van BrulTel refolveert Ruyskenfvelt te doen vertrecken. Grote muiterye der Roomfe Catholijken binnen Bruffel.
Publicatie tegens Broeder Antonis van Ruyskenfvelt en
fijn complicen. Ruyskenfvelt en vele van fijne aenhangeren werden uyt Brufiel geftelt. Publicatie by de
Wet van Bruffel gedaen tegen de Roomfe Religie , 't Sacrament van Miraculen en andere abufen. Synodus
Nacionael of Generael tot Middelburg gehouden, begonnen den zy Mey 1 581. Kerk-ordeningeby de
felve mgeftelt. Particulire vraeg in delen Synode verhandelt en gefolveert. Het Synodus doet de Boeken
van Cafpar Coolhaesoverfien. Cafpar Coolhaes wert aldaer in 't Synodo onboden : hy geeft den Synodo
leker gelchrifte over. Mondelinge antwoorde van den Synodo. Oordeel en fententie by het Sonodo
uitgefproken over de boeken Cafpari Coolhaes. Coolhaes wil het oordeel des Synodi niet aennemen.
Befluit van de Staten van Holland over Cafpar Coolhaes. Cafpar Coolhaes wert geexcommuniceert in
*r particulier Synodo binnen Haerlem gehouden. De Heere van Nyenoort belegert Auwerderfijl , de
Rennenburgfe komen om Auwerderfijl te ontfetten, flaen de Nyenoortfe op de vlucht en nemen Auwerderfijl in. Dood van Hopman Schelto Jarges. Poinöen en Articulen, daer op de overfte Krijgsluiden in
Winfum en Warffum
leggende, haer inhebbende fchanfen hebben overgegeven tot behoef van den
Coninck van Spangien. Nyenoort verlaet fijn Schanfen in de Ommelanden en trekt na Vriefland. De
Malcontenten nemen 't Huis re Barle in de Kempen in. Jonkheer Roelof van Stakenbroek komt voor het
Huis te Barle. De Colonnel de la Garde neemt Barle in. Charles de Gavere Heere van Frefin, op 't Cafteel
van Breda gevangen z;jnde, maekt aenflag om Breda over te leveren. Haultepenne en Schenk zijn
Hoofden van den aenflag op Breda. Het Catteel van Breda wert by nacht beklommen en ingenomen.
Haultepenne valt in de ftad van Breda , de borgeren weeren haer feer vromelijk ; maer werden einrelijken
overwonnen. Pardon die van Breda verleent by de Conink van Spangien in Novembri 15 81. Wie buiten
het Pardon in 't generael zijn gefloten. Particulire buiten het Pardon gefloten. De particulire ingefetenen
van den Lande van Breda mede in 't Pardon begrepen. De Cameren van Retorijke binnen Breda verboden
en haer gemene goederen geconfifqueert. De ftad van Breda moet op haer ei^cn koften de Kerken en Beelden vernieuwen en reftaureren , en boven dien betalen alle de onkoften die men gedaen hadde om de Stad
wederom onder des Coninx gehoorfaemheid te brengen ; alle verkopingen en alienatien van gewydeplaetfen en geeftelijke goederen gecafieert en te niet gedaen. Aenflagenby Haultepenne op Geertruy den- Berge en Heufdente vergeefs. Verbod van de exercitie van de Roomfe Religie binnen de ftad Antwerpen
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byprovifie. Den Vdd-overfiea JohanNorits komt wederom in Vriefland en flaet de Rennenburgfe.
Dood vanjden Grave van Rennenburg > ende hoehy in fijn leven geweeft is. Francifco Verdugo komt
in Renrrenburgs plaetfe. Placcaet van de Staten Generael daer by den Conink van Spangien verklaerC
weit vervallen te zijn van al 't recht dar hyaen de Nederlanden hadde,en verboden fijnen nameen
zegel in dek Landen meer te gebruiken. Forme van den eed , daer by den Conink van Spangien afgefvvoren werde. Onruite tot Utrecht. Privilegie van BiflTchop Henrik , de ftad en borgeren van Utrecht gegeven. Uitfpnrke van de Gecommitteerde van den Prince van Orangien op de Remonftrantie van de
Borger Hopluiden , nopende het afbreken van de Conventen , Kerken en Torens buiten de muiren van
Utrecht , beroerende de goederen van S. Catrina , S, Pouwels en andere Kloofters ; de inhibitie van
d'exercitie der Roomfe Religie, 't Oprechten van een Seminarium. Verlichtinge opten impoft van de
Maelderyej Nopende de vergaderinge der Staten j Het renuntieren vanden Paus, Konink en allen haren
aenhang. Verbod aen de Geeftelyke nopende de vleefchelijke converfatie met hare Maegden. Het doen
der Rekeninge van de Camelaers en Ontfangers. 't Vertrecken der perfonen uit andere (leden en plecken
uitgefet. Provifie van koren en amonitie te doen; belangende de Teftamenten vanden Domprooft Mierop en den Deken van S. Jan. Nieukerken, en van de Eenhorens van S. Marien. Geen Hopluiden dan twe
of drie ten hoogften in de Maglftraet te ftellen. Het uitgeleende gefchut wederom te recouvreren, en meer
andere poin&en ; En eintelijken datmen de Magiftraten in alles fal refpe&eren , en datmen 't gene men wil
remonftreren , dat het felve gefchieden fal met alle behoorlyke reverentie. Oneenigheid onder den Predicanten binnen Utrecht , doch verklaren op malkanders leeringen of predicatien in de hooftftucken der Chriftelyker Religie niet te feggen te hebben. De Prince en Generale Staten vertrecken weder na Braband, belaften voortaen den geftelden Landraed te obedieren. Des Eertshertoge Mathias vertrek uit Nederland.
De Predicant van de ConfefTïe van Ausburg tot Woerden, predikt tegen der Heeren Staten Placcaet , nopende het verlaten des Koninx van Spangien, geeft fijn reden de Magiftraet over by gefchrifte , onderwefen
zijnde en perfi .terende, wert geboden uit den Lande te vertrecken. De Heere van Nyenoort fend volk in 't
Dorp Reyde tegen over Embden. Dood van den Hopman Kater. Den Landraed komt tot Léeuwerden.
Grote pelt en fterfte in beide de Legeren in Vriefland. Slag by Noorthorn in Vriefland, die de Staten volk ^
verliefen. Namen van de voornaemfte doden en gevangenen van der Staten zyde. Verdugo belegert Nyerfijl, doch breekt door nood van viflualie en anders de belegeringe op. Yfelfteyn trekt voor Goor. Schenk
belegert Yfelfteyn, en neemt hem en meer andere gevangen. Eyndhoven by de Staten volk ingenomen in
Augufto 1 y8 1. De ftadt van Camcrijk door Parma in den uiterften hongers-nood gebracht zijnde , wert
vanden Hertog van Anjou ontfeten gevi&ualieert , trekt daer triumphantelyken in en wert daer gehulc
als Protcóleur ; en na gedane reciproke eeden , doet goude en filvere penningen werpen. Het Kafteel van
Cambrefis door Alencon belegert, befchoten en gewonnen ; breekt daer na fijnen Leger op. De Prince
van Efpinoy neemt S. Gifleyn in, het welk weer verloren wert. De Prince van Parma belegert Doornik. De ftantvaftigheid en couragie van de Princeiïe van Efpinoy in abfentie van haren man. Doornik
wert befchoten. Doornik wert den Prince van Parma overgelevert by accoort. De Prince van Parma fielt
eenen anderen Bifichop tot Doornik. Jan de Caftilie, Opper-Klerk van Andreas Sayas, Secretaris des
Koninx van Spangien , wert in Spangien met vier paerden van den anderen gerukt , om dat hy eenige fecreten des Koninx aen den Prince van Orangien overgefchreven hadde. Aenflag van den Marcjuis van Bergen
op de ftadc van Bergen opten Zoom ; omtrent 400 foldaten binnen Bergen opten Zoom zijnde > werden
meeft verflagen en eenige gevangen. Remonftrantie van den Prince van Orangien aen de Staten Generael gedaen den 1 Decembris 1 581. Geruchten van het Huwelijk vanden Hertogevan Alencon mette
Koninginne van Engeland. Accoort gemaekt tuflehen de Staten van Holland ter eenre , en de Magiftraet
van Amfterdam ter andere zyden, opten afltant van de fatisfacliie en andere misverftanden gedaen den 20
Focko Ralda, Raedsheer in 't Hof van Vriefland , blijft haeftig dood. Den Landraed
December 1581.
vertrekt van Leeuwerden na Utrecht. Verfcheiden placcaten, ordonnantien en boexkens in den jare 1581.
uitgegeven en uitgegaen.
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€<0?abebanï!ennenburg nielt Die ban
^teentoijn baft alle Defen t#b belegert/
1oacr tegen Iniüötn bc Staten Den<©ber*
(lengan^ocitsf ©elbljeer gemaeat ban
. -< Daer %cQct om ^teentoön te ontfetten/
gelijk top m 't boo&aenbe 25oc8 berfjaelt Debben. Horit5bebe$tjnbeft om öe belegerbe moet te geben/ en
fonDbarrbcni^ december Des nacnts? omtrent 750
ponb bufpulber in leöeren facnen / Die omtrent 40
foiDaten(btebr;fe&?re ttoee 25oben upt öe ^tab/Die
Deijefcenöe toegen toifïen om D002 te bomen/ beleid
toornen ) om fiacr fcUouberen geaefpt ftabben/bJar nten
oobb?icVjenmeöeban ^02it5/3foban^loot en £tu*
pcr/mtff^r$oor?etnUicnbcl
De Jteiménb'urgfe
aen be&toerte &lupfe ontnomenöat toa£.
3£èn t$ t©e*
cember quamen baer toeberom (Crooft-bJteben binnen
met i5oo gulben aen gelbe/en commiflïe op Softan
ban 23erenb2oe& om %opman te toefen ober 't benDel ban jpranj* ©iate / Die in eenige uitballen en

BOEK.

fctjermutfelen tegen De Rennenburgfe DooD gebleben
toag/enin 23erenb?oer plaetfe /Die luitenant toag
ober&tupers benöei/ toerDe gefïelt naictjiei ï^agen
ban €mericb / Die ïtëacfjtmeefier binnen Der tfaö
toa#. <©en ieflen Dag ban Den gjare 1580. toerD
met een getoelbige fcDermutfelinge geeinDigt tuffcDen Die ban De ftaD en De ïtennenburgfe / Daer
banb'eeneen D»anDere3öDe eenige DooD blebcn/ en
Die ban be tfaö fïoegen een flub grof gefeöutë ban fcurg
De beleggersS aen fïucfeen.
<0elÜftDrt einDeban Dert jare toa£ gc-einbigt met
malbanDeren een boozöeel te toillenaffien/fo meenDe Rennenburg Die ban binnen utt xc locben en
in't'net te b?cngen/ en DeDe 3ijn bolfi ban berre ben
«gngelfien en ^ollanDfen tromfïagjconterfeiten/ om
focttt Di
Dat Dte ban binnen fouDen meeneri Dat naur ontiet üctian
te Doen bomen/ 'ttoelfe toijfi uil
alfo uitnebben
en gen
aen quam
006
alfo fouDe
gefebieb
/ fo ben nebel ( Die
Babbe/ UlSCfKD
neergeballen
fcïjielö^n
feer bib toa$)niet
baec
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ua« boo? üetfteiro onbcfit torn/ en ftonce mm 9&at fp baecom Bareefjen toclbawtt bebenlKii cn«
Itlaerltjben ftcn alle De Binberlagen Der rupteren en ter berten nemen fouben/ Detotjle per tijb toare ban«
fmeebten/ Die fiennenburg acïciD fjatitie / om Die ban <©enaDe e Die BP fien nu nocB p?efenteecDe boo? De«
tier
oberballen
D'toelb enDe eentoe
gene Dte
bin* laetftereife) en Dat fp De &tab fouDen obergeben"
nen &ta&
tsaren/tebinnen
DcDe /Mijtten/
Die nocb
al buiten
aenDen Coninb/ Bier op fouDen fpfjem fcfttffteujBe «
getogen taaren fienDe Dat men Hen (Ulben banbetge* anttooorbe fenDenmet Bare CommiffaciflTen/ Dlebp"
reet gemaebt BabDe/ berginb fjen Den lufl om Daer ban tot Dien einDe metten iegentooo?Digen b?p geleiDe'feten/DieS niet min guamen fp onbefcbaDigt toeDerom
gaf te bomen en toeDer te Beren/ mits Dat fp 't felbe"
binnen /eenige ban De beleggers D00D gefmeten Ijcb- moffen Doen binnen ttoe uren/ alfo BP anbers bun «
benDe.
(tilf toijgen fouDe BouDen boo? toeigeringe/ en jou*"
pen <* <©en ttoeeDen <3|anuarü / guam Den Oberften &o* De in fulben geballe Bet uitterfte met Ijun boo?nemen. *
Soo n°P u,t .föooib^ollanD metfommfge<©02togS-fcBe*
Defenbp b?tef
Der (lab aec
3&e Capiteinene
n l^optuttten
lomi tot P^n en botn op 23lob3tjl / altoaer lm terflonD en gelefen
roe* "
Den ftëagiftraetD
BebbenDe / DeDen
aiohjtji met albcrbaeft een fterbe ferjanfe maebte/ fjp bracht pen: maer ais Defelbe te lange Oen op 't «aebtiuijs
fianfl
'S»»006
meöe toelejijobianbe/ boo? jrjn eigen bol» berieDen/ DeDen fp D002 Den 3©acBt-mee(ter monDe*
en
i tot Bet
Daer guam
anttooojDe
aenDen trompetter
allen0063D&en
meerïeger/
bp/ ï)Pen Beeft
terffonDalleDenDageban
<©ber ' linge
Den pnnee
ban «©rangien
en De &tatenfeggen/
toilbenDatfp
ge*
trouto
blijben
/
Bp
moebte
Doen
/
toat
fip
niet
laten
bon?
©c?te
flcti |^02it; ban fijne aenbomfte geaDberteert/ Die 't
felbe ook boo?ts geabberteert beeft Die ban Der &tab/,
..._.._.
„
De: Daer op riepen De foIDaten ban De muren / eenen Sü^?01'
Die Daer in Beel berblijD toaren : fp Bielben geftabig I groten langen 3Jou. 3&eCapiteinen Defen bnefonber; Eiïjc»
tojrefponDentte metten anDeren/ gebenbe Den bpan* tebent fienDeneffenö 3tjnetebeningebpDenboo?ftlj?e* oe.
Den Dagelijr toecb en fjielDen bete fcBut-gebaerS en ben &cbenben .Streuf /oojDeelDcn Daer uit Dat w
fctiermutfingen/ gelüb 00b Die ban Der &taD alle ne autoriteit geDeilt taaS/fonDerDie alleen te bebben.
Dage uitballen DeDen / tonenDe goeDe cojagie / boetoel ^e belegecDe fouDen Defen Emef of Coppe ban Dien
Da rtotDiberfe tpDen bele 25oDen uitgefonDen toer- aenDegeunieerDe Staten / ncffenö bare b?ieben/tae^
Den / te bennen gebenbe Den tutter {ten nooD / Die fp bele Derom mentiemabenDebanDen uitterflennooDDaec
3toaerDer maebten Dan fp toe! in Der toaerbeibtoas/ fPbeninbonDen.
alfofp luiDcn Daer Doo?meenDen teeerontfettefullen
hopman Coen ^irbfj. po?De|So?it5 feerom Den
tocrDcn / taant fommige in Der &taD meenDen J&02U5 bpanD aen te taften en onDer ogen te treeften / Die
beboo?De terffonb DenbpanD onDer oogen te trecben Daer toeganfeb taillig taaS/ maer nocb niet boo?^
en met Bcm te (Iaën : maer fp berffonben pen fien fo bet beftoojDe/ om fulben erploict te Doen/
Derfabe niet /bet toas niet geraben ailesr op net on Dies niette min menenDe Dat oic ban De ^taD in
feber te toagen en men macfite 00b noch meer bolr fulben nooD taaren ais De boo?fcfceben ^opman
tipt ©2ic(!anD / alfo De 45eDeputeerDen ban De Sta- Coen becblaerDe Datfp 't geen bier Dagen mocbten(Fo1 ^
ten ban ©2ie(TanD Den h gianuarij fcluebenDat fp berDen/ fo fcfj?eef fipaen ^Sonop Den 17 gjanuarp
Dan ure tot ure taaren bertaacntenDe bijf benDelen ban Dat 5üne meninge taas om Den toebomenDen nacbt
De^eereban iSpenoojtcf regiment/ Daer fpnocöbnf pettoes tegen Den bpanD aen te bangen en in oer pi
DenDelen uit baer lanD fouDen up boegen en terftonb boo^t te mareneren/ Dat bp fouDe taillen fo beel o?
Doen
marebeeren/ om
fp taacDten
gelbtot betafinge
ais Doenlijb
taas naom teeenige
tonnenDefge((j]c
bierS/
DantbrpgSbolb/
met geen00bontaidigbolb/
Dat ; D?e
toooD(tellenbaeS
en anDerS
febicben:
Kent tot miiterpe fouDe gebjacfjt öebben getoorDen/ fonb bp aen Die ban De ftaD fat fp ö^n beerbig fou?
De fabe aen te bangen: en alfo &om aen Die ban ; Den bouben. ^aer-en-tu(fcijen guam |^o?it3 met
Der ^§taD gefcfaeben UaDDe Datfe bem een brügS* 3(jn regiment <engelfen en fjet regiment ban <©?a^
DecrranDigen uit Der &tab febicben fouDen / om be 3@itf?eim ïoDetonb ban ^ajfau en ban fflU JÊIÊ*
lotman metten felben te beraebflagen en communieeeren rbiel Caulier en eenige benDelen met ^egeman #?*K
roen
WcSft. boe be ^§.taDbe(t teontfetten taare. ^0 is hopman en «Stuper/ al t'famen geen 1000 man (tetb ire* «nna
tan
Coen v^trRf?. Daer toe gecommitteert getoo?Den / fenDe/na i§teentoijber-tooID / en berrafebte alDacc Jjg^gl
fereen* neffens Den luitenant ban hopman <©Itboff/ Den 8 beel ban öennenbucgS ruiteren/ Die fp D00D (ïoe*(„ roe
oijh
gfanuarp/DeSabonDSguamenDaerbjiebenin^teen? gen en (taben De fjuifen in b?anDe / baer bele febe* *f«cn#
lomtbp
mm- toijbban hopman Coen ^irbf?. Daer bp bp ben liet ne auiter-paerben in becb?anben: De ttoe benDe Jö*»
een ban xam'
Daer <©penb?ug
lagentot/ Daer
€uhblucöt
op Den De
len W namen
toeten Dat Den <©ber(ten$02it3bes
O52ietborenbertretbentooube/
en Datfelben
öpDeSabonbsna
anDeren taas/
berbe benDel in De
Daegs DenbpanD fouDe aengrijpen / DatDaerombo?- grote Capel fcftanfe op Den ^SteenDöbDie fpDaer in
gerS en foIDaten ficö beerbig bouDen fouDen / om toel* 't begin Der belegeringe gemaebt BaDDen : De beleger*
Her tijDinge in Der .StaDt alle De ganfclje nacöt alle De in Der &taD/ Dit fcöieten bo?enDe en Den b?anü
man op De been taas/ bectaaebtenoe met groot ber* fienDe < bonDemen niet langer binnen BouDen/ Boe*
langen De boojfebjeben aenbomde/ befgelijr (tonDen toei Betnocft teb?oeg taas: fp BabDen alle Den nacBC
De beleggers alle Den ganfcBennacbt in (ïagojbeninge/ in De toapen getoee(t en o?D?e ge(telt Boe fp uitbal*
en Bet b2002 fo BecDe / Dattet onmenfcBelijb febeen ful- len fouDen / latenDe De Belft ban B« garnifoen in De ©e u*.
e<&?a» fte ft0UDe ti tterDzagen : Docb (ntam ten leften Daer niet &taD / en bergabert 3ijnDe op be meebt / bielen fp op Jy06
Sf,;"1 anberSban/DanDat |^02it3banuaeppel optrecbem Bare bnpen/ en Coen Hferbramer een lianen De* %tettt,
3ön^ mn**k
S'uta De te CWetboren Bern guam legeren. 3&eS anDeren De alDaereen gebeD tot <6oD/ 'ttoelb geeinDigt
De ffn««*
aen
liepen
en
uit/
#oo2ten
ter
fnellpb
bielen
aen De
De/
(Crompet*
een
toeDerom
Daegs fcBibte Kennenburg
beltrget- ter aen De (tab met eenen b?iefonDectebent bp bem/ bleine fcBanfe op De &teenD0b: De gene Die Daer in
bettan
Ifêarten ^cBenb engoBan ,Streu(f/ BPfcB^f Ben lagen/ berliepen terftonD/ Die ban binnen plunDer*
Dat Bp toi(t Datfe in Den uitter(ten nooD taaren / en Dat Den De felbe en (tabenfe in b?anDe / een b?outo Die t
fp toel bonDen mereben Dat baer ontfet niet fterber niet BaDDe bonnen ontlopen toerb gebangen: fp be*
" bonDetoecDen/ en Dat Bet felbe te 5toab taas om Ben fp?ongen 00b De grote Capelfe fcBanfe op Den Döb/
" te ontfetten / naDemael fp 't nu fo Dibmael bp Dage en Daer ftennenburg perfoonlöb in taas gebomen / maer.
" nacbtete bergeefS getoaegt en berfocBt BabDen/ Dat fp toerDen Daer fo gegroet en afgetoefen Datfe Daer
" De Staten Bare jjfêeefters gerefolbeert baDDen bat* ban togen/ ban Daer befltroiben of fcBeiDen fp Baer
" men geenfins met alle Baerbolb De dag toagen fou* ober Bet ganfclje HanD alDaer na De recBter-BanD
M De/bjeefenbeboo? DeneDerlage: en Dat bet beter taa* toe neben <§teentotjber-toolD / beeene ten einDe Die
" re Dat fp alleen berlo?en gingen / Dan bet gebeele He* ban 't toolb Den ontfetterS ontlopenDe Daer langs niet
" ger/enDatalleDe^20bincien t'famen in perijbel bo»- bluebten fouDen/ DeanDere ten einDe Diebanbec<0o*
" men fouDen. ^at tailDeBP Bun toel bpföneneebber* (terfcBanfe Den Baren geen ontfet ftuDen Doen: ^e*
" feberen toaeracBtig te 3ön/ fp fouDen geDenben Boe geman en De Cngelfe en fommige anDere fienDe De
»" De Wnte ban <©rangien 5ün bolb plag teontfetten. \boojfchjeben fcBanfe bjanDen / guamen tegens
m
V %
II. Deel.
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t)te ban Dec^ttiö acntrcffien Den^teenDijn langeg/ Bcijg^man toa^/beefmabe Bp Bern ttitt/ feggenbe
Datbp toonberlijBtoel te paffe «mam/ om ftcm met
fcljietenDe ö'een tegen* ten anDeren/ menenDe eln meerDer berfianD ban Daec te boecen / Dan öem een
Dat D'anDerebpanDeu toacen/ beCmitsfDe Duiflecnif*
ft/ DantoerDen einDltjB getoaec öat fp bjienben toa* fotUcijg^man Dectoaecjef geb?ac|it baDDe. feicrötoee^
ren en togen noeste tijDe af ban Den anDeren: Daec- bcm na De flecBte ban 25lOB3pl toe baec Den <zDber> tóint 1
en-tuffeben quamen De tfïennenbucgfe met een b?e* ften ,$onop toaiei leggenDe/ Daecfip feec topffelyben S0^
be (Ing ojDcninge te boet en te paecbe aentcec&en on- aenDeDe/ toant foftp aiDaec in Den Camp gebleben ^««S
tremBetberlaet ober be3Ca/na$02it3 toe en om De Oabbe / fo BonDet niet gemifl Bebben of De bpanben
beUgerfce in De <$taD te D?tjben. 3&ie ban De ,&tab fouDen Bern DejS anDeren Daeg$ met meerDer mac[)t
fcaDDen cenen toagenburg gemaent omtrent De Blei* Bomen befloten en De bictoiie onttopffelp Daec ban
nefcljanfe op Den ^teenDijb/ Die De ïlennenbucg* geD?agen bebbcn/ toant bele ban 3f)ne folDatentoa*
fc in Baböen genomen/ baec Die ban De *§taö/ te ren al ono?Dentujft blutBtenDe/ ban Bern getocben/
cugge tcecbenbe/ niet ban toiflen/ menenDeDat Daec en BP BaDDe norlj p?obianDe/notB nooDDjuft / notö
nocB ban De Bare in toaren/ maer Doen ban Den fel* peecDen bp Bern/ BP BaDDe toel Bonnen tn De &tati
ben ober Dtoec0 tot Dun ingefchoten toerbe / liepen ee* Bomen/ banBp Baboe fo beel onbecricBtinge geljoo?t
nige baer floutelija aen / en joegenfe toeDerom af/ ban hopman Coen 3MrBf3* Datter geen bictualiein De
öocB gttamen met fuift een menigte toeberom aen/ &taD toaö/batBp DorBte/Datmet 3nnbomfl albaec
öat Die ban De <§tab De &taö moflen ftiefen/ Baer De^taDteeeruitgeteert 3i)nDe/ b'een metten anberen
toagenburg berlatenöe/ Die fp berb?anben. 25e* Den bpanb ten Dele fouDeBebben getoo?bcn. ©pfeb2eef
renb?oea meenDe De aleine fcljanfe nocB in te Bou* ban 25!ofe3tjl met fóier$ toeDerom aen Die ban &teefc
ben/ maer De Sennenburgfe D?eben Bem met ge> toijB boe Dat BP met lief te 55iolnül toa^ genomen/
toelb binnen -toaertg/ Defgelpief BabDe J&age ooft toant Bp B* 1 3©olD BaDDe moeten berlaten / öat Bp nu
ncclj een aleinboö2Deel in/ maec Bpmoflet ftrarooö toasf bertoaebtenbe Den bpfranb ban ©2ief!anD Die alle
berlaten/ enin 'tlaetfle quamen De Sennenburgfe ure bectoacBt toecöe / Die geftomen 3jjnbe / fouDe BP öe
met fulaen getoelD na De 3©aIt-poo?te toe/ Daer be felbeplaetfe toebecom in nemen/ öatfp Bcm miDbe*
eene boo? Den anDere in toilbe Djingen/Dat fp befel* lectiib bjoomen Bloes fouben Dragen/ Bpfoube norB
acbeiD norB moeiten fpacen om BenlieDen mettec Bulpe
be poojte
BaeflBolen
fouDen
Bebben/ 'ten
toare
feaeren
toeginopgearegen
De tontrefcBarpe
bp 450D3* te ontfetten. èierg quam bess anberen baegjes
Comput Doen maften/ Daec uit De fttuitten fo Dap- fnatbtjs toeDerom binnen ^teentonn mette boo2fc[j?e*
per fenoten/ Dat De föcnnenburgfe BaeranberS be* ben biteben.
gonbente bebenaen. <©ltBof BaDDe ficB tepeerDe ge*
&02U5 3(jn bolu toeDerom bp ben anberen lubben^ mtm
ijouöen aen De 3Balt-poo?te en guamfeer toelte paf- be toog met 3#n ganfebe Steger in Bet Cloofler ban bmb\
fe om Die te Doen fluiten/ Daec blebec bele DooDban
gfanss Camp/ 'ttoeïB öennenburg berflaen -gSü
befte 3ijDen: Die ban Dec <&taD berïo?en onber an* é$.
Bebbenbe / 1« feer ffille met fnelligBeiD Benen geto* fnX<
beien «Boltflag Den belö-toeibel ban j§tuper$ gen Den a+ 5|anuarp/ menenDe Bern aiDaertefïaen/ganjjJ
benöel en beg felfsf fouciec/ en bele getoonbe en be*
in'teerfle
Bulpe bp quam/
ie gehangen/ en Dit toaren De eerfle gebangenen Die men
meerDer
eer Bern
BreegBp
eenigeruiteren
gebangenen
beleaenfco*
peer* tffln^
be aennenburgfe geburenbe Defe belegeringe uit ben/öie buiten 'tCloofiec lagen, g^aecnamet Bae*
Der &taö ftregen / Daec fp Diatoitë om geacbeib flen eenfge fcBanfen maaenbe belegerDe Bp De ont*
BabDen om ftenniffe ban De gelegentBeiD ban bin* jetterö fcBter rontisom en befeboot 0et Cloofler met
nen te Ijebben / Die ban Dec jStaD BaDDen octe in 't eer* ttoe Bleine metalen (turben^/ Bopenbe Baer te ober^
fleuitballen ban Dien Dag bele gebangenen binnen ge* ballen eer be JMefe Bulpe aenbomen fouDe. ^o?
boert.
rit3 met 3ijn boib BaDDen toeinig p?obianbe fo Dat*
Bennen»
$o?ftj BabDe Bern metten fijnen bertrocaeninten fepeerDen-bleefcBmofien eten/ Boetoelbat Bem&o*
ïmrgoe» Camp / 3ijnDe bol bomen en met een lege Beininge ban
nop met ttoe ban 3#ne benbelen een Deel p^obian*
fcfjiet en
6efto?rat aeröe omcingelt een toeinig topber ban De ^tabge*
be en buotatt toefonb/ Defe ttoe benbelen toerDen €t»
in eenen legen Dan bet 3&o?paeu Den (Cucb / fcfner tegen 't ber*
onDer toegen aengefpjongen ban ttoe banen ïan* J"1^
laet obec l ülennenbucg hiaö ïj^m gebolgt / en flelbe ciersf
/ maer fp fïoegen De felbe feer b2omelijb af/ fo p3
Camp.
ficb met 3ijn meefte getoelö en fommtge belD-fïur* Datfe genen fin BaDDen/ Die ten ttoeöenmaie te be- t\ae**t
benss tegen Defen Camp obec / fenietenbe Den gan*
toaiS/ nabemael te**"1*;1
feben Dag Daec op fonDec opbouben/ DoenDe nocb^ floten/ 'ttoelB te bertoonberen niet
ban bols attfë
flerber
boetftnecBten
fe ttoe benbelen
ban De ruiteren/ fp b?afljtcn
De pjobianöe
tan> toeinig fcbaDe/ toant Daec maec ttoe of D?ie ble-- toaren
ben : ten lejien be(lo?mDen fp Den Camp met gcoot ge*
Bruit tn betoaerber BanD/ fonDer 'ttoelft/ Bet
meloen furie/ maecfp toecDenfo toelleaom gebeten/ en
met ^o?it3en De3ijne Babbe gebaen getoeefl/ toant
üat fpte cuggetoeBen en flaenbe blebenin feec grote fp fouDen al uit geljongert Bebben getoeefl / eer De
Bouöe/ tcecfeenDe bp Den Duifreren toeDecomfn baec $|eere ban ^penoozt met 3ün bolB en De ©itefe
Slegec. 5^o?it3 mette3ijnen toarenin grote nooD/ en aen quamen. ^en *s berbolgbe ffiennenburg
ÖaDDen geen p?obianbe met allen bp ben/ en toifïen 3tjn fcBieten enbe flo?men op Bet Cloofler/ maer De
ten noot/
Cngeïfe toeecDen Ben feer bïoebelpen met grote ro*
üocfj ont* niet loat fp beginnen fouDen/ iv ïjaDDen gene cuite*
ïfomtren bp Ben/ maectoacen norB een mille ban baec /Die cagie/fo bat be Jftennenburgfe grote fcBabe leDen/
oob terugge bleben/ D002 Dien fp meenben öat Baer öaer-en-tuffcBen quamen tie J&eere ban |Spenoo?t
bolb gefïagen toasf/ Detoijle ,§cBenBen ruiteren en met 3Cö2tacn jBcnning ^berfleHuitenant banffóe*
fommtge anDere/ meinenDe De p20bianDe te beccaf* robe / luitenant <6oubcrneuc ban ©jiefïanb met
fcBen / obec Bet 3©olt acfjtec ben Camp om / tot Bun
bolb tot ,§cBoterburum/ Den 14 '0 abonbiï/
aenquamen/ tik fp Docfj boo? een hlein affcBeiDin* Ben
ban toaer fp<lieDen een 25oDe fonDen aen ^onop op
ge/ DiealDaec gemaebttoaö/ toeberflonDen: |^o?it3 25lob3i)l/Bem aDberterenbc Dat fp op 3tjn fclj2ijben met
toifl niettoat Bpmaben fouDe/ toaö feer gefloo?top Baer BctjgiEfbolft albaec geaccibeert toaren/ maer
hopman Coen/ becfoeibe ficb Dat BP Bemfo flecB* bat fp baer BomenDe BaDDen berflaen bat ben bpanb
telijft gelooft BaDDe/ DanBP BaDDe firBnabe ^tab Dien Dag'tïeger in ^.3!an0Campaengetafl BaD*
begeben fienbe battet fo qualijb afliep : W ban Dec De / fonDer Datfe toiflen Boe Dattet bergangen toaief / be*
(laö BoetoelBet DicBtbp DecflaD toaö BaDDen Dit niet geecbenDaecom ban Bern alle abbectentie/ fofp gereBonnen fien/ Doo? Dien Den nebel fo DicBttoag Datfp folbeert toaren te trecben op «©IDemarfet/ Dan D02?
geen 10 tceDen be?cebonDen fien/ Bo?enöe nocBtanjS flen Daerniet trecben fonDer naDeraDbertentieteBeb?
alle Den Dag Bet getoelbig fcBieten / fonDen fp ttoe 25o* ben / Detoijle fp gene peerDen bp Ben BaDDen. ;©e£ an*
ben uit / Daec ban ben eenen toast |BattBü£ KiersS / Die Deren Daegg Den af gjanuarp/ fcB?ebenfp toeDerom
top altemet berbaelt Bebben/ befetreften|&o?it3 aen/ met eenerp?effen boDe uit<©IDemarBt/Dat fpalDaer
alrf Bp alreDe in'tbertrecBen toajs en felftf niet toifl met Baer Brngöbolb gearribeert toaren/ 3pen bej$
toaer Benen/ en Boetoel Bp maer een bo?aec en geen ;
©elööeerg fcB?üben bectoacBtenöe om Ben baectece*
na
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te*guïeren / fo in 't bejegenen ban mal&anfccrcn aio1 ,&onopcem'gcf02refponbcmté geriöitè'n met forr.mt* £m:op
ban©oUcitf}obe/cnbefaF?efo berre ge* ****
mebe in 't aentafï en be$ bpanb& <Bc <St:commütccr* ge2602gcrtn
be banbe naber gcunieerbe $20btneien fclucbcn tien b?acïjt bat lip gj*öe moet Baboe öe £taö en <£a* tm% u
felbcn iy uit Campen aen ^onop/ ünt ?p boopicn tfceltc beftomen' toaerem Ijp aen be<8crcmmiterrbc i«^oo«
bat ben bpanb/ t?co^ fjet meen beenten banDarcn Ie* ban be ©crcemcbc p?cbir.cien binnen Campen toe* u
ger genoobfaeftt foube toefen nen fclben leger te ber* fenbe fcb2eef / bat tp aibicn fp Det neet bonben/ fccijcen.
laten/ en hem toeberom te bcgeben ter plactfcn bon fjcopte fjp met liïctne moeiten m rxflen be felbe
baer Dp geucmen tea£/ en op bat Den rotten gcballc/ in pfaetfen te befcemen en in te nemen: be boo?frn?e=
'taftreeften alle mogelijuc afö?cuRr ebacn mcrDtetocr* ben OBec cm muteer be amteoojben I)em baer op ben
ben/ fobenben fp raebfatm/ Ut ïgcrit;ift ban 01Bs^ ao januari) /bar fp 'tfelbe fcer gocb bonben/ maer
mclobmg / tic <0?atf ben Siretibcrg^femg en <5an bat bcm 't felbe foube gcliebcn te con.mimiceeren met€iaefT3. <Tattcnfc?ug öien rtaebt afgebzarb too?ötn/
ten 3Belb-obetfïen/ cm 0cfi3nnf0r.fi nt baer toe te l)cb«
/cptattet geen jalcufie uficben ben beiben ftiibe
ben
'ttoclB getraen 3ijnbe fotiöe ben bpanb met mogclijB maften
: begeerben bco?tj^ bat öie ban ©oUenbcbc/
3i)n met 3ijn pcerbe-bclft tot 3ijnen teil te pafïcreu/
maer grete fcDabe fo Dp banbe fjare berbolgttoojre fo berre []et eenicfin.ö mogelijk teaei meeïjten bcr=
IDben moeten/ begeerben bacrem bat !)pbaer tocai frljoont toerben ban ptlkrpc en b;anb/ en bat ijp
Ie 3ijn bebcir toilbe boen/ fo fp ooft ten felben einbe in alle fanen foube gecee ro^refptrtècniïe Doubch
F0I.4.) aen ben <0berfïen Cuningam gefd)2ebtn Dabben 31311 metten beo?fru?cben ©elbliecr en be t^eer ban^pe*
biligentie baer toe ccfc te cmplcperen. 4002113 ftfoccf I nco?t/ en be faken ban ^teenteijn fo bele te beljcr*
tigen atë eenigfins mcgeljjh toesf*
ccfe ben zs toeberom cm b?uob aen ^onop/bat
^onop fjeeft baer na a# ben ©elb-oberflcn te
Dcbbcnbe ttoijfelbe DP niet effpfeuben ben bpanb teel
been bertretfecn/ bpfenber al$f Ijem be ©2icfc ben* ! 2BloR3i)I teaiö/be fane gecommuntceert/ bie 'tfelbe
beien maer toat nabcr gunnen, ^orep babbe ben feergoet bonb/albuö X\tzft Ijpbefanegebojberten i^
ban bendeere ban i^penco2ten3tb2iaen|Kem met bier Benbelcn ban be fijne baer boó? bertre^
55obc
e ban
ning al teeberem afgebeerbict eer npbefen b?iefuit «en. ^efe ^§tab i# nelegenibeemülen ban ^tecnScupbcr-3c e / i»j een gocbe
Campen ontfing/ befelbe ontbicbenbebatfe met al ïüijh op benboefembanbe &*
ome te berftaeft feubenficmen na 25lcfi3i)l / cm ban bie tocg ^tab teel gelegen tot alle lijf- neeringe/ bie baer in ttjbe
Mok
ben ©elb-oberfien |3o?it3 te emfetttn/ 'ttoeln fpna ban 33?cbe / ban alle namen fo te teaier al«j te lanbe ge?
Dlgwamen/ en met bele toagcn0 met pjcbianbe albaer r ijffelp teo?t geb^acDt: op 't IjupiS te BollenDobe lagen
eenbeelban üennenburxi$ibolfe/fo ruiteren aï$? boet*
aenrjuamen/|!eth3ijnbe
omtrent
1500
man:5tteelfe
êorop
Üïennenburg berftaenbe/ en geen ïjope ban bict02ie beln/ DP Ijceft liter niet lange boo? gelegen of fp begeer- toïwbn*
fienbe/ trocfeen fp bcje inaerjgf ten een uren in alber (lil- ben teDanbelen: en ar co?beerben bat fp met Dacr ge* bc€tcS*
ligljetb toeberomna ^teeniuiiü/ latenbe teijn/ bier teeer/peerbenen goeberen fouben mogen bertretften/ r"iSoi?
en alle p^obtanbc acïjter/ mitpfjaberiS fjaer bobcn/ ban ben luitenant <aoc(Ten €ïfirDaf mcflenfpgcban* \&m?.
RclrjR oberleberen/ en Det gefcDut en alletf bat baer
9eöen» geböonbe en gebangenen / be ruiter en ban ^cljenn
iienbucil' toaren al te bo^en fonber berlof bertrocHcn/ onber
op 't $ftui$ toasi albaer laten / cob ben RaebiöDeec
g titc»
^elbalia fonb DP gebangeu aen be <0ebeputecrbe ban
!«aaf
toegen
b^anben
fp
be
<6ictö02ii
boo?t
af
al
bat
baer
mn.-S).
nocï) toas bltjben (laen/ op bat nare bpanben baer be naber önie. ^onop bipbe teefenbe ban tttfi bcrobe*
niet
toeöcr logeren fouben/ fp Ijabben grote feïjabe ringc / Deeft 't felbe ben p?inre ban (02angien / be <0e*
Uniy.
en afb?eu6 gelebenen fjetfpeet Kennenburg feer bat beputeerbe ban be «©eunieerbe ^obincien/ en bett
Bern hit miffufet teao?. «©ie ban ber e§tab ijabben/ ©elbDeerj5o?it30bergefcD2ebcn ben Icflen fjaruary *
bit fcrjtetcnf)02enbe/ tuel fesS uitballen gebaen om ï)c p^ince ban <©?angien Deeft 't felbe ben 10 jpcfyuarjj
feonbfeftaptebangenen te teeten toatter gaenbe toasê/ beahtteoo^benDet(€ractaet met tk ban ©ollenbobe
maer Ijabben teetnig nonnen uitrechten: bejS anbe* gemaefttboo?goebcebouben/en Dem ban fijnbebote
ren öacgtf tearen be ruiteren en nnecfjtcn ban ï!en* bebanBt/ fo ooft gebaen Debbenbc<®cbcputeerbeban
,j3fittitc* nenburg feer qualijften te b?ebenen begonben op2oe- be boo2fclj?eben §B20bincicn : maer ben «Sberflen
©elbDeer |^o?it3 teatfniet teel teb?eben bat <§cnop
nuatl3 tc teerben / bjeigenöe ïtennenburg ben Euptenant ban i^amminga <«5oofen€lffDafaen
en
c'9
Seflm#
Senbunj* bpöen nop te nemen/ fo fp gene betaünge aregen/ hk ban 3£ebentcr opDenbcrfoeft/ al boo2be oberle,refoIda boen Dpfttloefe met grote moeiten boo? bienbag/be*
lm
iobenbe f)en beiS anöcren baegö goebe anttooo?bc te beringc aen Dem gebaen / Den be felbe Dabbe laten bol*
gebcn/ boel) be# anberen baegö gocb^r tijöjS tearen gen / en nam 'tfelbe fo gualrjB bat Ijp baer ober aen be
«©erommitteerbeban be ©?obincien fcD?eef en felacg*
ïiennenburg
en
^cbenft
beimeiijfi
gegaen
in
't
ilogement ban <0penb2ug / altoaer bp fecretelijB Dam bebat .gonop Dem niet na beD02en refpecteerbe/ fo
öelöe mette Capiteinen bat fp elB 100 gulben fou- OP meenbe / bat fjp 't felbe niet en 0eDoo2bc aebaen te
ben onfangen op elft benbel boo? ben tijö ban bier Debben fonber 3ijn confent. «Dan be boo2fcD2êbcn 45clitpmm^ b?efenbe ïiat Dier boo? eenig mif berfïanö
bagen/
mibbelretijb
be
folbaten
bes'
mo2gen£
b?oeg
. feomenbe ban ïtenncnburgiS ^logement en r)em niet tuffcDen bcibcn en meer inconbenienten fouben mogen
rmibenbe/ maeftten grote opioer/ bielcn in 3ijn3lO' fp2uiten/ Debben ben ? febmarü aen ben boo2(c fi^ebea
gement/ plcnbetben 't felbe genoegfaem / liepen baer ©elb-oberflen gefcb?eben en Dem ban te fane in
na meteen geb2«iöna ^treujfen toe/ enftelben ficli 't bjienbelijB onberricDt/ te toeten bat bc boo2fcD?eben
fo onfóinia aen / bat Ijpfe mofle beioben / fo baer geen ïicutenant ontlopen 3ijnbe/ in Danben ban <èonopg
beter tpinge guam / hat rjpfe ben bolgenben bag fcDipperss en timmcriuiben teao" gcraeBt/ tk D*n*
ban baer boeren foube op een anber/ boen Ken- Dabben gcappjeDenbeert en gebannelijö gcDouben /
nenburg fjuam baer na teeberom te boo2fcUij« / en fonber bat iemantbanbe folbaten baer na uit gefien
Dabben /fulr bat gebeurt toa.o bat be <aefanten ban
be
ber&folbaten ontfmgen elB Dooft boo? Dooft 1 1 ftui- ^ebenterbpben b002fcD?eben ^onop gebcmen tea?
/en berjbcDten ben boo2fcD?eben luitenant Dent
©fiasft* 5©e taenuenburgfe berflaenbe bat 1^02113 baft be- inrenDanben
gefielt te toerben/ fo ijk ban be flab «©e*
nenfauca* ^ïg )ga$ cn jjcm tjereibe mette fjuïpc W Ijp genre* benter al ober
jaren ben boo2ff D^ebc n %imt&
latfT 0«t [\siiihi 1 om Qcm te nomen üefoehen / boegben Den nam na getracDteenige
Dabben
/ 0Ï0 infgelijür ben <©2oft ban
#tecn* naber bp ben anberen/en berlieten ^teentoijBer-teolb/
/ en
teDabbe
bo?en ebenteeibe
00B bie banboomocmbe
't HtanbfcDap,§onop
ban
pjw- b?aüen Ijare Dutten albaer en op ben (£ua af/ en fleï= ^allanb
«©berpfel/
ban
»ft*
be
öal *ü °P öc» Wa op ben 25ouftauip bp
Der» toijB
genacmt be öctuenmerfe bp Det grote leger/ ben boo?fcD?eben gebangen aen hk ban <®ebentcc
en boerben Dacr gefcljut bp be ^cDip-b^ugge op be niet laten bolgen/ ban boo? lajl ban bc &rijge"raeb/
bieDemonberricDtenbat na lupb betf artijBeLö bp b*
2Ca.
geteute bcfe btngen ba(l gcfcDieben en elB op 't ^cberlanbfe Regimenten be5te02en/ fo toat gebarr*
3ijn bocDt/ b'eene Doe fp be |ïab ontfetten/ en b'an* ) genen be Staten ban be^anben begeerbente Debben/
ber Doefp b« ftab fouben mogen m Brögen/ fo De^ft ' wen öe felbe mcfr laten bcigcn/mitfbooj befelbe een
tdJC-"'J
ÏI. Deel.
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redeïijft rantfoen cebcnöc / fo Dabde öP doo? abDp^ ban om bet leger en baer peerbenteberfetanbanacfêe*
bc ferijgoraed die ban <5>ebenter ben boo?noemden ren/ïjp plantc ooft alle fijn benbelcn op be boogte of beu*
HUeutenant laten bolpen/ tot geen afteeren fine ban bat beien/ elftin 3ijn quartier / fobat bet be belegerde uit
fp öem berfoeïjten niet ald een ftrnglnnan of foldact/ be &tab fionben fien en be baenbelen beftennen / toant
mac2 om öem a$ een moo?de? en robe? te boen fl?aff en/ bet leger toaö maer omtrent z+oo paffen of treben ban
ter fafte ban bat bp (baer obei* 006 3tjne mede-b?ocdeïjS baer/entuffeben beiben toatf (jet al effen belb fonbec
$a complicen geflraft toaren ) mette felbe fijne compli- geboomte/ ten beel betöeen moeren/ ten beel tot aen
cen feftereftoopluiöcn en bodeeen ban «©ebentec / op* be ,§tab toe toacen 't toeiben / in 't mibben ban toelfte
te f^fcï becmooit/ geptlleert m boö?tg naeftt in be ff fel toeiben lag feftere nieutoe fcljanfe öie be Sennenbnrgfe
getoo?pen öadde/daerotn fröcm en fijne memoeden* ben laettten 3ganuarpgemaeftt Dabben. 25p ^ feban- ©c^
op een rad toildcndoen fetten/ toieeen moo?öenaer: fetiuamenbe Kennenburgfemet tienbenbclen folba- ^^
in der boegen bat bet onbeïjooMüu en ongeboo2ttoaöV tenenttoe metalen (tucften gefebutsf en fommige rut- }£cl
batmenboo2 een moo2der rantfoen geben fouöe/ tboö- teren/ (leidenen in flag-o?beninge en feboten mette Bam
felben daerom niet na dat fijn <£. dit rapport foubc ber* boo2f3 fiucften flabig op bet leger ban $02itg/ ban ,c3«.
(laen bebben / en baer beneffenö giften be info?matien toaec Ijun ooft goebe anttooo?be gegeben toerbe met
enejcaminatietotlafte banbe felben/ biefpbem met- bier fiucften hk nocb toel eennote grobcr fongen/ fp
ten eerden fouben oberfenüen / of bp foube fïcb boo? ge-- bleben alle ben nacöt in f(ago2beninge flaen/tot bat bet
contenteert bonden /bcrftlarende 't felbe gefcljied te fijn bag toerben batfeboo2t al in fïag-oröeninge biacbten
niet tot berminberinge ban 3ijne autoriteit/ maerin toatfpban ruiterijen ftneebten Ijabben/ uitgenomen
fabeuc banbe ^uttitie/ aenmerftendedat deXanden toeinig benbelen bte be febanfen bleben bertoarenbe. .
een grote ftcaffe fouben te bcrtoacötcn öebben/ bpfo ^c .^oritfe quamen tegen ben uit en baer biel een groberre fulftc en biergelync moo?denaer# niet geflraft
te fcijermutfel aen öet einde beö ^teenbijr op ben (<£uk:
toerden/ begeerben baerom datöP metten <öberflen
tuffeben
^onop alle goede co?rcfpondentic en b?iendfcöap fou- baer-en
^tab gegaen
met toa.ö
etlijftehopman
folöaten Coen
boo? be^irftf*3.uit
nieutoe pook-be
te bie albaeronianrgemaeftttoaüJ/ cnöabbeeen ieder
bc öouden / gelijft bp tot bien ttjb toe gebaen öadde/aen
een 3ijbe fettenbe be guade rapporten bic öcm bien aen* met een planft ober be Nadoen leggen/ baerde foldarjaende mocljten gebaen $ijn. <j§p fonben ben <®berften ten ober lopende be belegger^ ban aebteren feboten/
^onop bet bubbelt ban be boo?f3 b?fef / fcö?eben (jem bier toierbe dood gefeboten hopman Coenen baflaert
öatfe meenben ben ©cld-obecflcn foube baec mebe con* foon. ^e ïlennenburgfe deden nocb een grof fUift ge*
tentement nemen / begerenbe op Bern bat f)P in be goe* fcöutjS aen tic molen op de^teen-flraet fetten / na den
fce bienften ben ïanbc gebaen enbe bjienbfcbap met- middag deden fp eenen furieufen aenbal op de 3©agenten ©elb-oberflen foube bltjben continueren. <©en bo?g en Uo2it3 leger/ maerfp toerden fo toelftom ge*
3©eld <®berften $oritg|defe onderricljtinge ontfan- beten bat bare furie toat oberging. I|ier toerde boo?
rjen öebbende / fcb?eef ten felben bage een b?ief aen &o- fijnen öalö gefeboten hopman feenbjift Snater / die al ©ooi
nop feer b?ienbelijft / bat bp feer blijde toatf ban be fafte bp tijden ban den ^ertogban %lba hopman getoeefl jg*l
bed glientenantSfo toel onderricht te toefen/ entoatf toaö/ en toerde genoemt (onder be gemene folbatcn) $Cnb?i&
baer mebe befe fafte in b?ienbfcöap gefïeten/ baer uit den fcöeutb?pcn ^nater/ obermitsS öP/ niet tegen* «§>nat«|
anders licötelijften een groot tneonbenient Baboe non- flaenbe öp fo difttoi!0 en onbertfaegbelijft boo? 3ijn bp*
nen bolgen.
and getoeefl toag en menige febanfe en flebe öadde ty\s
3£en 4 jpeb?uarp/ toerden binnen ber &tab d?fe pen beflo?men / felfjef feer furieufelijft aenbaliende/ noit
©elbboenberen metterbanb gebangen/ baer <©Itfjof met Qtft^m nocb groot nocb fclcin toasf geouetfl ge*
Joen
a.* be ïieutenanten ban€o?nput en&tuper elkeen ban
tiiDe
rcu
toeefl: maer bier bleeft'tbat ÖP niet meer fcbeut-b?p
tien
toajei
ban een ander. ^etoijlebeKennenburgfcbctle*
«regen
/
'ttoelft
boo?toat
toonbers
geftouden
toerde:
^>teen»
iot)h ge
ban C02nput leibe 't uit/ bat «Bod die ï©?iebuldig toas ger ban |^o?it5 be(lo?mbe / fobiclen bie ban der ^tad
tangen, in perfone be ^tab boo? fefter foube fpjjfen/ ban bat öet die buiten toaren/ 8et<©ofier-leger ban Kennenburg ^JJ^J1'
nocb d?ie toeften foube aenlopen / gelijft gefebiebe.
aen en flaften 't al in b?anbe / b?engenbe beel plunder^/ foen umi
&t nncn* ^en 9 jpeb?uarp/ 3tjn een beel ruiteren ban ^ojitiS peerden /p?obianbe en bagagie in de &tad/ bier toer* ^."«f j
xuïtSen mt em öccl boetbolc beimelijft bp nacbt opgetogen na den beel ftranfee en getoonde met ooft ttoe b?outoen See?1
toerbtn SNeberen een 3£o?p tn be <©?ente / altoaer een beel ban boo?fleften/ baer lag alleenlijft een bendel ftnecötenin/ <©ofiecban De Rebennen en ïiennenburgö ruiteren lagen / die fp 0- die Denterflonb inde <©ofler-fcbanfe falbeerden/be* Jf9ec<n
«iiialn berballen en eensdeels berflagen en berftroit öebben/ toelft toel bc flerftte fcöanfe toaiS hk om de ^tad lag. ^anöe» 1
<©eö anderen daegjS toierde binnen ber ^tad om* ©n&trJ
tS8£ enbregenalbaer 126 paerben/beletoagengf met proberen öie bianbe hk fp niet mebe boften ftrijgen in ben baanb fle- foeftinge ban p?obiandegedaen/endaer toerde bele ftofl foefima
tebuit iro'Renbe/ mitggabergoon be fjuifen en eenige toagews
berflcften gebonden/ meer bpden armen dan bpden JSS* |
met lancien gelaben / en Debben 00b een goebe buit be- rijften: toant de rtjfte den armen öadden geb?uifttom &mnen
wen.
nomen.
baer de p?obianbe te üclpenberfleften/ menende men *t«n»
3&e ©elb-ober(ïe 3&ont0 bebc 3ün uitterfïe beboo? foude bp be felbe niet foeften/ alle befe bcrfleften p?o* h
om be boo?f3 ^tab te ontfetten/ en toonbe toel bat Ijem biande toierde gehouden boo? geconfifgueect tot ge*
fuir ban geljeelbec berten ernlt bjaö / toant bp liet niet meen beöoef / en toerb bebonben batter nocb meer dan
acljter toegen in t toecn te (lellen alleg bat bp meenbe boo? een maend p?obtande genoeg in der «^tadtoatf/
elftperfoon fes? ponden b?ood£ ter toefte foude
bat baer toe nobig toasf / felfes alom ober en aen toefen- alsimen
be/ en fo toel bp nacljt alö bp bage allc£ berfo?genbe/Dp uitreiften.
^©aer ginft naulijr een dag te bergeefg boo? bp of
pabbe bpftem omtrent 3^00 foioaten onberbe regimenten ban $ont3/ ^atfau/ iBerobe/ |^penoo?t / baer gefcöieden uitballen en fcöermutfelingen / baer o>
jBtcbiel Caulier/ ^felflein/ ^egeman en ^$tuper/ban ber altemet ban ban b'eene ban banb'andeue en dan
be toelne ^affau (obermit$ 5ijn Quetfuer ) en iBerobe ban beide fijden eenige dood bleben of geguetfl toeiben/
abfent toaren: baer toaren ooft fe0 banen ruitereny be belegger^ fo toel al£ be ontfetterg en ooft be beleger*
fommige ïancier^/ fommige anbere/ onber 3$o- be deden toel blijften batfe meer bp fodanigen bande!
rit0/ HSicbiel / <0OO2 / <£HerDo2n / % imburg en pen/ toaren getoeefl / aen gene ban beiden 3ö&cn geb?aft coBP legerbe ficö in fiet <©oflenbe ban ^§teentoijfeer- ragie. fiennnenburg bede nocö alle dage nieutoe fcljan*
toolb aen be boeten ban be beubelen hk genoemt fen maften / geb?uiftende toagenë geladen bol mifl dacr
toecben ^ibbingeberg / in een plaetfe baer nocb fom- fpbanacöter fcbanflen/ itk bande ,§tadbielenaltc* <C:cte
mige buifen ongeb?anb fïonben : befe plaetfe toaü* mets uit en öaelden de mtfl met getoeld toeg : t*k$ niet
ober al met bele eerbe deiningen befïoten / hit ben te^enflaende bleef Kennenburg met een ongelooffelijfte t,
folbatcn totbo2(ltoerinqebienbe/fo batfebaer lagen/ flandbafligljeidin fo groter armoede/ benautljeiden {00fïp c
als of fp in een bafle febanfe tik boo? bungemaeftt I grote ftoudV3ijn beleg fonder geld continuerende. <©ie gantüa'
toas/febenente leggen/ beöalben bat fp m 't $oo?den/ [ban ber ^tad leden ooft uittermaten groot geb?eftban ^"f/r
v'roi.r) na be jKubelentoe/ nocö een toagenburg toerufïebcn ^oubc/ beel öwif^n toerben afgeb?often cu be»:b?and mwctt
poot
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en of boo? beonUiSeujfteftou.be. ^e ontfetterss [jaöbcntoofe nebjb boo? fijn febanfe/ berfo?genbe alle bingen feer
neerfïelijK en boo2|ïcbteltjben. €en ban be gene bit be
P20bianbe
bjacBten toerb gefcDoten met eenpfecban
ffiifS
n?'*r&*ter/
toant
bebalben
begrote
ftoubeen
armoebe
tei öi ötc fp Icbcti / Ijabben fp ooft alleg geb?cft / fo bat ift gene firffa» ftcnDebüe berfcbeiben b2ieben ban ben ©elb-oberften anbetBalfponb.
©en bolgenbe bag btbc $02it3 nocb een ftlein fcBan*
JgjL/ $o?it5/ baer bp bp fcB?eef batter fulften armoebe in fe maften
27 2 treben naber bp be ^tab/en be beleggcrö
taitdt 5Ün leger toaov öattec nocD &?oob/ bier/ fteegnocB
&eieï«#
bieefc!) om gelb toa-3 te beftomen / ban 't toelft (te toe- ftelbenbeiSnacIjt'S toeber een toagenbjug metmidge*
nt.
ten ban gelb ) fp oor onboo2ften toaren / in fulfter boe= laben recBt tegen ober be nieutoe b2ug/biebebelegeiv
oen bat bp fcb?ecf fo Ijp bien abonb of besef anberen be Dabben boen maften ober be 2Ca/en onber 'tbefeberm
öaeggfleen ontfet ban p?obianbe en ftrecg/ bat Bet Bern ber felber begonben fp een fcljanfe in be \33tiiie te maften
niet mogeltjft toa$ ljet leger baer langer te gouben / be* om Bet p?obianberen te beletten. Cojnput en (©ItbofjS
iialuen bat toaö bet fo geficlt / bat BP uoben bien nocD bolftmcenbenfete oberrompelen/ banbeben berlo?en
fciueef / batmen be p?obianbe niet foube mogen fenben moeite boo? Uk reife / DocB be# anberen baeg-s / tertoij^
wette toagettó / fo Ijpgeen conbop tegen fenben mocöt/ ïen men fcBermutfeerben/ Baelben fp alle be boo?fclj2>
en bp niet geraben bonb ecnige open belbflag teabom benmifltoagen-sin.
turen: nochtans ftonbemen met De toagen^ niet boen
©oe berljief ficb een grote fcBermutfel aen allen ent* ^n g«<
fonbcrfïagte boen/ totben-ltcbcn grote befabantagie ben / Bier toaren be ruiteren aen ben anberen / baer be !Kjw«e
enperoftel ban 'tgebeleilcgec: batmen baecom an* boetftnecBten / ijet grof gefeBut bonberben ban beiben Se*
3ijben grotelijft / Uk ban ber ^tab fïoegen bapper in be Um
öcr mibbel moftfoeftenomboo? 'teer(tb?oob
te befebteften/ om (jen boo? *en bag of ttoe teenfteeiS
beften Kennenburgfe fïago?beninge/ en Boetoelfp bifttoils 5SpÏIcb
pen / tot batfe feftere febanfe fouben bebben bolmaeftt/ ban be lancier-s afgeb?eben toerben/ «juamen fp altijb-3 5fl
baer fp mebe befig toaren in besf bpanbjS acnfien/ boo? 't boojbeel ban be floten toeberom/ toant Bet bopbe
tic niet af tiet bentteben alle belette boen. <§iet baer fobeel bat be peerben niet meer ober alle floten mocB*
bc coiagie / ftloeftljcib en neerftigbeib fo bjel ban b'ee* ten /en fp guamen fo onber ben anberen batmen nau*
nc ais ban b'anbere. ^n bcfe gelegentfjcib bleben bjr b?unb of bpanb ftonbe on berftennen/ en Bet liet ficB
öefafeennocbcemiebagen fïaen/ bat in bet leger ban aenfienof bet tot een generale belbfïag foube geftomen
be omfettertf toel be meejte armoebe toerbe gelebcn/ bebben / be eene en be anbere ben Baren altijb berfcO
toant men ben mettet uitterfte penjftel ban b2ooben onberftanb beflellenbe: maer ten leflcn begonben be
ftaes een ftlcin acntal mofi befcljicben / niet jegenfïaen- ïlennenburgfe niet alleen acBtertoaerg te beifen / maer Wemex»
beoacrp?obianbe genoeg boo? banben toast tot 25loft- ooft Ijaer boetbolft gelb te roepen / toaer ober ban allen nentwego
3ül en baer ontrent/ totbatter anber mibbel gebonben 3tjben afgetroeften toerb / na batter bele boob geblcben l"";™.
Str»
toerbe / batmen be p?obianbe met min perikels ftonbe toaren ten beiben 3üben.
©e?s na mibbago ontrent tuffcBcn tyk en bier uren/ &«« af.
hengen, ©en 17 ipeujuarp begoft Betnaeenen lanH?et Dc«
gen en ureneren bo?ft te bopen/ be toinb na Bet 3uibtoe; Wft $02it3Bem gefcbifttBct geluft toeber teberfoe*
fifntte
ficn lopenbc/cn een toeinig regenenbe/baer ban ük ban ften/ betoijlebP merfttebat B« boetbolft banbeöens
föopcn.
bet* ^tab berbltjb maren. ©e belegger-S / belegerbe en nenburgfe met getoelb totftrijben geb?ongen toerben.
cntfetter?s bielbenben anberen alle ben bag in toape* J$p fonb menigte ban 3ön bolft na ber ,§tab toe/ 't toetfe
«en / baegs baer na tegen ben abonb toaren fp toeber- bk ban ber &tab merftenbe / Bebben met grote biccigom in wapenen, ©e ïïennenburgfe fcljoten bapper na Beib en neerfligBeib fïrar metftoare Bo?ben ober be fèeU
oe ontfettersS toe met grof en ftlein gefcBut / bk$ niet te? nieu 25?uggeBaer tegemoet gelopen aen feftereflote/
genflaenbe toerfttcn fp alle ben uaebt aen een grote bk $orit5 Benlieben Babbe laten toeten batfe toefcDanfc/ticfp maeftten op bc oube3lla omtrent ioco bammen fouben/ en Bebben beBojbenbaec ober ge- u te J
fcfjiuft treben buiten baer leger na be «§tab toe / fettenbe baer too?pen : be i^oritfe met ruiter en boeren-peerben nowcn
11» öc
bier-tonnen met aerbe op tot een bo?fttoeringe / en ttoe gelaben met ftoren / meel en pulber renben baer o* £ J!e£*
jloft toe.
fïucftcn gefcButiS baer in / be folbaten moften al 't toerft ber na be ^tab toe/ fmptenbe Baren laflmeefl af op SaïS?
boen /alfofp geen pioniert Babben/ enguaeb gereeb- fïro bat tot bieneinbe aenbe biuggc geleib toa^/ en &iachr
fteerben flrar toeber te rugge / om meer te Balen / baec
fcDap.
ï^fSïfn^
ooft bele bafen en b?obenbanbe boet-gange^
©en bolgenben bag fcBoten be belegger-s op befe toierben
ren inbe^tab geb?acbt: bciïenncnburafe maeftten
f/ue" n^uio^
febanfe ban ben nïo?gen totten abonb toe fon* toeleen groot alarm aen allen 3i)ben/ banfp ftonben
metm
öc aitu ber beel uit te rechten / febietenbe 00b fomttjbjS na febe remiflfcbanfe/ ^k bie banbe^taböabbengemaebt 't bolft niet aen ben flrijb ferijgen. ©aer-en-tuffcBen ijS
toe
aen
be25?ugge ober be 5Ca. <Den 20 eentoeinig boo? €o?nput met 3ön Sieutenant en beel folbaten met
ftfjanfe
benbage maebten fücD &e Kcnnenburgfe op bebeen b?anbenbe ftro enpeft-repennabe febanfe gelopen/
met alle baer getoelb / na be boo?f5 nieutoe febanfe ban ik ben meeft in be toeg lag / bk fp furieufelüft be- ( *#■ «•)
5H02it5/menenbe be felbe met gcmelb te toinnen : maer flo?mt bebben /baer lagen ttoe benbel in meeft fpief^
na lange febermutfeliuge moflen fp toeberom fonber fen / tkfz ftloeftebjft befenbeerben enj:befcbermben
ontrent eengrote Balbe ure lang /fo batfe be beleger*
Ut uit te recljten na Daren leger toe.
be moflen berlaten : maer fp namen Bet gefebut in
©efen bagguamen toel ïoo perfonen op'töaebfiuiö begerenbe D?oob / uit Donger-snoob / boo? baer en batter neff en-s be febanfe toa-s geplant / baer be j&jug*
gefebang te bojen mebe befcBoten toa-S getoeefl : fp toa?
baer bui-sgefin/ (^ mojben elr met weinig b200bS afge-- ren
ban fin om bit gefcButmebeinbe^tabtefïepen/
»Öf fet: tenfelbenbage op be mibbag liepen bjjf mannen/
mannen
ttoe infcooonberjS enb2ie folbaten/ namentlp <©oe- ban Bettoojbe Bun belet boo? een beel ruiteren Saninrcr
ciersf / bk Kennenburg baer na toe fonb/ toaerom bk
SS ia# d)im öterbjijb/ 25oele -25lomfmit/ tnmoonber0/ Cb2tpmnef/ fïoffel patenflager ban^fTeben/5!ongbloetban3lem* ban be^tab 't felbe moften laten/ cn3ün metten buifleren ban ben anberen gefcBeiben.
fX ' oauto/ en i^ans ban üolen/b'eene ban <©ltbof en b'an^
3CI-S öcnnenburgfag batter nu tenttoebenmaleee- mennen*
Sea ö^^n tme anber benbelen/ tujfcben be?s bpanbsf
ban be fcfjanfen en fcfjilbtoacDten feer (ioutelijben boo? tot aen nigep20bianbeinbe^tabgeb?acBttoerbe/ en bat Bet [JJJ**;
Jopanben be nieutoe fcljanfe ban Jl02it3 : bebpanb febotenbap^ feer fïerft begon te bopen/ merftte W toel batBP niet jJSJï;*
Sanf? Pec °P baer uit Bare fclianfen en liepenfe oobfnelbjb langer foube ftonnen beletten Bet rebictualieren banbe tene»
ontoillig bolft/ betoclfteomgelb ««!»«■>.
öoo?. na/boebtebergeef-s. ©en 11/ '«smojgen-s ontrent 7 ,§tab/ bpfonber met
uren ouamen be boo2f3 bijf mannen toeberom/ mebe riepen /roepenbe batfe Ijenniet langer om niet toilben
Cuengenbe cenen Sergeant ban ^cBelto ^argesS en laten boob fmijten/ enb?efenbe boo?3toaerber ineon*
beel anbere folbaten gelaben met pulper en ontrent ? to benienten inbien BP Balflerrig langer albaer toilbe blp
ben / Beeft BP met alberflilte Beimebjft alle Bet gefeBut
t'famen
lonten
met
bafen/
S
foetemelbJ5o
en
&?0Den
en
anbere ihfïrumenten/ uit alle befcDanfcn banbe
hmalui
beSoït a^öonöen jijnbe / toelbe fp alle binnen be 2&?ugge neber
enfeae^ too2pen/ lopenbe fïrar toeber terugge/ fcfjermutfe* legetoeiben boen toeg boeren /berlatenbe alle be felbe
met ooft bet &rapenefi en Mtx be febanfen op ben
2tïb Ienl,c tcöen öen bpanben na baer leger, ©etoijle bit
3tin bolft in be »fïSnant. artwntoiecbe toa.-Sben ^elb-oberiten^o?itjJ perfo i&teenbnft/ bergaberenbe alle
Y 4
top/
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bjijfi / sfjnbe fijn boïïi alle be nacbt boenöc om te pac^ nebben fp ben boo>f3 Belb- oberfïcn cp 3ijn frïj?0bcn ©ff ban !
ïsen en ficï) tot optreeden te begeben / en Dat met fulbe geanttooo2b / bat fp feer berbltjb fcoaren en <ö5ob 3tll>
;
fïilliguctö bfcttét ixïehöei toao / en bat nicmanö binnen macljtig ijooglijfc öhnnten ban De bertoo2ben bictOJie. getmicer»
ïrafe &it
öerj»taö/ nod)banbeontiettcr£baer banietnottben 3Do2ber0 fi1j2eben fpboo2bcnaDbtj0op3tin fcB2jjben/ ïjet «Col*
Dc£?o« |
mer&en/ taant Bet toa.3 feer uitnemenbebuifïerenne? j belangenbeofBP Bet leger foube Doen marcOc ren na De binnen
belading toeber.
üuinDer of op anDere plaetfen / bat fp op Bet fcïfêijben «Tempen
tot
.
;©en i? jfcfauarp/'iS morgens1 metten Dage/ alfo I ban 3ijn €rcellentie op Den % jpebjuarp aenljen ge> oen 5ben8t
men gene febiib-toarbten meet bernam ontrent De i baen/boo2goebgebonbenengerefolbccrtnabDen/DofB
boo?ft fcljanfen / jjjn fo tocl Die ban be |tab / al£ De $0* I op cojrectie ban 3ijn <tf5e|ïrengbciD en Den férijggraeb/ fr&ijfcen
ritfe Daer na toe gelopen/ enljebben Ijetbefb bolboDc ! Dat boo2fo beel al£ acnginfe ban De (tab ban «§tccn?
©elb-o*
menfenen en peeföcn gebonben/ban Deg boegen öaegg top met pwbianDe en ammonitie bo:ber te berfo?gen/ önften
grote ff Bcrmntfingc: bonben ooft in De fcïjanfebiebeg ! batfe mette bcro2bcnte ban *$berpffel Dicjs aengaen?
boo2lebcn baegö Deft02mt toass 1 7 boben / leggenbe in De Uabben gecommuniceert / Die aengenomen Dabben
Daer in cerftbaeggnocBtebelf ellen io lafknfcoojnsfen
fjare
rufïingen
"op
De
plaetfe
Daer
fp
ijaer
uloeucbjb
ge*
anbere pjobianDe* SCengaenDe Bet z potnet / Dat fo ber?
anDe?
De
in
ooh
löeert en geborbtcn Ijabben : fpbonDen
re fcDanfen norUbeei rjetoeerjS/ ButéraebjSen anbere/ re ben bpanb ficB begabe op 252cboo2be en fo bco2t£ in mom'ttoelKfpalmetnamen.
't<02aeffcDapbanEutpf)en/ DatmenDe ^teDcnin't
ïïcnneii'
Imrg
J2iet lange Daer na fagmen alle ïïennenburgg bols felbe (02aeffcljap fouDe boen bco2ficn ban Dcfjco?ïiiïï
in toapenen op De Doge 3ijbe ban Der flat) / Bebbcnbe De garnifoen / tatfe alreDe befen aengaenbc aen Die ban
tan
<0e!berlanD uabben gefchwben / ten einbe fp Daer in
felbe in een D2ebeu"ag-02beningc inbe boogt e getïelt/
fcsniiop. en BaDöe $#n gefebut al boo2 Oenen gefonben : 3Ü" rut* boo2fien fouben/ bcrliooptcn oberfulr Dat De felbe ^teteren fjt'eibcn op ben 25ounamp/ toci ober mibbag/i Dcngenocgfaemboo^benacnbalDegbpanDgbefecfou?
öoben <@nnen / feer trotfelijn en gctrootfelijfc berroaeli? ben *ijn. J^openDe Bet berbe poinct/ inbien Ijcm Den
tenDeofmen fien toille befoeben of aentaften. 5^02it3 ] bpatïb begeeft na <©2centngen/ fcotmen met abbij.tf
metten anberen ^berfien en Capiteinen in De flab no- ban Den ^eere ban |5penoo2t De garnifoenen alDaer
menbe/ reben metten Capiteinen ban Der (lab boo2be 1 ontrent leagenbeban aüeo'toel boo^fteiunfeccurereii
«0otter-poo2teDeiJletinenburgfebeficljtigen. ^pbaD- 1 foube/berfiopcnbeDatDc^eercban ^penoo?tbe felbe
ben toel Itift gefjab in Den fleert te fmtjten: maerboc? : aifo berfo?gt fotibe bebben/ Dat be felbe infgelijr fuffiDien ïjet toeDer feermiflig toasS/ fo Datmen eigentlijfi \ fant genoeg fouDen3i)neenenbaefligen aenbalbanbeit
(>et belb niet oberfien feonbe/ en Dat De ïlennenburgfe \ bpanb te reftfteren: enbp alöienmen bernemenfoube
bobenbien inijen bertrenfo gocDeo2beninge fneiDen/ j Honnen bat Den bpanb fttfj begabe D002 Coeberben in
Docljtet Ijenniet geraDenljare geioï^ebict02ieenber> i be Cfcoente en <©2aeffcRappe ban Eutpöen of na
feregen eere in petijfeel te (lellen/ fjouDenbe oon l)et j doeningen/ fouben inbien geballe 3ijn <6e(lreng*
fP2eeö-töoo?b booz goeö / Datmen eer Den bluebtigen | fjdb metten Jl^ccre ban ^penoo?t en Den Énjg^
bpanb beljoojbeeen gouDenb2uggetemafcenomDaet ! raöen t'famen abbiferen met toat betjuamer mib*
obertebertrecnen/ Danbefelbeinfiunbertrehtebep j Delen men Den bpanb mette meefle berfe&ertf)e!&
ïjinDeretn
foube fconnen bolgen/ en fouDe fjenluiben niet onge*
€en felöenbage toerbeöe fïaö ban alle nooDtwuft i raben bunnen/ foberre ben bpanb/ |)em öegeeft Doo?
banfpijjSenD2anKboo?fien/ tot grote onuitfp2eReiijfie ' Coeberben inbe (Ctoeme en na ftet aB2aeffcDap ba«
bltjfcöap/ fo banbe bo?geren alg banïjet garnifoen. i Eutpljen/ 'ttoelfemeeft tep?efumeren toa^/bat3ijn
<©eb02gerenbielenuitter (lab op De Butten Der beleg? ! 45e(!rennOeiDötmniettetIegerboegDena25lofe3ül/om
gerö/ fpbonDen Det3©efltopfc leger feer groot/ en j albaer te embarnueren en te baren ben flffcl opname*
bolWeine öutten. ZDaer toarenb2ebe tfraten/ grote ! benter/ om ban albaer boo2t^ in De fötoente eenige
n»
ee
^t
toijfc se" merüten/ en iöerhljoben bol Doben/ bctlacijer allegs ! plaetfen enhleine ^tebefeenö alö <0oo?/ ^eiben en
fptjftr.en
owfe
bolonbegt*abenep2pen/ ban bengfïcn / beefren en an? andere / biemen berftonb feer De^uaem boo2t)enlieben
bersf / 't toclK een grote (ranfo caufeerbe/ bier tóaren och te toefen / om ben bpanb afb2eu te boen / fo ban bc p?o*
nocb grote menigte ban lebenbige bccjlen/ Diefp uit I bianbealtfanDerg /in te nemen: en fo beert berobereit
©jieflanb entente t'famen geljaclc babbcn / in fom* banbe lauinberen anbere plaetfen beroerenbe löa.0/ (Fol
mige butten toa£ gefouten en geuooftt bleeis/ toijn/ foube ben €>bet(ien^onoj> metten SibmiraclbeS$eere
.;.)
bier / ftoelcn / banden en anbet bnioraeb en bagagie/ ban aBarmont / na fjaren bebunfeen / Daer toe bef! anö
Dan boeinig b2oob«S/ toelfïe Dingen ban Den 25o2geren genoeg 5ijn / en infonberïjeiD fo fouben Die ban B2ief*
al in De ftaDgejlecpt toer Den/ a!0 oolï beelb?anb en lanöeniiloo?bbolianbbefelbemetmeerDerbolBtetoas
timmerDout.
! teren ianbe be$ noob 3ünbe nonnen affïfterem ©et*
"Bm 14- 3?eb2uarp op liBattfiijsi Dag Oaelben be bo?» foenten Derftalben feer ernfr elpen bat 3ön <®eftr* 't ge<
geren nocljDcn ganfebenbag bep?obianDe in/ Die De 1 nebernaelttë foube geliebenalfo na te nomen/fo fp niet
Staten in groter menigte baer nabbenbocn b2engen. i en ttoijffelDenofDen bpanb fienDe De rencontre Die Bent
(CotaeDarbtenifTe ban Dit beleg enontfetDeOiRbitna- gebaen foube bierDen/ foube genoobbjulit toerben/nt
t einbe ljet©elD tot 3ijne groter fcöanbe te berlaten en
bolgenbe jaerDicöt gemacut.
RcnnenbVrCh Kccft de ftad SteenVVIICk f VVaCk te Defpereren. €ot berlirljtinge ban 't garnifoen in
^teentoijft leggenbe/ toifïenfp booi Dien ti)b niet an*
beLcgen,
ber0 te refolberen / Dan batmen bp p2obifie tot berücü3
Dan hll heeftie na groot ongeMaCk niet geCregen;
tinge Der bo?geren/ljet benbel ban hopman pate baec
uit nemen en et felbe te belbe gebannen / en Dat b'anöe*
'iHnba*:
rebiiebenDclcn Daer innccb^ojDientnbblöbcnfou^
De Had Lellt,
SteenVVIIk deVr RennenbVrCh Langh be-Den / en 3ön «öcfir. feer poogliju betiannenbe ban be
goebe neerfligbeib en beboir/'t toeln Defelbe BabDe aen*
h bil Norltz ontfet Met een CLoeCk feilt.
getoent in 'tbictualiercn en ontfetten Der (tab ban
T&cn boo?fcö2eben 13 fcb2eef ben Belb obcrtlen ^teentoijfe / berfochen bat bp Daer in geliebe te blijben
mm
acn het
^02it3 noeft b?ieben aen liet dTollegic ban be gcuniecr* contiuucrenbe/fp fouben niet nalaten ban 't felbe aen De
Coflegfe De ^obincien binnen €ampcn/ ben abberterenbe
bare goeb rapport te boen / Die 't felbe niet öngerecom*
ban be
bet bertrenban ïtennenburg ban ^teentoijh/ ber? [ penfeert fouben laten :Defenb?ieftoa^geöateert Den * f
geunicec» fochenbe boo?tïJ fienlieben abbiio toat bem b02Dcr te jfeb2uatp/ 1981.
bmeien Doen ftonb: Die ban Betbco2icb2ebcn Collegte toaren
^P fclj?eben 006 aen Den <©berj!en ^onfebeer ^irn T&t fcïbr
%££!? bier ban uitermaten feer bcrblnD/ toantfp grote b?e* ^onop / Dat Bp met afTiftentie ban Den Slbmirael ban <ü5fi»rpU'
pen i}0^ febaDDcnbat alleonbofren tebergeefief fouben 3ün ge? i^ollanb bendeere ban JBarmont beïiuinber foube teerbe
ne>T3»
nfctfe rt
iic
't on
Daen
getoeeft
/
D002
Dien
Die
ban
^t
eentoijlt
fo
bintmté
fien
te
recoubereren
:
en
fo
fjp
tot
bat
crploict
meer
ge?
tinu
gefcli2eben BabDen/ Datfp b^tnict langer Dan fobeel jonbe en berfefolDaten foube beboeben/ batfe niet onge? banbe
aen^w,
^2 een*
bJDii.
en fo bcel Dagen Uonben ijouöen. ©ess anberen baegsf ( raben fouben binben / bat B? 't benbel ban ^&mb ^en? toenotfe
qcavitct*
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ïmftft. ban flBetfjeten binnen Stool leggenöe en in
gbebergefontbcib3ijubc/alöacr mebefottoc boen roe*
pen en tot bet felbe erploict neffeng Cbamplon geb?mben / en bat l>p tn be plaetfe ban ben felben üacob t$en
ciftf5. toeberom binnen Ztool foube boen trecben gja*
cob^tepn met fijn benbel/ op bat fijne folbaten ficB
ooRtoatberquic&enenbc Eanben ban be feibe besste
beter gebient mocljten toerben.
nenncnbnrg ban &teenbnjH aftreebenbe / Babbe
toel getoilt bat öem 3!lo?it3 gebolgt en een fïag met
Dem bet ben toagen Babbe/ baer in Dn Doopte be bic*
tojïe te Bouben en fijne febabe en ftfjanbe toeber te
feriiaen: toant lip beel beter ban toel-geoeffenbe tuU
teren en folbaten bootten toatf / toaerom BP ficB
ber eerden natbt legerbe te Zieneren en baer ontrent
met bare ban eStcentoijb : IBact ben @e!b-<@berfien
$o?it3 bonb niet geraben Ijem te bolgen/ boos Dien
onber ujnboln oor geen bleine ono?bentage toaö/ en
bat bet boetbolb bat Ijp Babbe beel al maren nieti
öengenomen bolfi / een beel niet toel berfien ban
tnapenen / ban bictualie/ ponfertf en anbere noot;
bmft / fo bat BP raebfamer bonb bte plaetfe / bte föen*
nenburg acuter rugge noclj in baboe/ eerft in te nemen/
baerom
be o?b?e jjfêaer
en 't abbij$
Bern ober-gefonben
niet beeftBPgebolgt:
beeft eenige
ban fijn boln

tj0en accommoberen in ©ollenbo / b'anber te ifêep*
peï/ cn öe <£ngelfen /3©alen en ff felflepnfe na be
ïiufnbei gefonben/ en belegerben be ïierfic albaer/
bctoelne bp be fiennenburgfe tfer& befebanft toatf/
boclj tocinïg bagen baer bojen gelegen ljebbenbe/ga*
ben fp betopbp compofitie: altoacr Biocinaert ( bte
opCoeberbeneerftmaelgebangen 3ijnbe/en teCampen ontlopen toas?) toeberom gebangen toert.
19e
<©e benbelen ban Bet ©2iefcöe Regiment onber
Ij^Jf ffêerobe fiaenbe/ baer 3flb?iacn |fêenningfijn<$ber=
llè? fteïieutenant ober commanbeerbe/ trotben boo?öe
tfiatenl
n ben Remmer en floten / toelbe plaetfen fp baer na met
d}iefm grof gefebut befrïjotenen met berb?aginbregen. ^e
&cfjanfe tot jjDacluiin / bte be ifiennenburgfe oor
etirrt.
in Dabben/ toa$ al toeberom berobett/ betoijle bp
©t
WLrt noclj boo? &teentotjb lag / in boegen bat föennenburg
fSaac, ban alle be plaetfen biebpop be Eupber-?ee Babbe/
mm acn niet meer in liabbe ban ^taberen/ bet toelbe baer na
SiS? ban ^nop belegert en berobert ijs/fo top Irier na
icBettm fullenberfjalen.
*e ban
mee- gonbbeer 3©igbolt ban €nfum / «£eere ban ,$pe*
noo?t/ toog met fijn bolH toeberom na be <#mlanben
ioo?t toe/ baer bie ban doeningen fnn&cbanfe ban 3©in*
mifct fum Babben belegert : ban fo fiaeft fp fijne bomfïe ber*
mam namen/ togen fp baer ban/ alfo Bielt sapenoojt met fijn
bolB be jSröanfen te 3©infum / a©infummec3ijl / «
g©arfum/ te 3Darfummer3öl/ 9fibuer3öUn anbere/
een groten 002b lanbtf/ onber ^anbfcfjattingc.
g^en eerften iBeert toog iSpenoo?t met bier benbetë
boo? Itopperfum / leibe ficö in be ïuuf^n te Ifcam : be
ifïennenburgfe leiben op (Cinninga/öengerjf ten tpofc
buifen / bier biel een feber mutfinge/ in be toeifee <$pem
eoob bmg in fön been gefrbotcn fijnbe/ toerb na <0?oenfngen
geb?acbt / altoaer ^ flo?f en begraben toerbe : bp toatf
«n
■?' be pjinctpaelftebieftennenburg totten af bal banbe
Staten en bet innemen ban <©?oemngen geraben babbe / toerbe toeinig ban b?ienben of bpanben befelaegt.
itennw ^ierentuffcöcn quam föennenburg in jSallanb met
««« , een öoop ruiteren en Rnecöten/ nemenbe Bet^uisste
Ï2iiïh Morbergen in /tterbte<6oo? en eenige feleine plaetfen/
en beroofben'tlanbt baer omtrent, ^ie ban <&w*
ningen fonben eenige «©ebeputeerbe boo? 5lup6 na
karnen aen be t^ertoginne ban parma / om be
felbe aen te bienen bat be «ftabe ban Kennenburg
boo?geb?ebban gelb / p?obianbe en boetbolR &teen*
toijb en anbere flerbe plaetfen mofl berlaten/ enfo bp
binnen bo^te bagen geen fjulpen bpflanb Rreeg/ bat
getgefcbapentoa^/batbP alless toeberom foube ber*
fiefen/ bat met fo langen tuben grote boften toatf ber*
iregen en berobert. ^en 8HSarttj/paffeerbe55oubeeerben upt ©2ief(anb met ttoee Capiteinen boo? %uph
tm ban geujfeen |©eb?outoe ban parma rappo?t te
bo«n ban ben guaben afloop ber faben in Wefïanb/ en

batfp al batguartierfouben moeten laten /fofp geen
fiaeflige aflïffentie en ftregen.
<6eburenbe 't beleggen boo| ^teentoijb / fonb fcert*
nenburg met een (Cromftage
r binnen ^teentoijbeen
%}itf/ baer in een geb?ubten %ik[ toajs in f rancoitf/

geintitUleert : Een Brief geintercipieert en opgenomen
van den Prince van Orangien aen den Hertog van A-

lengon. <©p befen 25?ief toaren gefielt febere bileinige
3Cpoftillen.
5^en 25?ief enberb'Sfipofiillen
guamen
al uft
eenen
RORer/namentlijR
naalcontenten
: entoasf
ben felben 25?ief berfiert en gebiebt/ fo men meent / bp
3Hffonbille/omben tyiintebp ben ontoetenbe te bermaben en in ben Daet te brengen, ©an befen 23?ief
bebben be USalcontenten eerft/ eer bte nocb geb^ubt
toa#/ grote feefl gemaebt/ fonben baer af coppen
niet alteen in be &teben ben pnme toe gebaen /
maer 00b aen fommige tyeembe Beften: ban be
felbe i$ fo plompelijb gefcb?eben / bat aen flijl en
'tinbouben ban bien felbe/ een ieber toel ban fien
be felbe berfiert en ontoaeraebtig te toefen : toaer*
omoob be p:ince ban banaten aebtee 3tjn apologie
bie bp tegen be p?oftriptie ban ben Coninb ban
&pangf en beeft laten uitgaen / baer mentie af maebt/
en aebt bte geen anber toeberleggingetoeerbig: ban
feib bat be logenen en beufeien baer in begrepen/ te„
meer bebetfigen be toaerbeib ban fijne beranttooo?* „
binge/ baer boo2 betonfenbe batfe onfcbamele loge^ „
naerjS / mitfgaberjt feer onfcbamele laftcraersf en „
uitnemenbe ongefebibte b?ief berbalfcbersos 3ijn: be„
toelbe tnfgelijr bienen om bte$ te blaerber te boen „
blpben ban fijne onftbulb/ en om alle fijne baben,,
en panbelinge te boen goet binben / en be boojf5. „
^?inte belooft/ bat bp albien fp bonnen toaer maben „
bat Dp oit fobanig een b?ief gefcf^eben of bp anbere „
beeft boen fcbJijben of fenben / bat bP ban fionben aen „
te lanbe fal upttrecben / fonbec bem oit meer tegen Oem „
te (lellen: f^tn ooft beïobenbe tot bien einbe/tot bare „
fïeebte begeerte b^n te fenben en te boojfien met al „
fobanige pafpoo?ten en gelep-b?ieben/mitfgaber0in„
fobaniger fo?me alffe be felbe fouben bonnen of toillen»jj
eiffeben: maer op fulbe conbitie fo berrefp fobanige,,
rebelijfte p?efentatie niet toilben aen nemen/ bat al»
be gene bte autbeuuef toaren getoeeft ban fobanigen „
geftb?ifte/ of bte 't bebben gefonben en gepubïiceert/ fo „
toel tnbefleben ban bertoacrtfober/aIjBf aen eenige ©o?* „
flen in toembe lanben/boo? logenaeris/balfcöebefcöui*
biger.öen lafceraer$ ban een pegelijbfouben gcljoüben
toerben. <£n boetoel noitpemant i.ö gebomen biefuljt
Beeft toillen of bo?ben flaenbe Bouben/ batfe befelbe 006
niet Bebben boen bmtben met g?atte en pnbitegte/ mae?
fonber naem ban ben ^ucber: fo Bobben fp baer
nocötan^feer beeltoerren feefl ban gemaebt bpben
flecBten en ontoetenben/ en Bebben ttoee jaren baer
na be felbe toeberom boen b?ucben/ bocB al fonber
plaetfe of name ban ben <®wcRer. ^erbalbenop bat
bcttiefer fien macli be balfbeib baeringepieegt/ett
00b om niet befrbulbigt te toerben ban partijbigBepb/
Bebben top ben felben alfjier toillen bp boegen.
MYn Heere, aenmerkende de gefintfaeden der natien van herwaers-overe , en boe gewoon (y zijn
hen te beroeren , door vrefe van eenigen ongeluckigen toeval , God geve met wat fchijn dattet foude moglijk eenig tegen
En orfaektdoor
dat ick'er tegenwoordi
ken wefen.
affien,vero
den roep der tydingen
die

3©crfïcr>
!* ^^>
^a^
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pgeben/

eenige geperturbeerde geeften, geftout fijnde door de al^of De
liftigheden van den vyand hier vaft fayen , en op een Jjjjjj
maniere van waerfegginge propheteren, dat den Co- wt toa,
nink van Spangien airede fich Heere en Meefter ge- re en ae*
maekt foude hebben des Coninkrijx van Portugael , en JJjfJL
dat met hope, van in korten dagen Lif bonen , wefen- ^?(nce
de de Hooftftad van dien , in befittinge in te krijgen ban ®»
van oorloge, en ander gereedfehap ^angfen
veelfchepen
met diemen
pen
daer vinden fal: fo hebbe ik niet langer kon- jgmog
nen üitftellen , uwer Hoogheid den tegenwoordigen ban %>
aen der fa- 'encoiïte fchrij ven , fonder dat ik , om datter fo velewerk
ftellcn
ken gelegen is, daer in hebbe dorvente
yemand
ook
noch
Aldegonde,
Sint
van
Heere
den
anders

Het feftiende Boek.
anders hoe getrouwe hy ook ware , om u opentlijkte
verklaren, dat niet tegenftaende de behoorlijke neerftigheden die ik doe om fuiken nieumaren te verdonkeren , fy nochtans fuiken ftad begrepen hebben in de herten van den gemeinen volke,dat ik hen federteenige dagen herwaers wonderlijken bevinde gefwakt van hen
ftandvaftigheid met de voorfz oorfake. Namentlijk dat
de felve geeften dek vervaertheid aenjagen,dat de Span*
giaerts ten leften geholpen fijnde mette grote nuttigheden die fy halen fullen uit het winnen van Portugael,hen
vervorderen fullen wederom op de Landen van herwaers-over te vallen , makende tot dien einde een Armeye ter zee , veel geweldiger dan fy noch oit tot noch
toe gedaen hebben : nademael fy daer beter middel toe
hebben fullen, wefende hen macht gefterkt door het
toe/oegen des voorfeiden Coningrijx,uiten welken Vallen tijden fo bequamen fchipvaert gefchied is op dcCc
Landen.
Dewelke fo ik fekerlijk wel bedenke,met een circumftantie daer toe behorende,doet my fuiken pijne aen,alft
wel een redene is:ook niet twijffelende,de Spangiaerden
als loos en welbedacht fijnde, fullen nu detrafique en
koopmans-handel benemen 3 die fy tot noch toe (mits
dat de paflagie des voorfeiden Portugaels open gebleven
is) bedcktelijkenals door de vingeren fiende gedoogt
hebben metten Landen van herwaers-over. Nademael
het nu in hender macht fijn fal van allen kanten te beletten de tocht en uitgank van den felven koopmanfehappen , de welke Spangien door den ingank van Portugael
mede geniet , 't welk een fake is , daer de kooplieden, en
in 'tgemein al dit volk, gefondeert op den onderlingen
gank en profijt van haren handel,wonderlijken door befchadigt fijnde, en het volk te water bloot ftaende van
hen gewoonlijk onderhoud, ift fecr te beduchten , dat fy
eenige veranderinge voortftellen fullen : God geve dattet onfen achterdele niet fy.
En fonder faute, fy fullen willen den tegen woordigen
ftaet vander faken veranderemby aldien daer niet behendiglijken,neerftelijkenen goeds tijdsin verfien word,
metten remedien die van over lange by ons beworpen
fijn, door dien dat het perykel blijkelijkenis ,Haeruit
( Fol, 8.) fpruiten kan het vervolg,datuwe Hooghz door fijn grote voorfichtigheid wel kan en behoort te bevroeden.
Vindende mijns bedunkens geen ander bequamer
middel om dit ongeftapelt volk weder te verfekeren , en
te verhoeden de beroerten die men daer af te verwachten heeft , dan dat (terwijlen dat het volk in den tegenwoordigen angften vrefe is, van d'o vervallen vanden
vyand , overmits de voorgenomen raedflagen die hy, fo
't wel waerfchijnlijk is mag hebben, van fijn macht ter
zee herwaers-over te brengen )u we Hoogheid wederom
op een nieu fijn byftant doetprefenteren. Gelijk ik van
mijnder zijden ook mijn beft doen fal , om onder den
duim in te geven3dat die verfocht worde. Op datmen in
fulker t'famenkominge van toevallen (daer den nood
ftoffe ingeven fal,omopteftellen 't gene uwe Hoogheid fal mogen begeren ) fich behelpe met de fchoonfte
gelegentbeid,die van felven aenkomt,om u meefter van
Vlaenderen te maken, dat winnende of om befttefeggen, aennemende, als gebeden en verfocht van den volke, dat in node is van vremden byftant , tot fijnder eigen
befchuddinge en bewaringe. Door dewelke fy te beter
verftrikt en vorder gebrocht fullen konnen worden tot
dingen, daer fy namaels niet uit fullen konnen geraken ,
al wildethen fchoon berouwen.
De welk fo het met de tegenwoordige bequamigheid
niet gefchied , fien ik niet datmen hier na daer in iet fal

gaen , die door den grouwel van den voorfz volke veroorfaekt is,maer in alder raffigheid fijn komfte in Vlaenderen tefpoeden , en beneerftigen den tocht van fijn
Oorlogsvolk , ift niet alteffens ,ten minften degene die
by een mogen fijn. Ikgelove wel datter veel neuswijfen
fijn die veel fwarigheden fullen willen voortbringen.
Te weten , dat fomen geen openlijke profeffie doet van
de nieuwe Religie , en de Roomfe Religie vervolginge
aen wil doen,men daer niet veel vorderen fal by den volke, mitfgaders, dat alfulken profeffie hier namaelsfoude mogen oorfake geven tot eenig merkelijk belet aengaendc het toekomen aen de Krone van Vrankrijk.Ook
dat den Coning van Spangien machtig es,en beter beraden dan men wel meint, en metten welken men fo haeft
geen einde hebben foude, nademael men gefien heeft,
dat den leften Coning Henricus in alle den fleur van fijnen Rijke , op een andermael niet op hem heeft konnen
winnen. Endatdevermeerderingevaneen Coninkrijk
van Portugael ookfo klein niet teachten is, met meer
diergelijke redenen daer eenige fcherpfinnige, die hen
beroemen veelte weten , nemmermeer fonder en zijn.
Maer wat ift , men moet dés niet tegenftaende kloekmoedelijken voorts varen. Want aengaendehetpoinc
van de Religie,dat is ganfeh bly keiijk en klaer : aengaende de materie van ftate, dit is om een land te incorporeren en in fijn geweld te krijgen . Dat geen Heere of Prince die daer op uit is , om tot eenige grote faken of vervorderingete komen , eenigfins op Religie behoeft te
paffen of daer na fien.
En dat fonderlinge om dieswille dat den quaetften dat
komt, menaltijds eenige goede oorfake voor handen
heeft om die te veranderen en te voegen na de gefintheid
van den volke, en den ftaet van den affairen. Gelijk hec
nemmermeer tefpade isomd'abfoutien van den Paus
daer toe te verfoeken en tegebruiken.aengefien datmenfe te Romen fo licht koop krijgt als uwe Hoogheid wel
weet: ondertuffen fal de gelegentheid van het achtervolgen defer oorlogen mit fich brengen,dat uwe Hoogheid
door den middel van fijn garnifoenen,en ander fterkten
diemen fal mogen oprechten>fich meefter maken fal van
veel voornemelijke fteden van Vlaendercn en Braband,
al waert fchoon datter de borgers tegen waren. Want namaels falmenfe wel tot fuiken Religie dwingen , als uwe
Hoogheid bevinden fal tot fij n en dienfte bequaem te fijn.
Dewelk een fake is die fijn credit en achtbaerheid grotelijk vervorderen fal» ook mede by de Catholijken
van Vrankrijk.
En alfofal dan de voorfz toekominge rotter Kronen
geenfins verhindert zijn , maer veel eer gevordert.
In der voegen datter nieten gebreektdan fich raffche'twerkteflaen.
lijk
te befinnen, en fonder eenig uitftel de hand aen

Want fonder dat uwe Hoogheid daer grote moeite
toe doet, is die materie fobereetgemaekt , datdeMinifters alleen en Predicanten altemael volbrengen ml-'
len aen den volke. Alleenlijk falmen moeten forgvuldige toeficht nemen van de foldaten voor dit beginfel in
eenigen regel te houden , en makende fich allenxkens
de inlandfe quyte(die fo haeft hen oude Heeren en Princen niet fullen konnen vergeten ) daer behendelijken alfo groten getal onderfaten van Vrankrijk, en ander getrouwe vremdelingen inbrengen , als men fal kon nen.
De welk feer gemackelijk om volbrengen zijn fal , als
nuonder'tdekfelvan ditte,danvan datte: mits datter
fo groten verfcheidenheid van Religiën is , en dat de
voorfz inlandfe airede den fmaek binnen hebbende,
hoe foetdattet isvry te zijn van alle wettenen ordonnantien, fo hoogmoedig en fchandeloos geworden zijn,
mogen uitrechten , om d'aenfien van vele dingen fonderlinge om die ongeftadigheid van der natiën. Mits datfyfehier allen uren eensfeer grote oorfaken geven
ook, dat de manierenen zeden die deFrancoifen aen om henlieden aen te taften. Den felven weg hebbeik
hen hebben , byfonder de gene die foldaten fijn , luttel ingegaen in Holland en Zeland met noch veel andere
accorderende metten Vlamingen, fouden mogen (fo middelen daer toe , de welke ik te behoorlijker en geledefe executie uitgeftelt worde ) eenigen aftrek aenbren- gender tijd uwer Hoogheid mondelinge te kennen geven fal , fonder daer iet ter wereld af by my te houden.
gen, en d'cen van den anderen doen vervremden, gelijk
het dik wils gebeurt ,dat in fuiken materie , kleine faken Want die anderfins door brieven te verkondigen , of
beletten grote dingen volbracht te worden.
fich diesopyemanddie leeft te betrouwen, datwaer
Hierom , mijn Heere, behoort uwe Hoogheid geen- niet dan een opentlijke vermetelheid en fotternye , aen-/xns de tegenwoordige gelegentheid te laten voor by gefien dat mijn leven, mijn wel waert en van alle de mijne daer aen hangt.
Wil-
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Willende wel vermanen datter niet is, daer uwe , ttt üittttk ban alle fafeett Öp iWObïfte eettcn GÊWtalm
Hoogheid haer eerfte refolutie om derf veranderen
Xanb-raebbanaüe begcunieerbe éjobintten/ in oer.
want met fchone en grote geloften daer in komende,fal- fojme enniamece a$ bolgt :
men wel bekomen het gene daermen op uit is , houdende den felven voet en pad die ik van den beginne gehou1. A Engemerkt by gebreke van autorifatie en vol- L™*den hebbe.
•"■macht der Gedeputeerde van de Generale Sta- "ƒ£.£
Door de welke het (eer licht om doen is een volk te ten dilayen en uitftellingen van rapporten
en refolutien By de gebedriegen, als men daereenige pradijke toe gebruikt. van de landfchappen , en ook mits de veranderingeen unieeide
Het leid al in de rafligheid fo wel om de redenen hier in
vernieuwinge der felver Gedeputeerde, en verfcheiden I!rovinbegrepen: alsook om te fchouwen dat de Vlamingen rnifverftanden enquade correfpondentien der Provin- diteftie
die licht van geloven fijn (indien de fake langer aen- cien daer uit gevolgt , tot grote confufie van alle faken, van alle
loopt ) daer niet verkouwen , en hen refolutie verande- en dat by experientie van de voorleden tijden bevonden fak5.n. en
ren ,alfomen op een ander tijd bevonden heeft gefchied
te wefen.
is
te fijntedefware
Oorloge
ringe*"
rennieten mogelijk
het Vaderland
defenderen
, of te
by continuebequame van
den
En iktwijffel geenfins, fouwe Hoogheid haer in 't middelen tot eenen vaften vrede te komen fonder Landcwerk vind , fy fal bekennen dat ik haer verfien fal van meerder eendracht van den Lande , beter ordre van alle
alle 't gene datfy fal mogen begeren , fonder ergens in faken , en befonder van meerder refpect en autoriteit
te failleren dat foude mogen dienen tot het einde daer- van den gouverncmente : SO IST, dat de Staten
men gcerne toe geraken foude. Daer uwe Hoogheid fo Generael van alle de voorfz Landen goed en notelijken
veel tegemackelijker toe konnen gekomen fal, over- gedocht heeft te wefen , tot beter dire&ie van alle faken
mits de opinie diemen hebben fal , gelijk die ook moet en verfekeringe van den lande , te maken en in te flellen
onder den man gefait worden , en den roep doen gaen, eenen generalen Land-raed van alle de geünieerde Pro- Nopende
ja ookeenigen brief doen fchrijven van des aller Chrivincien , en dat den felven Raed fal wefen in 't getal van het getal
ftelijkiten Conink uwen Broeders wegen (al foude hy 30 perfonen de bequaemfte en beft gequalificeerfte ten var
fchoon maer geconterfeit fijn , ) door den welken het by 1 keufe refpeöivelijk van alle de voorfz Landen , wefen
den volke voor certein gehouden mag worden , dat fijne de naturele ingeborene van den felven landen , wel bekende perfonen en goede patriotten hun in de geünieerMajefteit
fchied metmede
fijnen doet
wete inen't werk,
confent.en dat denaenflag gede Provinciën houdende, in welken Land-raed fullen xaed.
En wille hier-en-tuiïchen niet latente belijden, dat
fo verre uwe Hoogheid door d'ingevenvan eenigcdie
geen grote coragie nebben , noch achterftelt , eenen fijnen raedüagdie fo loffelijk is, tot geringe executie te
ftellen , dat ik geen middel fie , na den tijd die voorhanden is, dat ik alleen foude mogen verfien tot der bewaringe en befcherminge van Landfchappen , die hen fo
wijd en breed uitftrecken. Sonderlinge dat, fo den voorfchreven vyand fijnen aenflag te water maekte, ik bedwongen fijnfal tevertrecken in Holland enZeland,
om my daer tegen te flellen , en de Landen en Steden
dier voorts noch te Lande fijn gelegen, diefullen moeten fien , dat fy hen felven helpen fo fy beft konnen : indien uwe Hoogheid fonder eenig aenfien , ter wel gelegentheid defer oorfaken , die fo gonftig en wenfehbaer
is, de fake niet ter herten neemt, op dattet niet al op
eenmael verloren en worde,dat door den tijd van fo veel
jaren , met fo groten arbeid gewonnen heeft geweeft»
Want aengaende mijn Heere den Eerts-hcrtog Mathias, fo hy om fijnder jonkheid wille noch onbequaem
is, om een fuiken groten ftuk te houden ftaende , en dat
hy van fijns felfs geen fteun heeft , om fuiken laft te dragen, falmen lichtelijk een oorfake en middel vinden
om hem wederom wel te vreden in fijn Land te fenden.
Welke poincten ik uwe Hoogheid niet langer hebbe
willen helen. De felve biddende die te willen ernftelijk
onderfoek en , en volgende hare goedertierenheid , my
te willen vereeren met eenige hare antwoorden , en dat
lanx den felven weg te water , na dien daer te lande fo
veel perijkel is , op dat ik verftaen mag , hoe ik my voortaen fal moeten houden in 't gene datter noch te doen
is, my betrooftende , dat al 't gene dat boven vcrhaelc
is , niet alleenlijk in 't goede fal genomen worden, maer
ook fecreet gehouden fijn. En na dat ik daer bymijn
feer ootmoedige gebiedeniffen geprefenteert fal hebben
in de goede gratie van uwe Hoogheid , fal ik den Schepper bidden, dathyu, mijn Heere j een feer lank leven
verlene in volkomender gefontheid. Uit Antwerpen
delen leftenjuly ic8o.
Onder ftond gefchreven : uwer Hoogheid feer ootmoediger! Dienacr , en getekent : Wilhelm van Naffbu.
d'Opfchrift was : aen fijne Hoogheid.

^etotjle öiïc bcfe fafeen bictöpberbaeltDebBen tn
©2teHanö gebcurben/ fotoacen bc Staten generael
tot TOelfttn J^oüanb bergabett omo?b?e te flellen op
betegermgeban'tSanb/ baerbe $2inceban<©tan*
gten fo lange opaengebmibcn babbeen fobeleberga*
beringen en Befcf)?tjbtnrtcn om toaucn geftouben : etnbelp. të öaer op«n 1 3 %smm 1 78 1. ingettelt tot be*

wefen van het Hertogdom en land van Braband vier
perfonen, hetFurftendom Gelrecn Graeffchap Zutphen vier, het Graeffchap van Vlaenderen vijf, het
Graeffchap en land van Holland vier, het Graeffchap
van Zeland drie , van die van Doornik en Tournefis
twe , 't Sticht en land van Utrecht drie , die van Mechelen en 't land van OveryfTel twe , Vriefland twe , Vriefïe
Omlanden twe: en dit al fonder prejudicie van yemands
en by maniere van proof preeminentie,
gerechtigheid
vifie alleenlijken
voor den tijd van een half jaer, gelijk
ook voorden voorfz tijd en by provifie elke Provincie
fal falarieren by extraordinarife middelen den genen die
fulen denomineren
voorfz Land-raed
fy totten
len,
naadvenant
datfy beftkiefen
met hen
fullen konnen overkomen. •
2. En fullen de voorfz Raden ftaennefFens de hoge
Overigheid byde voorfz landen te kiefen en te ft ellen,
en met de felve Overigheid volkomelijken geautorifeert fijndeby de voorfz Landen om te ad viferen, deli, en generalijken
, executeren faken
, refölveren
bereren
de
concernerendtee adalle voorvallende
miniftreren
infonderEn
dien.
van
welvaren
het
en
voorfz Landen
heid fullen volkomen macht hebben om by alle bequame middelen te executeren en te doen executeren alle
confenten en accoorden , gedaen en gepafïeert by den
Staten aengaende de contribucien,collecï:atien van penningen ofandere dingen , diemen behoeven fal tot de
regeringe en defenfie van de voorfz Landen : fullen de»
felve Raden ook macht hebben tediftribueren de gecollecteerde penningen en die te bekeren ter fake van
de tegenwoordige oorloge en tot betalinge van den
krijgsvolke actuelijk in dienfte van den Lande wefende,
ten meeften oorboor enprofijte vanden Lande, fonder dat de particuliere Landen, Steden of quartieren eenige kennifïe onderwind autoriteit of difpofitie {allen
mogen aennemen of tot hun trecken. Behoudens dat
aen de gecollecteerde penningen van de geconfenteerde
middelen procederende, fullen alvoren afgetrocken
worden de betalinge van de garnifoenen en Oorlogsvolke , fo wel te water als te lande , en andere ordinarife
laften van de oorloge die in de Provincie refpe&ive vallen fullen by de Overigheid en Land-raed toegelaten en
geadvoyeert, fonder datmen die elders fal mogen employeren , en datmen daer toe elke Provincie fal geven
fpeciale ordonnantien en defcharge vandeOntfanger
Generael van drie maenden te drie maenden. Behoudens dat de defchargen diftinclelijk op elke maend fullen gemaekt worden ,waer af allede Landen gefamentvan rekeninge en bewijs van
en byfondere openinge
lijk r
"
of fes
altijdsalle maenden weken
fal3
employ <*edaen worden

Land-

Nota: dat
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weken ten Jangften. En Tullen die van den voorfz Raed
•metkenniffeen interventie van die van de financiën en
beden , of van de kamere die men in plaetfe van hen e-'
rigeren lal, diipofitic hebben over de colkóteurs en ontfangers van de generale middelen , die wefen {lillen goede en gequalificeerde perfonen en by elke Provincie^
eerft genomineert, gelijk ook de voorlz Landraedde
kenniffe en difpofitie van den Contrerolleursvan de generale middelen fal hebben : behoudeüjken datmen die
uitd'eene Provincie nemen fal om in eenandere Provincie gefonden te werden. Behalven dn de faken van
de politie en giften vanofficien binnen Holland en ZeExcell Weiverland fullen blyven ter difpofitie van fijn
ftaende dat de voornoemden van Holland en Zcland
bydereferve nier pretenderen te derogeren den artieul
van de conditien met den Hertoge van Anjou aenge£aen , fprekende onder anderen van die van Holland en
Zeland , daer mede fy hen dies aengaende te vreden fijn
den Landraed te fubmitteren op de limitatien en reftrictienin defer inftruclie begrepen. Verftaende van
gelijken beroerende de collatie van de officien opten
ontfang van de penningen, dienende ter oorloge tot
behoef van de Gcneraliieit, dat de felve voorgaende denominatie van drie perfonen ,fo wel in Holland en ZeJand , als in andere Provinciën tot difpofitie en giitc van
den voorfz Landraed fal ftaen Ook mede dat de voornoemde van Holland en Zeland te vreden fijn in gelijke
faken concernerende policie en giften van officien in
indere Provinciën geen fuffragium noch ftemme te
hebben* Eintlijk dat inde voornoemde Landen lullen
gehouden worden fekcr getal van vendelen in garnilben , iülx by fijn Excellentie met advyfe van den Staren
vanden Lande voornoemt > tot bewaerniffe van dien
nodig bevonden fal worden.
o Sullen
5. Sullen de voorlz Raden met de voorfz ÖverigOp de
heid deprovific hebben van alle officien en Haten die

nomina.

tievande l'ailen tijde fijne Maj.en Gouverneur Generael gerePiovin-de ferveert fijn geweeft, volgende de privilegiën en gerechtien,
tigheden van de Landen daer allulke officien enftaten
otficicn
fullen
vaceren
, waer toe die van de Provinciën of Lanftellen
die de
den daer allulke ftaten vaceren Tuilen , drie fullen denoMaj.en
, diededenGou- mineren,
,11 en de . hogeOverieheid
r 1
1 prefentcren
r
J
J
vetueur 'eJve denominatie fal moeten volgen , fonder andere in
Generael hun plaetle te ftellen. En bovendien fullen de Overigplachten beid en Raed mogen aennemen of doen aennemen en
veert "e ca^ren 't krijgsvolk fo te voet als te peerde, na gelefijn, gentheid van der fake , en fo fy bevinden fullen oorbaersullen üjkft te fijn voor de Landen» Behoudelijken datly in
vóllfmo- 'taennemen°f doen aennemen vandekrijgsvolkefote
gencafleren
en voet als te peerde niet fullen mogen excederen'demate
van het inkomen van de confenten en generale middelen. Welverftaende nochtans dat de voorfz Landraed
aennemen
Sullen in den hoogdringenden nood geautorifcert fal fijn , om
over de geünieerde Provinciën te flaen een repartitie
nieuwe
van icoooo guld. eens voor een rcife, en fonder andergeen
impoften
oflaften, mael re mogen irereren, fonder ander nieu confentte
hebben van de Generale Staten.
mogen
xu ftellen
4 Dat ook de voorfz Raden niet fullen mogen infonder
confent ftellen eenige nieuwe irapoftenof andere laften byden
van de
Staten niet geaccordeert : noch ook de macht hebben
Staten,
om tedifponeren opeenige poincten , concernerende
noch
eenige
generale veranderinge of de fouverainité en
mogen
hoogfte
Overigheid: als is alienatie vanden lande, of
len
op
difponede felve te brengen in fervitude en fubjeclie van uiteenige
heemlè Heeren en Potentaten, of aenneminge van
poin&«n nieuwe oorloge en befluiten van peis, item tranfporten
concernerende opdracht van den Lande, veranderinge van Heere,of
rairnte. van den generalen ftaet van dien lande, infetringevan
sullen nieuwe generale gewoonten en ufantien, fonder conmogen fent en accoort van den Staten daer op wettelijken ver"t vor- g^dert. Sullen niettemin de voorfz Overigheid en Raed
macht en autoriteit hebben om tot voordeel , handhoudcsl,
dinge en befcherrneniffe vanden Lande, goedeen vahsr.dfte verbonteniffenen alliantiente maken, metalfulke
in
ud
ho
Coningcn
, Princen, Potentaten, Provinciën en Rehermcinge een bc publijken als fy oorboorlijken en nodig fullen vinden :
5 n
vandee
behalven alienatie, opdracht, tranfport, of fervitude
Land
a- van de Landen als voren. En fal ook den voornoemden
vetbo

IRaed geen macht noch autoriteit hebben, cm tedifpojneren op 't ftuk van der Munte , op 't vermeerderen of
verminderen van dien , noch ook op 't falct van veranderinge van de Religie, fonder advyfe'van elke Provincie die 't felve fal aengaen.
y. Item, fullen ook gene Gouverneurs van eenige
Landlchappen ftellen fonder d'advijsen aggreatie der
felver Landlchappen , en befonder fal de voorfz Gouverneur foverre mogelijk is woonachtig fijn in de felve
Provincie, of aldaer gegoeit, of ten minften aengenaem
wefen , fo voorfz is , en fullen de voorfz Gouverneurs
ftaen ter denominatie alleen van de Provinciën daer die
geftelt fullen moeten worden.
6 Item, fullen de voorlz Raden beloven onder hunnen etd t'ondei houden alle privilegiën , rechten , ufantien en gewoonten van den Lande fo wel in 't generael
als in 't particulier, en hun voorts re reguleren na inhouden van dele inftruótie: en daer-en-boven by eed renuncieren alleparticulire correfpondentien , diefy fouden
mogen houden 't fy met Landen, Steden, particulire
en private perfonen, fo vele de gemene fake aengaet.
En dat fy fonder t'aenfien de Provinciën daer uit fy geboren ofgekoren fijn , of 't fingulier profijt van dien , alleen voor oogen fullen hebben het welvaren van de oemene Landen en generale fake. En fullen ook niet ontdecken of reveleren fecrete communicatien , deliberatien , of refolutien. Nochte fullen ook nemen mogen
eenige giften of prefenten op depcene vaninfamic en
menedigheid.
7. Item, alle faken die fullen komen in deliberatie
van de vcorfz Raden , fullen gerefolveert en gedecreteert worden by pluraliteit van ftemmen vanden voorfz
Rade , fonder dat de voorfz Overigheid hem fal mogen
behelpen met eenige achter of fecreten Raed.
8. Item, dat alle brieven concernerende den ftaet
van den Landen fullen gecommuniceert worden in den
den.
Raed, om daer opgeadvifeert en gerefolveert te wor-

9. Sullen in den voorfz Raed geen faken van gewichte en importantie diffinitivelijk getraóteert worden , ten
fy in prefentie van alle de Heeren die ter plaetfe van de
refidentie vanden voorfz Rade prefentfijn fullen, of
ten minften van tiene , daer af de feven fullen van verfcheide Provinciën moeten wefen: en in't refolveren op
andere faken van mindere importantie fullen ten minften feven Heeren prefent fijn , daer af de vijf fullen ook
vanverfchciden Provinciën moeten wefen, fo verre ter
plaetfe dervergaderinge feven of vijf verfcheiden Provinciën tegenwoordig fijn. En fullen de prefenten moeten getekent worden byden Greffiersof Secretarifïen
van den fel ven Rade , die daer af van dage tot dage boek
fuilen moeten houden. En fal de voorfz Raed niet mogen opeenige faken extraordinarie vergaderen en retolveren, tenfy dat te vorens alle de Heeren die inde
Stad fijn infimatie gedaen werde van dat de voorfz Raed
vergaderen fal.

10. Item , fullen alle d'acten en expeditien gedaen in
den voorfz Rade in 't lange geparaphreertengeverificeert worden byde namen of toenamen van twe Heeren van den voorfz Rade by beurten , en dat in faken
aengaende Provinciën, Steden en gemeintcn. En in
andere die van grote gewichte fijn , en de depefchen
van minderen gewichte, en particuliere perfonen aengaende, fullen by beurteby een van de Heeren prefent
welende geparaphreert worden , en voorts gedragen by
den Secretaris of eenige van de Heeren aen de hoge Overigheid fonder die in yemands anders handen te laten
komen.
11. Item, fal geprocedeert worden tegens de gene
die de wapenen genomen hebben tegens de Staten en
het Vaderland in defe lefte troublen , en ook tegens den
genen die den vyand met raed of daed aflifteren , of c'orrefpondentie met hem houden , by wege van jufticie de
in
elke Provincie om tot profijt van de felve geappliceert
te worden, fonder dat denvoortgank of executie van
dien fal mogen belet of geretardeert worden. Tenein-
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de voortacn een yegelijk hem vermyde de gemene rufte en ftaet van den Lande te perturberen . Behoudelijken nochtans datmen noch ter tijd de immeuble goeden niet fal mogen verkopen , maer alleenlijken annoteren, om de vruchten en profijten van dien te lichten,
rot behouf van de Provinciën daer de goeden gevonden
fullen worden , en dat by provifie , en ter tijd toe op
't verkopen van de felve goeden of anderfins dienaen
gaènde fal gedifponeert worden , en al fonder prejudic ie van 't feit en recht van der Oorloge , aengaende de
rantfoenen, vermangelingen of compotitien over den
genen die gevangen fullen worden , dadelijken de partye
van den vyand houdende, en na dat de welvaert van den
Lande des vereilTchen fal.
ïz. En om te bat te conferveren 't recht vande voorfz
Generale Staten , en dat fy altoos mogen toefien en d'oge hebben op de voorfz regeringeen adminiftratie,en
verftaen 't beleid van alle faken. Sullen alle jare ten
minften twemaelordinarie vergaderen, om t'adviferen en te communiceren op de voorfz regcringeen alle
andere faken die fullen mogen voorkomen. En dit ter
plaetfen daer den voorfz Raed en Overigheid by hun te
kiefen hen als dan houden fullen. En fullen de voorfz
ordinarife vergaderingen vanden Staten gefchieden den
eerftendag dermaend Aprilisen O&obris , dies fullen
de voorfz Staten Generael hen felven mogen vergaderen en by een komen ter plaetfe daer 't hen gelieven fal,
om faken en profïjte den gemeinen Landen aengaende.
En defgelijx de Staten van eiken Lande particulierlij ken
om faken wille eiken Lande aengaende, en daer af eikanderen mogen convoceren , en befchrijven, fo dik en
menigwervenals hen dat goed dunken fal, fonder daer
op te moeten verwerven het confent of oorlof van de
hoge Overigheid of den Rade daer beneffens fijnde ,'en
fonder daerom te komen in eenigen ondank of tot eenigenbegrijpe geftelt te worden. En dat ook fonder prejudicie van dat d'ene Provincie buiten haren lande en
limiteri irt een ander Provincie niet behoort befchreven
of betrocken te worden. En fullen dies niettemin de

(Folio.)

Hoe den
Raed fal
worden
verandert.

Generale Staten ook extraordinarie vergaderen t'allen
tijden , en fo dikmael als door hoogdrifigehden nood
van de voorvallende faken de Overigheid en Raed
voorfz hun fullen roepenen verfchrijven, of dateenige Provincie , een of meer, der vereenigde Landen verfoeken fullen de felve Generale Staten verfchreven te
worden , den welken dat niet fal mogen geweigert worden, alles mits infererendede poindien waer opfy fullen hebben te adviferen , fonder dat hem yemand fal excuferen of dilayeren te komen ter plaetfe en tot fuiken
dage als hen aengefchreven fal worden. Op poene dat de
gene die verfchijnen fullen , fullen evenwel procederen
tot fluitinge van 't gene daer op fy befchreven waren, als
fy bevinden fullen tot 't gemeen befte van de geünieerde
Provinciën en Landen te dienen , en dat 't gene alfo gefloten is, fal moeten onderhouden worden ,ook by den
genen die niet gecompareert fijn , ten ware de fake van
groter gewichte ware , en eenig uitftellen mochte lijden, in welken gevalle men de gene die niet gecompareert fijn , andermael foude befchrijven op eenen anderen gelegen dage,op't verbeuren van haerlieder Hemmen voor die rei fe, en dat 't gene by den prefenten gefloten word fal hen verobligeren en van weerden fijn,
niet tegenftaende hun abfentie. Behoudelijken nochtans dat den genen die niet gelegen is te compareren,
hun opinien fullen mogen overfenden , om in 't collivan de opinien daer op regard genomen te worden nageren
behoren.
1$. Item fullen de perfonen by hun geordonneert
totten voorfz Raed uit elke Provincie alle jaren moeten verandert worden voor de helft innumeropari, of
voor'tmeeftendel 'jnnumeroirttpari. Mits Hellende andere inhun plaetfe , fonder dat daerom de perfonen die
verandert fullen worden , fullen vallen in eenige fchandeofverminderinge van hun eereen reputatie. En de
gene die onder de voorfz helft van hun officie verlaten
fullen worden , fullen ten minften een jaer ftille moeten
ftaen eer fy weder totten voorfz Rade fullen mogen genomen worden. En fal niemand inden voorfz Raed
II. Deel.

langer dan voor den tijd van twe jaren malkanderén
volgende mogen dienen: maer fal alsdan als voren moeten ftille ftaen , ten minften een jaer.
14. En fovele aengaet de refidentie van den voorfz Nopende,
Raed, denfelven fal tot geenfeker plaetfe gelimiteert^f"
fijn : maer fal gehouden
worden in den Landen of Ste- varTde
dendaer'toorboorlijk fal fijn na uiteiffchen van de ge- plaetfe
mene faken, en fonderlinge daer 't felve totter direótie jjnden
van der oorloge meelt gerequireert falwefen nadifcre- Rade?
tie van de voorfz Overigheid en Raed.
In fuiken verftande nochtans dat over welke zij- Hoc den
de van der Mazede hoge Overigheid en Raed haer refi- •Raed Ial
dent'ie houden , fullen by hun gekoren wordeh een fe- "èrdeüt
ker getafvart acht of tien perfonen uit 't collegie om te werden
treckenenrefideren
over d'ander zijde vande voorfz na<legcMaze , om met volkomen
macht aldaer fteet vaft te be- htiddêt
foingerenen voorfien op alle voorvallende faken, die- faken,
nende tot befchermiffe , rufte en welftant van den Lande : alles op alfulke ample inftructie als hun by de voorfchreven Overigheid en Landraed fal mede gegeven
worden en tedefer vergaderinge geraemt en gearre't kiefen
fteert. Enten einde de voorfz Landen tegensd'invafie Van
van den vyanden des te beter mogen werden gepreférveert ,fo fal by de hoge Overigheid gekoren worden, en
aldaer gefonden een Opper-veldheer of Krijgshooft tot van een
beleid van de faken van der oorloge met advyfe van den opper-*
voorfchreven Rade, of andere daer toe fpeoialijkente
veldheer;
fchicken , in fulker voegen nochtans dat hy fal ftaeh ten ofKri)gsbevele en gehoorfaemheid van de voorfchreven hoge omfte*
Overigheid.
16. En lullende voorfz Raden metten Over'gheid
macht en autoriteit
hebben
en te ordonneren
nagelegentheid
vande
fakente enkiefen
circumftantie
van der
oorloge en plaetfe daer de felve vallen fal, fo wel van
d'Officiers van der oorloge als andere gelijk bevonden
fal worden notelijken goed te fijn, en ook totvolmakinge vaneenen Krijgsraed, om met advijfe van dien
te adminiftreren en te volvoeren de faken van de voorfz
oorlogc Behalvens datmen voor eenige vreemdelingen
fal prefereren de Landfaten , die even nut en bequaem
bevonden fullen worden.
Van gelijkenfijn
fullen
voorfz uit
Raed
Overigheid17.gcautorifeert
om de
te kiefen
de en
geünieerde
Provinciën tot SecretarifTen , Huiffiers en andere Offïciers, alfulke perfonen als fy bevinden fullen na gelegentheid
de faken
en teri meeften oorboir en dienften vaft denvanLande
te behoren.

18. En dit alles by provifie voor den termijn van een
halfjare, teneinde vande welkende Generale Staten
fullen gehouden fijn te vergaderen op de verlatinge of
continuatie van den felven Landraed3mitfgaders de vermeerderinge
van defe
en andere van
faken
ramen
en refolveren
: eninftructie
fonder prejuditie
den tehandel tuffchenden Hertog van Anjou, en de centracterende Provinciën , en ook fonder prejuditie van de Provincien die met den voorfz Hertoge niet getradteert
hebben. Aldus gearrefteert en gefloten ter vergaderinge van de Generale Staten tot Delf , den 13 January,
1581. Ter ordonnantie van de voorfchreven Staten,ondertekentj

H. H o u s f l 1 n.

Van
'tkl^en
officiers
totter
9.°^°^
{Jen
voorde
vreemde^^?
«n.
Dic va«
^J^,'
genuic
degeunï.
tfrdcin_
C}ren kiêfenen

ordon°"r«a- '
riffen,
Huifiers
cn0aJj_"
ciers.
Alles by
PI0pfl&
{j"r prejudicie
van het
metten
Hertoge

Yan An-

mt.
Ijebben m'tboojgaenDe 25oe& beruaelt Den maek
ban en p2ofcriptie Die Den €omn& ban .gpangien p?foceejoug
ftaDbe Doen publiceren teoen Den perfoon Dan tien JgJJ*;
$?ince tan €>rangien/ en 3üne aenDangeren/ (iel- neemt
lenöe tot loon 25000. gouDe feconen boo? Den ge* gw
"y/™
béngen ftaet
ter booD
$?incee banleben
nenDteDen
foube.
^e felben
boo?noeniD
p?ince fifee
op genomen
t^
Öcbbenbe aDbü$mct Ditwrfe bermaerbe perfonagien mm
en ban De boosnaemfle jsaben Der itanDen ban %tz* JJfn t09
toaerö-ober/ Die geaDbifecrt Debben en 3tjn <£rcel* „fernme
lemiegeraben/ Datfjp met geen anber mtDDel 3ijnee- «* ?**
re nonDe bolDoen/ nocD genoegfaem boo?fïaen/ Dan ft~
De fclbe D002 een openbaer ftfyift bcrDeDtgenDe. 3Baer^ %m g»
omftp'tfrtbcaDbötf bolgenDe/ ftceft 6p 3ijnc apo*»«Mb
fogie of bcrantrjooo2Dtnae bp gefcïjnft Doen fieUen/ gjK^
en Daer na in D?ic of meer talen Doen D?uchen/8cn^
öe*
X
WH

H*

Het fèftiende Boek»
niemanb Danfc te toeten Dan 3nnennebe/ bic Bern fuljc
«ent %> be felbe ben Staten <fl5enerael bctitccccntie en toc~ei*
Beeften/'ttoclfi
BeeftDenmogen Doen bolgenpol°3,r genenöeben 13 3Deccmb2té ij8o. <&efoinmeban gemaeüt
De De recBten
cofiumenBP^ ban
fianDe / fobat BP
Ï«S'3ÖW bcranttooojöe té: ©00? eerft op tic üefcDülbi* ter fabe ban De boo?fcB?eben fïicceffte/ niet fean ficn
öinge m gjnnc ban onbanftbaerfteiD / Die Bp foube DcODcn be* in ben &etfcc iet geBouDen te 3tjn: toant Den licis
£J3> gacninrecompenfe ban lic toeiöaöen öic [)p fotiDc ont^ fer nocljDcn Coninnbem iet Bebben gegeben: ten3U
3 r fangen Qcbben ban Den iSeifec/ nopenbe De fucccfific Den Coninbtoil boo? libcraelBeib reftenen/ milt ban
ban totjlen 3ijncn ncbe 0ene DeCBalon 3P?ince ban anDcrluibengoebte toefen. jBaer tercontKarie ( ge<ü)cangien/ en bat fcen Coninft Betn gemaeftt Date
ftoegcn'tonrecBt Dat BP Bern Doo?'tontBouDcn ban
De i^ttJöcc ban Der <©?D?e/ en Eteutenant «Bene* 3(jne
goeberen boet) fo toafl bat fo Baefl BpDe boo?^
raclin'tgoubernemcnt banüoUanb/ EdanD/Mt* fcB?cbcn fucccflïe geaenbaect Babbe / of Bern toerb ont^
recDt/en 25ourgonDien/enooft ban fijnen ailabe ban rocficnDc^eerlijhBeiD ban CBafteï-bcllin/bie banfo
^tate, (£eneerftenp?otcfïeert BP/Datup Ö£$£bacB* nleine tocerbe niet toaö : Dat De fomme ban De aebter ^
in nojjcjpecec
öcs&cifer
Die men Bern fcBulDigi^/ befoopttot Dnemael
tenifTcgeöacötemf
moet* fïellcn
Dieg niettemin
IjouDen/ altijb^
Tcö tegefmttoao'
reen
1^0000
gulDcn, <©e Ikeifer toilDe Bern De pofTeffie
Bp berftlacen/ batBP niettoeet eenige toeïöaben ban niet laten gclijfe Die bp3tjn boojfaetBab
getoeefi/ boclj
ben fclbcn ontfangen te Bebben: maer toel ter contra* liet Bern toe bat BP3ÖnrecBt met Auditie mocBt ber*
rie bat Op Bern bienfl boenbe/ öaccijp grote en mer*
©es? ftelijüe feftabeen berlicg geBab Beeft; boo? eerfl bat bolgcn: maer DcConinn ter contrarie alfl recBttoajS
mntm jje fyüfe öcn p?hice Babbe laten bolgen öe fucceffte in (late ban toijfen / berbieb / tegen 3ijn eeD / Den öaeö
Sn» aan ben pnnce Rcne ?tjnen nebe/ baer in Babbebe Bet recBt te toijfen, 3Mt toa0'tboo?beel Dat BP nan ücrïto
ae oy be fclbe niet anberg gebaen / ban bat De partijbigfle recB* 't ï^uisf ban .gpangien Babbe ontfangen. (€er contra*
Dcftfjul
bt'gmge ter Die BenBaDDe mogen gebeuren niet infgelijjc fou* rieberBaelt BpDe Dienfïenban 3jjne boojbaberen Den
ftcntoll
ban on- De gebaen Bcbben: toant inbe boo?fcB?eben fucceffie I|uife ban ,§pangien en <®ofienrij« gebaen: alöna* ben jjui|
iiatiïi»
mentlijö <©?aef €ngelb?ecBt ban 5^a(Tau 3ijn ouD ben
feaeijjcib toaren ttoeboomaemfle flueften of Delen/ b'ecne bat oom/Die metten ^eere ban Somont Den fïag ban <aui*
rnngien
ben jtjnenBuife banjlaffau toao7bat3tjn DegoeDe*
ren Bern toebeBojenDe in 25?abanD/ ©laenDeren / Hol* negaffe toan / Die tot 3ön toeDerfeomfïe uit ©janferijR/
!anb en Surenburg/ Diemen placBt te noemen ban na Dat BP te 25etune toasf gebangen getoeeft/Den €rtsf* J3?fnceil
25?cöa / om Dat Bet De boo?naemfle pïaetfe té ban 3ü* Bertog |Barimiliaenboo?b?oeg be ©laemfc <©02loge
ne BeeclijftUeben/enDaerBpen 3ijneboo?faten altuOtf boo? accoo?tte fïifTcn/ Die Den ïiciferin b?ebeli)bbe> ban
gare reften-feamer / Ulacb en pnncipaelfle betojjftn* fit baacfjt ban De ïïanDen ban obermafe / bebtoin*
ge / cBartres? en inflrumenten BaDDen gefjouDen : Bier genbe Degene DieaenDe palen DegfiijnggereDelleert gïen m
toass niemanb/ Die Bern Daer in part pc nonDe ma* toare«/ beBalbcn be gebaeruj&ereifen boo?benföeiRm Dan 3ijnl§eer ©aDer/ bctoeifte <Oomtoa$/alfo fee gebaen : toerBaeït boo?t nocB anbere bienften 3önre
Bp toa0recBt3toeec banDenï&nnce fêene/ jijnOeeen boo?baberen/ enoon ban3önen©aDec3©illem<©?as
cenig foneban J^eereCteabe ^enrin ban 5&afiTau3ü* be ban $afTau / tik ben Jietfer be öeiferlü&e ferone op
ncn <®om en 3ijn §?eer ©aOertf 2&oeDcr : maec 't toa# 't Dooft gefet BaDDe/ en oo?fafee toasef getoeeft Dat BP
foberbeban baer Dat np Bent partpefouDe tegen Bern toerDe gep^efereertboo? ben Coninn ban ©janferyfe/
geboegt nebben/ batBP felbe Babbe gefolliciteert bat W oon na De felbe nrone toatf (laenDe. (@on iss een pc*
BP in poffefïie foube geflelt toerben/ en BaDDe noit gelp feeniijnDat Defe ^eiferlijbe nrone De bmgge isf
üaen
menfcB foonbefcBaemt gebonDen/ Die Bern Daer tegen getoeefi/ Die namaelsS Den Éeifec Detoeg gemaebt
Beeft/
om fo beelmacBtige EanDenen ^eerlünBeDen
eernef foube Bebben toillen becfetten/ Dan Den i&efi* te
becHcggen.
bent ^cBojc betoclfte BaDDe in ben ïttcD gefeiD/ Dat
IBen fottDeniet eenteöen baneentge toeïDaeDnott*
een ftetterö fone geen erfgenaem moefct tozfin/ om
nen
betonen Die3ijn ^ui.öban Bet^utë ban ^pnn* (F0I.ii,;
Dieg toil Dat fün Heer ©aDec De föcrften ban fijne Slan*
gïen
Beeft ontfangen: maer menfiet opbeel plaetfen
Den/ Die Bp in 3&uitjlanb toa.s befittenDe/ gerefo?*
meert BaDDe/ ennabentooo^De CïobeiSbanDe abui* Bier te ïanbe De (tucaen gefcButief mette toapenen
fen geretnigt/felfg bptoelatinge ban Den föeifer: en ban l^ongerpen/bieben Coninftban ^ongcrpen3ü*
neboo?-ouDeren gegeben Beeft tot eengetuigenifle Dec
Bet
anDer
Deel
toa$
ban
De
fucccfftc
ban't!&uté
ban
CBolon. 33oo? eerfl «onDcmcn niet feggenDat Bp in b?ome feiten/ Die fp aenDen Dfenfï Der boo?fcB?cben
Den iteifer eenigfinjf \na$ geBouDen ban toegen De Coningen tegen ben (Cureen betoefen BaDDen: ban
toelfte flucfeen bp Den ^ertoge ban^lbafommigeuit
j6BeDen Die BP in 't^ertogDom 3ijnen §mfe ban 25?eDa Bern getoelDeljjB 31)11 ont*
neni|eerU
25aronnpe
Dan 25ourgongnienen in Den ^elpBinaet ban ©ien
ne toaö BoüDenDe en b?ebelijït befittenDe/ Detoijlebe ( boert getoeefi/ Doe Bp in Defe 3lanDengetoclDeïijbtoa£
sKeifer ober De felbe niet meer macBtsS BaDDe DanBp/ tp?anniferenDe/ en fommige toaren DaernocB geble^
en altemaleflonb in De macBt en getoelDbanDe Co* ben/enfo lange Die nocBin toefen 3ijn/ fuilenooftDu*
ninn ban ©>anferöft/anDersf ban Dat BP meDe be* ren De teftenen banbe b?ome baDen 3ijnber boo?-ba*
grepen toa^intberbsag ban Den pai$ban&opfon$/ Deren/ en De Beerlijfte getuigeniffe Die Bern ban Den
ban ^ongerpen i$ gegeben. naaer fijne boo?*
't minfle toa^Dat BpbeBoo^De gebaen te Bebben / ten Coninft
regarDe ban3ijnen nebe/ be toelfte nafobeelbienflen faten3önfoebel getoeefi /ooft baer beneben niet arm/
Bern gebaen/ Betleben boo?Dejs ifteiferjS boeten gela* fobatfe ban Defe 2lanD-bo?fren noit niet Bebben ge*
eifcBt nocB 006 gratuiteit ontfangen: Daer norö*
ten BaDDe,
©eel min toafl in 3ijnDer macBt om Bern eenige jon* tangs De öeiferlijfte ftrone ten minfïen toel eenige re*
fle tebetonfen om3tjn Bo?flenDom ^an ^angiente compenfe toag bereifcBenDe. 'ta©aö toel toaer Dat
Uerferijgen/ DacrBP nocBgeen pnnce ter toerelD niet befucceflfieban CBalon enbetf ©ojfienDomsefban*©*
rangien toel een groot aentoa.ö en bermeerberinge ban
tn tefien BaDDe: gemecfet BP 't felbe ban geen Boger 3ijnen §uift toas? getoeefi/ maerfo fp Dictf aengaen*
Banb iss BoüDenDe/ maer b?p en abfoluit baer in gebie*
benbe : ia baer té geen P;ince / toiensS goebjonfiigBeib De in pemanD geBouDen 3ön / Dat té Den Coninft fran*
om3ijn©o?flenDom$ tóilieBP ban Doen BaDDe/ Dan coté Den eerfle ban Dien name/ lik aenDen <0?nbe
3önen«aom ten Butoelijfte gaf De fufïcrban
alleen DegConinrban ©?annrp/be toelfte aen'tge* l^enb?i&
mijn
^ure
PBilibert/ bocBter ban mijn $|cere De
neeenen armen ©ojfltoeftomt/ bietot 3önen onber*
Danigcn bienfl altijb totïlig en bereiD ijs/ niet fouDe P?ince 3lan / Die opgetroeften toasS getoeefi bp De Co*
toiilen De Banb aenfïaen / toant fulr toare buiten recBt ninginne SCnna Deö boo?fcB?eben. Coninr feboonenreDene,
ïnoeber. ^ier berBaeltBP'tonberfcBeib tufTcfjenDen
Coninft
5Francoté en Den föeifer* <©en ^eifer Beeft
^0 refieert Dan alleen 't gene Bern toebeBoojDe in
't<a?aeffcbapban55ourgongnicn/ ban'ttoelft BP fo iijn ftrone ontfangen Doo? De moeite en arbciD ban
langen ttjbfp berooft en onterft getoojben/ Daer ban 3ijnen <®om en Beeft Bern geen DanftbaerBeiD betoe*
De
De fcBabe tot op W tijD toe fcBier totte fomme ban fen : ter contrarie De Coninft f rancoté toel toeten*
ttoe milioenen toajs belopenbe/ ban 't felbe BaDDp De tont De boo?fcB?eben $ecre gebaen BaDDe beo:
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Reeft/ RemRebbenbe opgetrotaen in fijne kaöc gene bic om 't felbe toag boenbe / baer Rp na ftonb / bereertmer negen
jaren/ ennaberRant in fijne eerfte Krijgt
en liet baerom niet ten RutoclijBe te genen öefe pjincef^
recRten
Rem
terftonb groot bebel gebenbe/ bat Rp
fe toeftomenbe erfgenaem ban Raren b?oeber be f&ince
maer
ontrent
2
1 jaren oub toefenbe Rem bc l&ef fe? boo?
plilibert. €n of fcRoon De föeifer ter gebacRtenifTe
ban Den $jince ïlene/eenige buiten o?binarife toelbaeb allen anberenouberen erbarenber Rabbe geno?en boo?
of iet bp fonbedinge p?ibilegie bertoilligt of toegelaten «©enerael ban ben leger. 3£en ^eifer Rabbe 006 be
Rabbe/ foube bat tod genoegfame recompenfe toefen Coninferijnen aen fijnen fone niet toillen obcrleberert
• boo: fo getroutoe en boo?nemelijBc bienften ban fo een ban in fijner p?efentie/ enieenenbeboo?3toaHReibop
feloen en b?oom©o?ft/ bie mctgetoelbenmacljtban be0^?inccn fcRouberen/ 'ttoelnbele boo?eene grote
toapenen / be fcliabe ban een flag aen beö &cifer£ fijbe eeretoareneftimerenbe.
f&antté
re öem
berlorcn / Rabbe tocber opgerecRt / maer nocR baeren*
IBaer of be Coninn Rem na bicn eere foube be toefen erbcbatfen
fcoben/ Rem Ret ^cctogöom ban <0dre Reeft toeber ge? Rebben/fiet Rpniet Roe bat Rp baerom eenig bo?bei ober
Kregen/ en baer na boo? Oen bienft be# &effer£ nocö Rem fean Rebben / bctople Rp tegen fijn eeb en alle recRt
guam boo? fijne boeten te fterben.
Rem be felbe ongetroutoelijn Reeft (oenen te benemen :
3&c $?ince $ljilibect Rabbe Rem alleene bcrBregen toantfobeel b'o?b?e acngact toagRem belaft ban bm bj? beu
en Rabbe ooöbeftemme ban alle be öibber&
't J^ertogbom ban Jlföilanen / Ret ConinBrijn ban jfëa* Ücifer/
pels* / en t'famen met mijn l^eere ban bourbon Rebben <©en Coninft felbe toa^ ban V<®$ne berballen/ betops
Remberfefiertbanben J&taet ban ïtome: bierfijnen Ie Rp tegen fijnen eebe (gef too?en Rebbenbe bat be föu>
bienfte ben paus albaer gebangen nam en Reeft Rem bersfniet beRo?en terecRtteftaen ban alleenlijB boo?
Racr mebeb?oeber0 ) be peeren <©?aben ban <£gmont/
cinteujR tot op 't Roogfte ban fobanigc grootRcib en Jg»oo?ne/
ben UKarguij^ ban 25ergcn en ï|eere ban
boo?fpoeb gcb?acRt: ennufal (feib Rp) be^oneful6en ff>2ince ban RooglobeujBcr gebacRtemffe/ nonnen IBontignp Rabbe boen bertoijfcn boo?beracRteRuer?
bertoijten bat ben tieifer Baren erfgenaem en nebe lingen cnplcit-bogelsf/ en boo? betoelaeRp Remme*
recfjt en «giuftitic geabminiftreeit Reeft. <£t\ Rabben be Rabbe boen bagen enbertoüfcn/ alfoRp oberfom*
bie ban kaffan Riec te bo?en niet geleeft / en Rab- mige jaren baer tegen gep?ctefteert en benullite bejS
ben bic ban <9?angien fo banpcr niet in be toapenen boo?f3 bagcmentiö fcegeRecle tocrclbte Bennen Rabbe
getoeeft / al eer befen Conintft gebojen toare / Rp fou» gegeben. ,§o beel be bigniteitcn en gotibernementrit
öe fo bele titulen niet gefet Rebben in 't begin ban befen aengaet / Rp toajS ban ber felber toegen genen anbe ren
Ban / baer in Rp Rem balfcRelijfe en lafterlijfc boo? eenen eenige bank fcRulbig ban ben 3&eifer / bie boo? 3ijn ber*
uit ben ilanbe 't felbe alfoo getoilt Rabbe / genoeg*
fcUclm etiberraber meent te bernlaren/ 'ttoelfc nott tren
toerb bcbonben / noch aen niemanb ban fijnen gefïacR- faem benent Rebbenbe fijne neerftigReib en troutoe / en
te / fo tip bcrlioopt / fal bebonben toerben
om begoebe bienften Rem betocfen in 't aenboeren en
IBaer batmen Rem baer op anttooo?be toie be gene beleiben
ban ffjnearmep/ Rebbenbe tegen Rem ben
toaoybooi toieng bebcl bat be Carbinael ban <02anbel; ^eerebani&eberSenmijn ^eereban CRaftillon 5llb*
letoplenben&eiferlBajcimtliaenbcn fl fïjnbenocR mirael ban ©zanntp / Rebbenbe boo? Raren oogen
ïloomö Coninn / Rabbe beraeben. ï£p toift toel bat be niet gelaten te boutoen en te fternen befteben ban $Ri*
boojfê föetfec Rem gefeib Reeft / en bat Rp nabien tijb be Uppebtiie en CRarlemont / niet tegenftaenbe be peft fa
Conin«en«Spangiaert.ö foontjïen Reeft/ fn ber boe- gtoottoasinbenHeger.
gen bat Rpnoit meer baer na Reeft burben openbare
i§o beel 'tgoubernementban25ourgongnienaen*
p?ofeflïe boen ban be religie / öf e Rp nocRtang beaenbe gaet/ Rabbe Rpnoit tet ban ontfangen/ öeRalbcn bat
be befte te toefen.
boo?faten altijb Rabben gemaitueneert Ren 't felbe
<©aer na Bomt Rp op be eere en toelbaben bic be füne
toetebeRo^en/ b'toeln bleeöbpbienbatlBeerbeüjB
boo?noembe t^cere $?fnce ban ben Coninn ban <§pan» b?otitoe ^Riliberte ban Sujcenburg ^incefti? ban <©*
gien foube ontfangen Rebben. ^0 beel be toelbaben rangien/ be Staten ban25ourgongnienbebeberga*
belangt/ Rp fean bic geenfing behennen/ ten toare beren ( betoijle Raren foon in Italien toaö) in fijne
batmen toelbaben tooube noemen be grote onfcoften bic ftab ban 3^03erop /enalfo 't felbe ban fommige niet
Rp fo toel aen be£ ï&ef fersf als? Conint bienft geb?agen goeb toerb gebonben/ om batbe felbe fijne ^tablag
öabbe/ alfobat Rpinbetf Coninr bienfl tot befomme op be frontieren ban 't 45?aeffcRap ban 25ourgon^
ban meer ban ijooooo gulben gebjagen Reeft /fon- gnien/ fo anttooo2be {pi batfe 't felbe bzbz om be
trer oit baer bo:en eenen penninn recompenfe geno- poffeffie boo? fobariigeacte te onberRouben/ baer be
ten te Rebben, gja bat Rp Hieutenant <Denerael ban peeren banCRalon intoaren/ banerbelöB<©ouber*
ben leger frjnbe/ niet meer ontfing ban 300 gulben neur£ in beboo?fcR?eben €>?aeffcRap ban 2öourgon*
ter maenb boo? fijne gagie / toaer mebe Rp niet en non-/ gnien te fijn.
öetoenomen/ ombebienaerö bie 3tjne tenten (telben
^Cengaenbe bat Rp Rem foube gegtint Rebben te toe*
ban
pei0
ben
öeifer
ben
Rabbe
bicn
Uaeb ban Staten/ Rp Reeft in fijn boo?gaenbe
fen
te betalen. 25oben
©affaugemaentmet fo merneltjnen fcFiabeeninterefl beranttooo?binge 5llnno 15^7. uitgegaen/ betoont/ bat
fulr getoeeft i$s be0 Carbinaelg<0?anbelleenanbere
ban fijne ^uife / bat Rp bp abbijfe ban bc feeur-bo?(len
ban
beel
groten
boouen
cnbonniffe Rem toegetoefen
p?actöBe/ bat Rp baer toe foube beroepen toerben/
Ret <02aeffcRap ban Catfenellenbogen/ mitfgaberief om ftecRg alle Rare Ranbelingen bp ben bolfee onbec
bet ban ttoee millioenen gulbeniS boo? fijne acRter(le= fijnen name en aenfientebebecRen/ berRalbenRp ook
fijne geenfinö in Ren-iieben toa£ gcRouben / betoijle niet fijn
öigReib / maente fnnen p?i$ t'ailen nofte/ fïellenbe
boo?beel / maec alleen Raer eigen nut en p?ofijt baer in tofiijp
partpen toeberom in be poffefTi^/fontiec Rem eenige re* toerbegefocRr.
bertnjjt
iet
b'eerfïereifen
<©'toeln
baerbatbanRemte boen.
tompenfe
toantboebe
gebeurt/
perfoon
fulrtoatf
funen
toaef getoeeft
betoijle fpniet alleen fijn bernoegt
l^eere ©:ince öRene be oubfte ban fnn geflacRtc / aen te ballen en te befcRulbigen ban onbanBbacrReib
b'<©o?loge ban €lebe Bloenelijnen berbolgbe/ Rabbe enongetrouReib/ maer batfe oor be eere ban fijne ge> ban tien
. Rem be ifteifer belooft metten ï|ertoge ban €lebe niet feïinne Rebben toillen ranen/ toaer in Rpniet fiettoat öe^ J|u<»
teappoincteren banmetconbitie/ batRpRemb?ebe- mcerteftraffen igf/ofRaer onbefcRaemtReib/ofRaer
©att't
nce.
getoeten
jt
^ertogRebben
Ret
ban
iD
beniet
berbenbeel
Ret
egeleer
genieten
laten
onlebef
foube
lijn
onberftanb/bet
bom ban «©uiten/ Rem toebeRo?enbe bpfucceffieban öelefTe bkbc Binberenbagelijj: inbe ^cRoleftjn op
mijn S£cere <©?abe gian ban $aflau fijnen ouben feggcnbe/ dat de gene die bereid is van anderen qua<©?ootbaber : nocRtans? be öeifer be bicto?ie bernregen lijk tefpreken, felve behoort van alle mifdaedvry te
Bebbenbe / appoincteerbe metten boo?f3 ï^ertoge na
bloebfcRanbtfijn. 3©ant fp fien bagelij* feibfRp/let eenen
naber geb?eeBtom
fönuoebbunRen/ bergetenbefo Racft bat be bicto?ie gen
«ffoninB/ bie maer eenRal
boo? ben arbeiben bapperReib ban fijnen ^ebe toajS een giupiter te 3ijn / bic fijniS eigen fufterjS man
>atit>ebertoo?ben.
toaies / en nocR bo?benfe Rembertoijteneen RoutoclijB
< e öem 55cïangenbe be eere bte Rem foube aengebaen fijn / batRcilig/ eerlijBV toettelpn en <0oblpi3S/ ja tob
tSra fiP toiï aeenfin.^ omnennen bat Rem be Mtifw gcotelöv genbe b'o?bonnantie ber ©erben <&Qbc# Qiïaw
fiftr,
II. Deel.
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$tP (De ConinB) feïbc / Die 3tjn etsen nicBte getrout
Reeft/ Derf Rem 3l)n tegentooo>Dig toettig BoutoelijB
gaen bcttoijten/ ja De geen Die 3tjn eigen toöf / 3Üntie
een DocBter enfufter ban De- ConinB ban ©?anBrijB/
om tot Dit nieu RoutoelijR te Bomen BaDDe bermoojt/
alfo BP berfïaet batmen in ©2anBrp öaec fan goe*
lie informatie fouDe Rebben/ Defgelijc 3ijnen eenigen
foneDen $2inceban ^pangien: DocRtoietoeet (feiD
Bp) of Rp mogelp Daec confeientie af maefite/ ful*
feeneenentot erfgenaemte laten/ DienRp Rieltaté in
onecRtcn Routoelpe geboden / naDemael Rp te bo?en
getröut toa# met <©onna gjfabella <©fo?io / bp De toel*
BeRpooRttoe of D?ie femöecsf öaööe geRaD/ enboben
Dien Rpbe Coninginne3!jn gefelneDe bermoo?t BaDbe/foté RpooB bpsijn lebenbecucBt getoeefibaneen
merBelijB en teel gegualificeect oberfpel / te toeten
Dat fip getooonlijR Ruté geRouDen Beeft met ^onna
<2Eupö?afia ; DetoelRe ban Bern bebjucRt 3tjnDe/ be*
DtoanB RpDie tetcoutoen Denp?ince ban 2flfcau7en
binnen Ro?ten tijöe Daec na guam Dien arme p?ince
ban Rertfcer te fïerben / om Dat Rp niet RonDe beletten/
bat een anDera Söafïaert BinD niet fouDe 3ijn erfge*
naem tooien/ en De gene Die meteen Broneban D?ie
foDanige RutoeltjBen berciert té/ ja tot D?iereffen toe
in 3ijn RoutoeiijRen (tate Rem aïfo geD?agen Bebben*
De / Derft Rem rioeft 3ön toettelüR RoutoelijR bectoijten.
©an 3ijnRoutoelijB (feib BP) téBP RemooB geen re'*•) Beninge fcRulDig te geben/ toant fo beie totjlen 3üne
gefelneöc belangt/ toasffeec Roge/ mogenDeen lobe*
l
o
(F
ïpen ©o:|ten na befiaenbe/ DetoelRe Bpniet ttoöffel*
De of fp fjielDen Ren DesSRalben boo? toel te bjeöenen
bewoegt : en nopenDe 't BoutoelijR Daec Bp tegentooo2*
Dig meDe bccbonDen toas? / mijn jfeeece ban lïbmpen*
(ïec3ijn fcRoon-baDec/RebbenDeDaecop 'taDbijgban
Den boo?naem|ïe öaben ban Den $aclementeban $atij&/ enooB 'taDbij.tf ban Den S&iflcBoppen en ^octeurtf/ Beeft bebonDen/ Dat Daec noit gene belofte
toas gefcRf eD / en beie en berfcBeiben pioteftatfen Daec
tegen : en al toaren Daer eenige geDaen até neen / toa-ren tuil en ban ontoaerDen/ als? geDaen in De BinD*
fe jaren/ tegen 't geeffelijBe recRt/ tegen D'o^Donnan*
tie ban ©2anRrrjB/ D'arreflenbanDeBoogfie ïlaDen/
en
tegen De canons en articulen ban 't Concilie
ban ooB
krenten.
©crant* ^cm tocrDoofe bertoeten Dat BP ^^n b?eemDeïing
h>oo?wm fouDe 3tjn / Rpb:aegt toatfeeen b^eemDeling Bieten i
RS* ftS Dat (feiD BP ) een b?eemDcling / Die buitene ItanDsS
muSe & gebojen/ fo ijs Den Coninh felfss een bjeemDeiing
«n
Die in jgpangien iö gebo?en / in een lanD Dat met Defe
S^lanDcn
een natuerlpebpanDfcBap Reeft: en BPtëge*
bnSfn.
bojenin^uitffanD/ mettetoelfie DefeianDen natuer?
ItjBe b?ienDfcBap en eenigReiD onDerRouDenj fomen
Dacr op toil anttooo?Den Dat B? Coninfe isS / BP feiD ter
contrarie/ DatBP DatmagtoefeninCafliiien/in31rï
cagon/ toti^apelsS/ in ^nDien en alom Daec BP na
3nnetoille en begeerte Beeft te gebieDen/ maecinDefe
ianDcn en Remmen nietBogecs? Danl^ectogeof<0?a^
be/ toienss macljt met fefiere palen i$f afgefcBeiDen/
atRterbolgenDe De p?ibilegien : maec fo beie Bern aen*
gaet / Bet té BenlijR Dat BP en 3tjne boo?faten / ban toek
Be Bp in recBte manlijBe linie i0 af BomenDe / obec 100
jaren begonnen Bebben / <©?aeffcBappen en b?pe ^eecJijBljeDen in De lanDen ban 25?abanD/ Blucenbucg/
BlaenDeren en l^ollanD te befitten. IBön ^eece <©tto ban Det©?abinne
DetoelBe BP toag
af BomenDeomtcent
in'tfebenDe
lit
trouDe
ban ©panDen
Den jare
i Ho. en naDien tijD toagrt felbe <6?aeffcBap uit3önen
BüifenietgetoeBen enRaDDen't felbe b?eDelöB befeten
en genoten/ tot Datfe Den ConinB Bemfo oncecBtbeec^
DeliiB afgenomen BaDDe. 3£acc na <6?abe €ngelb?ecRt
foonssfonebanDe boo?noemDe <©tto/ nam ten RutoelöBc Detooutoe ban Der XecBeen 25?eDa/ ban De
toelBe Rp ooB in recRtec manlüRec linie toasf af BomenDe/ in'tbijfDe lit: Boe Bonnen
Dan (b?aegt
BP )
met cecut een b?eemDeling genoemttoptoecDen
i J|p geeft
Hen felfö te oo?Deïen/ of De j^ecrebanKabeftein/ban
Hlucenbnrg/ ban ^.$atil/ ban iSebecjef/ ban &
ftampejf/enanDere peeren/ (0?aeffcRappenen J25a»

5I

connpenin Defen lanDen RebbenDe/ boo? b?eemDeiins
gen 3ijn geRouDen too?Den/en of fp nocR RuiDcnö fcaegs
niet RouDenboo? ingcbo?eneDeölanDïf alle De gene Die
foDanige ^eeclüBReDen befitten / alfo berre atë ÏP obec
De3tjDe ban Defe lanDen toillen RouDen. J|p feiD Datfe een uüD?ucBelij& recRt Riec ban Rebben in 25?a*
banD en elDerief/ toant belangenDe Den tijtel ban hertog
ban 25?abanD/ <©?abeban ©laenDercn/ (|c Rbetoel
Dat Dat De Roogfle titulen 3tjn / Dat nocljtang De 25aenDerBeecen mitfgaDeriesDe goeDefleDen ban55?abanD/
Bare hertogen/ toanneerfp Benfelben bergatcn/Dat
fp buiten recBt en ceDen iet RanDelDen / genoegfacm be^
toefen Boe groot Dat Rare macRt toaö/ mufgaDerU
ban De Staten Dcis lanD0 in 't gemene. €n'ti0Ben*
iijB Dat Bp toass af BomenDe ban fulfie peeren/ Diefom*
mige ioo jaren lanB foDanige 25aronnpen en l|eec*
IBRReDen ban 25?abanD/ ©laenDeren/ l^ollanD en
Sucenburg befeten BaDDcn* J|p berBaelt boo?t Dat Doe
De£ Coninc boo?faten maec <©?abe ban J^absibucg
toacen / toonenDe in ^toitfeclanD / De 3ijne lange Daec
te bo?en peeren De^ÊanDsf ban<6eïD?e 3öngetoee(i/
toaecbanooBtotDcferurenDe toapenenin jjjnegRut*
fe0 ban l^affau 3tjn gebleben en beftouDen too?Den boo?
toapenenban De^ertog banCelDjen/ toelBBlanDfp
niet boo2 een Blein toijlRen en Bebben befeten : maec
al ban Dien ti)D af Doe mijn l|eere De <0?abe <©tto ge*
trout BaDDe De DocRter en erfgenaem ban De ©oogö
ban <©eIDer / 't toelB gefr BieD toajS ^Bnno 1039. tot in 't
jaer 1 3 * o.te toeten een tijD ban 3 1 1 .jaren. 3&aer tegen
feiD Bp toel berfefiert te 3ijn / Dat Die Rem een b?eemDe*
lingReet/ niet fal Bonnen betonen 3ijnenoo?fp?onB uit
Defe lanDen te Bebben: maec Dat tercontcacie ten fel*
benttjDe3ijngeflacBtin Defen lanDen nocBonbeBentof
ten minifenniet bermaert toa#. ©oojtjef berBaelt BP
Dat De ingefetenen ban HeDerlanD / na Bet (tieren ban
Den tob ban &pangien fijn geRouDen getoo?Den boo;
onDerDanen enflaben ban De &pangiaecDen/ Rp toil
niet aenroeren'tgene Bptot De$ ^eifersef tjjDengefien
Beeft / toant Den «Spaenfen aect alttjD tojeeb ijs getoee^
tegen Defe lanDen: maerDeg ïJcifecjStoijtfBeiDBeeftfe
eenen tijD opgeBouDen/ toaecom Rp DientüD boo?bp
gaet/ en Bomt tot Den tijDe De$s Coninc/ becöalenbe
eerfi De toaerfcRoutoinge Die Den -fóeifec 3ijnen fone gaf
in 3ijne en Den ouDen <6?abe ban 23offu en anbece ^ee*
cenban3ijneBamer^ p?efemie/ Datfo beccefjp Defen
^paenfen Boogmoet niet in Den toom Bielt / Dat BP toe!
fag Bomen / Dat De felbe fouDe De oo?fafte 31 jn ban De ui*
terfle beDerffeniffeban Den geRelenflaetDefec lanDen:
maec 't té ai te bergecfg getoeefr.
'ta©eiB DpBem gemerBt 3ijnDe/ en fo BPtnDec
Bett
jonBljeiD grote lief De en affectie tot Die banDefteligie *?%*
Reeft geRaD/ De felbe noitgeBaet RebbenDe/ aengefien Hm
Bp ban jongss op Daec in toa# opgetcocBen en 3ijn üeec ftïmm
baDec Daec bp BaDDe toillen leben en flecben/ Reb> «
benDe De abuifen Dec ï^erBen uit 3üne ^eeciöfiRe^ K
Den uitgeroit: Bern Reeft (feiD BP) noit ten finne»oout
geflaen alle De to?eDe ececutien fo toel metten biece/ K2'
metten 3toaecDe/ até in 'ttoatec te berfmo?en/ Die= KI
men ten feiben tijDe tegen Die ban De ïieligie plag te ge= ten ^
b?uiBen/ toelBe Religie BpfeiD/ alleen toeecDig te30n Jf w
Dennaemban Keligie te D?agen: maerna DatBP uit uSu\
DesS Coninc =^enD?ic ban ©janfirijfi eigen monDeber* ueön
fiaen BaDDe/ Dat Den Hertog ban 2Clbe toa0 BanDe^ ^
lenDe ban De miDDelen om alle Die gene Die ban De Ke* Xjfgï
ligiegefufpecteert toaren fo in ©2anBrijB / até in Defecte
HlanDen enoberalDoo? DeganfcBeCB?ifrenBeiD uitte toaïn
roepen/ en Dat Bern Den ConinB ban ©?anBrijBont*
DeBte De ^ooft-fomme ban Den raeD en Doornemen
De^ Coninc ban «^pangi
Deo1 hertog ban 2filbe/
fo Dat Rp genoeg BonDe enen
afnemen en bemerBen toat
Den gronD toajef ban 'tganfcBe betoerp en aenflag
ban De <3|nguifiteur0: Rp toil geerne beBennen Dat Bp
Doen ter tijD uitrermatcn feer betoeegt toerDe met com^
paffieenmeDelijDenoberfobecl luiDenban eeren/Die
tottec D00D gcfcRihten obec gegebcn toaren/ mits*
gaDerjS in 't gemeen ober alle Defe HlanDen/ Den toel*
Ben BP Rem Bielt fogrotelijc becbonDen te toefen/ en
in De toelBe men beoocBt een maniere ban SiQuffi*
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tt'em te boeren/ Die erger en w?eDer BaDDe gctocefl
Dan De ^paenfe «ginquifïtie / ja Die een gefpannen
garen Wag om alfo Wel De peeren De$3lanD0 felbe/
al$ Dat bolft baer tn te bangen / gemer&t Datmen
maer beBoeft BaDDe een beelD eens 3(jDelingjJ aen te
fien / om totten bpere berwefen te Wo2Den / en Dat \jn
ten fe ben tijDe boo? Bern nam Dit <èpaenfe gefputé
uit Den ianDe te Belpen berjagen / fjet Welft Bern tot
Die ure toe met Wa$ berouwen / en Waert fafte/ Dat
3Öne meDe-b2oeber$ ban Der <8?D?e en 3ijne meDegeno;
ten ban Den «aDeban &tate / tn Bare raeDfïagen lie.
ber met Bern fjaDDen willen (lellen/ Dan Bare eigen
leben fo goeDe fioop Weg geben/ fouDe Bp ooft meDe
ijjf en gocD bp gefet Bebben / om Den ^ertog ban Slba
*n De ^pangiaertg buiten '0 ianDS
BouDen/ en té
nocö ban geen anDer meninge Dan teDat
BP uit alle
fecacDt en3iin bermogen 't geDele £anb ban Dit ge>
too?mte(oube reinigen /en met allen Bennen aenBan*
geren
WeDer
't gebergte
pafferen
al*
öaer Ben
eigenobcc
SlanDen
in roerDoen
te flellen
/ en /on£omte laten leben inrufte enb?ebe ban lijf/ goeDen confeien*
tien/ foDatfe feerberDoolt 3ün/ Dat fp WanenDe Dat
Bp foDanig werft eerd Beeft begonnen na 'gConinr
bertreft uit Defe BanDen: WantBp BaDDe 't felbe al
boo?genomcn até upin ©2anftrijft metten Coninft op
te jacljt / en fpiieben noeft Bier in 't üanD maren/ mant
Bertoacrtf-ober genomen 3jjnDe/ fjnfbcöt aen niet Uk
ïijetjcinilöenbelaOen waren/ maer luiben baneereen
rijft ban goeDe / ja De eerde en notabelde ban Den Ëan=
De / om uit Den name ban De Staten te berfoeften / Dat
De^pan
treeften.giaerDenmt DenHtanbe fouDen moeten ber*
i^p beftent ooft Dat ftp getoaer Wö2benDe/ Dat Ijet
guaeD fo berre toegenomen BaDDe/ Dat net nu niet
meer te Doen en mare om alleen fommtgearme lui*
Den te berb?anben / Die Ben Willig lieten tn 't bper fmij
ten: maer Dat bele ban ben beden €DelDomDaerom ?
murmureerDen/ b?efenDe Dat Dit een gebaerlpft ein*
De fouDe mogen nemen / fo BaDDe BP berfocBt 3fjne me-De-b?oeDeren De t^eere ban Der <©?D?e / en aen De boo?*
naemfle ban Den tëaeDban .State/ batfe fouDen Wil=
lente^oogfiraten bpeen bergaDeren/ alwaerBpBen
boojfticlt Datfe tot rufleen Welbaren ban Den Eanöc
fouDen o?D?e (lellen/ fo fp fouDen bebinDen te beBo*
ren/ en Boemel Dat OP metbeel rebenen nen bertoon*
De /Datfe Den fouDen milten boegen na 3ijnabb8$/ en
'taDbjjg ban Den <©2abe ban ^Wertfenburg 3fln
fcBoon-b?oeDer / en ban Den Jgeere 510210 ü|ol / De welft
öoe bp De peeren ban Bertoaertf-ober in grote acBtinge
toaren/ om De grote Dienden Defe EanDen betoefen:
noefttansf toasf Bet Doe in 3ijn bermogen niet 't felbe te
bertoerben/ en Defe t'famenftominge DienDe nergens
toe /Dan tot eengetuigeni(fe boo? alle De toerelD/ Dat
Bp
ban toaö
berre erbarenDe/
fienDe aenftomen
/ 't gene
Datmen gefocBt
nu Da*
gelijr
alle goeDe
miDDelen
fieeftom*tfelbeboo?teftomenen af te «eren: beftent
boo?t$ niet guaeD gebonDen te Bebben Dat De regue*
flefouDe too?Den gep2efenteert/ atBtenDe 't felbe tot
groten boo2Dele ban 3tjneeere en ooft tot fonberlinge
DiendDesf Coninr enDeglanDgte 3ijngetoeed/toant
BaDDen DeiEf Coninr ïlaDenfulr ten eerden bewilligt/
baer fouDe fo beel ellenDigBeiDö niet uit Bebben gefp?o*
ten nocB gebolgt Doo? 't welft 't geBele 5lanD bp na beöo?ben enbetnielt të geWo?Den/ 't Welft fp Bebben te
wijten Bare onberfaDelijfte W?eeDfieiD/ Die Baer niet
liet bernoegen mette onberD?aeglij6e dcengigBeiD Der
piaccaten / maer nabolgenbe D'erempel ban Den on*
b?oeDen Coninft ïleBabeam/ ja meer geloof gebenDe
ben raeD ban een gualtjft beraben b?ouWe / en ban eenen CarDinael Die De^^auö creature WasS/ en ban
anDere Diergelijfte : fp gaben Den bolfte Defe antWoo?De/
De baDer Beeft u geftadüt met 3Wepen/De fone fal u met
fco?pioenenftadijDen/ DaeropWerDegeD?eben Bet inboeren Der nieu 25iffcBoppen/ ooft toerDen Dep?ibile^
gienonDer De boeten getreDen. ^p feiD De hertoginne en alle De peeren banDen 0aDe getoaerfeftout te Bebben ban De grote inconbenienten Die naDerBanD ge»
boigt3ijn/ en niet alleen bansöuen toegen /maer ooft
II. Deel.

ban beleanbere wo?ben Ben Diberfe bertoningen ge=
Daen eerlijfte
/ fo toel in 't openbaer / atë in 't befonDer / ooft ban
beel
luiDen lief ftebberj? De$ ©aDerlanDö en De^
Conmr. 3&e <02abe ban €gmont toecD in ^pangien
gefonDen/ om in eigener perfoon 'tboo2f5 bertoogte
Doen/ Docft al te bergeefef. ^atfe <e?abe 3loDetoi)ft %> ®tmu
nen D?oeDer eenenftetter noemen /fpljaDDen beter ge* f.00?'
Daen fo eenen toornen öiDDer met b2eDen gelaten te HSL.
Debben/ gemerfttfjpongelijft beel beter eerentoeectis?/ bcitoöe,
)'a een b?omer en op?ecöter €0?i|len / Dan fp 3ijn / en f)p ,toö^
maeftt niet meer toerr Daer ban Dat fp Bern boo? eenen lftL,H
ftett^r
fcfjelDen / Dan De ^eere SlIefujS €B?i(lUiS DeDe ales
ÜP ban ebenfo eerlijfte luiDen atëDefe 3bn/ boo? eenen
^amaritaen toierDe geicBolDen.
«§0 beel De openbare p?eDicatien en bergaDeringen ©anöe
belangt / fjeeft ÖP noit toegeraDen / fjoetoel Bp namaeljs S*"*8»
De^ertoginnerieD Bare belofte eneeD teljouDen/ alfo Kï3*
<ü3oD gefeiD Beeft Dat Bp niet fouDe boo? onfcBulDig bergaf
ijouDen
DeUjeiD nocOteonge(lra
geb^uiften. ft laten/ Die3önennamein p* r(,wn»
SCengaenDe 'ttoeften Der beelDen/ autaren/ fter^
ften/ BP Beeft aen fulfte manieren ban Doen noit beBa- &«»»fim
w*
gengcBaD/ nocljnoit toillen betoilligen Dat fulfte Din* öfngen fonDer boo?gaenDe ozbonnantie ban De jBagiflra*
ten en <©berljeeren fouDen gefcBieDen / gelijft De peeren
fienlijftb
jao1. ban 31J11 bertreft uit Defc SanDen na Ba«ö^
^©e oo?fafte
^uit(!anD / Beeft BP in 3(jne berantlooo2Dinge 2Cnno gn™**
boome* Jractrch
en té ooftenDatDe
berBaelt
1567. uitgegaen/
©aftf*
DatBpniett
meltjftDefe
oouDegeDog
gemeefl: genoeg
^paenfe gnquifirie in 3ijne goubernementen fouDe 'anb.
aengenomen mo2Den : uit melfte oo?faften BP
boo? 3ijn
bertreft De boo?fcB?eben goubernementen in BanDen
ban De ^ertoginne ban parma ober ge(lelt BaDDe/met
ba(len boo?nemenen meininge/ bp 3ijne b?ienöente
gaenin rulleen tnmeDe leben/ totter tüD toe Dat Bet
»0oD fouDe belieben Den Coninft beteren raeD integer
ben/of Dat <6oD De Deure eenjs fouDe openen om Dit arm
EanDte berloffen/ Detoelft BP berfmacBt fag liggett
en berfonften in eenen Diepen afgronö ban alle ellenDeti
en ftatijbigBeiD: fp BaDDen Bern Doe toel mogen met
b?eben BouDen met 3pn goeDtoiilige ballingfcBap/ fon*
Der Bern b02Der te berbolgen:maer a\$ bertooeDe en rafenDe luiDen/ gaenfe Ben aDD?e(feren aen 3önen fone/een ©an
''J«*
ftinDDatnoc
Bter fcftolenlag/
p?ibilcgien JJS,
tegen De getoelDelijft
ban Eoben/entreeftent
uit De aniberfiteit
Der öniberfiteit/ fp boeren Bemtegen^ Dep?ibilegien nen mt
ban 2S?abanb en Deg Coninr eeD uit Den EanDe / en Jen<«5w
fenDen Bern tn ^pangien / en BouDen Den jongen om ^mn..
fcBulDigen ^eere in een UneDe en Deerlöfte geban^
fteniffe : Bier meDe noci) niet gerujl 3ijnDe/ maer tegen .
alle fo?me ban recBteen ban juditie leggen fp De BanD
aen3tjne meDe-b?oeDeren KiDDerjef ban Der <©?D?e : fp ^
berbolgenBembpD2eigementen/ optefteningecnaem serecötc
beerDinge
ban Bp3ijne
"goeDen/en toerDebeel
D?jjben BernDingen
met getoelD
p?ocebu*
fo
berre / Dat
beDtoongen
boo? te 8J25"
nemen/ DaerBp binnen 3ijnen leben niet aen geDacBt gocben
IjaDDe. &p dellen 't $?oce$ banfünemeDegefellenenc«'tic
ban 't fijne / in BanDen ban fommige ongeacBte perfo- J^J ban
nen/ Die niet toeerDig toaren BenlieDenmeDe-genoten^fncc
enBeniieDen ftnecBttf te 3ijn: fp DegraDerenen fetten *an©'
en be> xmmtu
officien en: fpfp benemen
alle Staten
ban ban
Bern ofBern
roben
alle3ijneengoeDen/
bertopfenBem
ter D00D : toat iö Dat anDeriS Dan Dat fp Bern QuijtfcBeU
Den ban3ijnen eeD/ en Bern b?p dellen/ om te mogen
met alle miDDelen 3(jnenbpanD befp?ingen/ Daer bp
men (feiD Bp ) ften üonDe Boe Dat al0 Bp niet Dan rude
focBte/ fPDe troublen Debben bertoeftt/ enaljS Bpna
b?ebe donD / Bebben fp Dem beDtoongen totten ftnjg te
ftbmen/ ia tot fuift eenen ftrijg/ Die boo?genomen të
om3ijnen fonete berloffen/ omlijn leben te befcDer^
men / om 3jjn goeDen toeDer te Krijgen / en om 3ijn eere
te berbcDigen / fonDer nocB aen te roeren ban 't geen De
gemene fafte aengaet.
SengaenDe De befcBuïDiginge ban Dat BP tegen 3t> 3Iufi^
nen*©ber-Beere tn toapene fouDe3ijn geftomen/ ijkt JJJ^
op b?aegt BP/ bp toat tijtel Dat De Coninft ^Bilipsf ( Die öc milu
renerfgenaemtë banfeenD?tft Den^adaert bfln€a^ «öC
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taapeuen
ij Wen ) 't Com'n&rüH ban Cdfïtlfcn en ban ileon toas
nomen
Befittende ^toantljet is notoir/ dati$cnd?ib fijnboo??
faet een 23afïaert toas/ de toelne rebelleerde tegen tien
S«ft»
tóetttgen J^eere en erfgename Die 5ünen eigen 25?oeder
en%-eretoas/ dicBp 00b met eigender Band Beeft om
BalSgebjacljt : toat recljt Badde defe 25a(ïaert / oude
groot-bader ban den Comnu/omna de b002f3 &rone
te flaen * daer op anttooojden fp dat <©on ped?o 3ijn
2$20cdereentP2an toas /en plegen Bern Oen toename
ban Oen to2ede te geben / en ift Dat De «Toninb pnïipS
Bp foDanigen tiitcl 'tConlnbriift ban Cafïllten i$bes
fftrenöe / en fiet Bp niet ( bjacgt Ijp ) Datmen Bern eben
mette felbe mate ban metten / öaer BP andere meDe gemeten Beeft i €n fo noir breder tp?an gebonDen toert/
Die meer des San&s p?idiiegien obertreden engebio?
ieert / fijn ge3to02en eed en troutoe fonder febaemte ge?
&2obcn Beeft/ ban eben defcConinb pjilipS: tSBP
ban niet beie ontoecrOinec te blagen öe förone ban Ca?
frilten/Oan^on -$eöfo* toant<Don $ed20toasim?
mers met geen bloedfcOande/ nocB met 3tjn foons of
toijfSmoo2t bedient/ en of Bp fcBoon öe raapenen te?
gen Bern ais fijnen «Bber-ljeere genomen Baööe ('ttoelb
fo niet iS bolgenöe 3i)n eigen belijdeniffe ) toat fonbe Bp
(taaegt Bp) ban anders gedaen Bebben/ ban 't geen
3fielb?ecftt perron ban «Boftennjb een ban 3ijn boo2fa?
ten gedaen Beeft tegen ben öeifer SCbolpO ban J2a(fau
jijnen <öbcr-Beere* ©oo?ts feib Bp genomen of al 't
geen berljaelt f s niet toare / en toeet BP niet fo BP ^er?
tog ban SSiabanö is / bat Bp ( öe p?ince ) ter caufen
ban 3ijne 25aronnpen en ^eerlö&Beden een ban öe
boozneemfle leden is ban 2&2aband* en toaer toe BP
aen Bern en 3ijne mede- bloeders en mede-gefellen en
aen öe goeöe (ieöcn des landS i$ ber bonden/ en op toat
tonaitien opdien flaettoas Boudende* engedenbtBP
niet aen fijnen eed } i|ier berBaelt Bp öe pjibilegien ban
252abanöcn banbe «Edelen t maer (feibBP) BPÖ^ft
öaer en-boben nocB eigen en bcfonöere 002fabe öie Bern
nader aengaen/ te toeten öatBp tegen öe p2ibilegien/
ban alle3ijn goeden berooft té/ fonder eenige fo?me
ban recljt en jüftme. 23oben dien dat Bern in den per?
foon ban Oen «52abe nan 25nren fijnen foon iü toeder?
baren / 't felbe is fo biaer een getuigenis ban 31)11 onge?
trouljeid en obertreöinge ber p?tbilegien / bat niemant
meeren b?0oo?t te tbnjffelen ban b'oo2faben/ om de?
toeüie bp öe toapenen Beeft moeren aennemen.
2flengaende dat lip fjcm bertotjt/ dat Bp in 3ijnen eer*
(len
tocljt nergenö aldaerbe doet Beeft nonnen bergen
P?fncen
ferfien
of onderBouden / feid Bu / fulr niet nieus te 3ön / öan
fulr Opooh den befren ©elö-Beeren en Capiteinenban
öer toerelö toel toederbaren f en is Bem 't felbe menig?
trsael gebeurt / daer Bp fo dintoilS met fodanige macB*
tige legers in bolland en Eelanb i0 genomen / en niette min met een Band bol boïr Beeft BP Bern met fcBan?
ben uit den felben lande berd?eben / en öten groten ber?
maeröen Capitein den ï^ertoge ban 2lllba en fijn nano?
mer: fo dat Bp BuiöenS öaegS in ben felben landen
fleclns cenenbóet landS Beeft bietot 3(jnen gebieben
(ïaet/ infomma bp 3ijnen eebiS BP« b?eben/ toan?
neer Bp fal iet tegen den felben boen of boo?nemen / öat
fp-lieden öan Bern niet meer 3ön berbonöen öienflte
boen nocB geBoo2faemBeiö te betoöfem «So BP Bern
ban nier meer berbonöen en genen öienft nocB ö^boo??
faemBdö fcBuIdig iS / Boe bomt BP ban nu nocB te feg?
gen öat Bp öe toapenen tegen 3ijnen l$eere genomen
l)eeft> npfeib oon öat öe 53senöer-Beeren ban 25?a?
banö onöer andere recBten 00b Bebben öefe pjibile»
gicn/ dat fp Bire hertogen totgeliibenbienftberbon?
ben 3ijn / als Bier booatjös de Ephori tot Aparte Bare
Coningen dienden i namentliib / om 't robe te bebefli?
gen in Banden eenes goeden ©02ftS / en om te bedtoin?
gen te doen dat recljt en reden i^ den genen / bk iet te?
gen 3#n?n eed foude toillen boo2nemen.
<©p'tgcne dat in de P20fm'ptiegefeid toerde bat BP
Dr
Ö^P?a«tfcert
toe?
ba-nenre'
mm beroeren
/ feidBeeft
Bp /indatRolland
nadien enBpbeland
te b02en teopmogen
fo goeden
De mn* grond met een armepe in 't land toas gèbomen / toaer?
&««■ üm »*onDe ÖP nu ftoariglieid gemaent Bebben in 3tjn
oftoM.
goubernemem toeöerte berend maer'ttjJ berde ban
ben in

1Daer Dat BP fulr oit aencefoffit Badde / tint Op ter con=
trarie bereid iS b2ieben te tonen bande bdo2naemfie
ban öenHlanöe/ felfSbanöe p?incipaelfle Steden/ bp
öe toelne BP eenö^acljtclijb beroepen is p?too?ben / om
'tlanö tegen öe tp?annpe öer ^èpangiaerden en den
hertog ban 3£lba te Bomen bebjpöen.
55at öe <ü5ee(lelijhe perfomn öoo? Bern 3ijn betbclgt
enberjaegt/ en Bare goederen benomen en de tfïehgte
ingeb?acBt/ Bier op feiöljp geen anöer anttooo?ötebcBoeben/ öan öat alleöe beranöeringe ter falte bande
Keligte toegebomen / beel meer een toern «Bodes / dan
bermenfcBen
is menigmael
befcBulöigt/
bat
Bp ficB beel te i^.
f toanI^pbetoonde
tegen 3ijn
tcgenpartpe/

i@oiiu
[!fe0

$oi
Jj!1
batS;
«BeefB 5
^l
j,°cJ[|
boerl

öatfip te beel beröjoeg/ öat ÖP oo^fabe foude toefen ^fl"j
ban'SHlanös
om öatfoude
BPfoberdjijben.
lanbfaem m ]
öaer toeberfiaenberöertfenitTe/
toouöe/ öatmenfe
<©e Staten Badden in 't begin tot'SEands beBouö
goed gebonben / bat ö'een en b'anöer Religie fouöe on?
öerBouöen toeröen: maernaöerBanö öoo2öe öertel?
Beiö/ fïimmep2actijben enberraöerpenbanöebpan*
öen /öie onöer Ben gemengt toaren / 3ünfegeleert en
getoaerfcBout getoo?Den / öat Baren fiate in gebaer
flonb bantn'tuitter(tebetberfte bomen/ ten tóarefp
b'erercirie banöe Koomfe Religie fcBo?ftenenberbo?
f öen / om öat ten minften De papen eenen anöeren eeö
aen öen paus Baööen/ Diefp Bogerarbtcn öan Die fp
aen Baer ©aöerïanö Baööen. 5ln öer boegen Dat fp in
öebergaöeringete SeiDenen Daer na inDebereeninge
tuffcBen Holland en beland t'famen oefen articule be? gen
(loten Bebben/ Dat een üSeligie alleen in J^ollanö en Ee? |W«
land
foude toerben toegelaten/
ËJ,j|
boo?geBouöenenbertoont
toert)DotBfeiDfulr(ai(teerfitegen fijn fin toas en mZ\
toel begeert BaöDe Datmen 't gelaten BaDDe/ Daer ban
be peeren ban Rollanden ^elanbjjem foubengoeDe
getuigeniflfegeben.
«Dp 't gene datljp fouDe Bebben begonnen inteken?
gen liberteit ban confeientie / feiö BP / fo fp öaer meDe
menen DatbP fouDeDe beuregeopent Bebben tot foDa?
nigegoDlofe feiten/ ais öagelijr beD?eben toerDen in
Des$2incenbanparraal&of/ Daermeneen2Ctfieiflte
toefen
of in «5oö
te geloben
booj fpelDeBouö:
fo anttooo^t
Bp
/ Datmen
foDamgen
bjpljeiDbp
erfgenamen
ban
Seigneur JDietro 3iiopfïo toel mag gaen foeften. |Baer
een Ding toil Bp toel geern bcöennen / Dat Bet blinnen en
glinfleren ban De bperen/in Detoelne fo beel arme CB**fienen 3öngepijnigt getoee(l/3ijnoogennoitfoaenge?
naem iS getoeefi / ais Bet Den ^ertoge ban 9iiba en den
^pangiaerDen toel berblijD Beeft : en Dat Bp altijD ge^
raöen Beeft / Dat De beri;olgingen in HeöerlanD fouDen
opljouDen. ^eiö 00b Dat DeConing ais Bp banEe*
lanö fouöe af baren en na ^pangien bertron/ Bern
uitö2ucbelij& belaftebeel luiDenban eeren/ Daer men
bermoeben op BaDDe Datfe banbe Ueligie toaren /te
Doen fterben / en Dat BP 't niet BaDDe toillen Doen/ maer
De luiDen felbe BaDDe laten toaerfeïjoutoen/ toel toeten?
De DatBP fulr met goeDer confeientie nietbermocBtte
Doen / en datmen beel meer <©ode beBoo?t geBoo?faem
te 3ijn Dan Den menfcBen.

^f ,
8e,at1

<®P 't gene / Datfe feggen / Dat BP De Sïeligteufe jam?
merlijb Beeft Doen bermoo?Den/ feiDBP/ batBP Bern
niet ban genoeg bertoonberen ban Baer onbeff ïjaemt*
Beid /gemerbt dat fpniet alleen toel toeten dat Bp ban
fulb getoeld een natuerlijb aftreb Ijadde / maer 00b öat
Bp fommige Badde doen erecuteren en aen den leben
flraffen/ die fodanige erceffen bedjeben Badden /en
andere bande boo?naemfïe/ ja ban feer groten Buife/
doo? 3ön p?incipael(le i^of-dienaerS Badde doen bafl
Bouden / De toelne alleeniijfe na lange gebanbeniffe toa?
ren los gelaten / in aenfcBoutoinge ban öen Buife daer?
fe af gebomen toaren.
^at inde pjofetiptie te pjijfenis/ feid BP/ të&tt

m
5e,*J[
fofj
wiiijfe
JeS«J
m0o^;

$w
Jj J'
Sani
bert.
g"«
's'

(foi.i<

^090

poinct / Dat De10Coninb
nooit Den ophertog
ban / 9Clba
bV'ö«
bebolenben
en zo penninb
te (tellen
nocB BaD
ocb jgjjjj
berflaen foude Bebben fulr gedaen te toerden/ dan met „.. cn„
goeden danb en toille ban de onderfaten. ^0 dat toaer penrani
iS (feid De $2ïnce ) Dat De hertog in een fabe ban ful?
ber importantie en De oojfabe is getoeefi ban Die Doob
en berderffenijTe ban fo menig ioco perfonen/ 3ün
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commifiïe beeft te Duf «n gegaen/ toaen* Detfraffe/
Die op 't fclbe gebolgt is > typ geeft bem 3tjn ueuce 't een
of'tauber flaenbete botiöen / ïjceft ben Comnfe fulr
Den hertog ban 3ülba bebolen geljab/ fo ban ÖP öen nameuant
wanm'e
/ Beeftblijft
On 'tbem
öem / niet
bebo*
Jen
/ benfeibe
n tnacmontgaen
ban tpran
om bat
öp
Dien niet Beeft getfraft / bic uit eigener maebt fobanïg
een tpjannpe ober een b?p en toanb bolft Iwft Dozben
t'onrecbt en met gctoelb gebmiben. a©aec uit ban ge*
noeg blijtu bat öP in alle manieren baer aen felfjö fcïjul*
Dig i#.

erland/e Beroerten.
uittoijfenbanbeb2ieben ban ïtoba en anbere ) entoa^
re b« fecourö in tijbtf niet aenaenomen. 55aer op mn
guam^ongianin-tlanb/ enboètoel m bpanb bier iSj
geecneöefabemeteenmom-acnficbttoilbebecben/ fo Soraie.
feonbe lm nocljtanjS boen bljjben bptie b?iebenbie bn
Dame met 't Coninr eigen banb getenent / en bp eenen
^ecretacit
f ban 3ijnen ,§tate gecontrefigneert / en met
Coninr toapen en fignet gefegeit / tk genoeg betuigen
toat ijp <©on gian belaft en bebolen baboe. <©oo2bc
boo?f3 b2tebentuaiö bp geleert getoo^ben/ bat alle be
onberfcljeib tn|Tcfjen ^on g|an / ben ï^ertoge ban nu
ba en ben <02oot-€ommanbeiir toajef getoecfï/ bat
v^ongjanbeel jongeren onboo2ficDtiger toag banbe
anbere/ en bat öP niet bofï 3ijn bergift fo langen tijb
bergen/ nocb. 3jjnen laft fecrect bouben of beinfen : bcr*
baelt bo?berjS/ boe fjet accoo2t met <©on §an tegen
3ün en ber Staten ban ^ollanb abbij0 gemaebt / en be
Pacificatie ban <©ent bp 3&on ^an geapp?obeert en
bef tooien/ boeteenen balfcbenceb gebaen/ en be fel*
be gcb20feen t'0 : en b?aegt baer op/ ter toat caufe bp (be
Coni
nb) fjem bomt bertoijten be pacificatie ban
<6ent / bk boo? ben ||eere ban heileg bem babbe boen
beiblaren bat Ijpfe niet gcfint toa0 te onberbouben / of
fai üpt'3ijnen acfjterbeel en ftlmbz een p?ibilegie ge^
meten / 't toelb [\p felbe opgefeib en baer ban bp affïant
gebaen fjeeft* 5©aerna betbtjfl bp bat ban 3tjnentoe?
gen/ be<0enerale Staten en bie ban ber Keligicniet
en tsEboo?genomen gebjeefl tegen be pacificatie ban
<©ent/ batbe Malcontenten ben brijg begonnen boe*
men gereeb toaö om 3&on g|an uit ben ïanbe te tf aen/
en be affcljeibinge banbe generaliteit / geburenbe be
belegeringebaniKaeflricbt. ^e reclite oo2fabe toaer- ©efc&et»
om be naalcontenten fien ban ber generaliteit afgefom S"X
&ert bebben/ toasS baet tegen be Religie en begeerte K'
bantetjeerfcben/ biefiarebertenfouitfinnig enrafen* «enboo?
oe bulgemae&t Ijebben/ banbe bïelbefp eetfl gepo2t ?nei?u
3Dnöe/ Bebbenbe felbenamaelsf gefocljt metten beb, »?«?
mantel ban be pacificatie ban <©ent te bebleben. ©er* &c&ie>
Baelt boo?t0beongeftabigbeib ber IBalcontentfe J^ee* KS
ren/bleeerfl Dienen toen hertog ban fïlba en <©200t- |SV
Commanbeur/ alsfoffe baregeljuerbe bneebten toa* caneban
ren/ fp boere bm brijg met alle fïren
ib tegen <Bent*
Dem / toeinig n tjjto baer na bomenfc met gtgbe
Dem ban ben ®m,
b?ebe banbelen/ en too?ben bpanben banbe ^pan* fam>
giaerben. 5^aer na bomt 3£on 5!an in 't lanb/ fp bol= Sc,bi,a7
gen en btenen Bern / en foeften alle mibbelen om Ijem in ïnïX
ben gronb te beberben. ^©on giangs aen(lag om Dn m.
Cafleel ban '2finth3erpen in te nemen gelubt bem niet/
fp berlaten öem ooft /en fenben om öem te beroe*
pen : öP Beeft fo faen be boet in 't £anb niet / fp gaen
tegen Baren eeb fonberiet metten Staten of bem te
communiceren/mijn J|eereben CertsBcrtog ifêatbiaes
ban (©ofienrtjb ontbieben. ^e felbe geftomen 3ijnbe/
en fienbe batfe boo? bien toeg tot öaer intentie niet
bonben geraben/ fp laten öem baer fitten/ en fonbec
Bem baer eens ban te abberteren/gaenfe ben hertog
ban 3Cnjou öalen/ fp b?engen Qem mebe en beloben
Öem groot toonber. ^aer na fienbe batfe Bem niet
baer toe bonben brengen / bat Bp Öem tegen be Staten
«©enerael toilbe opbjerpen tot een ^ooften tegen bie
ban be föeligte / fp berlaten bem ooft en gaen ben boe*
gen bp ben p?ince ban Parma. ^jjnbaer oobeenige
baren ber 3ee fo ongeftabig/ of toeerBanen op eenen
toren fo toanfeelbaer/ alö be raefcflagen banfobani*
ge luiben i bk Dacr meenen fo Boge gefeten te fijn / bat
Ben toe-gelaten foube toefen met fobanige grote en
macljtige pinteen alfo te gecben i
<©p'tgene/ bat in be p^ofcriptie gefeib toerb /bat ^open*
Bp
met getoelb
en oproer
be gemeente
/ tegen %
Dc"
ben Bern
toil banbe
Staten/
foube ban
öebben
boen berbtaren
SSaar?
boo? öutoaert en befcberm-beerban252abanb/ baer bün2B?a*
op feib bp bat be peeren Staten toeten/ bat öPben* Jp*J
luiben noit een tooo?b baer ban Oabbe gefp?oben of SS»
berfocbt:maer Dat ÖP ter contrarie groten toeberflant nnaeu .
en toeigeringe baer tegen bebt 1 felfö aengaenbe ban 't
H uïtenantfcljap ^enerael / eer öP toat tooube aenbaep

<®p'tgene Bp Bem beroemt/
boo? 3ijne matBt
bp na alle be ftebenban I^ollanb bat
en Eelanb/ b'eenn
a
to'anbec fouben belegert en ingenomen 3ijn getoeejt fo
met fioamenber banb atö bp compofttie / fcib be pjin*
ce/ bat öP m bier jaren ma«>c ttoe of tyk beeft berobert/
en
met benmeeriCurfi
bolrteenflnjben
mac'ljt / ban
noit beeft
gcljab
om
tegen
en batfjp Bern
bit grote
feïjan*
De té/ nabemaelbp fo groten boo2beel inbefelbe lan*
ben Dabbe/ batfjp baer uit gebeèliö berbjeben. 3|a
ter contrarie bsitlp foblaeu creufatie i$ boojt£b?en*
oenbe ban
ban be btfo?b?e ban't &paeng
ferijgtfbolft 't/ berbin
geeft beren
bp te bennen
bat bp nocb beguaem
noclj toeerbig të te gebieben/ alsf bp met fo groten booj*
Deel en mibbel 3tjn folbaten niet bonbe in bebtoanu
fjouben / en toerb bebtoongen te bebennen bat be p?in*
ce met mijn peeren ban ^oilanb en Eelanb / met 4 of
5000 mannen fjem meer ban 60000 Ijebben berfïe*
genenallengöhenöboen teniet gaen/ etiteitoülen bp
In bier boegen 3ijn gelb en brögöbolb toas berguift en*
be / berloojö ÖP binnen ttoe maenben tijbtf bet Coninu*
rijft ban (Cbunitf en la <©oletta / met beel meerber
fcöanbe en confufk ban oit eenig macljtig P2ince öie
uit fijn lanben fó berjaegt geto02ben.
ET
©02ber$ berfjaelt öp be tp?annne ban ben ^ertog
kogen ban 9fHba/3(jnen groten öoogmoeb en 't oprecfjten fijns
f nu ban
beelbt
2flattoerpen
afteelban
be /toetge
/ ael
ringe
be ftn'tC
bergabertnge
ber graten
Clener
betf paue?
Difpenfatie ober be# Coninr eeb ben lanbe gebaen/
'tberbiebenbanalle^cljolen en öniberfïteitentefre*
Quentercn buiten '0 lanbtf/ uitgenomen iftome/ De pu^
blicatie ban 't Concilie ban €rcnten / 't inletben ban
be nieutoe SSiffcöoppen / en ban toeber ban ben 10 en
zo penninh eeutoelijb burenbe / en boe bat bp alrebe
befloten öabbe be boo?ncem|te en belle bo?gerö ban
25?uffel omfjalöte brengen/ ais ÖP betijbinge breeg
ban bet innemen ban ben 252iel/en ter felber tijb guam
be P2ince anbertoerf aengefoebt en gefolliciteert fo toet
bp biberfe luiben ban ceren / alg uit ucaebt ban 3ijn eU
gen eeb/ fcbulben plitbtbaec bpöen lanbe mebe ber*
pliebt toaö / met getoapenber fjanb in 't lanb.
«105? ©anbe gereebtige 002faften W bp ben j^tneeen
De Staten ban l|ollanb en Éclanb gegeben beeft / om be
Jee toebluebt totte uoapenen te nemen / 't toelb ben boo?f3
?"/ ï^erto ban 5Clba en ben <02öot-Commanbeurbèc'
■nana bolgt ge
bebben/totopbenöagbatbe^panoiaertjesge** rebolteert en gerebelleert öabben / en ijoe bp ten felben
I1 ö te-. tijbe Ijem baer tegenjS gebjagen (jabbe / metgert bp niet
tct
bat be Staten (©enerael be benniffebaer ban nemen
cnoo2belen/ maer'tfelbe Debben fp (feib (jp) alrebe
gebaen en fjare meninge genoeg berblaert / fo toel boo?
be pacificatie ban «©ent/ algbooj'tbecbjijben ban
^ohfjan/enbeelbaben en getuigeniffen meer/felf$s
boo2 bienfp öem noit «ebben toillen ontfïaenbanben
lafibien bp nocb bjatf b2agcnbe/ ftoetoel noebtanö
bp 'tfelbe tot biberfe reifen aen öenlieben berfocDt
©02ber berbaeltbp öenfjanbel banbe pacificatie
ban <6ent / be bomfïe ban ben i^eere ban BlufTP in ^e*
titim lanïl t,l,öcn P2tnce/berfoebenbea|Tiflentie totte ber*
lm. oberinge ban bet Cafleel ban <*I5ent/ be loelb OPöP
tijbö beguam/baer boo? belet toaö/ bat bc ^pan\jiaerben bebanbennocl) bebloebfj^öbenbe banbe berfe moo2berpe in be bermaerjie l^oopflab ban SBnttoer*
pen beb?eben / en bol rooft en buitö / biefe ben goeben
bojgecen babben afgenomen/ niet eengelpeerecutie 1
in Scfleüc ban <0ent/ al0 binnen 2(lnttDerpen bonben i
boen: betuelbfp 00b niet fouben gelaten Beööen (na/ ben.
^atfeinfgelij^toaerbpöangen/ DatBp Dooj ophoer
X 4
ban
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fcopcn* m\ht gemeente ban <6ent/ tpm Beeft laten Biefen peeren öe <6euerale Staten / mitfgaberg alle De
Èc'fBou'^uj^n^ncutijan^laenïJcccn/ feiti l)p 't feïne te lintooonberg ban befe glanben/ Die met een eeti*
2'
Bomen
Doo? ontoetenBeiD
Der faBen
De bier Ie* (impertinent/
D?acBteItjRe fiemme
De boorfcfijeben
a!«
ban
Dentflanb^ban
©laenberen
Rebben: toant
De berRiefinge
beb?ieglij&
in tooo?ben/ articuïen
enganfefi en*
©Iaën* niet eene/ maerDiberfe reifen geDaen / nietgeburen* rebelijB 3jjnbe bertoojpen fiebben / fonDer reben en
beren.
De De beroerte Die Daer getoeefl té /maer na Dat alle fa* (berftanb ja ban finnen berooft toaren. jBaer toien
feibfiP/ fullenfp battoijS maften/ Dat een bo!B met
felbe
't
ebben
fi
en
/
toaren
aem en toel geflilt
fo lange en geburige <®o?loge geouelt/ bic niet Bon*
Ben b?eebf
aelberbolgt enbaerom aengeBouben / fo toel nen toefen fonDer 1 00000 inconbenienten/ foube ee*
menigm
aenbe peeren Staten <0enerael atéaen fiem: boclj nen bjebe gaen bertoerpen/fo t)ie eenigfintf rebelijB toa*
Babbe fu(r nocB tot bier flonbeniet toillen aenbaer* re4 berBaelt 006 bat be felbe generalenen en met geme*
Den.
<®p 't gene fn boozté feggen/ Dat fo toanneer pe* nenabböfeeenb?acljtelöR5ünberto02pen/
nietgefcBieb.
in eene
^tab
alleen/
maerin
allen
10
geltjüfojmig
5open>
beJrijet
fiabDe
/fipbie
fp?eBen
manöopbe coritributien toilbe
aentaflen/ gualijR tracteren/ in geban&enifTe ^eibooBbatBp niet Beeft belet/ bat be boo?f3 artiru*
boen
op be
Ien onber 't bolB fouben Bomen : ter contrarie iö Bet fo
ramn&tt' toerpen of ook boen piüeren / beroben en ter boob b?em berbe ban baer/ batmenfe feibe Beeft laten b?urnen met
iifc-n.
gen. Ster op feiD Bp/ battet niet ban nobe en fp baer op bp geboegber berfelaringe ban te nulliteiten ber feïber/
iet te anttooo?Den boos be Staten <0cnerael/ al^bte ia be felbe articulen toaren gefonben getoeefl in alle
felbe toel toeten batfulr berfierten ontoaeracBtigté: ^obincienen ^teben/ om be felbe getoonten boo?*
23f«r
jafp toiflenbaer tegensS/Datfip beelmeer fpbefcfjul* geBoubentetoo?ben/ ten einbe mennocB een gemeen cetibe
nte Dat)
Itjb*
groter
Digtengelaflert getoeefl ban toegen jijner
abbüö en refolntie ban allen ben felben berBrijgen.
fpfiier
gene
't
en toare
/rtoaren
nnigBeib
factjtfï
en
b
faemfiei
v©atfe uittermaten guaeb binben De naber önie nabcd
ber belebiebeel
boo?toerpen toaeracïmg/bae
Rlaps Ijebben / lutbe tieren en fnateren / ben toelBe men t'^trecBt gefloten/ baer op feib BP/ b'oo?fanete toe*
Den fnateren toel foube benomen fiebben : bocD ten toag fen/Datfe boo? cjuaeD BouDen alle 't gene on# (reben goeb
Bern niet beroutoen/ en foube fiem alttjbg berblijDen i$f / en renenen tot Bare fcBabe en beberff eniffe te bienen
ban Datfip iiebergefiab Beeft Dat Bern foube ongeltjR 'tgenetotonöbeBoubentoelbaert té. &p Babben alle mxté
Bare Bope geflelt oponfe oneenigBeib/ fp Babben alre*
gefcfiie
te boen.Den/ ban bat fip 't anDeren foube begeert Debben be eenige p?obincien ober Baer 3ijbe geb?acBt/ooB ijab*
£>* bele belangt be negottatte ban ben Heere ban benfe tot Baerber Banb fommige bergiftige luiben / tic
35etie>
Qotiatte ^ellesv De toelBe tébeBent getoo?benatébolbeb?ogss
Ben mibben onber ons? lieDenBielDen: Daer tegen töaf*
ban De
fergeenbetjuamer
nocBgetoiflfer p?eferbati)f tegen bit
en gebeinflfieiD toefenbe : befe befcfiulDinge feib fip tg
igcere
ban
balfcfi/ Baer aDD?efferenDe aen mijn peeren be Staten fenijn DerttoeD?acBtDaneenD?acB«gBeib. i|p beBent
<©enerael/ Die fobtjfïelijR 3ön lillen ontbeRt Bebben/en batBpbeanieeerf!geD?eben/DatBpfe Daer na gebo?*
Bern te berflaen gegeben/bat be geen bie^pangien niet Dert/ en Dat BPfitB beneerfligt Beeft Datfe mocBt on*
geftcn fiebben/baerom geen beeflen 3ön.l£p beBent ban DerBóuDen too?Den/ ennotB roept Bp fo luibe aenbe
Staten <0eneraei / bat niet alleen fp/ maer alle
't felbe geboelen te3ijn getoeefl/ até be Staten boo?* peeren
be
toerelb
Bo?e / onberBoub en betoaert utoe önie toel/
noemt / batmen Bern geen gelobe meer befioo?be te ge*
enfietneerflig
toe bat gpniet bptooo?benofgefcB?ifte
ben / ban eenen bebjieger / Die al0 een inflrument toag
uitgefocfit om alleg in 't beutoert te (lellen tegen ben alleen/ maerooB metterbaeb tererecutie fielt 't gene
pijlen meteenen banbt'famen geBnoopt
anbren / om 't toelB ban gent te geloben/Bem niememt BetbuffelBen
meer oo?faBe Bab gegeben ban Bp felbe : toant Bp tegen engebonben/ BettoelB gpin utoen3egel boert/ mebe begji
9>
. Den p^ince feibe / bat BP fo in be gratie ban ben Coninn brengt en bebuib.
teifei
Ban
<©P'tgenefp feggen/ batBP bet Dan ttoejarenBem
l (lonb/bat baer fiertoaerj$-obcr geen ï|eer toasf/ban ben binnen
^nttoerpen Babbe ontBouben / fonber baer uit iyïo.i
toelBen ben Coninfe beter geboelen Babbe ban ban Bern/
baen
remin
„enbatBP BemgeDocBte nocBfo beletegeb?uinenente te gaen / en bat BP getogen toajs binnen ötrecBt. 9ïnt* btnnet,
tooo?b Bp/ bat Bet goeb te ficn té / batfe feer toel toeten
'ta©el& feib be $?ince/ Bern fo lanrfo
(foi.it)„implopercn.
meer acBterbenRenbebenrijgen/batmenfönenfiop
toel toatBp Doet/ eben até ofBp binnen De ttoeiarenniet
Babbe ban boen geBab/ foBP bie fo goebeftoop Babbe ttoe reifenin ©laenDeren BaDDe getoeefl/ altoaer BP
toillen ober laten / al0 B«m öe gefpangolifeerbe menfcB met Bulpe ban De bier leDen ban ©laenDeren beter o?* Öecft
DacBttoösf te manen.
D?e tot '^HanDsffaBen geflelt Beeft/ Danfetoel geerne ültrccli
fagen : maer Dat Bp na ötrecBt toajef gereifl/ Dat toass
©an be <©P 't beranDeren en af(lellen ban De CatBohjfie <©f? De
apofleunie en Bet etterig gef toel/Dat Ben fo feer Doet/
beranbe'ficiersSen 5Cmpt-lieDen/ en 't (lellen bananDere Doo?
3Öne autoriteit/ Daer op feiD BP : en of Bet <©oDe alfo be* toant Defe reife Beeftfe tot aen 't Berte toe bertoonD / geSL
©fff/ lieft Babbe bat BP be macBt geBab Babbe fuljc te boen/ merBt Datfe Baer betoo?pfo bartelijBgemaent BabDen
cifr^.
Daer foube fo beelguaebtf niet uit gebolgt Bebben/al$ en fo bele p?act[jBen DageBjir boorfloegen/ en ftet fo faen
men gefien Beeft ter fafee banbe fcBeibinge ber p?obin* atéBPflecBgi maer eenss binnen ötrecBt fiem bertoon* PflW,
/ met Bulpe / bpflanD en raeD ban De peeren <0eDe*
tien b'een ban Denanberen/entoil geen grote moei* De
puteerDe
ban De Probincien / fo fagmen alle Dien nebel
te boen om op De balfcBeberfierDe befcBulDingete ant*
Baeft
bertrecBen/en
fo beel Caflelen alfle nocB betoaert
tooo?ben / gemernt Dat ober al Daer Bp W getoee(l ig bp
'tbernieutoen ban De toetten /BP alleen geDaen en te BaDDen / om Baer tp?annpe Daer in te bebefligen / toor*
toern geflelt Beeft ful&en lafl en bebel/ até Bet BenlieDen Den afgetoo?pen/enfo belefleDen berfeRcrt/ alfo Dat
Ben maer een^taD Daertoat aen gelegen té/ toaëo*
(De Staten <0eneraei ) belieft BaDDe Bern te geben.
25elangenbe Datfe Bembertoijten Bet goeD gelobe/ ber gebleben/ Daer in Bern 't Dooft ban De boorftfirebcn
oe&e^
^open* Dat Bp onDer 't gemeen bol» Beeft / Daer op feiD Bp / Dat aenfiag toasf BouDenDe / De toelBe Bp nocfi niet af nonDe
$?uicen Bern leet té fonmjbg niet meer geloofd te Bebben : toant na fijnDer BanD Beren/ fonDer eerfl Die afgryfTelijBe
autoji'
moo?D te Doen aen Den genen/ Die Bp 3önbaDer toa^
teit en
Bp foube
al
ober
lange
met
«6obe;S
Bulpe
't
llanb
ban
aenften alle
befe ^paenfe builigBeib gefuibert Bebben/ Babbe noemenDe.
bpben
5^atfe Bemboo?té opleggen/ Dat fip alle (0eefïehjBe
boiuc.
Bpfe Bonnen toij$ manen en baer toe brengen tot 't gene perfonenberjaegtenuitgeD?eben
Babbe. «tëptoeettoei
bat Bpfefomenigmael/fo toel monbeling/ atébp ge*
Drein
iaaö fc
fcO?ifte Babbe boojgeflouben.
mijn
l^eere
/
(
feib
Bp
)
bat
't
felbe
niet
toaeracfitig
i0
:
ben ftji
I^openbe be b?ebcBanbelinge ban <£olen / Datfe feg* maer toaeracBtiger bat Baer ï^ooftman tie boe binnen
betjati
gen/ Datfe fouben gerefolbeerten gebecreteert Bebben <6?oeningen lag/binnen ber felber (lab Babbe boen ban* papen
)e, fenere poinrten en amjbelen/ bie fobilltjn/gracelijB gen en fpannen alle tk ban De fieligie/ en 00B fommige ©?fcf>
bjeöe*
iinge ban en rebeltjB toaren / bat alle luiben ban goeben oo?bele bermoo?t/ja ben 25urgemeefler felbe/alletf tegen fijnen
coien. en berflanbe nennen en belijben be felbe fufficient en ge* eeb/ fiebbenbe albaer be öeltgion0-b?eDe ingeleiben
noegfaem getoeefl te 3|jn.
gef too?en en be gnie ban atrecfit met fijn eeb en onber*
hierop feib be Jkince/ bat BP (beConinB) met teneninge bebefligt/ toelB fijnbe fo Bebben i)ü ban 3ün*
«enen toootfe niet beter Bonbe uit feggen / Dat nujn Der 3öbe Ben felben berfocB? te berfeneren.
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©an
Sflengaenfce bat Bp metten peeren en p2incipalen 3fi? j Ooubcn/atë of Bp Daer in gebeden toare.^o fp bem ban
beloften of p?efentatien t'fijnen too?öeIe BaD*
SSn*
ticl Dan
tanöcnfïcf»fuljc
bebtoon eenige
Den geDacn/ en fo lip De felbe getoeigert BoDbe acute
itixtt 0*n
fü« öefe
getocefï
te oeöanödt
berttecben fjecft
/ en öatfc
Bun baDeclanD
Wef> tetoerlatenenauanDoneren: toieiffer (b2aeat bp ) Die nemen / toat bonnenfe baec in anbetjs flraffcn Dan fijn
fïanöbaftinBeib en troutoe / Cobe en Deu JBaberlanbc
Sw" öaerfïecljtsi eenen Beeft berjaegt* macrfo De tojefeen
IW.
'tDenberfcB^icfeen
gun eigen
confcientie
geboelen / betoefen/ be toelne |)p böo? alle 't goeb Der toerelb boo?*
ban binnenbanbecbolgt
nebben
/ enaitfenfjcifcöc
bofc gefielt en Bogec ban alle 't felbe geacBt Beeft. ©02öer£
geefïen fujjc geguelt / Datfe fijn geDtoongen getoeefi ban feibBP/ bat Bern fobanigc p2efentatienalfTefeggen/
felfs
ban D'eene
plactfe totö'anDer tcbetlopen/ toie noit 3tjn gebaen / niet Datmen Bern niet en ban te bo?en
moetmen
Daer ban
be fcbulD geben / ban eben [jen fel* toel en fcfierlijK De toetc gebaen fouDebebben/ Dat Bp
toen /Die met fuiberontroutoeDe berberffcnifTe Bareg tec toerelD geen Dinn BaDDe feonnen eiffeben/ aen^
eigenen ©aDerlanDg Bebben betont en te toege ge* gaenbe fijn eigen en particuliie faben/ of men fbuDe
fyacBt.
Bern 't felbe bettoilligt of beracco?beert Bebben : en bat «
09 be i&et të lacBeng toeert ( feit BP ) öatfc ïjem een Bppo? men Bern boo?tg beloben toilbe 3(jn foon uit De BtcBte* «
efrsui* tcijt noemen/ Die Bern nocBtang noit tegen Den gebeinft niffe te ontflaen/ Bern gebenbe alleftjn fïatcnen offi* «
Kat noclJ flefïmulcert Baboe : toant aïffe nocB fijn b?unDen cien / en Bern alfo beel goebg al0 BP BaDDe (fo toel ban «
rftfare toaren Beeft BPDente bo?engefeiö en getoaerftBout/ 't geen BP tegentoooibig toa# genietenbe / aljö ban Dat? «
m w tmtft De aoo^De om bjaeiDen ban Baer eigen berberffe? men Bern benomen BaDDe) ergens in ^uirfïanD toe te cc
j«w niffe/ om öatfc ben toeg ban De bweöe en barbarife boegen/ en Bern ban alle fijne fcBulben teontlaflen/ «
toerbolginge toaren nemenbe: baernafrjnbe &arebp? ennocBDaecenbobentegeben 1000000 gulben in ge- <*
anbgetoo?Den/ entoeet Bpniet toat Bppoccifie Datfe reben gelbe en ganfcBgoeDebecfebecinge: maerbett^ cc
aen Ijem bemerfet Bebben / ten fp Datfe Bppoccifie noe? fo betre ban baer batmen Bern foDanige conDitien fou*
Degep2efenteertBebbett/ batmen noit fobeel ban Bern
men Dat Bp openbaer oo?loge tegen Ben boeret.
»?n«
&V befcïjulbigen Bern ban toantroutoigBeib/ atë Beeft nonnen toinnen / bat Bp eenige befonbere articu* (roi.n.}
in fijnen naem Beeft toilien ober fenöen/ maer Beeft
'rö
6e* DiffiDentie
öatÖP fouDealle
faben fijn fonDerenDe opeeneeutoige ïen
suiötgt
en toantroutoigB
eib / en Dat föne confcientie gefïabelijbgeanttooo?D/Datfo betre fp Den bjebefous
ben beracco?beren op fulbe conbitien al£ be boo^fj
Ï.S' öoo^nnaegt toerö met Cain en ^uba^. Hier op feit Op/ ^tatentoaren toerfoeaenbe/ DatBP Bern Daer meDc
°J;"a' fouöe
enofDPBp BemfcDo
opBaeroCain
ngetrou
fjeib/ Bielt boo? bolbaen / niet begerenbe anDere conDitic/ Bet
baec om onfonbe
moeten erDe
gelijk toefen
en guDa0*
toant baetisf eengroot onDetfcBeiD tuffcBen Bet mif? fp goeDe of guaDe te genieten / Dan De felbe Die fp luiben
tcoutoen ban De belofte en genabe <0obe$7 bie niet lie? fottDen berbrijgen/ en bat BPBem felben ban Dege*
gen ban/ en tuffcBen Dit toanttoutoen/ alfmen op De mene fabe niet begeerbe af te fonberen.
tooo?beneeng menfcBenDieeen toalfcBlogenaec enbe?
^aer na bomt BPop tefententie enfeib bat alle *JjJ
fojiegec të / en Die geen ttoutoe nocB gelobe BouD / Bern ^pangiaer^engefpanjolifeerbeban toat qualiteit ófSe$m
niet toil betroutoen nocB berfefteren/ infonöerBeib boo? conbitie Die fön / fonDer pemanD te refpecteren of uit te een op
ogen Bebbenbe De fcBone ejcemplen ban be arme |iao?en nemen/ DiegefeiD Bebben of toiilenfeggen( geïijbaliS J?JgJ
toan <0?anaDen/ Die genoeg banbefe beloften fouöen Defen eerlofen ban uitgeeft ) bat Bp een fcBelm of berra?
toeten te fp?eben/ enDeDooD ban De peeren katoen öecfp/ bat fpbalfcbelijb en tegen DetoaerBefbgefpjo*
toan €gmont en ban J|oo?ne / Die ftoljt genoegfacm be* ben Bebben / baerentuffcBen batfe Bern b2p en floutelijö
tojjfen.$|p feit Dat Bp niet s$ tot Die toanBope ban Cain fobibtoilgaljfe toilien/ in ben ban boen) berbicbenbe
en Subag gebomen/ nocB Doo2Cfob0 genabe nim? Bern 'tgebjuife bantoateten biec/BPfalbaetomfPöt
metmeer bomen fal: maer Dat Bet uit öefeto?eDe toer? Baecbetbittert Bette/ niet laten met ftjne goeDe b2ien*
Danninge genoeg blijbt / batfe felbe be gene fijn Die Bare ben te berberen en leben fo lange al# Bem«i5oö baec
confcientie meteen b?anb-pfet getebent atë giuöasv toe fijn genabe fouöe toedenen/ in toientfmacBt alleen
toetbaeft al£ Cain / en ban <©ob bettoo?pen alg &aul/ 3ijn leben en Dood i& ^Cengaenbe De goeben Die BP
Öebben. ©oo?t0b?aegt BP ben Catbinaei banaan? nocB befit/ betBoopt BP batfe Ben toelfo biet fullen
toelïe/ öiefo beei tp£ met fïuberen Beeft otoetgeb?acBt flaen / batfe elbetë toel een beteren Boop moebten gaen
toat BPfaï anttooo^ben/ op Dien boojtccffelijben en foeben / en nopenbe Diefe Bern 3ijn ontBouDenDe / Boopt
toijfen <©2ateuc / bte fijn ©abeclanb fo lief BaöDe/ Daec Bpinfneiijj; Dat Bern <©oö bie genaDe fouDeDoen/ bat
uit Bet befit ban De felbe nocB eeniS fal uitfetten / e*
Bpfp2eebt/ DatDemeede (tecnteöieeen b2pbol«Bcb* Bpfe
ben
fo
tod atëfpaircbe uit een goeD Deel Dctfelbcrge;
ben nan tegen eenen tp?an / i$ De DiffiDentie ofte mifbaen Babbe/ en batfe noit Bebben 't goeb ban eenen
tioutocnBt
foc
men
©o?fï berooft/ batfe fullen Bebben moeten fuut
arm
gen
ber
e
Ben
?tö
bat
/
op 't ö^n fp feg
»eroe* ©oo
o?beIe/ Der enbeftop
nbo
ote
ngr
jne
tfi
en
nto
bae
nge
tie
nta
!&» Bceftenp?efe
<©at
Bp
belooft te boen geben ben genen / Die Bern fal
e
n
etf
ban
cbe
pla
ter
tre
n
n ofe op Dat BP Bern foube toilie ber
oberleberen
in fijne to?ebe BanDen / D00D of lebenDig/
fijn geboo?te (albetmeefl te begeren fijn leben ober te of bie Bern felfg
n
i>;fnee
ban ben leben betoben foube baet toe
nge»
b2engen ) en bat Bp baec toe niet Beeft toilien berflaem boot fnne etfgenaem in gronbe ban erbe of gereöe
jienom
tben
meet ffijnen boojöe? penningen ffijnen feeufe of optie / befomme ban 25000
" Igiet op b?aegt Bp / toatfe bocB
anbe
i ©aetom begeett
felbe
't
Dart
feggen
mogen
BaDDen
Ie
TttfC
cebtoae0B«D gouben
bocBBa
boo2f5
Staten
n
e^eete
Sc/C Bubatb
^aer kronen.
op feib De $2jnce / bat Boetoel Bp (tie Coninb)
moe?
toantfe
:
ben
aenmet
toilien
en onbefcBaemtBeib
op Defe flonbe fuljc noit BaDDe Doen publiceren / bat
ten toan beiben bebennen of batfe Dit feggenDe/ onbe? tot
Bern
Daerom nictonbebent UI/ Boe menigmael Bp ben
fcBaemtfijn/ of batfe onboo?ficBtig fön boo? btenfp
teberoben/ en
't lebenBeeft/
om Bern
Beeft/genabe
Bern gaen loben/ baetfe Bern menen tefcBeiben. ^et Bcopgemaebt
B^rtioaec
gegeben
<ö5oöbic
Bern
alfo
te
t/
begeer
t
eenibe
ban
D
entoet
tófeet aengenaem
baberlanb o? boo? te bonnen b^rfjoeben/ noitbantebo?enBerngetoaer*
mogen fun leben gerufleltjbin fijn eigen
nu BP
BpinfgelijrbatBP
toecb?engen : toaerom ( feit BP ) trebt Dan bit betbloebt fcBout fijnbe/ fo Boopte
foube.
betonen
jonfïen
minbet
niet
/
fjecft
lanb in ban* be toete
geflacBte Der ^panjacrDen alfo ban b'eenmaer
ter ton*
IBaer Boe toel m tet toerelb geen meerbec onbe*
bec/om be geBele toerelb teguelleni
eib en toojö gebonben Die te betgelijben fp bp
fcBaemtb
mebe
baec
/
tratie / fo BP bolgenbe fijn fcBulb en pliCBt
ertsf: nocbtanief ban BPBem niet
Do Ben luiben betbonben toa$ / liebet öceft gebaö B^n- W banbe ,§pangia
lüiben te bienen/ ban geruft in be plaetfe ban fijnber ge? genoeg bertoonöeren/ batfe alle fcBaemte acBter ge?
ftoo2te te toonen / isS Bet 00b ( to?aegt Bp) tecBt/öat fielt Bebbenbe/ bojbenboo? De geBele CffêtftenBeiöo*
Bp öaerom al« een fcBelm en bettabet / mitfgaDerö alö penbaerbjb laten berbonbigen / niet alleen batfe op ee?
een algemene pefte bet toctelb/ gelaftetttoctbe* Boe nen feberen p?ij0 fielten een fulben perfoon Die b?pen
toelBP toan ben ouberbom ban elf of ttoaelf jaren af b?anb i&i ja Die Bern (c©oD lof) noit boo? BenluiDen
miöben onber Benluiben en niet clbecg fijnbe opgetroc? Beeft ontfet/ maer batfe 00b baer bp boegen foDanige
6en/ inDet boegen Dat Bp befe Sanbento?p mocöte recompenfen/ Die fo to?eemt en toot toerfcöeiöen m
toatt
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Het fêftiende Boek.
ban alte eerbaerüetb / mitfgaberg tytenbeljjftbeib en
beleeftbetb / te toeten: boo? eerft öatfc Den oenen bte
fulr bp eenigen mibbel foube nonnen executeren / belo*
ben in aenfieninge ban3tjn b?omïgbeibte annobilite*
ren ofebel te maften/ tntuenïjp ban genen Sübeltoare.
IBaer of' t nu fo guame/b?aegt be p?ince(bat Dv nocb*
tang nictboopt bat<©ob fa! laten gefebicben) batbe
gene öte fulr erecuteerbe / toare ban eöelen gcflacbte of
afftomftc/ meent go ook bat eenig €belman ter toe*
relb fP / infonberbeib in ben felben natten bte toel toe*
ten toat ban ben€belbomte/boefIecDt enberaebtbie
met fo fnoben
eeno' etenomgclb
foube toilf
toefen / btefcbelm/
moebt
en fcbanbelijften
bic enpemanb
befieel
offjabbe gefïeften* j&obe ;§pangiaert0fobanigelui*
öenboo2ebcIbouberi/enftanmen inCaftilien boo?fo*
bantge toegen tot gcoteceere geraften/ fogeeftetbem
niet meet toonber/ bat alle be toerelb gelooft batbe
meefïenbeel ban be ^pangiaerben/ en infonberbeib
bte Oen feggen ebel te toefen / fouben ban ben gedachte
bcrlfêaranen cn3[oben 3ijn/biebefe befonbecebeugt
ban bare boo? onberen beftouben bebben/ betoelfee bet
leben onfe£ peeren en ^aligmafterö met goebe gerebe
penningen ban <$uW beuben afgeftoebt: bk$ balben
I)p ooft te gebulbtgcc bit ongclijft bocljt te becb?agen.
J fêTen anberen/baboe/
fo berre
eenigbe belictof
geconratitteert
(boeöPgroot
felbe foubemtebaeb
mogen
3tjn/belobenbem be felbe te bergeben: maer(b?acgt
be
) of öpbe <tftj?ifteltjfte
babbe uitof een
banpnnce
3tjne€oninbnjhen
berbelgtofReligie
uitgeroeft*
bp

't ganfene licljaem t$ toebereib : maer bat elft lib te b?e*
ben fp / bat be magc / bte ben raeb te bte gp fult o?bon*
neren /bc felbe eertf berrcre / enalfo boo2be abereno*
ber alle be anber beien of leben boonfenöc : boo?neme*
lijft baer eentge fiefete öaer foube toillcn openbaren/ bat
be mebicijncn bcbenbclnft baer benen gefonben to02*
ben: ooft bat beftranften en patiënten bco?ecncn tyb
lanft gcbulbigujft baer lijben b?agen/ en alfo met meer*
ber b?cugben einbcltjü befcffen mogen batfe banbe
fieftteberloft3ijn.
€n fobeleateongin'tbcfonberte raïtcnbe/ gpfiet
mijnl|eeren/ battetal meelt te om bit boeftte boen/
en bat te 't gene batfe boo? alle bingen foeften/ bebben*
be 't felbe om fo bogen p?ijgcn om fo groot eenfommc
gelos totter boob befebiftt en toegeboegt/ en feggen
bacr-en-boben/batfo lange ate toponberufullentoe*
fen
M^ toille
oo?loge
einbepeeren
fal nemen
bocD/ bat
<©ob0
toaregeen
/ mijn
/ bat :eenmaer
ban ofhtU't
ben/ of ons? eeutoig ballingfcbap of 00b onfeboob/u
ïieben moebte een op?ecbte becloffinge ban fo beel
guaeb.s en eilenbigfjeib mebe brengen / als* top fien bat
be gene bie top bier te bo?en fo menigmael baer beben *
ben en meininge mebe bebben in ben ïtaeb geboo?t fcg*
gen/ ja befonbetlijft en alleen ban ben faften fp?cften/ en
bie top fo toelban binnen als* ban buiten bennen /3mi
uliebentoebereibenbe/ boeaengenaem foube ons1 ful*
hen ban 3tjn / en boe geerne fouben top fulben boob toil*
fen lijben i toanttoat te b'oo?fafte toaerom bat top alle
onfe goeben bebben atëtot eenen roof en buit gefïeltl
3fsS bet om onsS baer mebe rijft te maften i toaerom bcb*
ben top onfe eigen b2oeberg berlójen/ ^k onss iieber toa*
renbanong leben i issbet getoeefi om anberè terflonb
te binben i toaerom bebben top fo langen tijbonfenfone (na ben toeiften fo top een baber toillcn gebeten 3tjn/
top met reebte toel beboo?ben te berlangen ) in beebte*
niffe gelaten* i$$tt in utoe maebtons? eenen anberen
tegeben/ of ben felben toeberom toe te (tellen* toaer*
om bebben top 0110 leben fo bifttoitë getoaegt* toat
p?ijsf of loon ban onfe langburige moeite en arbeib tot
tn onfenouberbom en met berlfesban alle onfe goe^
ben/ ulieben ten bienfïe gebaen-J feonnen top anberg
bertoaebtenbanbattop begeren /felfsS met onfenbloe*
be/fo'tnoob të/ ulieben een b?pbeib te toinnen]en tz
ftopen i ,§0 gp ban bebinb mijn peeren / of bet u lui*
benfo bunftt/ batons af toefen/ of ooft onfe boob/u
lieben iet bienen ftan: top fijn bereib ulieben geboot
faem te toefen, ^enb on0 fïecbtsS benen/en gebieb ons?
tot aen 't einbe besf toerelbss te gaen : en top fullen 't ge*
toilliglijft boen.^iet baer te ooft on# ^ooft/ober 't toel*
6e gene Bo?(l nocb potentaet maebt beeft ban gp alle*
ne: boet baer mebe bat ulieben belieft tot utoe toel*
baert en tot onberboubinge ban utoen algemeinen
fïaet. |Bacr fo ulieben baer tegen bunftt bat betame*
lijfteerbarenbeiben bltjtigbcib/bictop metfo langen
en geburigen arbeib berftregen bebben/ of bat bcrefte
ban onfe goeben/ mitggaberg 6n^ leben u iuibenin
toeftomenbe tijbe nocb bonnen bienflig 3ijn (alfo top al*
Ie 't felbe tot utoe en beg ganfcljen lanbjs toelbacrt beel
en al bebben toegeeigentenbegeben) foontfTuitenre*
folbeert u op be poincten W top u lieben tegentooo2be*
lijft boo? bouben. €n i$f bat gp aebt/ bat top eenige lief*
be ben ©aberlanbe 3nn b?agenbe / of bat top eenigfinsS
bcguaem3ön om goeben raeb te geben: fo gelooft ba*
fïelijft
't felbe te ^e
bet toelft
eenig gebaen
mibbel 3ijnbc
omon0t£bcriof*
fen
en tebatbebjijben.
/ fo laet M

Sem"3tjnbocbtecontfcbaeftt
gtenboojbe meefte mtebaeb babbel
geboubenof :batin&patfc
toerb) bat pp
ban begjnrjuifitie babbe gualtjft gefp?ofecn i foube bem
fulr 00b toel guijt gefc bolben en bergeben too?ben ï
3£ocb nabemaél bat 3ünen bpanb bem felben bu$
berre beeft bemeten / bat bP bem aen lijf/ eere en goeb
azntaftenbe 't felbe be gebele toerelb ober in fo bele fp?aftcn beeft laten publiceren / ten einbe Ijpbhti temeer
getutgenifife ban 3tjn ongereebtigbeiö en onboo?ficbtigbeib
: fo Dab
meeflen
boo?;
bele nietfoube
bonnenbebben
toenfeben
bat bP
l)p t'pien
3ijnen ban
met anbe*
re cieraten foube berrtjbenen berfebonen/ ban bat bP
belooft ebel te maften niet alleen ongeaebte en eerlofe
ïuiben/ maer ooft bealberfnoobfte fcbelmenen boosf?
toiebten ban ber toerelb / fo berre alffe bem ftonben om
benbalss b?engen/ mitfgaber?S een fouitnemelijfte en
gtootmoebigebeugtfo eerlijftente belonen /toanttoat
babbe W feonnen uitfoeben bat beter bienen moebt om
b'onfcbulb fijner faften met toaerbeib te bebefligen/ban
bat bpmet fobanigemibbelen toil ttitropen / mitfga*
ber.öboo? tprannpeen bergiften/ boo? quijtfcbelbinge
banbe alberleljjftfte feiten/ enfcbelmen tot€belluïben te maften / ben genen becb?ucften en ombrengen/
tk be boo2(lanber en befcöermer t# banbe \)^tit eensf
bolr / bat fo to^ebelijft en tpjannifcfjer toijfe geplaegt en
geguelt toerb,
€ngemerfttbat begoten ban befe eerlofe en feban*
beiijfte berbanninge fo aerbiggeleib 3ijn / mjjn ^^«n
(fciöbe p^ince) batfe ooft ober utoe boofben bomen
mm flopten/ foifi batgp ban biesf toegen ugeenfinsS
bebt te ontdellen/ bat gp ter contrarien beboo?t te
benften / bat be ^panjaertg $kt in boen en bol*
gen be aengebo?en maniere ber b?outoett/ be toelfte
na batfe toeï gebuilt / gebeten en geftrabt bebben / ein^
teiijft en boo? baer lelie remebie tot be fptjtige en guabe
tooo?ben plegen te bomen. 3ilfo boet nu ooft utoe bp*
anb tik u bomt booj be lelie reife aenbaffen / en bonnen ban t'famen met eenb?acbtigen berte en toille be be*
top fïccljtö fo beel boen / bat top bem onfe ftanbbaftig* feberminge ban bit goebe bolft aengriipen en boo? be
beib/ refolutieen goebberte betonen/ topfullen bem banb nemen : bet toelfte nietanberg begeert / ban bat
Daeft ten einbe ban 3(jne jammerlijfte aenfïagen fien.
bemopeningegefebiebeban goeben rabe/ om ben fel*
^etoijle bat gp nu baer boomemen toeet/ mijn ^ee- ben na te bomen en te bolgen. 3$it boenbe/ fogplie*
ren/fo gebzeeftt baer nu niet anberses/ banmetter baeb ben be ionfle blijft boo?ber tot onjS b?agenbe/ hk gp ong
te bolb2engen 't geen gp altijb in ben monb bebt/en bebt tot nocb toe betoont bebt/ top berljopcn booj't mibbel
toillcn teberftaen gebenbp'tmerft ban een buffelften ban be felbe / en boo2nemelijft boo? <èobö genabe ( be* (Foi, l7l)
pijlen in utoen3egel gegrabeert/ namentbjftbat geen toelfte top bier te bo?cn fo menigmacl tn fo 3toaertoicb*
lib in bcfen fcljonen licliame en beboo^t aen te fien 't ge- tige en ttoij(felacbtige faften bcpjoeft en bcbonben beb*
ne bat 3tjn
i$/ maer gene bat ben ganfcbenli- ben) 't gene gp tot tot utoe eigen toelbaert enonber*
chametoe eigen
beboo^t/ en bat 'tbeneenen
beel be£ felben \U boubinge utoo felfg?/ utocr totjben en ftinberen / mitf
cDaem.ö niet tot bem-toaersf en treefte be fpöfe bie boo2 > fjabers? ban al toat ben bienft <ï5obc0 acngaet/ raeb*

faem
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Oorfpronk der Nederlanctfe Beroerten,
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s/
en
albae
r
te
plant
en
befce
ïfgfe
faem bftrtwtl en beflutten fuït / 't fcïbc met allee getrou*
pCatüo;
toiafteib te BanbBaben en boo? te fïaen.
nfte noemen. <©e gene bte fulfte iigue enöief
confpiratie
3CIS bc pointe ban <©rangien ben i 3 3&eremb. i?8o Bebben gefollic teert en op aengeBouben / toaren eenige
öc boo?f$ peeren Staten <6enerael befe3pne apolo* peeren en <Êbellutben en anbere
n/ bk uit «Scftot*
gie of beranttooo2bingefiabbegep?efenteert/ en baer ianb en <£ngelanb gebludjt biareluibe
n/ en baer in met toe*
bencflfens berfocBtte toHlenooeö binbenen spogen/ beroeren mocDten/ banber(lo?enbe en te niet boenbe
öatfe boo?be J^inceaen'tlicljt gefoocBt toerbe/ ten ben (ïaet tik albaer tegentooo^big toa^/ boenbeben
einbe bat ooft be gefjele toerelb ban 3tjnber faften billtft* Pau$ en Coninft ban ^pangien berfiaen / battcr bele
tjeib en 3tjnber tegenpartpe ongerecljtigDeib moge bies ongerufie luiben ïn&cüotlanben €ngelanb toaren/be
te beter oo?belen.
toelfte ben tfaet ber boo?f3 Coninftnjften mi^Daegt / en
wenfcDett baerom be beranberinge ban bien/ begft*
&0 Bebben be boo?f3 peeren Staten (föenerael baer fegge
batmenbaer fenbenbe eenig bolft/ niet3toaer
opgegebenben 17 <©ecemb?is/befe nabolgenbeant* ballenn foube
albaer fulfte beranberinge te maften / bat
tooo?be:
beCatDoltjfte Religie baer toeber ingefrelt foube bjo^
benmettefiulpe banbe boo?f5onb?ebigeenongerufte/
ho?fte
)~^E
Generale
Staten
onlanx
gefien
en
gelefen
heb- geeft ooft ( onber reberemie ) 3ön abbtjtf / om be boo?f5
■*** bende fekere profcriptie byde vyanden gepubli! il bc
aenfïagen toeber te fiaen en te niet te b?engen.
■ eten ceert tegen den perfoon van u Vorftelijke Genade,waer
itmn mede fyde felve willen opleggen feer lelijke en onbe^e <©?abe ban «ennenburg fiabbe nu in ©?iefïanfc
hoorlijke krijmen , om de felve in den haet te brengen, gene plaetfen of fferftten meer/ banbe ^tab en net
■Jioeïe als offe by onbehoorlijke middelen of by flimme wegen Cafleelban ^taberen/ baerülein ^efiemaban 30=
jifcnp» of pra&ijken foudegeufurpeert hebben de ftede, graed, nen toegen op lag met omtrent 170 folbaten. m öab*
beBetCa
nabattet bpUk ban©?ieffanb ingeno*
Je"t?e digniteit en officie daer in fy tegen woordelijk geftcltis: menen fleel
een^beelö afgebioften toaö/ opnieutf feerge^
roof en : buit
als eenen
perfoon
mitfgader
^'üu over
Ij dcjj
s pogen
ge- fterftt/ betoallen ganfeft m endoog boenopmaften^
te benemen
hare eere
de felve
, enharen
te leveren
fien hebbende infgelijx de verantwoordinge vanu Vor- ' en fjielt bat quartier albaer baer mebe in bebtoanft en
P©
Ettn, lelijke Genade tegen de voorfz profcriptie: bevinden onber contributie, ^onop toefenbe noeft binnen 25loft*
by 't gene dat in dele Landen hem in der waerheid heeft 501/ Dabbe fijn bcnbclen \3k mebe boo? jèteentoijft toa*
toegedragen (de welk eenen yegelijken van de voorfz ren getoeefï/ en boo? ben lanftburigen belb-leger en
Staten in 't byfonder , en voor fo veel als 't hem aengaet, trabail in 't ftoubfte ban be tointer geleben / om Daer te
kenlijkisenopenbaer) dat de voorfz krijmen enlaftc- refrefcfieren in be ^teben gelcib/ bolgenbe benlafl ban
ringen t'onrechten u Vorftelijke Genade fijn opgeleid: ben p^ince ban <®rangien / fo ooft be ©?iefc en anbere
en belangende de laften,fo wel van Lieutenant Gene- benbelen feer gematteert toaren en ooft bafl öier en
rael, als van den particuliere gouvernemente, dat na baerom Bentoatte berberfcfjen toaren gefonben. €*
voorgaende wettelijke keufe en electie, u Vorftelijke bentoel toaren be piefen feer belaben om be boo?f$
Genade de felve niet heeft willen aenveerden , dan van plaetfe ban ^taberen/ bjefenbe bat 5^cftema B^m
ons ernftelijkdaer toeyerfocht en gebeden zijnde, in baer fa (ierft maften en fulr ban alles berfien/ bat fjp be
de welke fy ookaltijds gecontinueertrn-eft op onfe be- plaetfe lange t)ouben foube/ en bat fiennenburg 3tjtt
geerte en aenhouden, mitfgaders met volkomen ver- afem toat berfiaelt fiebbenbe / baer toeber gelofit foube
noeginge en contentement van den Lande. Verfoe- mogen toerben. ^iebanftetiSoo^ber-auartierljab*
iende aen de voorfz u Vorftelijke Genade noch vorder ben gelpe fojge en b?efe» g^e fafte in beliberatie geleiö
in den felven te willen volherden en continueren , en 3ijnbe metten |9?mce ban <0rangien boe ter tijü tot
daer beneven belovende alle hulpeen byitand, fonder mmflerbam toefenbe / toerbe raebfaem gebonben bat?
te fparen eenige van hare middelen , mitfgaders alle ge- men &onop lafi geben foube om be felbe plaetfe te be?
wil igheid en gehoorfaemheid u Vorftelijke Genade te ftracljtigen en in te nemen» 3&aer 3(jn ttoe <0ecommit^
bewijfent En overmits dat den voorfz Staten wel be- teerbe aen &onop gefonben / Uk binnen 25loft3tjl toaö/ sionfi.
kent fijn de getrouwe dienften by u Vorftelijke Genade en Bern toerb lafl gegeben / bat W ficö terftonb beerbig öe«
defe Landen gedaen , en de gene diefe in toekomende foube maftenom te treeften na ^taberen/ en bc ,§tab f!iftof.
tijde noch van haer fijn verwachtende: fo ift dat de fel- met BetCafleel fiente beroberen/ gelrjftftp ficljbaer S
ve prefenteren tot meerder verfekerthcid van haren toe terfionb beerbig gemaeftt Ijeeft. g^en 1 iBartp ftobtoi
perfoon , te onderhouden een cornettc van peerdevolk, '0mo?gen$b?oeg omtrent ttoe uren ijs baer een benbel ff^fc
voor hare lijfguarde, verfoekende aen u Vorftelijke Ge- bat ftp ban Cnftljuifen fonb / onbefdjabigt in ^jc ^tab
"ScT
nade die te willen aennemen van wegen der genen die geftomen / toant ^eftema Babbe fkb met alle 3i)n bolft ö«
€&
hen bekennen verobligeert en verbonden te wefen de- op 't Cafleel begeben / fp ftr^gen albaer gebangen && m'
felve te bewaren. En fo veel als de voorfz Staten be- de (Cobijntgeng Rietman ban <0ee(lcilanb en 3ün
langtdie
, hen felven by de voorfz profcriptie ook belaft toöfmet b?iebocljters enettelijfte folbaten/ be toelfte
en befchuldigt vinden: fo verftaen fy infgelijx met den bcrftlaerbenbat^eftemaben 28 jfeb?uarp fcb?i)ben
cerften hen daer van te juftificeren en verontfchuldi- ban fiennenburgDabbeontfangen/ batBP Dem ftloe?
gen , alfo fy fullen bevinden te behoren. Aldus befloten ftelüft en boojficötelöft Bouten foube / bat DP Bern baer
indevergaderingevan mijne Heeren de Generale Sta- opbafïelöftmocBt bertroutoenbat BPBcm foube ont?
de ftede van Delft , den 17 dag in Decem- fetten. ï©e6ema Babbettoe ban 5pn bolft ban 't mi$
ten binnen
,
ber, 1780. onder ftond aldus, ten uitdruckelijkenbe- gefonben / om ftennenburg ban alle be gelegentBeib te
bertoittigen/befe toerben te UKolfttoerum een Balf mij?
vele van de voorfz Staten , getekent
Ie
ban^taberen geftregen/ en geeramineert 3ijnbe/
I. HOUFFLIN.
feiben bat Bet %ui$ toel nan p?obianbeboo?fien toag
3&aer na fjeeft be ptnee ban <©rangf en be boo?f5 fij- boo?bijf of fes? maenben /beBuijïuiben baer omtrent
ne apologie boen b?ucftcnin b?feof biet talen en befel* toerben op ben bjanb geboben tegen Bet §ui$ te ftomen
be gefonben aen be Contngen en potentaten ban CD?t' fcBanfen. ^>aegs baer na fonb^onop baer nocB Bet
ftenftetb / met erp?efife <*5efanten en 25oben.
benbel ban ^fonftBeer ^lafparban poelgeeft/'ttoelö
t «te*- €n onber anbere fonb BP ben j^eece ban fltëelbe aen baer ten ttoe uren na mtbbag is binnen geftomen.<©en
;»>an tien coninft ban ^cBotlanb en jijnen Kabe / met eene ? IBartp is ^onop baer felfs binnen geftomen / Beb*
*eJöe b?ebe infïructie/ onbec anbere mebe infjoubenbe ais benbe baer te bo?en binnen gefonben bier fcBober 3eilen
m ben bat BP getoaerfcBout toas boo? eenige b?ienben en ük* om te berblinben. 3Me ban 't Cadeel fcBoten omtrent
jtoce naers lik Bp Babbe in gjtalien en eibers / batter öttt- 100 fcBoten met mufauetten/ bocB Bebben geBeel geen
n Jen nen ®mc mK »8«c en confpiratie tufltBen ben pauS fcBabe gebaen. cêonop baer geftomen 3ünbe fcB?eef
önfo& en ben Coninft ban ^pangien getroffen toas tegen babelijft aenbe d5?ietenpe albaer/ Boe bat Bp albaer
"
^cBotlanb en Cngclanb/ met boomemens ban ben toas geftomen tot befcBermingebes lanbsen Bnerber
beb?ijbinge / bat fp terfionb albaer fouben fenbengenman
oeg ,
y r' fcBone
(iaet te Sscrftcnais
fiolen / om boo?
bien
mibbel
te
bernielen
fo
bele
baer opgericBt fijn na bentooojbe öp man om tegen Bet Cafteel te fcBanfen/ baerfe toiiiiö

$8r.

Met fefticnde Bock.

H*

<3cfrïjut
toaoj

genoeg toe toaren/ toam^onop ötelö feer goeb regi?
ment batfc ben öutfman niet befeöabigben / baerom fp
baer te toillitfer toe toaren/ ÖP maebte een fcöanfe bieöt
Onöec fjet SöfoKljuises of Cafteel battec niemanö uit
nor ü in mocfjt. «Den 9 IBartp öeeft ^onöp nocö eert
bcnbel foïöaten ban 2Mob3tjl albaer boen bomen /na?
mentlyn Ijetbenbel banCapitein «?§>opfon. 3£aeena
begonöe Opeen fjoge natte tjogeral^ öaer boltoerben/
Daer ÖP feber fcljutten op leiöe acötec öoute mantels of
febecmen/ baer mebe öielbenfp bic ban 't Cafteel ban
baretoallen/ ten leften atö alle nobige fahen beerbig
toaren / fonsen Die ban i^oo?n en «cnbbuifen baer elic
tüfê ftnenen aefebutö / oor breeg ftp eenig gefcöut ban

Iganingen.
bieltöembaer
feerftille
enbebe feer
derft toedien'«Bcbcma
aenöe toallen/
tegen ^onopfterfe
beoe
mineren
na
De
mallen
toe
/
ban
bet
toaö
feer nat en
ren ge*
onftucc toeoecfo batmennfet beelbonbenuitrecöten/
jplaur.
en Ijoetoel <^>onop baer tot biberfe reifen een (tomfla*
ger aenfonö / fo ïjebbenfc Die niet toillen te fpjabe ftaen.
«©en 1 $Cp2tli$ alfo «Benema fcö?eef bat ÖP op 't l£ui$
gebangenbaöbebüf folbatenban 't benbel ban $atee
folter/ DïeDp tebjeben toag na fertjg.0 gebluft te laten rantfoeneren/ öeeft ^§onop öaer op geanttooo?t be£
teb?eüente3ijn/ p2efenterenbeöenluiben boonöboo?
De lactfte reif e alle genabe / met p?oteftatie ban na ba?
te ban Dien tjenlieöcn geen gel)002 meer te geben. &en
8 2Cp2iii0 beeft ^onop / fienbe batfe notö nergens na
Uüftecen toïlben/met tyk ftucnen gefeöuts? op be poojte
ban 't Cafteel en be toallen beginnen tefeöieten / en i£
Dae2
na groot
een gzote
fïilte maebten/fo
op't l£uté getóeeft/bae?
te bo?
ren feer
rumoer
met een [jalbefe maen
te fïaen / al£ ijen oube toal te berfiogen : bocö a!0 &o?
nop genomen toa£ met 3ün mineerbecS boo? be gracö?
ten ban bet Cafteel tot aen be beften en öaertoaebt?
Duitf / en bat öp febere baetoutoen ban gadingen öab?
be benomen en genoegfaem feruit ( baer öp lang om ge*
fcö^ben fiatsbc) en bat ÖP met febieten öaer öoge ftrijb?
toeten Benomen öabbe; fo fjebben fp ben 10 |Bep
begeert fpjaefe te Ijouben : baer 3ijn bier in be <§tab bp
^onop genomen en baer tegenin Iïkc ^(lagieröop
't Cafïeel gegaen. Sein «Befiema eifeftte bat alle be
rjene Die opten Cafïele toaren foube met toegeflageu
benöel/ bocö met bjanbenbe lontenen Daer bolle ge>
toeer / met torjf / omberen en goeb / b?p / onbefenabigt
en onbcljinbert mogen bertrecuen/en te fcljeep geb?acf)t
toeeben terplaetfe bieöP foube nomineren/ baer toe
men fjen foube geben conbop en gijfelaer$f. .jSonop toiU
be fp fouben tjen felben al t'famen in fijnen öanben
(tellen/ betoijle fp geen uitnomfte öabben/ enbatijp
ï)en ben 1 ?Cp2ili0 alle genabe gep?efenteert Dabbe,
«ten betoijle ^ehema baer na niet en toilbe Ijojen / 3ijn
fp
elh toefenbe/
toeberom fjebbenbanbe
bertroeften. 3£emuren
ï^oogbuitfe
't Ca?
fteel
geroepenop fptoil?
ben acfOJöeren / ereuferenbeöen ban ben b?fef ban ben
(Fol.18.) 1 2ÜP2Ü niette toeten/ alfobebben fp0ein «Bebema
't Ca< met 3ijnb2oeber met alle be©2iefen tot 18 toegeban?
fïecf ban gen obernelebert / öaer tegen beeft Ijpfe fonber getoeer
ten taojö boen geléibcnopte^toacte ^lui$/ omban baerna
obecge* Zallanb te gaen en fo boo?tö met pafpoo?t na 't <©2aef?
fcliapban 25entl)em/ en bebbcn belofte moeten boen
arücn.
nimmermeer tegen jijn €rcellentie en be geunieerbe
P20bincien tefullen bienen: beöuiöb?outoeen nin^
beren ban «Denema liet Ijp b2p en b2ann pafferen toaer
fptoilöen: ben hopman Meinier «Benema3ijn b?oe?
Der / Dien ©enb?ig en alle lanbfaten bleben ten toille
ban^onop gebangen/ biebe felbe beeft tot CnMjui*
fen gefonben/ mette'tbenöel/ 'ttoelb bpbie banbec
^tab bereerben. <Bie ban CnMjuifen Debben fjenlutben op bare Euiberpoo?te in goebe bertoaringe ge?
fielt/ enljebben 't benbel tot een gebenft teben inga?
re l^erbe boen Dangen. ^§onop fonb 00b ben $2ince/
D?iebe befte paerben bie Op op ben^uife ban^tabe?
ren bonb/ baer ban 3ijn€rcellentie bebooj-fteur ban
foube bebbcn /baer na ben<©2abe banj^ojenlo en bet
Deröe be ^eere <©2abe 3©illem ban «J&affau. iSonop
bleef Doo? laft ban 3ijn Crcellentte noeft een toiile tot
^taberenom befo2ttficatie ber^taö te bebojberen/
enfoDem be^ince felj^eefbat jjpttoe ban5ijneben?

Delen foube fenben tot affiftentte banbe ^eerc ban $pe?
noo?t/ ïjéeft tjp alöaer gefonben jlStcbiel lampion
met 3ijn benbei bat bet fierbfie en langfi gerufte toasf/
mogenbe boo2bictijb geenmeerber ontberen/ foljp
aen3ijnCrcellentie boo?ereufe fcö?eef/öie be onber?
ricljttnge berfiaen öebbenbc goeb contenrement nam.
^etCafteeitoerbaenbe3tjbe banbe^tab afgetoo?^
pen en aen be ^êtab gebeelt/en boo?t toerb be ^>tab ge?
fo?tificeert na bet ontto02p bat l^eefter $D2iaen 3Cn?
tonif3. ban Stlnmaer baer ban onttoo?pen en benp2intf
ee ban «JDrangien gec ommuniceert ftabbe. ^b lytbbe
bp eenige ouöe rebeningen bebonöcn/öatfiet boutoen ©?fef
banöit Cafteelban ^tabereninbenjare 15x1. ge*
berfot
boft beeft 43931 ponben % fcDellingen/ ban 40 ceiiUc
groot 't pont.
VBetotjlc befe belegeringe boo? ^taberen buerbe / fo lanb
Debben be Staten ban ©jicfïanb Oare «6ebeputeerbe ban <i
gefonben tot 3Cmfterbam aen ben $2inccban (©ran= licnöi
gien/ berfoehenbc öat bP Öem eenmael binnen beit tn©j
toflfn
ianöe ban B?iefïanb perfoneltjb toilbe laten binben/ Janbi
om eenig 0202e te (tellen in 't gene tot rjoebe birectie ber
faben en bet toelbaren bei$ lanb0 motbt bienen. ^e
P2ince nicttègenftaertbe fjpmet belc3toaer-toiebtige 6on»i
faben bebomme2t toaö/t^ baer benen gereift/en betoijle
be «i&abeban ^obenlo inbéfelbéguartierenongeluc?
fteltjben geftreben babbe/fo topin'tboo^gaenbe boen
berljaelt pebben / baer ban öem bp be ©2f efen Öé fcBulb
gegeben toaé / en Ijem baer ober in 3(jnen name en fa* rangdj
mébaböen gélebcert: foliegeerbe Op met sijnCjtceï» ®M
lentie raebe te trecben / ten einbe bp Dem beranttooo?*
fidmt,
ben foube mogen / alfo i$ öp mebe berteerggereift. ^e Umi
^2ince iö ben % 2Cp?il binnen J|arlingen gebomen/
ban baerbp boojt^na 3Heeutoaerbenisef gereift/baec
rjp feer bjunbltjb en Ijeerlp ingefjaelt en ontfangen
toerbe: altoaer gearribeert 3tjnbe öem bele en ber* bele f
fcfjeiben getoiebtige 3toarigljeben en mifberftanben lanöi
3ijn beiegent / bie alle gerefen toaren/ fo op 't poinct ber ©1
regeringebes HlanbdalsS anberfin.ïf/toelbeoob onge?
o
ttotjffelt gefcöapcn fouben getoeeft 3ijnte bermeerbe? fielt
feen/ii
*W.j I
ren en meer en meer te toaffen en 't geöeïe Eanb in pc? bic in
njbel te bomen / fo baer in nietboojffen toare getoeeft. Inb i
«Be P2tne e \12lK 3ijn beboir om alleiei te accojberen en in
menö
bjebete (tellen/ 00b mebe té befabc ban ben <©?abe terne!
ban i^oöenlo geaccojbeert. ^e piefen ontbenben
Öem eenigfimef geinjurieert te ö^ben/ feiben bonben opto.i
niet beteren be fp^abe ban 't gemeen bolb. $p baer-entegen bebe bltjben/ batöp ben ©berften ^Sonop met
ttoe «tpebeputeerbe aen be Staten ban B2ieflanb ge*
fonbenöabbe/be felbe te bennen te geben bennooben ttnifU1
3toarigöeib baer in öet leger toajSen te p20tefteren bp
albien men geen gelb / p?obianbe en bruit beftelbe / bat
öet öem onmogclnb toajS / ruiteren en ftnetfjten langer
bp ben anberen te bonnen bouben / en bat tiitö niet te#
genfiaenbe baer niet na genolgt toas? : toaer boo? ÖP fle*
noobfaebt toaö getoeeft öet leger te moeten fcöeibcncri
becbelen/toelbe berbelingeboo2 bc boo?fcb2ebennooö
gcfcöieb/ baer in men niet öabbe toillen remebieren/
b'oo2fabe toa^ getoeeft banbe neberlageop be230ur*
tange gebeurt. «Be pjince kiht beft fafee mebe in
bmnbfcöappetecneber. 9il0öpnu meenbe toeberom
tebertrecben/ alfo be bergaberinge ber Staten ban
^ollanb boojöanben toa.ö/ baeröP mebe bertoacöt
toerbe/ fo 3ijnber nocö op nieuto eenige gueftien gemo*
beert/ toaeromöP ben 1* ^pjili.ö eenen algemenen
en b?pcnlanb.öbag bebe berfcö2t)ben tegen ben 17 ber
felber / om met goeben raeb en abbi# ban be CSenerafe mm
Staten ban bie pjobincieop be felbe te ramen en 02? fcS?öf
17*
bonneren al 't gene tot bienfi en toelbaren ber felber/ en
be goebe berfebertöeib ber intooonberen banbien/ce?
nigfinsf bebonben mocöt toerben te beljojen / en toetben een fa
in be felbe lanbbag gebanbclt be potneten / boe toijt bat öagui
b'aut02iteit ban ben Kaeb p20binciael ficö foube (tree? lanöt
ben: item of niet raeöfaem toare öat ben Hlientenant
«töouberneur/ alö een J^ooft ban be <0eöeputeeröe ban
DeïanDenban©2ieflanD/ in be3sp2incen af toefen/ ij8t.
metten feiben «©eöeputeerbenfal communiceren /ab*
biferen/ enrefolberen met pluraliteit ban bcifen/op
genbi
al 't gene tot onöerBouö ban be p^uilegien en b^pöeben
ban

Nederkndïe Beroerten.
ma / Slbel <êpvm/ &ukt 3Ciler£ma/ en Sdnna *n ben
l|am (bk in Ijaerlieben buifat geDleben toaren j ben 27
3dp?ili^ laten bangen/ombaerboo2benboo2f3Cam*
piiS ontfïagcntc ftnjgcn/ öptë namaeljs tegen i^op*
©fhactt
manöeert3lo0gelatctn
3£e P2i«ce ban «©rangien en generale Staten b^
benonber anbere refoiutien tnfjare leflebergaberinge opspan
tot ^clft geljouben genomen / bien bofgenbe mebe be* g:en ert
toert
bel gebaen aen allen ben $20bincien/ bat niemanb ban gacl
be onberfaten ban be ^eberlanben ben fouöen berbo?^
beren/ met baren feïjepen of goeberenna ^pangien Dyten benbeo
of^02tugae! te baren: bk$ nietiegenftaenbe Dabben
boften.
en ^>ra=»
feer bele febepen onbec berfeten aengeben ban batfe na J&?fnce
2$2oagie en eenige öabenen in ©2anftnjftfoubenba*
ren/ baren courjS na^pangien en po2tugael geno*
men. a©aerom be ©2ince/ fo Baefl 'tfelbe toatf tot
ffin ftenniffe geftomen / terjïonb aen ben 3Cbmirael
ban ^elanb Sönftljeer 3©illem ban 23loi£ gefeib
foube
beleiben/ mitfgabero1 op bcinfïructie
baec toefjebbente
bienenbe/tencinbebenrngöbifcipline
ftrictc* (Creflong gefebjeben en bebolen tittft / bat bP ban (Ion*
lijft mocbt onberDouben toerbemen of niet om alle b02* ben aen eenige iaebten en anbere febepen tenoo2loge
bercmi0bcr(ïanben biffibentiete boo2ftomen/fonber toegeru(l/ uit foube febieften na be buinen en anbere
P2ejubicieban ben p2ibilegicn / coftunien en gereebtig- plaetfen omtrent €ngelanb/ teneinbe befelbe albaer
fjeben ban ben lanbe ban ©2ie(ïanb geraben fp/ bat ge*
febepenf bier
te lanbebare
t'ljui$
be/ bie opeenige
^pangicno
pojtuga^l
reifcbebolen*
foubcn
öurenbe be jegcntooo2bige oorloge tot <0ebeputeerbe binbenbe
ban ben lanbe too?ben genomineert 1 2 perfonen bp al* toillen nemen/ ben fcfiipperov mee(?er^ / piloten/Dootf*
len ben €belen/ 1% ban ben eigen-erf ben/ en 12 bp ben gefellenenalle anberenbaer op3ijnbeban toegen ben
flcbcn / of 1 1 fo €belen alö eigen- erf be bp bk ban <®o* <©encralen Staten befer ^eberlanben en bes finten
fiergoe / 1 % bp bk ban JBeftergoe en bp ben Eeben- te Debelen en toet fcberpeltjften te bela(ten/ bare reife na
toolben en bp ben fteben ooft infgelijr ttoaelbe / om baer ^ifpanien of pwugael boo2f5 te fcD02(fen / en toeter*
uit fcp ben $2ince gelijft anbere IBjobincicn/fonber p?e* om binnen Me Eanben ben te begeben : op pene ban
jubicie ban baer p2ibilegien/tot nocb toe bcm fulr Dab- in be inbignatieban be generale eètaten en betf ^2in*
ben betroutot ) uitclfte ttoaelbe b2ie of bier tot <(i5eöe* ten ban <©rangien boo2nocmt te ballen/ condringeren*
(Fol.tcj.)
puteerbe ban be Staten ban ©2tefTanb geft02cn en ge- be baer toe ben ontoiliigen bp alle mibbelen ban be* 23aclja
Üeltte to02ben/ mitöbat be genoden <0ebeputeetben btoang. €n alfo in ^elanb boo? ben 3©ater-23alliu Slccmati
lano/
tSobüerc
$!obb2ec
bt
5£eeman
berfebeiben
pafpoo?ten
toaren
ge*
toe
b'cen
in confanguiniteit
naber gradu
a$ infoubcn
quar- geben buiten lafi/ meningeen toeten ban 3ijn€rcel* banrDZe*ban
ro , enb'anbcr
in affiniteit
niet naber atë niet
in tertio
fijn offü
befïacn. €n bcojtg op alles* te Delpen abbiferen/ trac- lentieen Staten ban i^ollanben ^elanb/foisibefel* ï©attre gefu*
terencn refolberen 't gene eenigfintf tot rufte/ b2ebe/ be 3Bater-25alliu op 't aengeben ban ben boo?noem* cföeert.
cenbjaebt / befeïjermeniffe / toelbaren / conferbatie / li* ben #2ince ban fijn officie gefufpenbeert/ter tijb en toij*
berteit en bjpDeib ban ben lanben ban ©2icfïanb en len ban 3ijne malberfatie/ fo baer eenige toasf / ftennijfe
b'ingefetcnen ban bien / bienftelijft en b02berlijft bebon* genomen engetoeten foube ;ijn/ toatbP terfafte ban
ben foube mogen toojben : met intimatie / fo berre ee* be felbe pafpoo2ten / fonber la(l gegeben / genoten fou*
nige in gebefte moebten blijben ban eenige bolmacb- be mogen bebben/ om 't felbe gefien baer op naber ge*
ten ten fijne atë bo?en te fenben/bat bk aljS abfenten ge* bifponeertte toerben. €nboo2t0 tontinuerenbe'tfel*
Doubenr3nnbe/gcacbtfullen to02bcnboo? confenteer* bearre(top,j§pangienen3Bo2tugaeli0ben z'è 3ip2i*
bero in alle 't gene bp be anbere goebe comparenten ge* li$s i&u gerefolbeect binnen 9Bm(lerbam/batmen
floten foube tooien.
alle febepen
foube oplaten
baren/'t en
fp bat
bte gelabenof niet*
toa- fyen*
©e
ren
goeben
po?tugael
&pangien
met
(©p befen lanbbag eenige ban beboo2fcö?eben potnc*
g bat be felbe eer(l en al bojentffullcn (lel*
ten afgebanbelt en in eenige pjobiftonele 02b?e gefielt 25ebouben
len
tautte
juratoir/enben berbinbenop beberbeurte
toeberom
iinjxn 3ijnbe/ tébe boo2fclj2eben #2ince baer na
lecireht
bertroeften na ^ollanb/om albaer boo2tsS metten ^ta* ban bare febepen / en baerenboben op arbitrale <o?rec*
Kbcrmt ten ^cneraclen geunieerbeJP20bincien ban berfcfjei* tie/ ban niet bojbermet bare febepen en gelaben goc*
3©e(ttoaer£ aen te baren/ ban in Cngelanb/
ml na öen faften te tjanbelen en op allejS 02b?c te jïellen / op te beren
,§cbotlanb/ ©2anftrijftof opbe uitter(lelimitenban
iojianö. berfcfjeibenmibbelenen boo?(ïagenbpDemnuttoeia* bien
/ al0 namentlijft s. jehan ie Heu , en fo berre be \i\>
ren lange gebaen/ baer in totnocb toe niet ten bollen
rtëbictien
en limiten ban ©janftrtjfc 3ijn (Irecftenbe/ i'iüOl
ftonnen
babben
niet
n
pobincie
e
fien/enb
toaöboo?
P
bienfl
in
folbaten
be
ober een b2agen / en bpfonber / bat
©e
alfo'tb002
niet
ber(ïaen
toerbe
gebaen
te
toe*
f5arre(t
ban ben lanben 3tjnbete belbe moebten gebjacDt toer* fen om te berbieben be negotiatie en traff ijfte op $02tu*
gaelen^pangien: maerom niet teberliefenbet5ee*
ben / om beg bpanb.ö boo^nemen te (luiten en beletten/ barenbe
/ febepen/ artillerie /en anbere befenfien renen
en &tn*
en bat be fteben biebe felue folbaten goebtoillig Oab* ban befen bolft
ïanben/
baer
ban
bepenberen
toaer
boo2
be/
Pj*'nce
br?b<eörn
ben ingenomen/geen oo?fafte gegeben toojbe met rebe*
öetraflTiJi»
be
gemene
%
anben
in
grote
inconbenie
en
fpluiben
nten
ben
fee en
boben
folbaten
be
batbefel
/
beftlagen
nen fitbte
eben
in
grote
onobertoinn
febaben
foube
ftomen
te
ber*
nftafêbl
cUjfte
baeropbe
noob
beftemben tijben buiten
Ct'cn en
mib* ballen: temeer 3ijn<grcell. en Staten boo?f5 genoeg fchauop
leggen/en boo?tö op be berpatïmnge ber generalegecon*
getoaerfebout en berfeftert toaren ban beö Contnr ban
beien en contributien totonberboub ber oorloge
fenteert en te confenteren.
^pangien boo2nemen/ om aïfulfte febepen albaer in
co?n^ ^en 4 2tp?il ijSC02neli$f CampiiS procureur tot merftelijft getal ftomenbe ofgearribeert 3ijnbe/aeute ntan*
aal nfet/
**»"" doeningen (baer in boo?gaenbe boeften af berbaelt bouben en bet fcbipnolft tot baren btenfi tegensi be ^e* £>£)an*
berlanben
te
bebtoingen
(iellenbe
baertörc
boo2tsf
be
ftoop:
maetbe
ml0'
batboo23ijne
fienncnüurgo'
«««se» W/
gebetn^bcn
Ddnbef/nebanftcniiS
eer Ijp öem/ tegen
ben Statenlangen
ber* liebenbanbertoaer^-ober b2p/ ombanbe fiabenban Man örfe
tagen ftjg^c / aen ben bag geftomen toajs / ) ban ben $pe* s. Jehan ie lieu, of anbecein ©2anftr[jft/ Dunne goe* fcfjepen
lantie
noo?tfe folbaten binnen 3©intfum leggenbe/ uit ben ben en ftoopmanfebappen / bk fp in be boo?f3 babenen 3la«bei?„
^o?tn?
iu?tfe
baer
ban
anbere
boo?t!Smet
bebben/
foubengeb2
ge*
3©infum
acln
binnen
gebanfteltjft
en
gefjaelt
<©am
ilöatcn
b2ac0t. §P toatf in ben ^am genomen om eenige febepen of bannen te mogen boen berbocren entranf*
:eban<
febattingen tot benoef ban ^k ban <©2oeningen te b02* posteren/ fo fp 't felbe bebefie
en mee(l te rabe fouben bin*
beren / en betoyle DP bele faften ïjabbe beleib tot aebter* ben/be toelfte ooft op felbe babenen toeber fouben Da*
belebanbe Staten en boo2beelber ^5ennenburgfe/fo re febepen mogen laben met^paenfe en po2tugaelfc
Öeeft
D«J^?outoen ban KeinfteCle.- noeberen/ fóoopiteben ban befen
Eanbe toebebo?enbt/*
Y
II,ïiennenöurgbe
Deel.

-&*:

Oor/pronk der
ban bm lanben en 't toelbaten ban Die eenigfino' mocbt
(treeften : mitfgabertf te abbiferen en refolberen op be
titftructien/baer na be ETuftenant en<©ebeputeerbe atë
anbere/ Ijcn foubcn bebben te reguleren: toijbersi boe
men tegenjtf be perfonen en goeberen ban be genen ficb
bp ben bpanben ontboubenbe/ foube pjocebcren: of
iwnin'tfeitberbpafueen
aenftlebcnban
bep2oeeberen na ouber gctooonte/
ban of bebten/fou*
gjeute*
nant
abfentie altf /bo?en
op 't ab*
bijö fo«Boubcrneur
ban ben föabein p2öbinciael
alg ban/ baer
be <0ebepu*
teerben ban ben =£anbe foube nemen : toat 0202e foube
netfelt tooSbcn op bc rctfauratic ban be politien / mftfs
rjaberg boe batmcn ficb boo?taen foube b?agcn in 't ftie*
$n en uitfetten ban be <852iet(Tulben : op toat fomie en
toijfc ben Slieutcnant aEteuberneur/ in abfentie ban bm
J&incc/
faften ban binnen
ben ftrijgöfjanbel/met
al 't aeen
baer
aen alle
bepenbeert/
be lanben ban $2iefïanb

"f*
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Het fefliende Boe fc

öc / wt Bat* Bi«(l« commobtteit / toinfïe en profijt / en
dttalbn p20Utfic / en tot andergbp ffin €$t&ttmw
<aenetale Staten ban defc Nederlanden inoefen fou?
be toerden geo2donneert.
3De peeren Staten ban^ollanb endep?inceban
€>ratiQten noth tot 2Jmfterbam bergadetr toefende/
fo 3ijn eenige ban de föoomfc Keligie binnen haerlem
Jfeftaa' bit öen anderen bergadert ten rjttife ban »efter <aer*
en tjebben t'famen genoten een
bergcn/
& ban ftabentf
t&Suu
ren aen denp?ince ban <©rangten
te pjefente
BEDo?ge^ tequeft
wn tiau ^tadljouder ban Rolland / ten einde fp fouden toerden
Koomfc gemainteneect in bare erercitie / Doe nor Ij tot ^aerlem
binnen toefende : om defe rerjnefïe te concipiëren berfocljten fp
iSdt'ge
<0>irh ©oinertf5. Coo2nbert $ofari$ / Die De felbe ont?
JgatT*
3 cm.
toojpen Bebbende (jeniuiöen boozlag / en na bat fp daer
tn Uier en daer toat Badden boen beranberen/ Bebben fp
ban
bie gearrefteert en in 't net boen ftellen en bp eenige
be Bare boen tefeenen : en alfo Ifêeefter <©errit ^tubcr/
Coo?n?
Ifêeejter 3|an ban guiten / en be boo?noembete tekenen/
mebe
reguefte
Ijert berfocDt toerden de felbe
Bebben fn 't felbe alle b:ie afgefïagen: be boo2f3 &w
berallegércndeboojercutödat öp niet onredelijfcacB*
te/ batfe bolgende de fatiffattie berfocBten in Baer erer?
citie gemaintencert te toerden/ alfo Bp geenbtoangin
beconfeientie boo? goed tjield: maet datljp daerom
ban öare Religie niet toatf/nocBte defelbe en feonde toe?
(iemmen : be boo>f5 Muiren feide boo? ercuig / bat BP
toefende inde SBagijïraet niet goed bond die te tebe>
nen/ docljdat Bpberflaen Badde/ dat inde bergade?
ringe der ^tateii toas boo?ge(ïagen / bat be CatBolij?
fee ban ^aerleiti toel fouden mogen berfoefeentoelatin?
ge ban Benlieder erercitie/ diemenBen niettoeigeren
foude/ bp aldien fp-liedenftonden betotjfen metter^.
&t&ift/ de felbe Bare crereitie metten €uangelio en
2üpo|telfe ieere ober een te feomen t en Coojnljert er?
tiifeerdcfjemdietetefeenen/detoiile Bp banBenlieben
gefintljeid niet toag / en be requefie alleen atë een pu?
blijft perfoon tot garen berfeefee gemaefet en gefc&eben
Badde. anitiu^ toerde de recjueftebp eenige andere tot
ao in 't getal ondertefeent/ daer onder bijf of meer
Jtecljt^geleerden toaren,
<©e ipagifïraten ban Haerlem ban defe bergade?
ringe iet berflaen Bebbenbe / ontboden ben boo?noem?
op 't^tadfjutó/en b?aegben €oo>nöert boo?defeBaer
fafte motljt toefen : BP feide Bet
ben bem / toat ban
publpfe
een maliën/
BP als1 te
toaavomenbebatreoueffe
gefcBied
alletf geljjB
t 3ijnde
berfocB
perfoon
coojn* ^ felbe berftond niet te mogen toetgeten: en Bern ge?
toecbla*
Scc^ b?aegt simde 0f bp ban de ftoomfe ïïeligie toilde boo??
ringe
to
at öp ftaen/ feide baer op geenfing / nocB 006 die rerjuefle/
banbe dat Baer toerlttoaö/niet toilde beranttooo2den / alfo
iSoomfe Bp de Jüoomfe Religie Bielt boo? een baifcBe ^eli?
hethe
gie/enBaer^crfee boo?eenmoo2tfeuil: geb?aegt3ijn?
be of fjp de regucjte bpfjemBadde/ feide jae/ en Bern
>
t
W
m afgeeifcljt 3ijnde / bjaegbe tot toat einde * Bem toert
geanttooo2d / om die nader te oberfien / en fo fp hk ge?
fundeert bonden/ pemanden ban de Bare neff eng eeni?
ge derreauiranten te tommitteren/ om die aen 3ön
€rcellentie te p?efenteren: alfo gaf Bp die tn Banden
ban den 25urgemcefter &t\at$ ban der 3laen.
^©eboo?f3.ïleguefïeaen ben©jinceban <©?angien
gep2efenteert3ijnbegaf ben ioliep baer óp boo? apo?
inBoubbandiemeeftte be?
jtille/bat BP berfïonb beni|ollan
b/ de toelfee baer bp
ban
treffen den Staten
grotclir fcBenente toerden beiafï/ ordonnerende der?
Halben defelbe in Baren banden geftelt te toerden. 3£e
boojft. ïleguefle toas? luidende aldu£ :
ienStadhoue van
Princ
Heerend den
AEnder mijn
«toque
ren Orang
de perfonen onder
iftre
, remcM
van Holla
bies ■"■
fleün
ban be genoemt , Burgeren van qualité der ftede van Haerlem
SScC voor hen felven,enook voor andre hare medeburgeren,
Linnen verdehetmeerdeel vandeburgeryealdaer,foRoomfe
^aerlem Catholijken als andere: maer al tfamen liefhebbers van'c
ren der Nederlanden en getrouwe Patriwelva
gemenewefen
tenent' otten
de,hoedatfy uweP. Excell. nochonvergeacnbet
^?<tJ£5 ten houden van de fatisfaótie opten zz Jan uary> 1577.
tangtot/ binnen der Vere , de ftede van^iaerlem onder de figna

en zegele van u Princ. Excell. felve, en van de] Gedepu- ffl(
teerde der Heeren Staten beneffens u P. Excell. zijnde '*8
gegeven : By welke fatisfaótie onder anderen wel expreffelijken belooft is geweeft, fo wel den weerlij ken als
geeftelijken mannen en vrouwen binnen Haerlem, darmen hen-luiden foude mainteneren in hare Catholijke
Roomfe Religie en d'exercitie van dien: waerop ook
volgens den vordere inhouden van de felve fatisf actie*
den eed van die van beide religiën tot Haerlem gedaen is
geweeft, en is eintelijk ook mede binnen den beloofden
tijde , ook volgens de fatisfactie , den Gereformeerden
gelevert de Kerkrop Bakenefle binnen Haerlem,om aldaer exercitie van Religie te hebben , alles tot vollen genoegen van hunlieden Gereformeerden : 't welk nochtans in gene andere Steden , ook fatisfactie onttangen
hebbende, by uP. Exc. toegelaten is geweeft, te weten,
het hebben van een kerke binnen de ftede:hoewel nochtans de Gereformeerde daer na , hier mede niet vernoegende , noch een ander kerke midden in Haerlem totten Carmeliten mede tot haren verdoene verkregen
hebben gehad,fonder dat henlieden twe Kerken belooft
waren : waer mede fylieden Gereformeerde noch ook al
niet verzaed wefende , daer na door 't onbedacht beleed
eens Commiflarisgeoccupeert hebben gehad de grote
Kerke tot Haerlem, na dat die door een fo fchandelijken
als ongeftrafteadle, niet gebeeldftormt , maer wel geplondert , een onnofel Priefter dood geflagen , en veel
Burgeren gequeft en van haer overkledcren berooft waren, alles tot groten verdriete van de fupplianten, en toe
geen kleine fchandale ook van de Gereformeerde felve,
gemerkt allede wereld kenüjk was, wat folemnele beloftenvoren
(
verhaelt) den fupplianten waren gedaen,
die geen oorfake ter wereld hadden gegeven tot fo ergerlijken overdaed, ten ware dan fake ('t welk ongelooflijk is) datyemand der fupplianten al te groten geduld,
in 't gedogen van fo merkelijken ongelijk, oorfake van
dien foude willen achten , in welk geduld de fupplianten noch al ftandvaftelijk volherden ter liefde vande uitnemende eendrachtigheid binnen Haerlem, niet min
loflijk, dan ongelooflijk wefende, tuflehenden fupplianten en den Gereformeerden hare mede-borgeren, die
fo ganfeh vriendelijk onderlinge leven , dat fyluiden een
vermaert exempel fijn geweeft van datter wel twe verfcheiden religiën teffens in een Stede vredelijk geèxerceert mogen worden : alfo noit gehoort is , gedurende
defe vier of vijfjaren lang , dat binnen Haerlem eenige
twift , ook in 't minfte niet geweeft is, onder den burgeren aldaer die verfcheiden fijn van Religie, en daer van
de fupplianten fwaerlijk verongelijkt fijn geweeft,ja ook
niet by den dronk in der fchutteryen , maend-fchutten,
en in der gebuirten vergaderingen felve. 't Welk de fupplianten wel bekent achten te fijn ook uwe P.Exc. wiens
voorfichtige wijsheid , Godvruchtigheid en oprechtigheid fyluiden fupplianten moften toe betrouwen, dacmen henluiden ten minften noch van doe voortaen niet
gedogen foude verongelijkt te worden , maer henluiden
toelaten ten minften de exercitie van de Roomfe Catholijke Religie in den Cloofteren , en kerken noch overgebleven fijnde,volgens fo openbare beloften by u P.
Excell. felve en den Heeren Staten henluiden gedaen en
volgens de openbare publicatie (na 't verlies van de grote kerke) binnen Haerlem gefchied,daer by den Roomfen Catholijken van nieus al weder was belooft vrye verfekerde en beftendige exercitie van de Roomfe Religie:
welk voorfz. der fupplianten betrouwen op u P« Exc. des
noch te vafter werd in henluiden fupplianten , overmits
fy-luiden fekerlijkwiften dat tot Antwerpen en elders
meer, ook by advijfe van u P.Exc. de Roomfe Catholijken in haerlieder exercitie van Religie en hare goederen
gemainteneert fijn geweeft,tot een openbaer teken dat u
P. Exc. met hocgfter forgvuldigheid poogt te verhoeden
alle miftrouwen en partyfehap , en daer tegen te beneerftigen alle minne en eendracht onder den landfaten,tot
verfterkinge der felver : alfo de overgrote verfochtheid
van u P. Excell. licht konde bemerken.
tC
Dat de (het gelove ook ) Religie een gave Gods is. a
Dat geen Religie metgeweld of wapenen mag inge
drukt worden.
Dat

$8r.

Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten.

nut is voor de gemeinen Nederlanden , gelieven wille \
de Roomfe Catholijken binnen Haerlem (die doch
bereid fijn, om de gemeine rufte aidaer, te gedogen )
dat de groote Kerke henluiden violentelijk benomen,
blij ve tot exercitie van de Gereformeerde Religie , toe
onderhoud vandevruntlijke en welvermaerde Haerlemfe eendracht , die tot noch toe , niet jegenftaende de
vlijt eeniger Mini/teren, als ftokebranden van onruft ton
Haerlem daer tegen betoont, fo ftandvaftelijk tot noch
toe onderden vromen burgeren, tot een loflijke renomme'e over gants Europa is gebleve
mainteneren
en te hantveften in hare exercitie nun,te
jegenwoordelijk
tot Haerlem wefende, en dat inden Cloofteren, daer
die nu noch is, ook in de voorfz Bakeneffer Kerke , by
den Gereformeerden verlaten , welke Kerke fyluiden
fupplianten bereit fijn tot haer felfs koften te repareren,
en hen luiden fupplianten fo gewiilelijk te verfekeren ,
dat alle oorfake van miftrouwen onder de Burgerye tot
Haerlem verhoedet , endevruntlijke eendracht aldaet
» En dat fulx welt gevalt , daer d'eene partye beftaet des meeren meergevoedetcn geveftigt mach worden , tot
» anders Religie te extirperen met geweld , 't welk de Ge- eereva
P. Excell.
en^tot
de goede
en ftede,
j> reformeerde tot Antwerpen verklaren geenfins henlui- verdorvnuwe
die anderfi
ns welvar
ontwijfen
lik van
gantfel
ikge»j den voornemen te wefen.
depopuleert, en tot eerfverwoeftefteenhope ruinerea
' ^ Daerom, ook mede om dat het al veel meerder be- fal : welke tegenwoordige remonftrantie en ootmoedig
taemt,datmen maintenere(dats verdc van extirpere)een verfoek de fupplianten met hun weinig hebben ondertekent om
, immers alle oorfaken van beroerten en ook
Religie die van aenbegin in Holland was, dan datmen
permittere een religie,die daer over 20 jaren noit opent- d'opfprake van dien te verhoed
, wel verfekert fijnde
lijk geexerceert, en o ver 60. jaren noit of gehoort was, in dien uwe Princelijke Excell.en niet
vernoegt mochte
welkepermiffiehenluiden immers wel behoorde genoeg fijn met het getal van de felve en het uwe Princelijke
tefijn-Defupplianten konnen fich niet genoeg verwon- Excellentie geliefde hierop tedoen onderfoeken door
deren, dat de Gereformeerden in Holland hen opent- onpartijdige Commiffariflen, dat verde het meerdeel
lijk vertonen in defen gants contrarie dan hare gelovens van de Burgerye , en daer onder ook vele van de Geregenoten binnen Antwerpen en elwaerts, immers tegens
formeerde religie felve , als liefhebbers van de eendracht, en welvaren derftedevan Haerlem bevonden
de naekte meninge van de Generale Staten , ja ook van
u Princelijke Excell. felve , in de voorfz des feifs a£ta ,
fal worden, boven alle dingen 't gene voorfz ftaette verwoorden , fchriften en fo folemnele beloften , onder foeken
en te begeren , en was ondertekent , Gerrit Rahand-teken en zegel alle menfehen openbaer en kond vensberge, Rolland ? Dirck ClaeJJz, Wy , Bekejleyn , Claes
wefende, alfo de fupplianten openbaerlijk fien dat ront- Janjz, Adrianus Teylingen , Herebert Stalpert van def
om in Holland de exercitie van de Roomfe Religie den Wiel , Jan Arent/z. F. van Ne/Je , Adriaen DirkJJh.
Roomfen Catholijken werd verboden , oppeine van Piet er Hals, Wigger ClaeJJz. Steven ClaeJJz. Zoutman,
geftraft te worden , als perturbateurs van de gemeine Berefleyn , J. lacobjfz. Symon ClaeJJz. Packer , Gillis
tfz. P, van Hoorne > G. van Nejfe > P. van der
rufte, 't welk een ongeloof bare dwang is in de confeicn- Gijjber
tien,en ook het twede lidmaet van Keifer Carels ftrenge Mathe*
placcaten in defen weder verrefen fijnde.als mede invoeben ton
rende lijfftrafte in Religions faken , welke dwang en ex%bt boo?fcB?eben reguefïe/ genjfe berBaelt t'0/bp bm bccae*
ercitie van dien by meeftelk, immers by den Gerefor- $?ince geftelt 3(jnbe in Uanben banbe Staten ban requefte
,j Dat onfe innerlijke twift van Religions faken , de bem fte wapenen lijn voor onfevyanden , om ons teftaen ,
,» en hen-lieden dienen voor een brefïe.
n Ook dat het faet van twift onder 't volk , daermen te•>t gen beloften arbeid , om d'een d'ander te extirperen ,
j> een vlam me van Burgerkrijg foude veroorfaken,
tot een
»> generale ruine van de Landen.
j» Dat onfe fekerfte macht (naeftGod) gelegen is in
3j een vafte unie, fo dat wy om ds Religie niet partyen of
,1 twiften.
>j Dat het ook niet mogelijk foude fijn het Land in vre>3 den te onderhouden , fondcr daer in vrye exercitie van
» Religie toe te laten.
» Dat ook twee religiën niet alleen wel in een Land of
3i ftede: maerook wel (dat meer is) ineen felve Kerke
» geexerceert mogen werden.
»» Dat het ontberen van Religions exercitie openbaer9 > lijkftrekt tot een verachtinge Godes en tot een Atheif3> mum.

meerden felve igefeit werd te wefen d'eerfte ja eenige
oorfake van de verderffelijke beroerten inde ellendige
Nederlanden: gemerkt men licht verftaet dat de Roomfe Catholijken , door fuik verbod gedwongen worden te
laten het dopen , menigen , het trouwen , predikhoren,
met meer andere exercitien, die fy luiden terfaligheid
nodig houden, of indien fy lulx met goeder confeientien niet konnen laten (fo fy ook geenfins en konnen )
te vallen in de voorfz halsftrafte , onder 't dexel van perturbateurs van de gemene rufte , waer door en mede
doordien de fupplianten dagelijxmeeren meer vernemen geruchten , die genoeg feker fijn , datmen in voornemen isbinnen Haerlem mede alfo te verbieden de
voorfz exercitien van hare Religie, niet jegenftaende
fylieden in'tminfte daer toe geen oor/ake hebben gegeven, niet jegenftaende ook de felve haerluider exercitie hen nu fodikmaelenfo folem nelijk belooft is, en
befworen , en niet tegenftaende men henluiden vind
willig en bereit in allen gemenen laften tot befcherm inge van deNederlandfe vryheid in de faken van de religie
met exercitie van dien beftaende. En nademael die
van Haerlem immers geenfins van minder conditie
behoren te wefen , dan het kleine Stedeken van Woerden is, daermen nu noch jegenwoordelijk twe verfcheiden Religiën exerceert , al hoe wel dat Stedeken in
geenre manieren tot befcherminge van Holland , naekt
gemaekt, verarmt en grontlijk bedorven, ook mede
henluiden noit beloften van twee Religions exercitien
te hebben gedaen is geweeffc als de getrouwe , ellendige
en vrome ftede van Haerlem. Soverfoeken de fupplianten ootmoedelijk dat u P. Excell. hier in doende dat
recht, behoorlijk, eerlijk en Princelijk , ja ook hoog
II. Deel

f|oHanb / ter felber tijb tot Sfimflerbam bergabertfijn*
bc/ en bp bc felbe gebifiteert fïjnbe/ të feer qualijfien ge*
nomen/ enberftaen bat Bet narree en inBoub banbe
felbe reguefïe toaö contrarie be toaerljetb gefau^iceert/
tot grote injurie/bcblamatieen oneere ban ben fclbcn
Staten / mitfgabeuSin bilipenöentic en berminberin*
ge ban Dunne autoriteit/ entoeröe bpfonber feer <jua*
lp genomen bat be boo?f3 Coo^nlicrt fiem baer toe
fjabbe laten getouiHcn / fp Bielbent al£ of BP Benluiben
baer toe opgemaeftt Babbe / ban ben 25urgemee|ïer.
©erlaen/ berfcöoonbe Bern/ feggenbe: bat Bern toel
HcnujKtoa.tf bat Bpbe roomfe CatDoliiften niet Babbe
opgemaent / maer tuit Op ban ben- lui ben baer toe berfoeftt fijnbe/ 't felbe niet Babbe brillen tocigeren / al#
loefenbe een publijR perfoon. <Daer toaren b^ie €iebe^
puteerbe / bte b'erpebttte op be bootf? rcrjueflc berbolg*
ben: maer Ben tocrbmonbclmgeboo? anttuoojöe ge=
geben / batmenfe in ben l^age anttooo^be geben foube/
baer menfe metter eerfier gelegentbeib ontbieben of
berfcB?öben fouben.
ginmibbelban tijbe berfïonben fp/ batbe Staten
feerguahjHBabben genomen be BcrbigBeibban fom*
mige tooo^ben in be booifcB?eben regueftc gebjuint/
aiö namentlijft battergc(lelt toaov doort onbedacht

beleid eens Commiflaris: 3Item/banongeftfafteacT:e :
Miniftren als ftokebranden, enailöere bte baer rjöa-

ren beroerenbe be aut tnimt ber peeren «^taten/bie ge(ti^j toerben/ ttattc met gebaen en geftrennt bjerbe:
tuant be fatiffactie/ roefenbc genoegfaem Het eenige
enpjinnpael ftmbament/ baer op fn Baer rerjuefte
Dabben gefunucert / toa-cf toeintg tijö£ te bo?en bp een
anber accoo?t tufTcljen be Staten en ifêagtfïratenmmte
Y 2
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Het feftiende Boek,
toequamen,en ook van alle den voorfz, Conventualen,
Collegien en Gilden overnemen de brieven en munimentendiefy van de fel ve haer goederen hebben. Tot
alle 't welk fy ook den onwilligen fullen mogen bedwingen by gijfelinge en apprehenüe van haren perfonen,
die daer in weigerig bevonden fullen worden, ift noot,
waer toe de vooriz. Staten den ielven Burgemeefteren en Regeerders geautorifeert volkomen laft gegeven hebben, auioriieren en volkomen laft geven by
defen onwederroepelijk , om alle de voorfz goederen
by henluiden geacnvaert en gepoffideert te worden,
C002t öaenneöC öe b002ffï)2Cben fattöfactte !.Ö getaf^ j als andere Stads goederen , en defelve te mogen verfeect engeannulleert getoo?Denen geljouDen booi bol kopen ten behoeve en profijte als boven : wel-verftaende dar die van Haerlem de Conventualen en andere
baen.
geeftelijke perfonen , wefende wettig lidmaten van de
felve Conventen en Collegien voor date van defatisftede
der
Regeerders
en
teren
Burgemeef
ALfo de
van Haerlem feer ernftelijk vervolgden en aenhiel- faclie aengenomen, na behoren eerlijk en wel fullen
den om van de Staten 's Lands van Holland te heb- alimenteren en onderhouden , na 't vermogen der
fclver goederen in conformité van de pacificatie van
ben rembourfement en betalinge, fo van 't gunt uit des Gent. En fullen alle de Conventualen hare refidenStads beurfe op defoldievan eenige Capiteinen, Officiers en Soldaten , item , van arbeitslonen , om de tie in den belegge en daer voren binnen Haerlem gehad hebbende , hen by den anderen mogen verfamelen
Stad en breffên by den vyand gefchoten weder te reftaureren,en jegens den vyand tefortificeren verfchoten in een bequame plaetfe of convente, dat hen de Burgeen betaelt es geweeft
: als particulire
ook van 't gunt
meefteren en Regeerders daer toe fullen laten volgen
inwoonderen
en andere
nochhare
ten borgeren,
achteren j en
toe-eygenen , om haer leven lange, of fo lange hen , _
zijn,fo wel voort onderhoud van de foldaten , die in dat gelieft by den anderen te wonen , om d'andere
den belegge gedurende omtrent 7 maenden in groot Cloofteren en Conventen byde voorfchreven Burgemeefteren ten behoeve als voren geaenvaert te worden.
getal binnen den felve Stede waren, en op de toeiegAlle
welke
goederen van de voorfchreven Conventen,
ginge van betalinge by den Staten die van Haerlem
Collegien
en
Gilden de voorfchreven Staten belooft
gedaen , daer binnen ontfangen zijn geweeft, als van
verfchoten penningen en geleverde waren , die fy tottet hebben en beloven by defen den voorfchreven Burvoorfz. onderhoud , fortificatie, en redemtie van haer
geme fteren enRegeerders ten behoeve als voren , te
laten
ten
vryen
eigen, mit alfulke laften, als die by
lijf en goed (als de vyand de Stad door hongers nood
bekomen haddc ) hebben moeten leveren en opbren- den jegenwoordigen conventualen , gilde-broederen
gen, en voorts generalijken van alle andere onkoften by en geeftelyken perfonen en haren voorlaten , mede beden felven borgeren, inwoonderen en andere binnen
laft en befwaert zijn /onder meer, en ook defe alieder voorfz. Stede ten felven tijde , daer voren en na , tot natie en opdracht by allen contracten vanpeife, bedat de felve Stad weder onder 't gebied en gouverne- ftant en anders ftaende te houden en te doen valideren : wel-verftaende dat indien namaels die van
ment van fijne Princelij ke Excellentie gekomen is , geAmfterdam
of eenige andere Steden by bewilligingc
fbpporteert. En om te verhoeden dat ter caufe van de
fitisfactie , by die van Haerlem van fijne Excellentie van den Staten of anders , dan by transactie of eeen den Staten verkregen , egeene twift of onverftand
nige andere onerofe titule , de goederen van de Conventen en Collegien binnen haer Steden gelegen
tuffchen den felven Staten en Regeerders van Haerlem namaels foude mogen oprijfen , en overfulx de quamen te behouden , dat de voorfchreven Staten
fitisfaétiegeannulleert en te niet gedaen worden , fon- in fuiken geval , die van Haerlem in gelde betalen
fullen de fomme van 200000 ponden, van 4.0 groten
dervoortaen van eeniger waerden of kracht van d'ecn'
of d'ander zyde gehouden te worden :'So hebben de 't pont, over vier alsdan eerftkomende jaren, latenvoorfz Staten ten overftaen en met advijfe van fijn
de henlieden niettemin de voorfchreven goederen
behouden
fulx en in der voegen als andere Steden dat
Princelij ke Excellentie met die van Haerlem onderlinge veraccordeert verdragen , dat den felven van toegelaten fal zijn. Onder ftont gefchreven, geextraHaerlem ter oorfake voorfz.en in voldoeninge van hare heert uit fekere copie van een a&eof overgifte van den
Staten van Holland van date den 23 Aprilis Anno
gepretendeerde en voorgewende achterwefen in vol, en
len betalinge van alle 't gunt voorfz is gegeven en 1 j 8 1 . ondertekent' Gmllem de Na/fau
C.deRECHTE RE
ten vryen eigen opgedragen , geven en ten vryen eigen opdragen mitfdefen den voorfz Burgemeefteren en
«cenigen tijbe na bet booifrljjeben obergeben ban
Regeerders, ten behoeve der felver Stede, haren borgeren inwoonderen
,
en andere als boven , de partyen van Deboo2berljaelbe regucfïe/ namenflijRin't begin ban
goederen hier na verklaert : Eerft alle de goederen <3[ulio73ünalle öe perfonen bc boojfc&eben rerjuefïe
toebehorende den Conventen, geeftelijke Collegien onDertefeent bebbenDe/ atë ook De booifcb^eben ouö
en Gilden , die binnen de ftad Haerlem en Parochie 25urgemeefter ,§tuber/ en Coo^nïjert omboDengevan dien , ten tyde van de fatisfacïie geftaen of geweeft toeeft boo? fefeere Coitunififarififen bp ben $2incc en
zijn. En daerenboven de goederen van den Canonic- Staten Daer toe gecommitteert/ en ijen-luiöen afgc> ©e
ken eertijds Monicken tot Amftelredam en Heylo ge- b2aegt ftjnDe off? bp Den fnfjouöen en narcee in De boo?* a J2nf«
weeft zijnde, mitfgaders ook de helft van de goederen fct)2eben cegueflegeDaen enïjet berfoeft ban Dien noclj catg*
behorende totten twee Conventen in' de Beverwijk toaien pecfiftecenDe: en na Dien fnonberriebt toaren |peD"
geftaen hebbende, daer van de Staten d'ander helft Dat De CommmiffansS / Die Die ban De <6eref02mcerDe le%
tot henwaerts behouden, om by hen-lieden ad pos Religie De gcote Iketfie fjaDDe obergelcbert en t'n De om &e
ufu< geemployeert te worden, mits dat de laften daer
poffcffte gefet/ 'tfelbe DaDDegeDaen nictDoo2 een en; wwp'
op ftaende, mitfgaders van de alimentatie van de Con- beDacljt beleib/ maecDoo? laft ban De peeren Staten £JJ(
ventualen een
,
Predicant en Schoolmeefter van de enconfentbanbeifêagiftraet/Datüon DooDflraffege* mm
plaetfe, oók half en half gedragen fullen worden, van Daen toag obec Den genen Die Den $ape op ^acra- ^nnt,n
welke goederen eenfdeels by fekere gecommitteerden mentss-Dag in De gcote ileriic fjaDöeDooD gciteben / Jfg[J[
van de Staten inventaris en ftaetgemaekt is. En fullen DatooRDefatioYactieDaerop fpbeninDeboo2fcb2eben Den o*
de voorfz. Burgemeefteren en Regeerders van Haerlem ,van wegen en uitten name der voorfz Staten , den regnefte pjincipalijn funbeerDen / D002 't boo2- berbael* Jeraeg?
Conventualen , Collegien en Gilden die als noch ge- De
Dereaccoojttoaggeannulïeert/
fanen De Staten ftaöDenenDatfcDaenheninan=
geiniucieect en bare Jy30
morDen
nen inventaris of ftaet overgelevert hebben, behoorlij- autoriteit te na gefpjoftenen Daer obec (ïraf baet toa* *" öen
ke ftaet afeifchen en doen overleveren van alle de goe- cen/ljebbenDe D002 fulfec en Diecgelpe maniece ban S>,
derendie
, ten tyde van de voorfz. fatisfaclie hen-luiden

t&m geDaen en gcrafTeert / Daer ban Defe fupptfan*
ten niet toiften / Dort) meenöcn te fuppltanten tiat
fuljc met moebt befïaen en Dattet niet toettelp ent;
Dpfcen gjnam Die'tmeDe
toozDen/
Knoopt henDe
gennoopt
IjaDDcn
: Daec Dan
tegen toerDe gefeiD / Dat te
fattéfae tic met anDere Regenten gemaent/nubpDefe
met.ö bernoeginge ban De Staten genregcnfjebbenDe
bolDaenen af toatf/ en Dat nu tóe ban igacrlem anbc*
re ^teöen ban l|olianD geiijn toaren. ^ocu eer top
bo?Der berDalentoatna 'tobergeben ban befe reguc*
fa boo2t£ gebolgt ijs/ fullen top bier eeeft (tellen ïjet ac*
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öe &tü>

te» uan
i^ollauU
ca Die
ban
üaerlcni
ocmacfu./
öacr me*
fccöefa*
njjfacne
ïjonüe»
ueii bet*
ïwut/ig
re niet
geinen/
in bte
ban
haerlem
Man alle
Üarepjc;
trnfieii
toeiöen
bolDacn.

boen b'ecn Den anDecen opgemaent en opgectipt/ Den.
Daec

7.
Oorfpronk der Nederlandfè Beroerten.
581.
öaer uit toel ftoare tncónbementen Dabben bonnen ont* too?ben t feggenbe befc reben baer btV battet nu* alleen «
•taai tor naoeel ban ben SLanbe J öaer bieebe ooft aen* btoangtnbe confeientie i.ö/pemanb tebtoingen t'aen* lz
igcfeiö batter meer ontoaerDeben in ben reguefte toa* baecben b'erercitie ban een Religie/ bie Dp Boubboo? <c
vc» acfctti / aïgbanben roem Dan öe grote eenb2acljt balfcD en quaeb/maec battet gelpe btoang #/te btoin.- <c
bie binnen igaerlcm toagonber ben burgeren /fo ban gen pemanb te laten b'openbare erercitie ban een Selt» "
Dp in föne confeientie boo? <Soö geboelbe toaer* "
b'een
maerbe/ ban
peeren
Staten
toaren atëb'anbere
ter contrarie ïïeltgie/
toel onöerrtcDt
be onluft
öte gie/bie
en OpretDt te toefen : contrariorum enim eadem cc
opten maenftButten en onber öe ^cftutterp toaren acDtig
eft ratio &difcipiina. €n bit té op?ecDte b?pBeib/te tC
ballcnbe/ aemeïöct/enquam
cnaengaenbe 't gebult
öerCatljoujKe
inöe mogen laten batmen quacb/en te mogen boen bat* <c
requefte
nietuitter
Derten/ macr
mengoeb Doub. 3Mt toaftal batbp Demin befefane <c
toaö een geötoongen gebult/ men tof ft toe! öaec fp mee* gefpjoben toa$ / Debbenbe ook boo2 nocD na bp pemanö
(Ier toaren Boe fp baer Danbelben / en men foutje Baeft ban Den allen om befe fafte getoeeft. %bït gcboelcn Dab*
fien Dabben fp maeftt/ gelijR fp oofc binnen ^aeclem beDpalober x? jaren geDaö/ en Dabbe boïgenbebien/
ober eenige jaren Dabbe Dare bitterDeib getoont aen ce*
1566» al£ ben <*33erefo2meerben bp be ^er?
nen 3©i!lem ïtijnen öie om een tooo2bmoft fterben/ in'tjaer
toginne banparma toegelaten toa£ bulten be pooa?
öattcr uier onber begene toaren bie be reguefte gete* ten ban be fteben te Debben bape erercitie Daerber Kelt*
feent Dabben/ bie baer ober getoefen Dabben/ fonber bat gie/enp?ebtcatien te mogen boen/ mitfgaöerg lüer?
nocDtantf be bier öie baer ober getoefen Dabben toer? fien te mogen boutoen/ tot opboutoinge ban be&ecnc
öengenoemt. €n na bat Dier op bpbegetefcenbe Dare buitm be J§out-poo2te ber ftab l^aerlem/fo beel al$ pc*
ercufen ten beften fp mocDten gebaen toaren / bpfonbec manb gecohtribueert / Doe toef Dp ban ber <©cref02*
ban Dare ontoetenljeib ban Det nieu gemaente accoojt/ meerbe Religie niet toass / 't toelR ooh met lebend vetu
met bernlaringe bat fpgene meninge Dabben geDab/ cul gefcDiebe até'tna toel bleeft: maec berflonb bat
tet te boen tiattot oproer foube mogen ftrecfeen / toaer* föeifcr €arolu0 en Coninft $ljilippu3 ber d3erefo?*
om fp ook opbe alberftilfte maniere DenboenIijR3ijn* meerbenen alleanbcre ïJecDcnongcip bebe/nietteöe / be fanc Dabben beleib met fo toeinige perfonen ais genftaenbe batbe boojft &erfce en anberen balfcDcn
mogeltjK toatf / op be meninge batfe in Den berfoefi toel guaeb mocDten getoeeft 5(511/ beMh Dp niet feibe/
toant Dier geen gueftietooö banberföerften balfDeib/
ö'auto?i*
tegen
minfte
't
in
fonber
gcfonbeert/
toaren
teit ber Staten iet te toillen fuftineren / batfe ooh ban maer alleen ban ber confcicnricn b?pl)eiö : alfo Dier ban
öefïraffcober ben genen bie ben papeDabbe booïfte? alleenlijfeen geboolt foube mogen toojben en memanö
Iien geen toetenfeïjap Dabben/ alfofp nu berftonben/ al toiïlensS booft / toant alle boiinge in be rebelpe / be*
bat Dp in ben ^agc toaö geboob / en niet tot ^aerlem/ benKeltjfte en oo?belenbe ftraebten bejtaet / gemerbt een
pberbliebbat Dpquaeb en ompelft bat Dpgoeb meent/
plaetfe
baer
't
feit
toajSgefcDieb/
üegalben
batter
toel
ao of ?c, of meer perfonen babig toaren getoeeft/bie en oo?beelt te fpn, €ot öien cinbe mebe om te Delpen
öe perfonen al$ boen in Berhe 5ijnbe Dabben berooft en toeren 't ongelön bat öen 43erefomieeröen gefcDiebe
cenige geguetft/ fonber bat pemanb binnen l^aerlem en boo?t0 allen anberen Religiën en confeientien / Dab*
baerom gebangen/ bete min geftraft toasJ getoeeft/baer öe Bp&em fn maeclem laten befïuiten alieffp belegert
fpaftoiften/ öatooK 'tberbaelöeban3©illemKpen too?öebanöe^pangiaerben in'tjaer wz. fonöee
toajf gefcDieb boo? öe pacificatre ban <©ent/ en bat öat Dpboo?'t beleg eenig öing in 5ün DuijS berfetof uit*
baer mebe biergelpe faften toaren geaffopieert/ en gebjacDt §atoüt/ fonber ook batBp öacDteom ai3ön
meeranbereercufatten/ berfoefeenöe batbeCommif* goeö/öatDP binnen en buiten SümfteröamBabbelega
fariffen ten beften Denrappo?t aenbe peeren Staten genbe/ toant Dp 'töaer meeft Daööe/ afóöaer gebo»
toomfe fbuben toillen boen/ ban Baer bereibe goebtoilligBeib en ren 3önöe/ 'ttoelö altemaelban &ut ö'^Clba too?öe
geDoo?faemDeiö enberKlaerben tcöeftfteren banDaer aengefïagen en geconflfgneert* ©oo?t$ toaö BP ten
ma
berfoeh/enDen boo^taente toillen b?agen malle fttu einöe atë bo?en na 't oüergaen banöeboo?f5 ^Stab met»
m
faerfer ïtgDeiö en mobeftie. ^0 Debben be boomoembe €om- te y 7 gebangen / en buiten öe ftaö l|aerlem in 't legec
mtpriflrenDenluiben belaft öatfp öan elr Dare namen geboert / niet toetenöe of men fouöe Dem albaer metten
Sm
peen
«er
ti> öie fp onöec öe boo?f$ reguefte geteBent Dabben / met anberen omgeb?acDt Debben. 3&aec na toa0 Bp om$
en na?
roperen/toteen trent ^CireDeiligen metten anberen gebangenen ban
Reuen Baer eigen Danb foubenöoo? Dalenen
tenen banöat fpöefifteeröenbanöenberfoeK/enöat «^aerlcmaenmalfianbercn genetentbp nacDtna3Cm*
ml™' fèieeötoëfeti 1 Baöbehban'tgene fp öaer in mocDten ftelrebam geboert getoc-ftmet een Doop KrygoKnecD*
gege^
tenöiefebetoaeröen/ aïfo^uc ö'3Clba'tbonni£?
«"• mtéöaenBebben/'ttoelK fpalle ö'eeneboo?enö'anöer ! ben
Baboe/ batfe allegaber fottben omgebjacDt toer*
5? na gebaen Debben.
anSeV '©en 55urgemeefter <©errit ê5tuber / ^k be boo?f3 ben / öan too?be 't {cm bp be Co3tjn$ ban ben <©?abe
/ alfo Dp aen Denluiben on tbööen Dab*
ft ^tu^ reguefte niet Daöbe toillen tefeenen/ maer W 't lefen ban ban 23offu belet 3i)n
leben Dabben/ batfe Denluiben toe*
fp
ïtefaf^
fo
/
be
j
^a*
ban
<©errit
ffl*
ban
cc S0;. bien toatf getoeeft ten Duife
S 'benjSbergen 3tjn fcDoon-baöer/ gaf boo? anttooo?be ber na ïfaerlem fouben boeren/ 't toelbfo gefcDiebe: uit
onpartijbigDeib in befen
ge&omentoasJ jal'ttoelKe boo?f3 toa$/ 3fjn mijn
cqueiïe öatli»» opfefteren bag/ onbebacDteltjft
peeren be Commif*
baerom
bab
/
mocDte
ölö&en
om
fcBoon-baber/
3ijn
boomoemben
ben
ban
Duife
ten
ltc €a*
ten.
mijn inpeeren
in'tbeften
Dier teaftoillen
fafeetfte
3(jneparticulire
eenige
Dem bane of
Bun rappojt
öoenrbitaen toajS
effecte öebesfStaten
boo?f3
/ toerö Dem fariffen
toa$ fp?eKen/en
-baöct alleen
3tjn fcljoon
b?agenb
nen bp Dem toa* ^Stuberg anttooo?be/ öie BP ben: Commiffariffen
geanttooo?b öat öaer eenige CatDolgen/
om te Bebben fcB?ifteuj6leberbe.
obergeb
toilben
regueft
een
ren öie
b?pe erercitie ban Dare Religie : öaer op DP feiöe/in fal* <De boomoembe ^itk ©olKertf5. ïwnBert ber* ©eant?
öerbpgaenomteD02en toatterom gaet/enbaer bin* Kïaerbe / bat BP berfocDt 3önbe om be reguefte in que* J»00?*
Coo?tt,
ftie te maben / berftonb 't felbe al.tf een publtjb perfoon/
be regue*
beel banbatter
't lefteDaööe/
alleenouöen
Bp
Boo^be
feomenbe
nen
Ronbefc«
niet
Dp
bat
bpfonber
toeigecen/
mogen
te
niet
ber
t/no*
fte lefen/ öaer ban Bpontlj

rbS
maèngVma¥tto"rb
berfocDt toerbe te Bebben b?pe Staten ban $o(!anb / 't felbe gualnfi fouöente honnen
n
bp benban<£atBolö&e
öat
öen
öan
Debben Jmlmu
rcquiiic.
Bare «eligie acDterbolgenöe Daer con* nemen/ naöien Dem toel boo? ftonbgelefcenanno
erercitie
15^8.
€rcellentt
fm
ban
retentie / en toaö baer boojtö bp neblcben tot Bet fcDei* in be berantto002bntge 3ijn €rcellentte geenftn» boo?
öen toe / Debbenbe gcDoojt en gefien / en toaren bp Dem !in b?un uitgegaen / bat
rebellie of ftraf baer Daöbe geacljt Betberbonb ber €*
alleen gefpjoKen befe tooo?ben: bat fp berfocDten te |belenen
Bet rep?cfenteren ban be reguefte tot S&uffel/
„ Bebben b2f e openbare erercitie ban Barefccligie/ bat
bitte / tnfonöerDetö
, Bern boclne 't felbe recBt en reöelp te toefen : toant DP bat toel een anöer toecK toas öan
l baer m met te
mm
berMaect
Bern
tegen
3J Bielb bolgenbe 30ne confeientie boo2 <©ob / bat een p* nabienfe
etenenbelteben 1 ban be».
5öer föerïte/ toat feerfee battet ook mocljt 3ön/ ful&e toillen boen ban enbpboo2to
„ erercitie mfy in Bare confeientien boo? <0ob goeben germeefteren: bela^enbebateeingetoowbcnir ^öe
nen en ook ber Staten Wau*
n te boo?f5»guefte toat BerbfcDe
beBoo^öe toegelate.
óielb/ openbaerlö»el
„ oprecljt
Y ?
II. De

■S

^

Het fèftiênde Boek.

be baerem&el metBcrten ijcbbengetocnfcBt/ bat bc
t^itett iet tt M tt gaat/bat toas Bp niet fcBuibig te ber* uitrobingc of be co?uettte ban be felbe ïïoomfe exercianttooorben/ alfo tjct teRenen ban be ccguefte niet 3ijn/
tie /mocOtc gefc öicben boor 3ijn rccBtc mibbel / te toe't inöou*
maer bec fupplianten toerft toa£ / en bat ocü/ maer
/ boo? 't gecfïeiijRe en niet boor 't toaerlnRe stoaett/
tier ten
lien ban bien na b'onbcrteReninge/ niet fiine
in fulher boegen batbe menfcDen Bare bolingen ber*
/ bie 't gene Baer
nten toooiben
fupplia
Babben geboent te fijn/ ftaen inocuten/ enbie brptoiliiglijR/ ook ganfclteiij»
cjualijRgeblebcn
te Barbé oftoaren
be minute
tn
baer in Babben mogen boen roperenen ietanbecgbat berlieten/ en niet tegensïjacr bcrjlanben eonfricime
(Fol.az.) Ben-iuiben gelief öe baer in (lellen /fofp ooiiin eentge uit angfï en BPPotnJtelijR bermpen alleen boor ecu
tijb. ^ulr DabbcBp ban/bolgengoob 3ijne confeien*
flueften gebaen Dabben. 14p Babbe3ijne conftbecatien tie/
moeten feggen inbe boorfcljrcbcn recjuefïe/ tie
geljab/ om in 'tminutecen banbe reaneflete (lellen/ bocD gcltjd gefetö toa#/niet langer 3ijn toerfi toaovuocB
'tgeneBpmeenbetebienenen borbedijli te3ijntotber* Dp geljouben te beranttooorben/ al£ tie bp be fupplianten geteRenttoa&
RrijgingebanBenlicbenbcrfoeu/ gcneincninge geljab
Debbenbc iet te (lellen /bat te Uacb foube toefen /nocfj
©ertoonbe boortgbe minuteber felbcr recjuefïe bp
ook eenigc rebenen öie teactt be autoriteit ber peeren
Dem
ontto02pen / baer inbe corrcctientoacen gebaen/
Staten te (rccclien fouben mogen geacljt toecbenrtoant
boor
ber
fupplianten laft / be toeliie Den berber dabben
Dnftabbebegefcfjicbeniffe baerfp ober toaren blagen* mogen belafïente
corrigeren of iet anberiöflcllcn/ bat
be beel facDter gefielt / ban tiie toa£ gcballen : en fo beel
Ben
belief
be.
i^p
tocrbebpbeCommifTariffenbclafl/
coo#
t bet* peeren Staten/
öeroerbe be fa&cn ban be nautoritei
toaren mecfl al begrepe onbec be rebenen ban ben bat ljp felbe beboorf3 minute/ atötocfenbeinallenge* %™
btoang in ber confeientien / baer ban Ijabbe BP geïjan- balie tot Det onbertcfeenen toe / 3ijn toerft / albaer foube Jj*![gL
öelten gefielt/ 't gene tnalleg ober een fïembe mette fcBeurenmet3ijneBanben/5ttoelftBP geBoorfamenbe/ te nan
tooorben en meninge banbe generale Staten/ ban tjehe 1 en ban alles bp be commiflariffen aen 3ün <ttxt. *n fo>
3ijn $rincelijRe €rcellentte ban be $Bim(lecen en 43c* en Staten rapport gebaen 3önbe/ téBenaliegeconfcn* [JjjjjJJ
'
felbe en 't toelR Ijp bien aen* teert te mogen bertrecKen/en i$ baer boortë Op geblcben.
Eanben
befcr
reformeecbe
e3ijne
confeientie ook boorgoeb toaö
bolgenb
gaenbe
Doubenbe : toant ÖP Oabbe noit 3jjne bagen boor recUt T$ 9üpril 1 y s i. iO'er tot truffel beel te boen getoecfï/ ^mu
of fcöriftmatig Honnen Douben ober gene 3ijbe/ ben \ A ujVcéen bU banbe föoomfe Religie/ enbie ban bc ™°mw
jxorcCMm*»*-*,.*
meerbe //^^Mki^^Uörfx^f^utia^Win^ön/
't toelR bele bcroorfaclït 10 getoorben/ vi
,Jföü^n
ïitoanginberconfcienticn/macracöteconberrebercn* ' <0erefor
boor
feltere
oproerige
enfebitieufe
prebicatien
banec^
söjocök
tk)
't felbe
te ffrpben/tegen«
toet beröP na*
turen alönoclj
/ en tegeng
be <0obUjüe
fcörifturen bc: toant
Ö« nen liionift genoemt Jöroeber SCntBonté öuifRenf belt *«*>' J
feetoanbelen ban bit pab ban ben btoang in ber con* ban be oröre ber <©ominicauen/ be toelRe tot <0cnt uiu jJJJJ,
fciemien/en ban 't ucttcr boben/fn'elt te toefen be gronb- te ,§tab gefet 3ijnbe/ Bern albaer binnen 25ru(Tel Babbc fijnen
oor faöe (naefi onfe fonben ) ban 't jammerujB berberf begeben/altoaerBP met3i)ncprcbicatienbeelttoi}lcn sPinfl*ban^Suitfïanb/ ban ©ran&rpK en banbe ^eberlan* oproero'
bertoebte/en ficB felben groten aenBang maeft*
öen tot bien tijb toe gebalïen /en liet ficD bebuttBen bat^ te ban hie ban tse Jüoomfe Religie. ^3>ic ban be ijBagi*
men toillenbe bit felbe pab toeberom betoanbelen/men (Iraet Bier ban bcrabberteert fijnbe/Bebben alle mibbe*
ooft ban nieuto.sf toeberom foube moeten fiomen baer len gefocBt om brebc binnen ber d§tab te Bouben/fienbe
^uitflanb/ ©ranörijK en be l^eberlanben in gekomen en fimulerenbc bclc fafeen op Bope bat Bet beteren fou*
toaren/ -te toeten/ ingronbujKe beberffenifTe, 3©elHe be : maec alfo berfcBctbenbercabige aenflagen bagclijjc
3ijne meninge BP te meer Oabbe betrout / obermittf tie ontbeRt toerben /bic ben bpanb op Xte boorf3 ^tab Bab*
oanfcDcujK conform toasS ^e meninge ban3tjn boorf5 te 1 hie al toaren bcrudenbe op Bet getal en correfpon^
«Êrcellentie / ber Staten <0enerael / en oor be menin- bentic iiie Bp binnen bec ,§tab Babbe onbec tiie ban be
0e ban be <ö5crefo2meerbetot ainttoerpen/ fo genoeg* ïloomfe Religie/ en bat bc boorf3 IKagifïcatcnfagcrt
faem bleeh inbe aentoijfinac 1)an bc boorf? reguefic. bat ben aenBanB b*$ boorf3 üiuifRenfbelt en 3()nbcc
j
Stlfo ftabbcljp bit mibbel ban ben btoang in ber con* feccete conbenticulen bagciiic fo ïanc fo meec toieffen/
fcienticn/ baer ober bcfupplianten öcn toaren befela* en bat met cenenooR b'aettfiagenbanbeboorf3 bpan*
öenbe/alöeigentUjft totbectoerbinge ban bec fupplt* ben bagcltjc baec op fo Ianr fo (lecfeec toecben gebreben/
anten berfocK en oor tot cenbraent en toelbaren ber fo Rebben ip goebgebonben bic ban ben Capittelebatt
(lebe ^aerlem / ja ooö ber gefiele saeberlanben bienen* ^. «Efoebele baec auifRcnfbclt B^t ^rocBiaenfcBap
öc/ baer moeten alfo (lellen: bocö toaef 3ijn boorne* bebtenbe/bp eenige ban Ben tn fccrctc te boen boor Bou*
men geenfinö getoeefl / fo 't oor noeïj n iet toas? fijn €r* ben / bat fp nobig bonben boor be ru(le ban ber ^ètab/
ccllentie of peeren Staten limiten te (lellen ban Bare bat beboorfcBrebcn i^uifRenfbelt uittrer ^tab foube
autoriteit / maer alïeennjR 't felbe met ootmoet te ber* bertcechen/ om allen aen(ïagen ban ben bpanb te b^e*
manen/ totnaber bebenfeinge ban befe fo BoogtoicD- Ren/ en bien fo toel banb'een al?sb'anbere ïteligtcte
tigefahe, <©emerRt fjpgefien ftabbefulr albele brp* befcBubben in tufte en brebe bolgeniö be ftcligion#-bre*
mocbiger gebaen te 3ynbp be peeren Staten <ï5ene* be/ en be felbe ,§tabtc mogen garanbecentegens? ben
rael aen ben &oninH/ fo DP öelefen Ijabbe inbe acten bpanb met allen cenbracBtigBeib/ en boor fobeïcaljS
banbe pacificatie ban Colen: bat Bet regiment ban Bet particuliere betf boorf5 ïluifRenfbelt aenginR/
be 3telen en confeientien <©ob alleen aengaet/ baermen batbeboorf3 peeren liebcc BabbcnBemtebencficeccn
alleen feïïi 1 toerben alle anbere buiten gefloten* €n fe* met een of 200 Rroncn/ enboort^ ooRban een jaer^
«er/ foube be0 ï^oninr autoriteit geenfinö berminbert/ li)c tcactement/ ban bat fp uit 3imöec oórfafic ben bp*
anb fouben laten Douben Bet funbament ban allen 3i>
maer
beel
eer
terecljt
bermeerberttoorben/foftpful*'
fee toaeracïjtige aentotjfinge ber peeren Staten <!5ene* nen aen jïagen / op te fucprinfc bec felbec ,§tab / of on*
rael ter Berten name / (©obe Bet 5önc gabe / te toeten/ bec be gemcinte te laten biijben fulRen acBtecbenRcn
'
beöeerfcBapppcobcr be5ielen en confeientien/ enficB entoantcoutoigBeib/al^mcn booroorfauc bc$ boorf5
felben met Bet 3ijneïiet genoegen/ te toeten/ met Bet üuif Rerif belt bagelijc lanr fo meer fag toaffen : toaec
Qebieti ober lijf engoeb 3ijnreonberfaten/ ha bermo* op te peeren <0ebeputcecbe ban toegen Ue ban ben
gen besfdbee pribilegten. ï^ieBem ïtenben/ toiflen boorfcBrcben Capittele capport gebaen Bebben/ bat fp
.:<
toel bat Bp een groot titel ber üioomfer leringen en ejrer* benboorfj öuifRenfbeltfobecre Dabben getnbuceect/
citicn toagf Boubenbc boor fcBabelpc logenen/ boor bat BP te breben toasf te bcctcecRen/ onbec be boorfcBrcgrobcafgoberpen /enboo2pbele fuper(litien/ immers
ben geprefenteeebe
conbitien/ boen
en ttat
be*
öemcede i^oofben of%rber3S banbeöoomfc^er^c BoubeujR
batBP begeerbetc
nocBin'tfecrete/
een fermoen.
boor berflinbenbe tooïben/ fuIRjS bat Bet berbe ban JSelR feimoen ten Prebicaren gebaen 5Bnbc / Beeft be
tjem toagf be felbe te totllen boordaen : maer in iiit ber* boorfs Kuif bcnfbelt bergabert berfcBeiben ban ben
nocD
fcob banRcn-lieber erercitien/BabbeBP (onbercebe* boorft Capittelemet beprincipaeï(lc ban3ünen aen*
rentte gefproRen ) niet Ronnen berdaen / bat Benlieben Bang/en Bebben albaer gefamenber Banb beflotcn/bat*
biüüRBeib gcfcBiebe: maec gemeintbat fulfie onbil* men be peeren ban tet Wet foube acngeben/bat tie ge*
iijliljciOtoa.3ccnbcr(ïormgcbanbc ccnbracBt/cnfoii* I meimebanbee ^oomfe Religie geenfmgtoerfïonben/

259

Oorrpronk der Nederland/e Beroerten.
5$i.
nocBban meninge waren te berb?agcn/ batmen Den ten l^eerc 3lmptman/ SSttrgemeeftcren / en Mtfgè
«aren #)ebicant foube af nemen: macrliebcc Dabben ban ber 3Bet ben oenomen boet in te gaen / m baer
felbe met Wijf en ftinberen be ,gtab te balaten Dan mebe be boo?fcB?eben bergaberinge te fcDeiöcn/fo té
jitlr te Gebogen : waee op bat ftp Dtc ban bef 3©et gebeurt bat bie ban befelbe bergaberinge totberfebcts
booi antwoo2be té gegeben / battec niet fonbe ge* ben plaetfen/ be fiafifplteencn ban ber ftraten Dabben
fcljiebcn m refpecte ban föupfftenfbelt/banmet 00e* opgeD?often / en ben boo2f5 «öouberneur / ^Cmptmaiv
be ftenniffe ban fafte / gelijft boo?gaenbe op gelijfte ber*
cr en alö
eem'ge
be ^Depenen/
fa Wel met
Denne wapenen
met ban
(tenen
cenen uitnemenben
en
foeften toa£ gebaen / met ernliigè bermaninge / bat een 25o?gcmeeft
pgcliju fouöe atbeiben tot alle eenb?acDtigOeib/ ruft groten oploop gebaen/ en cenigeonbec Ben bendeere
en b?ebe/al£adjtenbe bat be eenige faligljciben con* 2ümptman met een bijl na 't Dooft gcwo2pen «ebben/
f bocD raeftte Bent niet) roepenbc battetnu tijbtoag
ferbatie öer ^taö Daet op Wag jtaenbe.
te
becDten boo? be Religie / bat fp feben tegen een
IBaec mant baer na ontbeftt i$j bat bc boo?fcl)?eben
ïtupfucnf belt watf 23iecïjtbaber ban ben ï^ecre ban maren/ en toilben nu fien mie be gene foube fijn hk «en
2tfuffp/bie fefteren aenflag met benbpanb Dabbe ge* foube menen te btoingen / met mcnigbulbtge anbere
tttaebt/ baer ober «p ben 8 3Cp?il Watf gebangen ge* feerpeciruleufebabcn en roepingen ; fo bat bc peeren
«omen met fijn Dup£b?ou / en batmen ook berftont «3oubecncur/ Sfiinptman / 23urgcmcefiercn en j|cDe~
öatl)P ftenniffe Dabbe ban be fafte banbc»6?abebait penen /niet fonbec uitncmcnbepcricuïen/ lik ban bc
€gmont/baer top in boo?gaenbe 25oeften ban berbaelt burgerpe en folbaten ban ben garnifoen / öebben bon«ebben/ en ban meer anbere/ atëooft ban ^onfter^an nen opljonbenen toeren batfc niet 3ijn geballcn in bec
<£obp <£ngelfman binnen bec felber (tab /ober fefteren ;boo?f5 bergaberbe bo?gcrpe/ en niet met wapenen/
irsgee^ tijb gebierenbeelt/ fo «ebben be peeren banbeca©et fcDoon fp?eben en alle uitterfte beboir Ijc bco?fe berga*
ï ^ noobfaftelijben geaerjt / ben boojfcöjeben aupffeenfbelt beringe fonber bloeb(to?tinge Dabben boen frtjeiüen /
(25?uP te boen Uertreclien / met fulfce fac«te/ fecrete en bifcretc 't Welft toel fecr te bertoonberen toaov en «ebben fo bi
i refji* mibbelen aliöccnigfin^boenlijïi foube toefen/en batmen folbaten ban ben garnifocnen a!d goebe bo?gecpe boen
(tellen in toapenen: atèfp nu in wapenen waren fo
Set Bem ^ouöc toekDCQen re«cl'2 cebelij&cfommeban pen* «ebben be <0ouberncur / Sïmptman en be peeren ban
'£$$ fojgenbc
ningen totfoberre
fijn onberrjoub
boo? eenigentijbbienenbe/
mif*
be fafeen boben
bcrljaelt boo? bege* be ïBct raebfaem gebonben/ bateJtja boontjes op alles? te
mm mewte m É ft!aec fluatti^tt / öat ^upfftenfbelt foube boo?fien en Dare autoriteit te p?eferbcren / tik an*
mogen boob geflagën wo?ben/en bat baer boo? foube IberggeDeel ter nebetfoiibc «ebben gelegen /en Debben
lid.
mogïjcn ballen feec bangereufe alteratie binnen bec !met een goebe couragie/ooftntet abbijtfbp.nbë goebe
^tab: toaeeom fp ijet uptrecöten banbeboo?f3refo* jmannen ban benegen natiën bcr felber,§tabrcp2efcn*
iutie ftelben in Danben ban ben l^eere mmptman en I terenbeöet berbelit bec felbe «^tab/ op allctfboenne*
eenige ban ber 3©et baer toe genomineert : b'welft men informatie: boebmetter baeb Jaren boen befefe*
beboo2f5föupfftenfbclt boo? eenige ban fijnen aenDanft ,ftcre publicatie/ baer ban ben in«oub femmariewag:
tec ooren geöomen 3ijnbe/ (jeeft Bent berbo?gen ge* bat alfo mijne peeren ben 30mpmtan/ 25urgcmee|Ie' ^lca,
ftouben/ en toefenbe fijn toaonplaetfe gebifiteert/ is* cen/^cDepenencn
ïiaeb befer {tab ban SSnifiïl B^on- ®m3S
bebonben bat Dp Dabbc gep?acttfeect/batf«nenbec^ ben/bat ben aentjanh bie 25?oeber9ilntljonio,Kui|l5enf' snt&a»
fcDeiben fijncc gebucen «uifen toacengemaebt/omte belt Dabbe toeten te krijgen totf«ne febitieufe aenfïa* l^f^f'
gen/ fo berce Dabbe gep?ocebeect/ atë batfe mettec baeb SïïijïS
mogen lopen
boo?Utf
b'anbec
alle 't toelfec
be boo?f5
peeren
ooit b'een
fufpect
i en / Waren
baecont
ban Dabben menen te obectoelbigen mijne ï^cere ben <®ou* aengane
meninge bppubiicatten te gebieben ontbecningeban berneuc / 3dmptman / 25o?gemeeff eren en berfebeiben s««n.
ïjen pecfoon bes? boo?f3 SupfftenDjeltö / op pene ban ^cDcpenen en Ccrfonellen befec f!ab / en aen te ftirDten
öanen anbere co?cectie/ nabien befelbe tot berfcBet* eengrouWclijfec bioeb(lo?tinge/robingeen febitietuf
bc goebe gemeinte en ben garnifoene befec (tab/
benceifenfobp^ecrctarüTen/ ^tabsJ-bienaecö/ en fc«en
toillenbe
metbien mibbelooft onbecbe boeten tcebcn
anbece toasJ gefocDt om boo? tse Hcecen te compa*
reeen tec oo?faöe ais boben / en bat DP öcg bleef in ge* be cefolutie bp be boo?f3 peeren uit beeï getotcötige fa*
b?ene: 3@acc tegen bc boo2fcö?eb-:n 0iipfïtenf belt met nen en rebenen tot confecbatic/ cujïeen toclbaert be^
fijnen aenbanït een grote bergaberinge ban bolfe «eb* fee ^tab genomen totlafte ban ben felben ï^utf benf=
ben boen mabcn/in en boo? be£ ^oubemeucjSbess ^ee* |belt/ljaec alleen bc(ïrccltcnbe tot fjet uttleibcn bessffelftf/
een ban ben €empel$ Duiringc of log«ö/ boo? ben in plaetfc ban bat 5(jne belitten bereifebten ongelijfe
mtbbagc tuffcDentien en elf uren toefenbe &ater* |jmaerber (traffe /baer toe bc felbeüecren ooft ban mc^
bagb öm ^ mp?iltó / coepenbe alle gelüB/ bat* |ningetoarentep20cebercn/nabienl)P«emabfentcerbc
fe niet toilben gebogen batmen Dacen #?ebicant en berbo?gen Dielb/ niet toillenbe rompareren boo? be
:maerïnpiaetfebanfnnfafterec«?
foube uitleiben of boen bertrecnen / en bat alle bic jboo?nocmbc^eeren
ban bec ftoomfec Keligie Den licbec in ftutnen ban tel«n te laten ijanbclen / Dabbe met 3ijn boo?f3 aenDangr
B?otc een fouben laten «ouwen/ ban fuljc berb?agen. <©ie te werft willen b?cngen be boo2fcD?eben bloefc(ïo?tin*
*"erpebanbeaBet ontbobcn ben ^eer<©oubemeuc/ bat DP ge/robinge en feWk/ eit bic alrebe geb?acïjt tntter baeb
ban wapenen
en bloeb(to?tingc/ metuitterfien pcn>
s
lamfe oe boo?f3 bergaberinge/ met allefoete mibbelen fou*
S be fien te beletten en feïjeiben / enbatDnaenbeberga* I nel ber^tab en goebe tngefetenen ber felber/ enbe>
en Den* toeln menbebonb ban obec lange bp bete raebjlagen
l,en öerbe foube tonen be refolutic ban inbecbe a©et
boo?fcD?cben be(Ioten getoeett te fijn binnen ben Ciccfl er banbe §B?e
lieben bertonenbe toettige rebenen
btcaren/ niet fonbec onfcfjulb banbe ©?ouwen-b2oe*
baec mebetotniet
Den upt-ftellen
begrepen/
refoluticlaten
U%')> toilben
na becen eneenige febitieufe. «cntoantDet onmogelijk i#
foube
DPf^ fp
papen/ enbatinbien
ben mibbag/ bat be Jgeecen ban bec 3©et bc0 na noeng
ftonnen (taenb'e blij*
JHepublijften
bat eenige toe«^teben
batb'<0berDeib of Dunne be*
gelatenoftoo?b
ben/baer
fouben ftomen bergaberen
ten ttoee uren t'fijnen Duife ban
cotentement. $a ben rreten en 02bonnantien oberlaft en geWelb gefcln'eö
ch Den geben alle rebenen
ban ben boo?noem* met toapenen /of batmen b'onberfoeften ncnnnTeban
Duife
noen 3ijn Uk ban ber 3©et ten
ben <©ouberneuc genomen / al toaec be boo?f3 bec* btcnlaet
ftomen in'toojbeel ban bc timultuariemoet^
gabectngefoboo?/binnen/al0 omtrent ben felben Duife toilliglüft onberfoeït/ of onberwinb ban eenige partita
fcec fterft in getale mebe quanten / roepenbe en tierenbc lire febitieufe/ öefonbec in fuïften tijbe ban <©o?loge/
feer ongefctjifetelijfe/fo batmen met grote moeite ber* baer in niet bient batmen cen pegelijft fal openinge
Bcygen moeite / bat be boo?f3 bergaberinge eenige boen ban alle gelegentfjcib ban faften/ baer Sanben
tommitteerben om met bic ban ber 3fêette fp?eften en ièteben aen bepenberen/ en bc Welfte een pegelijft
en Danbelen op Bet (tuft ban be boo?fclj?eben fiuif* fcljulbig toen beDoo?t3ijn aberigfjeib te bctroutoen.
«enfbelt/cn be bergaberinge te (tillen: en na batmen ^èo Debbett mijne peeren ben 45ouberneur/ 2impt*
ntettefclbe <©ebeputecrbe eenen goeben boet tot bolfto* man/25urgemce|teren/^cDepenen / ftentmeeftcren
men genoegen ban befelbe «Bebeputeerbe Dabbe ge* en Kaeb/ metten Capiteinen en anbere fiaben ban
nomen/ en twmenbe be boo?f5 ^eece <0ouberneuc ntet <öo?loae gerefolbeert en geo?bonneect/ bat beboo?*
y 4.
ftrjjiben

sóo

Het leftiende Boek.

fcO?eben fatióteÊfteXt en alle be genen Die Ben jijn
tfun totlben aenbjagen/ tufleBen De publicatie en De
ftloft feben uren fouDen binDen boo?De boo?f3 peeren
opten^taöïjinfe inBaecbec fëaeb-ftameren / ten ein*
De bat op Ijunfluïi bp boo2gaenbe ftenniffeban faften
fouDe too?ben geo2bonneert/ fo in goebe juftüicbebon*
tien foube to02ben te bel)o?en / bacr toe De felbe peeren
Den felben ïïutèftenf belt en allen anberen acco?beren
b?p acee^ / eno2bonneren eenen pegelu&cn Benbaerin
geen belet of obftacnl te boen / en bp geb2cfte ban com*
pariüe bcrftlaerbcn fp ben felben en 3ijnen aenBanft
Ijoo: febitieufecn pecturbateuriS ban be gemene tufte/
en bat $ boo2fullté Den felben ïtutéftenfbelt terftonb
na b'erpiratie ban Den felben tijD/ en stjnen aenBanft
Daer na met ftenniffe ban faften uit ber &taü fullen
Doen bertreeften/ ofanberfinjS ftraffen/ na gelegent*
Beib ber fnftcn. 25ebelcttDeeen pegelijftben boo?fCB2e*
ben föutéftcnfbelt in p2ejubicie ban 't gene boo?f3 té
geenfinöte fab02ifecen/ Den felben te logeren / berfle*
feen/ of helpen berfteftenop gelijfte p«nen/ en Dat De
bier Colonellen fullen o?b2e (tellen Dat fp Die ban De 02*
D2ebanDen p2eDifterenen ©2outoen-b2oeberen/fou*
ten Doen bertreeften uit De boo?f3 ,§tab / en Dat fp D'an*
tere geeftelijftljeib en ban De Soomfe Seligie/ mitfga*
tiersf alle De bo?geren ban toat Keligie Die3ijn/niet toe*
fenDe ban De pjinctpaelfle op?oerDer0 en BanDDaDige
banDeboo2f5 feDitien/ fullen BouDen en Doen iiouDcn
in rufle en b?eDe / en too?be boo2té eenen pegelijften ge*
«Abonneert ten bebele ban mijn ^eere Den <©ouberncur
ten refpecte ban De foibaten/ en ban mün i|eere Den
25o2gemeefter ten refpecte ban De bo?geren/ Ben te ber*
treeften uit of in De toapenen / Daer en fo fp DatfouDen
02bonnerenennoDig bebinben.
23p mibbel ban Defe publicatie Bebben fp Den boo?f3
23?Oföc?
ftutéftenf
belt / met bele ban 3ijnen aenjjangeren te
nioBuif;
booafclnjn
Doen nomen/ en Bebben Ijemmet bele ban
fienfbdt
en bele Den 3ijnen uitter ^taD Doen fetten / Boetoel fp meenDen
tean fijn
ftoffe genoeg te Hebben/ om De felbe rapitalijftteDoen
ftcnfjan? flraffen/ en Bebben bosberg De kernen en felooflertf
gcreti utt
Doen fluiten / en met autoriteit ban De 3Bet De ©eclDen
gcjteft. Doenaf(ettenen De Soomfe Religie Doen fcft02fen: en
einblyH/ nabien Die ban Den garnifoene ftenfeer flille
en onberfcanig IjaDbcn gebjagenin Defe alteratien fon*
Der eenige pillatien / robinge of anDer getoeit / fo Beb*
ben fp Den felben garnifoene Doen befcBinfeen enberee*
ren met eentoeftelijfte leninge/enboojtéuitreifteneen
anDer toefteiijfte leninge/ en Den Jj£eere *ü5ouberneur
Bebben fp boen befcBenften en bereeren met eenen ftop
ban 3 of 400 gulDenömetinfcriptiebanDe reDenen
ban Den befeftinninge en De toapene ban Der ^tab.
^aernaDebbenfppen 1 iHQep Defe nabolgenDepubli*
catie gebaen ban Den <§tabftuife albaér.
I^oetoel Dat niet fcïjrjntbat Demeejïe menigte ban
a»
$u5ïbpfcöe
Me
l©etban Die ban De öoomfe Religie Defer ^§taD fouDefeen te
23;nfft-I bertojjten / Datmen in 't flun ban De felbe ïïelïgie fo be*
geöaen
jaren Ijeeft berb2agen/fo bele fcf)2icnelijHc en beD2jeg'
tegen ï>e Ie
Üoomfe lijne abttifen / al0 men Den fimpelen luiDen ficeft Wtm
iSeligïe/ aen te recljten / onDer Den fcRnn ban QeiltgtjeiD / fo toel
Jr*s>acra» in aenficn ban Den bereeringen en betroutoingen op Den
ment
ban nu< relinuien of gebeenten / até 25eeIDen ban Den ^ancten
racuïen en ^èanctinnen / ja ooft geDaenten ban Sacramenten/
rn anöe* en De betroutoingen ban DegefingeerDe miraculen/Die*
re abiü*
men Den eenen en Den anDeren bp lanftfieiD ban tijDen
Öeeft»! toeten toe te feftjijben / en nocö min fulfte lelijftBefcn.
JJ
Den en balf öeben / alg mijn peeren De JBetöouberen
jj
Defer <§>tab / in be felbe fïucften nu onlanr openbaerlijft
jj
enoogfienlijR Ijebben ontbeftt metgoebe feenniffeban
5)
faften / até namentlijft : Dattet fiuft ban Bet gene Dat*
JJ
men tot noctj
toe eigenDe
ïjeeft genoemt
't Sacrament
ban
mi*
raculen
bv
Den
bjieben
en
befcfteiDe
Daer
af
JJ
fijnbe
too2b
bebonben
noit
bebloeit
/
geguetft
/
nocö
tot
JJ
J)
eenigeconferbatieof aenbibbingegebefiineert getoeefl
JJ
te 5ön / noen baer toe iö geconferbeert getoeefl / en bat
5>
erger té bat 't gene betoelft men Dien aengaenDe Den
JJ goeDen luiDen Heeft getoonten laten aenbibDennietté
getoeefl ban eenige fubflantie of toefen ban b200D/maer
JJ inDenfare 15^9, ten tijbe ban ber ftoetenbefiefttebe
J> goebegemeinte (toefenöe info ftoaren nooD) eerflté
JJ

boo?t0 geb?ocT)ten infubftantte ban Doefte bermengt 4
met anbere fubflantie/in plaetfe ban tyk bebloeibe t£o* cC
flien tot aenbebtnge / met grote folemnitcitcn bertoont tc
getoeefl/ om te btenen totter gierigfjeib ban eenige/ljoe* «e
toel men baer af te bojentfin 100 iaren en meer /niet <c
of feer toeinig toifl te fp2eften ï gelyft ooft be gefcluiftcn <c
Diemen Daer afijeeftbebonDcn/fo toel in refpecte ban <{
Den oo2fp2onft até ban De gcpjetenDeerDe miracukn sc
ban Den felben ftuefte 3ijn bebonDen D'een b'anber toon* 'c
Derlijft contrarierenDe/ en meefl te toefen ban fulfte tC
floffegelpmenfjeeft bebonDen gefcfaebcn/ en plag o* «'
penbaerlp tep?cbiften banbe Caffeban 3©ab2e/be ««
Caffeban^inte^ntHoniö/enmenigbulbige anbere <c
Diergelpe/ Die Den $au$ felber in 't Concilie ban <c
krenten Ijeeft laten conDemtieren/ fienöe Datmen De <e
ïelijftfieDen / en Diebcrpen Daer onDer fcRuilenDe Der «
gemeinte niet langer ftonfle berljolen fiouDen: en Dat <£
uitter felber gierigfjeiD ban De geeflelpïjeiDooft moet "
Bebben gep?oceDeert/ Dat De Ü002T5 peeren/ ooftDeb* ce
ben bebonDen Datmen binnen Defer j§taD fteeft laten £C
aenbiDDenflucftenbanouDe fouten €lfeniatten/ in "
plaetfe ban Den fïucften ban Den Ccuice onss peeren/ £C
flucften ban gebeenten banfimmen/ BonDenenanDe*
re beesten in plaetfe ban Den gebeenten en reiiguien
ban Beiligen /en Datmen tegen D'eigen ïeringebart Den
föoomfe Religie Beeft laten aenbtotien flucften ban Den
<0?abe
banonfer lieber
©20utoen/antjere
'tfBecfteneelban
Sinte |BicBiel/en
menigbulbige
onreDelijfte/ £t
onberflanDige en ongoDbelijftefaftcmcn Datmen boo2tsf
cc
cc
ooft
inDeftoofDen
ban
eenige
fBeelDen
Beeft
bebonben
£'
grote gaten DienenDe om Daer in te gieten olpe of anDe*
re bocBtigfteiD/ Daer D002 De felbe jèeelben fcBenen te
3toeten, <£n DatanDere 25eelDenooft ban binhen 3i)n
berfien getoeefl ban inflrumenten DienenDe om te «
roeren eenige leDen ban Den lichame/ Detoelft fp re* «ti.
PiefenteerDen. <èn Datter egeen fieftten / perieul / nocB «
fortuinen ter toerelD fijn getoeefl/ of elft Beeft geftaD ffl* «(Fol
nen particuliren patroon/ of gepjetenDeerDen ^anct/ <«
ooft al fouDen De namen ban De felbe paneren 3ijn ber* «
fiert getoeefl/ até &irite f25?anDariu0 patroon ban «
Den252anDe/,§inte3Crnoult patroon ban Den berlo* «
ren faften/ ^intejppaefter patroon ban Den fpenen/ c««
en 100 Diergelüftc faften /Daer toe men eenen pegeljj* <t
ften fteeft fien meer toeblucBté en betroutojef nemen/ en «
Den ceremoniën ban Denb?anDebanDen fteerffen/en «
anDere Daer toe DienenDe/ Dan tot <tf5oD SfllmacBtig/ en «
De toelfte abufen De boo?f5 peeren Daerom Bebben moe* «
ten beteren/ naDienbp fo lange erperientie bebonDen <c
té getoeefl/ Dat be <H5eeflelijftBeiDïn alle De felbe fluc* e«
ftcn iö gebleben incojrigible / om 't minfle niet te ftren* «
ften eenig mtDDel ban Ijenne gierigBcib /en DatDaerom <«
De felbe geb?eften en abufen uitgetoeert 3ijnDe/ egene re* *
Den fcBijnt te Bebben/ Datmen Die ban De boo?f5 föoom* *<
fe Religie fouDe beBo?en te frB02ffen Bet openbaer eter* «
citie ban Bunne Religie / immer0 onDer alfulften o?D?e c«
até men Daer op fouDe mogen ftellen : nocBtang toant £«
opentlijft gebleften té/ Dat De gemeine bpanDen De£ <c
Hanbjct in allen D'aenflagen Die fp nufo Difttoité Bebben <c
geD^eben om Defe £taD te b?ingen in ganfcB bper/ le
bloeb / en gronDtge beDerffeniffe/ até namentlp Bet «
fluft ban Den <©?abeban €gmont/ 'tfluftban^ootf «
©utftengf/ 'tflüft ban ^nberletfjt/ ban Deies peeren *
ban&auffp/en fo bele flucften ban552oer9CntBonisf «
Ï!uté6enfbelten3tjnen aenBanft/ alleen Bebben berufl <c
en gegronD getoeefl op De menigte ban Den genen / Die 'e
gebolgt Bebben bep2ebicatie banben felben 252oer 3Cn* *c
tBonté / en De fecrete intelligentie Die fp onDer berfcBei* cc
Den ban Den felben toaren BebbenDe / jjoetoel apparen* cc
telijft met onfcBulb en ontoete ban ben meefle menigte/ <c
gelijftinelfte banbeboo2f5 aenflagenb'ejcpetientiege* <c
noeg fcBi)nt geTeert te Bebben : en öat De# niettemin te "
befo?gen flaet Dat Deboo?f3 bpanben niet tegenttaenbe <c
alte beboo2fj ontbeeftingenban Bunne aenfïagen nier '£
fulten laten te bolgen Den boo2f5boo2gaenben boet/^f ££
boo?too2Pen eenige mibbel en om Defe ^tab met ber* tc
raDerpeinteftrijgen/befonDerenaDien fpDaerinftun* «
nen geb?uift?nDe genegentfteiDen Derteriteit Dan Den ££
genen Dt? De bw?f3 peeren nuonlanfté uit Defer ^taD£C
Bebben
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Oor/pronk der Nederlandfe Beroerten.
„ Bebben boen bertrecuen / uit rebenen ban Bunne berra? geBouben getoojben / altoaec
Comelv ©2e„ bcrfe aenfïagen Uk binnen öefec ^tab apparentdijfi tlitant tOt ^elf tOt Prsefes , Yf Arnoidus
brandus Baickius tot Af„niet 3ijn omnieet ban eenigen merfielijnen aenBanu / en fefor, en Michael Paneelius tOt Scriba ban 't b002UOem?
„ öoo: tuibbel ban be oojbiecBt en beg baer aen feleeft/ en De^pnobu^3önberfi02en. 3in'tboo2f3 ^pnobi^i^
„ nocf) meet üp grote bergaberinge in be ïBiffen en %w be Uer&elijfte 02beninge inbe generaien &erfeen ge«
„ Dtcacten fouben mogen Dnjbenfulue opjoerigeenfebi? fielt/ b^ ben <©ebeputeerben albaer gecompareeerc
„ tieufefrucuen/gdpmen benboojft ftuifuenfbelten 3tjnbe oberfien/ enbO2ter/al0 in eentojpujs tïamen
„ fijnen acniranfi Heeft fienboen met grote berBinberin? getogen / in maniere atë bolgt :
„ ge ban grote menigte ban onnofeleen onfcBulbigeen
„ uitnemenbe bangieren en periculen befer ^tab/ en ban
1. Om een goede orden inde gemeente Chriftite
„ fo bele goefce ingefetenen Der felber. &o Bebben mijnen onderhouden
, fijn daer in nodig de dienften , opficht nalcn of
„peeren/ 5ümptmanen 3©etBoubercn befer boo2fcB?e?
derleere, Sacramenten, en ceremoniën ,t'famen-kom- öemöm
ïfter&at„. ben ,§tab niet bebonben/bat be rufïe/ccnigBeib en ber? ften
, en Chriftelijke ftrafFe, waer van hier na ordentlijk
,, fenertBeib befer «gtab nocljter tijbbienfteltjK fouben
len &p»
gehandelt fal werden.
nobo oct
„ 3ijn in eenige föerftenof Capcllentoe te laten b'ererci?
2. De dienften fijn vierderley. 1. der dienaren des lanbfe
,> rie ban be boo?f5 ftoomfe Religie / maec batmen baer WoordsGods. z. der Docloren. 3. der Ouderlingen. genera*
<5mfo2*
„ af fal opnoubcn en fuperfeberen eenigen tijb / tot bat be
mceröe
4.
der
Diaconen.
3, fa&en befer ^tab en ban ben gemeinen ianbe toat na*
5. Het fal niemand, al hoewel hy een Doctor, Ou,, becfuïlen fijn geflilt/ en batmen baer in fa! bolgen ben derlink, ofDiacon is, geoorloftfijn den dienfle des Sterfte
„ uit-elfcB en noob bes? tijbs? / gelijfe bic ban be boo?fcB?e? Woords , of der Sacramenten te bedienen , fonder wetbm tot
„ ben föoomfe Religie in eenige boo?gaenbe jaren uit on?
telijk daer toe geroepen te fijn , en wanneer yemand berga*
,> gelijue minbere ooifafeen felbe fulr Bebben geo?bon?
doet, en meermael vermaentfijndenictaf öurg in
,> neertengeplogrn/ en tik openbare exercitie ban Rare daertegens
ftaet , fo fal de Claflis oordelen , ofmen hem voor een Edanb
MibM*
JUSep/
ben
„ Jüeligie gefrtjojH/ en namentlijft in't jaer 66 en tot fchifrmker verklaren , of op eenige ander wijfeftraffen 29uctt
begon*
,-. berfcljefben reifen baer na : en meer anber rebenen bie fal.
„ beboo?f3 peeren nodj ter ttjb niet binben geraben in 't
4. De wettelijke beroepinge der genen diete voren 15-81.
&anbe
,» filaerte brengen, <©2binercn be boo2f3 peeren eenen in den dienft niet geweeft fijn , beftaet ten eerften , in de bfenften.
}J pegelijK öem bolgenbe Dunne boo?f3 rcfolutie te regule? verkiefinge, de welke gefchieden fal door den Kerken,» ren/ enboo2t#meerbatcenpegclijK in3ijnentoacBten raed en Diaconen , mitfgaders het oordeel der Clafïis,
>■> en conberfatienfjem fal moeten blagen in alleb?ebeen of van twe of drie der naeft gefetenen dienaren,met bid3)3» ofopfpjaeuom
rujle/ fonber b'een
boen eenigbertoijt
den en vaften : ten anderen , in 't examen of onderloeeenigebenanberen
boo?leben tefafecn/Boe
en inlaat kinge,
beide der leereen des levens, dewelke byden
3> manieren 't felbe foube mogen toefen / nritó bien be felven beftaen fal , van den welken fy verkoren worden:
3> boo2f5 peeren baer af Bebben gebeterneert/enbeccr?
dat nieuwelingen , Mis-priefters, Mo5> neren mit.öbefen eeneeutoige bergetentBeibober alle Welverftaende
nicken , en die anderfins eenige feeïen verlaten hebben,
,ï 3ijben/nemenbe eenen pegelijfeenban toat Religie bie niet fullen toegelaten worden , voor dat fy etlijke maen* 3ijninDunnefaubegarbeen protectie /uitgefcBeiben in den lank geproeft fijn : ten derden in de approbatie ea
3> refpecte banbe gefaifeerbeperfonen en b?ie of bfeebte goedkenninge , beide der Overheid, doende profeffie
,> be pjincipaelfle oo2fafee fijn getoeetf ban ben lefïen aen? van de Gereformeerde Religie , den welken hy aenge3> fïag bejs boo?f3 fiuif fccnf belt : en fo berre pemanb Bier geven fal worden , en de ganfche Gemeente, wanneer
j> namactë to02be bebonben gepjocebeert te Ijebbcntot de naem des dienaers de tijd van 14 dagen in de Kerke
j> eenige bertoütinge of anbere mibbelen baer booi be verkondigt fijnde, geen hindernifle daer tegen gekomen is: ten lellen , in de beveftinge in der Gemeente,
3> toacöt ofgemeine rufie befer <§tab/ oor b'aut02tteit
»> ban be^berigBeib foube to02ben berBinbert of beron* de welk met behoorlijke ilipulatien of vraginge ge» gelijfec / fal tegen be felbe gepjocebeert too?ben atë per? fchied , en fo het de gelegentheid der Kerken lijden
» turbateur$ banbe rufte en gemeine toelbaren befer mag , met hand oplegginge , het fy in der kerke opent» ^tab: enopbatBierafniemanbp?etenbere tgno?an? lijk, of na het gelegen is, in der Kerkenraedof Claflè,
» tie/Bebben mijnen peeren geo?bonneert befetepubu? doch altijd met openbare gebeden toegaen fal.
» ccim
5. Die nu airede in den dienft des Woords is, en tot
een
ander Gemeente beroepen word , fal met gebeden,
Slbutf gebaenen ter groter pupen befer ^taöiuirê
af gepubliceert ter p2efentien ban mijne peeren en met het geven der rechterhand der gemeenfehap,
boben genoemt op ben eerfïen bag ban Jjfèep ontfangen worden, en men fal niemand den gemeenten tegen haren dank opdringen.
ij8i. 25pmp/^nberteuent P. Cafens.
6. Eendienaer des Woords wettelijk beroepen fijn4Ertoijle be bergaberinge ber Staten «©enerael tot de, is aen de kerke Chrifti fijn leven lank verbonden,
3ilm(terbam in ^ollanb toag/ Bebben be ^ebican- alfo dat hy fo lange die gemeinte ftaet de welke hy dient,
ten ban be <0erefo2mecrbe Keligie aen be felbe Staten fijnen dienft niet onderlaten , noch eenige andere be<èeneracl fenere remonfrrantie obergegeben/ batfe
roepinge des levens aen veerden mag, fonder het oorbanbe
toeffiant
deel
des
particuliren
Synodi.
beroerenbeben
om getoicötigefauen
be?
7. Men fal niemand tot den dienft des Woords be(©erefojmeerbeii^erue een^ationael^pnobusf
/ber?
Zelanb
in
iBibbelburg
roepenfonder
,
hem in een Kerke te ftellen , die hy diebinnen
anael fcB?eben Babben
, fo hy fonder conditie verbonden
welke
de
aen
,
nen
fal
a"a" foeuenbe bat Ijaci €.€. eenige uit ben Baren toiiben
Bareauto?i? is , fal hy gene andere Kerken-dienft aennemen moen baer bpfenben/ommet
committeren
Sm' teitalle
birigeren. <©aer op be felbe ben
Banbelingete
mmy
gen, dan door het oordcel enconfent der Clafïis , daer
beide de Kerke en de dienaren tevreden fullen
mede
gege*
Bebben
a+ lleu / boo2 anttooo?be bp anpoflille
ben : bat fp Bet isoo2nemen ber Hemonftranten niet an? moeten fijn. Voort fal't niemand geoorloft fijn hier en
berjS ban CBnitelijfe en <0oblij&Ronben bebinben / de. daer te gaen predicken , niet hebbende eenige fekere
plaetfe, buiten confent en autoriteit desSynodi of des
gitem / bat fp be iriemontïranten berfocBten ben aen?
en
Bouben/
bo?beren/
toillen
(laenben ^pnobumte
Claflis: gelijk ook niemand in andere Kerken eenige
gemelt/
?J fluiten / ter plaetfen in be felbe ïiemonfïrantie
predicitien fal mogen doen , fonder bewilliginge des
fonber baer toe tebertoacBten eenige <J5ebeputeerbc Kerken- raeds.
n ban be <©eneralitcit0 toegen / obermitö be boo?f5 l£ee?
8 . Der dienaren ampt is in den gebeden en bedieninben
ban
opinie
of
n ren Staten egene anbere bermoepen
ge des Woords aen te houden, de Sacramenten uit te
ftonben Bobben/ ban batfe alle Bun richten , en ten laetften met de Ouderlingen de Kerke3J Kemonfrranten
Banbeiingen/ fotoel in befen aenflaenben ^pnobutf/
lijke difcipline te oefFenen, en te beforgendat alleseerJeroen
ber
fiicBtingc
en
eere
€tob0
?>alö anberfinjs / tot
lijk en met orden gefchiede.
C02i(li fouben fcBic&en en beb?agen/ (|c.
9. Onder dedienaren des Woords fal gelijkheid geacifo tö Bet boo?f3 ^pnobtws albaer tot i^ibbelburg
houden worden, aengaende de laften haers dienftes,
mitfga-
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dig gehouden worden , ten fy dat het bewefen Worde té
mitMers ook in andere dingen, fo veel mogelijk is , ftryden tegen het woord Gods, of tegen de articulen in
volgende het oordeel des Kerkenraeds,en des van node onfen generalen Synode beiloten, fo lange alsdefelve
Ouderlingen en door gene andere generale Synode verandert fijn.
, 't welk
, deste Claffis
zijnde
n is.ook in den
onderhoude
Diaconen
14, De handelingen in allen t'famenkomften fullen
ïo. De Gemeenten lullen forge dragen,dat hare Die- van de aenroepingedesnaems Gods aengevangen, en
naren behoorlijk onderhoud gegeven worde , en wan- met dankiegginge befloten worden.
doen , fal de Claffis oordenemennietfijn.
25. haer
Die credentie
tot de t'famenkomften
afgefonden
werden,
daerhaerte ampt
van in
lenneeroffefyhier
fullen
brieven en inltru&ien
ondertekent
1 1. Wanneer het gefchied dat een getrouwe Diefijnde van de genen diefe lenden , mede bringen , en demer, door ouderdom of krankheid gebroken lijnde, fijn fe fullen alleen keur-ftemmen hebben.
ampt niet langer bedienen kan, fo fal het de gemeente
26. In alle t'famenkomften fal by den Prsefes een
totftaen te beforgen, dat het, ex boni* puMïcts Ao veel toe Scriba gevoegt worden, om neerftelijk op te fchryven
geleid worden, daer op hy de rede fijns levens eerlijk en 't geen waerdig is aengetekent te fijn : het ampt van den
ook de Weduwen Praefes is , voor te Hellenen verklaren het gene te verbequamelijk doorkomen moge: dat
worden.
en
verget
niet
ren
Diena
en Wefen der
handelen itoe
s te fien dat yegelijk fijne orden houden in
ProfefTeurs
datter
toefien
ii. De Gemeintenfullen
kibbelachtigen en die haeftig fijn te beveen Schoolmeefters fijn , die niet alleen de vrye-konften 't fpreken,den
len
datfe
fwij
gen,
en over den genen die geen gehoor geen fpraken leren , maer ook de Theologie en den Cateven, behoorlijke cenfure te laten gaen: voort fal zijn
, en haer toehoorders en difcipulen in de vre- ampt uit gaen wanneer de famenkomfte fcheidet.
chifm
(Fel.if .) fe
Godsumonderwijfen.
27. Hetfelvefeggen heeft het Claflis over den Ker13. Het ampt der Doctoren in de Theologie is de
't welk de particulire Synode heeft over den
heilige Schrifture uit te leggen, en der fuivere leere te- kenraed,
Claffen
,
en
de generale Synode over de particuliren.
gen de ketteryen en dolingen voor te ftaen.
1
8
In
allen
kerken fal een Kerkenraed fijn, beftaeri14. De Gemeintenfullen arbeiden datter Studenten
fijn in de Theologie , die ex bonts pub/icis onderhouden de uit Dienaren des Woords , en Ouderlingen , de welke ten minften alle weken eenst'famen komen fullen,
worden : men fal ook in de Gemeinte, daer men bequaalwaer de Dienaer of Dienaers (alfo daer meer fijn) by
,
me perfonen heeft 't gebruik der propofitien aenftellen
op datfe door fuik een oeffeninge tot den dienft des gebeurten prefideren en de actie regeren fullen.
Woords bereid mogen worden.
29. Infgelijx fullen de Diaconen alle weken t'fameh
1 f. De Ouderlingen fullen door het oordeel des Ker- j komen , om van de faken haer ampt betreffende te hankenraeds en der Diaconen verkoren worden , fo dat het I delen.
na de gelegentheid van een yder kerke vry fal fijn;fo veel 30. De Clafficale vergaderingen fullen beftaen uit
Ouderlingen alffervan node fijn de Gemeinte voor te ettelijke genabuirde kerken, dewelke elk een Dieftellen,om vandefelve (tert ware datter eenige beletfel j naermeteenen Oudcrlingter plaetfe en tyde by hen in
voor vielc,geapprobeerten goet gekent en met open
't fcheiden van gelijken vergaderinge goed gevonden(fo
bare gebeden beveiligt te worden, of een dobbel getal, nochtans datment boven de drie maenden niet uit ftelom het half deel by der gemeinte geapprobeert , op de- le ) daer henen afvaerdigen fullen. In defe t'famenkomfte fullen de Dienaers by beurte , of anderfins die vah de
fel ve wijfe in den dienft te beveftigen.
16. Der Ouderlingen ampt is, behalven 't gene dat felve vergaderinge verkoren werd , prefideren, fo nochtans dat de felve twemael aen een niet fal mogen verkoboven { artic. 8. ) gefeid is y hen m«t de Dienaren des
ren
worden. Voort fal de Prades onder andere een yege Woords gemein te fijn , opfichtte hebben , dat de Dielijk
vragen
: 1 . Offe in haren kerken haren Kerkenraeds
naren ,mitfgaders hare andere methelpers en Diaconen, haer ampt getrouwelijk bedienen : en wanneer het vergaderinge houden ? 2. Of de kerkelijke difcipline gegaet tegen het houden des Nachtmaels des Heeren , die oeffent wort? 3. Of de armenen Schole beforgt worgene die haer tottet felve begeven hebben,te gaen befoeden ?Ten 4. en laetften , of daer niet is daer in fy 't oorken , op datfe haer te beter daer toe bereiden.
deel en hulpe des Claffis tot rechte ruft-ftellinge haerder
17. De felve wijfe die van de Ouderlingen gefeid is', kerke behoeven ? De Dienaer dien het in de voorgaenfalmen ook onderhouden in de verkiefinge , approba- de Claffe opgeleid was , fal een korte Predicatie uit
tie en beveftinge der Diaconen.
Gods Woord doen, van de welke d'andere oordelen,
enfo
daer iet in gebreekt,aenwijfen fullen. Ten laet18 . Der Diaconen eigen ampt is,de aelmiffen en anften
fullen inde laetfte vergaderinge voor den particudere arme goederen neerftelijk te verfamelen , en de felliren
Synode verkoren worden, die op de felvenSynovegetrouwelijk en vlijtigiijk naden eifch der behoeftidum
gaen
fullen.
gen , beide der ingefetenen en vreemdelingen , met gemenen advyfe uit te deilen , de benaude te befoeken en
31. ln'teinde van de Clafïïcaleen andere meerdere
t'famenkomften
, falmen cenfure houden over degene
vertrooften, en wel toe te fien dat de'aelmiffen niet misbruikt worden. Waer vanfy rekeninge fullen doen in die iet ftraf waerdig inde vergaderinge gedaen,of de verde Kerkenraed , en ook fo yemand daer by wil fijn, voor maningedes minder t'famenkomften verfmaet hebben.
de gemein te,tot fuik een tijd als het de Kerkenraed goed
3 1. De Kerke in de welke de Claffis , item , de partivinden fal.
culire ofGenerale Synode t'famenkomen fullen,fal forge dragen datfe de adten der yoorgaende vergaderinge,
19. De Ouderlingenen Diaconen fullen twejaren
dienen , en alle jaer fal 't halve deel verandert , en ande- opdenaeftkomende beftelle.
re in de plaetfe geftelt worden. Ten ware dat degele3 3 . De inftructien der dingen die in de meerdere vergaderinge tehandelen fijn, fullen niet eer gefchreven
gentheid en 't profijt der Kerke anders vereifchte.
LV.-tbe
worden, voor dat de befluitingen der voorgaende Syno20. Vierderleye
t'famenkomften
worden.kerkelijke
1. De Kerkenraed.
2. De fullen
Claffierfeclij* onderhouden
de gelefen fijn , opdat het gene eens afgehandelt is niet
ficale vergaderinge. 3. De particulire Synode, 4. En de wederom voorgeftelt worden , ten ware datmen 't achfee r'fa*
men* n. generale of nationale Synode.
tede verandert te moeten fijn.
fcömfle
34. Alle jaers,ten ware dat de nood eenen korteren tijd
2 1 . In defen t'famenkomften fullen geen andere dan
kerkelijke faken , en het felve op kerkelijke wijfe gehan- vereifchte , fullen vier of vijf , of ook meer genabuerde
delt worden.
Claffen t'famen komen,tot welke particulire Synode uit
2i. In meerder vergaderinge falmen niet handelen, yder Claffe twe Dienaers3en twe Ouderlingen afgevaerdan 't gene in mindere niet heeft konnen afgehandelt
worden. In 't fcheiden fo wel des particuliworden , of dat de gemene kerken nut is en tot meerder digt renfullen
als des generalen Synode fal een Kerke verordent
vergaderinge behoort.
worden, dewelke laft hebben fal om met advyfe des
23. So hem yemand beklaegtdoor de uitfprake der Claffis den tijd en plaetfe des naeften Synodi te ftellen.
minder vergaderinge verongelijkt te fijn,defelve fal hem
3 5. De Nat. Synodehal ordinaerlijk alle driejaren eens
tot een meerder beroepen mogen, en 't gene door de gehouden worden, tenware datter eenige dringenden,
meefte ftemme goed gevonden is , fal voor vaft en bon- ] noot waer o m den tijt korter te nernen.Tot defen fullen
twe

Oorfpronk der Nederkndfe Beroerten.
Claffïs , mitfgaders der Overheid der Gereformeerden
Religie toegedaen fijnde , gefchieden.
4-8- Daer de Lijk-predicatien niet fijn ,falmenfe niet
inftellen,en daerfenu airede fijn aengenomen , fal naerftigheid gedaen worden om de felve door de gevoeglijkfte middelen af te doen.
_ 49. In tijden van oorlogen , peftilencie , dieren tijd,
fware vervol vinge der Kerken, en andere gemeine fwarigheden , fullen bid en vaft- dagen , door het oordeel
der gemeinte en met bewillinge der Overheid , doende
de profeffie van de Gereformeerde Religie, aengeftelc
en geheiligt worden.
fo. De gemeinten fullen by hare Overheid aenhouden , dat de feeftdagen, uitgenomen den Sondag, Kriftdagen Hemelvaerts-dag , afgedaen werden: maerter
plaetfen daer meer feeftdagen door bevel der Overheid
gehouden worden,fullen de dienaers arbeiden>datle met
prediken den onnutten en fchadelijken lediggankin een
heilig en nutte oeffeninge veranderen.
?i. De Pfalmen Davids alleen fullen inde kerken
gefongen worden , latende de gefangen diemen niet
vind in de heilige Schrifture.
ïz. De huwelijkfe ondertrouwe fal gefchieden per
verba de prafenti fimpelijken fonder conditie, en wet- (Fol.afc)
telijk gedaen fijnde, fullenfe niet mogen ontbonden
werden . alwaert dat beide partyen daer in bewilligden.
? 3 De heimelijke beloften fullen van geender waerden fijn , namelijk der gener die onder de macht van
haer ouders , of voogden ftaen , fonder bewilliginge der
felven , of die ook haer felfs fijnde , fulx doen fonder eenige getuigen ter beider zijden.
54. Het fal wel ftaen dat een dienaer of Ouderling
by de ondertrouwe genomen worde , op dat eer hy haer
aen beide zijden de beloften afneemt, uit fekeregetuigeniffe verneme , fb ly haers felfs niet en fijn , of het mee
bewilliginge der ouderen gefchied : of het huwelijk niec
verboden es door eenigen graed van bloedverwant(chap , fwagerfchap : ten laetften , of fy aen niemand
anders gehouwelijkt of verlooft fijn.
?j. De namen der genen die haer tot den echten
ftaet begeven willen , fullen op drieSondagen vanden
predikftocl verkondigt worden , 't welke gefchieden fal
| ter plaetfe daer de contrahenten wonen, enter plaetfe
daer de geboden gegeven fijn , fullenfe t'famen gegeven
worden : doch die elderwaerts begeert te trouwen , fullen 'tfelve mogc-n doen , mits brengende fekere getuigen'ffè dat hare geboden gegeven fijn.
56. Hoewel in den woorde Gods den weduwen geen
fekeren tijd van het houwelijken geftelt es, nochtans
dewijle het haer gebied in den Heere te houwelijken, fo
lijdet eerbaerheid, ja ook deborgerlijke onfeheidinge
der gedachten niet,datfe haer voor vier maenden en een
half , tot een ander huwelijk begeven.
S 7. Indien yemand van fijn echte gaet , om overfpels
wille gegaen fijnde, en met defelve niet wederom begeert te vereenigen , en hem tot een ander huwelijk begeven falwillen , fo fal hem de Kerken-raed ( wanneer
hy de echt-breuke wettelijk voor de Overheid gepro- &an&e
beert
oorloftheeft)
fy. verklaren dat fulx inden woorde Gods ge- renfuren
58. Gelijkerwijs deChriftelijke ftraffegeeftelijkes, liclijfce
44. Een yder kerke fal fuik een maniere van bediede
en niemand van borgerlijke gerichte en ftraffe der O- en hetf
ninge desAvondmaels houden, alsfy oordeelt tot
meefte ftichtinge te dienen , welverftaende nochtans verheid bevrijd , alfo werden ook beneffens de borger- ningen.
d voorgelijke ftraffen, de kerkelijke cenfurennoodfakelijk ver-te
dat de uitwendige ceremoniën in Gods Woor
om den fondaer met de kerken en fijne naeften
eifcht
ydet
verm
en
ftiti
fuper
alle
bertna*
en
,
dert
veran
fchreven , niet
worden.
verfoenen, en de argerniffe uit de gemeinte Chrifti weg
maen- te nemen.
45. Het Avondmael des Heeren fal tendentweworde
n.
den eens, fo verre het mogelijk is, gehou
ƒ 9 Wanneer dan yemand tegen de fuiverheid der
inge
orden
ijke
kerkel
geen
of vromigheid des wandels fondigt, fo verre als
noch
leere
daer
e
Doch ter plaetf
.
ikes,en gene openbare argerniffe gegeven
ftellen
nen
heimel
het
Diaco
n
en
es, falmen eerft Ouderlinge
landfe
46. In middelmatige dingen falmen de buiten
heeft, fo fal de regel onderhouden worden, welke Chri,
hebben
k
ftus duidelijk voor fchrijft , Matt. 18.
gebrui
ander
een
die
,
pen
verwer
niet
kerken
dan wy.
60. De heimelijke fondenwaer van die fondaer by
k der avond-ge- een in 't befonder , of twe, of drie getuigen ver maenC
47. De kerken in de welken 't gebrui
beden es , fullen de felve mogen houden : maer daerfe fijnde, berou heeft, fullen voor den Kerken-raed niet
noch niet ingeftelt fijn , falmenfe niet inlaten , ten ware
racht worden.
in tijden van gemeine nood : doch daermenfe begeert geb6i.
So yemand van een heimelijke fonde van twe of
weg te nemen , fal 't felve niet fonder het oordeel der drievermaent fijnde, geen gehoor geeft , of^nderfins
een

twe dienaers en twe Ouderlingen uit eiken particuliere
Synode beide der Walferen Duitfer fpraken afgefonden werden: voorts falde kerke die lalt heeft om den
tijd en plaetfe des Generalen Synodite benoemen, fo
die binnen de driejaren te beroepen ware , haer particuliere Synode vergaderen , en defelve naeft gelegen kerken die van eenen andere tale fijn , laten weten , de welke vier perfonen daer henen fenden fullen , om metgemeineadvijfevan.de tijd en plaetfe te befiuiten, defelve kerke die verkoren is om de Synode Generael t'famen te roepen, wanneerfe met den Claffe van de tija en
plaetfe beraedflagen fal, faPtfelve den Generalen Staten intijds te kennen geven, op dat het met haren wetenen fo het hen belieft eenige tot het Synode te fenden van
, der faken befloten werde.
36 Alfo inde Nederlanden twederley fpraken gefproken worden , is goed gevonden dat de Kerken der
Duitier en der Walfer tale op haer fel ven haer Kerken raed , Clafficale vergaderinge , en particuliere Synoden
hebben fullen.
5 7. De dienaren des Woords , Ouderlingen, en Diaconen , item , de Profeffeur? in de Theologie , (de welk
ook den anderen Profeffeuren wel betaemt) en de
Schoolmeefters fullen de belijdenifle des geloofs der
Nederlandfe kerke ondertekenen.
38. Niemand fal hem onderftaen eenig Boekof
fchrift, van hem of van eenen anderen gemaekt or over«refet, handelende van de Religie, te laten drucken,of
anderfins uitte geven , dan het felve voor henen doorfien en goed gekent fijnde van de dienaren des Woords
fijns particuliren Synodi , of Profeffeurs der Theologie
onfer belijdeniffe
39. Het verbond Gods fal aende kinderen der gedoopte Chriftenen met de doop , fo haeft als men de bedieningeder felven hebben kan, befegelt worden, en
dat inde openbare verfamelinge: wanneer Gods Woord
niet fo veel pregepredikt word. Doch ter plaetfe daer fekeren
dag daer
dicatien gedaen worden, falmen eenen
rlijkte
rdinae
extrao
Doop
ter weke ordineren, om den
bedienen, fo nochtans dattec felfde fonder predicatie
niet gefchiede.
40. De vader fal fijn kind ten doop prefenteren , en
in de gemeinte daer men neffensden vader ook gevaders of getuigen by den Doop neemt , ( welk gebruik
het datniet lichtvaerdiglijk te veranderen es ) betaemt
vroom
en
,
toegedaen
leere
derfuivere
men neme die
van wandel fijn.
41 De dienaers fullen in 't dopen, het formulaer van
linge en gebruik des Doops,'t welk tot dien einde inftel
de befchreven es, gebruikender oude41. De namen der gedoopten , mitfgaders
ren en getuigen , item , den tijd des doops fullen van de
dienaren opgetekent worden.
en
43. Men fal niemand tot het A vondmael des Heer
tot
n,
Kerke
der
id
onhe
gewo
de
na
die
dan
toelaten,
den welken hy hem voegt , belijdeniffe der Gereformeerder Religie gedaen heeft, mitsgaders hebbende getuigeniffe eens vromen wandels, fonder welke ook de
uit andere kerken komen, niet toegelaten fulgenelendieworden.
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6z. Sowie hartneckig devermminge desKerkén- b?acljt
raeds verwerpt, item die een openbare of grove fohde ligflen en niet ten bolle onberfocfit 3ijnbe/ tot ben bienfl cc
anderfins gedaen heeft, fal van den Avondmale des be$ tooo?b0 toegelaten 3ijn / toeberomme fal eramine*
Heeren afgehouden worden : en in dien hy afgehouden
cc
g|Ogcanttooo?t/
bat
'tfelbe
in
't
gemeen
toel
ge*
fijnde na vcrfcheiden vermaningen geen gehoor geven- ren*
raben frntjnt te toefen / bocD of men fulr boen fal/ flaet

de, geen teken van boetvaerdigheid bewijft , fo falmen
ten laetften tot de uiterfte remedie , namelijk de affnijdinge komen , volgende de forme by der gemeinte aengenomen : doch fal niemant afgefneden worden , dan
mk voorgaende advys des Claffis.
63. Van de fonden die van hare nature wegen openbaer,ofdoorverachtinge der Kerkelijke vermaningc
in 't openbaer gekomen fijn, fal de verfoeninge ( wanneermen lekere tekenen der boetveerdigheid het) openbaerlijkgefchieden door het oordcel des Kerkenraeds,
en advys der Claffen , in fulker forma en maniere , als
ge van een yder Kerke bequaemft geoortot ftichtin
deelt
fal worden.
64. Wanneer de Dienaers , Ouderlingen en Diaconen een openbare grove tonde bedrijven , die de Kerke
fchadelijk, of ook by der Overheid ftrafwaerdiges,fo
fullen welde Ouderlingenen Diaconen terftont naer
voorgaende oordeel desKerken^raedsderfelvcren der
naeftgelegene gemeinte, van haren dienft afgefertet,
maer de Dienaers opgefchort worden : maer offe geheel
van fisden
ftaen. dienft af te letten fijn , fal in 't oordeel der Claf-

6$ Voort onder de grove fonden , diewaerdig fijn
met opfchortingeof afftellinge van den dienft geftraft
te worden, fijn defe de voomeemfte, valfcheleereof
Jk etterye , openbare fcheurmakinge , opentlijke blafphemie , fimonie , trouwelofe verlatinge fijnsdienfts , of indringinge in eens anders dienft , meynedigheid , eebrekinge, hoererye , dieverye , geweld } gewoonlijke dronkenfchap,vechterije,vuyl gewin, kortelij k alle die fonden en grove feylendieden Autheur voorde werelt
eerloos maken, en in eenander gemeen lidmaet der
kerken der affnijdinge waerdig foude gerekent worden.
66. De Dienaers des woords,Ouderlingen en Diaconen fullen voor het houden des Avond maels, onder hen
de Chriftelijke cenfure oeffenen , en onderfoekinge
doen , fo van der leere als van het leven.
6j. Den genen die uitdergemeintenvertrecken,fal
een atteftatie en getuigeniffe haers wandels byadvijfe
des Kerken-raeds mede gegeven worden :Voorts fal den
armen om genoegfame oorfaken vertreckende, van den
Diaconen byftant gedaen worden , fo veel hen nodig es
plaetfe daer fy henen willen , welk fy op hare atteter
ftatien tekenen fullen.
68. Geen Kerke fal over andere Kerken, geen Dienaer over Dienaren, geen Ouderlink noch Diacon,over
andere Ouderlingen of Diaconen , eenige heerfchappije
voeren.
69. Defe articulen de wettelijke ordeninge der Kerken aengaende , fijn alfogeftelt en aengenomen metgemeine accoort , datfe (fo het profijt der Kerke anders
vereyfte ) verandert , vermeerdert , of vermindert mo»en en behoren te worden : ten fal nochtans gene befondereGemeente,Claffis,ofSynodetoeftaenfulxtedoen:
Maer fullen naerftigheid doen om die te onderhouden,
totdat anders van den Generalen of Nationalen Synode verordent worde.
Arnolius Corneiij Vrafèt.
TCfbrandus Balckius Affejfor.
Michael Paaeelius Scriba.

Bo?ber0 3ijntnbefen$ationalen ^pnobe berftan*
belt befc nabolgenbc particuliere b?agen / baer op tk
anttooo?bc 5(jn getoeeft atö Daer mebc bolgen.
Jfeteof
$attfcu»
bpfonbe*
reto?a»

oen Der*
ïjan&dt/
entier*
amtooojt
in Defeti

u f\® bc b?age/ of 't niet goet toarc be Articulen
^beg laetflen 3£o?b?ecïjfe <3>pnobi te oberfien en
baeruit te treeften een corpus Do&rinxofïjerft^be*
ninge/ om be<©berneib gep?efenteert en boo? be au*
toeten bet felber bebeftigt te too?ben * <$$ gcanttooo?b
fa: en 3ön ftjer toe eenige bero?bent/ bp ben toelften
8et boo?f5 gebaen fijnbe / i$ boo? goet gebonben / bat

cc

cc
cc
be ClafTtë te oo?belen.
3. <®ftiz SMenaerg/ be toelfte uit be öniberfiteit
ban Welben / of eenige anbere p?ofeffic boenbe / ban be cc
43erefo?meerbe fïeligie geroepen tooien ban be Claf*
fe / moeten onberfocfn toefen i Antw. J&etfal genoeg
fijn / batfe boo? een tocttelijfte getuigeniffe betonen bat* cccc
febanbe pofefTo?en ber geologie geeramineert en cc
cc
cc
geapp?obeert fijn.
4. 3t&at flipntatien men ge&?uiften fal omtrent be cccccc
<©ienaersS toelfte in ben bienfl te bebefïigen fijn i Antw. cc
^P fullen in ^ nabolgenbe b?aegflucften betoilligen. cccc
1. <©ffp naer geboden ban <0ob en3üne<©emeinten cc
tot Öefcn bienfle toettelijft beroepen, z. ^aer na of fp cccc
Daer aen be |$. 25. fclmfturefjouben/bertoerpenbeal>
Ie ftetterpen baer tegen flrijbenbe. (Cen laetflen off? Cc
0ereib3ijn baren bienfl na befelbe leere getroutoeltjft
CC

tebebiencn/enben
felbenmet eenb?oomïebenteber*
eieren / en fo fp iet ftraftoaerbigg
boen öaer be feernelü- '('c
cc
ne bifcipline te onber werpen.
5 . <©bermit$ be feerne niemanb uit een anber plaet*
fe uomenbe/fonber toettelijhe getuigeniffe tot ben bienfl
ontfangen mag/ fo toerb geb?aegt/ Doebanigeengetuiaeniffe bie b2tngen fullen /betoelbe uitfnlueplaet* cccc
'jen bomen/ baernoclj fóeruen-raebnoclj €laffisSiiS^ cccc
Antw. ^p fullen ban be nacfl-gefetene «Diaconen en
anbere gelooftoaerbige perfonen getuigeniffe B?ingeni cc
6. €>f be gene bie om een toettelpne oo?faeH3ijnen cc
bienfl onberlaten öeeft / Uem tot allen tjjben beberoepinge ber nerne fcbulbig i# te onbertoerpen i Antw. ja.
7. <©f be gene tik in $?incen en anbere peeren ^o^
ben/ ben bienfl be0 3©oo?bgbcbienen/ o^bentlijn en
toettelön fo toel aio anbere fullen moeten beroepen (c
too?ben/ be beïijbe niffe be0 geloofö en bifcipline onber? CCcc
fcb?ijben/ uit ben beguaemflcn bejS Boffjefin^ eenige £C
tot (©uberlingen en diaconen flellen/ opbe€lafficale ccfc
en ^pnobale bergaberinge berfc&tjnen / en öaer na an* ,t
bere dienaren erempelen/ pet oo?beel ber felbe onber*
toerpen t A ntw. &p fullen alle befe bingen onberljou* cc
ben en na nomen/ enfo beel aengaet lik in <0afïf)ui?
fen of a©eeöbuifen bienen / be felbe fullen ooft geDouben
fijn na be fterfteltjfteo^bonnantien Baer te reguleren.
8. Roemen be ^cïjoolmeeflerö eramineeren fal i <c«
Antw. (©bermitöberfleben gelegentljcibberfcbeiben <ccc
iö/ fofalbe Claffisf letten toat beflfiicr in te boenen «
bp be «©berfjeib te bernrijgen fal fnn / op bat getroutoe
en beguame perfonen in ben bienfl geflelt toerben.
9. 3©atmen boen fal met ben genen tik be ^ienaerov cc
toelfte fcöeurmafter^fijn/ nalopen/ cmï)aertef)o?en «
p?ebicfteni Antw. iBenfalfe bermanen tot afflant/ «
enmetgeboegujfte mibbelen toeberom toto?b?eb?en? <c
gen.
«
10. 3©at een ^ienaer boen fal be toelfte in een plaet* cc
fegefonben toojbbaernocö eerfïeen geroete berga* «
beren en o?ben te flellen tg i Antw. ^p fal eenigen ban «
be<!5obfaligflen/ be toelfte be belijbeniffe besef geloofsS «.
boo? goeb en opjec^t beftennen en öaer beloben be fter- c«
fteltjne bifcipline te onbertoerpen/ totOBuberlingenen «
diaconen bpp?obifieftiefen/ boo? toelfte Bulpe Wfyt «
l^acfttmael bejef peeren uitreebten fal.
«
11. Roemen biebinaen befïicnten falbe toelfte ten «
bele öerftelijft en ten bêle politijft fijn/ gelijft belein «
fjoutoelpe faften boo?ballen^ Antw. iDen falbe©* «
berfteib bitiJ3m batfe eenige mannen bero?benen / boo? <c
toelfter raeb en auto?iteit be felbe met ben Claffe fullen «
«c
geoo?beelttoo?ben.
12. <&f ben ïjerfte be toelfte toeinig (©uberlingen cc
fjebben / geoo?loft i$ be diaconen tot ben ^erften-raeb «
toe te latend Antw. j|et i.0 geoo?Ioft/ fo bifttoil^be cc
iföerften-raeb Ijenluiber raeb en ftulpe ban boen fal a
öebben/ boben bien fullen fp ooft oiömaerlüft baerbp
mogeJï

i;8i.

Ooripronk der Nederlandie Beroerten.
^
„ mfl$en toefen/ fo 5)ï beibefiet ampt be$ <0ubeclinfc
ïz. ©f't met raebfaem W bat beoubertf tite fiaec <c
„ fcoaptf en cDiaconfcDap^ öeöïcnem
feinbene? ten boop p2efcnteren brillen/ 't felbe of ben ce
n <Sf' t niet nut 3P bat in alle telten een Boert fa/in dienaren of iemanben ban be<©uberlingcn te b02en ts
„ betoelftc be namen ber genen bte ten SBbontmael gacn aenfeggen* 3Cntto. i|et ts? ganfc B raebfaem / ten cm* ce
„ gef;l)2eben toozben/ gtern begene bte getrout 3ijn* , be men Wee boo2macb toeten toatboo? getuigen geno* <c
, „ SBntto. 3!a / infonberbeib in ben openbare ï$crfien
: men toerben / en of be felbe toe te laten fijn of niet ItcB^ <c
„ maer in ben anöeren bie omöebecbolginge Daeenocb telüRgeoo2beeltmacf)too?ben.
<€
i?. <©fmen bemnberen bietcboopen fijn allerïep <e
„„ ifl
immclijfj
botiben/toerb
b2P perijRci
gelaten:té/ bocDfo
ober al raebfaem
/ bser 'tbetfelbe
fonöcr
be na- karnen geben matUi 5lntto. %ti0 toel b2p/ borïj cC
„ men ber getrouöen opgefebjeben te toozben.
falmen neerfielün toeften / bat men fulue namen niet 'c
,> 14. £>f'tm'ct gcraben té/bat ben armen bic bertree* neme/ bieof*©ob of Cfmfïo eigen fijn /alö Emanuel, <c
j> Ren/ benamen Bare openbare getuigeniffe-Diicf/ eenige Saivator , gitem ban eenige ampten atë Baptifta , En- eC
ji befli tenmifïmegegeben toö2bc/toaer in/fobaer tctjes
<c
gel, of bie anberc bpgelobig fijn.
55 befonöer<s té / 't felbe aengeteftent toerbe / boe D alfo bat
24.
=ïBelBebe
beguaemfte
toöfe
fp
om
aentcnemett
j> ban be felbe mtmbe in be getuigenifie-b?ief geroert be gene/ hit öaer ten SUbonbmale begeren te bege- '€'c
»j to02bc. "ainttö. 3fa.
ben i 2Cntto. &» fullen ban ben l^ernen-raeb/of anber* 'c
» tf. <Df anbere dienaren en <®uberlingen ban be fins
ban een ^ienaec met een «èuberlinn onberfocfit eC
j> afgefonbene in ben Claffe mogen berfcUjjnen i 2flmto. toojben
na fullen fp betuigen batfe hie lere <c
h7. ?!i Sa entoanncerfp gebjaegt toerben/ fullen fp mogen b002 goeb: ^aer
en
oprecfjt
beftennen / en batfe baer be <c
abbijtf geben / maer geen (tem me nebben.
nerftelijbe
ftraffe
onberto02pcn/
Ijet 3P in'topenbaer <€
3>
•i(5. 5B,it o?ben bannen [jouöen fal in'taenbangen na be P2ebibatien/bie tot boo2-bereibinge ten ^.5fi;
3> bec,§pnobcn* SCntto. degene bic inbe naefte^p bonömael inbe gemeente gefcljïeb /of in benïjer&en„ nobe gepjeftbeert fieeft/óffofipniet tegcntooo?big té/ raeb
„ be^ienaerbcrplaetfebaerbc^pnobe t'famenfcomt/
zy. <0f 't niet nut en raebfaem mare bat be 3Me*
, fal eengebeb boen tot berberbicfinge beö fpjacftbitf/ naertf bes? ïfêoo2b#/ (©uberlingcn/ en TDiaconen/ boo?
„ 3ünö 25pfitter$ en ^eribse begtiaem/ baer na fal BP be be bebieninge bes? % SCbonbrnacltf/becenfureonbec
„ afgefonben b:ieben ban crebentieafbojberen/ enbe malnanberen gebjuinen i %m. §tti$ ganfefjnut en
„ felbe namen até oor begene bic niet berfcljenen3ijn/ raebfaem.
„ boenopfclmiben/ enalfban fal be $}xfc$ berfwen
is. <©f 't niet raebfaem té batmen
bebte*
„ too?bcn/ mette meefle fïemmen : liit gebaen fjjnbe/ fal ninge be^Bacbtmaelö een p?ebinatieboboojbc
e/ beguaem
„ be berhojen f&aefeiS/ een tot ben ganfc Ben aenjtaenben om ben menfeben berten toe te bereibeni 3Hntto
Jy lianbel beguaem / of be uitgeblcben O02fabcn toettelijfe «§uïr nan tod nuttelijb gefcljien / botö fal een pegelijne
„ fijn / onberf Oenen / en be fnfreuctien ban een iegclijft af- gemeinte Bier in boen 't gene Baer beguaemft bunnt te
„ nemen : baer na fal Bp alle fanen 02bentlijb bootenen/ toefen.
„ ber aanfcficrberfamelingeoojbecl afbogen/ beften^
net nobig
op ben
bag bes?te&bonbmael$/
„ men bergaberen / fioebanfg bec meetfer nebóelen té ban47-lik<©fmaterie
een tëeigen
pjebmatïc
boen *2(!ntto. iC
ie? nut/gebutbet
't en toare
be o^binarie tijb Dier beguaem*
„>, uitfpjeben/
't toelft be Scriba fal optebenen/en
baer na §?t
Ujli nonbe
to02ben.
obcrlufbboo2lefenopöatöetban
allen bctoilligttoers, be: boo2tfalmen eerflbie bingen beröanbelcn ^ktiè
18. <®f men op ben felben bag nabemibbag/m cc
9 y lere aengaen/bacc na be ötfctpUnc/ en einbelijn be par- be Cateclnfmo boo^baren of kt anbersef bienenbetot cc
3> ucuucefanen.
banbfeggingep2ebiHcnfal* 3intto. 't3taet(leïtantoel cc
jj 17 €>f 't niet raebfaem té/bat be gemeinte betoelne nuttelp gefebieben / bocD fo fal 't felbe b?p tfaen.
cc
?) oprreleit is? b^ abbtjfe Haerber Claffis? ben ttjb en plact'
29.
<©f
men
bet
9dbonbmael
flaenbe/fittenbe/of
£C
y> febeö naeflen partifulire^pnobt tebefïemmen/ ban gaenbe fiouben (a\i 2Cnttooo2t. 5^e gemeinten fullen cccc
3i anberc Claffen in tijbö alle boo2ballenbe ftoarigbe^ bte totjfe geb2uiBen/bieftenbeQuaem(lebunKttetoe' tc
33 ficale
bentoegefonbenteto02öen/
als? ooft
't genebeflicbt
inbeCaf^
butigen laten / om be fupec- *
33
bergaöertngen niet \mft
[tonnen
to02> fen
flitie/ botb
en betfalmen
perijnelf)etbernnieaenbibbinge.
»3 ben/ m\ einbeeen iegelijft ClaffisJ ban te b02en alle
50. 3Battooo?beninbe bebieninge bes? 36£. 2Cbonb?
33 bingen naerftcliinoberlegge/ eer fp tot ben ^pnobum rnaels* geb^uibt fullen to02ben l ?Hnt, iBen fal be- cc
33 bomt* %in: ^ettéganfcbgerabertenmenfalarbci- guaemltjftgeb2uibenbetooo2benpauli/ i.£o?int.io.
33 ben bat fulr m 't toerït gefielt to02be.
baer bp•©fmentertoijleöet
boegenbe / neemt / SUbontmael
eet / gebenftt.bebientto02b/ cccc
cc
33 18. <0f 't niet goeb toare /bat in ben generalen &p;
cc
cc
3>
nobenopben
eerjten
bag
ber
tYamenKotriflen
een
p?e^
'iet
'uit
be
%^cfj2ift
leien/
of
Pfalmen
fingen/
of
33 fettatie uit 4Etob$ tooo?b gebaen en een baften gebeili- geen ban beiben boen fait Sdntto: iget fal (iicötelijö
33 get toerbe *3Hmto.Jget té feer goeb/ en be^ienaer bec fijn/ bat bpgebeurte ^falmen gefongen en 45ob3et
33 plaetfebaer be^pnobe becgabert toecb/ fal be bec- , 3©002tgelefento02be.
3> maningeboen.
| 52. ©f be öeiraelijbe üBemeinte geDouben fijn be <c
w 1 9. ï©at Catecftifmuö in be gemeinte gebjuibt fal ! o?bening ban alle ttoe maenben Oet ]|. iSacBtmaei uk tccc
33 toecben^ ?Cntto. <3n bec ^eberbuitfen tk gene bfe ',teriebten te onberfjouben^ Sint: ^et (laet fobanige iC
3»3> inbenHDalfcDenöiemet
metbepfalmen <U>abibe?ban^atl)enoobergefet/en
ben 5Pranfoifen ^falmen tot 1 (©emeinten b?p » 't felbe te boen/ até Ben fuljc beft gele* ccr
3> nocl) toegebmbt tégetoeefl: liet fal ooft ben üebet- gen35.tö. Roemen 3 bebafl-bagcn RoubenfaH 2Cnt: 3£e cc
3> buitfen gemeinten b2pfiacn een bone onberfoeb beef ge* <e5emeinten fullen fjet gemeenlijbe qtbm^ ber fpijfen /
33 ïooftf uit hen Catetbifmo t'famen getogen / en met mitfgaber0 be Banbelinge tot befen leben bienenbe /
33 ben bG02fcu2cben ©falmen 3Datbem gebmbt/ te ge- onberlaten/ cnben ganfefjen bag tot omtrent ben a*
3> juinen/ om Die te onbertoijfen bte Ijen totten SUbont- bonb toe / in 't geBoo2 en lefen be# %. 3©oo?bjS / bierige
33 malebegebcn.
gebeben en anbere % oeffeninge boo?b2ingen.
cc
cc
3' zo. <0f 't nut 3p be ^onbaegfe €ttangelien ben bol5^. <®f't geb2uib ber o?gelen in ben €empelen te cc
3> ben tc berblareiU SCnt. 5|et i$ raebfamer/bat niet bier
CC
fiouben té i Sfint: ^et to02t nietboo?goetgeBouben : cclC
33 en baer een fhtft / maer"een gefieel 25oeb besf <9uljm Iinfonberljeib boo2 be p2ebicatie / baerom fullen be c'
» of ^ietitoen €eflamentö uttgeleib toojbe met bit om j <©ienaer.$ arbeiben/ bat 't felbe (gelijbfiet een tijblann^(C
»>'3 fee
bcrfc^ieib/
batmen ber
fulbeherben
Moeitenmeeflbeguaem
fal bcrbtefen/betoel^
tooien ) metten albcreerjien afgefettet "tt
be gelegentbeib
fijn. I|gebulbetmoet
too^be.
33 ii. a©at©2agen men omtrent ben ^oopgeb2iii' I 55. j|oe lange iemanbte Douben esfonberbantg te rC
fal i ^Cntto. |Bcn fal bp be aengenomen f02ine blij-' 13Ün / en onber be macljt fijner ouberen te (laen > nm : cc
3,
33 ben
ban <£en pgelijb fal fiem fiter in boegen na 't recfjten be "
befe manieren
fal fijn to02b)
ben/ boel)
3» fp?eben
(be alfo
lecebatlik«etb?P
fiiec geleect
inbe ttoebe
cofïume bec ^tab of beö %mb$ baer fip in tooont.
3> b2agc begrepen te gebjuinen / of na te laten.
be <!
toanneec b'oubecö baer
«inbe!
I.I Deel
55. batmen boen falz

cc

c
»c«

cc

<c
cc cc
<c

cc

cc
<c

cc
c«
cc

c«

Het fêftiende Boek.

ió6

,üiiHtëttn cpbcrftaen/ Baec onbillin aen ftellen/ omtn
bec fclbcc boatoelijft met te toillen confenteccn * 2flntto:
te caöen
<Dc ïiccfcen-caeb fal befien toat Dun fobanigen om
Baec
fal
enen
heeft
eib
©becB
bec
aen
« e$ / en ofmen
autoatett Uiec tuffeïjen te (lellen.
j.7. <£>fcactfaem eg batmen tcoutoe op Dagen/ op
Den toel&en een ©aften gefjeiligt té/ of Bet 5fibontmael
Bet felbe op
: Igetté
Utitftë
b*gcnt
bebtemtoee
n. beft;buiten ■^•i
eboe
reba
anöe
J***
j 8. JBatmen öien eabcn fal ore tec fulnec piaetfen
35
tooont/ baecbe <£>becBetb geen feenniffe bjaegt ban
" obcrfpcl/ om een Boutocltjn tec oo2fanen ban Dien te
>
3 fdmöen i 2Cntto : 3>at BP Bern begebe tec fulnegc plaet
35
ge*
en
33 fe/ baec Bp fulc met boo?gaenbe toettelnn
tuigenifTc boen nan.
m betop
^
&:»
2 o. éoemenmet benBactnecntgcn fonbaec boo?t*
5>
baren fal tot bec cetommunicatie * 3Cntto : <§o temant
be£2t*
om fijn bactnecfeigbeib ban ben gemeenfcljap
*
ootmoe
bec
bontmaetë afgeljouben fynbe / geen tenen
bigBeib betoijft/ falbe<£Nenaec in'topenbaec De ge*
". mctntebeöfonbaccg BactneefeigBeib te Bennen gebenm/
,, be fonbe becölacen/ mitfgabecg be naecftigBetö
„ 'tftcaffen/afBoubenbanbenSflbontmale/ en baec na
„ nocB menigmael te becmanen/ aen Bern betoefen / bec*
„ manenbe be <0emeinte boo? Defen onboetbaerDigen
„ fonbaec te bibben / eecmen tot De uitteefte cemebiebee
.Sobanigebecmanin*
35 affmjbingefal moeten nomen.
tefal be fonbaec
33 gen fullcnbec b?te gefcBiebem in beeeef
33 niet genaemt too?ben / op bat BP eenigfinss becfcljoont
to02be: inbettoebc fal met abbpiS bectflafitë 3öne«
33
naem uitgemunt toecben : in be becbe falmen be <©e*
33
33 metnte te Bennen geben / batmen Bern / ten ip BP Bern
33
beBece/banbegemeinfcBap bec&ecne uitfluitenfal/
BactnecBig blijft/ met
33 op bat fijne affmjbinge/ fo W
ftil3toijgenbe betoilliginge bec gemeinten gefcBiebe : be
33
ninge
n Uk
becma
tafTcBe
tijb Dieegèec
. gaen fal / fal in 't oo?*
ftaen
aetsf
Ben-c
„ beelb
33
40. jfcelfee be bequaemfte fo?ma bec affmjbinge fp*
33
%m : t^oe toel becfcBeiben fo?men boo2gefch?eben fou*
33
ben nonnen too?ben : fo fullen nocBtan$ be Hecnen M^
nabolgenbe met fticBtinge mogen geb?uinen : gelief be
33
3)
bjoebectftoPBebben ulieben menigmael becnlaect be
3)
fonbe bie $. begaen Beeft / be toelfee Doe toelfe in öaec
3, felben 3toaec t$ enbe $$ecBe €fob0 feec fcBanbeltjn /
3, fo Beeft BpnocBtang befelbe booj fjjnBactnecnigBeib
3, gcotec gemaent en bef toaect/ be toetne fo gcoot getoeeft
33 të / bat W/ niet tegenftaenbe fjp biBtoiliS aengefp?onen
al in 't ge*
33 en tot boetbaecbigheib/ fo in'tbefonbec/
33 mein/ tnbetegentooo?bigDeibban bele getuigen bec*
,3 maentejs/ nocBtang noit tot eenig geboelen fijnbec
33 fonben en tenen becboetbaecbigfieib fjeeft nonnen ge*
33 b?acfjt too2ben.(€e toijle top nu ban te bo?en 8. H.bec*
33 maent fiebben/ batgp<©óbboo2 rjem bibben en Bern
3> fönsiamptss becmanenfoub/ entorjbec tenennenge*
33 geben batmen ten toace bat BPBem befeeecbetot be
33 uiterfle cemebie bec affnrjöinge foube moeten boo?tba*
33 een /en niemant ban ulieben on£ te Bennen gegeben
33 Beeft enig tenen ban leettoefen aen Bern bebonbente
33 Beboen : &o ifl om oojfanen boo2gemelbet / bat top Die
->3

33 BieC/ inden name en met de macht onfesHeeren Jefu

Chrifti becgabect fijn/ berulacen bat ||. buiten be
33 <6emeente <ö5obgc0/ en ban beceeutoigec faligïjeib
,3 (fo lange Bp Bactnecuig blijft) becooft/ en baecomfo
33 banbegemeinfcBap bec^accamenten/ al^ban alle
33 fegeninge en toelbaben *©oöiS / tik Bp fijnbec <0emein*
3» te betoijfl / uitgefloten en aio1 een Beibcn en tollenaec te
33 Boubeneö. €inbelijB/ top geben &emgeitjH$aulu0
?3 fp2eent ben ^êatan obec/ op bat (fo Bet mogelp i$) be
,3 toöfBcibennracBt fobeöbleifcB al0De0 fatanjS/bien
»3 Bp te bele geBooifaem getoeeftejS/ getemt engeboob
ujnbe/ BP Bern felben ben Beiligen »6ecfl onbectoec*
pe / en na ben felben ïebe / en alfo ten laetften be eeutoi*
3> gefalïgBeib bernrijgc/ ü.gt. mit^befen becmanen*
33 be / bat gp u ban gemeine en onnobige conbecfatie met
33 Bemtoiit ontfjouben/ opbatBP befcBaemt gemaent
33 fijnbe/Bem beftcre.
4.1. (Df be afgefette TDienaec/ <©ubeclingen en
35
3) ^iaconen/ al3$fp boo? öace boetbaecbigöejö öe ge-

33

55

-3

meente genoeg gebacn Beböenbe toeberom beeftojen «
mogen toecben i SCntto : <§o bele be «öubeclinnen en c«
<©iaconen aengact fal 't felbe ftaen in 't oo?beêl be$s tc
$lec6en-caeb0. |Baec fo beel be 3£ienaec£ belangt/ fal (F°
ban be €la(Ticale bergabecinge geoo2beelt too?ben.
"CC
42. ^fniet goebtoaec om uettectjen te toecen/ b? cc(Cani
becBooge<©becBeibconfent een gefpjeB tegen De ^a* ff
<c
piften/ 3©ebecbopecen/ en anbecebtoael-gecften te «fru
Bouben-J 3Hntto:|l§en fal boen atógerefolbeecti^/ op ^
be
2 f. en©2agein
tot ^02b2ecfjt/
1578.
Bet gene ben^pnobe
baecgefeibtoo?b
alleen ban De2Cnno
3Be* !"
tc
becbopecen/ fal beeftaen en gebiuifct tooien obec allen ie
anbec fecten: en i^ b?p geftelt/ ben noob en De gelegent* <£
Beib fulc eifcBenbe / bat een iegelijn $20bincie en pac* cc
ticulice^pnobeen «Ulaffiöfal mogen met bec ©bec*
Beibgconfent openbaeclijfttegenbe papiften en3©c*
becbopecen btfputecen/ bocBfal fulc anbecen^épno* u
ben pacticuliec aengegeben to02ben / om bec felbec ab* c;ccie
bij0 te nemen ban be fo?ma bec Difputatien/ en anbec*
ftn0 toattec toe beBoo?t : men fal oob bo?bec Bulpe mo- cc
gen foenen tot be bifputatien bp bec naeftliggenbe cc«
Claffcn en ^pnoben pacticuliec/ooh in ganfcD l^ebec^ ucc
ianbbaecmenfencijgenftan. lc
4?. 3©atmen boen fal meteenen «Bienaec op ben tccc
tociften fufpicie balt banongefonbigBeib of onbeeftanb
in ïiei lece I Sflntto : <©at be gene ük Bern fufpect Boub
fal met Bern Banbelen/ enfobeecbe felbe ^ienaec
Bern niet genoeg boet fo fal BPttoe^ienacen tot Bern cC
nemen/ en fo Bp ban fijn btoalinge en onbeeftanb obec*
tuigt fnnbe / Bactnecbig blijft/ fo falmen be faöe b?in*
genboo?ben ï^ecBen-caeb / betoelBe Bern becmanen
falinfüne opinie niette bolBecben: fobp nocBtang tc
bolBecb/ fal bie falie metcaeö bei* l^ecBen-caeb^in <ccc
be€la|Tegeb?acBt toecben.
t.
44. <©f Bet niet goeb toace een Corpus Doótrinse «e
te maBen tegen alle fóettecen / om ben eenboubigen te* cccccC
Belpen / en be lece betf Cuangeli te becbjeiDen i 2Bntto: «e
€en pegelijB gabe Bebbenbe fal een of meec boernenicf/ <c
be eene tegen b'eene / en b'anbece tegen be anöece föet
tecije fcB2ijüen/ of boejenenss alcebe baec tegen gefcöze
cc
benobecfetten.
4^. <©fniet goeb toace/ bat bc ^pnobe enige pee
fonen laft gabe / tk/ fo t'enigcc tijb b?ebe-Banbel boo? cc
genomen mocBt too?ben/ met fupplicatien ban toe
gen bec genecalen ïjeeften aenBielben/ batDocl) geen cc(i
afgobecjje / of fupeeftitie toebec opgeriebt too:De* cc
2intto: €^goeb gebonben batbe ^obincte baec be cc
©?ebe-Banbel boo?genomenfal mogen to02bcn/boo? cc
be gemeine heeften acbeibenfal/cnoonfcBjtjbenaen «
ben genen bie bp en neffenö fijne €ccellentic 3ijn fullen cc
bel^ecBe toeftaenbe/ en becmanen Baccampt naec* cc
ftelijfeteboen.

cc

46. <©f Bet niet goeb toace beg ,§onbaegö nabecc
J^ebfcatie opentlijn in'tgcmein ben boetbaecbigen cc
becgebinge / en ben onboetbaecbigen binbinge bec fon* <«
ben te bec&onbigen* 3Cntto. (©becmitjtt be binbinge «
en ontbinbinge bec fonben genoegfaem in be p?ebicatie cc
Degtooo?b0gefcBieb/ bat Bet baec om onnobige^een «
eigen fojme baec toe in te boecen.
cc
47. <®f Bet niet goeb toace te masen een feuecefo?* <«
me ban examen obec ben genen Die tot DenDienftDejS <<
3Boo?D^ aengenomen too?ben / obecmitg enige Diec tn i «
te bele en enige te toeinig te Doen gefeib toojöen 1 2Cnt : <«
l^etes» nietnobig geacljtalle iftecBen aen een fenece «
fo?mulaec te becbinben/ fullen ebentoeï hc ecamina «<
niet licBteujn nocBte onacljtfamelijb/ maec eenftig «
gebaen toecben/ in bebefonDecfte liooft-acttjbelcn bec «
CBJiftelijneücligie/ en in DeftucBcn bic ban becfcBei* ««
ben Éettecen alDecmeeft beftceben too:Den/ na Difcce* «
tie ban een iegelijö/ toelftc niemant ban iik genoeg «
ecbacen 3ijn / bcco2benen fullen om 't examen te boen. <e
48. <©fbe©2ebïcantett/ bie eeeft tot ben Dienft aen* «
genomen fullen toecben/ nietbeïjojen be gemeinte IC
baecfe geconbccfeect Benben eeeft boojgeftelt tetoec* «
ben/ gelijn met be <0ubeclingen en *©iaconengefcBiebl «
5Cntto : 51a / op Dat fo iemant enige becBinbecinge toi* "
fte/ toaecomfulft tot ben Dienft niet OeDo?e te Bomen/ C6
bat felbetooo^lïellen mogen.
cc

4><©f

5§

Oor/pronk der Nederland/e Beroerten,
» 49. <©f Bctntct raebfaem fp/ bat bc gene bic in't gelijne^r maer foiemantboo2tbarentotlbe/ falDPf^tc
3> f)2ebiu-ampt te flellen 3p en in een anberplactfe tot trontoen. «8p Det berbe / Datmen be oubersf getoennen u
3* öcn bienfl uit te fenben / ais ter plaetfebaerfjpgeera* falfobeelmogclijneov batfe be ^icnaero1 aenfpje&en lc
■>•> niincect toerb/ inbclscrBen-raeb of Ciaffc befjanb eerfe Daer ten ^oop p?efcnteren/ op batfe ban Daer cc£C
?) oplcgginge met baften en biUUm ontfange* 2Gntto: fcDulbige plicDten ooh om Deguame getuigen te ne* "
w <3ja.
men bermaent toerben/en fullen be ^ienaer.sf tegen "cc.
befe en biergelöne ono?beningebintoil0 Daerp?ebica* "
3' yo. €Saengegcben bat in't B02tonDerfocBgeb2uftt tienricDten.
3> ftaet / batter een enig <0oö fp in b2ic perfonen öetfcDe^
9> ben/ bcttodft onöcrfcöeiben beljoo2ttefijn: baerom
58. <©f Det niet goeb toare enige uitlegginge op ben
5' fuiïen be 3£icnaers bermaent toerben bat fèlbe te bzte> CatecDifmum te manen / in fornia ban f»02te p2eöica cc
3> ren.
tien of anbere boo2benanomeIingeni ^ntto.gia: en cc
ijS
enige opgeieit en lafl baer af gegeben.
v 1 u <®f't raebfaem es een perfoon ganfetj blint fijn*
59. <BfiM raebfaem tö een fomma bes?CatecDif*
->•> be/ in ben bienfl bes SBoojbS te flellen/ en toatmen
» boen fal met ben genen Uk alrcbe baer in fijn i 2$ntto: mi te manend 3fintto:in§en falboo? bennieinen bin*
j>
$een. (€en toare bat uitnemenbe gelecrtDeib en ga* beren in ben SlatnnfcDen ^cDolen geb^uinen befom*
3>
benbpbem toaren/ en ban nocöniet licbtelijft: en fo ma bes* CatecDifmi bp Bezam befcD?eben en uitgegaen
Graecè 5c Latinè.
3> bele aengaet Uk alrebc in ben bienfl 3(jn / fal be ClaffiS
er
3) naetflig aebt nemen offe met fliebtingebienen/ en fou*
60.
<®f
niet
goeb
toare
bp
b'^berDeib
aen
te
Douben
3)
oe tocï nobig fijn batfe geflelt n#rben beneffens anbe* bat be ontDeiliginge be^^onbaegjs/ oberbabipDeib / cc
33
re Uk Daer gefieftt Debben.
bo?belen/ en aller lep anbere openbare mifb?uiben en
3>
/ flnjbenbe tegen be eerfte en ttoebe tafel bes
3»
52. <Df 't goet toare Sefers te fielten baer geen $2e* fonben
3©et£
o5obis
/ toecD gebaen en getoeert toerben i 2Cnt: cccc
3> bitanten fijn i Hint: men fal't niet licDtelijft boen: maer
in plactfcn lik beer gelegen fijn ban Reenen baer p?ebi* 31a/ 'ttoelnbp reguefle gefcDieben fal/ fo tocibpbe cc
37
generale ais bpbeparticulire Staten ban elne #.20* cccccc
33 catien gefcfjieben/ en baer 't fticDteiijft fp / fal 't gefcDie*
bincie.
ben
mogen/
bocD
met
boo?toete
en
abbps
besS
ClaffiS.
33
cc
cc
cc
??,. Roemen banbelen fal met ben $apiflen Uk
cc
61.
<af
't
niet
goeb
toare
een
gemeineaelmoeffe
en
33
•») Daer toillen laten reformeren / alfmenfe ban Baren j toeeS-ojbeninge te manen* 3Cntto: ga/ cniö enige ec
bienfl mettoel opfcöo^ten ftan/ uitb?efe bat anbere opgeieit te befcD2ijben / en baer na met enige poUtijben cc
9 ®apen boo2be minbere <0becDeib inDaren plaetfen te communiceren.
61. <®f 't niet goet toare 't befp?e« tegen ben Slutbe* cc
* foubcn mogen gefet toerben i 5Cnt : |Ben fal be p»apen
" bie baer fuperftmen berlaten Debben/ recDt beginnen ranente|Kaulb?upninben ^altj geljouben/ in't^e* cc
* te leren / en lik eerlijft leben (Doe toel batfe nocD in al* berbuits ober te fetten* 2ünt:51iS raebfaem bebonben Det cc
99 l?é niet genoeg berfianbigen geoeffentfijn ) eenentjjb boen ber (£Deologientot Jlieuflabt / contra formuiam "
99 lanft lieber bulben/ banbie iserftin pertjftel flellen. concordiae ab U biquitatc editam,Ober te fetten/Det toelö "
3> galenen toel nacrfligDeib gebaen too?ben/ batfe in
<ccc
eib is
e opgel
eenig
339 allen genoegfaembericDtDentot begemeintebegeben/
65.
<BVt
niet
nobig
i&
bolgenbe
ben
boet
ban
be
'
en geeramineert too?ben om als? toare dienaren
93
loftoaerbige ^pnoben / met boojgaenbe abbijs ber <e
CD^ifii naer ampt recöt te Douben.
<©berDeib alle ^etters tegen be toare leere €D?ifli flnj* "
3)
ï+. <0f een «©ienaer met confent ber ClaffiS ban benbe/totben generale ^pnobete roepen *2llnt:^et "
3>
fijn gemeinte fijnbe ontfïagen/ ban fijne Claffe ook niet falbitmael blijben bp 't gene boben op be jelij. b?age "
3»
33 ontjagen tó / of bie öp ber felben fijne bienfl fcbulbig
"
es te pjefenteren l fllntto : <£en <0>ienaer alfo ontfiagen gefeib is.
93
64.
<©f't
niet
goet
toare
beneffeiisfbeClafficale
ber*
"
famelinge/ 006 eenige jacrlpfe befoebinge ber herben
33 fijnbe/ eSber ClaffiS niet langer berbonben: maer
Deeft.
aen te flellen/ of infpecto?eS of fuperintenbenten te ma*
beroepinge
ftp
baer
33 flaet ijem b2P eibers? te bienen
een/
bocD met beDoo?ajBe limitatie i %m : l^et is
*?. <0fiemanb fnbenbtenfl ban <0uberIinftfcDap
33
onnobig
en fo2gelijb: maer be Claflen en ^pnoben
33 of 3Diaconfcbap macD berft02en toerben/ ofberft02en
particulier fullen Daer ampt boen/ bolgenbe be&erfi33 blijben toienö buifb20utoe geen iibmaet ber Reenen
33 eö i Hlntto : jBcn fal bp ben regel $auli blijben/ fo bele 02beniuge artijbel rrr. en rrriüj. €n op bat niet al
33 mogelpeö. €bentoel baecment anbersf niet Debben
eben lann booj-bebacDte pjebïcatie inbe Ciafficale "
33 macbofKan/ falmen be bequaemfie nemen: niette*
bergabecingen
fo faltert
't inteberClaffiö
macDt flaen (alftgebaen
nobig tooien/
is) Dcm eenen
geben om cc"
33 genjlaenbe bat be b?outoen nocO geen pjofeffie ban be
beS anberen baegs een pjebicatie baer ober te boen.
3» Religie gebaen Debben/ op bat be fcec&e niet onbe*
cc
33 bientblijbe.
ma.
6?. <&f 't niet goet toare ben felben ^ienaers niet cc/
33
ffen
^tacone
ber
ampt
ttoeemael na ben anberen tot ben ^pnoben te fenben/ cc'
16. <&f raebfaem toare B«
3J toeber irt te boeren * 3Bntto : $een / om berfcöeiben in* op bat anbere ^ienaers ooft leeren i 2Cnt : l|et fal al* cc
e baer uit fouben mogen bolgen : len ïjerften-raben/ Claffen/ ^pnoben/ particuliren
33 tonbenienten toille/bi
^pnoben b|p flaen tot ben Claffen / ^pnoben par* re
3>
, maer in tijben ban pefi of anbecencanuljeben / fo baer ticuliren
engenerael te fenben uit DareCollegien/ bie
cc
„ enige bienfl bpb?outoente boen toare bp W öranlt fp baer toe beijuaem binben fullen na Daer beliefte.
cc
33 fijn/ ben ^iaconen niet betamelijtt/ fo fullenfe Uk
cc
.
66.
iBaermenbe
Boflen
binben
fal
bie
in
ben
par*
cc
33
toe
baer
anbere
of
utoen
Duifb?o
r
gen boo?&ae
boojfo^
ticulire
en
generale
^pnoben
ban
be
dienaren
en
33 bequaem fijnbe.
(©uberlingen gebaen toerben / betoijle bele fóerften Uk cc
33
57. <©feen <©ienaer te reeïjt gcfufpetteect too?b/ niet bermogen te bjagen* acntto: |Ben fal berfoeö
lp petfonen troutoet Uk Oaer IjutoelijBonojbentlijH
3* m
33
banljet bpnapen begonnen Debben/ jaofmenfettou* boen aen be genen bie ben herben-dienaren Daer on*
berDoub geben.
33 toen fal eerfe met ber ©berueib / toienö gebob fp obec*
67 . <®f niet goeb toare een baflenbag in te flellen te*
33 tceben Debben / berb?agen fijn i gjtem al0 bp tcoutoet
gen
bat be ^pnobegenerael bergaberen fal* 2Cntto:
33
ttoe perfonen/ baer ban b'eene p?ofeffie boet ban be
•©bermits tiet tot befen tijb in 't openbaer niet fo cccc
n
binbece
öoopt
Dp
alö
3tem
i
niet
b'anbere
en
Religie
,"3
flellcn
getuigen
„ toelftebanbe ftcligiebjecmt fijnbe ooh
flicDtelijB gefcDieben ban / fo falmen 't boen fo beel
Ciafficale bergaberingeen&crftenmogelijft
't eecfle/t raben / en isbe inbe
/ op ijbenui
o?b
eö geanttoo
ni eftinge
toegebae
niet
be Religie
„ bat
9>
falie
met
gebeben <0obe ben i^eere bierig*
Doutoel
ber
eöbebeb
goeb
niet
Det
33 te flellen: baerom fal een <©ienaec na be beDoo?lpe
lijft68.
bebelen.
9)
<0f Det Hlbonbmael Uc0 peeren geDouben fal
aticn boo2t mogen baren/ en baer mebe too?b
pjotlam
33
toerben
ter plaetfe baer be ^pnobe <©enerael / of
be <©berDeib in Daer gereeïjtigbeit niet berDinbert:
» boel) fulbe perfonen libmatenbêr gemeinten fynbe/
particulier t'famen Bomt* SHntto: |Ben fal boen na u
33
ege*
fuilentr boren bermaent/ en na |^erh-o?bening
ftomtïjet
paffe Voeger
Det tetoeften
/en offo Uw
be gelegentDeib ber ^erft
bagen
of cG";
»3 fïraftto02ben< €>pDetttoebe/batbe^ienaer0 fullen HlbonbmaeUieberriiij.
fuinen Doutoelöh k berDinberen fo beel mo* fpaber Douben.
», arüeiben
59. <#f
II. NÖeel.
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Het fèftiende Boek.

69. <®ftn Den pattfcuümi en generalen ^pnoöe
3, ^eutfïemnten beBoo?en te Bebben Die gene/ bit niet ge*
„ Deputeert fijn * Sllntto. |2een : maer fulïen aDbijg mogen geben tot opemnge Der faften / até boben in ben 1 5 ♦
33
33 b?age gefeiö té.
70. Sülfo aengegeben té / öat eenige minöere berga^
99
33
Deringen fomtijté contrarie befïuiten Daninmeeröere
„ berojöent té / toaer uit ono?beninge en ongelijftfteiD tier
„ Ueruen bèDieuinge fpmitet/ tégebjaegtofniet goeD
„ toareDatöe actiën ban minöere bergaöeringe/ op De
„ meerDer geb?acBt toerben/ até Bet $*erften-25oeft in
M DenCïafife/ enBetClaffen-boeftin Departicultre^p,, noDe* 2Cntto.^een: maer om pier in te booten/
„ toanneer pemanöfulr berneemt/ tiiefal neerftigBeiö
„ Doen öat Bet gebeten toojDeDoo? particuïire berma*
„ ninge/ offo net niet BelptDoo? öe autoriteit ban meer;
„DerebergaDeringen.
3J jié <®fDe <©uDerlingen ban ftleine .gitcöeftengen
3, <®02pen/ omftoften tefparen/ toeluitbe ClafTemo„ genbujben/ 9tem/ of om Der felber oo?faften toille
„ niet genoeg foube fijn / Dat een ^ienaer en een <©uDer*
linft uit elfte Cïaffe / op oen particnliren «^pnoDc qua*
toanneer De felbe fulr goeö bonDen* Sfinttn :
33 men/
33
5, Jleen:niaer men fal bolgen ben 30. en yi. lutijncl
5, öer üerft-o?beninge/ en Detoijle Bier in bp beien ge*
„ b?eft ijs/ falöat gebetert toosöen / toelft licBtcïijft ge*
fcDieöen fal bonnen / fo fp fpaerlijft in De t'famen-ftom=
93 fïeleben.
93
33
t'n t^ollanö
iniBartio
9, caet72.
ban 5Cffo
De Staten
uttgegebcn
té / batïeffleDeneenplac*
De ^tljoolmee3;
flcisf ban toaer
Den <£lafl'engeejcamineertfnllento02Den/té
„ gebjaegt
in Dit ejcamen gefcBieDen fal* Sllntto.
5> Sn De fuiberBeiööeg geloofden beguaemBeib totten
Dienft.
73. ©f Den UDmaten Der üerften b?p ftaet tt tyut*
93
3) ften en becöopen 25oeftenDiemet ketterijen of eenige
93 oaiïicDtelijHe licBtbaerbigBeiö befmet3iin-J 2Cntto:
93 ||ettéttietgeoo2toft.
3» 74. 3©acr boo? men Den ^oop öer bagabonöen
3> ©apifïenBouöenfaJ* Süntto: detoijle fpmacBtBeb*
» ben om te Dopen / bolgenDe De reguien öer Koomfer
s> iüerften/ fofalöen 3£oop bp Baer beDient (Boetoelfa
33 «itOare plaetfen berD?eben fijn) niettoeDer berfiaelt
33 toecDen: maerDe*©oopbanH9onicftenenDiergcUjbe
3> Die geen macDt Dabben om te <©open/ bolgenDe Der
« felber reguien/ fal ban geenöer toaeröen geDouöen
3> baojöen.
» 75* 3©aerboo?De^oopDera©eDerDoperentef)ou^
3j Denijs/ toanneer iemanöte bo?en niet geDooptfijnbe
3> ban Ben in fijn ouöeröom geDoopttoo?D/ ofmen fuift
?> een tot De toare Religie nomenDe fcfjulDig té met eenen
» nieubien <©oop aen te nemen * 3Cntb) : |Ben moet eerfi
»» bernemen toat fo?ma DeJBeöer-Doperen gebjuiuen in
33
Baren 3£oop en of De felbe al cenerïep fp.
j6. %lfn aengegeben té ban eenen Die ö?ijft Datmen
93
inDen?HbontmaIeBetb?ooö niet tot fneöen beBoo?tte
fntjDen/ maer ban gefjele b?oöe te boenen / iss ge^
33
b?aegt/ bjatDaerbante Bouöenté^ SHntbJ: Hen fal
33
93 blijben bp 't gemene geb?uilï Der ^eöerlanöfe Sereen/
93 en Die contrarie Doen / bermanen ban Bare opinie af te
ftaen.
77. (©f toegelaten fp (gelijft aengeöient tébp fom?
93
mige te gefcbieöen ) Bet 23?ooö booj öe beDieninge Dess
3'
93 Sübontmaeté gefneöen of geb^onen in fUijcuenS ter Ca*
33
feite bjengen^ 3CntbJt ï©eb?eHinge fal in De tegen33
„ tooo?DigBeiDDer
gemeintengefcDieöen»
33
„ 78» <©fmen toanneer Bet Sllbontmael geBouöen
„ bJO?DDen brannenp^ofeffie ban De Religie Doenöeen
lange te beDDen gelegen BebbenDe / Bet 2tbontmaeI tot
3)
Baren Buife aenöienen fal mogen / bpfonber fo Daer
„ eenige fornia ban Uerneberfamelt té *2Entto: l^een:
„33 toant men fal Den Sacramenten niet uitriebten Dan in
9, De gemeine berfamelingc/ter plaetfen Daer öe gemein„ te o?öinacrlijb ffamen nomt.
33
7 9- 3S bp Die ban iBefel gebjaegt / of in Den ïser*
„CC uen Daer 't gebjuin ban Den bcan&en Bet 2Cbontmael te
geben aengenomen té / of ooft ter plaetfc Daer alleen een
ft Deel öer fóerft op ö'eene/ en een Deel op ö'anöer tp / in
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Dé SMenaér W fyt 3Cbontmaeï"
ftWmtmtlQ&ttj
beöient altijö fcBulöig té meöe te ccmmuniceceni"
3itttu) : €cn <©ienaer fal Bern altijö fo <£B2tfïelnft ö>a- <{
gen/ Datljp t'elften male meöe communiceren maclj / "
até Bp Bet SUbontmael beöient / op öat ijp Den commu^ tt
<c
nicanten met fijn goeö erempel boo?ga,
80. <®v toat toijfe öe ifêelaetfe ten 5Hbontmael öe«s "
peeren toe te laten 3ijn* 3jö geanttooo2t/ Datmcnfc v
fal laten communiceren / of in een Boeft öeg (€empeté "c<
alleen Daer 't gefcBieöenftan/ of aen Die gemcinefCa-fel ten alöerlaetfïen.
Si. 5C!fo De 3ltjft-©2eDicatien niet aengenomen
bierDen / i<s geb?aegt/ ofmen De Danftfegginge bp De be- "
graeffenitye öer ^oöen/ flaenDe acBter in Der Ca- fC
tecBifmo/ boo?taen in 'tDsucften niet beBoo?tacBter c<
te
latendte 5Cntto:
manen
Doen. |Ben fal Den ï©?ucfter^ alfuijr ber* *'
s »♦ <®f De €)uDerlingcn in 't aenbangen BaeriS Diende "
De =Kerft-o?Deninge fullcnonDerfcBiijbeni ^Cnttu^p "
fulleninDenföerften-raeD bclobenDe ^erftcteBelpcn"
regeren/ acBterboïgenöeöeféerft-o?Deningeboo2f5 en "
öefe Bare belofte in 't &ecft-boeft gefcB^ebenfijnöe/ té"
geen onöerfcb?ijbinge ban noöen.
8$. <®f't raeöfaem té Datttoeperfonentoefenbc u
oomö ftinöeren / of in gclijften graet malftanöeren J
fronten HHtttba: i^ecn. €en eerden/ omöerargcr- c(
niffe
toille Die fcoille.
Daer uit(CenDerDcn/
ontfiaet. f€enopttöc*
Den/ öer
om 3bjacften
Der eerbaerftciö
Dat "
De bsientfcBap te beter tot anDerc gefïacBten marl) uit* j
gefaeit bjo^öen. (€en bierDen / om Dat Bet ftrijö tcflens 1
't geb?uib mee(l aller (0erefo?meerDer herben.
84. <®f enige pjoclamatien ban ftoutoelijften in Den
openbaren Uerften gefcbieöen mogen in öer toefee/ {C
buiten öe^onöagen* 2Cntto. ^e uitroepingen fullen c<
geöaen tocröen opD2ie berfcBeiöen «^onöagen/ ten i(
bJaregrootD?ingenöe nooö/ öaerbanöe^erften-raeD
oo?Delenfal/ BeBouDenöDatDe ^ienaer^in^olïanö ;
Bier in niet beranöeren fonöer boojbiete ban Baer <&* :1
berBeiD.
ct
8y. Roemen BanDelenfal met eenperfoon Doenöe
p20fe(Tie Der Religie/ DietegensS boojgaenDe berma.' iC
ninge Bern Doo? De papen Beeft laten troutoen met een
perfoon/ De toelft ban funen natuerlijften 25?oeDertc
bo?enmifbnnftttégeb)ee(H afintto: 3InDien Dat fuift
een bermaeht ftjnöc Bern niet befteert / fal Bp geercommuniceert too?öen/ en fijne befteringe fal Dan blijften
( mitiefbloetfcBan'
perfoon Die Bpbjettelijft
atéBpöie
Den)
nietBebbenmacB/
berlaet: maer foBp Bern be*
fteert falfip mctbeBoo?lijfte reconciliatie opgenomen
bJ02öen.
86. <0f

een gefelle of man Doo? bpflapen ecner
IBaegt of 3©eDutoe / Daer aen i;S berbonben/ om Die te j
troutoen/ bolgenDe €ïoD. ai. en^eut> 21. z8|3Cnt: 4
i|et toare te toenfcBen fo bele De maegt aengaet / Dat De "
J3et<0oö!S in'tgeb2iiifttoare: nameltjft toanneer De
©aDerDe gefcBenöe <©ocljtergeben tuil en Die gefelle
fijns* felfis té / DatfeatéDan malftanöeren troutnenen
ten Boulcclnft Bebben/ of immers öat De <Docïjtcr
Baer Boutoelijftfegabe ban Den gefelle ontfang : maer
na Dien contrarie ufantie in Der politie oberBanD geno*
men Beeft/ foftanmenniet toelanDersS oo?Delen/ ter
tijötoeöatDe |Bagi(iratenBier opanDere toetten gemaeftt fulïen Bebben. ^0 bele De toeDutoe aengaet / i$f
geanttooojt Datbpflapinge fonDer beloften geenber^
binbtnge maeftt.
87» €en perfoon bejlapen BebbenDe een DocBter/
Beeft
öaer na De fufier
ban De
felbe getrout
/ té öeté/
b?ageof "(C
ofBpaenöeeerfle
of aen
DettoeDe
berbonben
öat BP geen ban beiöen Bebben macB-J 3Cntto : üp be- 2
Boo?t geen ban beiöen te Bebben / mit$ bloetfcBanDen : ]
l^aer De <8berBeiD b^Boo?t Baer ampt te Doen.
88. ©fDocBter
een man
fufterg/
of cct'
b?oeöer0
Daer fijner
af fijneBupfb20utoen
Buif b20titoe moeie
toajtt/
macBtroutoen*
89. €nofBetgeoo2loft tétetroutoenDetoeDutoen
ban Dien toienö fufier men tcbo?en ten Boutoelijben "
geBaD Beeft i %$ geanttooojt / Dat Bet niet eerlijft ge
fcDicöen macB
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„ 90. <Df be confcfentie öc^ genen Die een Beimelijbe nomineerbe perfonen te bcbefïigen * %\\t t dBeliifc bit «
„ belofte gedaen Beeft/ toelbe B? niet begeert of Bern benoeminge becbeljjb ttf/ alfo is 00b bie berbieftnge/ «
b/ent te nouben/ baer mebe genoecfj ontla|tetiS/bat | enbe<0berBeib P20fefiïe boende ban betfeligieiSme* «
„ be ©berBeib met Baer oiöinantie Die Beimelijbe belof* De begrepen onbec bc «©emetnte / bc toelbe bic benoem
„ ten bmtontoaecbebcrblaert*2fnt: j§p5yntcberma* be <0ubcrlingen en <Diaconen / bolgenbe benj-bartn* <e
, nen bie fuïr boen/ maer fobanige beloften berbinben beloer berb-o?beninge boo?geftelt looien. €bentoel tetè
, confeientie niet tot bolbnnge beö Boutoelijr/ bpfon* t'nbten be <®berBeib Bier op bjongc/ en bic berbe in "
„ berbaerbe ODberBeibbe Beimelpc beloften berboben penjbel ban ttoifl: of anbece
inconbenienten mocBte
bomen/ falmen <£B?iftc!öH Debenben/Boe berre men CC"
Beeft.
be <®berbeib Bier in te toilie fal 3ijn / en bat met abbnö
','
91.
<^fbtegene
tic
o?bentlijftna
„ gcercommuniceert3ün^nïet Ben biebierêgel
iatnberen€$ffii
biefe besciaffis en particulier ^pnobi.
iox. <©f niet (be noobeifcBenbe) bie <§pnobe par* cc
„ toinncnDurenbebieercommunicatic buiten Bet ber*
„bonb^ijn^ntr^een.
ticiiliecbaneen p^obincie/ ejetraoibinaerltjb t'famen "i*
„ 91. <®f men 't gene in ben <s> artijbel ber lere bec mogen nomen/ om ban gemetne fabcn te Banbelen met <c
„ fterft-oïöeningc ban be openbare berfocninge/ item malbanberen bier J&ototncfe / fonber pjejubicie ban be "
„ bier boben ieefl rrrir. ban 't openbaer boo?|lellen
«
„ be.tf naems boo? tJic ercommunicatic gcfeib toerb / ojbinare t'famenbomfte } 3ünt : ga.
ioj.
a©aer
boo?
te
Botibcn
3*tjn
bic
confiftoaien
bit "
, , te berfïaen is ban een openbare actie in bec herben buiten bebeBoojlübetübenofertraojbinaerlübalfOöe*
cc
3, boo^alletoeBooaberöingcmein / of booibegemeinte Bouben toerben / bat niet alle libmaten bcr fclben baer cc
„ alleen i 3fint: ^et too?b berjlaen ban allen ben genen toe geroepen toerben* 3Cnt: &$ fullcn niet gelben/ "
maer bcgeBelenücrben-racb fal mogen beranberen "
3, bit tot ben geBoo? bomen.
„ 9?» Roemen bebamer-fpelen bkinht rrbi. b?age toat alfo onbeBoojlijb gebaen is ? en als tot ejctraoj* "
3, te^o?b?ecBt onfncBtelüb geoo?bcelt 3ön/ fal mogen binare bergaberingen ter beBoo2löbe tijb alleontbo* tc
M toerend ^8nt: €en pegelüb fal 3öne «©berheib boo?* benjtjnbe/ bit baer toe beBojen/ Boe toclfp niet alle cc"
3) Bouben be inconbenienten bie baer uit bolgen/ en bib* «omen/
falotenis.
ban toaerben sün 't gene infulbeberga* cc
beringebefl
, benbaertnteremebieren.
1 04. a©atmen boen fal toannecc be Cla flïs oojbeclt tc
„ 94.(©f een ouber in ben bienft 3tjn mebeBulper nocB
J} fonginbenbienfl bes tooo?bS 3tjnbe / becmanenbe en bat een ^ienaec te transfereren is/ en bie *3n'enaec of tctc
„ ftrajfenbe met recBt als met BeerfcBappijc boeren* been appelleert/ of ban bectoacBt moet toerben bic be* <c
3, öebefcljulbigtmag toerben i 3üntto: jSeen / baerom roepinge en t'famenbomfte be$s ^unobi <0encrael i "
„ bc anöec bit bermaningegeBoubenfal3i)nteontfan* 2Jntto: |£p fal bljjben ter tijb toe bat be particuliere tc
^pnobe be fententie appjobeect / en alfban fal bc tccc
„ oen.
„ 9T- <©f öe Canonicben en anberc geeiïelpeperfo* tranflatie booat gaen/ ter tijb toe in ben $ationalen £C
CC
„ nen/fomenfc noemt /tot ben^bontmalc mogen aen* «§pnobe
beeltijef. baer ban benniffc genomen enanberSgeoo^ cc
„ genomen to02öcn/ bel)oubenbeBaecbeneficien/p?oo*
tc
ioy. JBanneer men geen <©ubeclingen binben ban/ cc
„ flien / bocB fonber fuperftitie of afgoberpc en of fp baer
„ na tot Bet ©uberlinbfcbap of^taconfcBapaengeno* bie Baer ontlebigen bonnen om op ben particulirenof cc"
„ men mogen toerben* 2Hnt:^p fullcn tot berfabingc gcneralen <§pnobe te gaen / iüJ geb2acgt / toat alfban te ccccu
„ aller fuperfïitien enrecBtgebjuiftBacc goeberen bcr* boen fal ftaen* 2ïntto. |Ben fal naerfïigBeib boen bat <ccc'
en fofp niet gaen/ fullenfcgcfuccurreert CCcccc
„ maent toerben/ 't toelb boenbe 3P ban be gemeenfcBap eenigegaen/
toerben.
33
cc
bes 9übontmaeIS niet afgeBouben mogen tooiben :
33 maer tot Bet €UibeclinbfcBap of <©iaconfcBap fullen
iotf. <©f tn't eramen ber dienaren beef 3Boo?b£/ cc
3P niet toegelaten too?ben/ ban met grote boo?ficBtig* Bet oo^beel ban bcr ilere fo toel bp ben «öuberlingen
33'3 Beib.
en 5©taconen / atë bp üe dienaren (ïaen fal } 3Cnt : <ï^c CC
96. <0feen^pnobuS particulier ober cencn aftoe* ©uberlingen en ^iaconen fullcn tod aengaenbe 't eita* CC
73
fenben ©uberlinb fo ftrengelijb mag befïuiten / bat men begf lebengen toanbetë fïemmen Oebben/ fotocl cc
Bp tot ben ^pnobum <6encracl fonber ercufcaentc ais be ^ienaertf: maer fo bele be ^eere belangt
j, nemen foubc mogen gaen / fonber bat een anber in 5ijn fullcn 3p abbijjs mogen geben/maerbe ^ienaer^al*
>3 plaetfe foubc mogen gefonben toerben i %m: $een/ leen flemmen Bebbcn.
107. <©fBetnobig?p ban&e afgeflo:bcne3libma*
3, maer om inconbenienten te feboutoen/ is raebfaem be* tenbecl^erbe/
of 00b anberc bic geen p?ofeflïc ge* cc
eeniterbenoe*
^pnoben
particuliere
be
bat
bonben/
3,
3*
Bebbcn/ regifier in herben- raebte Bonben
na Bare bifcretie cenen <$uberlinb uitfen* baen
33 men be toelbe
5int:^ecn: maer Bet fal ber «abcrljeibbebólentocr*
ben fal.
33
97. (©f bie gene bit int ampt bec <©berBeib3nn/
1 08. <©f Bet oo?baer t0 bat be Claflïcale bergaberin
» niet mogen tot <©uberlingen en toeberom <©uberlin*
Foi.30 ) 8*n tot «öberöeben genomen toerben i 2Hntto: ^et ge altöbs op een plaetfe geBouben too?be/ of bat bp Cc"
3> cene Simpt berBinbert Bet anber niet.
gebeurtc omgaenbe i %m : ^p fullen bp gebeurtc om* tc
»3
98. €>f niet een ClaffiS macBt Beeft te retractccrcn/ gaen / fo bele mogeljjb is.
"
tl
109.
<©fBet
nietgoet
fS
batbe
(©uberlingen
bp
be
'
33 't gene fp bebinb in ben boo?gaenbe Claffe tegen be
niet
acnt:,§pi(i
3üne
befïotente
$ationael
c^pnobe
3)
pjopofiticn
mebe3Bn/
ban be genen
uitten J
t'
^cBoïen bomen
ais bit foniettoelgeflubeert
Bebbcnbic i%m:
alleen macBtig / maer 00b fcljulbig te boen.
93
fo 3p baer toe baceren bonnen.
33
cc
99. ©f 25aftaecben tot ben bienft bes 3©oo?bs/<©u* 2Ba1 j10.
<0f
bt
^ofe(fo?en
ber
(CBcoIogtc
in
be
Clafft*
toer*
mogen
en
toegelat
cljap
33 berlingfcBapen <Biaconf
cc
reben 3ijn toaerom caleberfamelingeBarerrefibentieberfcBönenbe/ toan* cc
3> ben * isgeanttooo^t : iBatter geen
neer ban ber Here geBanbelt too:b / mebe beBo^en cc
geoo?loft fouben $pn/ mitSBebbenbebeBoo?* (temmen te Bebben i %m : 31aniet cn.
;; Bet
lübegab
33
Üiec mebe 3#n be particuliere quefïien gceinbigt/ tcCrcc
33
100. <$f Bet (ïicBtcltjb iS/ bat be Buifb?outoen en toelbe
ais 00b ben booigaenbe ,;§pnobc beanttooo?b
bnecljts ban be Êombaerts/tot ben 3llbonbmael toege*
<©e Buifbjoutoen boo^ btZfrit; 5»jnbe / ber föerben / Baer dienaren / ^uberlingen en tc
33 laten too?ben* Mm:
<Diaconen bienen fullen boo? goeben
en bt3> naers ber gemeinte berblarenbe bat Baer bit Banbel
Zj regel /raeb/
rtcljt/ bc toelbe een pegelöben geb2uibenfal
nuttelüb
,'Baers mans
fomenfe mogen
merbt toerben:
cenboubigen
maer fonber licBtbaerbebjb baer af te toijben of tegens tc
33 b20om
fullen toegelaten
te 3ijn/mifBaegt/
boen/ tot batfc ban cen anber ^pnobc foubc mogen
3> bè ftnec ijts / betojjle3ï> b2PBeib Bebben om toat anberS
„ te boen /fo lange 3P infulbe bienfl blijben/ fullen niet beranberttoojben.
„ toegelaten toojben.
„ 10 1. <Df 't nobig is ben perfoon tot Bet ©uberling
„ of ^iaben-amptgebenomineert/ bec<©berljeibtep2e*
33
fenteren
/ om baer uit bc Delft tc berbiefen/ of bic gebe*
II. Deel.
2Doo?tS
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notq
ÖOft

Het feftiende Boek.
«föèwa* ©oojtS Bebben fp albaer onber ben anöeren fefeere 0$ befen éSpttölw Beobenbe^Bebeputei: tb* albaer asoc
$«
gebomen fijnbe / eenige belajt be 25oe6cn ban €af* K
SJfiïrt, afDdinge ban ben pacttcultcrcn <§pnoben gebaen in
par CoolDaetf te oberfien / bc toelbc in Bet acbitrael ac
cuilrc bcfcr manieren.
toojt/
baer ban in boo?gaenbe Söoeuen berbael Qt
ben en
Holland twe particuliere Synoden;
bam
maeut i# 1 bat BP B*m in bat fïub onbertoo?pen foube jg;
CfafTctTben ClafTen / ^pnoben /of toie fjp fü» foube/ en bat \Wi
Gorcum met Bommel.
2. Dordrecht.
) fipbereibtoao' tot aller tijb ban fijner leere rebenfcDap *>trfi
Gouda.
te geben,/ en met €>ob<$ 3©oo?b obertuigt fijnbe/ be
Rotterdam.
toaerBeib piaetfe te geben : en Beeft 't böo?f3 &pnobii0
Suyd-Bolland J 4. Brieh
heeft 8 ClafTen.
fïen totten
^>pnobeboo?te Romen:
eertfbeetë metten
omboo? cec-te ^
€afpar
Coolnaeg
b?iebcn ontboben
<£'
Delft.
Hage.
(tellen / toat Bp tegen be &erö-o?beninge tot <&o?b?ecBt W
inben&pnobe/SCnno 1578. gemaebt/toift tegen te öu?,
f*Leyden.
fp^efeen/ of tot beter o?b?e bienenbe: en anbecfing/ mn
t-8. Haerlem.
om ban fijne fcïjjtften en leer/ bolgenbebe trantfac; *wb
Amflerdam,
ft Alk maer.
tie arbitrael rebenfcljapbiebp
te geben
abberterenbe/ gf'
batbeanberefaben/
bcfelbe: Beni
transactiewaren
Noord- Holland./ 3.
3
heeft fes Claffen.. 4. Hoorn.
berenigt / niet aengeroert fotiben too?ben. €>p bit
Enkhuifen.
fcB?tjben
té Cafpar tot HBibbelburg boo? ben <§»nobe
Edam.
gecompareert / en ïjeeftaen be felbe een ftD?tft obcrge>
geben/ in ben toelnen ïjponberanbere becljaelt: bat «a!
Walcheren.
be iBagiff
ban toctteïijKfnelt:
Heiben / be boo?fcD?ebcn
bergabe*
geeftI
't Land
niet raet
genoeg
ten anbecen/
batfefc;
*van Shouwen (of) Zi- ringe
rik2.ee.
f
heeft.'
Zeeland
ijaer bertoonberen / geliju ooft Dp en meer anbecen / na <£ ;
drie Claffen.
i
Suid-beveland
(of )'t Land van bien iim ©?ebe binnen Eeiben boo? be %tbttet$ ge- ö«^
der Goes.
gefjeelt toasf / MoDc-i
<6obsf genabe
boo? bergeten/
/ en be fcfjeuce
maeftt
en
alle bingen
bergeben/
eneeutoigbegra*
Gelderland een particuliere Synode.
ben toacen/ en bhjbenfouben/ barn*en bem met giotc
1. Het Graeffchap Zutphën.
ecgecniffe ban beien / buiten en binnen Bleiben / tot fij. \2. Arnhem met de Veluwe.
ne Be3toaernifTe en ónuofïen befc&eben ijabbe : ten berben/
batöP nietban fijner Claffe löegen/ maeralü^
En
heeft
yier^
^
Nimmegen
met
haren
toebeClaffen.
2
hoorte.
boo? fijn pecfoon confent ban be jjBagificaet ban Eet■
?
4. Venlo met 't overfte
Quartier. ben Dabben geuregen om te compareren : en btgeerbe
baecom bcm fcD?ifteIöu obergegeben te toerben / toat*
men meinbe tegens öem te Bebben / en baer in ïjp fou^
't Sticht van Utrecht een particuliere Synode,
en heeft drie ClafTen.
titu befcljulbigenfön/ baer bp boegenbe/ bat öP be
bergaberingeboo? fjjnïiecBtersfnietDielb/ nocljfjem ^J,
C Utrecht.
ïjaertenfure niet foube Bonnenonbertoo?pen» Hierop lingd
Heteerfte Claffis."S Montfoort.
i^bem monbeiinge geanttooo?t/ bat naberDant met a«w|!
CYfelftein.
Bemgefpjoften foube too?ben/ ofbe^pnobetoettclijlt g0-,
Het twede Claffis. Amersfoort met fijn toebehoor te. beroepen mare of niet / Boe toel Bet niet feer nobig fou= m\a,
befijn/ obermitsSBP in fijn boo?fcB?eben fcB?ift berRenen methaer Dorpen en felaert Oabbe te bjebeti te fijn be?s «&pnobi tegenbericDt
Het derde Claffis, Wijk,
aenvoegen.
engeboeien aenteBo?en/ eauit<©obeiS aBoo^bobec*
tuigt fönbe/ foBp ergenjSgeboolt mocöt Bebben/ fijn
Over-YfTel een particuliere Synode^
fcBultte bebennenen mette^erfie Bern teberenigen:
en heeft, vijf ClaiTen.
temeer/ obermftiSin be arbitrale bereniginge ban
Bleiben
bleeB bat fijne fcB?iften en leer ben ^nobe
1. Deventer met fijn omliggende Dorpen.
onbermo?pen
maren. 3Baerom Bembermacntmo?bc
%. Swol met fijn omliggende Stedekens en
bolgenbe
be
ilere
be^ ^epligen 3Cpo»leï.ö $etri in fijn
Dorpen.
eerfïen b^ief/ cap. 3. berf. 15-. aengaenbe fijne uitge*
3. Campen met fijn omliggende Dorpen.
geben
boeuen / Ut grote ergemiffe Babbcn gegeben /
omlig4. Steenwijk, Vollenhoven met de
eenboubeljj»
te anttooo?ben: en inbien Bp bebonben
gende Dorpen.
too?be gebooltte Bebben/ batBPföne bbjaïingemilbe
j. Twente met fijn toebehoorte.
beuennett: maer bp fo berbe geen bolingen bebonben
Drente en Lingen fullen alfnoch den Lande merben/ bat <0ob gebanbt en be ïterae gefïicBtet
van Over-yfTel toe-geyoegt blijvenmoebte toerben.
Calfear berblaerbe Bfer op / bat Bp toe! bereib toajss
Weft-Vriefland een particuliere Synode,en heeft :
rebenfcBap te geben : maer begeerbe fcB?ifteIöb te Ban*
1 Ooftergou.
beun/ baer op Bern na eenige monbeiinge communie
i. Weftergou.
catie/ einbeliju eenige ftucben ber leere in fijn boe*
\
uen begrepen / bp gefc&?ifte fijn gegeben / Ut be «^pno*
Sev en wolden.' \
.3. Groeningerland.
be bebonb btoaelacBtig en periculeuste toefen/ met
(E-3J.) Braband heeft noch maereen Claffeen Synode parti- aentebeninge ban be blaberen baer Bpfe foube binben :
en na bat berfcBeiben communicatien met Bern geBou*
culier.
Ben toaren bp gefcB?ifte/ en batter eenige tBefeS 3ön
Vlaenderen twee Synoden parciculier , Ooft- Vlaende- gefielt getoeeft/ Uz BP onberteftenten boo?goeb ge*
ren en Weft- Vlaenderen.
uent Babbe/ fo Beeft be ^pnobeten iefïen Ut nabolgen*
be
oo?beel ober fijne boecben gegeben en uitgefp^oVerftroide Kerken in 't land van Cleef, Sticht van Ceu-

I

r*

{

len en Aken. Emden,
Walfche Kerken verftroit onder den Nederduitfen,een
particuliere Synode.
Verftroide Kerken inHoog-Duitsland, een particuliere Synode.
Verftroide Kerken in Engeland , Walfche en Neder<hütfen,een particuliere Synode,

Dewijle in de boeken Cafpari Coolhaes fommige
dingen
ben» • begrepen fijn» opentlijk tegen de reine leere
ftreckende, hem fel ven wederfprekende, en opentlijk
fchijnende aengericht en gefchreven te fijn , om de Kertefwacken, entotfpot reftelien: fo
kelijkeorde
boeken fchadelijk , en met groter ergerniffe
de felve ninge
fijn
en lafteringe der Kerke Gods uitgegeven. Waeromde
Synode

<$o?b
J^gj
öc^,,
nobel
gbj
g^,
hen o'
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!CS3oc Synode Generael met recht de felvc boeken verworpen
ien<ttaf' heeften verwerpt mitfdefen. En aengaende fijnen pertooi* foon, hoewel men bevonden heeft, dat hy van fijnen
'afg.
dienft wel foude hebben behoren geiufpendeert te worden: nochtans heeft de Synode uit Chriflelijke oorfaken haer
(
daer toe moverende ) dat fel ve na gelaten , en
geoordeelc , dat hy hier in de vergaderinge fijn fchult over 't gene voorfz is , bekenne : ten eerften Gode en defe vergaderinge om vergevinge bidden fal : fal ook arbeiden de boeken, die noch overig mogen fijn, te onderdrucken ,en te niet te doen, fo veel mogelijk is, op
datfe niet verder verfprcid worden : en fal beloven altijds fchriftrmtelijkte leren , en der Confefliedes geloofs van de Ncderlandi'e Kerken (die hem getoont is,
en nu van nieus gedrukt lal worden ) en de Kerkelijke

fee ipagifïraet ban Eeiben / nantentlij& pieiec %tyi*
aenf3. ban bet 3©erff25urgemefter/ peter mm $ie*
tecf3* / mth <J5eccitf5. ^maling / 3Billem ^jan fiep*
erf3./ en Aanban fouten Secretaris. 3£efeberga*
beringctoaSbpbe peeren Staten ban Hollanbaen*
gcfcö?eben / op bat f» boo? bare <® ebeputeerbe fouben
mogen berftaen 't gene foube mogen bienen totbolno*
mennenniffe/engoebe onberricbt
inge ber fanen /bie
be algemene fóecuenban ï^ollanb öabben tegen bm
boo2noemben Cafpar Coolljaes / en te bepjoeben of be
falie berenigt fouben nonnen too?öen/ en tnbien niet
bat ban alles rapport gebaen foube tooien aen be
boo'noemfee peeren Staten / om baer tn te pjoceberen
en te boen na belden. 211lbus fieeftmen metCafpac
toeöerom beginnen te fianbelen : maer men Beeft Bern

difciplinete onderfchryven, en hem te onderwerpen. l tot gene fcBulb-beuenntnge Bonnen brengen/ anberfins
En
fal dit oordeel
desSynodiin
denaefteclaffeattbatBem
bat Ut't/ enfijne
engefCB?if*
ficaleeindelijk
verfamelinge
van Leiden
geleien worden
, en alle jten
ecgemiffe leet
toaStoaS/
genomen
bat bbcnett
f)P OberfUlJC
becctöt
Dienaersdier Ciaffis van des Synodi wegen vermaent, j toaS te benennen fnlx gebaen engefcB?eben cc [jcDöcn/
jaet malkanderen in vredeen eenigheid des geloofs, j en OOtt alle bcteflecenbe boenen en eremplaren bie BP
Godfaligen wandels , ter eeren Gods , wegneminge der n0CB ttlOClJte BebBett te bemielen en toeg te boen / OOlï
voorgaende ergernifle, en ftichtinge der gemeinte te ban Det^cbift-ampt af te (iaën/ en uitten Eanbe te
leven.
bertrecnen: berfoebenbe batmen Oem nietbc?berDe*
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ftoaren foube. in^aer toant be ^ebicanten op fijne p?c*
3©elH002beelbenboö?noemben<jrafpat inbe ganfe fentatie bernlaecben / bat niet alleen ergerniffe uit fijne
bergaberinge boo?gelefcn toerb/ enbem belooft ban boenen genomen toasf/maerbat fjpbaerfeïf autljeuc
toegen Bet ^pnobe en allee Reenen <©ienaerS en <®w of toas / en 't felbe felfg gegeben Babbe / bat ÖP baerom
berlingen ber felbec / batmen met Bern in alle baenbe* ban ben bienft beDoo?be afgeiteltte toerben/ en bem
lijnBcib/ en b?oeberfc Oap toilbe leben / en fijnfeec in ClJJilïelijK te laten onberricljten en fijne fcöulb te benen»
mitsaennemenbe'tgc* nen/ban'tgene W feibe nocb niet genoeg te toefen onber*
eecenb002taengefeennen:
alce
ne boo:
geroert / en Bern bjagenfee ais een ^ienaer W ricötinfijneconfcientie/enbat beföerbe op bopeban
beneringe be fane alfo nocB een toijle foube laten beru*
Boojbs te boen.
(Fol.32.)
flen/fonberbo?bertóttcrcrcommunicatietep?oceberen.
tfaar jötóaer Cafpar toilbe bit 002beel niet aennemen / en €inbelO« öebben be Commiffariffen aen be peeren
SSefluft
ii net Beeft baer tegenSgep2öte|tecrt/alUoetoel bp$cbeben
Staten
ban
^ollanb
rapport
gebaen
/
bit
feaer
op
bm
2öcei en uÊntiaent toerfee B^mmcttet oojbeel bes «&pnobi
4. december i^Si.berftlaertljebDenrbatbnbe^nO' banbe
/ en 't felbe na te nomen : bat an- beenöerne
bonben
te
b?eben
«S- tefeers
»mnn*
tegen ben boo?noemben Cafpar niet bas SJSt
be ^pnofee tegen Bern/ ais tegen eenen ongefjoo^
gep?ocebeert
tegen beuitterlijne politpco2b?e/enbeb? ianD o*
(ten
ïaetflen
enten
feifcipline/
uerneltjlte
na
famen/
toare Bp fjem beneerbe ) tot afftellinge 3ijns btenftS/ en ben oberfuljc berftaen en bernlaert/ bar öteban be Ucr? öec caf#
totter excommunicatie foube moeten boojtSgaen.
fee €Ü?i(ït in een^pnobe op beboo?genoembecenfu* gj0ï,
ren tegen ben boo?genoemben Coolfjaeö fouben mogen Jae* ,
me*
5©aec na$tjn liem ban toegen Bet ^pnobebp
mo?ie nocb gegeten en aengetoefen be poincten in $ym p^oceberen/fulralöfpliebenna <0objsieereentooo?be «
boetten / bk tcgens be reine leece toacen (Irecnenbe/ bebinben fouben te beoogen: bpfonber alfo be felbe cc
bk periculeus/ ttoijffelacötig / bui(!er/ en aröerltjn CoolbaeSberbiacrt Dabbe/ nieteenö gefint te 3ijnm «
toaren: banCafpar Heeft berblaert ben ^tmobeboo? be ïeere met bic ban be <fl5erefo?meerbe -fóerne : niet je* <s
fijne recfjters niet te ijouben/ geltjn f)p in3ijn eerde genfïaenfee BpDem tnbalfcDen fcöönealö ^leeraeren «
gebogen en gebouben/ toaerboo? be «
fcD?iftbernlaert babbe/ baexbp boegenbebatbe^ép* ^ienaeèöabbel^agifiraten
ban
E?pben tegen ben boo?noemfeen ««
ïHCbterö
fijn
3tjnbe/
partpe
en
nobe fjjn aennlagerss
niet mocljten3ijn/ bem beroepenbe ban be fententic j CoolbaeStot üitterltjbe fïraffe mebe fouben p?ocebe^ <«
bes ^èpnobi/ op 't nae(le mettelijn ^ationael ^êpnobe , ren / fulr ais na recfjte en reben foube befio?en : fjebbcn «
bpfön ©?tncel(jftc€)ccellemte en ben peeren Staten 1 boo?tSgerefolbeertbatbeboo?noembcCoolfjaeSboo?' 'e
te famen te roepen/ attoaerban toegen ber felbec ee* 'taen foube opbouben ban alle b02ber pjebicatien tn <c
nigep?efiberen of be actie regeren fouben: en op bat 'tBeimelönentn'topenbaer/tertijbtoeBpmette=feec* 'c
niemant bennen foube / bat öp uitblucDten toilbe foe* Be foube gereconcilieert/en bp ben felben totten p^eöin* «
6en/ feibe oon te b?eben te fijn/ batbe fane boo? fön ( ampttoeberom toegelaten too?ben/ en bem fcDerpelijn 'c
©nncel. €ccellentle en ben peeren Staten felfö cjua* belall egene föne boenen nocDte gefclj?iften meer uit te «
me/ berfoebenbe ban fijn psoteft acte : maec bat toerb geben / en bat be uitgegeben fouben gefuppjimeert en <c
liem actoeigert / obermits men niet boo2feer met ö^wt opgefiouöen too?ben. €n ten einbe alle bo?ber fcljan* «
toaóbebacBttcèanbelen/ enbatfebefïoten babbenbe bale en onberflanb binnen Eeiben in ber <0emeinte lc
principale actenbeibe aen fijn ^incelijne excellentie <&\)Mi moebt too?ben berboeb en toeg genomen / fou* tccc
ben beboo?noembe ^tatenbe fianbbaer aengouben cc
en be ftaagiftraet ban bleiben te fenben.
n/
afgelope
tijb
bat 3®arneruS ïtelmicgiuö p?ebicant tot ötreebtin <c
ffflföflÉ 5Clfo is beft Banbelinge boo? bic
bienltebanben^ebib-ampttot bleiben foube mogen is
*
bosbecte
nocb
bt
bcs^pno
binge
a
befeftei
•ooi» böcljisn
ae* gen Dem gep^ocebeert / en Ijeeft be felbe tfafpar Oem getrotben too?ben / of ten mïnftcn boo? feberen tjjb/ tot cc
batbe felbe ban Heiben ban eenen anberen beguamen cc
oeften
ffiS öaëcha fo'bp monbe ais bp openbaren b;ub / met ber ïeeraer en pjebicant cjbentlijn fouben toefen boo?* te
ö«ie t,i/alsono2bentlijbenonclj?ifteUjbmetpartufcöapen jften
l™ff Hcmonboll)oo2tnebanbelt tebebbcn/beblaegt. €en laetaentS beboo2f5 CafparCoolöaeSbcn if c&fw
z©aer na is oon bp bezaten ban ^ollanb goeb ge^ iBartp 1581. bp Ijet ^pnobus particulier ban W&l?
Snot
ewaeat-bonöenbefabe in ben ^age te beroepen/ en toerbenbp l:ïanb/ tot^aerlem gebouben/ geercommumceert en ronttat*
be Staten gecommtttcert iBecfcrS <0errit ban gebannen/ en ban fijnen bienfl afgejtelt : bocöDP Beeft wom>
öabeno2bi* i baernanocö berfebeiben öoeben uitgegeben/ baer in ™fctl
aBnngaetben enüeonarb Cafenbjoob/
naris ban ben ^obcban Ï0ollanb/ iBeejlerS 9Cb?iaen bP3ö«cleere Ijeeft toilienjlaenbeBoubcn/ fufltncrenbe aeban,
ongelijn gefcfjiebte fijn: ban fpfjebben baer op jento
2b2ecBt men3©illem
fionarts^ban<©0
banaBeiitTenpcn
/ om ben |Ijem
|ierban 2llmfi:erba
23ürgemee
25arbefius
geanttooo2t/ alSbouöenbe bem bertoonncn/ en gjröf ■*
niet
booinocmben Cafpar te öo?en tegenS be gecommit* gebannen/ metten toelben men niet beöoeföen nocb pawta?»
Jgf««
teerbe^jcöicantcn/ b'toèln gefebieb is ben 30 |5o^ mocBtijanbelcn.
bember 1 5 3 1. ter pjcfentie ban böf <©ebeputeerbe ban
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Hec fefliende Boek.

TM »p toaren De Eïenncnburgfe uit gtoot SllDutoert
J-op Det tieeoicp genomen / en meenden een fcDanfe op
ïjet mater te maliën/ om De ïgeereban $penoo2tban
bcEce af te fluiten: mast öp tötccöe fuijc üp tijösf octoaer / en uoo&uam Daer boo?nemen/ en IciDefe lagen/
en fo De sfSennenburgfe aenijuamen/ openbaerDe Dp ficD
eenige*
bele Doo'D
bleber benDel
Daer eenige
blucïjtn /ook
en ffoegje
en/ enDeberlo
en/openDeberloje
gebang
jte begabcn Dun toebec in 't Cloofter ban
gebluclct.
pen
grooten^öutoe
<Den 18 |ReptoogDel|eereban^penoo?tmeti7
benDelen / fo ban fijnen atë ban De £*2ieflfc regimenten
enanbere/ na liet Coo(ïer ban groot 2EDutoert/ om
't felbe teDdcgöeii en in te nemen/ fielDetoacDtenaen
^teentil cnacnDe $ieutoe-b2iigge/ enfette Det grof
aefclmt/ Dat item mt©?ie(ïanb gcfonbentoa£ boo^öe
35e Cfee*
re toau
j De
teniftum
felbe tetebefcln'e
tiet b?ahen
r^ om nDe
bes Cloofte
poozte
iBiDDe
Dit becfïae
ïtennenburafe
«oo;tt De» en anDcre plactfen Daer omtrent op / flienten Dare
Icflrct
fcDanfen enboegDen al Dun boiubp Den anDcrcn/ en
i>ct>3Öf. rjuamen met alle Daer boetboin en 300 paerDcn om
^Dubjert te ontfetten. $!jenoo2t too2be Dp tijDg ge*
toaerfeïjout/ enbonD raeDfaem op tefi?chen/ enficD
op 5ijn bojDeel te begeben Dan De ^opluiben of Capi*
temen meenDenfp toaren flern genoeg om De bpanben
't Dooft te bieben/DerDalbcn $penoo2t tertfonb een Deel
25oercn uit ©jieflanb genomen / meDe in flagojDenin*
ge ficlDe onDer Den fójjrjfïuiben / beloeren DaDDen
mecfl al(e berre-jager& %t f^eere ban $penoo?t Dem
©elSen*
nenuucg* alDitëfn o?Djege|lelt DebbenDe/ quamenDe föennen*
f e ito*om burgfe aentrecucn acDter 't Cooftec om / ober $llutoer*
men
3fiulner' Der Diep : 't toelfe De 3§;feffc 23oeren fienDe/ Debben ter*
ber-jt)!
ftonD DeblucDt genomen met Dareberre-jagerg ober
te onthef* De floten fpjingenbe / fonber Den bpanD te bertoacDten/
ten.
«©etöen* Doo?toeiueDef02D?ealle'tboluop Dcblucfit raente/De
nenliurn* ïiennenburgfe berbolgbenfe feec fternelpn/ hopman
fe (Tacn JBicUiel ^amplontf luitenant toerb gebangen met
be^pe*
noottfe een Sergeant enD?ie Co?po?ael$/ De BenDjig toerD
in bc
in ujn benDel Doojfreuen/ Det benDel toerb genomen/al#
tolur&t. ooftOct benöelban 25erenb?oen/,§tuperen ©iffïDec
•©eSten*
nenoura' toerDen meDe gebangen met fommige anDere/Daer ble*
fe ne*25u* ber omtrent 83 dood/ Derejte berliepen een Deel na
men
(JTollum en <©otnum / bele 006 in De fcDanfe ban 2CDu *
toevbectoerDer-3ijI/ op Detoelue De ftennenburgfeeenen ge31)1 »n.
toelbigen en furieufen aenbal DeDen/mencnDe Daer met
een efguaD?e binnen te toefen : toant Die Daer in ge*
blucljt toaren/ DielDen Den eecfifeer-tfille. <©aer na
Bebbenfe Daec ooft nioenefolDaten beetoontenbenbp*
anD uloeltelijft afgeflagen/ fo Dat Dp Daer etiyu bolu
boo?liet: maecfp guamen Den 6 giunp Daer na toe*
Derom en bjacfjten grof gefcDut Daer boo?/fcDoten bief*
feen DeDenD?ie fto?menDaer op/ Die ban Der fcDanfe
toeerDen Den feer uioeuen fïoegenttoe(to?nienb?ome*
liju af/ met Den DerDenfïojm toonnenfp 'tfelbe met
fto^menDerDanD/enb^aclnen fictalom DenDaï^Dat©ooö ter in Vba^/ Daer bleef oor in D00D hopman ^cDclto
bankop* ^argejs een feloeu Krijgsman / Die ooh toeï geleect toaiS
man
*s>rI)elto enficD manliju getocert DaDDe/ Daer quamenDer niet
meerDanD2ieaf.
3Me ban©2icffanD fcD?ebenDe gelegentDeiD Daer*
Derfauen acnDie ban Det ,f^oo?Der-guartiec ban Igol*
JanD ober berfocDten Ijulpe en affifrentie/ DeDen De ber*
lopeneen geblucDte toeDerom bergaDeren/ in plaetfe
ban De genomenebenDelen/ DeDen fp nieutoebenDelen
maften /berfagen De folDatentocDerom metgetoeeren
toapenen/ en^penoo^t begaf ficD toeDerom in 3Bin*
fum in 3öne fcDanfe : maer fiennenburg berfïaen Deb*
benDe Dat fp toeinig berfien toaren ban bictualie en
öruit/ fonD^lan ©aptifïa (€aïiss Euitenantban Det
regiment ban 25illp Daer boo?/ met alle sijn macDt : De
feDanfctoa^nietlteru/ nocDoou bolmaent/ toaöoon
niet bcgnaem om tegen grof gefclmt te DouDen/ DerljaU
ben 3jjn eigen bolu Dem geDtoongen Deeft om te parle*
menteren metten bpanD. 2HlDu^i0Den 8 ^unpanno
1 5 8 1. Det atcoo?t gemaefit.
ten en

Dat het overile Hooft en allen Hopluiden j Bevelhebberen hogen en nederen ftarids , met den gemenen
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man en andere perfonen in eed der Staten of daer buiten fijnde , fo wel hier (dats
) al.s te Warphum
fijnde , met haer geweer , haveWinfum
en goederen , vry , feker
en on verhindert , m et genoegfaem convoy tot hare verfekertheid fullen mogen vertrecken , te water en te Jande , te peerde en te voet na Vrieiland , of wacr heen hen
gelieft; item dat ook alle kranken., vrouwenen jongens
vrank fulgelijken vry en.
tros, vaneren
haren ganfehen
met mogen
len
paff
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[,en/D
SerfTe
^Üüf
^n"
en£'
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jScnbf
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Item dat ook alle Koopluiden , Soetelaren , ingefete- fc&an
nenjofuitheemfe, die van wille fijn mede te vertrec- ^6&c
ken, in gelijker manieren fullen mogen vertrecken en gfben
uitgaen.
tutbe
Item dat ook degene, dieinwoonders enlandfaten ^b
fijn en hier begeren te bly ven , haer haef en goederen tiftüil
vry en onbehindert fullen mogen gebruiken en befit- Jfêaji
ban
ten.
Item dat alle gevangenen , fo wel tot Winfum als tot §^
Warphum gevangen fittende , fonder eenig rantfoen te
betalen , los en ledig gelaten fullen worden , uitgenomen Meefter Cornelis Kampis, welke den Hopman
Mathijs Keertfc. gegeven is , die hem fal vryen , en aengaende de gevangenen op der andere fyd e, fullen met
een maend folts , fonder eenige koften te betalen vry en
losgelaten worden.
Item is ook verdragen,datnochdefen dag alle gevangenen aen beiden fijden hogei en nederigftants los en
vry gelaten fullen worden voor een raaend folts , na allen krijgsgebruik.
Item dat uit vorigen articulen denOverflen Luitenant des Biliyfen regiments van wegen Coninklyke Majefteit, defe fchanfen in fijnen handen fal ontfangen, beheltelijken dat van beide fijden twe Gyfelaers geftelt
werden , om dat gene dat verhandelt is , onverbrekelijk
en getrouwelijk mag gehouden en nagekomen werden,
welke poincten en articulen beider fijden befworen fullen werden. Aclum Winfum den 8 Juny i$8i. en
was ondertekent aldus : Wigbolt van Eufum Rit ter , Johau
Maptijla van Taxis BiUijffchen Regimentz ohrjier
Lautenant.

<®P Defe conDitie iö De tgeerc ban ^penooit met al*
le3imboin / Capiteinen / 25ebelljebbercn en folDaten/
toeggetrocnen na©2ief(anD toe/ en Dier meDe DaDDe
Kennenburg alle De <©mlanDen toeDerom b?p tot ^oc*
numtoe: men feiD Dat Sennenburgen De <02oenin*
gersf mettoel teb2eDen toaren / Dat (CariS Ditaccoo2t
alfo fonDer DeniuiDer aDbi# befïoten DaDDe: Detoijle
^penoo?t DocD De plaetfenen bpfonDerDe fcDanfe tot
3Bintfum
niet langer fouDe
Debben uonnen
DouDen / en
meenDen DpbeDoo?De
|Spenoo?ten
eenige Capiteinen
beDongen te Debben in DanDen te moeten bujben / toant
al DaDDe De Painceban <©rangienen Staten Dem ger
fcD?eben Datfe Dem fouDen nomen ontfetten/fo toas? fulö
ontfetDocD nocDfo toijtte foeöen/ Dattet3Spenoo2ifo
lange niet uonDe Debben geDouDen: DocD föarté fëiDe
Dat Dp geDaen DaDDe / DaDDe Dp uit goeDe confiDeratien
gebaen enfouDet felbe boo? DeConinnlpHe iBaiefieit
en
fijnen ^taDDouDet <6enerael felfjs in alDer eeren
beranttoöo?Den.
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5In DefemaenD ban^Junio Debben Die ban <©?oe*
ningen De «MDanifierg alle ouDe b?pDeiDban fiopen/ bernopen en uitboeren met een manDaet berboDen/ om
Datfe De önie aengenomen DaDDen. ^en 16 ^Junp
Deeft DeJ^eere ban^penco?t ficUfelben met fijn regf*
ment in D'<©ngeraDeel gefojiert/Den 23oeren D002 nooö
feer b2anDfcDattenDe. <©e 452oeninger0 DaelDen üit
JBinfum bijf fiucben gefcDutsf in <62oentngen/fp plun*
DerDen 3©infum en maentent Deel fïccöt / ftanent al in
Den b?anb/ foDatterttoe b?oütoenmcDc berb?anDen/
beel materialen toerDenalDaergeDaelt en in<0?oenin*
fBalcontenten DaDDen in 25?abanD ingenomen ©
gen3Degeboert.
Det Huiö te 25acrle gelegen in De Öempen / 't toelu fp fflf
Doo?beDuif(uiDen Daer omtrent feer DeDen fojtificeren [e°„n
en (ierueti / en alfo 't felbe Duig gelegen toas? omtrent 2 men
mplHeniS ban €urnDout en ban ^oogdraten/entoat J*f
berDerban 25?eDa/ leggenDeopDe pafjagie/fo DeDen f$
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empcn fp baer uit beel rwaeboVBoubenbe een goeb beel Eanbg
baer omtrent m contributie en onber fcfjattinge : maer
jonft' D00? gfonNftcec Roelof ban ^taften^oen <©?ofl tot
■ocbaïff 25»öa/ bie eertijbg
<©ouberneur en Caflellein ban
iu«5>ta • 3©oerben toa$ gemeefl/goeb bonb 't felbe g£tii$ toeber*
jj*8 om in te nemen/en iö baer met eenig/ bocB toeinig bolr
lai boo? getroeften met ttoe flucften gefcButs / menenbc fp
lu^te fbuben'tfelbetecflonbobcrgeben: maer bie ban ben
«clc- garmfocne Bielben Den feer ftloeft / en toiflen ban geen
obergeben/ in boegen öat ^taftenojoeft Bemerftenbe
bat Bp niet beel baer boo? uitrecBten ftonbc / obecmits
bp geen bolft Babbe om baer op te mogen flo?menof
't felbe met getoclt te bcroberen / fo i$ BP baer toeber*
om ban getroeften/ na bat BP baer omtrent 4.0 fcDeu*
ten op gebaen Babbe.
3De Staten ban 25?abanb Bebben fn giunio ben Co*
»'• y .) lonel be Ia CJarbe lafl gegeben om 25aerle in te nemen/
Mibe'
ïicBteutt
foban 2&cbaal0
oacöe öic
anbere
plaetfenbenaefle
/ een beelgarnifoenen/
ruitere en boetboift/
en guam
««c boo?25aerlebatBpbefcBoot: 'tgarnifoen baeropleg*
acc,e gcnbeflerft omtrent +0 of ?o folbaten fienbe battet
ernft maö Bebben Bet opgegebcn.
^etoijle be Hcere ia Cterbe Bfer boenbe toasfen
't boojfj l§utö ingenomen Babbe en boo?ts troft na <€iu
bo?g/baer BP be ^uifen mebe in nam/ fo fjeeft be JMn*
ceban parmagefonben GlaudedeBariaymont ï^eere
ban ^aultepenne/ een foon ban ben ouöen J^eerc of
Cteabe ban 25arlapmont {Uk Uk ban be C5crcfo?mcer>
be üeligic eerft ben name ban <®eu# gegeben Beeft/alg
tn 't eerfte 25oeft berBaelt is? ) met ben ©berflen ftëar*
ten^ctjenftban $ibeR/ om feRec erploict uit te reeb*
ten op be ^taö en [jet Caflecl ban 25?eba / boo? een en*
öarug trep?infegcp?actifeertboo?CDarle0 be C5abere J|ce*
£a_ic; re ban jprefin / lik albacr op 't Caflecl ban 25?eba 8e*
h Jpce bangen gcfonben toa$ / uit oo?fafte ban feïtere mifjfïbe
t/op
bpfjem ben 8 ^unp uit Sünttoerpen gefcB?eben aen
Uafteel
bén ^eere ban Sottbignp/ baer in BP fc&?eef batfip
in25^e?
Bern Btelb aen be3ijbe ban ben Conmft/enbatBpalle
]\$e>
:ngen
goebe bienfien boen foube boo? ben Coninft / niet tegen»
■ abel
flacnbe BP albaer mag/ bocBfonber fcB?öben om Bet
perijftel / mant BP niemanb bertroube ban fnnleben en
:nflaa
ijiw eereban Bern/ berftlarenbeooft 5ijnen eerflen eebon*
berbjefteltiR te toillen Boubenfc. 3©elfte fijnen b?ief
ileöe^
r
geintercipieertfönbe/ma^BP baerop gebangenenal
Bierop'tCafleel gefonben/ altoaer BP nietftriftt ge?
bangen toerb geBouben/maerging op'tfelbeCafteel
genoegfaem baerBP toilbe/ Bierboo? Beeft Bp metter
tijbRennin'egcKregen mette folbaten albaerin gacnifoenleggenbe/ cnBabbe metter tijb fesS of acBt folbaten met grote belofte ban recompenfeaenf9n3ijbege*
toonnen. 9Blö nu be l|eere be la (©arbe boo? 25aerie
«n anbere JÏuiiSKensf trecöen foube/ Babbe Bp onber an*
bereooe uit 25«ba gelicBt een beel ban Bet garnifoen fo
ban Bet Cafteel als? uitte ^tab/latenbe albaer niet ban
37 of 40 folbaten ban Bet benbel ban 25erboet$7 en
ftt be ^tabniet ban Bet Balbe benöel ban ^on&Beer
Jïlo?i0ban 25?eberobe. m$ nube ü|eereban tfttfin
fag be goebe gelegentBeib om fijnen lange boo? bebacBte aenflag in 't toerö te (lellen / Beeft bp ben p?ince ban
parma baerban bermittigt/ bie om W erploict uit
terecBtenben lafl gegeben Beeft ben boo?f3J|eereban
eauïtc Haultepenne en ^cBenBe, ^efe Bebbenin berBaeft
enne en een beel ruiterg en folbaten bergabert omtrent €inbo*
op Babbe en boo?geno*
Ltt toen / altoaer la <©arbe fijn ooge boen
: maer berflaenbe
en ban men baer op oor een erploict te
en aen* öe Bomde ban ^aultepenne en ^cbenfe en be bergabe^
5?eDa.
°' ringe nk fp omtrent €inboben maeftten/fo liet ia <©ar*
öe fijn boomemen op €inboben / en begaf Bern op 3ijn
boo?beel na (CurnBout/ maerfcBoutoenbe be boo?fcB?e'
benban 25?eba/ <j3eertruiben-berg/ en anbere plaetfen bat
/ fp goebe toacBt en toeficBt Bouben fouben / alfo ben bpanb een aenfïag boo?Banben Babbe. 3&ie ban
25?eba Bebbenbe geen acBterbenaen op Ben felben/Beb=
ben ernjlige bneben gefcB^eben aen Uk ban geertruiben-berge / bat fp bocB goebe toacBt Bouben en toel toe*
fien fouben. ^aer-en-tufTcBen fnn i^aultepenne en
^cBenR in Baefïen opgetogen en fijn ben i-j Stnp
te$ nadjtgte tbjeuren genomen omtrent 25?eba/ en
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bw Bten Baer bolh tot ben aenfïag atBtec 't ^of
fleel / en boo? bien te bier tijb be toateren afgelatenof Ca*
toa*
renombe ©eflente biepentot aenbe<©a(lBui!ef-einbe fteel ban
toerb
6b
Poo?te/ fo fijn fp neffensf Bet ^teenfcButfel of ben 55ep? SB^cÖa
^ct Ca«
fccretelijR op be mallen gehlommcn. 3frt ^eere ban
frefin Babbe ben boo?gaenben bag en abonb be folba* twl]t b(i
ten op Bet Cafleel een tonne bierg ten beflen gegeben/ menen
opbatfp aïöben aenffag foube aengaen/ befcBonfeen ingeno*
fijnbe fïaperig toefen fouben/ 00R toaö Bet baer na aen*
gerecBt/battereen banbe folbaten bie Bptebo?enge* men.
monnen Babbe / be fcöilbtoacBte albaer Babbe / tik ban
ben aenflag toifle.
(€ertopien ben bpanb aen't op&limmen toa# iffer
een ï|ollanb0 Capitein met een jacBt uit ïgollanb baer
omtrent aengebomen / befe fienbe Bp nacBte bolb na be
mallen treeften en opRlimmen/ Beeft tmeefcBotentot
bjaerfcBoutoinge afgefcBoten: baer mebe Uk ban be
,§tab geljeel in roere en alarm 3ijn geftomen/ elö begaf
Bern in't getoeer / fommige liepen na be <®2acBt/ baec
Bet mater afgelaten mag/ b'anbere elft na Ben gemoon*
lijfte loop-plaetfe:bebpanben ontbebt sijnbe/ Bcöben
terflonb be comsï be guarbe oberballen/ bie meefl al
befcBonben en fïaperig maren/ baer merter elf booö
geflagen en baer bielcnber tmee ober bemuren na be
^tab
toe/xi
folbatenenbegaben
Baer op't
binnenfleber*
treb be#
Cafleel^/
beben nocB
eenigetegenmeer/
3P mo?ben gefommeert op beröeurte ban Bare Ujben
terflont ober te geben / be fommige fcuaren nocB Balf
befcBonben / eenige toiflen niet toat 3P boen milben.
^©e i|eere ban 5frefin en be gene tk Bp te bo?en ge*
monnen Babbe beben Ben befle om Bet accoo?tencom*
pofitie te maben/ op be berbe fommatie gaben 5p Bet ö*
ber / beDoubeng lijf en goeb / bocB baer toerben bcinig
beloften geBouben.
in De
^ie ban ber ,§tab Babben ficB B«r en baer tegen bak
bebotgv
ftao
ban
Bet oberballen mat befcBanfl/ en Babben terflont uit* 23^eba/
geuite
gcfonben na be la <©arbe / ten einbe Bp Bern Baeflen melp/
foube tot Baer ontfet: maer be bpanben hk baer mei
penm
öaer
rentoe»
op bermoeiben en fïiepen niet / bielen feer fei in be ren
&taö* ^e l^eere <$obebaert fBonte£ maj$ te befer feec b?o*
tijb 25urgemeeflee ban ber ^tab/ BP bjaö feer neer*
rinbelijn
fligenbierigbe bo?geriS animerenbe enaenboerenbe/ toerbett
ban acn b'een 3ijbe/ ban aen be anber3Dbeenplaet* maer.
fen o^b?c (lellenbe/ fo beel boenlijbmasf.^e folbaten
ban 3|onBBeer3Flo?tëban 25?eberobe beben 006 Ben toonnem
beboir mei /en b?ebenben ©panbentoeltotbijfoffc^
mael te rugge/baer toert feer gebocBten/en baer bleeffe? ober?
ban beibe 3ijbenbele boobengetoont. ^auitepenbe*
fpereerbe W na ban be bictojie ober be &tab/ en meen^
be batter garnifoen in mofl gebomen fön.^an ^cBenö
toifle toel neen / en feibe bat be ruiterpe alle be toegen fo
befet Babbe/ batter geen bolb in gebomen toa$/ en bat*
men mofl boon baren/in mibbelertijb quamen fp meer
en meer in be&tab / nebben ben b?anb in eenige Dui^n
gefleben / 't gebeebt buerbe lange : maer na bat be bp*
anbbe<0aflBuisS-poo?teingebregen/ en Baer ruiterpe
baer binnen gebomen toa.07 Beoben bele boigerenbe
moet feer laten ballen/niettemin fp toeerben Baer noclj
lange tijb feer b?omelijb/op berfcBeiben plaetfen baer fp
Baer toat Babben befcBanfl/bpfonber omtrent be merbt
en^tabBuijS en in berfcBeiben flraten/enBetgebecBt
buerbe tot tuffcBen 9 en 10 uren toe/ Babbe be ruiten
rpe baer niet binnen geftomen/ fp fouben baer niet licBt
meefler ober gctoo?ben Bebben. g^aer bieben oberbe
ioobo?gerenboob/bcletoerbenber geguetfl/ onber be
boben bleef ben Capitein ban be jonge <0efelien en
meer anbere/ baer berb?onften ooft eenige Uk ban be be*
flen bielen om te ontftomen/ be bo?geren fmeten een
baer fpbeblucBt boo? namen om te ontfto*
|doo?t op/merter
men/baer
bele in be $oo?te boob geb?ongen.3&e
56urgemefler lBontenjS toass geguetfl en gebangen/
bocB ontguamtnocb / befgelijr ontcjuam Bet^taften*
b?ocft.2fille hk inbe furie niet boobgeflagen maren/toe?*
ben op groot rantfoen geflelt / fp beb?cben grote to?eeb*
Beib/iong nocB oub fparenbc/nocB geeflelijft nocB toeer*
lijft/men km batter meer omgeb?acBt fijn na be furie
ban in Ut furie:fp Bebben baer een grote roof en buit ge*
Kregen/ be ©2in« ban €>rangien berloo? ijkt bele fijn*
regoe*
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re mmtm t\\ fijne maft* pampf eren / fccccten en re*
feènfoflcn Ban De bpanDcn fijnDcc omtrent +50 DoóD
geuicben / en bele genuetfte, Igaultepenne Dtcef tuigt
nDc fijn bol» tn 't rantfoeneïen aU
evneur
geD?uifcen etlpe Dagen lange»
iciD te/ toelatè
touccfcl
Ie<0otiu
e? hertog ban Spatma bettoittigt fijnöe ban Dit
innemen itfbaer ober feer berulijDgetöeetf/ en öceft
Den Coninft ban ^pangten Daer banterjfïonD te po*
fïe geaDberteert: t)p Heeft 000 alDaer metten eerftcn
Irinnen gefonDen Den SSifltflop ban föuermonDe/ WiU
Deinuim ^amafi) EinDanum/ om De &eruen/£apel*
(F0U34. ) jen / (jtiooftei-en en Conbenten / aiDacc te toijen en con*
facmen/enDc ftoomfe Catïjoln&e iïeligie toeDecom
n toe*
in te boeren / De 25celDen ïn De Uerfeen en Altare
ate
l&enfï
inalfu
utoen/
bernie
en
freren
rejrat
e
Dcromt
gro*
Dagen
alö Die getoceft toaren: men Beeft ook eenige
tenaet'fttgïieiD geDacnom eenige ban De pjcDitanten
te benomen/ maer fp fnn ijare DloeDgierige fianocn omW fpnu aïlefiaer moettoilligïjeiDïangé gepleegt
{jaDDcn / fo Ijeeftmen DenlieDen Dit nabolgenDe parDon
berleent / op Des$ Conïnr name.

van wat ftaet, qualiteit of conditie die fijn, alie de exceffen , crimen , en mifdaden boven verhaelt , mitfgaders
alle penen en boeten corporele, criminele, en civile,
daer in fy uit faken van dien gevallen fijn, hen ontfangende in gratie, en reftituerende tot hunnen goeden namen,famen en geruchten , mitfgaders in hunne goederen ,als noch niet wefende geconfifqueert , in der voegen en manieren gelijk fy waren voor en al eerde gefchiedeniffe van der faken voorfz. Behalven nochtans
en uitgefteken de gene die tegenwoordelijk by onfe
CommifïarifTen tot Breda wefende, in gevankenifïe geftelt en gehouden fijn, en alle anderen, geweeft hebbende
principale
, auteurs
en aenhangers
de
voorfz
rebellienhoofden
en crime,
als te weten
: Minifters,vanDia-

p"j.gj,
in 't gi
"crafl
U"E3,|

conen * Gonfiftorianten , Prophanateurs en fchenders
van de heilige Sacramenten, rovers, ftormers, en brekers van Kerken, Autaren en Beelden, en generalijk alle
andere geweeft hebbende hoofden en Capiteinervvande
voorfz rebellen en heretijken: ennamentlijke, Roelant $w<
vanStakenbroek, ChriftianusBaers,
Do&orjoannes
|'£"j!"
BafiusjMeeftcrJacob
Vlas, Marcq Steeland
,. Baptifta parboi
Vogelfank Johan Back, Claes Cornelifz. Godevaert van Qffltotcj
Luchtenborg , Godevaert Montcns ,Chriftianus Back,
Hendrik Fickens , Cornelis Wachmans , Meefter Cornelis Buifen , M*. Johan van Etten , Antonius Franfz.
Bartholomeus vanden Cornput, Willem Jafper Wiltens , Cornelis Beens, Seger Gerritfz. van Wijk , Wour ter Bouwens,Cornelis Brouwer in 't Haenken, Hendrik
Janfz. van den Corput Predicant , Jan van der Heiden
den Siekentroofter genaemt,Coenraed Eeuwouts geheten Comen Coen , Wouter in den Yferman , Hendrik
Puttens , Cornelis Schermers , Cornelis Beefens , Cornelis Claeffen , Symen Wygans, Michiel Meftnaers , eni
Peter Hanneton : fo ook van gelijken niet fullen genieten van defe onfe voorfz gratie en genade alle degene
die'tfedert de reductie en heroveringe vande voorfz
Stad hen daer uit vertrocken en gcabfenteert hcbben,en
als noch hertneckig daer uit blyven , hen houdende ia
fteden en landen geoccupeert by onfe vyanden en rebellen, tegens de welke refpectivelrjk fal geprocedeert werdenfo, 't ha recht en juftitie behoren fal : dan wy willen
en verklaren dat onder defe onfe voorfz gratieen pardon infgelijx begrepen fullen worden, fo wel de lichamen en gemeente als de particulire ingefetenen en inwoönders van den lande van Breda voorfz voor fo veel
fy tegens ons en onfen ftaet en Landen fouden hebben
misbruikt en mifdaen , fo verre nochtans fy niet fijn van 2Dc w
gelijken
fijn die genen
van de voorfzdatftad
j,ruf}r]
van Bredaconditien
hier vorenals uitgefteken
, welverftaende
de l)rn
e^j

e rö
bl^a
banon PHilips by der gratie Gods Conink van Cafti!ien,&c
doen te weten allen jegenwoordigen en toekomenöaen,t
23?e
dc
:dat alfo het lichaem en gemene borgers en ingefetede
be
nender
ftad van Breda, de welke van ons gehouden is
Bpöen
geweeft te leene, en naderhand verbeurt en geconfifban
queert t'onfen prohjte , door de rebellie en mifdaed van
Willem
van Naffau , Prince van Orangien , Sec. fich tein
Sten
^>ï>an<
,$obem< gens alle verbond en devoir van goeden vafallen en onderfaten gerebelleert en opgeftaen , en de wapenen tefens ons hunnen fouverainen Heeren en natuerlij ken
rinceaengenomen hebben', ook binnen der fel ver ftad
gebrocht en ingelaten onfe vyanden , heretijken , rebellen ,ketters,en valfe predicanten van diverfe fecl:en,contrarierende onfer heiliger Catholijkfer Apoftolijfcfer
Roomfer Religie en gelove,en daerenboven verjaegt en
gedoogt verjaegt te worden de religieufe en ander geeflelijke perfonen, gefchend en gevioleertde weerdige
heilige Sacramenten , beftormt en afgebroken de Autaren en Beelden, in diverfe kerken gedediceert en gewijd
ter eeren en dienft Gods en van fijneheiligen,gefurneert
en opgebrochte penningen , beden en contributien tot
voetfelen onderhoud van hunne ongehoorfaemheid,rebellie en wederfpannigheid;mitfgaders ook voorgewent
hebbende alle wegen van hoftiliteit , en vyandfehap tegens ons , en onfe krijgsknechten, liggende in onfe Landen en Steden daer omtrent, allester tijd toe fyen de
voorfz ftad van Breda metter hulpe van God , en by voorfz uitgefloten perfonen , behalven de gene die hier
krachte en geweld van onfe wapenen , onder onfe ge- boven by namen en toenamen verklaert fijn, fullen mohoorfaemheid gebrocht fijn geweeft. En hoewel dato- gen ons verfoeken en bidden om gratie particulier , wevermits alle de voorfz rebellien, wegen van feite , en an- derom verklarende en te kennen gevende, alledecirdere grouwelykeftucken,exceffen en mifdaden.de voor- cumftantien en gelegentheden vande felven, waerop
gaende van Breda opently ke gevallen fijn inde pene van gelet fal worden foin termenen manieren van genade
't crimen lafs Majejiatu diviwa <& kumana > en volgent- en gratie bevonden fal worden te behoren. En fo veel
lijk verbeurt lijf en goed, infgelijx ook allede privile- aengaet't lichaem van de gemeente van de voorfz Stad,
, lieden , ftatuten , rechten en autoriteiten , die mitfgaders de goederen , renten en inkomen der felver,
giën vry
eenigfins foude mogen toeftaen en competeren fo den wy willen infgelijx daer in gebruiken en betonen onfe
lichaem en gemeente der voorfz, ftad van Breda, als den mildheid en genade, hebbende hun uit fonderlinge gratie quijt gefcholden en vergunt deconfifcatie, die ons
ambachten der felver, en anderfins in 't generael en pardeshalven
verfchenenen toegekomen is, omby huner , der voegen dat wy in verfakinge en deteftaticuliin
tie van fulke hartneckige boosheden , rebellien , en mif- luiden daer van te gebruiken , genieten en befigen , in
daden , hadden mogen met recht en redenen de voorfz der felver voegen en manieren fo fy deden voor de voor, ftadganfchelijkfiechten , effenen , enten ploege bren- fchreven rebellien, en alteratien: mits alleenlijk ons
, exempel en vrefe van alle die van gelijken ge- daer op betalende de renten, aclien,enobligatiendie
gen ten
daen hebben, of als noch fouden willen beftaen te doen. fy mogen fchuldig wefen , den genen die houdende fijn
So ift nochtans dat wy gebruikende van onfer gewoon- onswederpartye. En belangende 't gene wy der voorfz
ly ker genade en bermhertigbeid,en Hellende gratie voor Stad fouden mogen fchuldig fijn uit faken van de goederen ons toegekomen by confifcatie,wy verklaren dat wy
ftrangheid van rechte en juftitie, hebben met goeden en
rijpen advyfe van rade , en ter deliberatie van onfen leer daer van quijt en ontlaft fullen gehouden fijn, fo wel ten
lieven en feer beminden goeden Neve , de Prince van opfien vande voorfz Stad, als ook vande particulire
Parma en van Plaifance , Stadhouder , Gouverneur , en perfonen, voor fo vele aengaet de renten, laften en obii
Capitcin Generael van onfe landen van herwaers-over, gatien die de felve particulire fouden mogen verkregen
vergeven , quijt gefcholden en geremitt eert , vergeven, hebben op de goederen vande voornoemden Orangien?
fcheldenquijte,remitterenuitfondcrlingegratiebyde- gedurende defe rroublenen beroerten, om wat oorfafen tegenwoordigen , den lichaem en gemeente der | ke dattet fy : cafferende voorts en te niette doende, infyoorfz ftad van Breda,borgers en in woonders der felver, gelijx verklarende nul en van geender waerden alie
'
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brieven en obligatien , fo van indemniteit als andere
uit krachte van de welken wy fouden mogen gehouden
en verobligeert fijn aen de Stad voorfz , 't fy in 't geheel
of in deel, t'famen of befondere. En nopende de juftitie
en politie, van de voorfz Stad, wy hebben geordonneert
en ordineren by defen, datdefelve fal worden gehandelt en geadminiftreert gelijk fy eertijds van allen tijden
gewoonlijk is geadminiftreert te worden , te weten : by
Droffaert, Schoutet, Borgemeefteren en Schepenen,
de welke van nu voorts aen, by ons t'onfer beliefte en
na ons goeddunken, gekofenen geftelt fullen worden,
ja ook alle andere Jufticiren en Officiren'tfy van de
voorfz, Stad , of van de fubalterne en fmalle banken der
felver, welke Rechteren en Wetten fullen wijfen vonnifTen ordineren en difponeren , fo wel in 't feit van de
juftitie , als van de politie, op ten voet en in gelijker formen en manieren als de Wethouderen en Magiftraten
aldaer gewoonlijk waren te doen die voorledenen jaren,
en namentlijk 't findert den jare 1*67 tottcn tijde en gefchiedenifïe van dele voorfz. rebellien. En dat achtervolgende degemene gefchreven rechten , en daer defelve geen ftad grijpen volgens de Stads eigen rechten,coftumen en privilegiën , alles by provifie , ter tijd en wylen toe wy fullen hebben doen vifiteren de voorfz privilegiën, coftuimen en Stads rechten , de welke fy tot dien
einde gehouden fullen wefen , terftond voor de publicatie van defe onfe tegenwoordige gratie , over te leveren
in handen van onfe voorfz, CommifTariflen , om de felve publicatie gedaen en de voorfz privilegie en coftuimen overfien , en geexamineert fijnde , daer in te ordineren'tfy in 't geheel of in deel. En voorts ftellen fuiken forme en voet van juftitie en politie als t'onfen
meeften dienfte, rufteen welvaert van de voorfz Stad
bevonden fal worden te behoren. En om dies wille date Sta* men tot meer ftonden bevonden heeft, dat de Kameren
tten van Rethorijkeden Steden hinderlijk en prejudiciabel
fijn , hebben wy de felve in de voorfz Stad van Breda geito' caffeert , geannulleert , en te niet gedaen , cafleren ,an•Bi /en nulleren en doen te niet by defen , verklarende hennen
itteC' gemene goederen verbeurt en geconfifqueert t'onfer
I beren pofijte , om geappliceert en gevoegt te worden tot onfe
flonfif* domeine. Welverftaende dat vermits defe onfe tegenm ftaö woorcwge gratie die van de voorfz ftad van Breda gehouj!1532e* ^en fullen worden op hunnen eigen koften en met hunimoet nen eigen goederen , en inkomen te reftaureren en op:J&aj* maken de Kerken , Capellen, Cloofteren , en Con ventffbe°> ten, en de felve ftellen in fuiken ordren , ftaet, ornaErften ment en vercierfel , gelijk fy geweeft fijn te voren al eer
•«©ecfr fy afgeworpen , beftormt en gefchend waren. En noch
ïutoen daer-en-boven betalende alle onkoften , fo men heeft
moeten dragen en noch dragen fal , om de voorfz Stad
i re*
W**
fo in 't geeftelijk als wereldlijk wederom te brengen op
ftjbert eenen goeden behoorlijken regel, ftaet en ordre, waer
In be« in wy die van de voornoemde Stad hebben gecondemfo«!'
b'on* neert > en condemneren mitfdefen , verklarende voorts
(ten
alle kopingen , verkopinjmen nul, en van geender waerden,
de geweide plaetfen en
van
gedaen
gen en alienatien
baen
geeftelijke goederen, indien gedurende defetroublen
%$& aldaer eenige gedaen en gefchiedfijn geweeft , ook alle
rntp verkopinge van ornamenten , reliquien , kelken , en al* gn' Ie andere diergelijke dingen , gedediceert ter eeren en
oS dienft Gods, dewelke men fal mogen wederom eiC%oop fchen , en vendiceren , van de gene diemen fal weten de
emfidö fdye onder hen ofby hen te hebben. Alle welke punc.
;& ten en articulen wy willen en bevelen in alles achterillebec volgt te worden , referverende tot ons,onfen erven en
ncn
ró' nakomelingen, Hertog en Hertoginne van Braband de
irna.' felve te mogen interpreteren , veranderen , amplieren,
nbati
toijöe vermeerderen, en verminderen, fotot uitter bewaeraEtfcn niffe,welvaert en profperiteit der voorfz Stad en tot oniee» fen dienfte bevonden fal worden te behoren. Ontbieitjfte
den daerom en bevelen onfen lieven en getrouwen
eber-en Cancelier en luiden van onfen Rade in Braband, en almen
len anderen onfen Rechteren , Jufticiren , Officiren, en
niet
Heebaen. Onderfaten , en dien van onfen vafallen en fmalre
en
,
Braband
van
dom
renvan onfen Lande en Hertog
van Overmafen , dien dit aengaet fal , dat fy defe tegenwoordige gratie, pardon, genade, declaratie, ordi-
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nantie , en caffatie op de conditie in der voegen en manieren boven verhaelt, onderhouden en obferveren,
doen onderhouden en obferveren, onverbrekelijk ten
eeuwigen dagen, fonder daer tegen te doen of laten ge- (Foi,?j.)
fchieden, nu of in toekomenden tijden, eenig hinder
of letfelter contrarien, niettegenftaende eenige wetten ,ftatuten , privilegiën , gebruiken , of coftumen ter
contrarien: want ons alfo gelieft. En op dat het fy een
fake vaft en geftadig ten eeuwigen dagen , hebben wy
onfen zegel hier aen doen hangen , behalven in andere
faken,ons recht en eenen yegelijken 't fijne in allen. Gegeven inonfen Veld-leger voor Doornik , in de maend
van Novembri , in 't jaer ons Heeren 1 5 8 1. van onfen
Rijken , te weten van Spangien , Sicilien , &c den xxvj.
van Napels het xxviij. Op de plijkeftond gefchreven,
by den Coning in fijnen Rade, en onderteken , Fer eiken, en was gefegelt met eenen groenen uithangenden
fegel in gouden en fil veren fnoeren.

9fjl£ ï|aultepenne nu alDugmeeftergetoojbentoag Mutta
ban 2&eba / fo Hetft Bp eenigen ttjD Daer na oo& fcfiece ?cn|
aenflagengemaefetop <ö5eertupDenbergeenj|eufben: JJJ S
maer baertoierbefogoebeo2b?eentoeficBtegeBouDen/ om*
tmem*
Dat öp Daer niet Beeft uitgereed
2Cnttoer*
pen^ebertien^mbacBtenenfe0<©ilbenban
BaDDen in Jfêep aen De iBagifïraet alDaer
ber* SS'i
tenet*
focBt/batfeBare bonftige taferelen /Die fpeltt op Bare B«fê2üutaren in De grote fëerbe BaDDen/ fouDen mogen
t'öupjef fjafen / ten einDe De felbe / alfo üie ban grote en
Bonftige bermaerbe meeflerjS gefcBübert toaren/fou*
Den mogen gep?eferbeert toerben/'ttoelB Baergecon*
fenteerttégetoeeft/ mit£ bat Bet felbe inflilte enfon*
ber oproer en fcBanbael gefcBieDen foube: gelijn Bet
bolgenbe
felbe confent
gefcBieb/ i$i£.binnen SCnttoerpen a&erboa
Üa Bet'tinnemen
ban 25?eba
bp openbar publicatie be exercitie ban be tëoomfe Ca* ban t>e
tBoltjBe föeligie/ bp 2&urgemeefïeren en ^cBepenen gJJSJ*
met abbttë ban beColonellen/ Capiteinen / fe# ge* öogmfc
3too?ene <tf5ilben ban ber «§tab bp p?obifie gefcBo?(i en f mg
boen opBouben / en geDoben niemanb / toie BP 3P / Gin* KSJE
nen ber é§tab0 b?pBeib eenige iBifTen in't fecreet of nen bec
openbaer te boen /laten boen / of Bojen/ nocD eenige jta&ant».
anbere exercitie ban be boof3 öoomfe Religie / ban al* HSJfa
leenljjB/ ^open/€routoen/en fieben te öefoeften en f£.
bat fonber merbelpbe bergaberinge: oob batfe liaic
boben fonber ceremoniën fouben begraben/ baer toe
Baer aengebjefen bjerbenbeCapelle ban <fö?atien/en
be Capelle ban onfer Hiebe ©?outnen <©obf ljup$f in be
Jkecböof-fïraet/ tot beOieninge ban toelbe toegelaten
erecitie/ fe$f b?eebfame geeflelijbe perfonen fouben ber*
uoren too?ben/bie be jjfêagiftraet ban ber ^tabeeb
ban getroutoigbeib boen fouöen : en eenige anöere 02*
bonnantie op Ijst blagen en ïjcbbm ban langen Bo?t
5^e <©ebeputeerbe ban be <ö5eum'eerbe pjobincien/
getoeer.
berflaen Bebüenbe ban 't berlie^ ban 3©infumenan*
bere^cbantfen bp |^penoo2tberlaten/ fonben in ^u*
lioben@berfien35o?it3 toeberom met fijne Cngelfein
©2ieflanb / met nocB acBt benbelen ban «^onopss regi*
ment / en eenige anbere / baer bp be jlpenoo?tfe en an*
bere©jieffe benbelen meöeguamen/ en Begonben ben
KennenDurgfenrjoeberomBetBooft tebieben/ en berbat beuitUBalconten*
ficB op Kinfmergeefl
fameïben
ten
of föennenburgfe
met <>ooo/ foman^
Collumna
©ifblieb toeeben/en befebanfien be 2£ebe. ^en 18 SuUj/beroberbe |^02it3 be ^cBantfe opiBonicber^ijl/
(ioegenber bele boob en Bregen eenige benbelen /baer
bleefferbjel omtrent 1500 boob/ enö'anöcrebluclnen
getoeer toecljtoerpenbe. 5^aer
BaefleBaec
groten ficB
metlegerben
be €ngelfein ^döetoaert enmaebten
na
een fcBip-b?ugge ober Bet föeeoiep/ na ^eltoeit/ en
legerben ficB in't ^loojïer te ^eltoert. <De €ngelfc
roof Den enleefbenin be <©mmelanben en <©2enteuit*
ter maten/ bat alle De Buifluiben en familien beriiepen
met B« gene fp ftonöen meDe nemen. ^02it3 fie*
fcBanlïe ficB in ^eltoertv en tuflrïien ^eltoerten
doeningen/ eninDeeetlïe aenfeomftberö2cefïjpDen
Malcontenten tot onDer doeningen boo? De pookte.
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Het fcftiende Boek*
<&c <©>abeban Hemumburg OaMw feoertfijn ber*
trehban éStecntoijli/öoo: ongeneugt encjuelltngebie
lip tuier in marine / noit fcec tod getoeejï / en toa$ bijf
hagen boo? öefe flag/öacr top ban betljaeït ïjebben/bim
ncn doeningen gebeel ficfe gefcöojben / en nam Hen 19
«fulp liet ^accamcmsMMOOb/ op ber ftoomfe <£atOo*
Infecc maniere/ op bén bas bat fijnbolh be flag bec*
ioo:/ en u» ftcïf ben 23 gulp. 2tl.ö fin gebaifemt
en nlet'n ais een 3©al*
toerae Uiaö fun bert fo nerb02ret
n öifttotlö/ <0
totcene
p
fpjaulj
te
ew
jtjnfieu
-f
§n
).t>at E)cö Ui rjcbaen : ,
gjtem / Qtiacp racb / guaep baeb :

r\E Staten Generael der Geünieerde Nederlanden, platte}
-^allenden genen die defe tegenwoordige lullen fien ^"bei
of horen lefen, Saluyt. Alfo een yegelik kennelik is, <q^a
datecnPrince van de lande van Gode gefteltis hoofc rael&d
over fijne onderfaten, om de felve te bewaren en be- l^^i
fchermen van alle ongelijk, overlaft en geweld gelijk ^.pan-'
een herder tot bewaerniffe van zijn fchapen : Èn dat flïcntai
el 'tree:
welk
d'onderfaten
niet fijn
gefchapen
tot
{L'31?1'
e hy bet-bak
bntijpl
van den Princeom
hemvanin Gode
alles wat
hy beveelt
, behoef
weder
het goddelijk of ongoddelijk, recht of onrecht is, on- fönbai
toite
derdanigtewefen en als flaven te dienen : maer den

entoat coepenbeöUttOÜÖOber(tUD/(©<!320entngen/<©?Oentns Princeom d'onderfaten wille, fonder de
^ ^fa mag mp toeï egeenPrinceis,om de felve met recht en reden te re- aense
torefl i§!|gen/lüaertOCl)eÖtgpmpgeb?acijt
',behingen ben ö"ag/öat!«UOtt fag.aban
ün belae(te
acllt zijne
geren, kinderen
voor te flaen,
lief tezijne
hebben
al? eendievader
j$Jn
en een enherder
fchapen,
zijn §aö,
Salatngniet
öagen milöeljP fijnfufïer €o?nelt
lijf
en
leven
fet
om
de
felve
te
bewaren.
En
fo
wanneer
öc
£c, I
fien/ roepenöe fp fouöeOcm niet onberoogen bomen/ hy fulx niet doet , maer in flede van zijne onderfaten te
mant fp Ijem met guaöeh ract berbóert jjaööe.^p ma#
Cl
be bioeoer ban Slnrtjonfê ban&alaing/ <©2abe ban befchermen , de felve foekt te verdrucken , t'overlaften,
ï|00g(ïraten/ ölCtnöCCCrfre bOCÏïen btHtöil# berljaelt hare oude vryheid, privilegiën, en oude herkomen te
i.Sfgetöeeft/ en aityö met ben P?tnce ban «©rangten ge* |benemen, en haer te gebieden en gebruiken als flaven,
llOUben ftabbe/ en met flen-lieben ten lanbe UtttCOft/ moet gehouden worden niet als Prince, maer als een
fcljoulncnöe bebwebbeib ban ben hertog ban 3Clba/ tyran en voor fulx na recht en reden mach ten minfte
öie ïiem oon gebannen babbe / be toelne oou fijn apolo- van fijne on derfaten , befonder by deliberatien vart de
gie en beranttooo2binge inb?un tegen ben hertog ban Staten van de lande, voor cgeen Prince meer bekenr,
2C!ba fjabbe uitgegeben/fo alleg in be boenen ban be re* maer verlaten , en een ander in fijn flede tot befchergieringe bes? hertogen ban 2ülba / en baec te bo?en bec* meniffevan hen lieden , voor overhooft fonder mis-

fjaelt tèrmaec befen <©eö2ge ban Slalaingtoas boe
iioch feec jong/ en mecbe l§eere ban ©ille genocmt/ en
Dtelb fir 0 meeft bp ben <0?abe ban Ealaing / «35oubec*
neurban ^enegouboenfünen nebe/entoecb namaclg
boo? fijnen oom ben Canonin igecman/ <©2abeban
Kennenburg en ï^eere ban puilen, !£p toag ban jonje
op feec roei onbccricljt en gelecrt in be 3tatijnfe/<02ieH*
fc en anbere fpjanen / en in allerlep b?pe nonfien en toe*
tenfebappen/ foet en lieflijlt ban conberfatie/niet ttoift*
acfjtig nocb bobaerbig / bpanb ban b?onnenfcljap en o*
berbaeb/ beminbe feec be
'tfnacenfpel/^n
ïjetfcbaenfpel / en b)aö onbecmufpe/
föne foïbaten/ bpfonbec
boojftjnafbal ban be Staten/ feec beminb en lieftal*
lig. T®t J&ince ban ecangien Dielb feec beel ban bem
en betcouöe fjem.gtoteltjH / feonbe feec tjuaUjR fijn bec*
anbecinge en af bal geloben/ booUjp biemettec baeö
bebonb. gin tegenfpoeb naaö bp tuat feleinmoebig / en
inboo2fpoeb becbief bem fijn ftecte / bp biel een open en
Öeeclijue tafel/ toaöban natucen libecael en niet gie*
cig / en baöbe bele goebe 3eben obec &em / toajS 00b in
fijn aenflagen beeittjbjs gelucbig/ fo bat ö^t iammec
toa^ batljp Demfo baöbe laten becleiben en fijn ecb en
eecbecgeten.
UBen bielöfijnöoöö booj'teecfïe fecceet totten 29
gulp toe / toant men b?ee$öe fo fijne foïbaten boo?
doeningen leggenbe ban fijn obeclijben getoeten bab*
ben / batfe om ïjace betalinge fouben gemutineect fieb*
ben.
gan 25aptifïa (€atxi$ fjtelb bet bolb ba(i bp ben an*
CO ©EP
beren/ tot öat ben p?ince ban pacma albaec fonb
öugu
Romtfit 5pEjncoi$ ©erbugo ( tsic <6oubecneuc ban l^aerlem
matm» toaüSgctöceit) inplaetfe banbenboo2noemben<02abe
pTactfe ban Remienburg. s©efequam albaec met lobaenöe*
ïen J^alen / en nam D^t goubecnement albaec aen.

Staten <0enecacl boaren nu lange tot Sümfïec*
öambergabert genjeefl/ en toaö albaec cefolutie
nenomen op'tbeclaten ban ben ïjoninu ban ^§pan*
gün/ en cafifatie ban fijn naem en mapenen: maec
toant eenigepzebincten bacetoe ban bate principale
niet genoeagclad maren/ iüSbcfabetütgefrelt/ om in
bcn^age afgebanbeltte toecöen. Sn gjultobaec na
fijn beboo:f5 Staten <0enecael toebecom bergabert
getoeefl binnen '0<*332aben-öage/ en ijS albaec einte*
Ujh be boo2f3 fabe gearrefïeert / en fjebben ben Uomnn
ban ^Spangien berblaert bccballen te fijn banbe<0*
berbeiö en beerfebapppe ban be i^eberlanben / en bec*
bobcn fijnen name en segel in befe Sanben meec te ge*
b^uthen/ eniö goebgebonben becebenen baecban in
't lange bp rjcfrtmfte te (lellen en te boen publiceren en
in ö2ti(i uit "te geben boor alle be toecelb/ gelp 't felbe
Debaenis'inbejecfo?me.
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bruiken
werden vertoninge
:Temeerfo nietwannneer
d'onderfaten met ,gekoien
ootmoedige
hebben haren
voorfz. Prince konnen vermorwen > noch van zijn
tyrannigopfet keren, en alfo egeen ander middel hebben om haer eigene, harer huifvrouwen , kinderen, en
nakomelingen aengeboren vryheid (daerfy na de wee
der naturen goeden bloed fchuldig fijn voor op te fetten, te bewaren en fchermen) gelijk tot diverfe reifen
uit gelijke oorfaken in diverfe landen, en tot diverfe tijden gefchied , en d'exempelen genoeg bekent
zijn : 't welk principalijk in defe voorfchreven landen
behoort plaetfe te hebben en ftad te grijpen , die van allen tijden fijn geregeert geweeft , en hebben ook moeten geregeert worden navolgendeden eed by hare Princen t'haren aenkomen gedaen , na uitwijfen harer privilegiëncoftumen
,
, en oude herkomen : hebbende ook
meeft allede voorfz Landen haren Prince ontfangen
op conditien , contraóten , en accoorden de welke brekende ,ook na recht den Prince van de heerfchappye
van den Landen is vervallen. Nu ift alfo , dat den Koning van Spangien, na het overlijden van hoger memorie Keifer Kaerle de vijfde, vanwien hyalle defe Nederlanden ontfangen hadde, vergetende de dienften die
fo fijn Heer vader , als hy , van defe Landen en onderfaten der felver, hadden ontfangen , door de welke befonder de Coning van Spangien fo loffelijke vi&orien tegens fijne vyanden verkregen hadde , dat fijnen naem eo
macht alle de wereld door daer doorvernaemt enontfien werd : vergetende ook de vermaninge die de voorfz
Keiferlijke Majefteitbem t'anderen tijden tercontrarien hadde gedaen, heeft dien vanden Rade van Spangien neffens hen wefende (die door dien fy in defe Landen vermochten egeen bevel te hebben te gouverneren>
ofde principale Staten te bedienen, gelijk fy indeConingrijken van Napels, Sicilien, totJVlilanen, in Indien en
, andere plaetfen onder des Conings geweld wefende,deden , kennende den meeflendeel van hen den
rijkdom en macht der fel ver, hadden eenen tijd tegen
defe voorfz Landen en vryheid der felver , in hen herte
genomen ) gehoor en geloof gegeven, welken Raed van
Spangien, ofeenige van de principale van dien, den
voorfz Coning tot diverfe reifen voor oogen gehouden
hebben , dat voor fijn reputatie en Majefteit beter was,
defe voorfz landen van nieuste conquefteren , om daer (Fol.j
over vryelijk en abfolutelijk te mogen bevelen ( 't welk
istyranniferen na fijn beliefte ) dan onder alfulken conditien en reftriclien (als hy hadde in 't overnemen van
de heerfchappye van de felve Landen moeten fweren )
die te regeren. Welke volgende den Coning federt alle
middelen gefocht heeft defe voorfz Landen te brengen
't dekuit hare oude vryheid in een flavernye, onder 't gouvernement van de Spangiaerdea : hebbende eerlt , onder
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machtigfte Steden ftellen nieuwe Biflchoppen, de felve
begiftende en doterende mettoevoegingecn incorporatie van de rijkfte Abdyen , en hen byfettende 9 Canoniken , die fouden wefen van haren Rade, waer af de
drie fouden befonderen laffc hebben overd'Inquifitie :
door welke incorporatie deielve Biflchoppen (die fouden mogen geweeft hebben fo wel vremdelingen als ingeboorne)fouden hebben gehad d'eerfteplaetfen en voifen in de vergaderinge van de Staten van de voorfz Landen,en geweeft fijne creaturen, ftaendetot fijnen bevele
en devotie : en door de voorfz toegevoegde Canon iken
de Spaenfe Inquifitie ingebrocht, de welke in dcfe Landen alcijt fo fchrickelijken odieus, als de uitterfte fiavernye felve, geweeft is , fo een iegelijk is kennelijk : fo
dat de voorfz, Keyferlijke Maj. de felve t'anderen tijden
den Landen voorgcflagen hebbende, ëoor de remonftrantie diemen aen fijne Maj.daertegensgedacn heeft
(tonende d'afFeótie die hy fijne onderfaten was toedragende) die heeft laten varen: maer niet tegen ftaendediverfe remonftrantien , fo by particulire Steden en Provinciënals
, ook van eenige principale Heeren van den
Lande, namentlijkden Heerevan Montigny,en óen
Grave van Egmont , tot dien einde by confente van de
Hertoginne van Parma, doen ter tijd Regenteover de
felve Landen, by advijfe van den Rade van Srate en Generaliteit na Spangien tot diftincte reifen gefonden,
mondelinge gedaen: en dat ook den voorfz Coning van
Spangien de felve mondelinge goede hope hadde gegeven van,navolgendehen verfoek,daerinteverfien,heeft
ter contrarien korts daer na by brieven fcherpelijk bevolen de voorfz Biflchoppen , opfijnindignatie,terftont
t'ontfangen, en te ftellen in de poiïeffie van hare Bifdommen, en geïncorporeerde Abdyen : de Inquifitie te
werk te ftellen daerfe tevoren was, en d'ordonnantie
van 't Concilie van Trenten (die in vele poin&en contrarieerde de privilegiën van de voorfz Landen) t'achter
volgen.'t Welk gekomen fijndeter ooren vande gemeinte,heeft met redenen oorfake gegeven van eengrote beroerte onder haer , en eenen aftrek van de goede afFe&ie
die fy als goede onderfaten den voorfz Coning van
Spangien en fijne voorlaten altijd toegedragen hadden ,
befonder aenmerkende dathy niet alleenlijk fochte te
tyranniferen over hunne perfonen en goed, maer ook
over hare confeientien, waer van fy verftonden niemant,dan aen Gode alleen,gehouden te welen rekenin-'
ge te geven ofte verantwoorden : waer door en uit medelijden van de voorfz gemeinte, de principaelfte van
den Adel van den Lande hebben in den jare 1 $66. fekere remonftrantie overgegeven , verfoekende dat , om
de gemeinte te ftillen , en alle oproer te verhoeden,fij ne
Majeft. foude de voorfz poinden^en befonder nopende
derigoreufe onderfoekinge en ftrafte over de Religie
willen verfoeten, daer in tonende de liefde en affectie
die hy tot fijne onderfaten, als een goedertieren Prince
't felve al nader en met meerderte
was dragende. En om Coning
van Spanjen te kennen
autoriteit den voorfz
geven, en te vertonen hoe nodelijk het wasvoor het
Lands welvaren, en om 't felfde te houden in rufte, fulvande contrake nieuwigheden af te doen,en het f igeur
ventie van den Placcate op de faken van der Religiën
gemaekt,te verfoeten>ter begeerten van de voorfz Gouvernante,Rade van Scate,en vande Staten Generael van
allede landen, alsGefanten fijn na Spangien gefchikt
geweeft den Markgrave van Bergen,en den voorfz Heere van Montigny:iu ftede vande welkegehoor te geven,
en te verfien op de inconvenientendiemen voorgehouden hadde (die mits het uitftelvan daer in tijds te remedieren foden nood uit eifchte , airede onder de gemeinte meeftin alle de Landen begoft waren hen hodoor opruynen van den voorfz Spaenpenbarheeft
en )
fen Raed,dc perfonen de voorfz Remonftrantie gedaen
hebbende, doen verklaren rebel, en fchuldig van het crime» UJa Majefi atis,en alfo ftraf baer in lijf en goed hebbende daer-en-boven de voorfz Heeren Gefanten namaels (meinende defe voorfz landen door 't gewelt van
den Hertog van Alve gehelijk gebrocht te hebben onder fijn fubje£r.ie,en tyrannye) tegens alle gemeine rechten, ook onder de wreetfte en tyrannigfte Princen altijd
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onverbrekelijk onderhouden , doen vangen , doden, en
hare goeden conflfqueren. En al waft alfo dat meeft de
beroerte in defe voorfz Landen door toedoen van de
voorfz Regente en hare adherenten in 't voorfz jaer
1 5 66. opgeftaen , was geflift , en vele die de vryheid des
Lands voorftonden , verjaegt , en d'andere verdrukten
t'onder gebrocht , fo dat den Conink egeen oorfake ter
wereld meer hadde, om de voorfz landen met geweld
en wapenen t'overvallen : nochtans om fuiken borfake
die den voorfeiden Spaenfen Raed langen tijd gefocht
en verwacht hadde (fo opentlijk de opgehouden en geintercipieerde brieven van den Ambaffadeur van Spangien Alana , in Vrankrijk wefende , aen de Hertoginne
van Parma doen ter tijd gefchreven, dat uitwijfden) om
te niet te mogen doen alle des Lands privilegiën, dat n<j
haren wille by Spangiaerden tyranniglijk te mogeh
gouverneren , als de Indien , en nieuwe geconquefteerde Landen, heeft door ingeven en Rade van de felve
Spangiaerden ( tonende de kleine affedtie die hy fijnen
goeden onderfaten was toedragende,contrarie van 't gene hy haer , als haer Prince , befchermer , en goede herder fchuldig was te doen ) na defe Landen , om de felve
t'overvallen , gefchikt met grote heirkracht den Hertog
van Alva, vermaertvan ftraf heid en crudeliteit , een
van de principale vyanden van de felve Landen , vergefelfchapt, om ais Raden neftens hem te wefen, met perfonen van gelijker nature en humeuren. Enalwaftfo
dat hy hier in de landen fonder flag of ftoot is gekomen,
en met alle reverentie en eere is ontfangen van de arme
ingefetene, die niet verwachten dan alle goedertierenheid en clementie, gelijk den Coning hen dikwils mee
fijne brieven geveinfdelijk hadde toegefeid : ja dat hy
felfs van meininge was te komen in perfoon , om in al
tot genoege van eenen yegelijken ordre te ftellen : hebbende ook ten tijden van het vertrek van den Hertog
van Alve na defe landen een vlote van fchepen in Spangien om
, hem te voeren , en een in Zeland om hem tegens tekomen , t ot grote exceflïve koften van den Landen doen toereden, om fijne voorfz onderfaten t'abuferen , en te beter in 't net te brengen : heeft niettemin
de voorfz Hertog van Alva terftond na fijn komfte, wefende een vreemdeling , en niet van den bloede van deri
voorfz Coning,verklaert gehad commiffie vanden Coning tehebben van opperfte Capitein , en korts daer na
van Gouverneur Generael van den lande, tegens de privilegiën en oude herkomen des felfs. En openbarende
genoeg fijn voornemen,heeft terftond de principale fteden en floten met volk befet,Caftelen en Sterkten in de
principaelfte en machtigfte fteden,om die te houden ift
fubjeclie , opgerecht : de principaelfte Heeren , onder
't dexfel van haren raed van doen tehebben,en te willen
employeren in den dienft van den lande,uit laft van den
Coning vriendelijk ontboden : die hem gehoor gegeven
hebben, doen vangen ..tegens de privilegiën uit Braband,
d2erfe gevangen waren, gevoert, voor hem felven (niet
wefende haren competenten rechter ) doen berichten :
ten lellen, fonder hen volkomelijkte horen, ter dood
veroordeelden openbaerlijk en fchan del ijk doen doden :
d'andere , beter kenniffe van de geveinfthcid der Spangiaerden hebbende,hun uiten lande houdende, verklaerc
verbeurt te hebben lijf en goed,voor fulx hun goed aenveert, en geconfifqueert, om dat de voorfz arme ingefetene hun niet fouden, 't ware met hare fterkten,of Princen die hare vryheid fouden mogen voorftaen , konnen
of mogen tegens 't Spaens geweld behelpen : behalvens
noch ontallijke andere Edelmans en treffelijke borgers,
diehyfoom denhals gebrocht, als verjaegt heeft, om
henne goeden te conflfqueren. De refte van de goede inden overlaft die (y in haer wijfs,kindegefeteboven
ne (
ren en goeden leden, door gemeine Spaenfe foldaten
t'haren huife in garnifoen liggende ) travaillerende met
fo vele diverfe fchattinge, fo mits haer bedwingende tot
geldinge totdebouwinge vande nieuwe Cafteleh , en
Fortificatie van de Steden tot hare eigen yerdruckinge,
als met opbrengen van hondertfte , twintigfte , en tiende penningen , tot betalinge van den krijgfliedèn , fo by
hen mede gebracht, als die hy hier te lande óplichte,oni
t'imployeren tegens haer medeLandfaten en de gene
dit
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diedesLands vryheid perijkel van heuren lijve aventuerden voor te ftane , op dat de voorfz onderfaten verarmt wefende , egeen middel ter wereld foude overblijven om fijn voornemen te beletten , en d'inftru&ie
hem in Spangten gegeven , van het Land te tracteren
als van nieus geconquefteert , te beter te volbrengen.
Tot welken einde hy ook begoft heeft in de principale
plaetfen d'ordre van Juftirie na de manire van Spangien
(directelijk tegens de privilegiën van den Lande) te
veranderen , nieuwe Raden te ftellen en ten lellen wefende buiten alle vrefe , fo hem dochte , eenen tienden
penning fortfelijk willen oprechten op de koopmanschappen enhandwerken, tot ganfche bederffeniffe van
den Lande gehelijk op de voorfz koopmanfchap en
hantwerken ftaende.niet tegenftaende menigvuldige remonftrantien by elk Land int particulieren ook by alle

gader in 't generael hem ter contrarien gedaen : 't welk
ware gehy ook met gewelt foude volbracht hebbenden dePri
nce
weeft dat door toe doen van mijnen Heere
van Orangien,en diverfe Edelmans,en andere goede ingeboorne,by den voorfz Hertog van Alve uit den Lande gebannen fijne Vorft. G. volgende , en meeft in haren dienft wefende, en andere ingefetene welgeaffectioneerde tot de vryheid van het voorfz Vaderland , Holland en Zeland korts daer na niet meer hadden hem afgevallen, enhun begeven onderde befcherminge van
den voorfz Heere Prince, tegens de welke twe Landen,
den voorfz Hertog van Alve durende fijn gouvernement, en daer na den groten Commandeur ( die na den
voorfz Hertogvan Alve,nietom teverbeteren.maerom
den felven voet van tyrannye by bedekter middelen te
vervolgen,den voorfz Coning van Spangien hier te landegefchikt hadde) hebben d'andere Landen, die fy met
haregarnifoenenen opgerechte Cafteelen hielen inde
Spaenfefubjectie^bed wongen om hare perfonen en alle
hare macht te gebruiken om die te helpen t'onderbrengen , dies niet meer de felve landen die fy tot hare aflïftentie, als voren, imployeerden,verfchonende,dan offe
haerfelfs vyanden waren geweeft : latende de Spangiaerden, onder 't dexfel van gemutineert te fijn, ten aenfien van den groten Commandeur in de ftad van Antwerpen geweldiglij k komen, daer fes weken lang, tot latte van de Borgeren, na henne difcretien teren , en daer
boven tot betalinge van haregeeifchte foldye > de felve
Borgeren bedwingende binnen middelen tijden (om
van het geweld van de felve Spangiaerden ontflagente
wefen ) 400000 guldenen op te brengen,hebbende daer
na de voorfz Spaenfe foldaten , meerder ftoutigheid gebruikende,hen vervordert de wapenen openbaerlijk tegens het Land aente nemen, meinende eerftde Stad
van Bruffel in te nemen , en in ftede van d'ordinare refidentie van den Prince van den Lande, daer wefende,aldaer haren roofneft te houden , 't welk haer niet geluckende, hebbende de ftad van Aelft overweldigt, daer na
de ftad van Maeflricht , en de voorfz ftad van Antwerpen geweldiglij k overvallen, gefaccageert , gepilleert,
gemoord gebrant , en fo getradteert ,dat de tirannige en
kruelftc vyanden van den Lande niet meer of erger foudenkonnen doen, tot onuitfprekelijke fchade niet alleenlijk van de arme ingefetene, maerook van meeft
«Hen de natiën van der wereld , die aldaer hadden haer
koopmanfchap en geld En niet tegenftaende dat de
voorfz Spangiaerden by den Rade van State ( by den
welken doen ter tijd mits de dood vanden voorfz groten
Commandeur te voren gefchiet,het gouvernement van
(Fol.37.) Jen Landewas, uitlaftsen commiffe van den voorfz
Coning van Spangien aenveert ) ten by fijn van Hiero. nymo de Roda, om haer overlaft, fortfeen geweld
't welk fy deden, verklaert en gekondigt waren voor vyanden van den Lande , heeft den felven Roda uit fijne
autoriteit ( of, fo't te prefumereft is ,uit krachte van fekere fecrete inftru&ie die hy van Spangien hebben
mochce) aengénomen Hooft te wefen van de voorfz
Spangiaerden en hare adherenten : en ( fonder aenfien
van den voorfeiden Rade van Staten ) te gebruiken den
naem en autoriteit van den Coning, te conterfeiten fijnen zegel, hem openbaerlijk te dragen als Gouverneur
en Lieutenant van den Coning: waer door de Staten fijn

geoorfaekt geweeft ten felven tijde met mijnen voorfz
Heere den Prince,en de Staten van Holland en Zeiand, *
t'accorderen : welk accoord by den voorfz Rade van ■
State, als wettige Gouverneurs van den Lande, is geapprobeert , en goed gevonden geweeft , om gelijkerhant
en eendrachcelijk de Spangiaerden,des gemeinen Lands
vyanden j te mogen aenvechten, en uit den Lande verdrijven :niet latende nochtans , als goede onderfateh ,
binnen middelen tijden by diverfe ootmoedige remonftrantien nefFens den voorfz Coning van Spangien, met
alder vlijt , en alle bequame middelen mogelijk wefende ,te vervolgen en bidden dat den Coning oog en regard nemende op de troublen en inconvenienten die airede in defe Landen gefchied waren , en noch apparentelijk ftondentegefchieden, foude willen de Spangiaerden doen vertrecken uitten Lande, en ftrafren de gene die oorfaek geweeft hadden van het faccageren en bederven van fijne principale Steden, en ar.dere onuitfprekelijke overlaften die fijne arme onderfaten geleden
hadden , tot een vertrooftinge vande gene dient overkomen was, en tot een exempel van andere: maer den Coning, alwaft dat hy met woorden hem geliet of tegens
fijnen danke en wille 't felfde gefchied ware , en dat hy
van meininge was te ftrafren de Hoofden daer af, en
voortaen op de rufte van den Lande met alle goedertiercntheidfals een Prince toebehoort) te willen ordre ftellen,heeft nochtans niet alleenlijk egeen juftitie of ftrafre
over de felve doen doen, maer ter contrarien genoeg
met der daed blijkende, dat het met fijnen confente en
voorgaenden Rade van Spangien al gefchied was , is by
opgehouden brieven korts daer na bevonden , dataen
Roda en andreCapiteinen(oorfake van 't voorfz quaed)
by denConing felve gefchreven wort,dat hy niet alleenlijk haer faict goed vond,maer haer daer af prees, en belo fde te recompenferen, befonder den voorfz Roda,als
hem gedaen hebbende eenen fonderlingen dienft,gelijk
hem ook tot fijnder wederkomfte in Spangien , en alle
andere(fijne dienaers van de voorfz tirannie in defe landen geweeft hebbende ) met der daed heeft bewefen.
felven tijde ( meinende dies te meer d'00Heeftvanookde ten
gen
onderfaten te verblinden)den Coning in defe Landen gefonden voor Gouverneur fijnen baftaert
broeder Don Johan van Ooftenrijk,als wefende van fijnen bloede , dewelke onder 't dekfel van goed te vinden
en t'approberen 't accoorttot Gent gemaekt,het toefeggen van deStaten voor te ftaen,de Spangiaerden te doen
vertrecken , en d'auteurs van de geweiden en defordren
in defe voorfz landen gefchied te doen ftrafren, en ordre
op de gemeine rufte van den Landen en haer oude vryheid teftellen , fochte de voorfz Staten te fcheidèn , en
d'een Land voor,d'ander na,t'onder te brengen,fo korts
daer na door de gehengeniffe Gods ( vyand van alle.tyrannie) ondekt is door opgehouden en geintercipieerde
brieven,daer by bleek dat hy van den Coning laft hadde
om hem te reguleren na de inftructie en het befcheit dat
hem Roda foude geven , tot meerder geveinftheid, verbiedende datfe eikanderen niet fouden fien offpreken,
en dat hy hem foude nefFens de principale Heeren minlijk dragen, en de felve winnen ,totter tijd toe dat hy door
hare middel en affiftentie foude mogen Holland en Zeland in fijn gewelt krijgen,om dan voorts met den anderen tedoen na fijnen wille. Gelijk ook Don Johan , niet
tegenftaende hy de pacificatie van Gent, en feker accoord tuffchen hem en de Staten van alle de landen doen
gemaekt, hadde folemnelijk inprefentie van alle de
voorfz Staten belooft en befworen t'onderhouden, contrarie van dien alle middelen fochte om de Duitfe foldaten,die doen ter tijd alle deprincipaelfte fterkten en lieden hadden in bewaernifïe, door middel van henne
Colonellen , die hy hadde tot fijnen wille en devotie,
met grote beloften te winnen , en fo de felve fterkten
en Steden te krijgen in fijn gewelt , gelijk hy den mee- 4
ftendeel aireede gewonnen hadde , en de plaetfen hielt
voor hem toegedaen, om door dien middel de gene die
hen t'foek fouden willen maken, om den voorfchreven Heer Prince, en die van Holland en Zeland oorloge tehelpen aendoen, feytelijkdaer toe re bedwingen ,enalfo een ftraffer en crueier inlandfc Oorlog te
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verwecken, dan oit te voren haddc geweeft.: 't welk
(gelijk 't gene dat geveinfdelijkentegens de meininge
uitwendiglijk gehandek word, niet lange kan bedekt
blijven) uitbrekende eerhy volkomelijk fijne intentie
geeffectueert hadde , heeft 't felve na fijn voornemen
nietkonnen volbrengen, rnaer nochtans een nieuwe
Oorlog in Stede van Vrede (daer hy hem t'fijner kornfleaf vanreerde) verwekt, noch tegenwoordelijk durende. Alle 't welk ons meer dan genoech wettige oorfake gegeven heeft om den Coning van Spangien te
verlaten, en een ander machtig en goedertieren Prince,
om de voorfz Landen te helpen befchermen en voor te
flaen te verfoeken , te meer dat in alfulken difordreen
overlafl de Landen bet dan 20 jaren van haren Coning
fijn verlaten geweeft , en getraeïeert niet als onderfaten,
maer als vyanden/oekende haer eigen Heer met kracht
van wapenen t'onder te brengen: hebbende, ook na
deaflijvigheid van Don Johan door den Baron van Selle» onder 'tdekfel vanenige bequame middelen van
accoorde voor te houden , genoeg verklaert de Pacificatie van Gent , die Don Johan uit lijnen name befworen
hadde , n iet te willen ad voyeren , en alfo dagelijx fwaerder conditien voorgeflagen. Dien niet tcgenftaende
hebben niet willen laten by fchriftelijkeen ootmoedige
remonftrantien, met interceffie van de principaelfte
Princen van Chriftenrijke Tonder ophouden te verfoeken met den voorfz. Coning te reconcilieren en accorook leftmael lange tijd onfe Gefanten
derenhebbende
:
gehad totColen, hopende aldaer , door tuffchen-fpre.
ken van de Keiferl. Maj. en de Keurvorften die daer
mede gemoeit waren , te verkrijgen eenen verfekerden
Pays, met enige gracelijke vryheid, befonder van der
Religie ( de confeientie en Gode principalijk rakende :)
maer hebben byexperientie bevonden, dat wy met de
felve remonftrantien en handelingen niet koften iet van
den Coning verwerven , maer dat de felve handelingen
en communicatien alleenlijk voorgeflagen werden , en
dienden om de Landen onderlinge twiftigte maken,en
te doen fcheiden d'een van den anderen , om des tegevoegelijkcr d'een voor en d'ander na onder te brengen,
en haer eer fte voornemen nu met alle rigeurtegens haer
te werk te ftellen : 't welk naderhand welopenbaerlijk
gebleken is , by feker Placcaet van profcriptien , by den
de OffiConing laten uitgaen,by d«n welken wy en alleLanden,
geünieerde
voorfz.
de
van
ingefetene
cirenen
en hare partye volgende ^om ons tot meerder defperatie
te brengen , alom odieus te maken, de traffijque en handelinge te beletten ) verklaert worden voor rebelle, en
over fulks verbeurt te hebben lijf en goet : Settende daer
en boven op het lijf van den voorfz. Heere Prince grote
fommen van penningemfo dat ganfehelik van alle middel van reconciliatie wanhopende , en ook van alle andere remedie en fecours verlaten wefende,hebben, vol.
gende de wet der naturen, tot befchermeniffe enbewaerniffe van onfen en den andere Landfaten, rechten,
vry heden van ons Vaprivilegiën, oude herkomenen
derlanvan
d , het leven en eerc van onfe huysvrouwen,
kinderen , en nakomelingen , op datfe niet fouden vallen in de flavernye van de Spangiaerden,Verlatende met
recht den Coning van Spangien ,'andere middelen bedwongen geweeft voor te wenden,die wy tot onfe meefte verfekeringe , en bewacrnifTe van onfe rechten , privilegiën, en vrvheden voorfz hebben te rade gevonden.
DOEN TE WETEN: dat wy 't gene voorfz
overgemerkt, endoorden uitterften nood , als voren ,
gedrongen fijnde , bygemeinen accoorde, deliberatie
en overdragen , den Conink van Spangien verklaert
hebben ,en verklaren mits defen, ipfojure, vervallen van
fijne heerfchappye, gerechtigheid en ervenifle van de
voorfeide Landen , en voortaen van egene meininge te
fijn den fel ven te kennen in enige faken den Prince , fijne Hoogheid ,Jurifdictie,en Domeinen van defe voorfeide Landen rakende , fijnen name als O verheer meer
te gebruiken , of by iemanden toelaten gebruikt te worden: verklarende ook dien volgende alle Officiersjufticiers , fmalle Heeren , Vaffalen , en alle andere ingefetene van den voorfeiden Lande, van wat conditie of quaJiteit die fijn , voortaen ontflagen van den eed die fy den
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Coning van Spangien , als Heère van defe voorfz Landen geweeft hebbende3mogen eenigfïnsgedaen hebben,
of in hem gehouden wefen. En gemerkt uit oorfaken
voorfz den meeltendeel van de geünieerde Landen , by
gemeinen accoorde en confente van hare Leden , heb°
ben hun begeven gehad onder de heerfchappye en
gouvernemente van den Doorluchtigen Prince den
Hertog van Anjou , op fekeren conditien en poin&eri
met fijne Hoogheid aengegaen en gefloten : dat ook de
Doorluchtigheid van den Eertz-hertog Matthias het
gouvernement Generael van den Lande in onfe handen
heeft gerefigneert, en by ons is geaccepteert ge weeftjordonneren en bevelen allen Jufticiers, Officiers,en andere die 'tfel ve enigfins aengaen en raken mag,dat fy voortaen den naem , titul , grote en kleine zegelen , contrezegelen , en cachetten van den Coning van Spangieri
verlaten , en niet meer gebruiken : en dat in plaetfe van
dien , fo lange de Hoogheid van den voorfz Hertog van
Anjou , nodelijke affairen het welvaren van defe voorfz
Landen rakende , noch van hier abfentis( voor fo vele
den Landen met de Hoogheid van den voorfz Hertog
van Anjou gecontra&eert hebbende aengaet)en anderfins , d'andere by maniere van voorraed en provifie fullen aen nemen en gebruiken den titul en naem van
't Hooft en Land-raed : en middelert
dat 't felve
Hooft en Raden volkomelijk en dadelijkijdgenoemt,
befchreven, en in oeffeninge van hennen ftaet getreden
fullen fijn,onfen voorfz Name. Wel verftaende datmen
in Holland en Zeland fal, als hier voormaels, gebruikea
den naem van den hoog Geboren Vorft de Prince van
Orangien, en de Staten van de (elve Landen, tot der tijcï
toe den voorfz Land-raed dadelijk fal ingeftelt wefen,en
fullen hun alfdan reguleren achtervolgende deconfenten by hun-lieden opdeinftru&ie van den Land-raed
en contra&e met fijne Hoogheid aengegaen,en in plaetfe van des voorfz Conings zegel,men voortaen gebruiken fal onfen groten zegel , contre-zegel ,en cachetten,
in faken rakende de gemeine regeringe, daer toe den
Land-raed volgende hare inftru&ie fal geautorifeert wefemmaer in faken rakende politie,adminiftratie van Juftitie , en andere particulire inelkLandbefondere, faf
gebruikt worden by de Provinciale en andere Raden
den name , tytel en zegel van den Lande refpecÜvelijk
daer 'tfelve valt te doen, fonder ander: al op de pene van
nulliteit van de brieven , befcheden or depefchen , die
contrarie van 't gene voorfz is, gedaen of gefegt fulleii
wefen. En tot beter en fekerder volkom inge en effecluatie van 't gene vooriz is , hebben geordonneert en bevolen ,ordonneren en bevelen mits defen , dat alle des
Conings van Spangien zegelen, in defe voorfz geünieerde Landen wefende,terftond na de publicatie van defen ,gebrocht fullen moeten worden in handen van de
Staten van elke van de voorfz Landen refpe<5tivelijk,of
den genen die daer toe by de felve Staten fpecialijk wefen gecommittcert en geautorifeert , op pene van arbitrale correctie. Ordonerenen bevelen daer en boven,
dat voortaen in egeenderhande maniere van de voorfz
geünieerde Landen fal geflagen worden den naem,titul, (Ml*.)
of wapenen van den voorfz Coning van Spangien,maer
alfulken flag en forme als geordonneert fal worden , toe
eenen nieuwen gouden en filveren penning met fijne
gedeelten. Ordoneren en bevelen infgelijx denPrefident en anderen Heeren van den fecreten Rade , mitfgaders alle andere Cancelers , Prefidenten , en Heeren
van den Radeprovinciael,en alle de Prefidenten of eerfte Reken meefters, en andere van allen de Rekenkameren in de voorfz Landen refpective wefende , en alle andere Officiers en Jufticiers,dat fy( als haer voortaen ontflagen houdende van den eed diefy den Coning van
Spangien hebben refpectivelijk naluidharercommiffien gedaen) fchuldig en gehouden fullen wefen in handen van den Staten 's Lands daer onder fy refpective reforteren, of harefpeciale gecommitteerde te doen eenen
nieuwen eed , daer mede fy onsfweeren getrouwigheid
tekens den Conink van Spangien» en allen fijne aenharïgers, al navolgende het formulier daer op by de generale
Staten geraemt. En falmen den voorfz Radenjufticiers
en Officiers gefeten onder de landen (met de Hoogheid
Aa a
van
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van den HerfogVan Anjou gecontracteert hebbende van
De Staten die goed ConlnCk phILips Waren,
onfent wegen )geven aöe van continuatie in hunne Officien, en dat by maniere van provifie, tot der aenkomfte
HeM aL 'c reCht qVlft , en Vlant VerCLaren.
toe van fijne voorlz Hoogheid, in plaetfe van nieuwe
omtrent öefe felfbe tijb iö binnen Streeft eenige ®nwf|:
commiffien inhoudende caffatie van harevoorgaende :
getoeefï/ ter
öat te 25o?ger-$iopf
tuben/of ™,!Jtt.
en d* voorfz Raden , lufticiersen Officiers gefeten in commotie
ïierften/ f€oo?nen
en fafte
üloofïerg
omtrent be^tab
de landen met fijne voorfeide Hoogheid niet gecon- De ifêuren ban bien gelegen/ begeerben afgeb20ftente
tr.tcteert hebbende nieuwe commiffien onder onfen
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nochtansn datd'impe
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des Lands, onbehoorlijkheid of ander diergelijke fa3©n l§enb2iftboo2«3obg genabenSWeboptot öt- mm
ken. Ontbieden voorts den Prefident en luiden van
reent/
maften ftonbig allebegliie WUsfe onfe tegen * &Ê
denfecreten Rade, Canceliervanden Hertogdomme
tooo2birte fullen fien. Soebat toponfi* liebe getroutoc «geilt}
van Braband,mitfgadersden Canceler vanden Furften«SeOepênen/ 23urgermeefïer0 en<©emeente ban at- &«£>n
en
Prefident
domme Geire , en Graeffchap Zutphen ,
/ uic öcfe onfe tegentooo2bfge in betoaerniffe bete ["nüg
luiden van den Rade in Vlaenderen, Prefident en lui- retfjt
den van den Rade in Holland , Rentmeefteren of de ben/ boo3gocbtngcfien öebbèn óojïof te geben/toaert uuretj
faftebat be merfteltjftenoobonferÉerften en «§tab ban sestue
hoose Officircn van Beoift en Bewefterfcheld van Zeland , Prefident en Rade in Vriefland,den Schoutet van Htrecftt'tfelbe bereifïe/ batfe fullen mogen af beften "
Mechelen; Prefident en luiden van den Rade van Ut- föerften/ &erften-buifen/ en anber getimmerte buU '
, allen anderen Iufticiren en Officiren wien ten be muren ban atreebt gelegen / boo? bctoelfte be '
rechten
dat aengaen mach, haren Stedehouderen , en eenen felfbe^tab perijftel foube mogen oberfiomen/ foaiö "
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daer men is gewoonlijk publicatie en uitroepinge te
doen , fo dat niemand des caufe van ignorantie pretenderen mag: endefelve Ordonnantie doen onderhouden peneachtervolgen onverbrekelijk, en fonder intractie,daer toe rigoreufelijk bedwingende de overtreders
in der manieren voorfz fonder verdrachofdiffimulatie : want wy tot welvaren vanden Lande alfo hebben
bevonden te behoren. En van des te doen , en wes daer
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g^efe pjibilcgie ftaet in bet &ttiti# p?ibilegic-boeft
geregifïreert in'tStatijn 3Folio rlu berio. öttfttaclit
banbefe pjibilegie toilben (p bc boo?f3 Ulootfecen af*
gebzoften bebben/ fufïinerenbcbat bc&tab baerboo?
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mach, volkomen macht, autoriteit en fonderling beoneenigbeib te fullen ontfïaen/ Ijecft be $2ince ban <&*
vel. Des t'oorkonde hebben wy onfen zegel hier aen canjen
albaergefonben bendeere ban 25?eberobe met
doen hangen. Gegeven in onfe vergaderinge in 's Gra- ».gjoo$be|Benin Sllbbocaettfifcaelban ^ollanb/
venhage, den z6 lulij 15-81. Opde plijke ftondgefchreven. Ter ordonnantie van de voornoemde Staten: met iaftom befaftetefien tot ruft enaccoojt te b2en*
gen. 3&efe Debben ïjm neerfïigbeib gebaen/ en na beic
en getekent , 1. van AJJeliers.
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ceb/baec bennen fal boo? nujnen$2inceof «©berbeere: maer baer in be[)0O2lijft berfien te Uierben : <£5efien mebe be ««at"
Snfc öat ift ben felben Coninft ban ^pangien fal berlaten / berftlaringe of anttnoo2b ban be bootfefeeben IHQa* ^r
en mp bouben boo2 ontflagen ban alle plicljten en ber* gidraet/ mitfgaber^feftercmiöbelenbpbefelbeiBa' ftrantü
tan
^pa"! binteniffen/ baer mebe iftbem boo?tjjbs ban toegen giftraet gep2oponeert/ om te berfaoeben en te belet; *>an &e
SXoLbeferitanben/ berbonben macb getoecfl fijn in eniger ten alle b02bere ono2bentlijfte bergaberinge ban be jggg
lowöe. maniren. 25eIobenbe e« ftoerenbe boo?t0 be geuni? ( gemeente / enbe replijften en berftlaringe ban be bw.
5, eerbe iSebcrlanben/ namentltjft ben pjobincien ban 1 ^opluiben baer op gebaen/ en baer en boben befe «
,, 252abanb/ <öelberlanb/ ©laenbcren/^ollanb/^e? I boo?fcïj2eben iBagifïraet en l|opluibcn bolftomelijft "
,5 lanb/ etc. enöaregeaffocieerbe/ mitfgaberies ooft ben 1 gcboo?t3ijnbe/ op alle 't gunt bunlicben belieft Beeft "
v> itanbraeb en (©berOeibbp ben Staten banbe boo?* be boo?fcft2eben 45ecommitteerbenjS bo?ber.ö aen te "
»fcb2eben ©20bincien in geftelt/ getrou/ geft02ig en tjienenofbertonen/ öebbenbeboo2f3(föerommftteeC' «
j, geïjultte toefen/ enbefelbeallebebulpen affiflentie/ 1 öcnsf uitten naemenban toegen [fijne «rrcell: en ber= "
» na mijn bermogen te boen /tegeng ben boo?f3 Coninft 1 ftiaertgeöab/feggenbeenberftlarenbebpbefenopelfce "
j> ban,§pangien/ fijne abïjerenten/ en alleanbere be0 ban be boo?f3 poincten en articulen fo bier na bolgt. <e
j> Eanosf üpanben / en boo2t0 al te boen bat goebe en ge^
^Jnben eerflen batbe föerfte of €Doer mette ttoe &w
jj troutoe ingefetenen en Hanbfaten ban be boo2feibe ge* mém ban 2Hnttoijft/ al^ toefenbe be p^incipaelfle {£$£
m unieerbe ïanben fcfjulbig fijn te boen : fo Oelp mp <©ob (ierftte baer ban men enige fcfjabe of ongemaft foube te ban 0*
,ï ?lllmacBtig. ^filbuö gebaen en befloten in be bergabe* bertoaebten ftebben / item 't conbent ban 25etljlcbem/ «>n)"j>
3> ringe ban ^c generale Staten ber geunieerbe 3^eber? en 't l^eplig i^ruiiS <&aftï)up$ I fullen toerben gebemo^ JJJJ j1
3» lanben/ in'ief(©2abenbagc/ benz9-31ulp 1^81. <0n« lieert en toecb geb2acht/ en bc materialen ban bien to?eng
» ber <lonbgefcb?eben/ terojbonnantie ban be boo?f5
geappliceert tenp20fijte banbe b20utoeenconbentu* bultE"
5' Staten/ en toasfonberteftent/ Houfflijn.
alen ban 9!lnttoijft / be conbentualen ban 25etljlebem / ^™m
en 't<0a(l-bunö refpectibclijb, ^e£ fal be USagi- rccöu
31aerbic&t op 't berlaten ban ben Coninft ban
«
jtrat (jet boo2fcb2eben <0a|l-l)up0 accommoberen bin*
ban
conbentualen
He
en
^tab/
nenbe boo?fcli2eben
^pangicn.
25etfjlebem fullen ben felben mogen berfien ban babiüTe staten Van 't geVnleerde Lant goed ,
tatie of tooonplaetfe nabaecgoetbunften, Cn belan* «s
VerCLaren phILips Voor haer Vlant VerWoet :
enheerfChappIhler,
recht
VerbeVrt aL zlln
nenbe beb02b?etimmeragie en buifinge tot^Cnttoöft/ 'c
befelbe fullen bpbeb?outoe en conbentualen ban %m> *
oMzIInqVaed'WreethlItentlrannlfler.
top geb2uiftt en befeten toerben/ toteenbjpcBabita* *<

2ÖI
nfnge
Oorfpronk der Nederland/b Beroercert.
» tfeoftüoonpla^tfc/ fulMetegentooo2beujftflaen/fon* ftraet boen en betoijfen fullen beDö02lpeBuïpe ena|fi= boen ttt
» ber Dat Bcnlieben bp iemanb baer in eenig Dinbec of iet* iientie»
€n alfo men berflaet/ batfig binnen ber Stab en banbe
» fel gebaen fal toerden.
erg ei
Xianöc ban ötrecOt ontboubenbc3ijnbeleenberfcljei* raïïenc^
*J,*bannen
ban
gelijken
afbjenen
en
toecB
b2engen
fal
fós S» Itoteng Capeile/ en be materialen baer ban ben perfonen/ tik Op ben iBagifïraet ban beanbere
8Le
boeit
<?fiie. Bomenöc/ impioperen of berftreeften tot bojbemifïe Stebcn of $?obincien uitgefet of boen bertrecfien bertrec*
fan
be
Came'
<©tnfan>
BfrjS.
3tjn/
fal
be
bootfc
Brcben
jfêagi
ftraet
ban atrecijt ben of
- banöe fortificatie oer boo2f3 Stebe.
fjtem batmen ook aföjeften fal be Buifen (taenbe fobantge perfonen latiterenbe/ of ficb Boubenbe bin*
»
nen bare jurifbictie of bebjjjbe/ eerftbaegg boen ber* remr &te>
anbe^
J5 boor aen buiten be (€olle-(teego,-poo2te totbe<0an0(teeg toe/ en bat be|Bagi(traetbegeintere(Teerbeb02* treeften : mits? bat be ^opltiibcn elfttf in baer nuar* perfonen
uitgefet.
geren of intooonberg baer ban contenteren fal / inbicn tier bp gefcB?ifte (tellen öe namen ban aifulfte per* plaetfen
55
fuir beljoo2t.
fonen/ en be felbe ben officier oberlcberen: €n fo cc
toe öe
<&at be goeberen ban S. Catrijnen / S. pau toeia / beel 't £>tkljt
t / fal be boo?feb2eben jBagi* u
^ en Catfjupferg / mitfgabertf ban be ftegulierg / en firaet bo?beren aengae
en be Banb
Douben bat ban gcljjft ge?
baen toerbe uit bennaem banbe Staten/ bppiaenrcatc
itcTn'a/ toerben
al,e a»öere
Cloofters
ban ftëang
en ©routoen/
fullen
02bonnantie baer op te maften.
ipow
geregeert/
gebruiftt
en geapplicee
ct/ fuljc
be of Salme
boorfebjeben naagi(ïraet bebo?beren cc
'kJf'm Staten '# &anb$ ban ötrecljt aireebe geojbineert met alle bebe
mogeli
jke
mibbelen bep?obifie banfto:enen
;,„, Ijcüben / en nodj fullen mogen o;bineren : <3fn boegen amonït
ie
/
mitfga
bertf
be fortificatie ban ber Stab/ en banenbno?
f f. nocötanjS bat be boo2f3 fBagitftaet goebe toefiebt ne*
re
. » men en 02b2C (lellen fal /bat befelbe goeberen niet on* bp ben peeren Staten aenBouben / bat be omleggenbe tie
©jottffTe
?j nuttelijn of onbel)oo?lüfe toerben geronfumeert of <©02pen baer toe belpen/ al£ bp te felbe fortificatie aramteonr*
» boo2geb?acljt / en beljeltelijft bat öet !fêan£ 232igit* groteinfts gepioftteert 3önbe/en in tijbe ban oo2loge boen / en
» ten Conbent binnen befcr Stab fal toerben geap* en beleg baer toeblucOt in be Stebe nemenbe met baer beccrmenten
ê>tao
en.
te fo?ttfi>
» pliceert en geeigent tot een ScButter#-Bof of boelen/ bceften en Baeffelrfte goeberen.
Snfgelür fal beffêagiftraet befer Stab eenige uit genbebe
j» baer be borgerg en ionge luiben metten töoer en 25ogen
beu
?> fien felben mogen oejfenen en exerceren boo? Ijaer plat- ben fjaren committeren / beneflfen^ be jegentocorbige banS3efan>
erecuteurs& ban ben teftamente ban toiilen €02neli£ fSeita'
?5 fierofgenoecljte.
<©at be boo?f3 iBagiftraet be banb baer aen Douben ban jBierop 3&omp2ooft/ op bat bet fcibe te(iament jlKterop
cerftbaegiJ macb toerben necffectueert / en ten efnbe en beu
cla:i
fal/ 'jf
batBlanb^banötrecDt/nopenoeb'inbibitiebanbe
be refoïutie bati bc boo2fcö?c'ben'^eeren^7a- geb2acb,t: <£nfalbe |Kagi(lraet ban gelijfte ooft 02b?e ban £>.
ten
©cften
fWi> wttitK ban be Soomfe Religie ten platten lanbe/ I (tellen /bat \)tt te(tament ban ®bomaö ban Mm- ©ora' be
ü!1Sll5ectIen
OfeffttWtttt
*.** ö,at alle & Rlocften in |toerbe
berfte /gebifiteert
in fön leben
^§. gans
eerjten
/ en beften
be re&cninge
ban bemetten
goeberen
ge*
ixitiz
^02pcn ten platte
n lanbe//uitgef
onbert
in
elbe
3&02P
lamfec «n/ftttc binnen ötrecljt geb2acDt en betoaert mogen bo2bert/ ten einbe op 't fterfDutó berfien macD toerben fterhert.
cc
Wc toerben/ tot beïjoef bah be Staten / omin tijben ban nabef)02en.
pjoofl1
95efatu
IK nooi> berooft of geb2inbt te mogen toerben ten gemee*
^öelangenbeb
<£en8oö2n.si
ban
^inte
jBarien
m't
flenbe
be
nc beften : en bat be Rlocften ban alle be feloofterö bin* zu artrjftel geroert/ berftlaren bé boo2fcb?eben <6e- nen.
^teu#
Cenfto»
3?an batt
„ nen ütreebt afgebaelt en geb?uiftt fullen toerben om committeerben / bat men bictf aengaenbe Ben fal [jefr ren£
„ een accoo2tbacr ban te maften / of bergaberen tot Det ben te reguleren na be goebe toille en intentie ban fijne cc
ure-toerftinben^om.
5F.(0. en bat oberftilr ben beften en Capittttlaren ban cc&. Ma*
>'
^at
be
boo?f5
jKagiftraet ban gebjfte goetbeboo? &. USarien fullen bltjben ongemole(teert/ uit fabe ban
jtpn boen / en be l)anb baer
aen bouben fal/ bat be mibbelen alle bojbere P20ceburen onber be berblaringe en belof*
feu
bpbe peeren Staten geraemt/ om een Seminarium teniffe bp benluibcn te boen / acljterbolgen 't fefcijbeng ttoeeof
'
:üm boo? jonge ftinberen alljier op te riebten / bolgenbe be ban fijne €rcellentie acnbe|iaagi(tracten l^opluiben CC <5eett
ben batt
„ <©eref02meerbetëeligieten effectegebraebt toerbe/ fo befer (tebe/ ban bate ben i 5Juln lefileben.
gtem bat ban nu boo?taen in öe JiBagitfraet ber ©opluf*
„ fjaeft be£ boenlijb toefen fal. €n bat ben inftomen ban
ttti
„ ben <&\p/ a©a^/3©ijn/ anbersf eertijbö gebeftineert boo?f5 (tebe niet meer l^opluiben fullen too^ben ge* b}ie
tnöe
Soogden
(telt
of
gecommitteert7iJöart
ttocc
of
b?ie
ten
boogden/
'H9J tot gebjuift ban ben balfcben <0obief-bien(te / ber*
» (terftt toerben tot onberboubinge banbe^2ebiftanten op bat be gemeente ban be ^opluiben te beter gebient ftract te
JIKagiV
» en ^ienaetiS beö <©oblijften 3Qoo2bö/ bolgenbe be re* macb toojben.
» folutie ban be boo?J3 peeren be Staten.
get
bat be SCctillerpe meefiero1 ban ber ,§tab met Senbe
fteilen.
cc
v ïBat infgelijjc be boo2f5 IBagiftraet metten peeren allegjtem
93elan^
leenbe
bojberenig toeber
te ftnjgen
ge*
Staten fp?eften eneenige mibbelen abbiferen fal /om fcljutneer(tigöcib
ban be (tab/ fullen
bat goettoil!
uitgeleent
i$ : €n't bat
uitge»
l be gemeenten te folageren ofberlicfiten in'tgefjeelof be boo?f5 |Bagi(traet bp be Staten biligenteren en be* 43efcgut.
fal b'ejcecutie uit
banbebe geconfifgueejbe
goeberen.
i-finf beel ban ben 3Jmpo(t ban üBalerije/ fo bele be.ö boene * b02beren
^atooftniemanb
|Bagi(traet/nocb
uit be ccraer^
pan lp toefen fal.
ban nu boo?taenifal gecommitteert bc bet
ij" ^3tem bat alle be gene tie in be bergaberinge ban be acbtJ|opluiben/
toerben
totten
ontfang
ban be ^tabofge*
W Staten '$%atib$ ban ötreebt compareren/ fullen ge* meene HtanbiS-penningenof / betoint
uitgefonbert alle be Came* banblleen
Jöe fiouben toerben te renuncieren of berfaften ben ^aitf en raerss ban be^tab na ouber
getooonte/ op batmen «S(teameen*
ijebec
öcn tfoninft ban Spangien met allen Baren aenbanft /
itateti alö toefenbe en geljouben 3tjnbe bp be generale Sta*
te beter fpje&en en gebieben fjebben macb, onber be cc^ope
«Set
ten boo? fo?mele en capitale bpanben befeö Sanbief/ <®ntfanger£.
rn
^.*
rent
fang<®
liunci'e*
cc
11 ban . bolgenbe Baer refolutic lejtmael tot 3Cm(ierbam geno*
gjtem alfo fijne ^inceltj&e €rcellentie ban fonber*
11
mentenbatterboo2taen
niet
meer
perfonen
compare*
linge
meeninge en intentie ejS/ Dat beburgerjefenin*
mi/
tooonber.ö
befer &tati I in goebe ru(te en (tilligöeib Ie* cc
'JnfnK/ ren fullen uit elft libmaet ban be Staten opte bagelijft;
n al^ fe bergaberinge banbien/ban nuonlanrgerefolbeert
ben /en baren |Bagi(traet en <®bcriglieib alle beboo?* cccc
e0/ te toeten/ tyk uit be <0ec(telijftbeib/ b}k uit be Viifc Itjbe rebcrentiecn ge|)002faembeib betotjfen /alleen
>i am«
berfebap
/ en ^k uit be Stab en SteDen.
goebe CÖ2i(telijbe <0emeente na «6ob.ö 3©oo?b en
ng.
alle
<©ee(telnfee en aBerelbitjbe recljten fcfjulbigejSte cc
<©at ooftbeiBagiftraet berb02beren fal/ bat be re*
JrtDoü
ti bc
folutien ban be boo?f3 peeren Staten / baer bp alle boen/ fonber kt\ne# metbefojbreenconfufieteatten*
efteljj- 43ee(telijfte perfonen gcmteröiceert toerb be blecfclje* teren /aen te recljten/ of berfoeben/ aliei in boo2leben
Xe ïlJflc wnberfatie met bare maegben/ of anbere/ ge* bagen gefebieb e$s / met grote onlu(te en b2oef beib ban a
erecuteert toerben / na Baer fo2me en inbouben.
fijnber €rcellcntie. ^o e(i bat be <0ecommittcerbeno7 c<cc
•tecon*
om boojtacn fobeel besf mogclijh eö te berfien tegenin
cfatie
•gitcm
bat
alle
Camèraerg
en
^Dntfangertf
ban
't
ge
meen Sanbsf of Stabö penningen / eerftbaegiö rebe* alfobanige ono2öentlijKe t'famen-ftom(te of bergaöe* cc
»«tja.'
ninge boen fullen ban alle boo2gaenbe jaren/ en bat ringe ban be gemeente/ uit ben nacm ban fnnc €rcell. cc
aeg»
alle reftantcn geeretureert fullen toerben metter baeb / geftatueert en geo?bincert Ijcbben/bcpoincten en artü*
n.
cc
)a;,j.ct baerII. toeDeel.
bei^opluibcnbe boo?fcD?ebe Staten en Jtëa* üelen ijict na bolgcnbc.
Aa j
3®il*
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Het feftiende Boek.

3B!llendecn gebiedenbe ecnen pcgeljjuen bientaen* j jfèobetus
/ en ^Barnetn^
&eïmicru'u$/
be 45cref02meerbe
föeltgtc
ter eenre/ $>ebicanten
en ^ermagacnmaclj/tocl c^p^cffdültcrt tsat bpbembaernafal ban
<£lconiu$ / en €rafiW 25acfeer / f^cdtcaiiteu in
bebben te reguleren bpp?obific/ en tot dat bp fnne <£r-- nu0
«§• <3!acoö0 Jserfie albaer ter anbere 3ijbe : €\\ na
f °#** cellentic anders1 fal toefen geojbineert.
,gtad
ber
ban
en
ï$opluib
Ö« öcn eerden/ Dat be acfjt
X
bat Ijen ban be ^Bebcputcerbe ban be" USaotdtauacf alie jaerjS/ na bat De JlBagidraet bernieut fal 3#n/ tcn ten beiben 3tjbenaf-geb2aegt toerde/ of ben ecnen
©fffden |jai:c officie fullcn (lellen en obergeben in banben Dan op ben anberen iet te feggen Daöde op malbahdetg
p?ebtcatien en leeringen/ feggenbe be boo2fe jföagr
ge;
felbe
be
bp
aet/om
»tgidr
geton
toen
öennicu
teïn"
öftttian continueert of anbere in Ijarc plaetfe gedelt te toerden / (iraten batfe begeerben te noren en te berfïaeu'/ of L
be ma> f0 mcn betonben fal te beljoim
aefcfnl onder fjen-ltu'ben
fouberao*
#?7w
gen jijn/gucflie
op be of^oofMtucnctrban
be CltetdelnFte
jffe^uantei
gidcan. ^.u jjc lucutoe gehoon en aecönrinuccrbe l^opluiben eemgc
" ben bernieutoben 3Barjt(tcact ban der^tab iobenen iigie
/ en op hc bcibespöcnberttlaert/datfp
btfct'pïme of o?beninge ber Sereen.
'^o^Jn{
Debbcnfpacn
aengaénöe
^ms
*
Ijanb&ou
/
ren
refpecte
/
amen
(set. bS ftoeeren fullen te gebootf
be^ooft-fïucRenbanöe
<£b2i(teiïj»c
Jfidtgie
/
notlj
op
ten
qg
: alleo?dinantie tot toel*
beuigop' ben en (lethen/ alö bat beDoo2t
juiücn te■>•> jjaert ban be^tabgemaent/ofnoclj te maften /te Hel* maibanberS p?cbtcatien en leringen geen berfcljil ljaö« f*£*\.
band baecacn nou- ben / en öp ben anberen niet tolden te fpjeben / en datfe atemJ
bc
en
en/
executer
en
en
effectuer
pen
ben/ bat be Auditie macl) toerden gemainteneert en j tenbefdc3ijöenbe t$ooftdncfccn ber Religie begrepen wnwKI
in ben <£atctl}tfmo boo? goet (nelben /en belangende Jw
" geconferbeert.
be €tj2iftclijbe bifciplinc/ 02beninge en regertngeber öcigotj
nemen fullen / battcr geen kernen/
me " <©at fP oof! goebe opficljt
toerb na eenige monbelinge communicatie ftucuei
moibew ono?bcntcHjhe bergaberinge ban.be gemèentiïgemacHt
Kitjhe herben/ en fo baer eenige bcgou(te gemaent te toecben/ baet ban gef)ouben/boo2 goet gebonben/ bat alfojjBo^ J"jS
SeïS befelbete Delpen doren/ en batfp lutben m baer-lui* betu0 en |i)clmicbH# bp Qt^tlrM^ Dabben boen (lellen i~tcuÜ
fiocertfn ben bergaberinge niemanb fullen toelaten /ban Ijaref b'02beninge üc$ fèerben-raebg/enbandc berocpingc «ia te
beletten," Iuiben
«seüdfjebbcrcn/'tentoaerfpbp
ber dienaren: bat baerom €lconiu.ö en 25acïier be feU
baer toe berfocljt of b^ne'tmcerendeelbanDen-j
|Bagi(lraet baer toe befoubcnobernemen/enbifiteren/
en gebtfiteertbeb'
bende /alle ftoarigbebsn die fp baer in bebinben foö*
Z » fpectalija gecommitteert toaren.
ben / allegeren ter eerder bergaberinge/ om alfban in
seSne ®^t be genieene bojgers en intooonberg ban Uu p?efeutte
<©ecómmitteerbe ban ïic üfêagttfraet t^üen
^^ev^recljtbel^agidraet alö <©berigljeib mette acljt ^op- be^lbe tebanbe
confereren en alle btfterenten te acco2beren/
5ÏÏC|LW Uüben fullen laten gebrcrben/ i\\ 't o?boneren en öör* mittec «ulpe ban <j3od: mibbelertüb foubet allcg in
'tgene rergoebet berfenertjeib en con* (late bbjben ter beiben 3tjben fult Dct toaöt
beren banber alle
firÏÏtlcn ferbatie
«op'ui»
fclber <§tab es bienenbe.
(W.4'
PCIIf,,lV lü^aei: mbien fp petbjea bernemen motljten be boo?- feb^ifte
3£eboo?f3
namenpoincten
't boo?f5bare
geober/ €lconiti!Sen
baer jegeng ©acner
fp op eenige
mA ffHJeüen «^tebe terjens te gaen / of tot toelbaert ban meningeen
bebenningen obergaben/bocönonbeubfn
ijorberen ber^ab tebienen/ baeutoe fnban eebss en naturen
boo? bietijb niet ber(laen/ en bleef bte fahc
jBa- anberen
banbenennen
felbe pemanb ofte
't
3ijn/fulien
berplicljt
toegen
notn
lange
alfo (iaën.
faften.
giftract of banbe ^opluibetraenbienen/
©e
^c ^2ince ban ©rangten nu langen ttjb in be guar,fitëag> geben met allebeöoo2_uj&eo2ö?e cnreberentie/ fonbec
tieren
ban ^ollanb en baer omtrent getoeed (tjnbe / en ^ $j
baer
toe
te
manen
eenige
bergaberinge
/
onojbentelijfte
ftt'flten
in«
in
aJ Jcji
op
aïle^fo
beel o?b?e geflelt Debbenbe al^ öeiti boenen te:i
ï>r «
t'famenlopinge
ban
be
gemeente.
te Wf<
<Cn op bat alie be boo?fcfj2ebe pofnrten en actijnelen toasJ / te toeberom na 25?abanb / baer men Dem grote- J"!^
ban inboen
babbe/
bertrocben/fo
00b befijnbe/
Statenbaer<0e-beu *5S
enrtm t ÖCi£f u ^ettt moOen toerben geeffectueert en acljterbolgt/ Itjr
nerael
ben
i^agebetgabert
getoeed
na
m^
jegeirtooo?bige
|Bagi(traet/ en begoebe
boo?f5
berjoo"
me te. Öebben
^opluibenbe ber
boo?f3^tabbelooft/be
tjanb baer mebe bertrocben fijn : bocD boo? Det bertreb ban be fel? f?"3/8
aen te
beij&ben Stanbraeb in be lanben leggende aen befe 3ij' t,00£
beneffeno1
/
o?binantie
befe
oberfulr
en
/
öouben
te
lZ™lie
fea-nea. aen
fiare
met
/
be ber IBafe p2omptelijhopgerecbr/ bolgenbe bc in> «f» on
onberfeïwben
mebe
onfe CommiffarifTen
getooonlpefignature onbertchent. ^ïlbU3S gebaen bin- dellinge baer ban gebaen /en fijn baer toe fe&eretrcf» "'f lte
" nen be boo?fcBjebcn (lebc ban atreebt/ opten rrir. nigbelllanben/
felijne erbarenenbpben
beguameperfonen
uitaüe bebcre^
3n'niu
Staten
ban
be$20binr
ren
ge
rarote
Brevan
n
Walrave
teBem
0Onbcr
<éntoa
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"^[HlÖ
bo?en/ bpben graten <0enerael geo?bonneert en ge^ J^Jf'
,*' derode, looft de Menin, Nicolaès'van Zuylen , Rheyn" haert van Afewyn, Lubbert van Parijs , vari Zuydoort, committeert / om ben boo?f3 lad te aenbaerben en ben JJ"',",
baer in te reguleren nabolgenbebe indructiebenlieben na.
" Pieter Feyt, Ian Spruyt, Willem van Cuylenburch, Ian baer toe gegeben/ to^terombe Staten <©eneracl boo?
" IaeobfzvanLeemput,"MUthijs van Heynf berch, Pau3> wels vanSchael , Barent van Stel, R. van Bochoven, Daer bertreb/ aenalli'n <©berflen/ Cclondlen en an=
M G.vanderVoorft, Cornelis Gijfbrechtfz.vanCuylen- bere in Iscfe guartieren gefcb?eben bebben/ bat fpben
boo?f3 3lanbraeb fouben Ijebben te bennen/ refpecteren
" bureh, Claes van Leeuwen.
~ " omtrent be felbe tijb toaffer oofe ttoi(i binnen UU en gefjoo2famen/en bat fp in alle faben baren toeblucDt
tot Den fouben nemen en Denliebenna berfelber bebel
ttStit reebt/ tufTcbcn be i>2ebtcanten ban be <©eref02meerbe reguleren/alief
of fp luiden baer felfsS tcgentooo2big toam a*» ïleltgie in be mee(le föerften binnen ötreebt / en be
gjfl n* Bjebicantenin^. ^acobö^erne/ ter oo2fa«e bat bie ren / en ban iscfc tijb af bebben be felbe Hlanbraben be
öï£erbegeen€onfi(t02ieofföerc6en- faben ban befe guartieren beginnen bpberDanbtenc*
^.g[acob
banbe
S,
üantcn
raeb babben
/ en een pber ten SUbonbmacï toelieten op men,
^e €ert0Dertog iBatbiaö berdaen bebbenbe bat ^
ö« «se* jjacc ejgenc uep2oebinge en onberfocbinge / fufiineren*
be^taten
<6enerael ben Coninb ban ^pangtcn afae^ ei -rtr*
meeWe be bat bctotjle fp onber be befcOerminge ban een €ft2if;
tuuqfg teltjne €>bcrljeiö toaren / fp geen ükcrucn-raben ban ftoo?en enbem ganfebeujnen berlaten Ijabben/ beeft &w»b
ï*?!?' noDC Dabben: maer betoijlc baer ober tuffcljen ben en in 't lede ban gjulio bet gouberncment gencrael ban f5S
berfcfjil toaö/ en be gemeeue 't j^eberlanb gerenuncieert/en toeberom gedelt in ban- min u
P2ebicante
b'anbere
Sen
me uan man
niet toift
toaer nin l)et berfebil gelegen toa0 / en o* ben ban be Staten «©encrael/ be toelbe be felbe remin* öt *m
ciatiegeaccepteert
bebbenDienden
fjemcenbedanïit
eerlbb J[fI,M'
^fl!a, berfulr uit ecnen onbebaebten
pber / b'eene mette ecne/ affcDeib
gegeben / enbebben/
ban fijneen goebe
lücriie en b'anbet mette anbere toa<s bou^enbe, &o bebben enbem
tot bereertngc en banbbaerbeib 50000 gulben
mcöcaw be jISagt(ïratenber(lab ötrecutracbfacmgcbonben/
baiV' be ^?ebicanten ban b'eene en b'anber Kerben boo? ben jaerlijr
toegcfeib/enalo'
Ijpnu in alle
fijne faben 0202c
gedelt/
enljem
totbe
rcifegereeb
gemaebtliabbe/irt
teDebben.
ontbieden/
ben bagcboo2^cbout/25ur=
4 lïugufti ifS'r» gebaen Dp ben 29 <0ctober ban 9üntteernen gefebeiben / en
3£ltoacrgelijn
ten fpfelben
gemee(leren / en <6ebeputecrbe ban be USagiftraet/ te
na ïüHiitflanb. land ban Clebena'Ceulenenfoboojtö
toeten ben ^>cDour/ be t^ccre ban 252abcl/ eer(ïe ©02^ reiöbeboo2bet
gemee(ler / gian ban beunen / ^eter 5Foep/ 5^ieb be (Cot 3©oerben f)aft be P2cbicant ban te Confeflïe ^e
<©oper / ê§cljepencn / llBillem ban ^2ielenburg / en
5fi02i£ ban aDebe / iïaden/ genomen 5|jn ^ermanu^ J ban 3Cuf burg / in be Jier&e die fu be ^ui.o'ncrbe noem? #tfD{'
ben /omtrent befe tijbfeer Defrtg tegen bepraten P?e*
ge^ {J^J*
feffw
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pjebiftt / en op 't ffocl gefeib/ bat get Baer niet geoo?loft
toas ben Coninft Dan ^pangicn Baren uatuertijften
til w ctf-l^eecc/ om ontroutoigljeib en tprannpeaf te feiten/
Atte> en bat Den eeö öte op fuift affetten gefunbeect toas/ met
en bet
goeöcrconfcicntie nietftonbe gcfcBieben. 3&e Staten
letten
é»tatcti Uier ban bertoittigt fijnöe/ Bebben De Ifêagiftraten
kraet/ baul©ocröen gcfcljjcben/öatfeUen Daer op infame*
tipen&e ren en Baer oberfchjijben fouöen toat baer af mocfjte
te tier*
toefen / alfo baer uit bcrfeBeiöen inconbenienten fouöen
aten
tan & cm
mogen ontfiaen. 3£c iBagiftraten Oen Daer op aen ee*
tanini!
nige bc p?eDicatie alDaec fcerjuenterenDe getnfo^meert
a ti
'§pan> Bebbenöe/cn berftaenöe öat fulr toaerachtig fcoajof/ Beb*
■ten en
en ceb ben Bern Den 16 SCugufti iu 't ^taDhuis ontboöen en
'tier o?; afg*b?aegt toat ban öe fafte toa.S: BP Beeft öaec op boo?
anttooo?öe gegeben / öat Bet toaerachtig toas öat Bp
fuïftS gep?eöiut uaööc/ öat BP ook 't feibe ais nocB öoen
toilöc/ en öat Uemban tocgenfijn amptalSeen3&ie*
naec CB^ifti/toefionö ful(s0 aisonrecfjt enoncB2iftc*
lijft te ftraffen. <©acr ober BP bereiö toas alles5 te ber*
blagen toat <0oö öe $|eere ober Bern om öefe beftente*
nifTe fouöe toillen gebengen.
«©en rir. Sïluguftï Beeft BPfulfte fijne mentnge ooft
1 1Qp totl
1 itjnojii' üp gefcf)?ifte aen öe boo?f5 ïBagiftraet obergelebert/
; fie mee refereeröe Bern op Bet iuöicium <©. Slutberi. (€omo
[ i?f<rr o*
ergric* 25 3Bitteb» 5poI* 6 12. ^aer f)p alfo fcB^öft : De ^eiDe:
eer w> nenöetotjlefp ban <0oD niet getoeten/ ooh niet eruent
mift
én&c Ijebben Dat Bet toerelDltjbe regiment <0oöe)Ef o?öonnan, ,.:aöm
ou
tie fp / Die Ijebben Bier friö Daer in gegrepen/ en niet al„ leen billig / maer ooh loflijft gefiouDen/ onnutte bofe <©;
„ bec()eiöaffetten/ tooggen/ berö?ijben: maer top b?a„ nen Bier niet toat De t|eiDenen geDaen ijebben/ maer
„ toat lecljt enbillib i0te Doen /niet alleen booj<©oD in
3, öen geelt / maer ooh in «©oDlü&cr o^Donnantie De0 toe„ relölijben regiment^. 3©ant al toaert Dat Buiben of
„ morgen een bolb ficlj opmafteDe/en fetteDe fijnen i^eere
„ afy toel aen/öat toare gefcljicD/Dic peeren moetent ber„ toacBten/ of Het <©oD fo berBengDe/ maer Daer uit bol„ get nocB niet Dat Bet öaerom recBt en billig geDaen fp.
<S>e oo?faben Daer met ;©. Hutfier fulbe meninge be*
beftigt en Daer Bp (te toeten Defen Htuterfen §p?eDicant)
ooftopftonf)/toarenDefe.
1. <©at <6oD felfjS bebolen beeft / Dat De onDerfaten
D'ODberBeiD öie maebt ober Ben Beeft/ fullen eeren/
b2efen en ftacr geBoo? faem fijn/en Baer geben toat Baer
beboo2t ( |Batbeii2. ) gebet Den öeifer toatDe0öei>
feröiö. i.$etri2. toefet onberbanig alle menfcBelrj■>■>
ften o^bonnantien om Desf peeren toille / Bet fp Den Co•>•> ninft alS <©berfte: item b2efct<0oD en eert Den Co, ninft. Kom. i^.eenpegelijftfponDerDanigDer^berJCJtOt

Dun Baer eere / gehoo2faemrjeiD en alles ïaat fp Ben als
Baer <öberheib fcOuIötg fijn niet ontreeften.
2, <©c P2öplject<©abiö feit} $fal. 37. ©ectoo?ne
öp niet ober öen bofen / öat öu oor quaeb Doefte / toant
Debofe tocröen uitgcroöet: maer DieDeS peeren ber?
toacljten/ toerben öat lanö erben. «Daerom of gelijft
öe peeren oncecDt öoen en Bare eebe-plicljtte buiten
gacn/ fofullcn nochtans be onöerfaten Bun toacBten/
öat fp ooft niet onrecht öoen/en öe ecbe-plic ht/baetf me*
öefp aenöe <Oberbeib berbonben fijn/ niet opfjeben
noch Baer ban öenfelben onber malftanberen ontftaen
fonber gobbelij&e autoriteit/ öorB toelfte öe onöerfa*
ten tot Baren geBoo?faemheib/ ooft öer bofer «©berhetb/
in allen Dingen /öie niet tegcnS4!5ob0tooo2bftrijben/
berbonöen fijn/ gelijft fulr in öe boo?gaenbe oojfafie ge*
noeg betoefen ijs.
3. <0ob De^eerefpjeefet/Detojafeetëmpn/i&toflt
bergelöen/ ^eut. \ %* 3tem toieefet uto.ö felfef niet föo*
mein«2. gtemgp fultöe ©o/ftenutosf bolrnietbloe*
uen/ €roD. ri.&u ban öat nicmanö locbenen / toan^
neer öe onöerfaten ficbopmalien en fetten Baten natuirlijben erf-fteeren af/ öat fp ficfj to2eben en ficB felfjS
tot reebtersf maben / toeln niet alleen tegenö <0oöe£ o?Donnantieengeboöiö/DieöatgericBteento?abefelf^
Bebben toil / maer ooft tegen allen natuirlijften recBten
enbiUiftbciD: als? mcnfpjeebt/niemanDfal ficBfelfjS
recBter fijn. öaerom ooft uit Defe 002fafte openbaer i$/
Dat fuift affetten beö natuirlpen erf-Beeren/ gelijft
nu in^ollanD tegcniefDen Coninftban ^pangiengefr lit eD / booz <6oD niet beft aen mag : toant al i 0 öe ConinftonrecBtbaerötg/ noebtanétoanneer Defafteboo?
<6oD ftomt / fo fal <0oD b?agen : toie Dat Defe Hanöen
en onöerfaten Des Coninjc / De ongerecljtigbeiD aen Den
Coningen te (traff en en te toaeften bebolea Beeft.
4. ©002 fefterift DatDetp^annifercgeringe Der bofer <0berBeiD/ firaffen fijn De^gerecBten entoo?nigen
<0oDe0 ober Den mcnfcBen / om Bare grote fonDen en
booébeibg toillen/ Zfrmt. 18. a©cn Du niet Bo?en toertft
De ftemme Dcö peeren DtjniS <0oDief / fo toerDen alle De*
1 febloe&en oberDp ftomen/ en toerDeft getoelt en on*
recBt UjDen moeten Dijn leben Dagen/ en niemanD toerfc
Dp Belpen. ^jtern De jj^eere toerD een pferen joft op Dijn
Balö leggen, ^etoölé Dan tp?annpe Der bofer <&\Kt*
BeiD ftraffen fijn /fo mag ja Den onDerfaten Der felbec
log te too:öen niet Dienen nocB B^lp^n/Dat fp tegen <® oDejS o?Donnantie De «^berljeiD toilDen offetten en bertoerpen / en alfo De bozige met nieutoe fonöen Bopen en
bermeerberen / op Datfe Bier namaeté De0 ongelujc en
1 ftraffen Des te meer Bebben mogen/ Quiacrefcemibus
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onDerDanig niet alleen om Der ftraffen toille/ maer ^. naatB. 7- «&P2eeHt CBjiftusi onfen l^eilanD en
ooft om Derconfcientien toille. ^toijleDan beiDerlcp ftemelfe ïeeraer/ Client toat gp toillen DatuDelui*
alö onDerDanig fijn/ eeren/b?efen /en D?eigen De (©ber- 1 Den Doen fullen/ Dat Doet cjp Ben ooft/ Dat té Datgefette
BeiD / Daerom Dat fp boos is / te toillen affetten en niet enjfcopBetcn: nutoilDe jab2plijften geen BuiSbaDec
tijDeiv mit een anber niet ftaen noebte acco?beren mag: tn fijnen Buife ban fijnen ftinDerenen gefinDe beriaget
fo bolgt Dan gelijft als <25oD Den onDerfaten geöieD ge? ofbertoo?pen fnnom fijnber mijsbaeb toillen /fonbec
Boo2faem te fijn / niet alleen Den goeDen / maer ooft Den fofpfiet DeDen ficB felfSte to2eftenen felfs KicBter to
nuaDen peeren / en om Der confeientien toille Dat qua- fijnfonDerboo?gaenDe ftlageboo? anDereBoger<0berï
DeteberD2agen en DatonrecBt telyDen/ getril, alfo BeiD: ebenfo onrecBtfalt ooft fijn eenenpegelijften onDerfaten tegen fijnen tp?annente BanDelen. Êaet Dit
toil Bp met Den felben fp^euftenooft berboDen Bebben/
-öat bc onDerfaten ficljniet opmaftenen Baren <©ber- alle onDer-oberigBeüen bnüe op be Aanbenen £teBeeren / al füjnft boos en onrecBtbaerDig / niet affetten ben bebenften/of fp Bet boo? billift acBten/ bat Bare Burgers en onberfaten / toanneer een onrecht ban Bern ge*
nocb bertoerpen fullen: toant Boetoel De <©ber-Beer
boos / ontrou / en onrecBtbcerDig too2D / fo is BP nocB- fcBiebe / toilben opftaen tegen Baer/ en fp fonDer erften^
tanSeen <®bcrueib/ fo lange Bem<0oD in Dat officie/ teniffe Boger (©berBeiD/ Die ober beiDer partijen macBt
Dat Bp o?bentlijfte toijfe ingeftelt Beeft / blijben en fitten BaDDen / Baer eere en officie beroben : toaerom Doen fp
iaet / toelft een groutoelöft tp?an i^ l^erobeS De feinDer Dan eenen anDeren niet Dat fp toouDen Ben gebaen Beb^
moo?öergetoceft/ iBatB.i. nocBtansnoemctBembe ben/ en beb2pen bes eenen anbecen niet Diesfp felfS
^.(©eefteen Coninft: Defgelijr lefen top i.^amuel toouDen bebjijD fijn / alg CB.nftus' gjefuss onfe ^eere en
24.. Dat i©abiö Den^aul fijnen peeren Coninftnoe- Dat natuerlijfte recBt leect.
met / Boetoel Bp met onrecBt ban Bern berbolget to02ö/
6. g[s De (©becBeiD boos/ fo is <0oö Daer/ öie ontal*
en^aulom fnnent toille bc groutoelijhc tprannpege- iijftc miDDelen Beeft Baer te ftraffen /Dat niet noDigtö
ocffcntljaöDe/ öatnp 8? P2iefters bp eenen Dag liet Dat De onDerfaten ficB felfS to2eften/Bace o?Dentlijfte <©Doöcn / en l^ob Der 5B2ieftcrs ftaD met De fcBerptc DeS berBeiD met bofen confeientien affetten en bertoerpen/
ftocerts/beiöemans/ b?outocn/ hinöersenfoogftin- ,§ap. 6. 45p boert uampt niet toel / en BouDet geen
DcrS / offen / efelS en fcBapen geflagcn en omgeb?acht. recht / en Doen niet na Den Dat <0oD geo2Donneert Beeft/
^§0 lange Dan «SoDfeifs De bofe <0ber-ftecren ban De Bet toerD ganfeh groutoelijften / en in fto^teoberuftoftoelen en officie niet onöerfettet / mogen öe onöerfaten men /en baer toeröeen ganfcBfcBerpgertcBteoberbe
A a +

<©ber^

84
Het fêftiende Boek.

(roi.41.)

Den bermaninge gebaen DebDe/ Dat De onberfateni$8ï
fflw&tm gaen. &XMMPÜ fuut SCDïmeïecD. 2f«t» / 9» banDefe HanDenDeu Coninft ban^pangicnaï^Den
&aiil/ ^amuel 2i.<3|02am/2. par. 17. «Daerom
natuerlijften en met reeïumatigen eeDe aengencmen
feibDe P2opftcet 3B>abiD/ $fal. 57. ftecjbefte öeü €rf-tjcere niet mogen metgoeDe tonfeientien beila*
peeren en toacftt op ftem / Ijct të nocb een ftleine ujD / ten.
fo të Der goDlofen niet meer»
3©atnuDeneeb aengaet ban fnlfter berlatingc tre^
7. (DberfteiD beranberen en ©berfteiD berbeteren
fijnttoee Dingen/ fotoijb ban Den anDeren atël^emel Coningo1
alö Deö natuerlijften Crf-fteeien/ i$ litt}en HerOen / beranberen maclj licljtelijft gefeftien / telijft uit Den boegen gronDen te oo2beelen / of Die
met goeber confeiemien gefeftieben mag of niet : toant
bcrbeterljeiD is$ anon- na Dien De faue Daer op Den eeD gefeftien fal / niet mag
maer bet iö perieulootf / entetDat berbetere
n ftaetnietin
tucrgof mimi»/ toaeromf
onfen toilie of ftanD/ &p2acft. 10. ^©at regiment op boojbillift eureeftt erfcenb to02ben/ gelijft fulrboo?
aerDen fïaet in <0oDes ftanDen/Die geeft ftem fomtijtjS been genoegfaem betoefen ijs / fo moet Den ecD ook on =
eenen Ducfttigen regente/ Ijctftaet tn<0oDe0 DanDen reeftt en een mif&jiuft De£ <©obli)fcen nacni0 31111/'
tegen Dat emfïbaftige fteboDCobë/ €roD.2o. <0p
Dat Ijet Den regente toel gebpe.
8. ^e ^.fcDjiftljouD ons? boo?bat erempel TO; en fult Den uame De$ï peeren tttöesf <0oög niet
biDg / toelfte groot getoelD geleDcri beeft Dan Den &0? mifbjutften/ en gelijft alfo <0ob bp Dat geboD een
ninft^aul / enftoetoel bpeen$2incetoag onDerDen berbe b20iitotnge gefertet en gefegt beeft : De ^cec
femcötenJSautë/ i.&amuel 18. jaban<!3oDfelfjgtot fal Dien niet ongestraft laten/ Die fijnen name nufeen Coninft D002 Den $2opfteet ^amuel gefalbet/ bjuiften. 3Cifo ift toel tebefoagen bat op fuift ftoee*
1. &am. 16. nocbtanStoilbebpficlj nietfelfe? to?ee* ren in Defer faften fcftjicfteljjfte plagen en fïraffen
fcen / of geltjft ftem ooft ruimte en gelegentljeib ge* bolgen toerben / <tf5ob toil fieft onfer ontfermen/
noeg felfs Daer toe gegeben / enftpban anDerenDaer en ong D002 fijnen %<0eeft tot recljte erftentenifc
toe bermaent toerb/ 1. ^am. 14. en 26. ïfêaer fc Der fonDen en toare boete béngen / op Dat top
TDabiDbebal De to?abe43oD/ enfo lange bet <©oDfo ,in Den t£D Der genaDen/ 3i)nen rccDtbeerDigen too^n
Ijebben toiiDe/ leetïjp «^aul/fijneere en ConinHcijn mocljten ontlopen / Doo? ^lefum CD?ifïi*in onfen
berbeiDenDe/ totDat<6oD tuffeïjen Demen ^aulDat l|eere/3imen
gertcöte fjeeft laten gaen/ en ftem aen fijnen bpanD
een offegge/
befluit (fet'D
bp ) opibmp
Dat niet
geinjouen : Dat nu alle onDerfaten fuluen erempel te mp(€ot
Denhe
alöbat
late f emanb
beljanenbatt
De
bolgen fcDulDig fijn/ en Dattet onrecöt iö Den felben @Tp?annije en tooeDerpe Der moo?tDaDige ^pancontrarie te banbelen / leret en betuiget De fp?euue gtaertss / of ook Des Coninftg ban ^pangicn on*
Desf ^.^Hpoftd/ pHïip.4. 90 Daer eenDuget/ i0 troutoigfieiD en onrecl)tbeerDigljeiD app^ofeerc / en
ïiaer een lof/ Den Denhet na / fo toerD De %er De0 b?e^ De noottoenDige Dcfenfion tegen Die (€prannijebcrDe.ömetufijn.
toerpe / fo referere in mp op Dat beöenben Der
9. ©ele i|ifïo?ien Der ^.^cbaift betuigen ulaer? (Cfteologen tot 3©ittenberg geftelD ban Defer b?aïtjbDat grote plagen gebolget fijn/ toanneer ficfj een ge i <©f De <©berï)eiD fcbulDig 3ïjn Daer en baec
ÉanDofbolö ban Der «©berïjetb/ Daer aen fpmetee^ <©nDerfaten/ tegenjsf onreebt en getoelD te befcljut*
benenplicbten berbonDen getoeeft fijn /geneert en af- ten i €n in bouDe Defe bare anttooo?D boo? reebt
getoenDet Ijeeft. «0en. 14. flaet ban Den ^oDomi- enCÖ^iltelijb/ Daerfpalfo fcb?ijben: fonDer ttoijfs
ten/ Datfp banDenConing 3^eDo?lamo?/ onDertoel- fel tjSDefe De «©oOlijfee toaerbeiD/ Die topfcljulDig
ften fp ii. jaren getoeefi toaren / 3ijn afgeballen/ 1 fnnoob in Den D00D tebebennen/ Dat niet alleen De
Doojfulbenafbal gabenfp oo?fabetot eenengroutoe- Defenfie toegelaten / maer ooft toaeracljtig en ern^
ujftcnbrijge/ DaerDoo? ooftanDere 3lanDen ficbö^n- (telijft eenen iegelijft f3otentaet geboDen/ Datfp <©oö
rent balben befebabigt too?Dcn / enten laetflentoo?D Defen Dienfl fcbulDig 3ijn / baer te toeeren en te
DeConinb ban CaDon met fijn aDberenten geflagen l febutten / fo Beril iemanDö <©berbeiDofanDereonDer*
en terneDer gelegt. 2. -Keg. 3. ftaet ban lilöeDa Der flonben ftaer te Dtoingen iDolatrie en berboDcn «Oo^
jBoabiten Coninb / Dat \yg ban ^jfrael i$ afgeballen / De0-Dien|t aen te Dingen : 3!tem fo iemanD onrecDi en
rn beeft De getooonlijbe tinfe ban Hammeren en
getoalDtn aen
baren3©oo?D
onD'erDanen
te oeffenenboo2ncmen/
^cöapen DenConing bangjfrael niettoillengcben/ DefejS
<0oD^
Der (©berigbeiD
Difttoilö gebo*
baer ober brengt Ijp fuift een ongeluft te toege/ Dat Den/ Judicate pupillo& vidux5 non afllimes nomen
alle fijne fteoen toeb^aften / en fijn ganfcöe EtanD ber- Domini Dei tui vane: Dan DatCbangelium berbicö
Der <©DerbeiD-ampt niet / maer bet bebefligt ftilfijf.
bo?ben
too?D.
gjn 'tDe€Domitcr/
2. 25oeft fieg.Diei#
DeConinft
^ma3ta
ooft obertoinD
toaren te
<0oD Dealmacfttigc ©aDer/ Die een iiefftebber en
bo?en ban 3!uDa afgeballen/ en bangt 10. Dupfent fïiebter iö De$f bjeDensf/ toil Docb eenmael Defe be^
ïebenDig/ DiebP ban De fpitfen eeneg vdfes iietfïo?-' DioefDe lanDen/ Die nu fo lange jaren ber D002 met
ten / Dat fp altemaeï toeb02{len. ^o lefen top Dat jammeriijfte (0O2logen gepïaget toerDen/ met Den
booa Der Defïructie Dertien ftammen/ ï^ofca Delefle oogen fijner barmftertigbeiD aenfien/ en beguame
Coninft tot^amaria/ ban^almanafTerfpafgeba^ miDDelen befcljicften/ Dat De ttoeeD2affttigljciD Der
len / en een becbonb met Den Coning in €gppten ge? SanDen neDer gelegt en berDjagen toerDe/ ter ceren
macfttbaDDe/ 2.üeg.27. <©efgeiijft.öDoe EeDecbia fijns? «EfoDIijften naemö/ tot uitb2cibinge fijnö tooojDé/
Delaetfie ii\ 5!uDa ban i$ebncaDne3ar / Dieeenen eeD en tot beteringeen ttooflinge beier menfcljen/ Do?cl)
ban ftem genomen ftaDDe / afballigtoerD/ Doe té niet CbJiltum onfen ^eere Simen.
©clffij
lange Daer na Dat ganfefte 3lanD/ en ooft De fïaD
5^ie ban De i^agifiract ban 3©oerDen ftebbenDit JjfJJJ
3ierufalem berDeflrueert/ DeConinft gearepen/ en obergeleberDe fepift aen De peeren Staten gefonDen / ban
DeftinDeren boo? fijnen oogen gcflacfttet : Daer na fijn
toelfte einDcbjft goeD geüonDen ijc^ben Den uoo?-- P0^
bem De oogen uitgefleftcn/ en iö met ftetenen gebonDcn De
fcb?eben ^cDicant/ na Dat ftem ccrfïte bennen ge^ J^ge!
na 25abel geboert/ en tot itiblag in Den lanDe i^a^ geben en aengcfeiD toaë ftem ongeoo2loft te fijn om wwe
matügeboert. 2. aegum 25.
ftem te bemoeien met faken Den ftaet en regeerin- «f g
10. <0oDfeggetin fijnen ftepligen gebobcn/ gpfult
ftem|B2eDicatie
De felbe ^'
niet begeren utosf naeflen Dup$ I noeft allen toat fijn ge
ooftDejS
niet %anü8
bertlonDbetreffende/
/ en Dat l)ptoant
met Ijp
3(jne
tss. |Su i0 Dit lanD Deö Coninr ban «^pmigien alö Den bolfte anDerö leerDe Dan De faac toa^ gelegen /
ceness natuerlijften €rf-fteeren / Daerom macl) bet nie- Dat ftp een b2eernDeIing3ijnDe / De iteeftten / fD:iiuic^
manb Dcm onttoenDcn of begeren in 3ijn plactfe te beDer peeren
^taten niet
fitten/ ten fpDan Datbp tegen fulftcn neboD <0oDsS/ gien/
ftonD /en"t
en bermogen
Dat De Coninft
ban L^tfpamen
bierber=
tn
Defe
HlanDengeen
boger
tttul
ftaöbe
Dan
l^ertogc/
met bofer confeientien gco^uft fonDigê. "Bit fijn De
gronDen en oojfafcenuit Den ^5oDItjften tooojDegeno^ <©2abe en l^eerc / en De ElanDcn moft regeren op
men/ na De toelfte ift (feiD Op) alö een ^ienaer feftere eonDitien / nabolgcnDe Der felber JMbilrgtcn /
CÖ?ilïün openbare ^eDicatie aen De gemeen te in 't toelft niet DoenDe berbiel [))} ban 't rernt bat ftp Dat r
Der CD?f|ïeiijfter ^ups-üeefte alDier binnen a©ocp 1 ban JjaDDe (|c. ^ocl) lip pcrfifterenDe bp fiinc opinie
en

Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten .
11 8 r.
en öaer ban niet toillenbe toijben / i$ Dem einbeltjH De-- €cn/fïerB toefenöc omtrent j 00 paerben (3©ant ff fel*
laftuttDcn 3lanbcte bertrecben: toant men berfïonb ftcin met fommige fijnDer bcnbelen toas in 2Cugu(to
fonber laft met enige efguab2en ban De naefte garnijoe*
fijn pjeDicatien tot op?oer Der gemeinte te ftreeben.
nen/baer onber Det merenDeel ban 't benbel ban fJonR■tofyv T$ ©?icfïanb OabDe Deï|ecreban$penoo2t 200 fol* Oeer Safper ban Jpoelgeeft mebe toaren/en De bcnbelen
re aan J-Daten te feftepe- onoer bier benbels gefonben te iteibe/ ban3©armeloen Coen^ircRf5banSteentoijB/ Die
Ruiters plaerfe bebomen OabDe / getogen om<©oo2
S
om 't felbe baft te manen en Daer garnifoen te DouDen. in
te nemen/ fierRtoefenDe omtrent 9ooboetRneeOten
entttatft fiteiDe iö een <©02p in öc <£)mlanDen gelegen / op Bet uf*
en 1 20 peerben/ onber Spmon ban 3limbo?g : toat
a 't Dof y terfie tegen ober CmbbenDieb in ben <Dollaert. 3^e
SeSo* JMfontentcnDaeeleggenDc berliepent. Cgbertban albaer uitgerecBt toerbfullen top Dier na berbalcn.)
befen Doop trou $02113 ben f o. SeptembjiStot
ur
2öebelanb foufce öaer eo mmanberen ober D'anber ben* Ifêet
SiJlÖ»
D002
De beftinge ban ,$ieutoer3ijl / na ^oo2tboo?n.
beien
/
öaer
toa$
oeen
o:b?e
/
noeb
pioniert
/
noeb
p?o*
Ml.
bianbe/ nocbgclD. <E>cuitgetoeRene banbe <©mlan« So geringe ©erDugo De felbe getoaer toerbe (ïelDeïjp
DentotCmbDcn gcbluetjt/ fonbenbacr Oenen en bre* fijn bolR inflag-o?Deninge/ Ijctföennenburgferegï*
gen be omleggenbe 23oeren in o?D?e om bp DuiS en goeö ment DaerlBoneeau/ Die De ftifler ban ïïennenburg
teblijben/beSfp toillig toaren tefcBanfenenftöattin* DaöDe/ nu<©berftcbantoas/ en Jlinftooubeoberfie
ge bes toeefts te geben. <©it b2acDten te toege Clant iieutenant/ en 0et25illpfeof ©2iefe regiment Daer
te^tuöum/ ïlengers te l§ellum/ ben ïlentmeefter (CflriSoberfïe Eieutenant ban toas/ fletbe Dp meefï
3©tnb2iig/ SCuelCppcns enCoert 2502tDerts. 35at in 'cmiDDel/ en machte ban De 3©alcn ban fun regiment fijne bleugelen/ en ais DPfnn rupterijcino^D2e
<©!öampt Ö20tDt toillig op 900 gulöen : maer toat
toafï/ Daer toas geen 02D2e/Dc®opluiDen toilöenDie gcfteitDaööe / bielenfp op Daer imien enfp?afteneen
en meer anbere penningen Die opgeb?ocftt to02ben on* $ater-nofïer en$!be|Baria ( na Dare maniere) om
Der Oen Debben/ enfpja&en bcr<0mlanbenC5eDepu* biet02ie te Debben : 't toelR Der Staten bolft op bitmael
teerben gualijften toe/plunDerDenboo2t rontsom/ fo nietbeöen/ maerfpotteDen met DenluiDen/ feggcnDe
Dat DegrabcrS bediepen/ baerna roof Den fp Roepen Datfe Den biecDteDen tegen De papen en ffèonitRen.
en anbcrs/b2anbenoo& fommige Duifen/fo Dat De 25oe* j 3&er Staten bolR gnamen feer eoragieufeltjRcn met
Daer (Tago2beninge aentreeben/ Debbenbe befpieffen en
ren ooü tocöer berliepen.
^o?it5 toaögelegert metfnnboUtte^eItoertboo2 RO?tgetoeèr ban allen natiën Die Daer toaren met De
<©2oeningert:ben %i Sfltilp i#bp met alle fijn boift uit benDelen D'een D002 D'anDere in 't miDDen gcflelt/ en De
^eltoerten3Cöetoert naCollum en<Docbum berto* fcDutten aen beibe3tjDen/enboo2 aen.
gen/liptoaiefforafcD niet op getrotften/ of©erbugo
Capitein 3fêiüem$ met ben Cngelfen ruiteren en &fca &p
begaf fieft naöeiöe/met io benbel^en gefcDut: en
tien Uieutenant ban Clberbom (toant CIDcrbom laeij SS '
niet tegenfiaenDe Datmen De felbe fcljanfe te toater toel tot
fienDe ttoee
banen/ enruiteren
k
ban =üeeutoerDen
©erbugo boo? branb
Daer /)begonben
Det fpel
renben
3£at> Dabbe öonnen ontfetten / fo berliepen fp 't fcDanDeltjb/
ïu8£ mt Stomen hopman Cater / Die Daer in Der fcDanfe in met bollen loop op De felbe/ in boegen bat in beteerfle treffen fommige ban De felbe ter neber geleib toer:. v Der
met ecren
3©e|ierman
lag
ben/ De anbere toerben in De biuebtgcDjebcn tot ar linranRkernen
tot €emöcn.
gifacDoob
ban bleef.
Vieringen
en t^ansf
ter 5Soo?tDoo?n. <0jabe 3©illem ban ^affau biel met
Croon berliepent / en toerben baerna gefcDolben boo2
ItrijgöeerDt/ enooh beroo2beelt/ maer fp falbeerben De anDere rupterpen op DeanDererupterpe ban©er?
ficl) met Dare boeten. SClfo toerb ©erDugo meefter ban Dugoen floegDoo? Denbpanben/en 'tfeDeen bat Dem
SepDe en breeg alle Ijet lanb ban doeningen en 4Dm* bebict02ie nabe Staten fjjbe toilbe Reren: maer De
lanbcn toeberom in/ enOielö feergoeb regiment on- boetRneeDten ban ©erbugo bielen met groten moeb uit
Der fijn boln.
3Hoo2tboo2n en onDerfrDepten Der Staten ruptcren:
fonber Careiban 3©pngaerDen quam Denlie*
9;n
J^iecentutTcDen ouamen De HlanDraDen aen D'oofï- DotD
ben
meteen
berlo?en Doop ontfetten: baer toerb aen
uoracb sijDeDer J!Ba5en tot SeeutoerDen in ©2ieffanD/ om
bcitie 3öben feer geboeDtcn en buerbe een lange tijD / De
ecu»tot 0?D?C op allgnfflftcn alDaer te ftellen / en ©erDugo met Staten bolb De anDere jagenDe ginS en toeber bet gam
rj,é„. een bliegenben leger 't Dooft te biebcn. 3£e pe(t regneerloait be inbefe ttjbfeer flerftin beibebe legeren/ en onber febebelbober/ fobatfp fcDenen bebieto?ie aifefeerte
Debben : toant ben troo ban ©erbugo begon 00R te
■Kei] DenDuifluiben: op ber Staten 3ijbcft02ben onber bele blueDten. 5De ^CrtiUerpe ban ber Staten 3ijbe (toant
ioe o" anbere
banjfeecDelen
mm.
ttoe ban 3lacob^enb?iftf3.
^onopjes Capiteinen/
en oor <©ijfen©i(fcDer/
b?ecDt ban ©erbugo BaDDc geen gefeDut ) DonDerDe fonDer op
<8outoenburgy ^onopiS <©berfïe ïieutenant/ een feer DouDen onDer be bpanben : maer ten leden alfo be toe*
gefcDiRt Capitein / baer ^§onop feer bele ban DielD / en gen fmal toaren en bol folbaten / namen fommige ban
feer routoig om toa^. fjn fijn plaetfe toerbe SlonHDeer ber «Staten ruiteren be blurljt/ DetboetbolB banbe
Carel ban 3©tjngaerDen <©ber(le Hlieutenant ban be£ Staten betoijle fpte bierig toaren aen ïopenbe/ gua^
boo?noemben^onopi$ regiment. <©enboo2f3Hanb- men 006 in ono?beninge in'tpafferenbergraeDten en
raeD DeDenboo? 't eerfie alle De ruiterpen/ Die fp Daer (ïoten ; Daer ober ©erbugo hit fün fïaa-o?beninge toei
omtrent DaDDen/bp net boetbolR Die te Collum en Daer in een gefloten Dabbe flecn aenbomenbê met eenen ber*
omtrent lagen trecben/enbeben generale monfterin- feberben pas / De felbe in De blueDt floeg / fo Dat fp Det
ge ban alle öaer bolft Doen / en De felbe een maenb beta- gefcDut beriaten mofien/ 'ttoelö ©erDugo Rreeg: ©er
iinge geben: fp Dabben oor btjf metalen belb-|tucfeen ©erDugo berbolebefe fterRelöb met fijne =£ancier- &tatea
bp Daer / baer onber toaren ttoe Dalbe fïangen.
ruiteren tot $ieutoer3tjl toe/ Daer «fp tot Daren gelub SS^
©erbugotoaiSmet a+ flerhebenbel^ en bier banen bele gefalbeert toerben. 3&acr bleber bele ban beiiit ten
ruiters getogen te H002tf)02n in fijn boo?Deel / altoaer fijben/ maer meeft ban Der Staten bolR: toant baer tia*
Dp Dem ten befien Dp mocljt accommobeerbe/en maeb- biebcn ban ber Staten bolR toel bp na De fjelftc ban Det
tetotfönengemacBe/ met floten en anbere boo?Delen/ boetbolR en fommige ruiteren / baer bleben boob bele
bat fijn bolR goebe fïrijRtocren Dabben / tot acDterbeel Doof ben ban ber Staten bolR/ ban<02aef JBillems ^
Dergeenber bie Dem toilben bomen befïofeen. 5^02it3 regiment bleef Daer Doob/ fijnen <8berfrèn Èieutenant tam™*
refolbeerbe ficD ©erbugo onber oogen te treeften/ en öoelefSeDul/ bie in 't Eeger ban benbpanb begra* boo^
»oh+z.) OaDDe bpficD elfbenbelen €ngelfe ban fijn regiment ben toerbe/ en hopman a©tjnant ban emmeren/ ban "«>«&*
Daer HSo^gant #ber(le ïieutenant ban toaö/bier ben- bes ©berften SonopS regiment bleben 3[onR Deer ffiS
Delen ban 't regiment ban 452abe 3©illem Sobetoub Careiban JBtjngaerben/ fijn<0bcrfïeHlieutenanten nmttm
ban Hafifau / negen bcnbelen ban bet regiment ban ptetcr ban 25erejtein (Die gefueecDeert toass in plaetfe **%&
Den <£>berfïen ^§onop/en fes benbeleu ban bet regiment ban ben oberleben Capitein ©iffeber) giojiS ïïob* mm'baert/ fomen eerfl meenbe/ maer toerb na bebonben
ban,$penoo2t/inaRenbet'famen 50 benDelen/ morD;
ten t'famen (terb toefen toat meer ban 3000 boet* bat Dp gebangen toas / geïijR 00b ban 't felbe regifinecöten : ban ruiteren toaren albaer De <£ngelfe banc
ment gebangen toaren aÉillem ^enb?iebf5. en S°'
ban f^ojit3/ nocD<6oo?/ €lberbo?ncn ^cnDjiftban riaen«ootban€Dinburg: banDct|5penoo2tfe ment
regi
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ment blebert öoob De üöpluibên ilfèatbiaö Ö«r«/
«5errit «èntens/ en<Co?neltë 3£oebe(5. ban ötrecDt:
ban Dé €ngelfen bleben Dooïj De Capitemen Cotton/
25iffcbop/ iputótllemö/ en geen banbe elf benbelen
guamen b?p / of Daer toarert eenige t»oob / gebangen of
grotelijb geguetfï/ ban kapitein ïfêilliamgen Jfêo??
bcle <8fft?
gan: boo2t0meeft alle be 3lieutenantenDen entöttmeefte
r
eiren, ©an De ruiteren bleben boob
^enöjtn ban€cti en25eUctotjn Xieutenant ban €1?
Derbojn/ hopman moDöert beS&uine ban $affau£
regiment toerbmebe gebangen/ absoob Den25aron
ban ®onna #berfïe Sieutenant ban $penoo2t. ï£op?
man^otjan #ipettoa$ infön Dooft geDoutoen baer
DP ban fïerf/in fi)n plaetfe Debben be Hanb-raDen 3©il?
ïem ban M< bet gcfurrogeert. <£52abe 3©illem ban
^affauljaDDetoe! mjffeboten opfönDawa(cDgebre?
geneneen berblogca loot op fön been/ DPDabDebem
Dier fee» toel gegueten en ontguam Det toonberbaer?
lp : bant fo bP metten ©elb-oberften &om en (om?
riiige anbere Doo? Deg bpanbg o?Den gefïagen toag / en
toeücrom ban aebteren baer Doo2mofïen (mijten/ mo?
jlenfPDertoel 18 of zo DooDfïaeneer (pDerDoo?ge?
raebten. $02113 toerDe gefcDoten D002 fijn retDterDanD.
^omma bet toas? een groot berlieg aen bet Staten 3i>
be/(obele€apiteinencn<®fïicirentemiffen. <3&Deb
gen brief gc(ien ban ben 13 <®ttob2të baerna uitten
name ban Den EanD-raDcgefcb?eben/ bat ban acbtfij?
ne benbelenniet meer ban z$o Doof ben toaren ober
gebleben. 3£e gene Die bet ontguamen toaren meed al?
letoeerlootf/ boo2nementlijbombatbeleDoo?De floten
en toateren DaDDen moeten ont(toemmen.
©an ber fïjDe ban ©crDugo bleben tuffcDen ? en rfoo
mannen/ maer toeinig naembaftige per(onen/ ban
3©olf^engertoerbfeer getoonb. ^eféflagge(cDiebe
öenle^n September.

compenfe ban fijne getroubeib gemaebt <Obcrfïe 3Iieu?
tenant ban ffèerobe / en bcfcDonucn Bern met een gou»
ben feeten ban 600 gulben.
3©p (uilen öier in'tRo?tebcrbaïenbocbat^(el(ïein
meteenbeelbolren etbjfceban (ijnebacnDelen in 't bc?
ginbanSCuguftotoag getogen na <0oo?om 't (elbe in
te nemen / (p Kregen eene (cijan(e beo? <èoo? in / en betoijle (p boo? be anbere lagen/ guam ben <©ber(ten
IBarten ^cbenumet beleruiteren en(ommige boet^
uneebten en benam Den ben pao7 (o bat ben geen p?o*
bianbe bonbe toebomen. 55e f>?ince en Staten / boe?
toel ben aenffag fonber ben-lutber biete of laft toag begonnen/
fonbente ont(etten
notOtnn$ ï eenigeruiteren
en folbaten
om Benluiben
Docb aleer be (elbc
Ut Ken*
ben uitreebten / maebten be (olbaten baer accoo?t met
,§cbenb en gaben be (cban(e tk (p in Dabben / (cbenb*
Ujbober/ baerfe fonberltngc nocb geen groot gebjeft
babben geïeben / bebbenbe maer omtrent 1 4. bagen be?
legert getoeell/ en leberben bare ©berften gebangea
in j^cDenben banben :namentbjuDen<®berfïenf9fel*
fiein/ be Capiteinen 3Barmelo/ Coen^irfefó/ €f
fcbeDa/ öen<©?oft ban&ailanD/ een ©urgemcetfer
ban «©ebenter / ttoe €bellutben bdbt genaemt bitter?
fHm/ meteenige boderen ban <8berpffel. <©e(olDa?
ten trocben uit met bare rapieren/ be anbere ganfcD
|toeerlootf/ en moffen (toeren in b?ie maenben niette
bienen tegen ben Coninn. <©e Staten namen bit o*
I bergeben (eer qualijben/ en toaren ban meninge bc
| pmtripaelfle ban bien aen ben lübe te boen ftraff en/ ten
einbeanberenbaer aenerempel nemenDe/Dacr man\ lijfeer en troutoelijber (ouben D?agen / baer ben bienft
' ban ben lanbe fuïr bereiffcDen (oube mogen/ boclj baer
i0 geen ftraff e na gebolgt/ bat ih ban bebinben.
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gin 9Cugufïo iy'8i» Debben bie ban 25?abanb een jemij
aenfïag boo? genomen op '0 l|artogen-bo(cb/ ban boo? ^nif8
centge berDinbennge opten toebt bebben 't(elbe niet renboii
bonnen te tnege b?engen / en tufltben toegen eenen ban mm
5ia«-bic8t:
In septeMbrïgefChlede bil Noorthoorn eenen sLaCh, <2inbboben gebangen geb?egen bebbenbe/bie (p erami? mn'
Die Ian Norlltz VerLoor,en FranCholIs Verd Vgo bo< neerben/ Debben alle be gelegentljeib bau berflab en
Ven LaCh.
Caftele ber(taen: toacrom fp metter Da*£ op €inbD$?
ben gebaüen (jjn/ en Debben bat in genomen. 3&aec
x®t ©erbugofe «regen ï\kt grote buit bp be bobe lagen binnen b?ie baenbelen (olbaten meteen bane 31*
fieleget,
/ \iit béei
geltö'ober Den babben / baer toerben taliaen(e
paerben/bebielfte
een(beel$f berfïagen
en eenf?
toelberlo2en
18 ^tati(ebaenbelen.
beelseiDaer(elben
metteblucbtge(albeect
Debben.
&p
tocjijl. €ngel(e
©erbugo berbolgenbe fijne bict02ie / quam terflonb ncegen binnen€inbboben gebangen ben Capitein ban . {
en belegeröe |^ieutöe3ül / legerbe (icD te <©2tp(berfie en 't Cafleel / ben toelben (p met Dreigementen (o aengin? ^
te©i(buet/ enmaebtc loop-fcDanffen aen ben uanael gen/bat DP bie banbenCafiele baer toe inbufcerbe/bat
onöcrbe (cb^n(e ban ^ieu3ijl VftftJfclj?eben. ^etba? fpDetCajïeelbp appoinctementeober gaben: (ienbc
nael ober (panbe bP baer na met lange <©?oeninger Docb bat (p 't (elbe niet langer (ouben Debben bonnen te?
febuiten bie men ^nebben noemt/ om al(o Det ont(et te gen Douben. 3£ocb aïfoDet (elbe niet toel na beDoren «^'
beletten en be (cban(e uit te bongeren. ^ocD be Eanb- merbe boo?(ien/ iö 't (elbe baer na Doo? Den <0jabc ban J™ m
raeDDaerboo? b?e(enDe/DaDDen toeinig tebo?enDacr |ifêangbelt en Haultcpennehjeberom ingenomen/ en tp
eenige p^obianDe in ge(onDen met ttee gotelingen: baer |aen be sijbe Dcö èoninbief gebjaebt/ na bat bet ter ^êta? ^«fr
toaren in gami(oen binnen be benbelcn ban ,§tein ban : ten bolb omtrent ttoe maenben in DaDDen gebab.
$>St\
IDal(en een ^enemarfe(en €belman / «©errit Come?
^e P2inc e ban parma bebinbenbe bat hit ban Ca- pen (n#
lif5* &tt)cp/ föein ^[etfen en ,§cDeltema. ©erbugo , merih grote afbjcubDeDen aen De p?obtncienban2ir' ofnt"
bertoonbe Demmet (önbolb in fïago?Den Daer boo?/ ; tDotëen t|enegoutoen / DaDDe banberre De (elbe (lab ^^J
ban (ptoe(enDemafen(cbotenmette gotelingen onber |meteenige (cban(en be(ct gebouben/ombe(elbe(ulb0toan«cc
Den Ijoop/ enDoDen eenige. %bz 5lanD-raeD maebten te benantoen/ bat(p tenlefïen baer meefter ban (ou? njerrfeo!
in Der Daefi groot gereet(cbap om öe plaetfe teont(et? Den mogen toerDen : en Doetoel De ^rancoKen al te met ^m 1
ten. &c belegerbe fetten alle 3tjlen of fluifen open / fta? met eenigfterb Conbope Daer eenige p?obi(ie binnen ftjnbe/i|
Hen eenen bijb boo? / fo bat alle 't lanb onber toater liep b?acDten/fo Deeft De Prmce ban par ma/na Dat bp ber? Jn tiüi \
tot€mmentil toe/ baer toe 00b feer Dolpbat Det ge* (laen DaDDe Dat De Staten <0enerael metten hertog £^1
flabig regenbe / toaer uit bolgöe Dat De belegger^ felfs ban 3Clencon of 5Cn jou geDanDelt DaDDen / gepoogt De? nocb s<
©ecbugo nietianger eten nocD D?inben bonDen bebomen/ baer felbe flaDtebefeomen/ enDeeftbefelbe(o(eerbenaut/ïicmcBJgrtJ. jjoo? (p boo? be ongetöDigDeiD bafl bele (eer (ieb en on? bat hk in De uitterfle nooö ban bonger en Dierte gebo?
geringe macDtigtoerDen/enoobbeb2ee|ï(ijnbe boo?Deton(et/
men fsee / (o Datmen Daer pcerDe-bletë / batten en Don?
££*
tooo?
(o guamen(e in muiterpe en cp?oer onber ben anberen : DenbegonDeteeten/Detb200b toaiSbaer nocD rebelyö
tocrjijl toaer Doo? ©erDugo/boo? erger b2e(enDe/Deeft De fcDan* te bebomen : maer anbere getooonlijbe (pij(e/ aief runt?
.^ieu«
fe nocb een0 opgeeifcDt / maer al(o DP 0een anDer ant? blee(cb /(fDapen-blee(cD / boter/ 6ae£ / eperen en (out/ B
tooo?DbreegDante b02en/isfDP metono?Deninge/na toaffernietteferügen Dan om groot geit/ biermaelen JJJfaü
DatDP'tD?ie toeben belegert DaDDe /Daer ban getrot? meer boben De toaerDe : De ^ertog ban ^Clencon DaDDe mmv
een. ^ie ban binnen bielen in 'taftrecben uit opte toege(eiD / De boo?(3 .gtab te ont(etten / Docb DP toerbe b0I!,t
acbterfie/Detoöle
fp geenen b?efe
boo? Deomtrent
peerDen 40
op'tD00D
toe? D002 eenige ttoifïen / tuffeben Den Coninb en De Jguge? JJ^t
fee &leilanD DaDDen/
DebbenDcr
noten ontfïaen / (Die D002 De ,§paen(e factie albaer ge? uoift on
gefiagen en 1^ gebangen gebregen. ©erDugo trob boeD toerDen ) Daer in (eer berbmbert : maer na Dat De 0«mc'
met fijn bolb omtrent doeningen, ^e Staten ban ttoifïen Doo? 3ijn toeDoen geflicbt toaren / Deeft DP om> SJf^
©:icfïanb D^ben ^temban patfen Daer na in re? trent CDafieau (€p?p/feer beel boljr fo te boet al^ te paer» ten.
De
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Oorfpronk der Nederland/e Beroerten,

ylanmn «©ie ban ben Cafïele befenbeerben [jen toel/
de Bp een bergadert. ï&e graten <6enerad 't felbe ber* frDoten
feer uit Det Cafïeel/fo met grof gefebut até met
ftaeïi DeübcnDc / fochten alle middelen om defïöalcontenten in 232abandcn ©laenderen toerft te geben/ten mufguetten/daer 3ön berfcljeiden 3Prancoifcn boöë
einde Den igertoge te min opfïaaeté foube hebben om boob geblcben/ onder anberen té de $2eere ©iconte de
fijn Doornemen te effectueren : até lp mi gerect toaov té (Courninemet een bloot ban eenftueft grofrrefcbutgeft? in perfoue met fijnen Eegec / beftaende in 4000 treft / bat bP hertftecfi boob bleef: ban gelijften toerd
Jranfe peeed^ruitcren Eancicrg/ meeft al Cdellui; bei^eere ban 25alignp rdetoelhe namacljs <8ouberden ban groten $£uife/ toel gemonteert engetoapent/ neur ban Camerift toerb ) doo? jijn been gcfr boten,
noch 1000 ^arguebufierg tepaerde/en nooo boet- ^Clö nu öet gefebut baer boo? geplant toatf / en Dat alKnechten / ooft tod toegeruft / noch biet Compagnien baer meer ban 100 feboten op toaren gcfr boten/ en ban
3©alen
banden
2&aron ruiteren
d'^ncp/ banbobcn
toer- geen ontfet bernemenbe/ mecnenbe ook batfe baer eere
de bP beleit
tttetIgeerc
i? banen
ben Dien
Coninft/
genoeg gequeten hadden / en niet racöfaem binden*
en ttoee of b?fe regimenten ban be CHiarde des? co? be bet alder-uittcrfie te bertoarbten / bebbcn berfoebf
mnftf/om fijne hoogheid te bienen/fo't noottoare/ fp?afte tebouben/en t'arco?deren. <©en Jgertogc beeft
Ijet Steger toaö ban gefebut en alle nootö?uft toelboo?- ben bergunt/ dat fp met baer getoeer / fonöcr tromme*
fien / hP hadde in fijn gefelfcbap bele »0?aben en grote len / en met uitgedane lonten / en tocgcffagen bendelen
peeren / até namentlijft ben jiBarquté del 23oeuff / fouben bertrccften/gclijft ben 7 September gefchied ttf
Cteabe ban 3£abal / be ©ifconte öe (Cljurne / be <©Jabe
3Den n. SCugufïi beeftmen ober bet ontfet ban Ca?
ban &. Sgnan Colonei / be <d5:abe ban üocbepot / <0- meriö Ocg abondo' feer gebiert / geliut en gcfcljotcn / e»
toerfte t|ooft of «©encrael ban bet boctbolft / be ©iconte daegö baer na Ijeeft <€boma$ (Ciliuö/eertudo' Stbtban
la <©iete Colonei/ be J|eete be la Cbartre/ Colonei ban «§.25ernard/
en nu ledikant ban de <0erefo2ineer=
be lichte peerden/ de Meerede jparnargue Colonei/ de de ïïeïigie/ in de grote ©20titoen Sterfte tot 5£nttoerpen
$2ince ^arfin / be ïfeere ban 5pargp / be ^ecre ban gep:ediftt/ en C5od gedanftt ban de bicto?ie en 3ijneon?
<0enifarg / Colonei ban een regiment <ü5afcongec0/ be uitfpjcftelijftetoeldaden.
l^eere ban 25onnibet/ dejiKarguiö ban 25ouffp/ de
«©en hertog doo? defe bicto?ie groten lof berftregen ^e~
^eere de la ©ergire / den Hidder 25ertram / Capitein hebbende
/ heeft eenige
tijd daer
3hnen leger
( befïaenöe
fflcnct^ ;
peeren
en <£delen
die hem
defen jcnjon
ban de «©uarde ban fijne ï^oogbeid / de ©iconte ban uit bele bzptoilligc
i^ocljefocault/ be J^eere ban ^.5pal/ de J^eere ban tocljt te geballc op baer eigen ftofïen hadden gebaen / bFftt
5Paultour / de l£eere «§?oul Colonei ban de <§toitfer0 / dte ooft niet gefint toaren tegen den tonner dieper in K"
de ï^cere ban g> %ucq 1 be i|eere ijc ïttjofce / Capitein 't 3land te treeften / en fiende dat hp den ï>2tnce ban
ban de usitte Co?nette ban fijn ï^oogbeid/den25aron f)arma niet ftonde tot eenen beld-ffag uitlocftcn)ge?
de ïtentp / de l^eere la 5pin / en meer andere / met bier febeiden/fendendedie eenfdeeltf toedcremna ©2anft©eld- jBaecfcbaiften / a!0 ^eauregard / 25elfontaine/ rijft / en 3ün eigen befolde ftrtjgfluiden onder 't beleit
(«Erappele en ^urraine. fBet dit gefelfcftap en leger té ban den <02abe ban ïlochepot ober Caleo lanftö de
ben hertog na Cameritft toegekomen/ en heeft fig den 3ee-ftrand in ©laendereu / om hen te boegen bp den
17 Süugufti bertoont tot CSjiebecourt/ anderhalf mijle ileger ban de «Staten /dat de felbe onder 't beleit ban
ban Camerift/infcboonder ordonnantie. <©e ^inte den $2inceban Cfpinop toagf bertoacljtenbe/toantfjet
ban parma öadde alle fijne matftt bergabert omtrent niet geraben toag te pafferen O002 'Hrtop^/ om dat den
Cameritft / en toonde hem ben felben dag in |ïago?d?e / p)2inceban parma daer feer fterft lag /hebbende ooft
tuffcfjen Camerift en <02iebecourt t maer altf ben ^er? alle paffagien befet/enhpiömet eenige Jfranfe^cetog met fun bolft na hem toeguam/të fjp bertroften met ren obergefcheept in Cngeland/ altoaer Ijp den eerflen
al fijn bolft/berlatende ooft alle de fchanffen en flerftten/ $obemb2i$ aengeftomen en toel ontfangen i$f.
die bp omtrent de felbe guartiren met grote boften ge?
^>ep2ince banCfpinop heeft den febenden ^epmaeftt / en fo lange gehouden hadde ïgp heeft fig ge= temb2i0 een ftlcin^tedcften genaemt^.CSuifïeinin u«?'
legert tuffchen Cameritft enfêalencbijn/bpeenribicre J|cnegoutoen onberfienjS ingenomen : maer alfo der Wog
omtrent pappie. <©eni9 bertrofthp ban baer achter ffealcontenten |[cger niet feer berre ban daer toatf / en £«fc
25oucbain na ©alencien / altoaer hP hem gecampeert datmen 't felbe ^tedeftenfo haeft niet ftonde booten utntnf
heeft. &e ^ertog ban ?Hlencon bede terfiont uit fijnen ban bib2eö/enalle0 toat tot bchoo2lpc defenfie ban jtj»»
Xeger binnen Cameritft ttoee of b2ie bagen lange boe- nodetoa0/fO3ijnbefelbeiiEalcoutenten daecgetoeide- fSS?
ren / alle nooddruft / fo ban bictualie alö ammonitie / lijft opgeballen/ en hebbent tocderom bcrobeit. tout.
^>e^2ince ban parma bandebrcfe der ^rancot?
met groter blijdfehap en contentement ban alle ben infen
nu ontflagen 3ijnde / en toetende dat bc $2ince ban
tooonderen en bo?geren. t^p ijsden 20/of fo enige fch?ö*
Cfpinop
<0ouberneur ban ^oo?nift met een deel boifttf
ben den 1 8/binnen der ^tad feer triumpïjanteïijft inge?
daer
uitgetogen/en
oberfuljt daer toeinig gnrnifocn^ in ©?
togen/ en toert aldaer heerlijft ontfangen/ en gebult al#
p^otecteur en befeftermer ban de b?pheid der (tad / detf gebieden toa^/onder 't commandement ban den i^eere w™*
Cafleelö/ en des? 3land0 ban Camericft/ doende eed de ban d'Ocrellesf 3ijnen Hieutenant / i$ den eerflen écto- ^a"
felbe te regeren en onderhouden bolgende hare p?ibile? bn$ baer boo? genomen : toant defe ^rad tocfende een Iciwtt
gien en geteebtigbeib/ eri na den gebanen eeö / beeft DP feer oude en toel gelegen «^tad / opte 3tjde ban 3©al.ö- ®ooc»
aldaer goud en filbec-geld doen toerpen.
blaenderen/op de palen en frontieren ban^enegou? a?cftv
5^en hertog toa$f toel ban meeninge om den p?ince toe/ op den toaterfiroom gehelde \ die midden doo? de
ban ©arma te bolgen en hem flagte leberen/ maer iÜtad loopt /doch 3ijn daerfeben bruggen ober/ 't té
berfiaende dat hPfigbafl gecampeert hadde omtrent een fchonc toel beboude ftad/ en tamelijft flerft/ hebbende ooft een Cafïeel/en placht eerttjdö onder ©laenderen
©alenchijn/ op 3ijn boo?deel/ hebbende fo flerften &tad
te
beho?en
/ doch heeft lange getoeefl een lid op 5ïjn fcU
tot 3tjn rugge / të hP ban opinie berandert / merftendc
dat den ^?ince niet focht te flaen/ maer hem tjjd / gele? ben /hebbende gebied ober 't gehele Sand banfCour?
5?ct
mifi$/ toclfte ^tad d2ie Seden heeft/ te toeten : de
nftcel gentheid en geld te bergeefg te doen confUmercn:toaer=
omhP getogen ijSnaaHrleur en ïefclufe/ en h^ftfig «töeeftelijftfteid / dtn Cdeldom / en de bier hooge 0ich*
' daecnaboo? het Cadeel Camb^efisS gelegert/btoelft terö/cn hebben ooft alfo hare feffie inde generale ^ta*
Y
1^
fejs mijlen ban Camericft i$ gelegen: fjiec in lagen ten gehadt. ©002 defe <j§ad dan geftomen 3(jnde / en
ïa? öen
ïrtage d?ie baendelen boetftnechten ban ben ©?ince ban $at; toetende toat de felbe imponeerde /heeft fjphemfeec
ma/daec ober eenen commanbeerbe die genoemt toerdt gehaefl / de felbe met berfcheiden ^chanfTen befetten?
l9on
denl|eere ban a©o?be/een 252abandec/ defe gefom- de / Ijeeft daer 1 ? flucfeen grof gefchut^ boo? gebracht.
l ecjm/
meert 3ünde
om 't dat
Cafleel
ober te ban
geben$acma
/ heeft die
dat niet
ge- J|et garnifoen fo toeinig alfi toaö / mette borgerpe de?
t: en
toeigert
/ hopende
den $?ince
den feer toel baer deboir tot defenfte / toerdeudc feer ge>feer berde met fijnen leger ban daer toaoV hem ter animeert doo2 PöilippaCljnflina/ pnnceffeban €f- nemtw*
nood toel foude ontfetten. 3&e hertog ban 5ïlencon
pinop / toefende een fufler ban Cmantid de la Sïaing / ngöcib '
an «*
beeftaende d'opiniatrite ban bie ban den Caflele/heeft ^cere ban jïSontignp/ detoelfte daer in gefloten toefencagie mmrfft
het feer nau belegert / doende ooft Det gefeïmt daer boo? I dë / al 't beleg doo? een manlijke en ftandbaftige cou^ ba-3nreöc

ï?8
288

Het fêftiende Boek.

rafitê ÉDonöé ui aUcit fatten /ncffeité ben bcö2rtocmbeu
al toagcnbe/
J£ecre ban b'^ffcelleg / ijaer perfoon ober
om öe Doggeren te beter te couragieren / ontfing ooit een
fcfjeut in (jaren arm. Weiteere ban lBontignp baren
b2oebci7cnbe!ï3argutéban föijfbourg baer f toager/
fcD2eben tjaer gcburenöe Der beleg/ aenbiebenbe feer
noebe ccnöitienboo? baer en boo? bc (tab : maer fp bleef
enöe bae fp 't reent op baer 3ijbe
tfanbbaftig/ alleger
ïiabbe / en öatfe ftanöbaflelijb toilbebujben/ bertoart>
fp ber?
geben
cn
tenue öebatuitbomf
toelbar
Eanbg/ bt'e
beö fonbe
baer en
tot <0ob
<0ob/f ene bie
troube
toefen foube. 2Di£ nnijctgefdjutboojbe (lab geplant
e?
toao/beeft be pinte ban #arma be felbe feer furienf
be/
Debben
lijhen boen Befcljfcten/ en b2c(Te gefcljoten
&oo?nfTt
benamen : maer ^k ban
feefcöo? beeft l)v %k getoelbelijb boen
jb befenberenbe/ ftebben
b2omeli
en
ten.
binnen baer manlib
ben mm blocbelijb af-geflagen / niet fonber groot ber?
\k$ ban boute ten betben 3i]ben <&e $?ince ban par?
ma ük$ niet tegenftaenbe/ Ijeeft baer meöe niet op?
geOonben/maer bebcbacropnoclj anbere berfcfjeibe
(tomen / bte P alle af-ge(Iaaen fjebben / tot grote
ban 't bolb ban ben $?ince ban $nr>
(Fol.44.) febabe en berlieé
ma:intoelbe ftosmen oob eenige nacmljaftige perfo?
nen $|jn boob aebleben / até onber anbere ben jongen
i^eere iian <©lai)on / ben ïfcecte ban ©atilr / hk onïanr
te bojen öp ïim Coning <® ?abe ban 25ucguop toao' ge<
ö2P op 'tljooft té boob
maebt/ bie ban eenen (Ieeuto
gebleben/ en oob ben ï^cere ban SöeucsS / ük febert 3ön
oberlopen aenbc3tjbc banbe iMcomenten/ toeintg
geJur uabbe/ ooit niet beel albaer onber be p2inripael(ïe
toaö gcarïjt getoeeft/ en berfebeiben anbere bie baer
boob bleben : baer maren oob bele geguetlt/ baer onber
befettoeebannaent toaren /be ^eereban jBontignp
enbe ï|ecrc ban 25ii!p/ tk «Bouberneur ban B?ief;
lanb toao1 getocejï / en be jRarbgrabe ban ©erambon
een 25ourgongniön / bie acn3ijnbecngeguct(ïtoerbe.
<De $?incen ban <©?angten en€fpinop belibereerbcn
Doe fpbe (tab beft ontfetten of baer meet bolbteboet
oftepeerbe binnen b?engen mocfjtentot berfterbinge
ban 'tgarontfoen: maer Ijet toasS te bergeefg/boo? bien
be $2incc ban ftèrma be felbe fo (ïerb befet ljabbe/bat>
öoetoel noebtano'
bonöcbso? bomen:
men 'baer niet Colone
l f^efïon met 40 peerben ban
ben ^cljotfcn
JBeenen i$ bertrorïten/ en (jeeft met groter b?omiglym gcHagen boo? ï)et euarttcr en toacht ban bc 3Duit>
fe/ en eenige gebangen genomen bebbenbe / té alfo bin*
nen ^oo?nic!i genomen. 3Me£ niettemin /betoijlebe
^)?ince ban f^arma niet op biel be ftab geftabig fo
en te bc*
«iet (io?men fi$ met onbergrabinge te quellen
nautoen / en altebc berftDciben torend op be beften ter
neber Ijabbe boen f!o?ten / en op etbjne piaetfen be nut*
n/ niet tegenren booj onbergrabinge toeg boen fp?inge
gegraben
tegen
om
toeber
baer
binnen
ban
bie
ïlaenbe
Ijabben / fo Ijebbcn fp ten letten bc mceb berlo?en / bp*
fonber be soomfeCatDolijnen/ bctoelHeboo?b?oeber
«Ü3crp ipinber-b?oeber tot obergeben opgeroeftent
in ber (ïab töaren / 't tocift
toerbenbe / töcl be flcrli(lec/ljcb
benfp tenleffen ooh
öc-^erefo^mecrbcmerlienb
n / en té Ijet accoon einblijh ben 29.
berjlae
accoo?t
tot
cT-ocnuh
too?t ben ,$obemb?té gemaent/op bcfer conbitie: 3£at be Hrijgfiuiöen met Daer bolle gebjeer/ bliegenbc benbclen/
$?inee en gocberen / fo bele fp bsagen {tonnen / fotiben mogen
banaat*
ma fin
accoo^t uittrecKcn en in feïterbeib geleib en geconbopeert toerotscrgo ben: bat bk banbe iteligie en alle bie toilbenmebe
jjfben. niet fjarc gocberen mocljten bertretfeen/ of fo fp baer in
neutrale piaetfen toiïben ontbouben/ fotiben Daregoe?
beren mogen genieten / mitébe felbe boen abmintjtrC'
ren boo? CatljoltjHC ïïentmeefter^ : ^e p?inceffc ban
€fpinop/met be ï|eere batt <£firclle0/30n butfb?outoe/
en baer btiiKt fanu'Uen fotiben mebc mogen bertrecfecn bacr't ben geliefbe/ met alle bare gocberen/ jutoee?
ien / mcublen en buifraeb : lik ban ber (tab fotiben Co*
ninns garnifoen innemen / en booj rantfoen betalen
1 00000 Cronen/ baer toe be gene bie bcrtrccbcn fou*
ben mebc bare quote moeften opbrengen boo? baer
bertrelt. '©aer op 3ijn fpbegfanberen bacgötoefenbc
ben le(ïen $obemberen ^.^lnb?ie!Sbag uit ber (lab
b<;«rochen/ en Beeft be pjtnee ban ^arma baet in
ban <£f'
gwop/in
fl&fcntfe
bwi fia*
icn man.

(terïte befettinge geleib: ö? tsSbaer felbe in perfoon
binnen getogen en met grote trtnmpbeingebaek/ en
beeft albaer tot eenen ©iffcöop gc(lelt .ijBarimiliaen
ban |K02ilion / $?ooft ban ^Ibe en groot 2£rc btbiaften
ban HKecbelen / bie febert liet bertreït banbenCarbi*
naeia5janbelle/ ïx$ felfg Carbinacté 38gent in ^e*
berlanb toa.ö getoeeft / en bat in plactfe ban ben i^eete
Cocnraetban €)penb?ugge / bte albaer 25t(ïcl3op toasf
getoeefï en bp be Staten <6enerael toa^ gejtelt/ be
nocl) lange jaren in
bertrob/
baergelccft
ban en
toelbe mebc
i^ollanb
getooont
beeft / trecbenbc jaerlicKfe
alimentatie tot fijn onberfjoub / boo? lib?aelbcib bet
peeren Staten ban l^ollanb/ fo lange bplecfbe/ en
i0ge{!o?benl5i?.
binnen föenfburg bp Hletben ben eet(ien
<®CtOD2té

©

^ Jfr'
^9
m&w
JJjJJ
25^
*«©«
""*•

(Certoplen te pjincc ban $anna booj ^oomtca %*"?>
Ifeere °^t
ïit l^erobeleggenbe
mmhc/ meti^eerc
lag/fo
am
ban fjet garnifoen
eenige0obb?ecljt
ban f^Tftöatit
«2= .b0"^
binnen be^tabenop
Jf^So
berrc beicib batfe
be fabc tefo <©?ebelingcn
/ en €a(tecl
gebouben [)et
refponbentie
aengenomen babben be boo?f3 ^tab cnCafleleobet men,
te leberen aenben pitnee ban ©rangiencn Staten
<6enerael op febere conbitien/bic ben pmtce abbopect^
be. ^c pjince fonb om bier oojfabc fijnen ^ecretarté
l^icolaeö 23:uininb en Capitein UBaitijn ^2ognc aen
Ijen 28bmiracl (€re(Iong binnen ^uinberben/ ombe
uitboeringc ban befe fabc te bo?bcrcn / en ben te com?
munireren be articulen baer op met bic ban ben garnt?
focne baer binnen fecretelijb toa0 geacco?beert / en cm
bc febcpen/ te toeten/ platte fcljepen/ bootgeng/ labbersf en bolb baer toe nobig ujnbe gereette maben.
<&m t{jb toaö geraemt ben 1 8 ©ctob?té / fo berrc bet
tocber baer toe beguaem toare / 't toeln men foube ften
toacr te nemen biernaebten nabenanberen/ toel iet*»
tenbeop betgc(ïelbc tcben/ ijatiik ban binnen geben
fouben. ^ocljal toadfo bat alles? totbenaenflagno*
ü\g 1 toel bacrbig toa# en bereib/ fo bonbe [jet bermitsS
cenige inconbententcn tuffeben beibcn ballenbe/ niet
gecffectucert toerben/ borpbe fabe bleef fecrectboo?
tk ttjb/ en men berbooptenoclj gelegentbcib te brügen /om ben aendagtc berbatten. 31b bebbcben ge?
e
op b'oberlcbcring
beartirulen
aenflagenbebuen/
beien
bie ober en toe^
bsieben
00b be baer
foube gcfruieb
ber ober gefcö2cben fijn getoee(ï mettc tnftructie ban
benP2ince baer op gemaebt/ gefien/ en ben banbcl
btterbe lange/ entoa^toonber batfe fecrect bleef/ be?
toijlefobeel perfoncn binnen berfïab banbenaen(Iag
toaren : boclj baer té emteltjben niet ban geballcn.
omtrent bet einbe ban «©ctober toerbein ^gpan? goant
gien met bier paerbenbanben anberen gerubt eenen fa^f
genaemt Sioljan ban Cafttlien / gebo?en ban 252ugge/ |SJ
fijn baber toaö een^paenö hoopman bic uitte ncrin? g:enmi
ge
boopmanff
bap gefeïjeiben
toaef.(toefenbe
b'aojfabe
batofbet
uitgenomen
toag/ batljp
te toasf/
boo?; b,«
JJJJS
nacm(ïe €lcrb ban ben .geerctarté beief Coninr 5Cn? anöem
b2cajef^apaö)om soobronenjaerlijbgpcnfioen/bte sfruKt'
bp ban ben p?ince ban(©rangien ontfing/ benfelben Se%
J)2ince ober babbegefcb2eben omtrent 10 jarenlang emen
alle refolutien ijk in iêpangien tegen be 5^eberlanbcn bf €*
en tegen
ben pjtnee
mocljten genomen
toerben
: Uabbe
00b
ben ©«nee
obergefonben
ben 5fifpbabct
of 28.
b. c. jJJJ
£>?mrefler
ban bc cöfferen bie gcb?uibt baer
toerben
't febjijben
ban JJJJJJ
*»n«*.
fccrcteb2tebenencüfferen/
boo? inmen
meenbebat
be||eercban 3Hlbegonbcontfij(fertljabbcbcafgetoo^ nwben i^eerc
bic boo2/ toelhe
pene
ban %aof geintercipieerbe
3&oue afgetoo?penbn'eben
toaren / getoceft
rijf* &aDt»e.
feren alle t$k maenben beranbert of bernieut toerben.
<©efen ^eeretarté Ha ^apajs toa^ bebolen be ber?
riebtinge bcri^eberlanbfe affairen in^pangien/ en
Dp Dstütji befen^an bc Cajlilie alle greottoiebtige fa?
ben bertrout : boe ücfe fabe ontbebt i$ geto02ben Deb ib
noit reebt bonnen berttemetn

J<0ban ban JBitDcm l^ecre ban beërfde getroutljeb?
benbeopben 1 Sanuarp 1578. Jüiargrietc ban
^Serobe boebter ban tic fu(!er ban gioban ban 25er? ssenfia
gen/|Bargui0 ban 25ergen op ten ^Eoom/ Ue tn b'cer^ gj1"""
jtetroublen banbe $taten gefonben toajss m ^pan? ^pcm
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gfen aènöeti Coninft / baer ï)p omgeb?acbt tof erbe / ge - fter aengeleib Dabbe/ miflunt toa^. ï|p Dccft Det
parmaiS bolft in Danben gegeben. 3&e
1Ü& berDaelt fó/ en oberfulr 0002 fijn boo?noembe bupf- ,§lottc3Bou
ttoee
berraberjef
geeramineert fijnbe / Debben ben
b?outoegetoo?ben toasf JïBargütë b<m bergen boo?<
noemt / ontbielt Dcm ontrent befe tijb op fijn iiupia te ^aift-^abe beftDulbigt bat Dp Daer boo2fefc*r fijn
oom. 3©ou / oeleaen omtrent anber balbe mijJe ban 25ergen €belman Dabbe geb2eigt / fo fp bit niet aennamen/(Fol4>)
opten Eoom/niet mei te b2eben toefenbe bat be Staten bat Dpfe foube Dangen / fp befcbülbigben ooft ben pa*
<©enerael na bat üoutepenne be «gtab ban 25?eba fïoo?bo?en berljaelt/ eneene jjlöargriete ©errtitoer*
Dabbe ingenomen/ binnen 25ergen gefonben Dabben fier en eenige anbecc / fa toerben eerft bcibe gcljangen
ben Colonel be la <Ö5arbe met fefterc Benbelcn 5fran* en boo?t0 gequartiert. «BejBarftgrabe betmits? DP
befen aenflag gebaen / Det Cafleel ban Wou oberge*
eoifen/ ombeboo?f3(&tebe teberfefterenentoeltebe* lebert/en
Dem boo?t^ bp ben bpanben begaf/toerb boo?
toaren. <§o Deeft DP boo? Dem genomen be boo?f5 fijne
bpanb ban ben Blanbe berftlaert/ en alle fijne goeöeren
eigene ^tabinteboen nemen en te leberen in Danben toerben
aengeflagen.
ban ben p?inceban ©arma/ Deeft baer toegeb?uiftt
ttoe bo?geren ban 25ergen / ben eenen genaemt ^taeg
Cermen noclj toifl ban 't obergeben ban be ftab ban
3llb?iaenf5 een (€immermanban fijnljanttoerft/ toe* <Doo?nicft / 't toelft gcfcDiebe oen lefïen ^obemb?i0/ fo
fenbe ber ^tabtf (€immerman/ert ben anberen ge- Deeft be p?ince ban <©?angien aen be CJebeputeeröe
naemt SCntljom Co?nelif5 een potbaefter / mitfgaberg ban be Staten «©enerael obergegeben/ben i.^ecemb.
ben $aftoo? $tel)en SagnitiujS en eenige anbere / bat binnen 3Cnttoerpen/ befe nabolgenbe Kemonflrantie.
fp tegen feaeren tijb bte fp t'famen Defcïiettien Dabben / "JV/TYn Heeren ,gy weet wel hoe dat na mijn Heerede öcmou*
namentliju ben y . <©ecemb2$ / be£ nacljtg / boo? fefte* -*-^-*-Hertoge Ma(chias fijnen laft over gaf in handen van fu-antic
deHeeren de Staten ,dat ik ook ontflagen werde van den SfjjJJJi
'ttoa*
men alle
poo?teiaet/ baer
be 25agijnen
aenfêaert
re ffuife
ter
ban be
in be <0?ebbe
/ in boo?
be toelftc
be Staet van Lieutenant Generael. Ook hoe dat ik voor de- Dan<©*
goten ban ber ^§tab loffen / om alfo be builigbeib boo? fen tijd dikmaels (aenfiende de flechte ordinantie in rangten
bei^aben teboenfpoden/beboo?f5fTuife fouben op* 't gouvernement ) verfocht heb om ontflagen te fijn : ja JSJ^S*1
toinben / en een beel bolft ban ben $?ince ban $arma ook inde laetfte vergaderinge tot Amfterdam 'tfclve om ntvael
baer boo? in be ,§tab laten ftomen / en t)k 000210 gelei* fulker oorfaken gefchied is,alfmen handelde om fijne seöacti
ben aen bei§outpoo?te/bie ftoafttoag/ altoacr ben Altezeteontlaften. Nochtans ter bede van mijn Heeren
^"„^
jBarft-<(3?abe met bet peerbe-bolft /en be refïe ban de Staten, en op hope van't gene fy beloofden,foude vol- fyi$.
't boetbolft foube toefen / hk fp baer ban in Delpen fou * bracht worden,is men te vreden geweeft om den laft des »j8i.
©m > ben : bit atbuö befp?often toefenbe/ të in 't toerft geftelt/ gouvernements wederom aen te nemen , met den raed
1 ut 400 fn nebben be ffuife open getoonben en omtrent 400 ban diemen foude ordineren in 't einde des maendsjanuarij
Unen
p.irmajS bolft/ toefenbe ïBalen of 5Franeoifen/ baer in naellkomendc:maer mijn Heeren,ik bevinde fo kleinen
inrgen gelaten /be felbe binnen ujnbe/ liepen be (timmerman
voortgankinonfe(aken,fodatikommijneer,mijnontom 's Lands welvaren gedwongen worde u
,jj?m enpotüacKerb)egboo2ü2cfe/enbcrbergben Deninbe laftinge,ook
kfiii <©?eube: bc ingeftomenè folbaten ftelben ben op be den ftaet van onfe faken te verklaren : Maer eer ik u beIjcfca* Coo2nmcrftt/ bk bicDt aen Wc fïnife gelegen 10/ in o?in.
wijfc 'taenftaenden
gene my dunkt
ordineren
jare,fonotelikft
fal ik u om
int te
korte
verhalentegen
hoe
b?eom na bc I$outpoo?t te treeften: maer onbenent defen
fijnbe in be ^§tab en öare Eeibertf (al$ gefeib tè ) uit de faken van defen jare zijn vergaen,van welke wy noch
b?efe geblucnt fijnbe/ fotoiftenfp niet toaer benen te maer een maend meer hebben.
treeften. 2dinncn ber &tab lacD eenen Capitein ge*
En is defe mijn Heeren, hoe dat de vyand meefteris
meen*
't bolft bat be fiab
onber
van 't platten Land , werwaers hy gewilt heeft,
ïiaeiitoag/ enooft
Inaemt
ben in te^cDaf
nemen
een Capitein genaemt $e* geweeft
fonder datwy hem hebben konnen beletten. Niet-teöafiiaen: tut ftomt Dier bpgeballeeen folbaet binnen min, door Gods genade, heeft hyons niet afgenomen.
d'Oorfake is defe, te weten, dat hy ons met lijn kleine
leggenbe onber 't benbel ban «gebafliaen
ber *§tab
of 25aftiacn/ toillenbe na be 25agijne $oo?te/ baer fijn macht niet heeft konnen groot hinder doen, waerorn
toacöt bjajS / gaen / befen b?aegben fp tnie W «oaö / öp het gefchied is , dat al 't gene hy in gehad heeft in Vriesland Gelderland
,
en Braband , niet is machtig genoeg
anttooo?be Den / folbaet ban hopman 25a|tiaen / me*
be
in
ük
toaö
geweeft om eenige plecken te belegeren , en veel
nenbebaerom batDP een banbe Darc
min om die in te nemen : Maerhy heeft zijn meefte
töfp
clanf
fou*
müjae
benDe
/
b^aeg
^§tab be&enttoag
ben gaen nabe Hout-poo?t: OP berfiaenbebat fe b2aeg* macht gehadt, fo wel te voet als te paerde, ook zijn trefben na be a©outfe $oo?te/ b?engtfe baer: maer gebjaer lijkeCapiteinen,raed en toeruftinge van oorloge in den
toerbenbe aen be nattigljeib Daerber ftleberen (toant fp landen van Henegouwe en Arthoys, welke hy eftimeertoaren boo? be ©eften geftomen) en boo? be inflrumen* de te zijn als plaetfen , die meefte vrefe hadden, en die
ten biefe Dabben om be $oo2te open te b?eften / bat Det hy hield voor de befonderfte plaetfen , voornaemlijk, omCamerick en Doornicx wille, aen welke ftebpanben toaren/ Deeft ficD toeg gepaftt. ^©e i^erftgra* den
hy wel wifte dat hem fo veel meer gelegen was,
be niet toetenbe maer boo? Det fo lange aenliep / bat be
^out-poo?te niet toerbe opengeb?often/ en toeltoe* danwy hetachteden, en al noch niet doen. Siet dit is
tenbe bat fp baer lange binnen maren/ Deeft ban bui* den handel daer mede 't gehele jaer toegebracht is , deten be felbe $002te getoelbelijft bc|to?mt/ en Dabbe wijle hy Camerick belegert hield: welke Stad fo fy ingenomen ware geweeft (de welk ook gefchied ware ) hadbe felbe Du na obermelbigt : maer bte ban binnen
den d'in woonders niet over lange gehoopt op de kom't gunt bob?fcl)?ebcn i& getoaer toerbenbe / Ijebben
ge*
alarm
en
en
nen
begeb
toape
be
ite
van
fijn Alteze , gelijck hy die ook in 't einde ontfet
ont
in
Daer terfï
heeft.
So
nu God ons fo feer benauc hadde , fo dat wy
en*
ban
an
©alft
fjeib
^opm
oebig
maeftt. ^eftloeftm
Camerik
hadden
verloren,voorwaer fo hadden wy ook
in/
,
burg / en ban een franfen Capitein genaemt Htale
Doornik
over
lange
quijt
geweeft
,
en
alfo
den
vyand
in
Beeft Dier uitgemuntet en gebleften/ toelfte beibe op
eenen tijb ban berfcDeibcn toegen met toeinigc folba* Viaenderen en Braband moeten herbergen , met een
ten ben bpanb manlijft fijn aengeballen / be felbe ongelooflijk verlies van allecommoditeiten dervoorfz,
Det opü?eftcn ber poo?te berDinberenöe en op be Landen. Nu dan,mijneHeeren,het is nu een jaer geledendat
, ik uwe Gedeputeerde , en voorts alle Provinblucljt b2engenbe : baer fijnber een grote menigte
ciën
waerfchouwende, met welke remedienmen dele
boobgefïagen eneenbcclgebangen genomen/ enbie
ttoe berrabersS jijn mebe gehangen getoo?ben, ©e pericuien mochte voorkomen, datmen maer voor des
gene bie beblucDt namen ontguamen eenf bed^ boo? lands befchermingeaennemen foude 3000 buitenlandJet gat bat fp in geftomen toaren / eenige bielen ober fe ruiters , en twe regimenten dobbelfoldeniers, Want
be©e|ten/ baer ban fommtgeberb?onften/ enfom* fo God voor ons de ftad Camenk bewaert beèft,dies behoren wyhem te danken , en ook fijn Alteze ■ want wy
migequamen bennaarft-grabe/ \}k be ^out-Poo?*
te bcfio?mbe / be ttjbinge b?engen / Doe 't ban binnen ons doch daer in hielden,als of wy 't wilden laten veriogebaren toa$ / berDalben Dp aftroeft/ feer gualijft ren gaen. En nu Doornik belegert is,hebben wy alleen/
ag/ lik DP (o fe- 1 lijk genen middel om t'ontfetten,maer ook niet om den
n
teb?eben
il. Dedi3önbe bat fijne aenjï
'n»«»
1 rtX»
\nitv
nn op>

B b

vyand

Het feftiende Boek.
r>

aen bare principalen ban m te abbeateten/refclbeerDen

vyand onder d'oógen te komen. Enofgy vraegde,wie noo?tö batmen De feomtfe ban ben Jgertoge ban 3Mcn=
datmen daerom fal befchuldigen : fo antwoorde ik :
tis
con beboozbc te b02beten/om boo?taen met 3tjne bennif* .
aen u mijnHeeren,en voorts aen alle degene die mynen fe en raeb aüeö te ïjdpen tefolbecen en bejïuiten / ober*
raed veracht hebben U felven dacr en tuffchen onfchul- fair tnecben ben ï^eeteban ^oljatm en 3£ott02 üo*
digende,en d'een hetopdenandrenfchuivende.Hadden Hannes ^tiniuS na €ngelant gefonDen / om neffen# De
wy d'oorlo^sliedcn (daer ik van fpreke)gereet gehad doe J|eece ban ^>31lDegonDc/ Die te bo?en albaec ten felben
de in einbe gefonDen toajö aen ben hertog / tjem ben noob en
fijn Alteze~hemfo manlijk inCambrefi vertoon
't veld fulx dat wy onfe macht by den hope van fijne Al- gelegentbeiD öcjSïanbö te hennen te geben/ en 3tjne
teze hadden gevoegt, fo waren wy nu ter tijd de oorlo- homfïe te b02bercn / Daer in fp toel ben Deboir beben fo
ge quijt , e'n ha'ddén den vyand over de Mafe gejaegt : bele mogelijk toag / Docïj ftonben niet berftrtjgen bat f)p
daer wy nu ter contrarien moeten aenfien , dat een van eer oberguam ban tn 5feb?uario be# na bolgenDen
onfe befte fteden is belegerden datter fo luttel middels is
om die te ontfetten. Ook wil ik u,mijn Heeren,niet ver^e fp?aen liep ook te Defer trjD alle 't $eDerlanb &mt
bergen, datwyin defen toekomenden jare noch fullen jaerö.
Doo2/Dat
ben l^crtoge ban SMencon aen be Coninginne "•> ^>
jke oorgeraken in meerder ongeluk, en dat om diergeli
butoeltjben/
toelft gerucht
/ tm\
JJJSj'
faken: wantfo wy airede twee maenden inden winter ban€ngelanDfouDegaen
Öoetoel
bet
namaelg
bebonben
i$
onroaeraebtig
te3rjn/
&
hebben en fo 't twee maenden geleden is , dat de Staten
behoorden indefeStadte vergaderen,en darter noch ge- Daer been guam batbe ^eece ban SMDegonDe Den t\ "abai
5Sobemb. 1 5 8 i.uit Honbên aen ben pitnee ban <©?an^ „C^J
nen fchijn is, noch om die te fien,noch om eenige ordi- gien gefenzeben öabbe / bat bet ftoutoelijH tttffeben bare comn
nantie te ftellen in eenige faken , recht of wy geen vyanden hadden , hoewel wy nochtans 't gefchut horen daer IBaj. en Den ï|crtoge ten felben Dage toaö gefloten / en ainne
Doornick mede befchoten en de ftormen fien (fo te feg- Dat bare jBajetfeit Den* DaeropbabDegegebeneenen JJJJ
gen)daer door fy befprongen word,en evenwel niet aen- fcfjonen EÖtg tOt ttOUUje. 3£efe tljDtnge fCl12eef De f^in*
inerken(merkconfe bintheid)het quaed dat ons naekt te- ceban <tengien/toefenDe tcnfclben tijDe binnenrent/
gen het nieuwe jaerfulkeonachtfaemheid mijn Heeren, ; bOOJttf Obec aen be ^taten ban ^Ollanb / ben 17 3$0b*
fseen ongelooflijk quaed, de welk niet rijft uitmifver- aio1 een falie Daer aen be HeDerlanDen ten boogfte»
ftandofnegligentie,maer dat een iegelijk meer genegen matf gelegen / ja men beeft Op becfcljetben plaetfetl
is tot fijn eigen bate, dan tot het gemeine welvaren, b2eugDe-bperen gemae&t/en'tgefcbutafgefcboten/be
Want nopende 't gemene, fo is dit d'oorfaek des quaeds | felorften Qtlüit I en alle tekenen ban bUjbfCliap getOOM.
3©t> bebben in 't ttoaelfbe 25ocb berbaelt De fatté*
(alfomen (iet)dat het volk niet denkt,dat defe oorlog hen
factie
/Die De |^2tnce ban <©2angien becleent öaDDe aen
en
f
vryheid,lij
hen
voor
aengaet,recht ofmen niet ftreed
confeientie. En daer uit rijft d'anderfauke,datalfmen , De iBngiftratenban^mfterDam jDanalfObermttJÊfDe
eiicht hulpe van gelde(fonder welk ik noch genige kon beranDednac Daec na geballcn/bele ijuctfien 5i)n om*
flacn / en aefcliapen toatert nor b meec te fullen ont^
nen oorlogen) fo varen fy in de fake voort, en antwoor- (laen/fo i# óp Den $?ince ban ©^angien/tot betfebeibctt
den daer op als of fy fpraken met den doden Keifendaer
tijDcnboo2ae*ïagen/Dat ftetraeDfaem toare Dat fo toel
fy ter contrarie behoorden te denken , dat als de middelen falgeren, dat fulx niet my,maer hen felfs aengaet. En De Staten ban J|oIlanD/ al9 Die ban 5Cm(terDam/ fou*
als fy feggen wy willen niet meer geven , dat is fo veel te Den afftaen ban De boo?f3 fatiöfactie/en Datfe in acnfie^
ninge ban Den (lact en gelegentbeiD Der faben op nieuws
feggen : wy willen 't Land en de Religie laten varen
Hulxfeggeikniet, om dat ik lufthebbe mijn handen \ alle btffcccntCtl en gef'C&iHen fouDen met b2UnbfCbap
te fteken in 't gemein geld , fo groot of klein het fy,welk af öanöeicn : Daec op bccfcïjeiben tommunicatien ge^
ik noit aengeroert hebbe, fo gy wel weet, hoe wel fom- fjoilben 31)11 getoecfi / en ten laetftett t0 't b00?f5 aCC00?t
mige achterklappers my fulksna gefeid hebben , tegen gemaeht/ opten 2* ^ecemb?i)$ 1 581.fr! manieren §kt
hen eigen confeientie. Maeropdatgy, mijn Heeren,
riabOlftenbe.
eens ter goeder trouwen bedenkt , datter geen oorloge
A Lf - tot dienft en welvaren vanden lande, fonderling SEcroo
in 't Land is, dan die u aengaet, en gy u beradende om -^-m defè tegenwoordiger oorloge en hoogdringende ^Sfn!
fulx te bedenken , dat gy u beraet als in u eigen faken, nood , goede wegen en middelen gefocht, aengenomen öc ^ra
,Noch iffer dit te feggen. Aengefien dat wy een gemeine
en gebruikt moeten werden , om alle onverftand , que- ten ban
fake hebben , wy ook alfo tYamen behoren gevoecht te ftien , en differenten ter neder te leggen , en de Landen ^0^?3
fijn: 'twelk wy tot noch toe niet hebben konnen verkrij- en Steden in eenigheid te doen ftellen en onderhouden, ^^
gen, om dat een ider Provincie fijn eigen Raed heeft : ja en tot dien einde de Ridderfchap,Edelen en Steden van Mafo
by na een ider Stad : ook heeft ider Land fijn byfonder j Holland, reprefenterende de Staten van den felven ftrae* |
krijgs-hopen , en geld, fo dat 't gene dat vee'l-foude fijn Lande met die van Amftelredam,aengaendehaerluider ftj^aml
yoor allen, klein is voor ider alleen, 't Is waer datmen ee- ] fatisfadfre in verfcheiden handelingen en communica- teranto
nen Raed geordineert heeft , maer die fonder macht is , tie getreden fijnde, op de voldoeninge en contentement Wtaf
en daer geen autoriteit is, hoe fal daer fijn krijgs-orde- : van die van Amfterdam voornoemt, eintelijk nodig be- ^fl^j
ninge voor de Finantien, voor dejuftitie,en alle andere ; vonden hebben op fekere poinclen en articulen daer ban te
dingen ? en fo vele aengaet d'autoriteit, nemmermeer j toedienende, en van wegen den Staten voornoemt, en fatfjSfüt
falder eenige fijn by dien , die niet vermogen eenen ar- ! die van Amftelredam , na voorgaende vrundelijke han- }[g^w
men ftuiver uit te geven : gelijk noch ik, noch den raed jdelinge en communicatie geconcipieert aen weder fij- mifötf
nïèt hebben.Dit fijn, mijn Heeren,de principaelfte mif- den , elks in de haren te doen rapport , en daer op tot fe- ftantetiyi
bruiken die gefchied fijn , waer in wy al voort varen , en kere dage haerluider antwoorde en refölutie in te bren- 5!!^
door den welken ik u waerfchouwe voor mijn affcheid, gen ^,S O I S T, dat de voorfz Staten aen d'eene fijde,en ^mm>
dat wy fullen vernielt worden , fo God ons fijn genade die van Amfterdam voornoemt aen d'ander fijde,in aen- Becif8J|
niet verleent om intijds daer in te voorfien. Daerom fieninge van den tegen woordigen ftaet en gelegentheid
bidde ik u, dat gy daer op wilt merken, en fulx ook den der faken binnen den voorfz. iande»beroerende de voorfz
volke te verftaen geven , op dat fy my hier namaels fulx poincten en articulen gemaekt op de afftand der voorfz
niet verwijten en opleggen. En fo gy u daer en tuffchen fatisfadlie ten weder fijden, eintelijkenin'tvrundelijk
beneerftigt,om daer in te voorfien, fo fuldy metter daed fijn veraccordeert op de felve poincten en articulen , en
bevinden (want ik my daer in ook fchuldig kenne ) dat in der voegen en manieren hierna volgende, onder belofte van de Staten , dat de felfde by fijne Excell. {uilen
ik niet fal fparen des in mijn vermogen fal fijn.
En gy behoort daer op fo veel te meer te denken , als worden geapprobeert en geconfirmeert, te weten eerft,
1. Dat d'voorfz. Staten,en die van Amftelredam ten
't gouvernement van u en mijn Heeren de Staten ingeftelt ,nietlangerfaldurendantotd'uitgank vanjanuar. ! weder fijden renuncieren van de fatisfadlie voorfz, als * *
Óp welken tijd geen Gouverneur in 't Land fal fijn, ten ook van den eed daer op gedaen,den felven elk anderen
remitterende in alle fchijn en voegen of fulks noit ware
fy dat gy beter ordonnantie ftelt.

go

^e <0ebeputeer:De ban De Staten <©enet:al / namen

7, Dat voorts de voorfz Stad befetfal blijven met
gedaengeweeft.
twee
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renten , binnen en buiten , en landen buiten der voorfz
Stad gelegen , fullen defelve by bewillinge van de Staten Generael van Holland (daer op befchreven fijnde)
bcneffens d'andere Geeftelijke goederen van Holland,
tot betalinge van des gemeen Lands
fchulden en laften
mogen worden geemployeerr, mits den conventualen
binnen Amfterdam behoorlijke alimentatie , in corformité van andere Steden doende , en de Magiftraten, tot
profijte van de felven conventualen daer voren goede
verfekertheid ftellende.
1 o. En fo vele de Geeftelijke goeden acngaer , fo wel
den genen , die by den Staten fijn verkon: , veralieneert,
of mi: pandfehappe befwaert, alsookde goederen dewelke de Godshuilen tot Amftelredam aen haer hebben
genomen, en tegenwoordelijk fijn gebruikende en befittende, fo den Cathuifers, als andere cornxmualen toebehoort hebbende, totwatplaetfedieoök fijn gelegen,
fullen de voorfz Staten, en die van Amftelredam, of
Godshuifen indefen kinc inde, blyven in haer^eheel,
fonder dat d'een d'ander in de eigendom , poffcffie , gebruikof
, ontfank van dien eenig empeffement, hinder,
nochte letfel aen fullen mogen doen , direclelijk , of indire&elijk, voor en aleer by wegen en middelen van Jüftitie , al 'c felve eintelijken fal wcfen getermineert.
1 1. Dcfgeüjks fullen die van Amftelredam tot reparatie vande Kerke, 'metten laften en renten daer op
ftaendc, behouden
alle de Kerkelijke goederen, mitfaaders tot onderhoud van de Prcdicanten de raemorien,
vicarien,getijdcn,en andere diergelijke Geeftelijke goederen.
1 1. En aengaende de halve ftuivers, komende van de
rantfoenen van de middelen die binnen der voorfz ftede
verpacht werden , fullen de felve laten komen beneffens
het inkomen van de Kerken , yegelijkin den fijnen tot
onderhoud vande Prcdicanten, onder de Ambachts
Heerlijkheid en Baillieufchappe van Amfterland, ten
ware het inkomen van de memorien , vicarien , getyen
en andere tot onderhoud als boven , niet mochten ftrecfelve realy ken en metter daet daer toe mogen'doen conftringeren, niet tegenftandeeenigeoppofitie, of provoken,houdfofal
fuiken gevallen
't gene
aen 'tder
voorfz
van dein voorfz
Predicanten
binnen
voorfzonderftad
catie ter contrarien.
refteertcn te korte komt, eerft en al voren uitte halve
7. Voorts fullen d'voorfz van Amftelredam treden in ftuivers werden gefuppleert.
de gemeenfehap en communie van de oude fchulden,by
1 3. Voor fo vele de betalinge en reductie van de rende Staten van Holland,gedurende de voorleden öorloten ,voor en gedurende den voorleden oorlog gevallen
ge,voor date van de fatisfaólie der voorfz ftede gemaekt,
en
verfchenen
, als ook het achterwefen op den tolle van
fonder dat daer onder begrepen fullen fyn de fchulden,
Geervliet,
ordbnnantien,
beden en domeinen van Holof onkoften , by den fteden van Holland in de verleden
land ,tot den dagen vande pacificatie aengaet, fowel
Oorloge geleden, gemaekt, of verfchoten, die genaemt
der
Stad
als den burgeren, en inwoonderen belangende,
werden de grote rekeningen van de fteden,d'welke vol- fullen fowel by den Staten , als die van Amfterdam kinc
gende de refolutie van de Staten toegefegelt, bcruftende
den Secretaris de Rechtere , die fy onderden inde > terftond eenige uiten Raed Provinciael worden
onder
fyn
geeligeert , de welke binnen 3 of 4 dagen na de electie
anderen fullen liquideren , fonder dat die van Amftelpartye
kinc inde gehoort,fullen procederen tot uitinge en
daer
hen
redam daerom gemoeit , of iet tot nadeel van
toe verftrekt bekeert fal mogen worden : wel verftaen- verklaringe van 't gene iyluiden op 't gunt voorfz is , na
de dat hier onder niet fullen wefen bewaert alfulke recht en equiteit fullen bevinden re behoren , en wat by
penningen , als eenige burgeren en inwoonderen van den voorfz geeligeerde dien van Amfterdam toegevonden wrord , fullen partyen kinc inde haer daer na hebben
Holland by leninge hebben opgebragt in den voorlete
reguleren,
fonder reductie,relief, of eenig vorder verden oorloge , fonder eenige goederen in pantfehap , als
foeiden ware eenige vande voorfz burgeren of inwoonandere daer voren ontfangen te hebben, d' welke by verderen
hen daer by befwaert vonden, den welken den
kopinge uitten Geeftelyke goederen, met pantfehap beweg
van
juftitie
open fal ftaen.
laft, foverre die mogen ftrecken, en indien niet,by ver14.
En
ten
einde
die van Amftelredam en andere
kopinge van andere geeftelyke goederen betaelt fullen Crediteuren aen haer achterwefen van de voorfz tollen,
worden, volgende 't flot vande rekeninge, 't gene by die beden, en domeinen fullen mogen geraken, fullen de
van de Camere van de rekeningen daer van airede is
Staten terftond en fonder vertrek doen procederen tot
gemaekt, en noch gemaekt fal worden.
8. Des fullen die van Amftelredam voor hen behou- verkopinge van de domeinen/onderde felve verkopinden den honderften penning van den jare 1578. en de ge eenigfinstc mogen ophouden-, nochte beletten, maer
helft van den hondertften penning van den jare 79 waer den meeftbiedende ten dage vande verkopinge laten
boven hen by den Staten noch betaelt fullen worden de : volgen, en dit tot effecluele betalinge van die van Am1 ftelredam en andere Crediteuren , fo wei van haer capiop"
betalen jaer
xjgroten,te
van
ponden
30000
fommevan
fes navolgende jaren by egale portie, daer van het 1 .
taelen hooft-fomme , als 't gunt hun by de voorfz uitvan betalinge verfchenen fal wefen Mey, Anno 84 eerft fprake,en vorder achterwefen na de pacificatie gevallen,
komende. En lullen die van Amfterdam byfautevan \ fal mogen refteremen ingcvalle fy d'felve enige parryen
betalinge, de contributien binnen der voorfz ftede en van dien fouden begeren te kopen , fullen fo wel het capitael, als alle het achterwefen daer aen mogen korten.
hare vryheid vallende, daer voren verbonden blyven.
15. Sullen die van Amfterdam quijten ontüagen bly9. Sullen die van Amftelredam tot behoef der felver
Stad aenveerden, en behouden alle het getimmer, erven
ven, van 300 ponden 'sjaers, van her Schcuc-am bocht
en huifen , den Geeftelyken binnen der voorfz ftad binnen der felver Stede , en fal voorts 't vooriz Schouttoebehorende, egene nytgefondert : Maer fo vele den ambocht met allede emolumenten in haren handen
anderen goederen van de felve Geeftelijken aengaet»als blyven,totdatby den Staten henlieden uitde domeinen,
II. Deel.
Bb 2
of
twee vendelen knechten, ydertot 200 hoofden, onder twe Capiteinen , Burgers der voorfz Stad wefende.
3. De welke alle maenden betaelt lullen worden uitte middelen en contributien binnen der voorfz Stad en
hare vryheid vallende,fo verre de felve ftrecken mogen,
indien niet, uyt andere des gemeene Lands penningen : mits dat, fo verre de foldaten in den lande van
Holland in garnifoen leggende , met laken betaelt worden, de garnifoenen binnen der voorfz Stede mede eens
in 't jaer een maend betalinge aen laken fullen ontfangen , fonder meer.
4. Des fullen defelve vendelen vermeerdert, onder
meer vendelen verdeelt , of vermindert mogen worden ,
den nood, of andere gelegentheden (den nood cefferende , 't welk alleen ftaen fal tot believereifchen
de ) venfulx
en difcretie
van fijn Excellentie.
f. Wel verftaende, dat byfo verre fijn Excell (den
nood fulx vereiffchende) 't voorfz garnifoen quame te
vermeerderen, dat alfdan 't felve garnifoen van'tfervys-geld fal worden betaelt, in conformité van andere
Steden van Holland.
6. Sullen mede die van Amftredam tot opmakinge der
felver ftede, achtervolgende de beftecken van zyn Exc:
by dcn'Staten worden geautorifeert, om over de platte
landen, fo van den ouden, als den nieuwen Amftel, Diemen en Duyvendrechtjte mogen omflaenopyder margen jftuiv-desmaend^gedurendcdentydvanii maenden,te verdelen in 1 jaren :te weten,van elkjaer 6 maenden, waerin de eigenaers betalen fullen de tweededen,
en de bruikers het derde deel, mits dat de Gods-huyfen
van de twe delen van haer eigen verhuerde landen vry
fullen wcfen , en dat de huis-luiden , in recompenfe
van dien by tyd van nood (des God behoede) binnen de
felve Stad, met haer beeften en goederen vluchtende,
den tyd diefy daer blyven, alfulke vryheid fullen genieten als andere inwoonders der felver Stad,en fo verre yemant onwillig foude mogen worden gevonden,fullen de
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toceft kan benber en b\i%m/ en Reeft ben benbev in <®U

of anders alfulice aoooo ponden van n groten fullen benloofter fcp ben 3Töro benloruen uitgefmeten / metwefen betaelt , die fy daer voren hebben geiurneert, of ten Dogen 91 Itaer / 25eclben en bcfcDctaen fhirfonge?
tot dat de Staten met hen daer op anders lullen wefen Hagen / een peerboom gcfcnelt/ en be SBagijncn nieren
geaccordeert»
gcfengt : be $e|t nam oor in befe ttjb teel boir toeg.
16. So vele aengaet het artijkel in de fatisfactie fpre<&e ^tatèn <©enerael ïjelöen fener placcaet laten mjJJ
kende van de paelkifte , alfo daer van Proces voor den uitgacn / baer &p fp gebebcn De goeben ban tte perfenen jplan
$c
Hove van Holland es hangende, fullen partyen kin einde y daer op bly ven in haer goed recht.
Den ontlioubenbe bptc bpanbcnbcrgcunicerbeian. j™"1
ben/ of bcrtrccbcn/ mettcr refibemic in neutrale pleet- SJJJ
17. Gelijk ook der voorfz ftede privilegiën , hantvefen/
op te tenenen en in arreft te Douben/ tot bat anberiö 6n f
ften,coftumen, keuren, rechten, enufantien blijven
foube
ruofjen buo?ben geojbonneert/ toefenbe ban bate £ J
fullen in haer vigeur en onvermindert, na ouder ge- ben 16 ^fulp 1581.
igi
co-'
en
,
ten
hantvef
privileg
*®c Staten ban ^elanb Rebben tn benjare i?8o. gaen.
woonte, uitgefonder
deiën,defe troublen, fonder
ndeent degeduren
(turnen, dkTftae
advys van de Staten van Holland , van den Hertog van en 1 58 1. boen munten eenen bubbelben gcuben bus
Alva, of fijne fucceffeurs totterdage van de pacificatie caetroetttoc Doof ben/ mitfgaberg ooft eenen (ïuiber.
verkregen fijn , welke verklaert en gehouden worden !$ier tegen Dcbben be Staten ban25?abanb eenber*
nlaringc fep fo:me ban place aet laten publiceren / baer
n, en aengaende d'oc- bpfpberïtfaren bat ben boo2f3bueaet enfïuiberbefjo*
voor nul en vangeender waerdevoorno
emt ftaende defe
troy by die van Amftelredam
ren gcDoubcn te toerben boo? billoen. ^ie ban ^elanö
trouble.M verkregen , om re mogen geld op renten neDier
ban copie genregen fiebbenbe/ nebben Dare gefan*
d'felve blyven van krachte en van waerdeA. ten in 25?abanb gefonben/ en aenbe Staten albaer
,
menfullen
Alle 't welke de Staten en die van Amfterdam voornoemt ten weder fijden elk anderen belooft hebben en berfocDt/ batfe be boo?f3 berniaringe opDarcn naem
gebaen / fouben toillen af boen en caflV ren. 3Docf) fp
toegefeit, beloven en toeleggen by defeninallepoincten vaft en onverbrekelijk t'onderhouden , en na te ko- Debben'tfelbenVtb^icnbeltjn niet nonnen bettoerben
men. Bevelende, en bclaftende daerom fijn Pr. Excell. ofberfertjgen: maer Rebben bptte boo?f3 uitgegeben
en de voorfz Staten , die van den Rade Provinciael in berniaringe gepecfifïeert / fuflmerenbe bat Dare ituin*
Holland, en allen anderen Jufticiren en Officiren der te tegen reept en billinncib opgerecht toa£/ en batfe

geen gepjibilegectbe munte Dabben/ fonber bc ^eeu*
fe gefanten eenig bo?bcr geljoo? te toillen gel en. 3©aer*
om be Staten banEelanb cenber8nttooo2bir:geDebs
ben laten uitgacn tnb2uö in bate ben 13 |Bep 1^81.
^aer bpfp becnlarenben boo?f3 bobbelen bucaetge?
fïagen te nebben tot gerief ban Dare ingefeteneennaburen/ na be befte allope ban bc ^paenfebucaten/ en
genieten. En tot verfekertheid van alle 't gunt voorfz is,
hebben fy luiden aen weder fijden gebeden, fijne P. Ex- batfe ober fuljc niet tg ban minber toeerben noch allop
cellentie defer twe alleens luidende, daer van iy elx heb- ban ben beften bubbelen ^paenfen bucaetbter foube
mogen toefen of uitnomen: ban geipen bat Daren
ben als hoge Overig'heid over henluiden, te willen tekenen en uithangende doen zegelen. En tot meerder
(iuiberfogoeb tssalö ben Staten ftuiber/ en batfe be?
felbe
/ mitfgaberjs alfulfee munte / al£ bp fiunlieben tó
vaftigheid , fo hebben de Staten voornoemt d'felve meboen
munten op öare munte ban jBibbelburg/ of nocD
de by haren fecreten van harent wegen doen ondertekenen ,en daer beneffens merten Staten zegel , fulx fy te- gemunt foube mogen bjerbcn/'tfpben boo?f3bubbe*
genwoordelijk gebuiken , uithangende befegelt , als ook len humt of anbere/ bat fp be felbe boo? fulr fullen ber*
die van Amfterdam voor hen die alle beide met haer antbjoojben tegen eenen pegelpen hk baer tcgen^ fóii^
Stads zegelen uithangende , bezegelt hebben. Aldus ge- be brillen fp2enen of feggen / be gemeente baer boo? ee*
daen in den Hage opten zo Decembris Anno 1^81
nig berlie0 of aenterbeel bcroo?faent te toojben : mitf^
Onder ftond gefchreven , ter Ordonnantie van de Sta- gaberjS bat eenen pegenjKcnbic Den fouben meinenbp
ten van Holland , by my C. de Rechtere , en daer be- be boo2f3 penningen befcDabigt of berfeo?t te toefen / of
neffens, ter Ordonnantie van de Burgermeefteren der
te mogenmunte
to02ben/
b?cngenbe
be felbe
comptot'rc
ftad Amfterdam , ondertekent by my W. Pieterjh,
banbe
in ^elanb/
fouben
goeb ten
gebaen
en ge?
toiffelt toojben / boo? fo bele al£ be felbe gefïagen en ter
munte uitgegeben fnn/a^Bterbolgenbeben laftbiebc
<£n nu
15 een
^eccmbn'o'
bojen/
na tiat beHlanbraeb
{jen
tijb lans tetot
;5ï>eubJerben
ftabbe ont- [ Staten ban ^elanbalrebegegebenftabben.
Doubcn / en <Docnum/ floten/ <§taberen en i^ieutoe' 5^ie ban Eelanb nebben ban gelüfeen een placcaet
3i)l fjabben boen fo:tifïceren enbajl manen/ ooh be ! uitgegeben ben 18 ^eptemtorê i?8i. nopenbe be
l^uinbec/ Remmer en 25Io&3ijï boen p20btanberen : ! pecfonen hk elberö uttgefeib fijn/ of anberfinjS met
en batfe oonboo2fjaer bertrenüeé Contnr toapenen ijunncn toille ban clberö bertrocnen njnbe/ binnen %tBabben boen aftoerpen/fijnfegelen platnloppen/ en lanbtoaren nomen reftberen 3ebert bc pacificatie ban
fijnen name boen berf toeren / niet alleen tp allen maa* <0ent/ of bie albaer nocf) fouben toillen nomen rcfibe*
giüraten en officieren ban ^teöen / <©02pen en <02te? ren. 5^at be felbe genouben fouben toefen binnen een
tenpen : maer boo?naraeipen oofe bp be ïïaben ban maenb aenbe |Bagi#raten of <©|f iciren / baer onber
ben ï|obe pjobinciael ban ©2teflanb / onber be toelne fp refiberen/ ober te b2cngen beöoo2li)6e certificatien
eenetoas?genoemt5pocno ïlalba/ toefenbeobcr lange ban be plaetfen baer fp boo? bate ban be pacificatie
genouben boo2 een Kloeh en beeft anöig l^eere ben &th ban <0ent Ijcbben tooonacljtig getoeefi/ of inbien be
ten toegebaen / iik boemen be fcibe ben eeb bo02 nielb/ plaetfen onber bebpanben gelegen toaren/ bangoebe
een popelfie nreeg / en in onmacfjt biel / en flcrf albaer gclooftoaecbige perfonen / en batfe boben bien boen
fubijtelijB / baer ben Eanbraeb bergabect toasf. «§o fouben ben eeb ban getroutoigljeiö/ futë#&ïe bp Den
i$ ben Eanbraeb ban Eeeutoerbenbertrocften om lja- geconcipieert en beneffenö bit placcaet geb2unt toaö.
*®e P2ince ban Orangien al$ ^tabDouber ban
rerefibentietoeberom te gaen öoubcn binnen berfiab
banötrecDt/ alfobie (lab en plaetfe bequaemft gele- ©2ie(ïanben Sieutenant <0enerael ban be €ertöDergen toasom op alle plaetfenber geunieerbe ©20bin- tog |feat[)iasf / neeft ook fener placcaet of 02bonnamte
cien be toefiefttte nemen.
laten uitgaen bp fojme ban p20bifieop 'tfiuft banbe
^en 19 Bobemb2i$f tebo?cn toa^gocnum öb- iutfitie/ polttte en belejbinge be^ 6rüg0in©2ieflanb/
beniS in ber nacnt uit <©2oeningen gereift na ben #2in- baer bp oon eenen poer belaft toert af te leggen alle pa?te ban $arma/ om te folliciteren gelb boo2 be folbaten/
paffien/gefcDilïen en biff erenten/ mit alle 't gene
euganfcïjclijltontfet te mogen to02ben/ metlaft/ be0 ticulire
t gemcen-befïe cenigfing foube mogen beracDteren / en
noob fijnöe/ boo2t^ aen ben Contnft te ceifen/ met tyk* ooft al't gene ten toeberf[jben met tooo?ben of anber*
ben tot bïen einbe ban ^arma te berfoeftcn.
fin^f foube mogen gepaffeect fijn/ in bergeten (iellenbe/
3&cn 17
^obember ifteen feeronpuir Wmw* ' eenb?acDtelün^«ö^f9menber Danbt'nru|tenenb2eben
felver Landen » alle 't gunt voorfz is na te komen , en
egene provifie hier jegens te verlenen of te gedogen,
dat den voorfz, van Amfterdam hier in eenig hinder of
letfel gedaen worde , maer veel eer alle behulp, addreffe
en vorderingeden fel ven te doen , om inhouden van
defen volkomelij k na fijn formeen inhouden te mogen
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Öor/pronk cfer Nederland/ê Beroerten.
Een ander , metten titul :
/ alle 3£anbfa&en met goebe onbeclinge cojref*
ponbentie/ eenb2acfttigfjeib en b2ienbfcï)apte bojbe*
2fyoeberujfte toaerfc&outoinge aen aften
ren/teljanbelen en te beleiben/ tocfenbe Dit placcaet
<£fetfïcncn-&?oeberen bte ban <©ob bero:bent
in bate ben i 3Hp2ili$i?8i*
;©e Staten ban 2S2abanb «ebben ooft een placcact $i?n tot De betRtefmge ber <£berï)eib en üBagt*
tnb2uft laten uitgaenopteguijtfcöelbingeertmobera- fïraten/ tnöe ^tebenöer geumecrbefd2obin*
tic ban De pacDten/ renten/ ftommerenen lafïenban eten / baer öet (*ethg €uangeïium
berRonbtat
be goeben en gronben ban ecben / baeraf menegeen
en
t)t <0erefo2meerDe Item
ftttigi: t cjeepeteeert toerD»
p?ofüt toag genietenbe / of feoft Rebben / met feftere at*
te/ bolgenbetoelfte menfjem mag reguleren inbe IU
QutDatte ban be boo2f3 bcfcOabigïjeib.
;©e Staten «©enerael Debben ben 14 <©ecemb2të
23eïtjöcmfli&eg ^eïoof^ ban &e ConinfeïS*
1 58 1. een placcact in bjuft laten uttgaen/ baer bp fp o?* Be ^a|e|tett ban ^egotlanb.
öoneren en bebelen / ttat alle tuitten ban <&o?logc in ïja
ren bienft en folbpe tocfenbe / ban toat natiën/ gualiteit
ofconbitiebiefijn te boet ofte paecbe/ gegoubenfou; Item een boexken in Frangois, geintituleert:
ben toefen onber fjun Bonnetten enrcfpectibebenbelen
Sommaire difcours fut Ie moyen de conferver & mainteriirla.
vraye Religion Cbreftienne, & garder & ajfcute berblijuen / fonber banb'een Compagnie te mogen
fiegebcnineen anbere/ onber toat bereloffcDÉJn'tfel* rer les Vvovinces uniees contre foutes apparenfes , entrebe fouoe mogen toefen / altoaert fcljoon batfe ban
, trabifons & invapons de ïennemi de U Patrie , &ct
gunCapiteinenberlof Oabbcn/tenfp fperp^effe con^ prinfes
Item:
fent en pafpoo2t nabben/ te toeten / be ruiteren ban ben
<0enerael ban 't leger of ban fijn Sieutenant «Bene*
rael / en be anbere folöaten ban Sun Colonelg : berbieÜtemonfïranttc ban ben feec Bogen en boo^
öenbe allen Capiteinen enanberen bun folbaten pafpoo?tof bcrlof tegeben Buiten ftennifTeban ben <0ene- ïucïKtgenfeere/ mijn&eere Oen%ertogban
rael of fijn 3tieutenantx0enerael/ ofCo?nel refpecti= 31 n jon ^e. gefonben aenaïïe parlementen ban
beujft / op pene ban üaren öienfl afgefet te toerben / en ^annrijn/ beïangenbebe bafïeen ïoflpere*
bat begobertrebertf compagnie foube toefen impetra* foïutie bpöen felben genomen ober be befclje»:*
bel/ en ben folbaten mcttelefteftraffegeltrafttetoer* ming en bcrïojfing öer j^eöerlanben.
ben anbere ten cremple.
<&cn ao «©ecembjtë 1581* fó op ben naem ban
Item :
ben p?ince ban <®rangien / al$ öem gebefcreert fijnbe
be ïjoge ©berigneib ban ^ollanb/ een placcact geer pe JMttnKonberbntë/ inDoubcnbebiberfeeti
bieert/ baerbp berbobentoerb cenigeargerlijfte/ op? feer gcnjiclittge argumenten en betond rebe^
roerige en fcftanbaleufe boerfieng/nieu-marenen lie~
benend / refereinen of anbcrftng te mogen b2ucften / of nen / gefunbeert / fa toeï tn 43ob^ ujoo :ts / nï.öl
In anbere ïanben gebjuftt fijnbe te berftopen: item gefc^eben JieiferïrjHe recljtcn en autojitetteti
niette bjutften fonber confent/ fonbernaem üe#%iu bet j^eibenfe ft^ftta / baer bp &ract)tclijR be*
teurö of <©2ticfterö : f tem ooft berbob ban eenige pau* toefen boerb / bat met fonber oo?fabr en treffen
felijfce erercitiete gebjuiften/ noenfeccete conbenticu* Inlif mottbenfnn €rceïlentte en be Generale
len ofbergaberinge tefiouben inbe ^tebennocD ten Staten ban ben geunieerben &aberlanDe/ber? (Fot.^)
«latten 3Lanbe/ fonber nocljtanjs pcmanbin föncon- foehen
bannen met menteen eebe ben Coninft
fcientte en gemoet te totllen beftoaren of recöercDeren 1
ban ^pangten
en fijne aDticrcntcn foube bcr=
berbiebenbe mebe/fjetb2agenban<0eefïelijfte l)ab0> faften/
$t.
ten ban H&onicften en jonnen of 25agijncn : item geen
&cfjolen tefjoubcn fonber onberfoeïjt en toegelaten te
€n meer anbere / fo in 5fcancot$s atö in "®mt#.
fun. <£nuelaft be<©fficireniipp2ibatie ban Bare offtfflp
toillen bit 25oeft met fteteinbe banbefen ^are
tien op allejS te letten/ en be penen te boen executeren te- t?8 r. einbigen/
en metten ni cuto en jare bannieutoe
gen ben obertreber&
faften / namentltjft ban be bulbinge ban eenen nieutoen
^eere in be i^eberlanben / beginnen : befïuitenbe baer<©aer fnnooR inoefen jarebèrfcÜtfncnbocrHcngin om bit ^doeftmette tooo?benban iKarcujS 3ïr.toniuë
bjufe uitgegacn/ onber anberen een boerftcn metten
BDerusf :
tttuK

5'Bi.te leben

25etoi$ rebenen öatmen eenj^mce€n?an
tttefenöe / mag berfanen en af (tellen.

Die t-egeren alleen fèker en lange,
Die met weldaet , de liefde , 't herte en wille,
Der onderfaten tot hen trecken foet en ftille,
Sonder te gebruiken tyranny en dwange,

Einde van het fèftiende Boek.
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( m «o Van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten en Borgerlijke
oneenigheden , gefchied by tyden van Alexander Prince van Par ma, &c.
Gouverneur en Capitein Generael van de Nederlanden , onder
't gebied van den Conink van Spangien.
KORT

BEGRYP

EN

INHOUD.

E Herto<* van Anjou of Alencon werd uit Engeland verwacht. DePrince van Orangien
trekt uit Braband na Zeland , om den Hertog te ontfangen. Den Hertog werd by de Coninginne tot Cantelberge toe uitgeleit, en vertrekt voort in 't gefelfchap van eenige Engelfe Heeen Middelburg
Vlin HingenOratie
'in Zeland,
Hoede Hertog
waren. triumphante
ren; en welkeDesdieHertogs
van Doóïoris
Antwerpen.
binnenja tot
inkomfte
ontfangen.
Andries HefTels aen den Hertog , en fijne antwoorde. Wat Ceremoniën gehouden fijn geweeft in 't hulden van den Hertog , Hertoge van Braband , en Mark-grave des H. Rijks , en
vandeNeVan de refpe&ive eeden diegedaen fijngeweeft: Het vertrek der Engelfe Heeren : Congratulatie Religie
verCatholijke
Roomfe
de
van
derduitfe en France Gereformeerde Kerken aen den Hertog gedaen. Die
foeken aen den Hertoge viye exercitie der Roomfe Religie , die haer op fekere conditien werd geaccordeert. De
Catholijke vinden haerbefwaert den Conink van Spangien aftefweren. A&evan Renverfael by den Hertog
aen den Prince van Orangien gegeven. De handelinge by de Gedeputeerde der Staten Generael, metten Hertog
en conIe Tours \ en tot Bordeaux gehouden. d'Articulen
vanAnjou,indenjare 1580. en 1581. te isPleflis
Hertog
nu
,
Anjou
van
Hertog
De
.
gecontraéteert
en
gehandelt
Hertog
ditien daer op metten voornoemden
van Braband begint de faken van de verenigde Landen byder hand te nemen. Openinge van de affairen des
Lands , by den Heeren Raden van Stadt den Hertog gedaen. Propofitie by den Hertog aen de Heeren Staten
Generael gedaen. Den Prince van Orangien werd door fijn hooft gefchoten. Demoorder werd inde furie
dood-eeflagen fonder bekent te wefen. Groote verbaeftheid binnen Antwerpen. 't Lichaem van den moorder
aen een pael gefet om bekent
werdonderfocht. Wat by hem gevonden werd. 't Lichaem werd op een fchavot aen
verfcheiden beelden van
giften
bevaerden,
van
beloften
Gcbedens,
gequartiert.
werd
En
te werden:
L. Vrouwen te doen , by hem belooft. De gehele fake werd ontdekt , en bevonden aengericht te wefen door een
van AldeSpaens Coopman , genoemt Gafpar d'Anaftro. Des Princeft van Orangien fchrij ven aen den Heer
geBiddag
en
Vaften
gonde. Executie gedaen over Antonio de Venero, en Antonis Timmerman, Religieus.
ordonneert , om voor des Princen van Orangien gefontheid te bidden. Brieven van den Prince van Parma gefonden aen de Magiftraten van de fteden van Braband en Vlaenderen , gefondeert opte dood van den Prince van
Capitein Marten Droge. De wonde
Orangien. Brief van Gafpar d'Anaftro aen denAdmirael Treflong; aen Dood
van de Princeflè van Orangien,
pericul.
van den Prince van Orangien ontfpringt, en de Prince is in doods
en hare bepraeffenifle. DeHeere van Nienoort befchanft fich te Oldeborne in Vriefland. Verdugo valt in
Borger-hopluiden derftad Utrecht leVriefland, Ten belegert 01deborne,maerfcheid daer weder af. De acht
Geeftelijkheid , wefende het eerfte lid
de
dat
veren fekere Remonftrantie over aen haer Magiftraet , verfoekende
van de Staten , fouden werden gecaffeert : en wat refolutie daer op is genomen. De Conink van Spangien werd
Conink van Portugael gekroont. Hy doet de Hollandfe Schippers grote vrundfchap binnen Liffebon. Tot
Enkhuyfen komt een Hellebardier van den Conink van Spangien. Secrete handelinge van den felven HellebarBrief des Coninx van Spangien aen die van Enkhuyfen , in
dier binnen Enkhuyfen , en hoe die in 't licht quam.
date den eerften Oótobris 1 5 8 1 . Andere Miffive des Coninx van Spangien aen de 72. hoofden van de Borgerye
van Enkhuyfen , in date den 12. Mey 1 582. Aenflag des Hertogs van Savbyen op Geneven , tevergeefs. Den
Overften Marten Schenk werd van den Heere van Hogenfaxen overfchalkt en gevangengenomen. Des Prinin 't Land te hebcen van Parma verfoek aen den Staten van Artoys en Henegou, om de Spangiaerden wederomOudenaerden
werd
ben, daer infy bewilligen. De Prince van Parma belegert Oudenaerden in Vlaenderen.
den Prince van Parma overgegeven. Deftadvan Aelftwerd overrompelt en ingenomen door de Heeren van
Tyant , Temple , en la Garde. HetCafteel van Gaef beek wert ingenomen by Parma. Placcaetvan den nieuwen Hertog van Braband, van geen quartier metten vyand te houden. Dieft werd van Parmas volk befprongen,
en wederom uitte ftad geflagen. De Conink van Vrankrijk doet door den Heere van Bellievre den Staten Generael bedanken van d'eere fijnen broeder bewefen. De Prince van Orangien valt een catharre in fijn kaken, daer
door hy in perykel was. Don Antonio verdreven Conink van Portugael , verfoekt afliftentie aen den Staten van
Nederland. Hem werden fes Schepen van Oorloge tot affiftentie vergunt. Declaratie van Don Antonio van de
de
oorfake die hy heeft om d'oorloge te continueren tegen den Conink van Spangien. Veel beeften en vee , vanhare
andere
en
Bouillon
van
Hertog
den
Dorpen by Antwerpen genomen. Inftruótie by den Staten Generael
Gedeputeerde gegeven , om te vertonen op den Rijx-dag tot Auf burg. De Grave van Arenberg werd van wegen den Prince van Parma opten Rijx-dag vooifz gefonden. De Roomfe Catholijken binnen Bruffel verfoeken
vryheid van exercitie van hare Religie. Schrijven van den Hertog van Braband , aen den Amptman en Magiftraet van Bruffel. De Gedeputeerde van Gelderland nemen den Hertog van Anjou mede aen voor Hertog
van Gelderland , en Grave van Zutphen. Tradaet en eed tulfchen den voorfz Hertog en de Gedeputeerde van
deVriefeOmlanden. Eenige refolutien genomen by de Staten Generael , op de propofitie byden Hertog gedaen. Die van Holland rechten den Hogen Raed van Appel op, in den jare 1582. Namen van de eerfte presiderende enandere Hoge Raden in Holland. Des Hertoge van Anjous komfte en inhalinge tot Brugge. Aen-
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Oorfpronk der Nederlandfe Beroerten.

flag om den Hertog en Prince van Orangien om te brengen, word ontdekt. Nicolaes Salfcdo Spangiaert word
gevangen. Francifco Bafa Italiaen vermoort fich felven in de gevankenifTe. Sententie en executie over zijn dode
Üchaem. Salfedo word tot Parijs levendig met vier paerden van een gefcheurt. Capitein Willem Semplon
Schotfman, levert Lier over. De Hertog van Anjou werd tot Gent gehult Grave van Vlaenderen. Schermut-

r

finge tufïchcn 't volk van den Hertog van Anjou, enParmas volk, voor Gent. Francois Verdu^o belegert
Lochum , 't welk by Graef Willem van Naflbu werd tot twemael gevictualieert. De Prince van Parma fend
Verdugo hulpe. Lochum werd ontfet. De Huifenvan Keppelen Batenburg, byder Staten volk ingenomen. Van gelijken Haflelt. Hertog van Mompenfiergeftorven. Aenflag op Loven vergeefs. Het Cafteel van
Cambrefis by Parma ingenomen. Parma foekt Brunei te benauwen. Ooften wind ïn 14. of 15. weekenniet
gewaeit, caufeert dierte. Steenwijk bydenvyanden overvallen en ingenomen. DeSchanfe van de Cuynder
vervalt door ftorm en wind. Placcaet van de verkortinge der tien dagen van het jaer. Groten twift door de verkortingeder tiendagen. Verfcheiden Placcaten Anno 1582. uitgegeven. Slach te water , tuffchen de Conink
van Spangien , en Don Antonio. Den Conink van Spangien fterven twe fonen af. Des Coninks van Spangiens
grote macht van volk in Nederland. Des Hertogen van Anjou , en der Staten heirkracht. Eyndhoven van de
Francoifen ingenomen, defgelijx Helmont. De Hertog van Anjou en Alencon beraedflaegt fich om hem felven
abf ouit meefter te maken van't Land; hy klaeciït over de Statert van de onwaerdigheid hem aengedaen. Bevind
niet dan twe wegen om hier in te remedieren. Hy ontdekt fijn voornemen aen fijne vertroude. De Heeren van
Chamoys maekt hem meefter over Duynkerken. De borgeren van Duynkerken werd hen geweer afgenomen. De Franc,oifen nemen Dixmuiden in. Denremonde van de Fran^oifen vermeeftert. De Heere Fougere Hofmeefter vanden Hertog van Alencon werd gevangen, bekent des Hertogen voornemen. Aenflag
des Hertogs op Brugge. De Heere van Rebours neemt de markt binnen Brugge in. De borgeren van Brugge begeven hen inde wapenen. Rebours met fijn fes ingekomen vendelen vertrekt uit Brugge jd'ander vijf
vendelen Francoifen vertrecken mede uit Brugge. Des Hertogen aenflach op Antwerpen. Sufpicie op des
Hertogen aenflach. De wachte van borgeren in de poorte overvallen en vermoort. De borgeren doen den
'Francoifen wederftand en ftellen hen ter weer. De poorte. van Antwerpen met dode Francoifen op^eftopt,
anderhalf mans lengte hoog, hoe veel borgeren daer dood gebleven fijn, en hoe veel Francoifen. Inilruöie by den Hertog gefonden aen de Staten Gcnerael aen de ftad van Antwerpen. Des Hertogen fchrijven
aen den Staten Generael , en den Prince van Orangien. Brief van de Staten Generael aen den Hertog.
Ander fchrijven van den Hertog aen de Staten Generael. Daer werden Commiflarifen aen den Hertog gefonden naS. Bernaerts , maer hy was vertrockeu. Des Hertogen fchrijven aen den Heere van den Tempel. Die
van Antwerpen geven een korte verklaringe uit tot haer defenlie. De Gedeputeerde van de Staten Generael komen te Vilvoorden by den Hertog , dan vertrecken wederom fonder iet te befluiten. Copie eens briefs by den
Prince van Orangien aen den Hertog gefchreven. De Malcontentfe Heeren fchrijven aen de Staten en Steden
der verenigde Provinciën. De Conink van Vrankrijk fend den Heere van Mirambeau aen de Staten en den Prince van Orangien. Schrijvenvan de oude Coninginne van Vrankrijk aen den Prince van Orangien. Propofitie
van den Heere van Mirambeau aen den Staten Generael. Advys en bedenken des Heeren Princen van Orangien
op de reconciliatie metten Hertog van Anjou. Verklaringe en difcours by de Malcontenten daer tegen uitgegeven. Oproerig envilaynig advys der Malcontenten in druk uitgegeven. Provifioneel accoord tuffchenckn.
Hertog en de Staten Generael. Publicatie op 't voorfz accoort binnen Antwerpen gedaen.
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f? Bcbben tn 't boosgaenöe 25oefc gefeib/
Dat ben %>rtog ban SUnjou of SMencon
toatf geretfï tn €ngelanb/ooK mcoe öat be
peeren Staten <0cnerael alöaer gefonöen
Baböen eenige Bare <©efanten/ om Bern te
folliet'tcren
eri bo?beren
befeIfllbegonbe
ianöen te/ ténomen.
^e J^eere ban
ben 25ergombantn «§.
onber
andere een ban öe felbe «ftefanten getoeetf/ Die Bern öagelijnd bp oen boo?f3 hertog Uet binben / en Baboe feer
bibtotlg aubientiebp Bern / Bp bertoonbe Bern benoob
en ftoarfgfieib baer öe $eberlanben tn toaren / en met
toat groot berlangen men fijne feomfïe alöacc bertoacB*
tenöe toas. 3£en hertog toa^albaer banbe Contogmne en be €ngelfe peeren feer toel ontBaelt / \yp Dab;
begroten fiact bp Bern/ bie Bern op be reife bergcfel^
fdjapten / namentlijK ben §&tnce ^olpfnjn / C5?aben
ban Habal / ban &aignan / 5perbague£/ en meer am
bere peeren ban aunften/ ber toelber namen top tn
't boojgaenöe boen gcbacDt Bcbben. I$et liet ftg anöcrg
niet aenfien/ ban bat baer een ^utoelife uit gebolgt fou>
be Bobben tuflfcBen Bemen be Coninginne/ toantfp
toonbe Bern een uittermaten goeb gelaet ■, bocB baer i$
tn
't einbe nietfeernaer
gebolgt : Baerom
alBoetoelbe faftc
eenigefo
^cBsijberg
affirmatibeltjK
fcB?ijben/bat
betre toaggeBanbelt/ batfe malKanbcrcn BabbengeBant-trout/ elrmet eenen ring ober entoeöcrober/
fo Beb ia fulr noit nonnen geloben : te min/obermittf in
t'anberen ttjöen baneenperfoon bangtialtteberflaen
Bebbe/ ^at be Coninginne/berftaenbe bat be l^eere ban
^.^Ibegonbe toatb?eet ban bit $|utoelij& Baboe ge*

BOE

IC

fcb?eben / 't felbe feer gualrjft Babbe genomen / en ficm
oohnamaeiiS felfjefmeteen too2nigen moet Babbe be*
groet/ bog matter af fp of niet/ ife lact bat tn fijne meer*
bc flaen/ alttjbs ift blijnelijh batter niet ban na gebolgt
i#: Bp bleef albaerb?ie bolle maenben. ^e^eereban
^.^Ibegonbe fcB?eef bagenjr ober/ ban 't gene Bp
albaer te ï^obe mocBt Bo2en en fien / ook mebe bat Dn
ben ^ertog tot be ,$eberlanbfe faben feer genegen
banb.^e hertog felbe fcB?eef niet alleen aen ben p?in=
ce/ maerfonb 006 ben iy.^ecemb?té eene ban fijne
^ecretariffen / be J^eere ^eben / om te bernemen alle
gelegentBeib Boe befanen alBier (lonben / om Bern op
'tparticulierflete boenonberricBten/ matbenbpanö
beöe/offe bereenigt t'famen bleben/ban of fp gefrbéiben
maren/ en Boebanig Bun boomemen toaö : of fp ^uin?
Berbcn nietgenabert maren/ of fptuflrcBen^uinfcer*
nen en ^ieupoojt eenige ruiteren Babben / of ban baec
tot25mgge/offe bertoittigt toaren ban fijne Romfïe
Dettoaerssalle^toat
fp baer ban
maren
/ en mat betreffen
en'
bo?teljjb
feonbe
batBpgelobenber
beBoo?bete
toeten/ nopenbebe feberBeib bejf toegief : befeen befec
gelijKe ginK'er bad alom / mibbelretijb gaf Bp ook Bo*
pe / bat Bp / al toajS BP baer in €ngelanb / niet acBter
lietomboIK tclicBten totliulpe banbe^eberïanben.^e J|eere ban ailbegonbe frB2eef 00K berfcBeiben fait*
ben aen ben mbmirael ban ^elanb/fJonKDe er 3©illcm
ban 25loiö / gefeib €rcfïong / baer in Bp bermaen
maebt/fo ban 't ButoeliK tuffcBen ben hertog en be Co*
ninginnc / alö ban bes? hertogen bomft e : bat BP eenige toegeruflefcBepen foube beerbigBouben/foombe
Bb 4;

3ee

Het fèftiende Boek.
lo?b i^unf bon/ te toeten: Heer 45eaf^e Carenttte/ ^an
^ee toentg te Boubcn ban röbecs en anbecs / ais om 3ün en üoböert Cacentue -,be S^eecc ban 3ftoutoatb0 b?oe*
ontbael
ban 'tban
ooft mebe
te bomen/
b te /gemoet
Igoogfjei
$6 te Hoen
fijne ber/ be ïïibbccjS ^cBuclep / CBacleö ^accat/ föuffel;
fcbecljeib
men gene
maec toant
Bem
<ï5uiliaume ^?cbicep/ <0eo?ge 26oucec/ en gcoot getal
ïjcöcct
geccfolbe
foube
öt'e
ljp
/toanncec
Babbe
bomfïe
ben aen te bangen / fo fonb fijn «Êrcellentie albaec nocB ban anbece €bellieben / fobattectoel ioo€bellieben
en toel 300 bicnaecg/ al t'famen opt feofieltjbfie
öe^cece^oBanbe föbeeon/ met fefeec bepeffcBe aen toacen/
tocgecutf.
3&e toinben Bet toeber toaer feer fcfioonen
toat
toeten
te
om
00b
be/
SClbcgon
<§.
bendeere ban
goet
/
bocb
alfo bat BP na bet $oo?boofi beerenbe / ter
toeg fijne Jgoogljeib mecnöe te nemen/baec op Bp einte* 3Pben€>ofienbe aen anker bleef leggen/en 13$ alfo booitsS
lijft boo? anttooo?bc fececg/bat Dp fijn ceife obec ^clanb ben io.tot©liffingenaengebomenmet ir gcotefcBe*
nemen foube/ en bat Ijp berlof ban bc Coningnine Bab* pen/ altoaer be pjince ban <0?angien banlfêïbbelbe geftecgen om te mogen beitcecben / en bare iKa^
Jetfcitlaft babbe gegeben om in baclte Bace Coninfe* bucg gebomen 3pnbe (bic Bern omtcent 5-. en 6. toefeen
©e
't €planb ban 3BalcBccen bectoaebt babbe) met ben
ujftefcBepcn te boen toeeuffren- ^Dejptfnce ban€>?an* in
£>?ince
ban €fpinop / en bele anbece J|eecen en €be^
big
ficBbeee
Beeft
Btjnbe/
gt
bectoitti
toau <&> gicn baec ban
rangfen
len/fecc
eeclijb iS ontfangen/feec gcote en Beleef be couc-om*
te
feomc in gemaebt na Eelanb te reifen/ om Bem albaec
tefietenbeiben3pben
geb^uiöenbe. ^p iö met groter
E'c'anö
fangen /in 3ijn gefelfcBap iss mebe geceift ben$?ince moeite/ becmitg Bet gcoot gehang ban bouV geleibop ^t«0»
om ben
€fptnop/ en bele anbece IgeeccnenCbelen. <©en Bet ^tabBuisf albaec : Bet geluit ban be föcompet* oen
ïïertog ban
27 ^januacij fcïjzeef be ^ecce ban ,&. ^Ibegonbe/
teont»
geccfolbecct om ban ten/ (Camüoucen / etc. toag fo gcoot/ batmen nau* "J"*
fangen. bat fijne ^ocgfjetb gcbeelp toas
&aee na Eelanb te bertreeften / en baec toe berfto* licrficnnócBbo?enbonfï/ bpfonbec om B« gcoot ge* mm
ren Babbe SBoenssbag ben lejlcn bec feibec maenb/ fcljut/ bat fo tot ©liffingen in feec gcoot getal/ alsfbatsen.
maec bat Up bem t'ailec uitbomfre babbe becfe* inbc febepen toaö/ fpeelbe/ fo batmen 't geluit te Ca*
beet / bat BP niet langec foube becbeiben ban tot leg in ©?anbcpb gemacftelijb feonbe Bo?cn ; \yp toect
^atecbag / bat foube $ijn ben 3 f ebmacij / in fo becbe Beecüjb na gelegentbeib bien abonben nacBtgetcac^ §^^
SP ban niet becttofe/ bat ljptcb?eben toas batfe 3ijn teert. 3be$ anbecen baegö téBP teboetenaijKibbei* jgH
uitbel fouben boubcn boo?toeigecinge/ ful&S bat fpgegaen /iiealtoacc
bem omtcent
Det becbenbeel
bcii'gi
ban betoeg/
fBagiftcaet
ban iBibbelbucg
te ge* *»crbe
lieben gcenfins ttoijfclbcn noflw foube ten langften aïf* bucg
ban fcbeiben.^p bectoittigt 3tjn Creelbooft bat be ||ee* moetiggebomen/ Bem met een boeteen beleef be Ba* 5?£an>!
re <©?abe ban 20cefter/ be peeren of 3Lo?bcn $|outoact canguetoelbomenbe/ fijnguacbe^canfoifeen^toit*1
<©ppee-$ibmirael ban Cngeïanb/en J^unfbon/alle b2ie fecg.' bic baegd te bo?en aengefiomen toaren / cjuamen
cRaben ban Bace $iajefïeit/en iatöbec0 ban ben €>2b?e Bem Bier tct plaetfen mebe tegen / fejEf benbelen toel ge*
ban ben gamere of Ccufebant/met meer anbere ï|ec* toapenbe Do?gecen lionben buiten bec ^tab in fïag-o^
ren en 3io?ben / Bem fouben becfelfcbappen tot Can* b?e tot batBP boojbptoaggcpafiTecct/ enbolgbenboe
'G&e <©ebcputeecbc ban be Staten ban
tclbeeg/b'obecige pacticulacitciten liet Hp blijbentot eenS-ganb0.
Eeianö
/
fïonben
Bem bectoaebtenbe aenbeninganö
Co*
be
^at
/
bp
nocb
baer
boent
<©ocb
bomfte.
3tjnbec
baubecpoo?te/
baectoebecom
bele cecemonien bart
tiinginnc nu be bomfte ban fijne Hoogbeib ftabbe gecon?
fenteect/met toefegginge ban 3ijne üoogbetb niet te bec* ontbalingen gefcBiebe: boo? ben tnganb ban bec
laten /batfe niet foube gebogen battet5leberIanbfou* Pookte ficnb een fcBoon ^apelö paect boo? fijn Hoog?
te berlo?engaen/ nocljbat ben ConincB ban^pan* Beib/ banfienbe batbe^incen en^eecenBacepaer*1 '
Cten meer foube toenemen, «©en %. f eb?uarp fcb?eef be ben niet Babben/ toilbe oób te boete gaen/ en is met
#?inceban €>?angien aen ben SUbmirael €ref(ong/bat bufbanige o^bonnantie binnen iBibbelburg gebo*
Bpboo? becfcDetbcn b?icben hie $p bienbag en^on* men. €ecfl gingen be l^eecen ban bec ,§tab/ met
öaegsr te bo^enontfangen babbe/ en felfs? nocb metter Baccbicnaecs ban^uflitie: baec nabe (©ebeputeec*
iaeb ban ben ^eete €öecon/ Boe bat fijne l^oogBcib be ban be Staten ban ^elanb ; boojts bolgben bc
bjajS gcrefolbeect ben naeften baa/ namentlijn ben 3 . te €belliebcn ban alle be tyie Satien/ en be «©ebepu*
ftomeninbefeBlanben/ en bat Bp beboïen babbe bet teeebe bec fleoen ban 25?auanb/ enbebiec ïebenban
mcerbeelban fijn train en fijn guarbe bte nocb in 3B?anft, ©laenbecen: baec na gingen be ,§toiftfec0 op Baec
rijn toaven/mebe bat ober te «omen/en bat Bp felbe oou getooonltjfee toijfe : baec na bolgbe een gcoot getal ban
fteeb neaccompagncert foube obecbomen/ maec be* l^ceccn en €beïlieben / toaec ban ben mecflenbeel €n*
tonjle betoinbnucjuaeb toajS/fofoubet mogen toefen/ gelfe toacen/ ban ben nabolg bec ö?ie ^eecen üieüz
Coninginne mebe gefonben Babbe Bem te becgefel*
bat Bp foube gedongen toefen Baben te nemen te ^>uin- febappen eneecete
betonen: baec na bolgben onbec
ue?beu/of anbece Babenen ban©laenberen/bae? ban bp
een
/
mijn
üeece
ben ^olpbtjn / be <©?abe ban %pte*
Bern toel Babbe toillen berabberteren/ten einbe tip baer
fieiv
bep?inceban
€fpinop/ be<0?abebanla©al/
uerben/
otïDupn
op foube letten /om Bemtegeletbent
«no^b^e te (lellen batalbaer 3ijn perfone foube too?* j IBp-lo^b iunf bon/ ffêp-lojb ^outoacb en anbec Hee*
ben omfangen / al^ fijne 3§oogbeib meriteerbe/ en ban een : boojts tec flinfeec fijbe ban ben Hectog / een Balbc
gelijben fijne fuiteof nebolg / fo toel bc finten en ï^cc* fcBjebe lagectoas bep?inceban <©?angicn/ bcntoeU
ren 5Fcancoifen al0 oEngelfe >, bat Bp 00b foube ma* ben BP altijb iet b?aegbe. ^e 5pcance guaebe ban fijn
ben bat öp alöacc een beel bolr ban oo?loge foube baer* ^ccgBeiö bolgbe / baec na bes p?incen ban <©?angien
ïiigen&pbccBanbBeuuen/ omofbebpanb eenige en* guaebe/ en op 't einbe be 6. ©aenbelen hie buiten in
ge jïaen Babben/ en 10. anbece 2502gecen
trcp?,ïnfe mocDt bebben of toillen erecuteren ,• batBp f!ag-02b?e
©aenbelen
Babben be flcaten bcfettot bemcebt toe/
toefen.
op alles? foube fulbe o?b?e flellen al0 nobig foube
be ce|te in fïag-02b?e f?önb. fn alle be (ïcaten ban
berab* baec
/na banb'an
banb'een
ouam
^cBieralle/ fo bagen
be pookte af tot Bet ütogijs ban fijne ^oogbeib/toacen
©ca
foube
Bern
men
toaer
toi{ï
niet
batmen
bertentie
Hertog
reguleren/ eintelib i$ben hertog ben 1 5f eb?, upt %mi* fcButbomengcmaebt/ enbice fcb2ebentoijt ban ben
fcfjeet
ban
bengefcljeiben/ bergcfelfcljapt mettc Coninginnebie anbecen / op beiöe fijben bjanbenbetoojtfen. €n albuiS
SLonoeti/ Bern uitgeleit te^e totCantelbecg toe/ b2ie buitfcBe paffeecbe fijn ^oogBeib / Bem bectoonberenbe ban een
en toert»
mplen ban ber 5ee / altoaer BP ban baer i# gefcBeiben/ fo febonen ^§tab in fo bleinen €planb/ en fo na gelegen
tip bciftc*
bp bye goebe anbece ^teben / flaenbe niet bo?bec ban
ningtnne en BP is? boo?t0 gecei|ï/en ben 8. 5pe0?. te febepe gegaen
uitgclctc in bc febepen ban be Coninginne/ tiie baec toe Oereib eenmijleban ben anbecen/ befonbec ban fo febonen
fot <£an* toacen en op Bern toacljten/ belcitmet een goet beel meebt en fïabbuté. 3|et logijs ban fijn ^oogbeib toaS , rA,
tdoerge
€ngclfe peeren/ als namentïijb ben (6?abe ban üpce* toelencijbelijbbecciect met tapiffecpen/ BupScaeb en ( J'
toe
ÜBat
«©ngelfe fier / gcobt ^cbilbbnecljt ban €ngclanb / JBp-lo?b
meublen / fijn l^oogbetb
alle betoacen
©2'incenalle/ ^eecenen
ban fijnen ennabolg
toel gelo*
i^ufbon/ <©oubcineucban25actoib/ $&p lojb^ou? beCbelliebcn
Dfeeren
gcect en gecicft.'ben abonb toect obec geb^aebt met fee*
tien (gec* toa?t/^lbnncacl ban <engelanb/ïtibbe?é banben Cou*
togc Uep febant / |Bp-lo?b aBillougbp / 3Binbf02e/ ^cbeffeilb/
fiecinge/ b?eugbe-bpecen langs bec fïcaten/optoo?*
/
nebe
be
^ibnep/
pjilip^
&eece
be
3Ccblai/
J^outoacb
nen en blob-ljuifen / bonflbpecen en geblanb bec tcom*»
ncW?
feöajjt
ban ben <U5?abe ban Sp^fïer/ be b?ie fonenbauiKp* petten. 5^en 12 B^Denbc<0ebeputeerbebanbebiec

aeben

ertog
icrcelit
ntr.

:rtn*

innan
jencon

iantc
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jfceben ban ©laenberen boa? ben monbeban penfio; klein RoftRte toefen. «gijn I$oogReib toetö op bit tonaiitf (Caprabt/een fcljonc <£>2atie gebaen/ bernlarenbe ncel geleib / Rem berfelfcRappenbe nujn ^eer be P2in*
mijng peeren beg hertogen ban lEont^
bc grote affectie bte alle 't bolk ban ©lacnberen tot sijne ce«DolpRtn/
penfiereenigfone/
mijnheer be«02abe ban&pceftre
Hjoogueib tuoegen : en geïijli fp b'eerfte toaren getoeeft en anbere «ïrngelfe peeren rep2efenterenbe be Conin*
in 't fenbea tot Rem/ bat fp ook berboopten te toefen
b'eerfte tn Rem te betoijfen allen ootmoebigen bienft en ginneban€ngelanb/ mijn peeren be ^tnce ban <£»onberbantgRcib : toaerop3tjnï|oogRcib feerfceleefbe; rangten en ban «Êfpinop / mijn ï|eer be «ü52öbe ban
iijkna fijn getooontc toag anttooo?benbe/ tyengenbe Slabal/ be|Bp 31 o?t0€ngelfc/ be<©?abe banC&a*
£boo2 met alle b20lijkljeib en boo?tg in 't fteaurour en anbere 25anerReeren / peeren en €bcl*
benbagboo?t
met ben p?incen en peeren, <©en i % toert op mannen in groot getal / en be peeren be jfêaoiftraet/
fcactfpel
Ret «^tabljutf een Reedijk en koflelyke maeltijb en ma- enbeCollegienber (lab ban SHnttoerpcn. «De peeren
nnifük banket ban fuiker en allebelicateffegegeben/ Staten ban 25?abanb bertoacRtenbe op {jet tonneel/ (F01.4.)
fobat be^rancoifeen €ngelfe peeren baer ban ber* guamen af/ en gingen fijner J§oogReib tegen : en mijn
toonbert toaren / en alle goet genoegen Rabfcen. <$en $£ecr be $?ince ban <©rangien feRiktc Rem boo2 / bp be
14 toiïbebé^ince beften Ret toebereibfel banbefcRe- boo?feibe «Staten / alg een ban be boomeemfïe peeren
pen / baer mebe 3ijne J^oogReib geconbopcert foube en 25anerReeren be£ l^ertogbcmo ban 25?abanö : en
toojben na 2Cnttoerpen / bte tot bier en bijftig tn getale na bat Rp fijner ïgoogRcib alle ootmecbige eerbiebtnge
toaren /'t toelk 3ijn ^oogReib berftaenbe/ té Rp baer Rabbe betoefen/ fijn fp üt trappen toeberom opgegnen
mcbegegaen. <©cs <s>onbcrbacg$ben 1? is fijn ^oog- met fijne ^oogReib/berfelfcRapt met be5franfe en €n=
fjetb gaen beften be ^tab banSütmupben/eenRalbe gclfe peeren j en boben gekomen fijnbe / Rebben Den gemijle ban JBibbelburg / en berftaenbe bat be ocngelfe fcRikt ópbeibe 3ijben. <©aer (lonb eenen floelbebekt
peeren be ftab banber ©eere toaren gaen beften / të Rp met gouben lanen / opten toelken fijne J^oogfieib ncber
tn een fcRipgcgaen/ en Reeft Rem baermebe boen boe- fat /en op Ret toneel ooft een beRangfel ban gottöen laren / al toaer Rp ban be intooonbers? / bte Rem niet toa=
nen/en 'tReeï toneel met tapifferpe behangen. 30oo?
ren bertoacRrcube/b2ienbeluk en toel ontfangen toert aenbit toneel/ in 't aller Roogfteftonben be toapenen
tot fijn contentemente. <©cn 16/bermitss Ret feer ban 't iDarkgraeffcRap beg heiligen ïtjjkg / teat on*
iniftig toatfaté fijn l^oogljcib meenbete ba'trec&en/ 1 bertoaertf ter recljter 3tjben/be toapenen ban 2ö2abanb
rieben befebipperö batljp btenbag foube laten ober? , met een ombintfel ban fruit /en ter flinuer 3ijbcnbe
toapenen ber (lab ban SCnttoerpen. 3©oo?berfagmen
gaen/
bebe / gefröïlbert
enigben 17
gegaen/
fijn fcinpgclijft
toaief Ijp
altemael
met t'fcDecp
fijne bertoen
en uit(lelten ttoc toimpelg ban groen graeutoe 3ycc / met
coieuren be toimpclen en blaggen met be toapenen ban betoapeu^ban 3tnjou/ en in een compartiment (Ion28n?ou/ b'anbere met DaregctoconUjfte toimpelenen ben in 't Eatijn gefcljjeben eenige berfen/ban ^fm fint
blaggen / met öeö pjincen ban ©rangien f oleuren/
O Edel Prince in deugden verbreid,
bte bè ^panjaerben toel grote bjefe placfjten aen te ia*
Mits uwe getrouwe en gerechtige paden :
gen. i®c blote imam bten bag totboo? 25eerlanbin
Weeft
willekom , komt daer u deugt toe leid :
Süuib-bebeianb/baer fn bien nael)t op anïter bleben legOp dat Bclgica befwaert , door u fy ontladen,
gen, 'ssSCnberbaegö guam l)p güeb tijbsf tot ïillo/ baer
En
wilt genoemt worden met goedhertigheden,
getgefebutfo ban bc fterfcte/ aliS ban bc feftepenbapEen vader des Lands , ruftig in vreden.
periijlt afgcfcljoten toerbe/ batmen tot 5Cnttoerpen
moclit f)o?cn. i^ier gnt0 fijn ï^oofjljeib te lanbe / en
2ÜI0 fpal t'famenop naer plaetfe (lonben/ cnflilte
fïtep be^ nacOt? in beö capitetnsf logijtf. <De.«f anbe- gemaent
toaö/ fobego(len be Staten ban 25aaüanb
ren baegö toefenbe ben 1 9 jpebmarp té be l^ertog met liaer reben/ b002 ben monb ban j|eer 3Cnb2ie<& Ige^el^/
alle 'tboo2f3 gefclfcöap bertrochen na be (lab ban ?Cnt* boeter in ber ïtecöten/ iSaebsReere en <0?effierber
toerpen / altoaer ÓP omtrent aebt uren gekomen t$ aen Staten ban $52abanb/ alfo Rier in 't no?t bolgt :
be nieu (lab/barenbe lang^ be (tab/ 't Rooft ban ©laenDat de Banerheeren , Edellieden en Gedeputeerde
beren t'5ijnber recRter fpben / en be (tab ter flinker fijbe
ïatenbe / en të aïfo gefeilt boo? bp be ganfclje fttib en be van deHooft-fteden , en andere goede Steden , repre- ©larte
plaetfe baer net Cajleel plag te (laen : uier en tufTc ben fenterende de Staten des Hertogdoms en lands van Bra- öoo?
{fecreïjeii
geöani
ging alle 't groot gefebut af/ban be 3ijbe ber (lab te toa- band , dit geluk nu hebbende , tegenwoordiglijk by hen SJcflcfê/
tcrtoacr.3 / en ban belc fcljepen W op anfeer lagen ; alle te Men defen groten Prince , in den welken fy na God, **?Pf*
be Capen fag ïjp bol ban toel getoapenbc bo?gcr£/ om> ganfchelijkgcftelt hadden allede hope van hare verlof- graten
trent 20000 (lerft fijnbe/ feerfraep en «ojlelijft toe iinge, en wederftellinge van haer oude rufte en vry heid, banSSrg

T%m? gemaent bat fjet eenlU(l toajSom ften/ bteftem met

Raer roersf en gefcliut groeten/ en toelfcom Rieten : baer
op bc oo2logfcöepenbieben^ertogebcrgefelfcRapten/
aengeboert boo2ben 5Bbmirael tonner ïBillem ban
25lotë/ gofeib €re(long / en anbere fcReepjSCapiteinen ban ©:i(Tingcn/lu(lig toeberom geanttooo2t toerb.
Miei/ een bufjcljcute ban 3ilnttoer*
S|p i0 tein'tÜD02p
lanbe getreben: öter(lonbcrt be Staten ban
pen/
252abanb / bc iBagiflratcn ban ber ,§tab / en anbere
albaerino2b?e tcpaerbe gekomen/ Rem bertoacRten*
be : maer obermitsS W groot geb?ang ban 't bolu bat
albacr toas gekomen omfiin j|oogReib te befien/cn
ookbe beletfelen ban Ret uitkomen ban be fcljepen / fo
toag bes $2incen ban <£>ranrnen mentngc / bat be
boo2f3 peeren fijn l^oogReibfouben gaen bertoacljten
op Ret (€Rcatre of Ijct (Concel bat boo^ Rem bmiD
toae\
«©ft €oneeltoasf gcdclt acRtcr Rèt€a(leeItegcno*
ber ben Roek op'tfcReiben banbe toalle be0 Ca(leel0
en b'anbcr beften : fo bat fijn l^oogketb baer fijnbe / be
>tab en Ret €a(leel teffens mocRte ficn / en aenfcRou*

toen bC tegen- fCRanfen/befCROttegraben/ tod biepbe*
toatert/ befet ban ttoe3ijben metgeROUben (teen/be
grote enfcRone OOltoerken en katten/ bebtCke muren
lufttg om aen te fien / en be Ö?ebe beften / berCiert met

hogelijk den Almachtigen God loveden en dankten,die 6anb

hen defe gratie hadde gedaen j nemende ook God voor
feker getuige , dathy door fijne oneindelijke goedheid
en voorfichtigheid,hen niet vergeten , noch haer rechtveerdige fake verlaten hadde , maer fijne Hoogheid verkoren tot eenen befchermer fijns volksi, en bediener der
Juftitien ; op dathy de glorie, en fijne Hoogheid de eere , naem en faem , foude hebben ,dat hy door de ftralen fijner grootheid , wijsheid en hoogmoedigheid , alle
mift, nevel, en al wat haren ftaet fchadelik was, verdreven hadde , en wederom doen fchijnen de klaerheid
van haren eerften voorfpoet, eertijds allen natiën bekent, t'fefFens fijne Hoogheid feer ootmoediglijk bedankende, van de liefdeen befonderegoedhertigheid,
die hy door fijne eigene bewegingeen heerlijke deugt,
en gedurig rot noch toe gehouden heeft:niettegenftaendealleflimme wegen en liften die defchalke voorftelders hadden konnen aenrichten , tot voortgank van
haer faken : en dat hen wel kennelijk was , dat om haer
jammer en katijvigheid , geen dink over gekomen was
dat haer fake hadde mogen begunftigen of voorderen.

Welk fy hielden, en altijd houden fouden voor een uitnemende exempel van feer grote matigheid en geftadigheid: waerafen van veel meer andere weldaden goe>derderlijk door fijne Hoogheid hen bewefen , fy fchul-

fCDOtte geplante bomen / tn fraep 02b?C / fCDÖnenb* een dig waren en altijd fouden wefen , de felve te bekennenia
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Het feventiende Boek.
in alle getrouwigheid en gehoorfacmheid , alfofy hen
op den heclenfen dag al bereed vonden te worden,
door Gods gratie, fijne ootmoedige yaffalen enonderfaten.
En hoewel fy niet twijfelden dat fijne Hoogheid brede kenniffe en ganfche voldoeninge hadde , niet alleenlijk van de generale faken , waer door de Generale Staten der geünieerde Provinciën van Nederland , beweegt waren wederom te roepen fijne hulpe , en hen in
fijne handen te begeven j maerook van de befondere
oorfaken die de Staten des Hertogdoms en des lands
vanBraband hadden, om te verlaten des Coninksvan
Spangien onderdanigheid : nochtans om fijner Hoogheid de memorie in 't kort te vernieuwen , en hem defe fijne Godfalige meininge en hoge aenflaginge hier
opgefticbt, te beveiligen : voorts ook om de Princen
en Heeren met al haer gefelfchap (welke tereerenvan
fijne Hoogheid hen de yriendfehap waren komen doen,
tot fijner ontfangingen daer byte wefen ) redenen befcheeteenigfinste geven van allehare werken, opdat
fy defer fijner inkomften , t'alle tijden de blijde inkomfte genoemt , meer goedhertigheids en vrolikheids fouden vertonen feggende alleenlijk :
Dat de Hertogen vanBraband (en merkelijk na dat
het Hertogdom van Braband geraekt is inde handen
van de Hertogen yan Bourgondien, en andere Doorluchtige ouders van fijne Hoogheid) fo lange als fyfelvc hen begaven haer onderfaten van Braband te regeren ,hen betonende dat fyfe beminden en niet veronachtfaemden ,
mftdjjfan gerief en
gromTen
dienft daer af hebbenïfogehad
, dat haer namen en mach
ten dikwils feer wonderbaer , en ibmtijds van de meefte
Monarchen, Coningen en Republijkendes Kerflenrijks,ontficnfijngevveeft 5 gelijk dat aen haer oorlogen
en verkregen heerlijkheden wel bleek; deshalvcnvan
genen node was hier lankverhael van te maken: maer
nademael dat haer Hertogen en Princen door andere
aenlockingen , ofte feer veronledigt in andere Landen
en Heerlijkheden , begonft hadden die te verlaten voor
een wijle tijds , en voorts noch langer te vergeten , hen
in 't gemein overgevende tot kift, wille , en fomtijds begeerlij kheid en gierigheid van hare dienaers : welk eindelijk de Conink van Spangien boven al voortgeftelt
heeft , hen veronweerdigt en verlaten hebbende van fijne tegenwoordigheid , meer dan zo jaren lank : fo waft
gebeurt, nademael hy bykans den ganfehen ftaet des
Lands verandert en verwiffelt hadde , en de officien bevolen en gegeven den genen die na de wetten en privilegiën des Lands niet bequaem daer toe waren , of ook
den genen die daer meeft voorgaven , dat de onverfadelijke gierigheid , haet en onmatige tyrannife heerfchappye der Spangiaerden daer mede niette vreden
leften tot fulke opgeblafene vermetel ijkheid
ten
,
fijnde
dat fy hen verfaed hadden met 't goed der
gekomen,
was
ingefeten , met den arbeid en bloed des armen
befonder
fchamelen volks ,ja met de eerbaerheid harer huisvrouwen en dochteren, en (om alle grouwelijkhcid en
wreedheid te volbrengen) met het lijf en bloed der gener die nietfochten dan hen te behagen. Deshalven ten
langen leften de grote enrechtveerdigeGod, dieforge
voordezijnedraegt, vergramtisgeworden,en heeft defen volke , eertijds vroom en kloek , doen gedenken haren eerften ftaet en vrydom, hen wederom gevende den
wille en den moet om de felve vaft te houden , fo fy die
van haer voor-oudersontfangen hadden.
Dat dit niet beter heeft mogen te wege gebracht worden, dan door de verkiefinge die devoorfeidc Staten
van Braband met de andere vereenigde Provinciën gedaen hadden, aengaende de pertoonvan fijne Hoogheid voor haren Landvorft en Heere: dit al in zijn eerile orden wederom ftellende , hebbende eerft te voren ,
maer te vergeefs, gefocht alleraed tegen haerqualijkvaert, en tegen de ongeregeltheid van de ftaet, in de
oorfaken en oorfprongen derfelver.
Dat haer Hertogen eertijds vroom , kloek en machtig zijn geweeft , hebbende treffelijke dingen ter
oorlogen uitgericht , en onder andere : Dat fy voornuels eenen Hertog van Anjou hadden verkoren : Dat

fy niet min ftrijdbaer en dapper ter oorlogen waren >
gelijk haer verkrijg en heerfchappye wel betuigden.
Dat fy goedertierene, foetc, genadige gemeenfame
en gewillige L and- Vorften hadden gehad voor haer onderfaten : dat fijne Hoogheid hen dies aengaende aireed
fo veel bewijs hadde gedaen van fijne foetigheid , waerachtigheiden oprechtigheid , dat hen nu docht, datter
airede eenigeoude Hertoge van Borgondier, voor hen
verwekt was. So datfy henvaflelijk lieten voorftacn,
in fijne Hoogheid alleen wederom verkregen te hebben
al wat de Hertoge van Braband , van Anjou en van Borgondien haer hadden mogen achtergelaten hebben van
goeder memorien.
Nademael dan hier niet meer te doen was , dan voort
te varen , en dit werk te volbrengen , welk den opperften God belieft hadde , op defen dag , fijner Hoogheid
en den voorfeiden Staten in handen te ftellen , dat fy harenthalven bereet en vafl beraden waren om hem manfchap, getrouwigheid , plicht en gehoorfaemheid te
doen , fo getrouwe en goede vaffalen en onderfaten haren oprechten Heeren fchuldig fijn , fuik als fy niet twijfelden en op Godbetrouden dat fijne Hoogheid foude wefen, en hogelijk met zijnen eed by God beloven.

Dat Ijp met mfijne DtoogDeib
3Bacc öcop Uoo^fctöc
cnDerDonDen met lange gjfg
Staten anttooo?De:
totllcnDe
tooojDen/maeralleeniijft beDenfeenDeDe eereengoeD* jgett03,
DertïgljeiDDie fP DemDatiDen toillentocDjagcn/ tnins
berden Deö*
groteban©ojfïen
Dem onDer
benDe
om fo
DembeelteanDere
toedoen
De berDjucïnnge
en
tp?annpe Der ^pangiaerDen/ en te regeren na Bare
toetten / geO?WBen en p?ibilegien ; Den al t'famen Di eg
tocl Dertelijfe öcDanftte/ en berfenerDe/ Dat tic recD*
beerDigbeib enDiHjjRDciD banDare fane/ Daereerlijö
DzagentcDemtoaerg/ en De lief De Diefp Demïjctoon^
Den/ Dem DaDDe Doen befïuiten/ Daer DefcDerminge
en toeDer-op?ecDtinge ban Daer ouDe b?pDeiD te aenbeertien / en baer toe te tocrh te (lellen alle 6e miDDelert
Die <0oDDem in DanDen DaDDe gegeben/ en Die Den
Comité fijnen leer en b?oeDer/ en Der Coninginne
ban €ngelanï) D002 gttnfte fouDe belieben Dem te Doen/
ja oor fijn eigen bloeb en leben b?pelp Daer boo?te
lïrecfeen.
mt gebaenfönDe/berfiïaerbeDe boojfeiDetgetfeïiS
fijner
^oogbeiD/
luiDerltem*
men boo?
Det bolfe Dat'tgebzuiu
te berfeonDigen toasmet
in 3E>uitfer
talen / De
poincten en amjftelen ban De blijDe infeomffe/ Die De
hertogen ban 25?aDanD fcDulDig en geDouDen fijn te
Deloben en teftoeren in Daer ontfanginge»
3E>aer na toerben Doo? Den boojfeiDen lefiTelg tn ©eartfcj
vDuitfe tale gelefen De articulen ban De blijbe innomfïe/ £",e"
entö fijner HoogDeiD geb?aegt/ ofDP bernoegt toas?/ fn^ein\
en Die begeerDe te beftoeren / of Dat Dem anDere bolDoe* feomiie ;
ninge belief De te Debben. 3Baer opDp feiDe tot mijn Hj
leer Den p?ince ban «örangien : Dat DP ^ felbe artü- B '
ficlen gefien en met Dem t'famen oberlegt Debbenbe/ in
't fcDip uit EclanD nomenDe/ De^DalbcnDemtoelber*
noegt Diel / en toaé te b?eben Die te ftoeren.
3Belhe bernlaringe eensfgangs gepubltccert tocrD,
(CerfïonD Deeft De boo?feibe ^eflTeisJ Den bolne in ®JJ
^Duitfer talen gelefen Den eerfïen eeD/ Dien De Herto- {J5Si
gen ban 2£»?abanD ban outsf getooon en geDouDen fijn te ee& av
Doen/aengaenDe De onDerDcuöinge Der boo?fet'De ar- K
y«gj
tijfeeïen,
€n p^efenterenDeDen Doen Daer Dien in ftaet /mijs
men J|cer^ieriK
%Uf Defe
belt/Denfelben
CanrelierDe^boo^
feiDen
^ertogDom^/ban Deeft
actpel in '
5prantoifc fpjafte obergejet/ uügcfpjofecn/ en fijne
boo^feiDe ^ocgDeiö fp?aö Dien na Dem merfoelijfe ban
tooo?ötottooo?D.
^aer na De boojfeiDc ^efTclö Den boen toeDercm nemenDe/ Deeft Den boï&e te hennen gegeben/ Dat De 3£er*
togen ban 23?abanD eenen anöerên enttoefcen eeDbe*
Den Den 25aner-Deeren / €DeIen/ ^teDen/ ^?PDeDen/ en allen ingefetencn en onDerfaten Deö %a\to$/ >
ban Den te toefen een gocD en gerecDtig Sanb bo?uV
en Die niet te tracteren na 3ijnen tojlle/ nccD b?

toege'
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foi. f.) tnege ban fcacö/ maer
t'n gerecbtigbcib/ ünfï itie/ en na
Jjaer p2ibilcgien. SfêelR oontn 35uitfer talen gelefen
toerb : en ben boeli toebcrom gebenbe Den Cancelier/
Dceft fijne Igoogïjcib öicn na Bern uügcfpzoften / gelijfe
ben eerflen.
3Doo?t0 toerb ben ^ertoglijben mantel enïjoeb ge*
biatln/ be toelbe ban Rarmofijn ffutoceï toaren : be
mantel op b'aerbefïepenbe/ bcibcgcbocbcrt met bonte
fjermijnen/ met grote omfïagen. 3Doen bertoonbe
mijn %er bc ftonce ban <©rangie fijner l§oogbetb/öat
J)em bctaembe met ful&eblebtnge gettleebte fijn» €n

(lab
bet bleeb ooR
bjaegbe
i^oogbetb
fo fijnemoeten
foube
blagen
l toerbof bP
gcanttooo?b
ia : t'n
en bebattet
Bet oub Boogtijbig fileeöber Bodenen hertogen ban
j&abanb toastf. ^o fijne ^oogftetb bit bertoilltgbe/
geeft be $2jnce ban <®rangten eerft ben boo2fetbcn
mantel aengebaen/ en fïuitenbe be fcnope fp?ab befe
to002ben: Mijn Heer, defeknope moet wel vaft gefloten fijn, opdat niemand defen mantel uwe Hoogheid

af trecke. ©00210 fette fin Bern ben boeb op 't Dooft / en

fetbefjem: Mijn Heer, ik bidde God dat gy dit habijt
wel meugt bewaren: nu meugt gy verfekert wefen te fijn
Hertog van Braband.

Rem be boojfetbe JgefW/fjoe 't ge*
«©oen
2Ba,B^iitR
fe
Mt be ebooïfeibe Staten Rem nu in hcfe ge*
toagberblacrb
t$w
\i «B- fleltenifife oor toeberfijbigen eeb ban getroutoigbeib
\SSeSL fouben öoen. €n benbolRe ber&onöigenbe be fomie
be Cancelier
i&cer25anerbe
mijnjfeibe
eeb/ Reeft
ban btengefïipule
'ixim
eren / ben
crt /bacr
<£*
en bena boo
« fo felben
ban
Rem
na
/
uit
bten
fp?aften
en?n öclen crt <*3ebcputeerben
xtogc tooo2b tot tooo2by gelijb bc boo2gaenbe/toebcrom bocn>
be eerbiebtnge en manfcljap ban getroutoigBeib en ge*
B002faemBetö.
$abemael bat be eeben onberlinge gebaen naaren
boo2 fijne ^oogöeib en boo?be Staten ban 2&2abanb/
en bat fijne i^oogReib gcRlccb toa£ met 3ijnen Jgertog^
ujRcn mantel/ fo bebbcn mijn peeren be jiBagiflraet
bebolen baren ïtaebïf-becre en penftonarté ben C^eere
ffêeefter <3|an ban ber 3©cru / op bet toneel be aenftwa6e te boen in ben naem ban be flab ban Sïnttocrpen en
ban bet naarR-graeffrftapbeö heiligen $$ijR0. 5©ei&
ÖP Beeft gebaen / geïtjR Ijier na bolgt :
Doorluchtigfte Heer en Vorft.
DE Mark-grave, Amptman,Borgemeefters en Sche! ir. tiait
penen, Threforiers en Ontfangers, de Hoofden der
jt©eiv Borgerye , en Meefters der quartieren ,de Dekenen en
t'famen merdeColoAmbachten,
der Guldenen
nen der
Oudermannen
juurtlT
Capiteinen defer Stad, fijn
inknt" nels,Deke

ó
hJtmyvrt.f

Ijtpm. feer verblijd geweeft te verftaen de geluckige overkomftevanuwe Hoogheid in hetEyland van Walcheren,
gelijk fy wel bredelijk en in alle ootmoet en eerbiedinge
uwer Hoogheid hebben doen vertonen door de Gedeputeerde deshalven aen de felve gefonden. En fiende nu
dat uwe Hoogheid nietallenlijk in'tland van Braband
gekomen is, maer ook voor Hertog, Vorft en, Heere
ontfangen , fo is haer eerftgefchepte blijdfchap grotelijk
vermeerdert , en als ganfeh en volmaekt geworden , betrouwende datdoor V. Hoogheidsoverkorhftenueens
een einde fal gemaekt worden van alle de verwoeftheden, katijvigheden en ellendigheden daer dit land toe
gebracht isgeweeft,door de onredelijke verledene heerfchappye ,en door de onredelijker en onbilliger oorlogen, die de vyandenvaft blijven voerende, om voorts
het Land te vernielen en verwoeftenmet allerley verdrieten verdruckingedie fy mogen verdenken. En bedanken uwe Hoogheid feer ootmoediglijk van de moeite en arbeid die u belieft heeft te doen om in dit Land te
komen : danken en loven ook hogelijk God den Heere, dat hy hengegeven en gefonden heefteenen Vorft
dieniet alleenlijk de middel en macht, maer ook het
goed hert en den wüle heeft om hen te befchermen tegen alle vyanden,en te regeren en bewinden in alle goede politie en jufticie, na de privilegiën, wetten en coftumen des lands. Want hoe wel fy hen gevoegt hebben
by d'ander Staten van Braband , en by de GeneraleStaten van Nederland , en t'famentlijk de wapen aengenomen: en fijn nochtans daer toe niet beweegt geweeft om

hen te ontflaen en ontreckert van de rechtyeerdige hcerfchappye van eenen Heere en Vorft : maer alleenlijk
om haer oude vryheden , rechtenen privilegiën vaft te
houden, en daer nageregeert wefende, en in alle behoorlijke gehoorfaemheid blijvende, te mogen komen
in goede rufte,vrede en ftilte : fo dat fy hopen en meiner?
nu het uiterfte van haer begeerten en voorfpoed verkregen tehebbemnademacl den goedertieren God door
fijn genadeen barmbertigheid belieft heeft V. Hoogheid in 't herte te fenden en in te geven de aenveerdinge
der Heerlijkheid vande Nederlanden, 't Hertogdom
van Braband, de ftad van Antwerpen en het Mnrkgraeffchap des Heiligen Rijks. Want aengefien Gode belieft heeft uwe Hoogheid ter wereld te laten komen tot
den ftaet van fo groten Prince en eens fo machtigen Cofiinks eenig broeder : en twijfelen fy geenfins, V. Hoogheid fal met Gods gratie wel haeftelijk de middelen vinden om defe Landen te verloffen van defe deerlijke oor-r
loge daer door fy dus langen tijd verdrukt fijn geweeft,
De Mark-grave, Amptman, Borgemeeftcrs , Schepenen en andere lieden defer ftad meinen van genen node
te wefen hier te verhalen de oorfaken der oorlogen, en
de rechtveerdigheid harer refolutien : nademael die dik
en menigmaeldoor de Generale Staten wet bredelijk
vertoont , en alle der wereld kond en kennelijk , en in
veelderley wijfe door V. Hoogheid geapprobeert is.
Voorts in alle ootmoedige onderdanigheid eneerbiedinge bedankende V. Hoogheid, dat haer belieft heeft
te verwilligen en beloven d'onderhoudingc van haer
privilegiën , wetten en coftumen , en ook de artijkelcn
m het princip,iel contract, en in de blijde inkomfte des
Herrogdoms van Braband begrepen Verfekerendeuwe Hoogh id , dat die van defe ftad van Antwerpen en
Markgraeffchap des Heiligen Rijks u fullen wefen en
altijd blijven feer ootmoedige onderfaten, en lijf en
goed met al dat in haer macht is, ftreckentotyermcerderinge van uweeere en glorie.

ï|icr op anttooo2be fijne ^oogbetb feer goeberficr- *"*'
lijn / bat Rp be boö2fetbe peeren ban baren goeben toil- JJJJ{JJ,
Ie en goebfierttgbcib tot fiemtoacr^ bebanfete : bat fijn qiao&e;
meimngc toaö ben metbe baeb te betonen be begeerte
iik Rn babbe om be Eanben te regeren en betoinben itt
goebe politie en jnfittie.
Zfrit gefcaen fijnbe / Reeft beb0ö2fetbe ban ber 3©crft
ficb omberenbe na'tbolfc/ geroepen met luiberften^
men : bat fijne ^oogbetb hertog ban 232abanb / 2Clen?
fon / 2dn jou / 23errn / de. ber flab ban 5ünttocrpen en
ben IBarcb <62aef|cbappe beo heiligen ï^ijbiö eeb feu*
be boen : bat men 45obe bab / bat boo2 een fulbc en fo
Reerlijbe baeb fijnen naem geeert/ enbe feberbeiben
bjelbaert beief Éanbg befcfitbt moebt to02ben / tot ber*
meerberinge ber ceren en glo2icn ban fijne i|oogbeib.
<©acr na iö ben eeb toclhen fijne ï^oogbeib foube
boen/ boo2ben boojfeiben ban ber 3©etb/ benbolhe
boo2gelefcn ai in i^eberbuitfe fp2abe.
<Dit gebaen fijnbe/ beeft mijn ^ecr b'3fmtpman
ben felben eeb fijner l^oogbeib gelefen in jprancoioy
toeiben boo? fijn i^oogbeib gebaen toerbin fïjnBan^
öen.
€r\ be 25o2gemeefter / te toeten / ^eer pRiltpö ban
^cboonboben / ^eerebana©anrope/ bertoonbebem
boen boo2 fijne ^oogfietb / öem gebenbe eenen bergul=
benfTeutel/toteenteben ban onberbanigbeib / en bat
fijne 3|oogbeib met be flab foube mogen boen/ gelij»
met een fijne eigene flab: toelfeefïcutel benboo2feiberi
2502gemeefler toeberom toerb gegeben boo2 fijne
^oogbeib/ feer licffelnb berblarenbe/ toel berfefeert
te fijn/ batbe boo2fetbe 25o2gemeefïer en alle anbere
b02gcriö en ingefeten ber flab ben felben getroutoelijR
fouben betoaren / fo fn tot bten tijb toe gebaen babben.
3£oen alle be folemnttetten bolbaen en bolb2oebt toa^
ren / beöüen be geranten ban 25?abanb en Sotbering
metlutber flcmitie geroepen / Vive Ie Duc de Braband.
3£e trompetten tocröen gcjle&cn / en onöer 't bolft beel
goub en ftlber-gelbö geto02pen. Zfreft penningen toa*
ren ttoeberlcn: fomnnge babben op b'cen fijbe bet beelö
ban mijn ^eer ben hertog ban 25?abanb : b'anberc te
toapenban2ünjoïun ban 2$?abanb/ enopbe banten

t

Het feventiende Boek.
flOnbgeö?Ubt: FrangoisdeFrance, Ducde Braband:

3oo op

D'anDere 3peftonö oneral DebebiifebanDe^on*
ne/metfijn oi»fcb2tfir : Fovet&difcurif, toelb De ge?
tooonlijue Debijfe ban fijne Jgoogbeiö fó. 25uiten be
4ïaö toaren ttoe regimenten ban bojgersf/ in getale
-cmtrent ?ooo mannen/ al in fïag 02ben fïaenDe:
't toa£ feec Uiflig öie te aenfcboutoen/obermittf De fcfto*
ne toapenen en bliegenDe benDelen / Detoelbebanbaer
plaetfe niet bergmgen boo? Dat alle De ceremoniën bolb2acl)t toaren/ en Dat fijne ^oogtjeiD binnen De ^tab
toags genomen. 23oben Dien toaier Daer een ontellijbe
menigte bolnö ban Der «§taD en ban b?emDelingen Die
feecbertoonDert toaren/ befonoerlijb De 3francoifen/
fienbe baren meefïer met Defe bleDinge en gereeDfcflap/
en fp^aïicn berfcbeiDentlijb Daer af/ gelrjb men Doet
ban Dingen Die nietten noitgefienfijn: maecDoenfp
berftonben Dattctbet»|eitogDom.$ babijttoag/cnDat
fijne poogDeiD DitD2oeg tot een tenen Des onben ge*
62Uib$/ toelb ooit De 3Ueurb02(ten Deg heiligen ötjngf
nocb gebiuiben in Daer grote ceremoniën / toaren Desfc
Dalben grotelijb bertoonDert / en Defe ©o?(i febeen Den
te toefen beel beeclpber ban geDaente Dan te bozen: ja
een ban DenlieDenfeiDe met luiDer (temmen: gienge*
fien Dattet ben l^nttogDomlpben mantel toatf/ fo fou*
bet toel ?ooooj*ranfopfen 't leben boften/eer !)pfpner
^oogljeiD afgenomen fouDe too?Den.
3&a0emacl alle ceremoniën bolbzacbt toaren/ en
3pne J^oogneiD ban bet (€oneel afgenomen toa# / té bp
rjefeten op een toit $apel£ peett oberDebt met een
ftatoeelen Debfel-bleeö mer. grote bo?buringe ban gouD:
alDUÖ Degonfl mijn l^eer De ïfertog ban55?abanDte
^5ï?.^n!^e£!
^J^ff^i^J^
^?.Cn
pen/ !!?
en ?£f^lr
toerb geleiD
lang^ DeJÏ??
buiten-befïen/
tot De

feojtelpheen beerlpbe pookte genoemt&eiferiS ï^oozte
of ^int ^02i.ö^oo?te/ en rjuamalfo in 3pne treffe?
ïpbe (iaDt ban Sinttoerpen.
d'Ordinantie in de voorfeyde inkomfte gehouden.

(line. 3£e25aner- beer ban Iteobe^ecrban^eter*
fom/te Defen Dage DeDienenDe Den (ïaet ban DBarfcfjalft
ban 25?abanD / en DzagenDe bet bloot f toeert boo2 3pn
J$oogfteiD. <$aer na rjuam 3pne ^oogbeiD te peerDé
en gebleet alö boben: öem bolgDe mpn J^eer De <8rabe
ïBautite ban kaffan / De£ $2incen ban <£>?angien fo^
ne/ bebbenDeterrecfjter3pDenmpnfêeerDen <©rabe
©DiW ban$a(fau/ DejSboojfeiDen ^incen nebe/
<Ö5raef3!anban$afTau.éfone: tcrfïinber/ jBplo?D
^tbeiffeilb.
Epner ï^oogfjeiD %pf> betoaerDersf toaren De <&uu
Deb?oeDerjS Der onDer <©ulDen ban Den l^anD-bogen/
©oetboge/ enColoberiers?/ met fo fcfjone toapenen
aifmenbinDenmocbt/ Detoelbebem tegen toaren ge*
öaen / en omringelDen bem al onDer malbanDcren ge*
mengt/
De Hlelie- bloemen op eenen Comnblp*
ben mantelgelpb
(ïaen.
^e^franfoife garDen ban 3pneï|oogDeib bolgenbe
oob al te boop onDer een: boo?tjS De garDen ban mijn
Jgeer Den p^ince ban <©?angie / te boet.
<©aer na in ïuftigeo?Den De ttointig benDelen ban
25ojger0 / Die in fïatf)-o?ben buiten De fïaD geftacn
DaDDen.
<©p De boo?feibe $oo?tc Daer 3?ne l|öogbeiD Doo?
Cjtiam / toasf een compartiment op 't <®02ib# / Daer irt
gefcD?eben fïonD in Hiatpn Defen fin : Francs des twe-

den Henrix Sone, des derden Henrix Coninx van
Vrankryk eenigen Broeder , door Gods fonderlinge
voorfigtigheid geroepen tot de hoogmagtige heerfchapdie der Nederlanden , gehulden Harcoge van Braband,
j enMark-gravedesHeyligenRyks, welkgelukfaemen
2y, haren feer begeerden Land- Vorft, in
Ivoorfpoedig
defe ftad grotelyk hem toegeneigt, geluckiglyk komende, met hertelyken wenfeh gunnende de Senaet en hec
volk van Antwerpen.

<©etoagenbanDe jBaegtban fBnttoerpen 8eeft3P*
ne i^oogbeiDbertoacljt boo? De^oo?te ban binnen De
ftaD> 5©efe toagen toasf gebeeten Wagen des verbonds,

(€en eerden quamen Dettoee^ergeantsflBajeurjS en boerDe een iBaegt gebleeD in rooD en \S3\t fatpn/
ban Der flaö / acDter ben boIgenDe ttoe ^taö-boDen toclb De coletiren ban 3Cnttoerpen 3pmfp babDe in Ijaec
metDetoapenbanDelïaD: boo?ts«Dolgöen De€rom^ , flincberljanD eenïauriertab^ben/ en op baer booft
petten met De toapen ban 252abanD. ^et eerfre ge* j oob eenen Saurier^nrang/toteen tebeniban bicto?ie/
felfcbap toa^ban^oogDtiitfeföooplieDengemeinlpït I en 3egen tegen De.ö ^paenfen ConinftjS tprannpen
Benoemt <ao|lerlingcn / toel opgefetcn/ en gebleeD jen ban Deberloflïnge Die 't boln Doopte Doo?D9miDDeI
na De ^oogbuitfe topfe. D'€ngelfeCooplieDen bolg- Ibeonieutoen/ goeben/ getroutoen/ befcbermDen ett
Den in feec fcaeio^Den al t'famen gebleet met eenen caf* ! bicto?ieufen3tanD-©02(ïjS/ Dentoelbenfp metb'anïaftban ftoartflutoeel/ op eeneclep maniere. ^eCo- ' berbanDDe(leutelenp2efenteérDe: boozbaer (lonDen
lonellen en CapiteinenbanDerftaD. ©oo?t$f beel€- j be toapenen ban 't IBarft-graeffcbap De# J^epligen
belmannen fo ban Den lanDe.atëbanD'anDerttoeena- (JüpbsS: opbaerrecbte3pDe toa£ Religie, gebleeDalsS
tten. 5©aer na fjet C02PWS ban Der (lab / te toeten / De een Sybeiie, (jebbenDe in Daer fjanD een open boeb / ge*
3®PRtneefter& <Se <©ebensf. D'€>uDè jBagiflraet. noemt Wet en Evangelie : in D'anDer DanD een f toeert/
a©eefmeefrer0.<0nDerfcf)epenen/pepfmaber0. &tty' genoemt Het woord Gods : (€er ffinber fjjDen toasf Jupenen ban De ^alle. ^upffierjS of ^eurtoacrDerö. ftitie , bouDenDe De toage en 't f toeect in fjaer OanD : op
^ccretacifen/ <02effier0en ^enfionarifen. ^ntfan* De toage fïonD gefcb2eben Ja en neen : B002 De USaegt
gerö en (3T02efo?ict# . ^cfjepenen. D'^imptman en De fat Concordia , Dat is / €enD?acljt / gebleeb met Wit/
ttoe 2öo?gemee(ïcr#. 2CI t'famen gebleeD metftoarte i <0eel en <©?angic/DebbenDe eenen fcbilb op baren arm/
fiutoeelen manteté/ opeenerlcptopfe. ^ec€rompet* ! Daer in eenen gebroonDenfceptergefcbilbertfionD/mct
ten Der Staten ban 252abanD/ Sternborg en %mfy ttoe fïangefben^/ en onDer ttoee Duiben/ al t'famen
. rpb. <Daer na bolgben De boo2fcpöe Staten inDefer omcingelt met eenen oujf6rang/Detcbenenbcloffcltj&
!?oi.6.) o?Den: €eneec(lenDe <0eSeputeerDe ban De Kleine fie? !Regiment met ©oojficbtigfieiD. ,^pD2oeg eenen belm
Den. g^e a3cDeptrtcerbe ban De (ïaD ban 2llnttoerpen. jop'tftooft/ bctebenDe3©p^0eiö: inDebanDeen lan*
<De <J5eDeptueerDe ban buffel. 5^e €Dcle ban 232a- ! tit 1 toaer af 't baenben op D'een 3?De boerDe De toapen
banD.^eCancelier ban 252abanD/en boben bem mpn ibanSünjou/ gcb2oont metolpftaben/ en op D'anDer
Heer
€gmonD /ban
Dcö <©aesMte.
<6raben ban<0root
€g- ' 3pDe
=Ham Demètgrote
een 3©olf
/eenbertoaebt
Eeeuto met
<©jS x
roonDgEamo2al
b2oeDer/ban25anecbeer
om teeenbetonen
rufle Die
toerbeen onDec
cjetal ban peeren Deö HanD$s / 5pranfopfen en €ngel* Defen ©02(t / fo toel in Religie atë in politie. <©p De
fe/ toelopgefetentepecrDe/ en rpbelijb gebleeD. 3£e redjte $pDe ban Concordia (lOnD Prudentia, Datt$8
^toitfer«s met (jaren €rommel-f[ager en ppper. ^et ©002ficbtigbeiD : op De ffinber 3pDe Forti tudo , Dat të/
fjofban$pne^oogbeiD/ met fommige €ngelfe peeren i^terbte: en in 't miDDen ban Den toagen fïonD een co^
gemengt onöer De p2tncipael(le banDenfelben^obe. lomne/ op toelbe een J^ertgebouDen toert met ttoe ge
«Daer na mpnï|eerDe<0rabeban3labal/ terreeïjter toapenbe banDen/ beböenDe bleugelen/ betebenenDe
en ter Oinber 3pDen bebbenbe De |Kplo?D0. fïSpn ^eer <£enD?acbt/ ^routoe en ,§terbte : en een ftoeerD om^
ie ï^inceban €fpinop/ tjeööenöe ter reenter-banb blocbten met ttoe ferpenten/ Daer fteerten in baer oo?eit
|Dnl02b l^unfDon/ en ter fïinber HSnlojDi^outoart. ftebenDc/ gebenDe te bennen bet top£ regiment/ ett
3iapn^eerDeP2ince <©olpbin/ beböenDe terreebter De geflopte oo2en tot fïateringe : aen Den boet ban De co*
mpn $|ecr Den oSrabe ban Hlpcefïre/en ter flinber mpn lomme een compartiment met be toapenen ban Snjou
i^eer DenP2inceban<©2angie. ^efBarbgrabeban en ban ^abanD/op De b02ft ban Den Seeuto ban 252a*
Sdnttoerpenblootssbooftsfbjagenbeberoebe ban %w*
banb tlonben betoapenen ban 't par&graeffcDap De^
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Óorfpronk der Nederlandfe Beroerten.
^2.
^epligen fóijnöcn bet* (lab Dan SUnttoerpcn: 25oben ^eugt en €ere/ Bern DictsenDe" Den olijfboom / een te*
èp De toapenen toaö gefclj?ebcn Foedus , Dat iö I ©er? Urn
31 autoerboom/ front
ban in©ict02t'e/en
De
toneban: $atf/
onber Den
Dit compartiment
% atrjn Defen
bonö. €>p öc hoeten Dan ben toagentfonDenttoegc-- fïnne gefc()2eben :
bnpenöe figuren/ metDentfomiBoeDop'tBooft/ gedie d'cere door weldaer gaet te boven ,
Bleet met Orangie/ toitenblauto: D'een genoemt Fi- OEn Prince
met
goede
manieren elk menich paffeert :
des , Dat iö / (Croutoe : en D'anDer Vigilamia , Dat Uwen hoogmoed
is wel weert om loven ,
fcBilD
BanD~eencn
De
in
öabDcn
&p
5.
3©arterljct
13/
toner in gefclniDert (tonben ttocc ftoeerDcn hrupötoijö/ In deugden gy boven u jaren floreert :
en ttoee Duinen niet een Duffel pijlen / betebenenDe Neemt dankelijk drie giften geprefenteert
€enD2«cBt. <®n D'een ban De fcljilDen fïonD gefetee- Van driejonge Maegden aen uwen perlone :
ben

't Vredig taxken van Ülyven,en daer elk by triumpheeff-,

Befcherminge,
Op D'anDer Befchadinge. <Jcl&
nan Dcfe bootfeiDe figuren BabDe een baenten ban Den viciorieufen Lauwerhoed,ende verdiende Crone.
groen-grautoe 3öbe: in D'een (tonbbepellicaen/ fpn
%l$ Bp in 3tjn ^allepö toa$ genomen tocrDen 2 c of
felben booj 3ijn jongen DoDenDe/ inD'anöereennlon- 30000. buffcBeuten I03S gefcBoten/ enoe Doebego(ten
Binne met fjaer biertenö onöer De blcgelen. £>p't Booft alle De benDelen en bergaDeringen allcnrltenö teber*
banDelfêaegttonrenDefebeerfcnin
't&atün gefcp?e* treeften/ beBalbenbie/ Die Dien nacBt De toacBt BaDben: in <Duitö aiDuöluiocnDc:
Den/ D'toelnalleöfogefcBiteelijnenitilgefcBieDc/ Dat
min Dan opeenBalfurc DeganfcBe ^êtaD outtoapent
Des Koninks boosheden en tyrannije
toaov gelp fp'jömo.jgenöin min Dan een uretijDg/
Hebben my de ileutels wederom gegeven ,
fonDer gerugt / in toapen toaö genomen. <De finten
Die ik hem gejont hadde tot 's lants bevrijeh.
en peeren trocBen ooft eln in Bun geojboneerDe logij*
Ontfangt de felve nu gy o Prince verheven ,
fen/ en ban Doen af toerDe Bet grof gefcljut banDer
Met beteren voorfpoet en gelux aenkleven.
<§f aD ttoeemael afgefcBoten / fo Dat De gantfcDe ^taD
U Godvruchtigheid en deugt zijn dies wel bequaem, fcBeeninbpertc(laen.
Salig is by , daer Belgia onder wil leven :
«DonDerDaeg^ Den 22. Jpebjuarij iö De ^ertoge/ ^oel5é
Salig is Belgia , vry onder zijnen naem.
berfocljt 3ijnDe ban Den 2Cmptman/ 25urgemce(ler^ ©ertoge
en ^cBepenen Der ^§taD ban 2llnttoerpent? boen Den J*fiJJ
<§eg <£Del-licbenban Der ^taDbertoacBteDen Bern befonDeren
eeD/ en Die toeDerom teontfangenter ge- terpen
aen De $oo?te met eenen Demei of becDebfel ban ge? tooonlij ter plaetfen/ alöbanoutöcoftumelijft/ gebo- cencn
frifeert gouDen Slaten: toclten fp Dan Doen af Biel* men na bc o?D:e ban bïnnomtfe/ Daer nu mebe bp toaö EEf'JjL
Den en Droegen ober 't Dooft ban 3ijne ^oogFjeiD/ l^eere (gbutoaert De Ca(lro SCmbaffaDeur ban Den UJet.
De toette in fulte o?Dcne alö boojfeïbin De (tab De- Coninfi Hlntonio ban pojtttgael opte groote mernt /
gonft te nomen»
en affittenDc ban 3ijn peert iö gebomen op Bet ronneel /
Wc De (iraten ban De pookte af tot aen 3ijn lo* Daer toe in 't miDDen ban De merbt opgerigt. 3£it ton»
rjijö/ toarenbefetmetgetoapentbolu/ metBaerben* neel toaö groot en toot/ beertig boeten Bogc beBangen /
Delen / pijperö en trommel-flager^ : De «©(ficierö benleeD en berciert met tapifferpe ban fcftarlaben/baec
metbergulDeronDellen/ en 'tftoeert in De öanD: en onDer 006 eenen fetel berciert alö bo?en/en toaö ten bet*
alle De refte getoapent met uitnemenDe frljonc en goe* Den fnDenbefet met columnen: tcrregterBanD tuffcBen
De toapen en.
De colommen (tonD eenen leeuto/ BouDenDe een bloot
Enne ^oogBeiD berbolgDe Dïnnomtfe tot 3tfti logöö
betebenenDe ö'auto?iteit banbelfêagifïtaet:
of ©allepötoe/ toefenDe in ^§. ffêfcBielö fclootfer. Sn ftoeect/
boben
Den
leeuto toaö eenen arcnbbocDcnDc;tjn jonallcDcfïraten en plaetfen Daer Den hertog boo: paf
enBemfterenDena'tfcBönfelDecfonnen/ alöne^
fectbe toaren gefielt berfcBeiDe (€ciumpB-©oo?ten/ menDegen/
3ijne (lerbte ban Den pmicc : ter (TtuperBanb
Itellagien met figuren en met bertoningen en compar- (lonb een oö met Bet ion aen Den Balö / Daer onDer eert
timenten feerljeerujö/ ftoftelijn en feonftelijn te paffe ftlobBenne B^er nïertenö bjoeDenDe / en onber Baec
gebjacBt op De gelegentBeiD beö tjjDö/ Den J^ertoge 3ijn bleugelen betoarenDe / en eenen Baen ; Den oö met3ütt
Debnöenanberfinö/ te lange om te bernalen: op De ion betebent geBoo?faemBeiD : De Baen en hlobBinne be*
mernt en anDere totjDe plaetfen banDer e§tab / fionDen DieDen/ toacberBeiDt / fo?ge en befcBerminge Der ^berDe 25o?geren alomme in fraper ojDenf nge in toapenen Ijeib. Het tonneel toaö berciert mctBemelö blaeutoe
onDec Bare benDelö. <©e bentferen ban De Buifenin toimpelö mettet toapen ban SCnjou / en robe beiben
De (iraten Daer Den i^ertoge D002 paffeerDe lagen mettet toapen ban 3Cnttoerpen. ^oe De peeren te Defer
bol fjoffcoutoen / b?outoen / jonge DocBteren ban alle plaetfen toaren/Beeft De föaetfljeer en penfionariöbatt
qualiteiten om Defe Ijeerlijne en tr iumpljan te tnnomtfe
te befien / Dp alle De tonneelcn fpcclDemen op trompet- Der 3©erb D'aenfp?abe geDaen gelijb Bier na bolgt :
ten fcfjalmepen/
/
BcomBojenö en anDere inftrumenten r\Oorluchtigfte Heere en Vorft, de Mark-grave, & f
alDerBanDeüeflötemufüte: ^ mernt (lont bol toaf> "■^Amptman, Burgemeeflers , Schepenen, Trefo- ban&ro
fen too?tfen en fioge berBeben peteonnen totte Boogde riersen Onfangers, oude-Schepenen , Hooftmannen fême
benftecen toe/ Bier toaö ben groten USeufe 3&?uon/ (tig* derBorgerye, en Quartiermeefters , Dekenen en Ou- jj^S^
ter Der (taD ban Sïmtoerpen (fo fommige fabuleren) dermannen der Ambachten , t'famen metten Colonel- ga„
3ijn bo?fï-getoeer oflufron toaö banBemelöblanber; len , Dekenen der Gulden en Capiteinen defer Stad , ban bet
toe/ 3ün nlebinge ©#mgie/ \ait en graew BP ö?oeg een uwer Hoogheids feer ootmoedige en onderdanige on- WwH'
Bemelblautoe banieremet Detoapen ban 3ünjou/ De derfaten , fcheppen een grote vernoeginge , fiende u
fteufe teerDe jijn Booft/Doo? feonfte na Den ^crtoge/Bp Hoogheid aireede ontfangen voor Hertog van Braband,
Baboe in 3tjnBanD De toapenen ban ^pangien/ DieBp en voor haer Heer en Vorft,eo veerdig om defer ftad eed
liet ballen / en Bief Die ban SCnjou op t eer Den ^ertog te doen , en dien ook van de Magiftraet en inwoonders,
tot ,§. jBicBielsf geraente / Daermen Bet ©allepö boo? aengaende de Stad en het Mark-graeffchap te ontfangen. En voorfeker houdende dat u Hoogheid hen Cal
3ön^oogBeiDöereiD ijaDDe guamDen Da^tenabonD:
wefen een goet , gerechtig en wettelijk Vorft, hen re) menigte
maer'ttoaö
alle /De^taD
enligtDoo?De
ban ober
facnelen
too?fcn enfonlaer
pentonnen
/ of Bet
gerende na hun privilegiën , wetten en coftumen :
öagB toare getoee(ï. J£em bolgbcn bloote Booft^ tuf- Beloven ook wederfijds uwe Hoogheid goede, oprechfcBen ttoeenD?ieBonbert mifDaDigeengebannene/ gete en getrouwe onderfaten te wefen , en alle haer middelen aenleggen en ook haer eigen leven te wagen tot
bonDen/begeerenDegenaDe/ Die fpbernregen. 5^e geranten faepDen Bier/ fo fp op altenruistfratengeDacn u Hoogheids dienft. , behoudinge zijner weerdigheid,
BaDDen in 'tboo? bp treeften een Deel banDeboojfeiDe rechtenen voordelen. En gelijk de goedertieren God
gouDen en filbere penningen. SdenDen ingannban 't u Hoogheid ingegeven heeft ten eerften aen te neboo?f3 pallepiE. toass een triumpBael-boge ban rr boemen de befcher minge en verweeringe, en daer by de geten met D?ie columnen/ bobcn (tont een compartiment/ heele heerfchappye des Nederlands en der Provinciën :
Daer in gefcBilDert toaren be D?ie Natiën/ <0lo?tcn/ die met u Hoogheid contract hebben gemaeckt i
il. Deel
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hopen
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Het feventiende Boek.
hopen dat de felve God door fijn genade en bermhergos tigheid
uHoogheids voornemenen opfetalfo fegenen
en voorfpoedig maken fal , dat iy wel korts fullen lïen u
Hoogheid geftelt ten hoogftenvan (ïjne grootmoedige
en heerlijke begeerten : en dat 't Land in 't generael en
particulier verloft van ellenden en katij vigheid der oorlogen, dies te beter middel (al hebben om te bekennen
de grote genade en weldaden van u Hoogheid ontfangen , en die te eeren , te beminnen en te dienen , als een
"waerachtigen
befchermer des Land*, en Vader des Vaderlands.

ïttei: op fjceft ben hertog geanttoöü?b bereeb té fön
tien boo?f3 èeb te tiocn en omfangen : baer op ben boo?*
fcD^ben penftonariö ben l^ertog ben eeb tn jpranfop*
fe fp^afce boo?gelefen beeft / tite ben felben gebaen beeft
©e eöcn tn ïjanoen ban Den l^eere i^Hilf pö ban ^cljoonboben/
tocröen l§eere ban 3©anro / iniittn sëurgettieefïer : baer na i$
rccitie'o? oón bp Den iBagtfiraet en bo^gerpe ban SCnttoerpen
fcelnfc
seöam. ben eeb benlteöen boo?gelefen / gebaen / 't bMR gebaen
fijnöe ïjeeft fijn ïgoogöeib tot ttoe of b?icmaei met bol;
bcr banb te grabbel getoojpen gouben en ftlberen (hic^
uen geltg : baer na biiefen be trompetten en fcftafc
mepen/ en bele tnjïnimenten ban mufijfce aen allen
3tjöen / en tefc folemnifatie gebaen en afgefeomen fijn*
be/itffïjn S^oogbeib met allebe $?tncenen peeren/
nUrfgaöetö be€belücben tn groten getale gegaen op
'ttmtfangen
&tabpui$ toerben/
/ baer fp cnjjteïen
alle ban beuier
peeren
ban ber ^§tab
openbaerlijfc
noen-
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6ec <f&nt

«elf
Me
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Sulattc
Dan be
«tPeöegu*
«eeröe
berbuftfe
xntftaiv
coife
mmU
Itrrhen/
een Den
^ertoge
banSBja/
?>anö.

mael/ 'ttoeln albacr feer becrltjR en ROftclijR beretb
toa#/ fobat benbag toerb boojgebjacöt met b2oltjh^
f)etb / blijbfcljap / genoegte enbertoonberingeban een
pegelijR. 3£eS abonbö fpeelbe bet grof gefebut toeber*
om ttoemael / en toerben b?eugbe-bperen gemae&t al£
te bojen.
3£e£ anberen baegs ben 2 3 öebfeen be €ngelfe ||ee>
ren ïjarcaffcbeib genomen/ en fijn ban Sflnttoerpen
toertrocfeen/ ben ^ertoge/ peeren en Eanben/ ban
toegen be Coninginne ban <£ngelanb alle gunfie en faDeur acnbiebenbe.
2Bl3Bf nu be boo?f5 folemnifatie albug gepafTeert toa*
ren/ fofijn be <0ebeputeerbe banbe <éercfomieerbe
ïjcruen ban ttoe talen alg be <©uitfe en fpranfopfe/ocR
ctntelijR bp fijn S|oogfieib ge&omen / be toetje boo?
mijn Jgeerebe $?tnccban Granaten aen öemfijnge;
P?efenteert/
betoelue £em boo?Dielöen bit nabolgen?
be;
A/fYn Heer, wyfijn totu Hoogheid gefonden van
-'-'-'-wegen de Gereformeerde Kerken defer Stad , de
Nederduitfe en de Frangoyfe, om in alle ootmoet,
eerbiedingeen onderdanigheid te vertonen, dat wy
^oc' mec °Precnt:er goeder herten gedankt hebben
en noch danken , dat hem belieft heeft uwe Hoogheid
fo geluckiglijk te geleiden ter defer plaetfen : verbly^en ons °°^ tTamentlijk met alle dit volk : welke blijdfchap, fo wy verhopen , uwe Hoogheid wel kenfijk
en blij keiijk is geworden in de ontfanginge en blyde inkomfte gefchied in defe ftad van Antwerpen.
Ook hopen wy mijn Heer gelijk defe Landen tot fo
grote macht en voorfpoed zijn gekomen, dat luttel
ander Landen haers gelijk zijn, al onder de heerlijkheid en 't bewind van de doorluchtigfte Vorften mijn
Heeren de Hertogen van Borgondien, gefproten uit
den feer Edelen Huife van Vrankrijk: dat ook onder
het beleid en bewind van uwe Hoogheid uit den felven Huife wefende, de felve oude weerdigheid en
vernaemtheid door uwe deugt verhaelt, en door uwe
Het is luttel min dan 300
wijsheid bewaert fal worden
jaren dat defe Landen geregeert werden door verfcheiden Hertogen , Graven en Heeren , ten welken tijde fy

(F01, 8. ) ^e*"e grote macht , die d'ander natiën namaels fo feer
hebben verwondert, niet verkregen hebben: d'eerfte die dek Landen begoft heeft te vermeerderen is geweeft Hertog Philips van Borgondien toegenaemtde
Coene, de welke was ConinkCarels des vijfden Broeder, Conink Jans foon, en Conink PhilippensNeve,
van welke Coningen uwe Hoogheid gefproten is in

i rechte mannelijke afkomfte : want d'eerfte Hertog van
Orleans is geweeft Conink Carels des vijfden loon.
waer van uvve Hoogheid ook gefproten is in rechten
mannelijker) ftamme, en daer is niemand meer van
de manlijke kinderen vanden Hertog van Orleans,
dan de Conink en uwe Hoogheid : fo dat de Heeren
van Borgondien fijn oude vaderlijke ooms van uwe
Hoogheid : deshalven wy niet twijfelen uwe Hoogheid en fal haer vromigheid en deugden willen volgen,
mits wederom Hellende defen ftaet in fijn oude eere en
weerdigheid, en dien bewaren en vermeerderen gelijk
hy tot defe hoogheid verheven is geweeft door de Heeren uwe Ooms. Hertog Jan is de twede geweeft onder
welken defen ftaet grotelijk vermeerdert werd : maer
haddefijn volmaektheid niettbtter tijd toe van zijnen
foon Hertog Philips de twede: welken ftaet aldus in
fijn geheel vaft onderhouden is geweeft door Carel den
leften Hertog van Borgondien, fo lange alshy leefde.
De voorfeide Hertog Philips de twede , den welken eigentlijde
k eere toebehoort van de oprichtinge van defen ftaet , is geweeft een van de Ridderlijkfte en vroomfte Vorften by fijnen tijde, hy leverde negen veld-flagen, dewelke hy alt'famen gewan , enwaegde fijnen
eigen perfoon , vechtende felve met fijn eigen hand.
Hy was een feer wijs Vorft , en hadde veel handelingen
te flichten en te befchicken met de meefte Land- Vorften van Kerftenrijk , waer af fommige hem tegenpartydig waren: heeft hem nochtans fo wijffelijk gedragen, dathy al met eeren uitrichte wathy oitbeftond.
Hyis feer rijk geweeft: want niet tegenftaendefoveel
oorlogen die hy voerde, meer dan 30 jaren gedurende ,heeft, hy in have en gereden gelde achtergelaten
meer daneenig Vorft by fijnen tijde, gelijk de Hiftorie-fchryvers betuigen. Nochtans niet tegenftaende
defe grote deugdenen vromigheden, is by niettoegenaemt geweeft Philips de vrome , noch Philips de wijfe, noch de rijke, maer werd overal geheten Philips
de Goedertieren : fo dat door eengemein confentvan
alle 't volk te kennen gegeven werd, dat de goedertierenheid enliefde vaneenen Vorft tot fijne onderfaten,
debequaemfteen eigenfte deugt eens groten Vorftsis.
Wy hopen alt'famen , mijn Heer , dat uwe Hoogheid
fal willen volgen het exempel van defen goeden Vorft
die aller-eerft defen ftaet in fijne volmaektheid geftek
heeft , en is geweeft een Vorft uit het feer edel en doorluchtig Huis van Vrankrijk. Wy danken God, mijn
Heer , datallede gene dien de eere gebeurt is te komen by uwe Hoogheid, alt'famen getuigeniffe geven,
dat uwe Hoogheid feer goede beginfels heeft van defe deugden: en wy bidden God, dat hem believe die
te volmaken en te volbrengen : fo dat tot uwe Hoogheids grote eere, alle dit volk daer af ontfangen mag
de rijpe en volkomen vruchten. Dit isonie en alle des
volks begeerte. Maerwy hebben een ootmoedige bede te doen aen uwe Hoogheid, die ons infonderheid
meer aengaet, dewelke wy ootmoedelijk bidden ons
van V. Hoogheid verwilligt te worden. Hier toe worden wy beweegt door den naera van uwe Hoogheid,
welk is Francois : want fo menigmael als wy dien horen
noemen , fo komt ons in den fin de gedachteniffe van
den groten Conink Francois , U. Hoogheids grootvader. Dit was een feer vroom , grootmoedig , grootdadigenfraeyman: den welken alle natiën der aerden
eendrachtelijk toegenaemt hebben Vader der letteren.
Want in der waerheid na Keiferen Conink Carel de
Grote is in Vrankrijk geen Conink geweeft, die de letteren fo feer beheert en bemind heeft, als defe grote
Conink Francois: en gelijk Conink Carel de fondateur of ftichter is geweeft van de feer vermaerde Univerfiteitvan Parijs, fois Conink Francois dereftaurateur of weder oprichter der felver geweeft : en hebben alle beide uit vreemde Landen en met grote koften ontboden treffelijke geleerde mannen, omallerJey talen en fcientien te leren. Defes grote Coninks
fchole, fijn tafel een t'faFrangois huis wasvaneenallehoge
leringen: en gelijk veel gromen-brenginge
te Land- Vorften by fijnen tijde fijnen exempel nageyolet, en haer Keiferrijken en Coninkrijken verrijkt
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Oorfpronk der Nederkndfe Beroerten.

rijke en verciert hebben met geleerde lieden en met befcljerminge aennam met alle 'tbolft in 'tgmtein:"
bibbenDe Dat fp Daer in fouDen geftaDig boo^bareiu "
gelcertheden : alfo bidden wy feer ootmoedelijk uen gelijft öp te bo?en tien geleerDen mannen gunflig "
defen
wc Hoogheid , volgende de voetpaden van
toatf
getoeejt/ begeerDe boojtaen ooft alfo te Du> " 20^
groten Conink uwen groot-vader, van gelijke te doen,
«
de letteren te beherten , en de Profeffeurs der felver ben.
5©ie
ban
oe
ftoomfe
iftelfgie/
bertoelfier
erercitie
onder uwe befcherminge te nemen* Het is wel waer,
omtrent
acfjt
maenben
toagberbo
ben
getoeefï/De
nltu*
mijn Heer dat door der menfehen boosheid de oorloDen
alleenlijft
geoojloft
ftjnDe/
Dopen/
troittoen/
fie*
ge gemeinlijk is de bcderfrenifle der letteren en ge- ften befoeften / en DoDen begraben / fonöer ceremonië
n
leertheden: maer indien een machtig Vorfthem daer
en
merfteujfie
bergaDeringentoe te laten/ fiebbenbp
tegen ftelt, fo kan hy lichtelijk defe fchade keren. Wy
Den
nieutoen
hertog/
Die feift ïïooms Catfjolüft toajer/ me bftrt
begeren niet mijn Heer, dat uwe Hoogheid de oefFeerercitte ban De fcoomtfCa* tt
km
te&ebben
berfoeïjt
ninge der wapen vergetc, om de letteren: maer dat
u believe , d'een alfo te volgen , dat d'ander niet achter- tfiolüfte fieligie. ^ier op geDoojt fönbe Die ban De m& ®°TU
gelaten ofvergeten worde. Want wy fien dat veel Re- giflraet en alle De leDen ban Der ftab / fo i$ fien 't felbe ÏR,
publijken feergefloreert engebloeit hebben, terwijle met Der felber abbijtf op nabolgenDe conDitien/ niet iw*tv
ban fee
fy gelijkelijk oeffeninge hebben gedaenvan wapenen fonDer f rjoarigfieiD / geconfeweert. €n Daer op i$ ein* J°eftpn
van letteren: maer alsfy inde meefte fleur vanfeien- telp De nabolgenDe publicatie geDaen Den 15 #8eert. ffl«?'
tien waren, fijnniet-te-min gevallen in harervyanden
Alfo fijn Hoogheid geopent is de Kerke van S. Mi- Bffif*
handen , mits dat fy haer oude handelinge van wapenen
ontwennet waren: gelijkden Athenienfen gebeurr is} chiels, totte exercitie van de Roomfe Religie, voor ©<e&

de welke hier door gevallen fijn in de macht van de Co- ' hem, die van fijnen Hove en gevolg, en de gene die toorö
ningenvan Macedonien: aldus ook 'c volk dat hem in ; fijn Hoogheid believen foude aldaer toe te laten. So torgela*
de wapen oeffent fonderde letteren daer byte voegen, j ift dat mijn Heereden Schouteth, Burgemeefteren en ranbrne
is altijd grof en wreed, onbeleeft en onbefchoftgeweeft,
Schepenen , hebben geordonneert en geftatueert , or- boJaen&e
fo wynu ter tijd aen de Tartaren en Mofcoviten fien : jdonneren en ftatuerenby defen , om te verhoeden alle &eP6'"
hierom dunkt ons, datmen de wapen met goeden confufien en difordre, endefe ftad en borgeren met- j^^y
recht mag heten het fondament en de fterkteder Re- ten ingefetenen van de felve, te onderhouden in een- ffiieevt
publijken : maer dat de letteren defen lichame de leven- drachtigheid en vrede j dat de voorfchreven borgeren 'J8**
de en natuerlijke coleuren toebrengen, en 't felve ver- en ingefetenen, begerende 't voorfchreven exercitie te
rijken en vercieren. Deshalven gelijk wy niet bidden volgen , mitfgaders de Priefters by fijne Hoogheid daer
of begeren dat uwe Hoogheid de genevergete die den toe te kiefen , fullen gehouden fijn den Conink van
krijgshandel oeffenen, de welke uwe Hoogheid be. Spangien af te fweren , en fijne aenhangers , en refpeclihoort teomhelfen als hare fterkte: alfo bidden wy die ye te doen den eed, fo aen fijn Hoogheid als aen der ftad,
ook ootmoedelijk, te willen in gedachteniffe hebben in handen van de CommhTariflen daer toe te ordonnerendie
, tot dien einde haer fullen vinden in S. Michiels
de leringe der letteren , en de geleerde mannen gunftiglijk en genadiglijkte onderhouden. Wy fijnbeno- Cloofter , in 't Capittel-huis aldaer, en dat voor en al eer
digt, mijn Heer, defe feer ootmoedige bede uwe Hoog- iy in de voorfchreven Kerke fullen mogen gaen,opde
heid tedoen: ten eerftenom datwy profeflïeder let- poene in de voorgaende ordonnantie begrepen : en op
teren doen , fijn wy fchuldig die befonderlijk te recom- dat daer door niet alle vreemde der voorfz. Religie toemanderen :om onfen nakomelingen , in dien het mo- gedaen fijnde , occafie gegeven werde binnen defer ftad
gelijk is,de felve vrucht te beftellen die wy in onfen te komen wonen, en te verhoedende opfprakeen intijd genoten hebben : en ook om den eed dien wy ge- convenienten , die daer uit anderfins fouden mogen rijdaen hebben, onfen graetaennemende, welk is, de ho- | fen,fois ook geordonneert van wegen als voren, dac
ge fcholen en letteren te handhaven en te vorderen , tot I niemand 't voorfchreven exercitie en fal mogen gebruiwatftaet datwy fullen komen: deshalven hopen wy dat jken, dan de gene die de drie lefte geleden jaren hebben
uwe Hoogheid defe onfe feer ootmoedige bede in binnen dcfer ftad hare refidentie gehouden , en dat de
't goed nemen fal. Aengaende onfe perfonen beloven ! geen die geen wapenen fijn gewoon noch gehouden te
wy u , mijn Heer alle gehoorfaemheid , getrouwigheid
dragen , fullen moeten komen in de voorfchrevc Kerke
en onderdanigheid: en fullen na ons klein vermogen fonder wapenen , en behoudelijken datmen nergens elons uicerfte befte doen by de gene daer wy middel en
ders inde voorfz ftad 'tvoorfz. exercitie fal mogen doen,
toegank by hebben , dat fy uwer Hoogheid en den Ma- dan na luid van de voorfchreven voorgaende ordonnantie, opde poene daer in begrepen. Verbiedende
giftraetdie uwe Hoogheid believen fal over dit volk te
voorts wel fcherpelijk eenen yegelijken , van wat quali*
ftellen , gehoorfaem fijnEindelijk bidden wy God met oprechter herten , dat teit , conditie , of natie hy fy , d'een den anderen , ter
caufe van de diverfiteit van Religie, op de wachten of
hem believe uwe Hoogheid in 't midden van dit volk
wel lange en faliglijkte bewaren, en de gratie te ver- elders te injurieren , miffeggen of mildoen , met woorden of met werken, ingeender maniere, op de poene (p0I. •.)
lenen om
, 't felve te regeren en bewinden in alle recht- van dat de gene , die contrarie
doet , fal aen lijr en goed
veerdigheid en billikheid , uit de handen fijner vyanden
te verlofl en , te houden in lange en falige vrede , en de- werden geftraft na gelegentheid der faken.
fen ftaette ftellen in fijne oude waerheid, grootheid,
heerlijkheid en voorfpoed , en na uwe overlijdinge ach •
95p Defe publicatie bonDen öaer bele ban De föoomfe iJfHf «*
ter te laten een gelukfalige en hoog-vermaerde gedach- religie bef toaect/ toant Den ©oninft ban spangien af BffiSST
teniffe onder alle volken. En om dit te doen, bidden te ftoeren Daer ouamenfp niet geerne toe/ fofp ooft niet &acc &«
wy wederom den Conink der Coningen en overften geerne Daer toe ouamen om Den J^ertoge eeD te Doen/ fo gy«*
Vorft der Vorften , dat hy u mijn Heer make vroom als Dattertoepnig ouamen om Den eeD te Doen/BebbenDe nUaf
David , wijs als Salomon , en y verig van fijne glorie lieber fiaer mifi'e te laten/ DanDen&oninftban^pan* "toe
als Exechias.

3®aer op frjne I|oognei& amtooo?De/ Dat Bp toel
blijöetoag/ te fien/ bp alle 'tbolft foDanige eenb?acbt
en bectoillingc tot fijne ontfanginge: Dat 8p ooft
„ öoopte alfo te regecen en betoinben/ Datfp ban fiaec
„ fjope Die (p ban fijn regiment ontfangen fjaDDen / niet
„ beD^ogen fouöen too?benj toelft up gelijft-fo?miö
„ toouDe maften met bet regiment ban fnne boojfaten
„ en ouDe oomiS/ Die fo gelucfciglijft Defe ttanöen ge*
„regeert en öeïeiD IjaDDen: Dat ftpfe beDanftte ban
„Daer goeDfiectigDeiD en goebtoilligDefD/ en in sijne
II. DeeJ.
^

gien
af te
fp allenfften^ (louter cenrjoerDen
en ftoeeren:
ter ï&erftenIfêaer
gingenalfofonöerDeneeDteDoen/
3ijn fp Dp publicatie ban Den 11 acp^iigcDbJongen Den
boo?f5 eeD aen De Commiffarifen Daer toe geflelt te
Doen/ op becbeuctebantbjeefionDertgulDentotbeboe?
be ban Den armen : €n fo Dat noen niet Dolp / fo i$ na*
maeljS bp publicatie banbett i^ulijgeboDenopDen
ban/ alle Den ingefetenen DerftaD/ elft onDer fiaren
Capitein Den eeD te Doen binnen D^ie Dagen.
Dat De naftomelt'ngen
fouben mogen
toeten/
Dat^ocD
Defe opaenneminge
ban Den $g*rtoge
niet licfjtbeer*
Digi[)ft bp De SanDen i^ geDaen
: maer Dat fp &002titttt*
bert
Cc *

3

Het fèventiende Boek.
internen noob baer: toe 5ön gedongen getoo?ben / ïicfc
bcnbebe fafte fo lange tegen geuouben als fp ftonben/
tmmctö bie ban i^ollanb/ ^elanb enatcecljt/mitf*
naber£ öte ban <0elöeclanb/ (Cournap/ i€ournefiS
en <&>berijfel (ïjoe toel noctitartë öie ban Jgollanb en
Sgelanft otiUcr feftere pjoteftatic in $ijn berfoeft betoilligtljebben) Bebbenbaenioittoeftonnenbecfraen/ en
tegacbe banbat3tjneb2oeber;<!rai,elbenegen>
bat/ ten
be
be boo2gaenbe
obecleöen Ikoninft ban ©janftrijB /
fo ttuebeltjft bte ban be <0ecefo?meeröe föeligie ( ten
tube atë fp meenöen in b?ebe te toefen / en fp ftem gan=
fcljelijft nf et öan alles goets bectrouben / en bat DP 3t>
Ue eigen fuftec aen ben i&oninft ban j^abacce öou*
toeujftte) beöe ombrengen en bermoo2ben/ fo top
Tjtec b02cn tn 't fefte boeft Ijebben becljaelt en ft02te*
lijft aenaetogen: en bat ooft ben tegcntooo2bigen $$o*
ninft ^"enntus
toonbe
ïieligietoacen
niet
gunfiig
te toefento.1
/ ooft
mebettizbatbanfp Debeb2ee|t
bat befen I^eitog / felfs ban be föoomfe Religie $ijnbe/ en iik ban be <0erefO2meer;be ïteligie niet toe*
gebaentoaS: maerbattjet algebeinfïljcibtoas/ W
namaelg totljaren acóten acDteir-beeic uptb?eften foube
inogenbuiten
/ alfmen
bak toefen
minjï op
benften
^0 fal't
niet
p2opoofi
alöiec
toebecfoube.
te betfjalen/
bat ten tijbe ban befeöulbingey be <0ebeputeetbe ban
be Staten ban ïgollanb/ geenen laft Deöbenbe ban
Dace principalen/ ( bie in pattfcultre Ijanbelinge (ionben metten $?ince ban <9>angien om fjem tot een
<0jabe ban ^ollanb aen te nemen / öebbenbc fjcm alreebe be f)oge ©necigljeib gebefeceerj) ben fciben hertog neffenS be anbere Staten bet p^obincien mebe
ben eeb gebaen rjejiben 1 boo? fnöucttc ban ben $$imc
ban <02angien / tot toiens particuliere nabeel Ijet ooft
fcöeenteflfecöen. <Danbe$2incc ban <®2angien/ be
fafte biepec infienbe/ op bat befe Dulbinge in 5ijn tc>
gacbe niet aefttee toegen blijben foube/ en batfK* ooft
te bier tijbbafïelijft geloofde/ batfjetDutoelrjft tuffrffcn'
benboo2f5il|e>:togeenbe^oninginne ban <£ngelanb/
feftertijft fijnen boo?tganft ijebben foube/ baer, aar-t
toelbacen befer 3£anben ten Doogjten fcljeen gelegen te,
toefen/om ben ^pangiaert uit ïitfe Eanben tenrijgen/'
fienbe ooft be ober-grote eere W Dare jiBajetfeit üm
felben l^ertoge toas beto jjfenbe / met öem fenbenbe be
be boojf5'
om opoojfafte
fóaeb
ï^eetentjan
p?incipaelfïe
IniïDinge
pjefent
te toefen (jaren
/ fo Ijeeft
ftp geen
ban
eenig belet of argtoaen fpnent Oalben toillengeben :
bocljnceftupbe ftoartgöeben bie be P2obintien onöea
3ijn goubernement toaren maftenbe / ben ^ectoge te
uennen gegeben. <©en i^ectog ooft toel fienbe/ batDP
nimmecmeec tot fijnen becmete foube ftonnenftomen
bpalbienfpbenptnce ban<©2angien niet tot [julpe
niet
Babbe / incft niet alleen bèi-ftlaett 5ijne meeninge
tê ïmftw riem be fafte ban ben ïanbe tot noeïj toe onber
t'onbettoin;
3Ïjii Oebelofceaeringcge(laenf)ebbenbe/
maec bcfëlbe twijnen gebiebe en abminijïcatie te
ben:
laten/ ncmnoftbebomeinenberfelbecte gocüefcijel*
bénbe / gèhjft gebaen
to» daecnebben:
uan in 't^ocöop
bjjftienbebatboeftlmbanalleen
be^
fenbecmacn
op geen too^öen foube aenftomen/ fo ueeft bepiince
ban Oianaicn fo?ge geö?agen / bat bv ben hertog öacc
ban^^fefolemncleacteisgepa^ert/ iiii ^ top ooft ten
beele in 't boo:f3 r*b. üoeft Oebbenaengeroett/ maei*
aUjievin'tgefjeellïeUenfullen. •

stctcUati
Op fekere fwarigheden voorgeftelt by de Gedepurcnbci>
teerde van de Staren van Holland , Zeland en Ut1'ael öij
recht, wefende tot Antwerpen in de openbare verben iöcr*
1036*0211 gaderinge der Staten Generael der vereenigde Nederbc piia-- landen , uiten name en van wegen der voorschreceban
ven Staten van Holland , Zeland en Utrecht gefonden,
nopende derf eed te doen by ons aen den Staflicii 3c
ten Generael, en van den fegel en tijtel die wyfouden hebben te nemen, en andere faken klevendeaen
den accoorde en handel tot Bordeaux gefchied den
7,2. laruiarij' 158 1. hebbende wel verftaen d'omftandigheden , reden en fundament der voorfz fwarigheden , begerende te weeren allen hinder en verachtinge van onfe meeninge fodanige als volgt. Welke

is , hoe wel dit in de voorfchreven ftad Bordeaux hec
voorfchreven verdrag en handel is gemaekt, befloten en beveiligt ten wederiijden , en dat wy onfen eed
hebben gedaen , fegel en tekeninge gegeven tot ratificatie der articulen in den voorfz tradate geftelt, belovende diede Staten Generael punótuelijk te houden,
fo is noitonfe voornemen geweeft, daer door de Pacificatie van Gent iets te verachteren,felfs nietde belofte
by ons gedaen aen onfen beminden en liefften neve den
Prince van Orangien, om in den felven tradate eneede
te begrijpen , de voorfz Staten van Holland , Zeland
en Utrecht , mette Generaliteit van alle de vereenigde
Provinciën. En daeromift dat blijvende als noch inde
felye meeninge en wille , wy wel hebben willen verklaren ,gelijk wy verklaren by defen , indien de voorfchreven Gedeputeerde van Holland , Zeland en Utrecht,
by de inftructie van de andere vereenigde Provinciën
der Nederlanden , of ten aenfien van de veelheid der
ftemmen, of om enige andere redenen te vreden waren,
den voorfchreven eed te bewilligen , en te vernieuwen
den voorfchreven eed en gemeen verdrag en handel ,
dat wy daeromniet verftaen, en willen ook niet, dat
uit kracht, en ten aenfien van den voorfchreven eed, fegel,tijtel of faken hangende aen 't voorfchreven verdrag,
fy vorder verbonden en gehouden zijn als gefeid is : te
weten mette voorfchreven Provinciën te hanthouden
eene goede en oprechte overeenkomfte , eenigheid en
verdrag , om hem te voegen mette felvige in 't gunt belangt het beleit defer tegenwoordige en gemeene oorlo ge, en tot dien einde ook gedurende de felve oorloge te
contribueren pro rato het gedeelte van hare quote , en
fich mette felvë gedragen , fo op den voet en loop van
de munte, als ook in alles wat betreffen fal de voorfchre «
ven wederfijdigehanthoudinge vande privilegiën, rechten en gewoonten defer refpective voorfchreven Provinciën, invoegen dat fy niet verbonden nochte gehouden fulleri zijn tot anderen lafl: nochjurifdictie, felfs
niev in 't gunt foude mogen aengaen de bedieninge der
policiei fo van Steden, Dorpen , gehuchten of andere
plaetfen , als in de voorfchreven Provinciën van Holland, Zeland en Utrecht : dan fullen blijven in de felve
iïjer, conditie en qualiteit, als die geweeft zijn fo by de
Pacificatie van Gent, als by de belofte als wy onfen lieven coufijn den Prince van Oranjen gedaen nebben: willendeen verftaende datfy by hun geheel- fullen blijven.,
fonder dat onder fchijn van den felven eed, wyfouden
willen of mogen iets vorders vermeten. In kenniffe
van welken hebben defen getekent en doen fegelen.
Gedaen tot Antwerpen den xxij. dach Februarij.
1582.
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3Bp fullen aluier: ooft be accoojbenen tontcacten Die
be <0ebeputeeibe ban be Staten <©enecael metten
%Ttogc ban lilnjou/nu J^ectoge ban 252abanb te pef*
ftgbprëtourgaengingen/ en naberftanö gefloten in be
tfab uan 2&o?beaiuvmebe ftellcn/ betoijle niet alleen be
felbe bifttoiljs te paffe ftomen en geailegeert toecben :
maec bat top ooft belooft fjebben in'tjbJjoeft/ ben
felben ftanbel in 't lange te betöalen / met alle be om*
(lanbigDeben ban bien/ geejttenbectt in befer fojme:

eenig Broeder des ^tfy

Vrankrijk,
ois , fone
FRang
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Berry,
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vann den
Mainge^e '}
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Thery,
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rcheEur
es,hafMeul
, eux
nen die defen fullen fien en horen faluyt., doen te we- Der £
ten, dat alfo de Staten der vereenigde Nederlandfe Pro- ten ®
vinden , ons ten verfcheidene malen hebben vertoont, m(tu
als de gehele wereld kenlijk zijnde , dat de felve vele ja- {f^to
ren vervolgens, fonder op-houden onbillijk zijn ver- f*ana
dtUkt geworden by verfcheiden manieren , fo in hare ^ ^
goederen, befittingen, vrouv;enen kinderen, leven, if%o
Privilegiën, vryheden , rechten en gebruiken, felfs 'f8'
ook in hare confeientien , door de dienaren en Officie- .^^,
ren des Koninx van Spangien , welke zijnde vreemde- eivsgc
liugen van 't voorfchreven Vaderland,getracht hebben- Deaitf
de den geheelen ftaet te veranderen en om te keeren ,
om alle hun goederen en rijkdommen te roven, on-

der
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der fchijn van Religiën, in dewelke fy hebben willen ( en Coninklijke autoriteit,latende nabootfen eenen Codoor verkeerde wegen inbrengen de Inquifitieen nieu- ninklijken zegel , hem dragende als Gouverneur en
we BiiTchoppen maken, inftellende ten felven einde on- Lieutenant Generael des Coninx,handelendedc voorfz
gehoorde lallen en fubfidien, als den 10, 20 en 100 Provinciën metre meefte fmaetbeid en verachtingc , en
penningen en andere onverdraeglijke, fo dat de ge- niet tegenftaende hy fowcl als die vanden Rade van
meente genooddrukt wierd te buigen onderden laft, en State , die fijne Collegianten waren , en welken deri
Conink gegeven hadde de macht en autoriteit des goudat tegen de oude gebruiken en privilegiën vanden
iel ven Landen , daerover fy verfcheiden klachten aen
vernements, waren wegen d'onwaerdigheid en onden Conink van Hifpanien fbuden hebben gedaen,hem
matigc wreedheid van de Barbaren , gedwongen te conbiddende daerin te willen verfien, nadat de ware en demnerenby openbaren edicleder voorfchreven Spanwettelijke Princen gewoon fijn te horen de klachten giaerden overdadige onfinnigheid en wreedheid , en
van hun onderfaten : maerin plaetfevan dien, dathy derhalven toe te ftaen en in te willigen den vrede-handiefoverontwaerdigt hadde, dathy hadde willen fien del enaffociatie die ten felven tijde gefchiede binnen
derftede van Gent, met de Staten van allede andere
d'ellende van ditarme volk, gedurende iz jaren, dat Provinciën, en die van Holland en Zeland, om een
hy hem buiten de voorfchreven Provinciën onthouden
heeft : maer weigerde ook aen die van den Landen, die einde te maken van de inlandfe oorloge, en met gemevan des felfs ftaet kenniffe hebben , macht en autoriteit
ne hand, defe gemene vyandendes Coninx en Vaderlands, en van alle menfchelijke gemeinfehap, aen te
te geven , om daer in ordre te ftellen, en verklaertfe eerloos, rebellen, enfchuldbaer van gequetfte Majefteit, taften, geenfins nalatende ondertiuTchen te vervolgen
dewelke fodanige klachten hadden overgegeven, defel- en byden voorfchreven Conink aen te houden , men
ve doende ftraffen, by banniffementen en confifcatien alle mogelijke naerftigheid, dat hy wilde ordre ftellen tot fo vele quaeds, breidelende en ftraffende fovan lijf en goederen , en onder anderen de voornaemfte Heeren der voorfchreven Landen , welke onder au- danige ongeregeltheid. So ift nochtans, dat om allen defen den Conink gehelijk geen oore heeft wiltoriteit en publijk geloof en bevel van de Gouvernanlen
bieden, nochte fijnen onderfaten recht doen, en
te by hem geftelt , m itfgaders de Staten in Spangien gefodanige
bofeftucken ftraffen , dan ter contrarie hem
fonden waren wegen der voorfchreven vertoningen,
dede hy gevangen ftellen en doden, tegen 'trecht en j gelatendeofhy uiterlijk des eenfebrik hadde, en fulke
gebruik van allen volkerenen natiën: en om defe lan- overlaften exemplaerlijken ftraffen woude, door eenige
den gehelijk tot flavernyete brengen onder het jok van fachtfinnigheid, hadde hy gefchreven andere verbolgen of fecretc brieven , aen de Hoofden , Capiteinen en
de Spaenfe natie, gelijk die van Weft-Indien zijn ,fo
beleiders
van defe Spaenfe dulligheden , by welke hy
fend hy Spaenfe Gouverneurs, die van lijnen bloeniet
alleen
der felver daden prees en toeftond, maer bede niet waren, gehelijk genen tijtel noch fchijn hadloofdefe
ook
noch te belonen en recompenferen , den
den van wettelijk recht en gouvernement : maer gefworen vyanden van de voorfz Landen en der voor- voorfz Roda dank wetende , als van eenen aengenamen
naem fte Heeren van dien welke fy hadden doen vangen, dienft: enindefelve tijden fand hy Don Jan van Oododen, bannen en profcriberen , mitfgaders het meren- ftenrijk fijnen natuerlijken broeder, welke onder fchijn
deel van de Edelen doen plunderen, de volkeren doen van daer in te voorfien , en den Staten recht te doen , fo
veranderen van wetten ,affchaffendede privilegiën , en hy openbaerlijk verklaerde des laft te hebben,en beloofdoen oprichten een nieuwen ftoel en gerechte, en gegede in 'r werk te ftellen tot hun genoegen, datmen ontdekte alfo haeft dat hy genen anderen laft hadde,als hem
ven macht van befchuldigen , verwijfenen executeren
te
dragen
na de inftru&ie en leere van den felven Roda,
alle de gene dien 't hen goed dochte , fonder eenigfins te en te veinfen
mette voornaemfte Heeren van den Lanvolgen de oude wetten en gebruiken der voorfz landen,
de, fo lange dathy door der feller hulpefoudekonnen
door welken gevolgt foude fijn een fwaer en wrede inlandfe oorloge, totte welke de andere Provinciën, die Holland en Zeland t'onderbrengen, om daer na ci'andeol.io.) gebracht waren onder 't juk der Spangiaerden , genood- re te konnen dwingen , die hun teeen de Spaenfe tyrandrukt fijn geworden hun machten en middelen toe te nye"geftelthadden,
om diendatvanfulxdenfijne
geen merlande
kelijk nabedenken ente geven,
meninge
was,
brengen , om die te verderven , welke hen geftelt hadhadde
verboden
hy
geenfins
laten
te
blijken
nochte
den
den tegen de voorfchreven moetwilligheden en wreetheden , als waren Holland, en Zeland: en werden voorfzRodageenfinst'ontmoeten : maer fijne inftrucnochtans in defe dienftbaerheid niet beter gehandelt, tie van eenig Spangiaert te nemen , welken hem den
maer verdorven en geruineert, door de barbare dertel- voorfz Roda ter handen fouden hebben geftelt , en bedankte den felven Roda van de aengenameen dankeheid der voorfz Spangiaerden , minder niet als die weldienften
lijke
die hy feide hem gedaen te hebben , beloke hy bekrijgde en met openbare oorloge vervolgde, fo
vende hem daer over te vereeren en te achten in eeuwigdat onder fchijn van eenige mutinatie , die ontftaen was
onder de voorfchreven Spaenfe foldaten,de voornaemheidfo, hy daer na 't felve metten werken gedaen heeft,
fte vyandlijk aengetaft fijn geweeft: de ftadvan Ant- niet tegenftaende de eeden , verbonteniffen en beloften,
werpen beklommen en berooft ten aenfien vanden getekent en befworen by den voorfz, Don Jan , van eeuGouverneur , en den name en autoriteit van Spangien wiglijk te onderhouden de voorfchreven vrede-handevoorfchreven , en den felven Gouverneur mitfgaders lingevan Gent, en 't gene ten wederfijden verdragen
van allen wettigen Magiftraten , verworpen en te rug- was tuffchen de Staten en hem ; focht hy door allen midge geftelt, fonder datmen oit den Staten inde voorfz
delen weder d'een 'tegen d'ander in oorloge te brengen,
ftede eenig recht daer over heeft willen doen, hoewel de hemgelatendede uitheemfefoldatente betalen om defelvige voorfien was totte paye van 36 maenden, heb- felve te doen vertrecken uit den lande,hoeWel hy 't contrarie gefworen hadde, de felve fecretelijktoemakende
ben daer na de wapenen gekeert tegen den gehelen ftaet,
en
in
fijnen dienft aennemende, hen wijs makende dat
rovende, brandende, en verdervende alles 't gunt de
de
hen
Staten wouden van hun foldyen , leven en eere
voorfz, foldaten vonden , en pijnden hen de llad Bruffel
t'overvallen, om van eenen ouden ftoel der Princen des beroven , en dat fy daerom hun offres on prefentatien
voorfz Lands, een ftoel te maken van hun roof, moord, af te flaen, hen tegen hun te ftellen, de voornaemfte
wreetheid en ongerechtigheid , gelijk fy daer na deden Steden, Sterkten , en Caftelen t'overvallen , en brachtc
van de ftad van Aelftin Vlaenderen, van Maeftricht meerder oorloge in als oit te voren , welke hy fo wel deen Antwerpen voorfchreven 't welke fy ten viere en de branden , dat fonder te verfchonen Steden, Dorpen
bloede geftelt hebben, meteen ongelooflijckefchade otperfonen van wat qtialiteit of geftaltedie mochten
en verlies van allen natiën des werelds, die aldaer hanheeft, en 't vooraltijds toegenom
quaed
wefen, 'tfchreven
land fulx verdorven, datende bloeyenfte Prodeldenen
, tot een volle mate van hun oproerige rebelvinciën inveelheid van volkeren,welvarenen rijkdomheid en
: om 't land des te ellendiger te maken , hadden
fy gekoren eenen Roda,een Spaens Licentiaet,een?man me, gehelijk ledig en tottc uiterftevellende en armoevan geender qualiteit , tot hun hooft en beleider , welke
de fijn gebracht : fylieden (de Staten) hebben daerom
uit II.
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eigene^macht
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gebruiken den name ! nem mermeer opgehoudenCc haren
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alle aert van onderdanigheid te bewijfen , vertoningen
en beden te gebruiken by allen Chnitenen Princen en
Potentaten , capituladen en alle andere middelen in fuiken gebruy keiijk 3 fulx fy gepleegt hebben driejaren geduriglijk,ofdaer omtrent (onder ophouden, meinende te verkrijgen vrede en verfoeninge metten Conink
van Spangien: maer in plaetfe van te hopen eenig
vrundlijksr traöement, hebben fy door ervarentheid
bevonden, dat alle onderhandelingen, capitulatien en
accoorden,nergens toe en ftrekten,dan de ielve te fcheiden , verderven en in den gronde te ruineren, nemende
hier toe een dekmantel van Religie en gehoorfaemheid,
om defelve by vreemde Princen en volkerente lafteren, en hem metdefe ftuckente behelpen, om die te
doen vallen, d'een te bannen, en d'ander ter dood te
brengen onder fuik pretext : door welke manieren , en
gelijk wanhopig van alle andere middelen , gedreven
door natuirlijke verbonteniffe en plicht daer mede fy
haren Vaderlande en de behoudeniiïe van de privilegiën
hun vrouen vryheden van dien, hun leven, eerevan
wen en kinderen verbonden fijn, om die te bevryen van
eene dienftbaerheid harder als de dood felfs , fijn fy eindlij kgcrefol veert te foekende hulpe van een kloekmoedig enbehertigt Prince, welke hun rechtvaerdige befcherminge en verweringe aenvaerde, tegen de ellenden en meer dan barbarife verdruckinge haerdervyanden, defelve wederom te ftellen in hun oude rechten,
privilegiën en vryheden , henluiden verkregen en gelaten byhun voor-ouders: ten welken einde fy hen hebben gekeert en veriöcht , dat volgende de voetftappen
der deugt , en treffelijke grootmoedigheid onfer voorouderen de Coningenen Princen van Vrankrijk,het
ons beliefde hun beichermingeen protectie ter hand te
nemen, 't welk wy niet hebben konnen noch willen
weigeren, gelijk alle Princen van naturen verplicht fijn
de iwacke te befchermen tegen de machtigfte , de fchamele tegen de rijke , en de verdrukte tegen de verdruckinge en geweld der tyrannen , de felve niet te min vermaende al noch te overvloet te verfoeken alle middelen
van verfoeninge byden Conink om vrede te verkrijgen ,ons daer toe te gebruiken om dit befte te erlangen,
ten welken fy hen wederom feer ernftelijk hebben gebruikt, doch {onder cenige vrucht, mits de boosheid der
vyanden, wreedheid en onverladelijke gierigheid der
vreemde Spangiaerden: fodat wy merkende de uiterlte benautheid en ellende van fo vele volkeren, ongerechtelijk verdrukt, wyeenige vanonfen dienaren gefonden hebben met welke de voorfz Staten hadden gehandek en verdragen ons te ontfangen , accepterenen
verklaren als befchermer tegen de Spaenfe tyrannye :
hebben daerom niet nagelaten middelen by der hand te
nemen om hun met hun Conink te verfoenen als gefeid
is,hebbende in groten getale gedeputeerde gefonden tot
Colen,alwaer eenige Duitfe Ceurvorften waren ten felven einde : maer na datfy langen tijd gearbeid hadden
en verfocht watmen vermochte om daer toe te geraken,
hebben fyeintelijk bevonden, datgelijkmen invoorgaende tractaten niet anders trachtede,als hen te bedriegen » te fcheiden en in twift te ftellen , om te komen ter
mate van hun ellenden en bedroeftheid , fekere geruigniffe dat de voorfz Konink alle liefdeen goedwilligheid
verloren hadde , die de wettelijke Princen tot hun volk
en onderfaten behoren te dragen , en dat de t'famenfwerinse gerefolveert was om de felve ten rove, rantfoen
en moord te geven den vreemden natien,gelijkhy metter daedna iovele wreedheden en onmenfchelijke gewelden, daer toe gevoegt hadde delaetfteprofcriptien
tot een Kroninge fijnder tyrannye , Hellende grote fommegeks dengenen diefe verdelgen fouden, en hunne
goederen nemen , om hen doordien middele gehelijk
af te nemen dekoopmanlchapen traffijke metten naburigen volkeren , en 't land ganfcheJijk te verarmen , en
t'famen den weg te openen tot alle plonderinge , moord
enroverye,fonder hope van verfoeninge: mits welken
fygerefolveert fijn ge weeft, hen niet langer te laten verdoven met ydele hope, maer haren toevlucht te nemen,
tot fuiken als de nature en billijke exempelen van allen
volkerenen natiën, verdrukt lijnde, mitfgaders de ge-

bruiken of coftumenen pamculire wetten der voorfz
landen hun gewefen hadden , 't welke is hen t'ontrecken van de sehoorfaemheid des ?enen die hen foonmenfchelijk handelde, endoor denfelven middel ons
te beroepen en te kiefen , om volgende de deugt van de
Koningenen Princen van Vrankrijk,en navolgende
de kloekmoedige daden van onfen voor faten, de felve
Provinciën te ontfangen onder een rechtvaerdige
Heerfchappyeen Prinidom. Ten welken einde fyaen
ons gefonden hebben deHeeren Philips van Marnix,
Heere van den Berg vanS. Aldegonde, Raed van den
Rade van State der felver landen :Jean Hinckaert Heere van Oham: den Doctor Andries Heffels, Raed en
Griffier van de Staten van Braband : Francois de Provins, Heere van Lanenbourg, eerfte Schepen van Gent:
Jacob Taijarc eerfte Raed en Penfionaris der Staten van
Gent: NoeldeCaron, Burgermeefter vanden lande
van Vryen : en den Heere Jafpar van Vosbergen, hoogBaliu van der Veere, hunGefanten en Gedeputeerde,
met macht en autoriteit van te handelen en verdragen
met ons , nopende de articulen en voorwaerden onder
de welke fy meinden ons te beroepen , aen te nemen en
te ontfangen voor hun Prince en Heere, gevende den
felven volle macht en autoriteit des te doen > met belofte aengenaem te houden , fulx by hen foude befloten en (fol.i
gearrefteert werden, gelijk dat blijkt by defelve volmacht, uit krachte van welke na vele en verfcheiden
vergaderingen, communicatien en onderhandelingen
' gefchied onder ons , wefende in eenen Rade , en fijn de
voorfz Ambaffadeurs en Gedeputeerde cintelijk verdragen, befluitendeen tekenende de articulen hier navolgendaer
de ,
van den inhoud hier volgt :
Allen den genen die defe tegenwoordige brieven fullen fien of horen lefen, faluit : nadien de Staten der vereenigde Provinciën en geafïbcieerde der Nederlanden,
gedurende driejaren en meer , hebbende door alle middelen en wegen gearbeid om de voorfz landen te verlof(en van de onheilen en ellenden van deCe tegenwoordige oork>ge,door eene goede en verfekerde vrede en verfoeninge metten Conink van Spangien , fijndeten dien
einde meermalen getreden in verfcheiden communicatien en onderhandelinge, en hen hebbende onderworpen allen redelijken enmogelijken conditien gelijk yegelijk bekent is, endatfe niet te min by ervarentheid
bevonden hebben,dat de vyanden van hun rufteen welftand , foekende verfcheiden dekmantels om die te verderven en te brengen tot eenuitterfte ruine en dienftbaerheid onderde Spaenfe natie en hun aenhangers , fy
felfs hen hebbende beholpen door alle middelen by den
voorfz Staten aengewent, en de voorfz communicatien om
,
onder hen de voorfz vyandfehappen en oneenigheden te voeden en te verwecken , en die te ftellen
in een inlandfë oorloge, d'een tegen d'ander, om hen
alfodaer na generalijk te verderven, tot welken fy in
plaetsvante middelen eenig goeden hcilfaem verdrag
door een billijke overeenkomfte, door welke hadde
konnen werkelijk getroffen worden goede en vafte vrede en algemeine rufte , hebben echter geheel ter contrarie gearbeid 't mifvertrouwen te onderhouden, en meer
en meer de faken te verbitteren , doende hun voordeel
mettc verfcheidenheid van Religie, om onder fchijn
van de Roomfete handhouden, doorquade wegen in
fwang te brengen d'oude ftrengheid der placcaten en inquifitie , die de eerfte en ware oorfprong fijn geweeft
van alle defe ongelucken, en overfulks door befluitvan
vrede, diefy fchenente prefenteren, te bannen, verdryven en gehelijk uit te roeden alfulke die gehelijk
nietdeRoomfe Religie aenkleven, fonder hen-luiden
te bewilligen ofte gedogen het minfte jota om de hareteoeffenen, met meninge om na fy met het uiterfte pretext fouden hebben uirgemergelt een oneintelijk getal van de Edelen, befte borgers, en ander inwoonders der voorfchreven landen , van alle ftanden en
I qualiteiten, fy middel mochten hebben des re gevoeg1 lijkerenfonderwederftant hen den weg te banen totten
algemenen ondergank , verderf en flavernieder felver,
J en totten gehelen affchaffing van hun vryheden , rechj ten, gebruiken en politicn, om aldaer te planten hun
i
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fonder belet, en te verlaten den mannen, wij- wy defen doen tekenen byonfe beide Secrctariflcn
,cn
en opte
ven en kinderen met hun goederen en have , de dertel- gefegclt metonfen fcgelen. Gedaen ter vergaderinge
heid , wulpsheid , en gierigheid der voorfi Spangiaerden van de Staten Generaei den 12 Augufti 1580
en hunaenhangers, welken fy trachtende felve te on- plique wasgefchreven , tcrexprciïë ordonnantie va
alle de daden fulks betuigen , daer uit de voorfz Staten , getekent , A. Bly leven, en /. Uouflïn.
derwerpgelijk
en ,
anders niet heeft konnen volgen als eenen nieuwen Volgt den inhoud der voorfz arriculen en iuftructien.
brand en aenftekinge van oorlogen , meerder en wreeder als te voren , fonder dat daer meer fy of enigfins kan
2C«tculcn en conöi tien geacr oibeert / Oefloten en ge* J"**"*
wefeneenige blijke ofhope vanwareen oprechte ver- refotbeci't tufTcljen Den fcec fjcogfïen en maclmgften en tom>
ibsning, wefcndealle middelen van verfekertheid ten ÖoogmoeDtgflen pzüicc 5Prancot0 / ^one ban ©:anh- tien uatt
wederfijden geweert, mits de blijkende boosheid der nju/ ecnigD2oe'uer;ban ben aïöec CCpifïeiijbtlen &o* °X"'
voorfz vyanden , die niet alleen fomenigmael hebben ninu/ l^ectoge Dan SUmoit/ 3Clencon/ (Couraine en togelau
tegen gekomen of tegenkomen alft hen belieft heeft al- 25errp ter eenre: en De peeren pnüpg ban|l}armr anjou
len handelingen , contracten en capitulatien : maer de i^eere ban Den25erg ban ^.3l!lDegonDe/ ïïaeD ban |ffttSau'
iëlve opentlijk wendende totten ondergank der con- ben KaDe ban ,§tate ban De j^eDerlanDen/ ^folian
tractanten Daerom ift dat de voorfchreven Staten om ï^nnart J|eeceban<Oöain/ <Dcct03 2ïlnb?fc0 i^cffcïsS
öacD en <0?effiec ban Den Staten ban 25?aüanD/
hen te befchutten van 't uiterfte verderf en fchade,ge- ^prancoig $20btng ï^eere ban 3labenbourg/ eertfe
nootdrukt fijn geweeft ernftelij k te denken tot een goe^cïiepencban geDeelte bcrfteDeban»0ent/ ^anueS
de uitkomfte, en fodanige als 't recht en de nature, mitf- (€atjart/ eerfie öaeDen $enftonari$ Dec^taD ban
gaders in krachten , vry heden , gewoonten , en gebruiken van den Landen hen toekomt : te weten , hun toe- <0ent / &od De Caron ©urgemceftcr ban Den 5£anDe
vlucht elders te nemen. Op welke lange en rijpelijken ban De ©?pe/ en De Jftecre fjafpa? ban ©ofüergeti
gedacht hebbende de Staten der voorfz, Provinciën , en ^oogbailtu ban Der&taD eni^aben banberBeerc/
ban Den Staten <®enerael ban Den j^c=
beroepen de gemene fteden , fijn eintelijk fo verre ge- <0ebeputeerDe
berlanben
ter
anDerc
3i)Den.
komen dat
, die van Braband , Vlaenderen , Holland ,
Zeland, Mechelen , Vriefland en Omlanden, eenen
I. P)At de Staten lullen verkiefen en beroepen,
-L' roepen en verkiefen mitfdefen , fijne Hoogeintelijken voet genomen hebben, om hen te bevrijden
heid alsPrince en Heer van de voorfz Landen, tot fulke
van de voorfchreven oorloge, en 't felve land weder op
te rechten in fijn oude fleur en welvaert , en in hare vry- titulen , te weten , van Hertog, Grave , Mark-G rave en
heid, rechten , ufantien , en privilegiën ,fu!x haer die anderfins, met fuiken Hoogheden , en preëminentien,
by hare oude voorfaten fijn nagelaten geweeft : en vol- als de voorgaende Heeren hebben befeten. Welvergende die refolutie , hebben befloten te fenden aen den ftaende dat alle de alliancien of verbonden van den huiHeere Hertoge van Anjou, Boeder van den alder-Chri- fe van Bourgondien en defe Nederlanden, fo met den
ftelijkften Konink, en fijne Hoogheid voor te dragen Keyferrijke, Conink van Vrankrijk, Coningen van
den ftant van 't voorfchreven Land , en daer en boven Engeland , Denemarken, en andere defen tractate niet
te handelen en overdragen mette felve , opte middelen hinderlijk, of prejudicabel, blyven fullen in haer geheel,
van de voorfz verloffinge en oprechtinge volgende de fonder datter enige veranderingefal welen.
articulcn,voorwaerden en inftructien daer op gemaekr.
I I. Dat na 't overlijden van fijn Hoogheid fijne manlijke oiren of erfgenamen wettelijk van hem geproEn of 't wel eenige Provinciën, Geldre, Tournay,
Tournefis, Utrecht en O veryffcl al noch niet genomen creert, fuccederen fullen aen de voorfz landen, en of
hebben volkomen eintelijke refolutie, maer als noch 't gebeurde dat fijne Hoogheid, of fijne voorfchreven
fijn in onderhandelinge op dit punót % So ift nochtans oirs of erfgenamen meer wettelijke manlijke oiren verkregen fal
, ftaen ten keure van den Staten te nemen
dat alle Provinciën hebben bewilligt engeneralijk gefonden hun Gedeputeerde binnen der ftad Antwerpen, den genen die fy bevinden fullen te wefen den bequaemom in de voorfz fake een einde temaken. Wy Gede- ften.
III. En in gevalle de felve of verkorene ware minputeerde van Braband , Vhenderen , Holland , Zeland,
Mechelen , Vriefland en Omlanden , uit kracht van de
derjarig, fullen de Staten hem eenen Gouverneur Hellen ,tot henwaerts behoudende de voogdye of mommacht ons by de voorfz Provinciën verleent, ons ook
verfekcrende dat de andere Provinciën onfe naburen boirfchap , beleidinge en bevvint van de Landen , fo lange en totdat hy gekomen fy totte to jaren, ten ware
hen niet fullen willen van onsfeheiden en fepareren,
daer
in anders ware voorfien , by fijne Hoogheid en
volgende de verklaringe, die fy ons daer van hebben ge
daen, endecommunicatien diewy daer opte famen f erven na 'tadvys van de Staten , en gebrekende fijne
gehad hebben , en om meer andere redenen ons daer Hoogheid of erven , fullen de Staten ook vermogen eenen anderen Heere of Prince te verkiefen.
toe bewegende , hebben langer niet konnen uitftellen
V. Sijne Hoogheid fal geftelt worden in de poffeffie
't volbrengen van de voorfz refolutie onfer voorfchre- of Ibefit
van de domeinen van de Landen in alfulken ftaven Provinciën , en daerom ons vertrouwende gehelijk op de getrouheid , vernuft , en wijf heid der Heeren te als die tegen woordelijk fijn , welke domeinen fullen
Philips van Marnix Heere van den Berg, van S. Alde- blyven belaft met alle reële fchulden , en aengaende de
gonde, Raed vanden Rade van Staten, JohanHinc- perfonelefchulden van degene die gemaekt fijn geweeft
kard, Heere van d'Ohain,Doctor Andries Heffels Raed by de voorgaende Heeren metten Provinciën en fteden
en Greffier van de Staten van Braband , Francois de alhier contracterende , en andere geünieerde, of andere particulire inwoonderen van dien houdende haer
Provins Heere van Lavenbourg,eerfte Schepen van de
partye
, de welke daer van fullen ontlaft en betaelt werftede van Gent ; JaquesTajard , eerfte Raed en Penfioden
en
fijne Hoogheid fal de felve domeinen gebruiken
naris der ftad Gent, Noel de Caron Burgemeefter van
den Lande van de Vryen en den Heere Jafper van Vof- en doen bedienen by fulke als hem belieft , behoudelijk
bergen Hoog-Balliu van de Stad en de Haven van der datfe fullen fijn natuirlijkeingeboorne'slants,en fal hem
te vreden houden mette felve domeinen , fonder dat hy
Veer , hebben de felve gecommitteert en committeren
by defen Gch met aller naerftigheid te vervoegen na fal mogen lichten of opftellen enige extraordinare penningen, fonder confent van de Staten, volgende hare
Vrankrijk aen den Heere Hertog , en met fijne Hoogheid tehandelen opteforme der voorfchreven articu- oude Privilegiën , en fo men de felve domeinen fo belen , conditien en berichten , die wy hen ten defen ein- fwaertvonde, datfe niet genoegfaem fbudeftreckentot
onderhoud van den ftaet van fijne Hoogheid , de Staten
de hebben gegeven , hen allen gelijkelijken , of 't meefullen
refolveren daer toe te furneren en hem te geven
rendeelder felvergevende macht en autoriteit, belovende van onfen wegen en in den name der voorfchre- alle redelijk contentement.
V. Sijne Hoogheid fal in de Landen , Provinciën ,
ven Staten, alles goed en aengenaem te houden, allen
Steden
en Gemeinten onderhouden de oude tractaren , (Fol.n.)
'tgeneby
in de voorfchreven
formeen ,inftruótie
en volgende
de voorfz hen
voorwaerden
enarticulen
fal contracten , gerechtigheden , privilegiën , vryheden ,
gehandelt en verdragen werden. Ten oirconde hebben
en gewoonten, en mede de Unie van Utrecht, voor
Cc 4.
•
f®

go8

Het feven tiende Boek.

fo veel die niet nadelig fullen fijn defen tegen woordigen
tradate.
VI. Sijne Hoogheid fal voor goed en van weerden
houden alle 't gene hier voortijtsby den Eerts-hertog
Staten , lo in .'t generael als particu, en by den
M.ichias
rt en
lier isgeordonnee
geftatueert
VII. Sijne Hoogheid fal gehouden wefen de Staten
Generael te doen vergaderen , ten minften eenmael
's jaers , op dat geordonneert en gedifponeert worde op
alle voorvallende faken, belangende de welvaert van de
Landenen onderhoud vande privilegiën vanden felven,
boven dien dat die Staten fullen vermogen te vergaderen
Co veel en dikmaelsalsfy totten faken vanden Lande
goed vinden fullen , volgende de oude Privilegiën.
VIII. Sijn Hoogheid fal fijne refidentie houden in
de voorfz Nederlanden , enfohy omeenige notelijke
oorfaken vertrocke of hem abfenteerdevoor eenen tijd,
fal eenen anderen van den lande in fijne plaetfe Hellen ,
die den Staten aengenaem fy , en met haer confent.
IX. Sijne Hoogheid fal voor Raden van State hebben natuirlijke of ingeborene van den lande,fulke als de
Provinciën fullen ftellen , of voor dit mael geftelt hebben in welke geen vreemdelingen , noch Francoifen ,
noch andere fullen toegelaten worden ,dan een of twe ,
by confent ofgedoge vande Provinciën, en de felve
aengenaem, en voor het toekomende alfmen daer andere fal moeten ftellen, fijne Hoogheid falfe committeren
ter denominatie van de Provinciën.
X. Sijne Hoogheid wefende in defe Nederlanden,
fal voor principale Officiers van fijnen huife hebben ingeborene van den Lande , en belangende de andere, fal
fulke mogen nemen , als hem belieft , met conditie
nochtans dat de meeftcndeel van de Edelluiden fullen
wefen van defe LandenX I. Als den tijd komen fal,datmen lal moeten voorfien van Gouverneurs van Provinciën, en fterkten.ook
van de principale Officiren van Provinciën , fullen daer
'$ genoemt worden by die van defelve Provinciën, daer
van fijne Hoogheid eenen fal verkiefen.en welke by den
fteden fullen werden genoe,mt,fullen wefen aengenaem.
X I LSijne Hoogheid fal beloven te onderhouden de
Religie en Religions-vrede in de landen, in fuiken ftaet
als fy tegenwoordig fijn of alfo by de Staten van yder
Provinciën , namaels daer op lal worden gedifponeert
en namentlijkin de landen van Braband,Geldre,Vlaenderen,Utrechr,Mechelen,Vriefland,Omlanden,Drenteen Twente, fonder dat van wegen fijne Hoogheid
daer in iet fal worden vernieut of verandertXIII. Holland en Zeland fullen blijven alsfy tegenwoordelijk
fijnin'tftukfaken
van der
Religie en
anderfins, welverftaendedatin
beroerende
de munt,
de oorloge, de contributien, en Privilegiën tuffchen
de Provinciën en Steden refpedtivelijk, de felve fich
fullen onderworpen fijner Hoogheid en de Generali-i
teit , volgende d'accoorden en tractaten by gemeen advyfe van de Staten Generael gemaekt of te maken, volgende d'oude gewoonten , gebruiken en Privilegiën.
X 1 1 1 1. En generalij k fal fijne Hoogheid niet gedogen, datiemant fdonderfocht ofondertaft werden in
fijn huis of anderfins gemolefteerr, om het feit of onder
't
pretextde van
de felve
Religie,daer
alwaert
dathyexercitie
fchoon ,
buiten
voorfz
Provinciën
van dede
nemende de eene en de andere in fijn befcherminge
XV. Sijn Hoogheid faltewege brengen en beforgen by den Conink van Vrankrijke, dathy hem en fijne
oirsof erfgertaem fal afïifteren met fijne machten middelen, om hem altyd te mainteneren , eenfamelijkde
contracterende Provinciën wefende onder fijnegehoorfaemheid, tegen alle vyanden,het ware den Conink van
Spangien of andere geallieerde of geconfedereerde vyanden,en dat fijn Maj. niet toelaten fal dat eenige hulpe,
faveur , fecours of palïagie gegeven fal werden in fijn
ryke den voorfz vyanden , en dat hy fal ordonneren de
Gouverneurs van de Provinciën , Steden en Frontierplaetfen te favoriferen en vrye pafïagie te verlenen de
ingefetenevan defe Landen.
XVI. Na dat fijne Hoogheid fal in 't gebruik en datclijke pofTeffie weien van de Provinciën, fal maken dat
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i het Coninkrijkvan Vrankrijk, endefe voorfz Landen
fullen allieren en verenigt blyven , om gefamentli|k
oorloge te voeren met gemenen advyfe tegen allede
gene vande welked'eene of d'andere foude mogen bevochten ofbefprongen worden: welverftaende nochtans dat de felve Landen niet lullen ingelijf t worden aen
de Crone van Vrankrijk , maer fullen bleven onder hare wetten . coftumen , gerechtigheden , gebruiken , oude contracten en Privilegiën.
XVII. Vorders tot meerder verfekertheid tegen de
gemeinevyanden , die hier namaels hen mochten formaliferen tegen dit trsctaet , en mede om t'onderhoudenente vermeerderen de goede vriendfehap encorrefpondentie, die belieft heeft de Maj. van Engeland,
Denemarken , Portugael , Sweden , Schotland en Navarre , de Princen van den Keyferrijke, de Duitfe Henfefteden , en andere Princen , Potentaten , Rcpubliken,
Steden en hare gecon federeerde te hand houden mette
Staten van de Nederlanden , fullen van wegen fijne
Hoogheid en Staten voorfz. verfocht worden , met hun
luiden te komen in eennaeuwevafteen ontbindelijker
verbond en alliantie ten gemèinen befte, onder de conditien en articulen die by gemein ad vys tot befte en meefte verfekertheid van de geallieerde en geconfedereerde t' famen fullen mogen worden geraemt en gefloten
XVIII.' Sijne Hoogheid fal gehouden of verbonden
wefen de oorlog te voeren , en de Landen als boven te
hanthoudenen te mainteneren ,fo mette middelen die
hy hebben fal van den ConinkTijnen broeder als van fijne eigene, daer toe de voorfz Staten jaerly x fullen furnerendefomme vantwemilioenenen 400000 guldens
van 40 groten vlaemfer munten : van welke fomme
fullen vooral betaclt worden de garnifoenen en volk
van vinden
oorlogete v^n
den Lande, tot fuiken getalle alfmen
fal
behoren.
XIX. Aengnende den Generacli-van 't Leger , fijne
Hoogheid lal die ordonneren met raeden goetvinden
van de Staten , en fal over de France troepen een hooft
ftellen den Staten aengenaem.
XX. Hyfal niet mogen leggen eenige Francoifen
of vreemdelingen in garnifoen in de fteden en fterkten
fonder believen van de Provinciën daer de plaetfe is gelegen , en nopende d'andere van den Lande , fal die leg
gen mogen by goetdunken van den voorfz Rade.
XXI. Waerom te verfien totte notelijkheid van
't volk van oorloge , fullen by de Provinciën geordonneert werdenifekere en bequameplaetfen.om decompagnien te ververfchen en uit te winteren in tijd van node.
XXII. Dat alle vreemd;krijgsvolk fo Francoifen als
andere gehouden fullen fijn te moeten vertrecken uic
den Lande,
als de
Staten Generael fulx aen fijne Hoogheid verfoeken
fullen.
X X 1 1 1. Hy fal geen alliantie noch verbintenilTe
mogen maken metten Conink van Spangien, 't iy door
Houwelijk, of anderfins by accoord metten voorfz
Conink of gedes-unieerde Provinciën of plaetfen, dan
met advySjConfent en advoy van de Provinciën die hem
ontfangen fullen hebben , als hy ook niet fal mogen maken andere uitheemfe alliantien in prejudicie van de
Landen en defen tractate.
XXIV. Wel verftaende dat de Provincien,fteden en
plaetfen vande gedes-unieerde en andere die hem fullen
' willen onderwerpen fijne Hoogheid,en metten contracterende Staten fich vervoegen tot defen tractate, fullen
ontfangen en toegelaten worden in dit tractaet of verbond.
XXV. En aengaende de gene die met fortfe en geweld fullen bekomen worden, fal fijne Hoogheid ordonneren byadvys van de Staten alfo met gemein confent eerde
fal bevonden
fy de gedes-uniProvinciën worden
of anderete indienen,het
de Nederlanden.
XXVI. Sijne Hoogheid en nakomers fullen den folemnelen en gewoonlijken eed doen in elke Provincie,
boven den generalen eed den Staten te doen van de
onderhoudinge van defen tractaet, en of fijne Hoogheid of fijne nakomelingen defen tractatequamen tegen
te komen , fo fullen de Staten metter daed ontflagen
en vry fijn van den eed , gehoorfaemheid en getrou-

wig-
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gen te komen , fo fullen de Staten mettet daed ontflagen | Francois > en leger Ph. de Marnix, Ritickaert , And. Hef.
en vry fijn van den eed, gehoorfaemheid en gctrou- fels , Noel de Caro», de Provins , Jacq.de Tayard* en
wigheid, en fullen mogen eenen anderen Prince ne- \Jafpar vauVosbergen
't Sedert welke articulen wy wederom wefende te ramen , of andersin haren faken voorfien als fy fullen vinde gegaen mette voorfz Gefanten , en na dat van harent
den te behoren.
XXVII. Ten laetften, nademael den Heere Eerts- wegen ons fijn^ overgelevert opene brieven van de
voorfz Staten , vervattende bewillinge van alle den inhertog van Ooftenrijk in dele Landen beroepen wefenhouden der voorfz articulen ged2teert dennaeftleden
de, hem getrouwelijk heeft gequeten en geemployeert
Decembris
1580. getekent by hun Secretariffen , en
volgende fijne geloften , lal by de Landen en by fijne
welke befte midde- dat wy van onfent wegen hen infgelijx overgegeven en
Hoogheid geadvifeert worden , by
alle redelijke doen blijken hebben van de verfekeringe en verklaringe
geven
len men den fel ven Eerts-hertog fal
des Coninx onfen eerweerdigften Heere en Broeder,
vernoeginge en contentement.
hebben wy aenvaerd en aenvaerden by defen hare aengefijn
Alle welke articulen bewilligt en befloten
biedinge
ons door hen gedaen in name der felver Staten
by
weeft by fijne Hoogheid fittende in fijnen Raed , en
, memo- van de Heerfchappye en Vorftendom of Prinfdom der
de voorfz Gedeputeerde volgende de machtitteer
de voorfz Provinciën , gefpecificeert indefclve articulen,
Gecomm
de
by
gegeven
hen
ien
rien en inftruct
, mette rechten van de fuperioriteit, laft en conditien, beHolland
,
ren
Vlaende
Braband,
van
van de Provinciën
lovendeen fwerendeop trouwe eenesPrincen , en verZeland , Mechelen , Vriefland , en Omlanden in de ge
nerale vergaderinge van de Staten gehouden in de ftad binden ons , fo voor ons , ons erven en nakomers en des
fake ( of actie ) hebbende , te onderhouden en na te kovan Antwerpen den 12 Auguftileftleden, de felve volmen alle en elke der voorfz articulen fo de felve hier boSecretamacht getekent l.Houffliu, en A.Bly leven,
ven gefpecificeert ftaen , en te doen volbrengen den inriffen van de voorfz Staten , en gefegelt metten groten
houd van de verfekeringe en verklaringe des Coninx
zegel van denfelven State van Roden Waffche , met la- onfen voorfz eerwaerdigften Heereen Broeder , in gefte dat fijn Hoogheid fal gehouden wefetftpt volkominvolge van de 15 en 16 articulen' van den voorfz trare van het ï % en 16 artieul te maken dat d'alder-Chri„eiijkfte Conink zijnen broeder hem verklaren en ver- | ftate , en da; wy in allen den poincten in geender wijfe
fekeringe geven fal onder fijnen zegel en tekeninge, van j fullen tegenkomen , nochte de felvige violeren , breken
te helpen fijne Hoogheid en nakomelingen met fijne nochte corrumperen, fullen ook niet gedogen datdie
macht en middelen , om de vereenigde contracterende j gevioleert, gebroken of gecorrumpeert fullen worden
Provinciën te handhouden , en mainteneren tegen alle j in eeniger wijfe of maniere hoe het fy , en fullen ons ten
vyanden, 'twaer de Conink van Spangien of andere
fel ven einde verbinden den Staten te doen denfolemgeallieerde vyanden defer Landen : dat hy geenfins fal nelen eed, hen daer van te verleiden, en leveren autentoe laten dat de vyanden eenigehulpe, gunft, onder- j tij ke brieven , getekent en befegelt met onfen groten feftand , of doorgank gegeven fal worden in fijnen rijke : 1 gel , en volgens de gewoonte en gebruik der voorfz lanfal bevelen alle Gouverneurs van de Provinciën, Ste- den enden inhouden der voorfz articulen, gelijk wy
den en Frontier-plaetfen en andere te favoriferen , en , ondergefchreven Gefanten en Gedeputeerden der
vryepaffagie te verlenen den ingefetenen defer landen: ] voorfz Staten ten wederfijden ontfangen en aennemen
en wanneer fijne Hoogheid falwéfen in poffeffie en j uit den name der fel ver Staten der Nederlanden, die de
daetlijk gebruik der voorfz Provinciën, dat fijne Maj. ; volmagten hier boven gefpecificeert en befchreven, ons
en het rijke van Vrankrijk fich verbinden en allieren | gefonden hebben : en in krachte der felver verbinden,
fullen met defe Landen, oorlogende met gemeen advys beloven , en fweren wy in den name der voorfz Heeren
tegen alle de gene van de welke d'een of d'anderé fal ko- j Staten der Nederlanden met hen, voor hen, en hare
men beoorlogtofbefprongen te worden , hebben be- 1 nakomers of fucceffeurs, en des fake (of actie) hebbenlooft en beloven fijne Hoogheiden de voorfz Gedepu- jde, als daer toe hebbende fpeciale machten procuratie,
teerde in den naem en qualiteit als voren te bewaren en > datwy aennemen, ontfangen en erkennen, gelijk wy
onderhouden onverbrekelijk alle en yegelijk der vooriz metter daed aennemen , ontfangen en erkennen van nu
articulen na hare forme en inhouden , en dien volgen- | aen den voorfz feer hogen,feer machtigen en feer grootmoedigen Heere ? Prince, fonevan Vrankrijk, eenig
de dit voorfchrevenfolemneel contract te pafferenen
verlijden in goeder en behoorlijker forme, fonderiet \ Broeder des Coninx, voor recht en wettig Heereen
te veranderen of vernieuwen , en dat terftond na dat de j Prince der voorfz vereenigde Landen, met fuiken
recht en fuperioriteit , als vervat is in de voorfz articuverklaringe die daer van fal werden gedaen ter verga- ' len
, alles volgende den inhouden der felver, welke wy
deringe van den voorfz Gedeputeerde, fulx gefchieden
fal in fijne tegenwoordigheid, om geftelt te werden in beloven omen inden name der voorfz Heeren Staten
deliberatie, de twe, drie, negen en tiende articulen, om i de felve te onderhouden, en in allen haren poincten en
teberaedflagen op de hardigheid en fwarigheden der J conditien onverbrekelijk nate komen- fondereenigfins daer tegen te doen , te veranderen , violeren, of corfelver , behoudens den voorfz Staten t'ordonneren wes
rumperen, felfs niet te gedogen dat de felve verandert,
te doen fal fijn , 'en is het voorfz fefte artieul gepaffeert gevioleert of gecorrumpeert werden in eeniger wijfe,en
geweeft op de verklaringe en verfekeringe die de voorfz hier op fullen de voorfz Heeren Staten aen fijne HoogGedeputeerde fijne Hoogheid hebben gegeven, datter
heid doen den folemnelen eed van getrouwigheid en
niets geordonneert noch gehandelt was geweeft als van
officien en beneficien en eenige kleine giften , van klei- gehoorfaemheid , en daer van verlijden fodanige autennen gevolge, felfs met goetvinden van de voorfz Staten, tijke brieven als in fuiken faken vereifcht werd, en 'tgebruikder Landen mede brengt, volgende de ratificaals mede in 't bewilligen van 't tiende artieul gefeid is tien
en volmachten.
geweeft: dat in 't drefferen van den huife van fijne
De Staten der vereenigde en hare geaflocieerde ProHoogheid ter plaetfen verklaringe fal werden gedaen ,
vinciën van Nederland verfamelt binnen der ftede
artivoorfz
den
welke de voornaemfte officieren fijn in
culen vermaent, en voor by gaendehet 25. der felver Delf, hebbende gefien de articulen en conditien bewilligt en befloten tuffchen den feer hogen, machtigften
articulen , is infgelijx gefegt geweeft , dat de Staten niet
hadden verftaen , daer onder te begrijpen , wat van en grootmogenften Prince Frangois fone van Vrankrijk, eenige Broeder des alder-Chriftelijkften Coninx,
't ftuk en billikheid van d'oorloge was , welke foude
blijven ter wille van fijne Hoogheid en fijnen Krijgs- Hertogevan Anjou, Alencon, TouraineenBerry,en
raed, fulx de gedeputeerde verklaert hebben niet dan de Heeren Philips de Marnix Heere van S. Aldegondc
redelijk te vinden, niet ver ftaende fijne Hoogheid te Raed van den Rade van State der Nederlanden ,Johan
verhinderen , ofhy ftelle den Staten voren 't gene hy Hinckaert Heere van Ohain, den Do&or Andries Hefgevoeglijk fal vinden tot breder en nader verklaringe, fels Raed en Griffier van de Staten van Braband , Franof bericht der voorfz articulen, of anders watmen doen
cois de Provins Heere van Lauenbourg eerfte Schepen
fal, gelijk hier voren gefeid is geweeft. Gedaen tot Pief- der ftad Gent ,Jaques Taijaert Raed en Penfionaris der
fis des Tours den ifp» September 1580. Aldus getekentj felver Stad , Noël
de Caron Burgemeefter van den lande
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Het feventiende Boek.
de van Vryen van Brugge > en Jafper van Vosberge,
hoog-Baliu van de ftad en haven van der Veere , Gedeputeerde van wegen de Provinciën van Braband, enVlaen
Omland
Vrief
len,
Meche
d,
Zelan
nd,
deren, Holla
landen , hebben de voorfz Staten toegeftaen , bewilligt
enperatificeert, toeftaen, bewilligen en ratificeren by
defen alle de punctea , articulen en voorwaerden by fijn
Hoogheid en de voorfz Gedeputeerde of eenige van
dienenden numevande voorfz Provinciën refpedivelijk, foin'tgemein alsbyfonder befloten en gearre
en
e
fteert , op 't aennemen van fijn Hoogheid tot Princ
Heere van de voorfz Landen , hen gevende of het merendeel van dien volle macht en fpeciale onwederroepelijke autoriteit, om van wegende voorfz Staten van
den eed , om te onderhou(ij ne Hoogheid te ontfangen
te obferveren alleen
lijk
breke
onver
en
bewaren
den,
refpeftivelijk geelkpoinft, voorwaerdeen articulen
floten en "earrefteert als voren, na hun forme en inhouden ,en dat terftond na dat den alder-Chriftelijkften
Conink fal hebben verklaert en verfekerc onder fijn tekening tebewilligen en toe teftaen de voorfz articulen ,mitfgaders fijne Hoogheiden erven te fullen helpen, met fijne machten middelen van altijd fich te Tullen handhouden de Provinciën met hem gecontra&eert
hebbende , en fijnde onder fijne gehoorfaemheid, tegen
alle vyanden der voorfz Landen , het ware den Conink
geallieerde verplichte vyanvan Spangien of anderne ,fijn
belovende de voorfz Staten te
den der voorfz Lande
handhouden bondig en vanwaerden alle 't gunt byde
voorfz Gedeputeerde of het meerdeel van dien falwefen gedaen , en goed gevonden fal wefen te behoren tot
engen
folemnifatie van den voorfchreven eed en 't volbr
eaenkl
den
en
ets
tracta
des
len
en
articu
chrev
der voorf
tad
n
indef
egele
vevandien. t'Oorkonde delen doenf
Delf, den naeftleden December 1580. en getekent
I.Houfflin, en A.Bi) leven. Tot getuigniffe van welken,
en verfekeringe van den inhouden hier boven verhaelt,
hebben defe getekent met onfe hand , en daer aen doen
hangen onfen groten zegel : gedaen tot Bordeaux den
x% desjaers 1581. en was getekent Fra»fois> en leger,
ie Pm.
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Heere:

digfte daer in fodanigen en fo goede ordre moge geftelt
worden, als de noodwendigheid van de fake vereifcht.
So nu mijn Heere d'oprechtinge d^fesftaets gelegen is
in goede politie , juftitie en krijgs-difcipline , en dat niet
een van defe drie poincten behoorlijk kan werden geoeffent, fonder middel der finantien,dewelkisdepefe

*><%
„"^2'
ftaetg/
Belegen
{J|,8?${i
juftuie
2.
offenne vand'oorloge en van alle goede ordre en poli- *n„58
tie,istenverfcheiden malen geraemt geweeft , hoede &[$!$',
Staten Generael fouden hebben konncn ordre fiellen in ne / Me
ditpoinct.
nietfcon.i
En alfod'ervarentheid airede bewefenhadde de gro- ^au'
te onheilen of inconvenienten die dagelijx ontftonden : orffent
datter geen Hooft was noch Raed genoegfaem genoeg fo»bec
geautorifeert,isdit poinctte verfcheiden malen voor- [|JL|F
geftelt, en fijn daer op gemaekt verfcheiden ramingen, nannen.
en hadden eintlijk de voorfz Staten Generael door hun (*°i.if]
eigen ordonnantien en genomen refolutien op't vertrek
uiten Hage fuiken wettelijke geaütorifeert , als fy totten
Rade van State beroepen hadden , om te middelen en
te voorfien in de noodfaken, gelijk van het twede hooftftuk en d'inftruótie , als tot dien einde hun voorgeftelt
Was, blijken mag: en nochtans 'tfy door gebrek van
een Souyerain Prince, welke de hand houd op dat de refolutien uitgevoert werden, of door defnoodheid der
tijden , en de grote beroerten en gewonelijkeverdruckingen der vyanden , die ter avonture de Provinciën en
Steden verhindert hebben de gefielde orden te volgen,
ofomeenig ander inficht, fo heeft de voorfz macht en
autorifatie niet konnen in 't werk geftelt werden/t welk
ten verfcheiden malen vele grote onheilen veroorfaekc
heeft. Want hier uit is gevolgt , dat de ordre die fy gerefolveert waren te nemen , op 't collecteren en gebruiken der penningen van definantien , niet heeft konnen
achtervolgt werdemnochte de generale middelen gecolledteert fo generalijk nochte gelijkelijk over alle de Provinciëby
n , executie op den gebrekigen fonder eenige
oogluikinge, alfo ten verfcheiden malen geadvifeerc
was geweeft.
Selfs de penningen gekomen,fo van de generale middelenals
, andere contributien , en laften die ingewilligc
fijn geweeft, of hadden konnen ingewilligt werden, fijn
in een gemene beurfe niet gelegt geweeft , nochte in de
handen vaneenen Trefoner daer toe geftelt: ook die
van den Rade van State hebben daer van de befchickinge of diftributie niet gehad , nochte de rekeningen niet
gehoort , gelijk by de Staten felfs gerefol veert was : gelijk fyook geen middelen hebben gehad d'autoriteit te
gebruiken
, die hen
was inof 'tandere
cafferenbevelen,
ot behouden der foldatcn
en gegeven
krijgsvolke,
de
oorloge aengaende, maer fijn de voorfz bevelen gefchiedende penningen feer verfcheidentlijkgebruiket
geweeft, na dat of den nood, of de affectie der voorfz
Provinciën en particulire Steden, fulks bevolen hebben:
daer uit gekomen is, datmen genen bequamenvoet of
generale ordre heeft konnen nemen , 't welk noodfakelijk grote verwerringe veroorfaekt heeft.
Daerom ift dat wy uwe Hoogheid onderdaniglijk
biddende , 't felve den voorfz Staten Generael te willen
voorhouden , opdat remedie voortaen in 't werk geftelt
werde, en dat alle diergelijke verwerringe gefchout mag
werden,tot
oprechtinge van eenen Raed van State voor
uwe Hoogheid.

dien het uwe Hoogheid belieft heeft ons te bevelen om u Hoogheid te reprefenteren en te vertoDaer-en-boven meenden wy gerequireert te fijn den
nen by gefchriftede voornaemftc hooft-ftucken betrefStaten
Generael te vertonen , dat het nodig was , op
dat
fende het oprichten van den ftand defer Landen , en
onfen fchuldigen plicht ons infgelijx gebied te verklaren 't fpoedigfte als gefchieden konde eenen ftaeten lijft te
maken, van fo vele krijgsvolk, fo van vreemdelingen als
enu Hoogheid te openen 't gunt wy verftaen nodig te ingeboorne , als fy nodig oordeelden , om eenen {o
wefen tot des felfs dienfte en 't welvaren der voorfz lanals den onfen
't hooft
, en te
den, hebben wy wel willen uwer Hoogheid vertonen machtigen
wederftaen vyand,
, en hebbende
overleid
hoe te
veelbieden
der fomme
uwe
,
en
poinct
ende
\n aller onderdanigheid dele navolg
belie- van de betalinge foude belopen van de felve , en de beloHoogheid feer ootmoedelijk biddende , dat hemgen,en
overwe
te
delijk
n
forgvul
en
ningen der andere nodige puncten tot beleid van de oorve de felve te overfie
logen als de Amonitien, Vivres, Geichut , Spien, en anfo de felve diebequaem vind tot fuiken einde als uwe
dere extraordinaire onkoften , dat fy alfo haeft bedachn heeft , 't welk is defe
hem voorgenome
Hoogheiden luiden
hanten
en middel vonden,om telker maend daer toe de nouwe
in
fich
en
welk
(de
verloff
te
Landen
den en gehoorfaemheid geftelt heeft) van de verdrucdige betalinge op te brengen , 't fy by quoten of andere
kingehaerder vyanden en die weder teftellen in hunne nieuwe impofitien en laften, totte welke hun openeninoude welvaert en voorfpoed , de felve den Staten te wil- ge is gedaen, van eenige middelen,welke gevoeglik fchelen gemein maken, op dat fonder tijd verlies op'tfpoe- nen'tot defen einde.Wy hebben ook noch wel willen vernen
NA
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tonen uwe Hoogheid 'tfelve punct,alseene vande hoognodigftetot oprechtinge der faken , mits men te korte
komt tot het gene nodig is totren ftate van krijgsvolk.
Biddende daerom uwe Hoogheid 'tfelve den Staten
Qeneraelvoor te dragen, om daeropna hun bedunken
' te voorlien , op dat dit gebrek gebetcrt en vervult mach
werden.
Om welkes te volbrengen ons goed dochte( onder
ootmoedige correctie van uwcHoogheyd ) datmen behoorde eene generale atrekeninge te maken van alle
krijgsvolk, en een nieuwe ordre te richten , met hen
een verdrag makende ten beften datmen Tal konnen van
't voorgaende , en nemende eenen nieuwen en generalen weg voor 't toekomende > beginnende den eerften
Aprilis en volgende.
En om de vermeerderinge van de middelen , om

voor de maend April naeftkomende fal mogen handelen en verdragen op eenen anderen voet, metten Colonellen en Capiteinen van de ruiterye.
U. Hoogheid biddende defe puncten den voorfchreven Staten te willen voorhouden, op dat daer op werde genomen goede en korte refolutie , en dat de middelen der financiën nodig ter oorloge gevonden fijnde,
met de voorfz feilen mag beteren, en eenen goeden
krijg voeren.
En eintelijk dat het u Hoogheid believe in goede achtingete hebben d'ordre en beleid van dejuftitie, om
't welkte volbrengen, dunkt ons gevoeglijk dat uwe
Hoogheid by de H eeren Staten beliefde aen te houden ;
datfe op 't eerftc mogelijk willen verftaen tot oprichtinge van den hogen Rade die voortijts tot Mechelen is gewe ft,of dat fy anderfins vermeerderen 't getal der generdie airede genoemt fijn in den fecretenRade, mee
verklaringe der Provinciën die 't refort van den fel ven
Rade fouden willen erkennen, en alfo haeft te ramen
opte plaetsvan hun refidentie, mitfgaders deweddens
tot hunder onderhoud.

p\

'tgebrekende te vollen van 't gunt voorfz. is, hebben
geraemtde puncten navolgende :
Eerftelijk, datdelijftedie gemaektis op de collectie
der middelen en confumptien , daer in begrepen lijn de
middelen van de wynen, gevolgt werde, de gehele ProBoven defen, alfo het onmogelijk is de Raden van u-*
vinciën door, gelijk fulks laeftelijkin Holland gehouwer
Hoogheid, priveen ftaet en finantie , en hun fuppoden ingewilligt isgeweeft.
ftente
houden in ftate en officie, en ook beletten de
Item dat de middelen van de Convoyen, alvoren gefuivert en afgedaen werden , en daer na een derde ver- corruptien en abufen alfo dat betaemt, fonder d'felve
ho gtmeer
,
als fy te voren fijn geweeft: waer in de Pro
jacrlijx te betalen vanhunfalarisen'gagien , alfo fulx revincien geen grote fwarigheid behoorden te maken , delijx is , op dat fy hun mogen in eeren en achtinge dragen ,en dat hun geen oorfake werde gegeven hun ftaten
alfomen in Spangien 10. ten honden betaelt, ook te Venetien en
, andere plaetfen in Italien 14 ten honden.
te verlaten. 'tSal de Heeren Staten believen ordre te ftelItem, dat de Tollen infgelijx verhoogt werden, tot len,datfyeenigen extraordinaren middel vinden, dat
een derdendeel, en dat fuiken verhoginge gebruikt wer- de voorfz Officirenjaerlijx mogen werden betaelt van
de tot profijt van de Generaliteyt.
hun voorfz gages, 't fy by affignatie op de geeftlijke goederen ,of anders, fo fulx tot minftequetfeenlaftinge
Item, dat op 't hondert Souts gelicht worde 60 of 80
van
de
gemeente lal bevonden werden te behoren.
gulden over de confumptie.
Of
dat
de voorfz Staten , nakomende de belofte beItem ,dat door de gehele vereen igde Provinciën nieuwe Munte geflsgen werde, en het profijt daer van kogrepen in 't vierde artieul van de puncten met fijne
mende, gebruikt worde ten dienfte vande Generali- Hoogheid verdragen , op 't fpoedigfte willen de domeinen van u Hoogheid verhogen , op dat uit de felvige de
teit , fonder dat elke Provincie 't felve aenlegge tot fijn
voorfz Officiren mogen betaelt werden, fijnde de voorparticulier nut.
- Item, dat de middelen geftelt op de Zeepe, Wijnen fchreven domeinen kennelijkfo feer tegen woordelijk
en Sout y volgende d'inftructie die daer van gemaekt is, befwaert, datterniet van komen kan om aengelegtte
werden tot betalinge van de voo/fz Officiers ( eenige
en den Provinciën gefonden , in 't werk geftelt werde.
Item , datdetwe ftuyvers op elke Tonne Biers , die hen beklagende datmen hun fchuldigis refpectivelijk
gebruikt fijn geweeft totteAmmonitie, en daer na den 4. y. of 6. jaren gages ) fonder der rentiers en hypotecaire crediteuren te bedriegen.
eenen ftuy ver omdefecrete verftandenof kondfehappen,getroulijk en naerftelijk werden gecollecteert en
Welke puncten fijnde gerefol veert en in 't werk geftelt,hopen wy datmen mette autoriteit van uwe Hooggebruikt tot nut van de Generaliteit.
heid, en onder deffelfs gehoorfaemheid , haeftelijkfai
En alfo de Contributien en Beden die men plach ten
mogen redrefferen de voorfz drie poincten,te vveten,dé
platten Lande te heffen voor de Generaliteit on vruchtDaer bly ven, ter oorfake dat deCapiteinen vande na- ] politie, juftitie , en krijgsdifcipline : en fulx met Godes
hulpedefe Landen brengen tot hun oude bloeyfel en
gelegen gamifoenen de felve voor 't merendeel lichten^ j welvaren.
onder pretext van defauveguarden, die fy den dorpen
geven, anderfins omgebracht werden. Souden onder
<De Sfertoge tut ocfcD?ifte gclefen en toel getnco?*
ootmoedige correctie , goed vinden te betamen , dat de
poneert
ücbüenbe/Deeftgoet gebonben bit gefcf)?ifte ben
voorfz contributien en beden werden gelicht ten be- Staten generael tec Danben te fielten/ ten etnbe fp
hoeve van de Generaliteit, entotbetalinge vandefoldaten , op eenen generalen voet , en gelij kformig , fulks Uiiöen bten bolgenbe / op elft acttcnl fouben refolberen/
als u Hoogheid met hetgoetdunken der voorfz Staten 't gunt noöfg toefen mocfjte om tn 't toerfe geftelt te öaen bp
foude mogen goed vinden, om alfo te vermeerderen de toojben/of fo be felbe eenige betere of gerebec mfböelen
motfjten ter Danöe ïje&ben/een goeben boet te nemen na
middelen van de oorloge , gelijk fulx den vyand doet.
getoüim'gfietö
oecfancnBeeft
toagneflfeng
becetfefienbe:
Item dat de Convoyen gehouden fullen werden tuf- öe
toel&e fint ge s
obedeberinge
D» gebaen
be naboïgenbe
fchen de verenigde Provinciën , en dat opgericht werde
ren &ti
een Kamer van Beden.
En alfo men fiet de gereetfehappen die den vyand
maekt 3 om eenige fteden aen te taften en te belegeren ,
fal geheel nodig wefen terftond een leger toe te ruften ,
om hem te wedèrftaen , tot welken einde men fal mogen gebruiken detroupen dietegenwoordelijkin 't land
fijn, verwachtende d'aenkomfte van 't ander krijgfvolk:
maer alfo het on mogelij kis de felve troupen t'famen te
brengen , fonder den voervolke een maend van hun gagie te betalen , enden ruiteren anderhalve maend, wy
hebben gevonden te betamen uwe Hoogheid te bidden fulx
,
den Heeren Staten Generael te vertonen , dat
alfo daer eenige fijn onder hen , die als noch hun quoten
niet hebben opgebracht van deOugftmaent laeftleden
in Holland, datfy promptelijk willen opbrengen twe
maenden af flag van hun quoten , op conditien datmen

p?opofmc:
Mijn Heeren,fo

ik nietaenmerktehoefeeriknu verbonden ben , my hebbende gekoren onder iö vele grote Princen , om u te gouverneren , ik foude denken
myfulker eere weinig waerdig te wefen, die ik dies te
hoger achte , mits daer toe fijnde geroepen in een tijd
des tempeefts en on weders, my ftellende in de plaets des
genen die gyom fijne overlaften en mif handelingen
wettelijk hebt gerenuncieert en afgefet, doende daer by
blijken voor de gehele wereld, de liefde, goedachtinge en waerdc die gy van my hebt, welke my bind
en des te meer nootdrukt totte erken teruffe van een
fo grote en fonderlinge gunffe , fulks ik niet waerdiglijk genoeg doen kan , fo de waerdigheid van
dien my daer toe verplicht : maer gy lult geloven 3 mijn Heeren, nadien gy my hebt willen ont-

fjciö aen
öe (gee;*
nerael
ten
^003»
fijn 45 1>
eenigöe
lar.öen
öetbec*/

berga»
berr bin*
j^Der*
toerpen
ueti
be
ftaöSCnt*
1581 rap
ben 10.

fienr J.
prefent
Houjfiin.

\
oete*

fan-

Het fèventiende Boek.
312 fanden voor uwen Prince , dat ik wefen wil een oprecht

de te geven , de vrucht te fien die ik wenfche , om t<
welken lichter te geraken, fal niet nalaten, den Koning mijn Heereen broeder te verfoeken , maer ook de
Koninginne van Engeland, diemy grote liefde heeft
doen blijken, ten defen einde: gelijk mede alle andere
Princen, Potentaten, en Republiquen, welke ik achten fal t'ray waerts van goeden wille te fullen
Daerom , mijn Heeren , is het nodig , dat fijn.
ik bericht
werde van den ftaet uwer faken , ik hebbe mijnen Neven den Prince van Orangie en Efpinoy gebeden, en de
andere Heeren , die gy geftelt hebt in den Rade van
State , my t'onderrichten , en wel particulierlij k t'informeren,van'rguntgedaen dient totte oprechringe der
faken, om d'felve te brengen tot een goede ordre en Policic , daer op fy my een goed berecht gegeven hebben,
belangende de pun&en die fy gedacht hebben behoren
te dienen tot fuiken einde, welke wel overlefen hebbende ik
, bevinde van fuiken gevolge , dat het nodig fy alle
faken terugge geftelt, en rijpelijk overleit, metnaerftigheid de fpoedigfte remedien en de befte te gebruiken
als gefchieden fal konnen , ten defen effecte ftelle ik die
in uwen handen. Op dat gy daer aen wel hebbende <>cdacht,famptop'tguntnodigft wefen fal, om daer na
( begerende alle dingen te handelen met uwe goede advyfen en raed ) met alle naerftigheid te refolveren op elk
artijkel , 't gunt nodig wefen fal gedacn en in 't werk geftelt. Ubiddende fogyeenige betereen gereder middelen ter hand hebt, of dat door u goede ad vyfen opeJ ningekan gedaen werden om daer toe goede inleidin
i ge te doen my te waerfchouwcn ,om fo goeden voet te
nemen als de gewichtigheid der faken vereifcht.

roljy.) vaderdes volx , tegen welken ik fodanigen proeve van
vrundfehap doen wil, als ik belooft hebbe, dat noit
vader tot fijne kinderen fo liefgetal was , wefende beraden fulxte volbrengen, fo wil ik beloven en houden,
dat den trap dereeren eenen geroepen Prince gegeven
van Gode , by recht van geboorte of wettelijke verkiefinge , en gemeine bewillinge des volx , fchuldig is te erkennen, wegen de Hoogheid die hyontfangt alsdienaer fijner Godheid, geftelt als hooft era uitdeler van
fijne goederenen gratiën over 't lichaem der gemeente
door de handhoudingeder Juftitie,bewaringehaerder
wetten , privilegiën , goede zeden en gebruiken : daerom ift m ijn Heeren dat den band en onfcheidelijke t'famenvoegingeeensPrincen met fijn volk, gelijkformig
wefen moet des hoofts als mette leden fijns lichaems , op
dat het gevoelen mag den hinder daer medefy mogen
aengevochten werden , dat hy üeets opwake na haer geföntheid, behoudenifle en welvaren, hebbende voor
alle dingen de gerechtigheid in de hoogfte achtinge , als
den waren en voornaemften grond enfteunfel van fij, , nenfehat, in welken ik des te naerftiger en vafter onderhouder wefen fal, mits defe verbindnis by my des
meerder aenwas verkregen heeft, door uwe oordeel
en algemeine verkiefingc my geroepen hebbendein
plaets des genen , welke hem niet hebbende gedragen
engequeten als een ware Prince, daer van rechtmatelijk afgefet is , fo fullen ooknemmermeer van harehope bedrogen vallen , defe welke werpende haer oog op
my , alles goeds verwacht hebben , datfy hun mogen
beloven door eenegeluckige veranderinge, makende
door Godes genade de verkiefinge in my gefchiedfo
^etoijle be Staten <©enerael bergabert toaren/om
recommandabel en gonftig door mijn goed beleid,
te
beraetfïagen
op be boo2f5 fanen / fo 10 gebeurt bat be
dat die niet anders fal konnen gehouden werden , als
voorgoed, wettig, en wel gegrondet, daer van fy alle #?ince ban <©?anjen op ^onbag ben 1 8 fBeert 1 y « z.
nut, eere, en vernoegen ontfangen fullen: En fode boo?mibbag inbep?ebicatiegetoee(t fijnbe/ i$ infijn
proeve niet kan fo volkomen wefen, als noch niet ge- logement geneert/ terplaetfebaerBetCafïeel gefiaen
noeg ervarentheids hebbende , noch gehele kennifTe Baboe/ enatbien noenmael openuaerlijn in bc grote
van faken, als ik dat wel wenfeh: ik fal niet-te-minu falc ban ben boo?f3 iogijfe / na fijn getooonte / bergefel*
beloven, dit gebrek te beteren dooreene alfulken toe- fcOapt frjnbe metten <©?aben ban fiabal en ^ofjcnlo en
gen eigden wille, datter niets fal werden vergeten , tot- anbere berfcfjetben peeren en €bdluiben / en fijne ïun*
te handhoudinge en onderhoudinge van uwen rech- beren/en ttoe fonen ban <©?abe giofjan ban kaffan W
©e
ten , gebruiken , privilegiën , en oude gewoonten , nennebe. &a ben noenmael/ beboo2f3 J^incegaenbe
die ikftellen fal in haren volkomen glans, grootheid na fijn boo?namer om in fijn namer tt nomen / mette f JSfi
en waerde, totperijkelen hafard van mijn leven , met boo?f3 peeren en €belen/ foljeeft cen^fonnman ban S^!
alles wat ik fal konnen bedenken tot uwen beften en Kleinen (tature Bern een frtjeut met een pifïoletndaöen to«o
voorfpoed nodig te wefen: hopende ook, mijn Hee- met een lobe alleen geftfiotenonberfnnrecBteröo:ein* J0^;
ren ,fo vele in uwer goedheden , liefde en gefonde gaenbe/en toeberom uitRomcnbe boo? fijn fffnaer ftnüe Swi
oordelen , dat gy mette mijne fult overkomen na u- bp 'tnanebeen banboben/ paflerenbe benftlcot boo?
wen plicht, met een toegeneigde, bereide, en wet- 't gehemelte be$ monbsf. ^e $2ince (fo BP namaeftf
©*
telijke gehoorfaemheid , door welke elk een van de bmelt Beeft )toift niet toat Bet toas/ toant fin niet ge* 53$
uwen met zijn middelenen beroepinge fal doen blij- boelbe batfjp gefrljotentoatf/ Roetoelfijn aéficliteen Zm
ken den y ver en ware liefde die hy heeft tot het wel- toijle berbonnerbe : maer eenige peeren en €bd!iebcn ï>ood $
varen zijns Vaderlands. Bemerkende dat hoe onfen
fKbuen oefen gjonftman met
rapieren ttoe of fcie fiK?'
vyand fterker is , en begerig u weder te ftellen onder het (ïeKenin't lijfgegeben/ enbeBare
Bdlebarbiers ban ben 5S
$2inceBebben Bern boo?t$ omgebjacBt. 3&e p?iuce «fpellendige jok der dienftbaerheid en tyrannye,tot 't welk
hyu gebracht hadde, datmendes te naerftiger wefen Bo?enbe't gerucBte en getoaer toerbenbe aen 't bpec
moet , fonder hem in eenigen arbeid te verfchonen,om 'ttoeln aen fijn Bap2toas/ riep: boob Bern niet/ ift
uwe rufte te verfekeren , en dat daer in niemand ver- bergebe Bern mijn boob: en Bern feerenbe na eenige
wachte nochte aenfien wat fijn metgefel doen fal , gelijk 5franfe peeren / feinc / ocö toat eenen getroutoen bk*
dikwijlen gefchied , wanneer door de veelheid verwer- naerberliefl fijn i^oogljeib nu. 1p toerb terflonb on*
berfijn ttoe armen geöouben/ toant Bp niet geballen
ringe in 't beleit der faken valt : maer dat een ieder door
toa0/
en nocB gaen nonbe/ en fo in fijn namer gebjacljr.
een goede overeenkomfte en onderlinge vruntfehap ,
mt getucBte berfp?eibe Bern terfïonbaïlebeftöb JBJJ
denkende dat de fake fo veel in 't particulier als generael
aenhangt, hemluftelijk late gebruiken meteene vafte boo? / be poo?ten ban ber ftan toerben gefloten / alle be JeiD b«
geftadigheid en refolutietot het gene 't gemene welva- bo?geren toaren terflont inbe toapenen/be netenen lam »^n an
ren betreft. En fo ik mijn Heeren verkrijgen mach defe
ber (iraten toerben gefpannen / en Bet maefetc een gro^ towïW
fo rechtmatige bede en verfoeke (totte welke ik gevoegt te uitnemenbe berbaeftöeib / boo? een fo Baefïige en on*
ben by gemeine intreft) ik twijffele geenfins, of gy bebacBtefane/ bpfonber bctoijle be mooier op (Iaën*
be boet boob gebleben toaiS/ fobatmen niet toi(l ojJ
fult door den onderftand en hulpe Godes, in 't kor- toten
men Bet foube Bouben battet Bene guam / bele fu
te verloft werden van de verdruckinge uwer vyanden, fy gehelijk verdreven, en 't Land herfteltinfij- I fptCÏeectïCn bat Bet ban Tïe f rancoïfen Benen tmJfïJ&O*
ne oude bloeifel
voorfpoed. Tot welken ik ubelo- men / en bOOJtoaec f» toaren al til peqjlld CCtmm toijt
fullen enverfchonen
ve met te fullen
, noch mijne midde- toaert ban baen quam / ftaöbet fo toei gefeljieb be£ a
len, noch mijn leven, welke ik feer wel befteet fal bonbtf in be# hertogen logement/ fo men feïfce/ fcat^et
achten , als fulx wefen fal , tot oprichtinge van uwe ruft boojgenomen toa^ïiaer een groot banfeet bienabonb
en waerdigheid , gene meerder genoegen konnende foube getoee(i nebben/ altoaer ben ^tnce en alle te
ontfangen , dan alft God fal hebben belieft my de gena- pjinciüaelfte peeren ban befeganben geroepen ren/
tca^
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wil / ó!0 hufbifte ben geboo?tbag ban ben hertog / fo
babbet grotelijft te bebuebten getoeefl/ bat bacc een
'*•) gcote moo2b in Defucie foube gebeuct Debben / en bat
be 5Fcanfoifen/ ia be ^ectog felbe ( Doe toel fp ont?
fcbulbt'i toaren ) in groot pecijftcl foube getoeefl fjeb?
ben. '<©en hertog toecb tecflont ban befen ongeballe
getoaerfebout/ en b'eerfte gecuebten liepen bat OP boob
toasv bic baer in niet toeinigberflagentoaö / tonenbe
uittecmatcn gcote b?oef Oeib : bacc tegentf beftlaegbe
bc H^e^cc $?ince ben $ectog / feggenbc en becmanenbe
mentatoecbeu b:(c of bicrgeltjfte tooo?ben/ <9tl) arme P2tnee toat gcotec moeiten fulbp nocb nebben.
<©e meeftenbeel ban be bienacen ban ben ^2ince boeg*
ben fjen inbe ftamecban ben $2ince: maecfijnfonc
'tkty <a?abc iBaucitiuö ban^afTau (boemael^ nocb geen
in ban bijfticn iacen oub) niet tegeniiaenbe ben gcoten coutoc
». ba> bicbpöabbeenbetoonbe/ becliet betlifbaembanben
tlilbCC bobennict/ Ijettoclbebpblijtigbebconbecfoeftenr bet
13 (1 OU» pifiolet bacc tjp be fcljeutc mebe gebaen babbc toa^
Dem uitten Danben gcblogen en toecb albacc gebonben/
tr'toclueen
pcgeliinbebepcifenbatDp
niet/
UabbcgcDabomDemtc
bebelpenmet ben
een mtbbel
pongiaect
öie bloot obec bent in fijn botifen gebonben toerb : nocö
toerbe obec Ijem gebonben fencre pampiecen en boerHcï\$/ bic ben boo2iioemben d52abc ijRauritiusi in
banücn gegeben tobben, ©e <02abe ban J^ofjenlo Dab?ïenuöbelemjb Depoo?te en beuren ban ben Duifc met
garbeen€bclluibenbcfct/ omDetuit eningaen tebe
letten/ beboubelijK bc perfonen toel beftent jijnbe:
mibbelcrtijb guam baer be i^eece ban &. ^Ibegonöe/ biebe boccbcnöenb2icben bifiteecbe en openbe/
baec toecben gebonïjen ttoee toiflfelb,2ieben / ben eenen
ban ttoee metb2icbenbanabbijfe
buifent ftconen/ en benal anbecen
ban en877.
Rronen/
in ^paengs
bp
^pangiaecbengefcD2eben / beboebentoacen getijben/
en eenen üefutoijtfen CatecDifmuiS / en gcfc02eben ta^
bellettcn/ cenftcuiöcn aigmu* ^ei/ meteen gcoert
toafTenftaccfften. UBen banbtc <«5ob ban bie opening/en
men becfefterbe een pber battet toasS bp eenen «^pan?
jaert gebaen/ enbp&panjaccben gep2actifeect/baec
mebe alle fufpicie/ bic men ban bc 5pcancoifenenan?
becc Dabbe / liet bacen. (Ccctoijlc toecbe bc ^eecc
P2iitceboo2b,eec|teceife föntoonbe becmaeftt/ én in
fijn bebbe geleib/ en men begonft centoeinigbopetc
Rriigen ban genefinge/ toant Dp Dabbe Det wfitbtt
goeb
/ en becboben
goebc fp2aftc/
en boben
goeb beeftanb/
Dan Dem
toefenbe
beel tealfp2eften/
fcb2eef
baftelijR en lopenbe. ^et toatf boo2toaec / een toonbec?
bacclijbeen boobuj&e ficbeut/ boben alle Cbicucgnnö
ftopeninge en becmoeben/ gemeeftt ben Rogel boo?
fulRe bcelen be$ DooftjEf gepaffeect toaö / bat bet
fcDeen ongelooflöft te $ijn/ bat be toonbe gencfclijft
toajGf: maec bit toass Det toonbccbacclijftflc bat ben
moo2bec
bc pifiole
acn 't Dooft
geflelt Dcbbenbe
/ bat benp2ince
fijn Daic en fobiebt
baect becfengbc
/ en bat
öeabecen/ boo2 bc blammc en bpecbatuitbepiflolc
guam metten ftogel/ gecautecifeect of gcfcb?oeit en
Det bloeb gelïelpt toecbe / 't toelö anbecfinö niet foube
fo liebt te flcipen Debben getoeefl : toant een ban bc abc^
ren bec ftele toaginfiucfeen/ baec uit fulfte menigte
WocbjS foube Debben gelopen / bat be boob baec eecbec
foubenengetoeefl
3ijn/ cecmen't
felbe foube Debben bonflelpen. ition©ctit
eenbanbeCapiteinenbanbe
(tab 3finttoecpen guam albaec/ om ban Detlcben of
boob beö finten fcftecDeit te Debben/ Ijcm toecbe gefeib en becfebect bat Dp ïeefbe / en battec Dope toaö ban
genefinge : maec Dp bacc mebe geen contentement
Debbenbe/ feiöe bat bc gemeente nimmecmeec gecufl
nocb te b?eben foube 3(jn/ inbien bpben niet becfebecbe / Dat bp Dem felfo1 gefien Dabbe / toaecom Dp baec bp
in bc barnet gelaten toecbe/ fo bat bP ben ^incefag
jnaenfp2aft/ bic bem bebalbegemeinte te feggenbat
(p bacc flil Doubcn fouben / en fo Dem <0ob na Dem gelief öc te Dalen/ bat fp Dacen s^ectog fouben geDoo?facm
enonbecbanig toefen/ toant Dpop bec toecelb gecnen
bctcccn nocD bcquamee boo? Dun en toifl : 3l>aec en
tuffeben Dabbe be J©agfllcactb002 De^eccc <62iffiec
mceficc aBiitem .fKactini/ bic bpben öectogetoa^
II. Deel.

getoeeil / en bic Dem bc tof fïelb2ieben / papieren en ta*
fdetten/ (öieöe hertog banbelgecreban Sïlbegonbe
Dabbe ontfangen) Ijcm gclebm Dabbe / alrebe ontbebt/
bat Den moo2bcr toatf ban fjet Ouifgefin ban een
^paenö hoopman/ genacmt Cafpar D'SCnaftro/ De
toeifte bebalen tcrflont bat men alle öie in bc boo2f3
Duifc fouben bcbonDen tocrDen / gebangen foube ne?
men/ om alfo bo?ber tot Rennifife ban alle faften te mo?
gen ftomen:boo?t0 toerb geo?bonneert bat OetlicDaem 'tifeö»
ban be moo?ber foube gcb2oc0t toerben op een fcDabot/ ™™ ban
om in't openbaer boo? alle be gemeintc getoont te tooj- moo:bec
ben/ opbatbpbeftcnt foube to02ben/ 'ttoelftgcbaènto«* o#
toerD/ Dpenfobaeft
op be^angrote
merfttgeficn
toecb/gJfcfe
too?be
beftent teDptoefen
gauregni
^pangiaert/
om %!,
bienaer ban Cafpac d^Hnafïro boo?f5. <$n ben Duifc £?" »
ban D'Hlnaftro toerbe gebangen genomen Sintonio to0^en>
©encro CafTïer ban ben boo?f3 b'SCnaftro / uitten toel?
ftenmenberftontbatOP ^ing^Dagste bo?enbertroc?
uen toa$ uit 2{Inttoerpen: nocb toert baer gebangen
SCntoni €tmmerman een itëonift en iBifpape ban Dec
<ö?D?e Dec$2ebicacen/ en cenige anbere binnen bm
ïjuife bebonben / bic toeber 3ijn ontflagen getoeefl / be?
toijle fp onfcbulbig bebonben toerben. &it ben boo?f3
Sintbonio bc föenero ftonbe men boo? eerft nietbèle
treeften noebte berncmen : macr al$ Dp (iet bobe lic?
naem ban giauregnifag/beftenbe Op/ bat Oct gjan
^JauregnitoasS/ cntoerbfecc berflagen en berbacfl/
enbeö anberen baegs'tfmojgentf guamen Daecb2teben ban D'ICnaflco acn ©eneco / bacc boo? bc fafte
nocb ftlaccbec ontbeftt toecbe. Sjct licOaem ban 2£an >f ttfr6,
3}aucegni toecb beg anbecen baegö ben 19. jtëactü aem ba*
geguactiect/ 3ijn Dooft toert geflelt op'tboltoecftcef* bfn
1 ponbecenbe
te latei/
be quactiecen op te biec E8"5£
P2incipaeljle oppoonen
ban en
bc liab.
quarwert
^ebiicifftcnsièntafelboecften bacc ban mentfegemacBt ijf/toacengebcbelien^/ om bit ecploict te mo?
gen boen met beloften ban baften/ bebebaertgaen/
inbienbPbaeclebenbeafuomt/ nabP3ijnboo2nemen Gtittt*
fal
Dcbben/ belooft
Dp CDaifïuiS
te geben ümne*
Sjr'
eenenbolbiacDt
feec uodelöftencob/
onfelicbc
bjoutoeban©egenbacn een ftcoone eencou/en een lampe/ onfe3ï. M»re*
b20utoe ban 3Hcanfafu een ficone / onfe %. b:outoc JJJ' —
I ban <©uabalupe eenftcoon/ onfebjoutoe banfffêon; ^ aea
1 fecattecen Rcone/coR en lampe/ enbiecgelijRe meet/ be j&cci^
j baec uit men bc (IccbtigDcib en becblintbciü ban befen JSLS"
moo2bec/
Dem tot befemoo2ö
Dabbe/ enlaten
gjJJ*
op Dope banbicbenoemd
te becbienen
bat betoegen
Dp baec toen
te
nocb toel af bomen foube/ menenbc ooft inbifibcl te
toefen/
en bat
DP<6ob/
en'tlanbbienfl
boen foube/
fo men
uit befebenConinft
gcfcb?iftcn fien
ftonbe/mag
meeften/ baec Dpteccontcacic boo? fulften becblóeftte
baeb een flinftenbc afgcijfelijfte name Dceft acbtergelaten bp allen eerlijken en cebelijften menfeben / bic fulfte
baben 3ijn bcrbtoeftcnbe en berfocienbe. ïDciBagt;
flractbo?berbe Detp?occ)S tegen 3CntDonio bc ©enero
en acntnont €immerman. &itbe$ boo2f5 ©enecobcfienteniflfe toecbe begcDeclegelegentbcib becfafteont*
beftt/ namentbjft bat be boo?f5 <0afpac b'3Cnaflco
^paerns Coopman binnen bc jlab 2inttoccpen / geleben Debbenbe fcDabe ban fcDipb?eftinge enbanguecoeten/ fo bat Dpfelf foube moeten banftecoutefpelen/
Dabbe / gebanbelt
tot Bicto?ia
boo?njben metgjanb'üfunfa
CommifTacijS bangebocen
bc roecuflingc
ban be$ Coninic acmep Dcrtoaer^-obec/ en peb2a
b'^funfa ïcguitio 3ijnen fone / bat DP omb?engeh=
be bcnp?inec ban <©?angien/ baer b02cn foube genieten/ atëbe Coninfe fefter tijbingc ban begfelfg boob
foube Debben/ 80000. ^ucatcningclbc/ofbe toaerbe
ban bicn in rente/ en een Ccoifabe ban^. gacob/
baec ban Dp contcact Dabbe met bejS Coninc Danb ge?
teftent / en bat DP geDclibeccect toefenbe om 't felbe feit
in pecfoon te boen / namaelö gecaben Dabbe gebonben
baec toe te geb2iiiften ben boo?noemben fjan 5Jau*
ecgnt 3ijncn bicnaec/ be toelfte 't felbe aengenomen
Dabbe te boen.
b'2Cnaflco
ooft na becflacn
Dceft (namentlijft
penDagen
ge?
2Cnttocrpcn
banboo2f5
3.) bc
bem bat
cenige
fcljeibcntoatf na ^52uggecnboo2t0 op^uinfterften/
H> b
Dcb>

J°£n /&*
mowber.

®*&Be
Sm
incrb
JSSP
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Met fêvertueiiHe Boek.
ï$8:
Bebbendetebojen ban tien ^fiömiracl Sfonliöecr 3©tl' fp tegen Rem mifdaen padden / en dat Bp de Hand daer ïïfi!
tem ban^SloiS/gefeid förefïong/ (ten felben tijde bin- aen totlde Bouden / al toaert datfe mogenjn een groten 2fy
nen 2firtttoerpen fijnde) bernregen een b2ief dan re* rigo?eufe poene mocD'tcn berdient hebben / dat de i|ee* itm
c ommandatie aen den l^eere ban ^toebefeel (com* ren ban de 3©et Ben fouden contenteren met een no?te 5f}|} *
binnen <©uinnernen dood
«^tadBouder
fijn felben
manderende banals1den
doen.
aen te2intl)oniief
beel tormenten
fonder Ben
5^eboo?f5
^Intonioöe
©eneroen
€im* 2'e
«wc
inabfentle
(€refïong/
öen felben toijS
(FOl.17.)
gemaent Bobbende Dat fijnen facteur of caffiec binnen merman toerden op 3©oenf dag den 28. fleert beide IIC^
Calaiö gefloten toaoy en dat bolgende derecljten ban boo? den ^tadfiuife op 't miöden ban de mernr gefïelt 5S¥«
©janncijfe/ in dien BP binnen feuere dagen daer niet op 't feftabot aen \\aften/ en bp den erecuteerder bantomot!
guam / alle öe goederen aldaer aen den Coninn berbie* öunnelicfjamengebierendeeltengeftangen
der gjuflitie of den beul mette noo?den getoost/
optep^in*en ^f"cci
Sfi
len/daer doo? ffi geljeel bedo?ben foude toefen/toaerom
Bern nodig toaSte pofte naer CalatStereifen: €ref* ripalepoo?tebander(iad/ en Daer fjoof den gefieït op manre
de ttoe grote boltoerfien / die een partpe toaren getoeeft h8»^
long Oeeft Bern daer op fch?ijben aen de t^eere ban banrjetCadeel.
bettambourijn
^toebefeel gegcbcn/ datmen Ijem een
gunnen foude / om ban la Ifêotte een pafpoojte te ber* gifiraet
'03©oenföaeg0
acfjtbiddag
Dagen geboden
te bo?en/toaö
bP de Ufêa* ®$
eenbafle
en
om
<©od
te bid* JJJTon
rei*
mogen
te
<©?ebelingen
ober
Calais
op
om
fóenen /
denboo?de
gefonrö^b
banDenp?ince/
öetoelfte
ge* doojöc
fert/ daer mede genomen fijnde binnen «©upnuernen/
ging logeren in de ttoe fleuteis bp de maegtban 45mtl Ooudentoerd met fulnen menigte en toebloedinge ban $jfo«
aldaer Bp bpBem ontbood %m föombout 3&annaert boln
inJeroen
allen Berfeen/
datmen niet
toeetoitmeerboïr
ffi'
in
de
ban
9f!nttoerpen
gefien
te
nebben
/noeïj
mm
begeer*
en
/
€rcflong
ban
^eccetarifen
bier
de
een ban
noitfo
bele
tranen
gefïo?t
te
fijn
i
doo?
de
grote
liefde
en
de dat B* aen de l$eere ban ^toebefeel toilde b02dertn
affectie die de gemene boderen en intooonderjs ban de
een tambourijn t'fïjnen nolle om pafpoo?t ban la itëot* flad 5Hnttoerpen den p?ince toaren toed?agende.
te te benomen/ om ober <ü5?ebeltngen na CalaiS te mo*
t©ettjDinge ban Dit fcöicten ban den $?incc ban <©*
gen reifen/ ten einde boo?f5 / btddende om Baeftige er* rangien
/ toag terflontgelopen alom in allen fteden en
ftncnengouts
meteenige
Ijem
liberalijn
feer
peditie/
bereerende. ^en boo?f3 Secretaris b?acl)t tjem Dp plaetfcn / ooft mede in 't i^of ban den fp?ince ban par*
öen $|eere ban ^toebefeel/die de b?ieben ban (Creflong ma binnen 3&oo?niu/die daer ban terjiont adberteerde
geopent [jebbende / Bern feer minlpR ontfing / en ten e* bp pofïe den Coninfe ban ^pangien / den ^aus en be*
ten node / bebal den Secretaris fön erpeditie gereet te Ie andere peeren en$?incen/ en de eerfe tijdingen
gelopen dat W doob toa&d' mnaflro öadde ooö
manen : d'SCnaftro beloofde den tambourijn/ mits dat toaren
De
felbe
tijdinge genregen dat lip dood toasf/ derftalben
tam*
den
gelts<£cr
fip Bern fpoeden fouöe/een goet ftun
bourijn toederomtoas genomen toasBpfeerperpler/ ftp feer berbltjd fijnde/ menende een Beerlijn feit aenge*
tyefende / fomen daer na bermoed Ijeeft / dat de tijbin* recljt te ijebben toog Bp na ^002nin bp denf^ince ban
ge ban fijn boo?nemen foude uitnomen/ al eer Bp ban Parma / gaf öem te feennen dit doo? Dem uitgereeftt te
daer foude Bonnen geranen / en dat BP dan niet foude fön/ en p^efenteerde nocö bo?der fijnen dienfl / boog op
ïtonnen ontnomen» <©en tambourijn metdepafpoojt gebende dat 0pte toege toifl te brengen dat bcrfcBeiden
rjenomen fijnde/ toas Bp feer berblijd/gaf den felben in fteden B^n aen dciefConinr fijDe fouden begeben/ ia
jplaetfe ban een dubbelde ducaet in ais tod 30 dubbelde Dat öp ooft raedtoifïden 3CDmirael ban beland met
Spaenfe pifloletten / de toelne doo? de boo?f5 Uberael* alle D'oo2logfcBepen aen de fijde De$f Coninj: te doen
Beiden 006 fijne berbaeftBeid/ ouaed benmoeden op nomen/ bp aldten den pnnce ban^arma toilde be^
Bern nreeg / en feide tegen den peeren ban Stoebefeel/ loben te app20beren'tgene BP mette felbe Bundelen
f
öatdefen
Spaenfen hoopman berraetof eenigguaed fouöe. <©e ^2ince ban parma baftettju gelobende
r
boo>nemen mottljebben/ om dat BP fo Baefte / fo libe* datdep?ince bab<©rangien doodtoaö/ gaf Bern la|ï
rael/ en dat Bp fo berbaeft toaS/meinde Bp fjadöe groot om te mogen dien aengaende Bandelen en gouden ber*
geld bp öem /men beBoo2deBem aen te Bouden/ dan gen geloben / Bp foudet al app?oberen /Bp fcB^eef felbe
Stoebefeel d02|ïfjet niet doen /bermits ljetfcfj?ijben aen de jBagiftraten der (leden ban 2Ö?uffel / SCnttoer*
pen / <©ent / 2S?ugge / |KecBelen / ^P2en / SHudenaer*
ban
de^eere
Sldmirael (Crefïong.
toas geen den
/ ^uinfierfeen / 25ergen op ten ^oom / en andere
ttoe uren
uit <tB?ebelingen
getoeefi/d'Slinaftro
daerguamfcB?iJ*.
ben ban Creflong dat den öicnaer ban d2ïna(tro den meer/ genoegfaem al ban eenen inBouden/
mutatis
•
mutandis
alS
bOl
gt.*
P^ince doo? fijn nafte Badde gefcBoten / datmen daer
om den felben terfïont foude gebangen fetten : doe ber*
Alexander Prince van Varma en van Playfancent L.ieuBadde lak- tenant Gouverneur en Capitein Generaei.
foeide ^toebefeel Ijem felben dat BP Be montalfo
mette geBe*
ten bertrecnen / docB Dede Bp Bern tertf
Seer lieve en wel beminde, waert dat gy mijnen kanoen
ïe Compagnie te peerde ban Capitein Eanda te pofte
berbolgen / al toat de peerden lopen mocBten : maer Bp wille fo wel kendet , als die van defer fijde doen , en i&fure
toasfljctal ontnomen en in fefeerBeid buiten perieul/ met wat yver, grote liefde enaffedtien ikaltijds heb- banaat
be voortgevaren en veriocht 't welvaren , rufte en öè jê*,
detoijle Bp Bern feer geBaeft Badde.
SïntBoniss (Cimmerman geboden ban <Duinnerlie vrede defer Landen in 't gemeen, daer van ik geen giftrarer
breder noch klaerder getuigeniffe begere , als de moei- Jjan ton
eertijds religieus ban de ffteedicaren t'3Hnttoerpen/ be* ten
die ik genomen hebbe, dedienften bymy gedaen, J^L;
'tfeittefeennen gegebcn
feenue ïiat^!an%aregntt)em
Badde in fciecijté/ en dat Bp B^ni daer ban geabfolbeert/ en de perijkclen daer in ik my heb geftelt , om te arbei- fianö en
en daer op 't Sacrament BaDde gegeben/ en datBp den alles wederom te brengen in zijn oude bloeifel, 30la««'
berlilaert fjaddeBem fulrgcoo?loft te fijn alsïjp Bet
~j?^«9 ''
Provinciën
defevolgende
daer mede
welvaren,
bede ter liefden <ï5odc0 en uit pber ban de ütoomfe glansen
fijn* >>eerr
, Godplach: welken
en floreren
ten te glimpen
CatBoïöne ïtcligtc / en niet om geld of om goet : doclj de gedient geweeft , u daer toe den weg te openen door öe öooö
Beeft Bp naderfjand fieftent fijn groote faute daer in/dat 't overlijden vanden Prince van Orangien,alleen en ee- «I^1
BP d'opinie Badde geljad / datmen met goeder confei* niginftrument en oorfake van fo vele ellenden en jam- baii^e
entte den pjince mocBt ombrengen/ uitïiracBte ban mers by u geleden. Ik hope dat hy u met eenen afge- rangfen/
de P20fcriptic des Coninrban^pangien: maer hat nomen en van uwen oogen geweert fal hebben den *m£,
Bpnu beter ondecriebt fijnde/ enïjeni daer op nader band,dieubelettede te oordelen en te kennen de fchalk- tp isu
BedacBt Hebbende / de felbe opinie reboceerde / bidben* heden, liften en vonden, door welke hy 't miftroude de peeren Bern te toilien bergebenen fijne rebocatie wen
voede en uwe ellenden gedurig maekte, door
te toillen boegen bp fijn confeffie/ foberrediegeopen* zijne eigen particulire eergierigheid en begeerlijkbaert toerde / op Dat niemant fouDe DenBen dat BP met
heid ,mits welken hy arbeide u t'onderwerpen het ondraeglijk jok der gener van welken gy in voorgaende
©eg alfuluen quaden opinie toas gefto2ben.
3£e$2ince ban Rangien berftaen Bobbende datfe rijden , fo vele fchaden en vyandfehapsontfangen hebt.
fouden
fterben / fcB?eef met fijn eigen Band aen den Ik hebbe u luiden defen wel willen toefchrijven om u
$|eere
waerP?itice ^eereban^, 28lDegonde/datBPB^ngeerne bergaf dat , te waerfchouwen e-n te verfekeren> indien gynemen

3*S
j;82.

Oorfpfonk der Nederlandfe Beroerten,

nemen en gebruiken wilt de gelegenthcid die uGod
aenbied , gy fult ter wereld niemand vinden , die u met
meerder oprechtigheid , vli je en liefde fal by ftaen als ik,
u ten dien einde aenbiedende alles wat ik vermag ? uit
Jcrachte en fpeciale autoriteit , die ik van fijne Coninklijke Maj. hebbe: van welke ik verfekert ben, datgy
geen minder genade, gunfte, noch erger onthaelfult
(Jl.it.) ontfangen, als die gefmaekt hebben, welke hen vertrouwende opde natuirlijke fachtmoedigheid,daer mede de felfde is begaeft, fich fo gewillig hebben geworpen in de armen van fijne Coninklijke goedertierenheid : waer op ik uwe antwoorde verwachten fal , welke ik God bidde , dat fodanig mag wefen , tot uwer ruft
en welvaren , en dattet fo haeft mag gefchïeden , dat fijne Majefleit oorfake hebbe , de bereidinge die hy doet
tefchorfen, om te geraken door eenigen anderen weg
('ckan wefen) geweldiger en min dienftelijker. Hier
op feer lieve en wel beminde , wil u God neméri in fijn
heilige bewaringe : uitDoornikden aj Marty 1582.
ondertekent Alexander , en leger F. Gamier : het opfehrift was, Aenonfe feer lieve en geminde denBalju,
Burgerheefters, Schepenenen Raed der flad Duinkerken.

dat hem alle goed onchael fal gefchieden , en op wat
maniere dat het fyuS.wil mijn vriendfehap niet verwerpen noch verliefen , want ik begere u alle dienft te
doen Mijn Heere den Gouverneur van Dixmuyen,en
mijn Heere van Swevefeel fult gelieven mijn onderdanige gebiedeniffe te doen , en fo die begeren van defe fake te handelen voor hen , fullen fien wat vriendfehap
wy gehouden hebben: en verwachtende antwoorde van
u S. fal ik eindigen , God onfen Heere biddende , mijn
Heere* u S. te willen geven voorfpoed, geluckig en lank
leven,my houdende altijds en voor altijd in u goede gratiën gerecommandeert. UitDoornikden 25 Marty
1581. Onderftond u S. geaftectioneert dienaer, Gapper d'Anaftro : opfehrift , mijn Heere Guilleaume van
Blois en van Treflong, Admirael Generael, en Gouverneurvan Duinkerke.

lP ftfjzeef ooft ten felben bage m «§paenfcc taïc aen
ïfêaitcn 3&ogüefcDeep0-Capttetn / albus* :

C Eer magnifijque Heere , dewijle het onfen Heere be- ^wf
^lieft heeft dat den Prince van Orangien fijn tijd heeft f^Sen"
geeindigtj en dat tegeloven is dat fulxis gefchied om ö'ana*
medelijden te hebben met defe Landen, die fo jammer- fl_ro aen,
lijk waren gequelc , heb ik ten goeden gelueke verfekert SS
inftrument van fijn dood geweeft , door den dienft die ©jogus.
ben3£eboö2f5
öooj btenb'Sünaftro
fjp meenbetoa«f
bcfefeerfiocgmoebtggetoo^
fane fo biel befcntftt te ik
Conink fchuldig fy , en voor de rufte die ik
bebben/ en bat Ijpbaec booj tot grote eere en fjogen defemijnen
Landen wenfehc, voor den tijd dat ik in de felve
Öaet fbube nomen: be ï>?tncc ban parma gaf öem ooft hebgeleefceningevalle mijndienaer niet fuffifant geboo? eenentijb lanneen toaent of betoaerbergbte op
noeg ware ge weeft om te doen 't geen hy gedaen heeft,
fjem toarijteben/betoijlcbatöpnocO meecbooibeefd
ik
was
gedetermineert om 't felve te doen door mijn eiboo? berraberpc uttteebten foube/ geltjnup !)em be*
gen hand , doch het mag wefen , dat God my noch
heeft willen bewaren om dienft envrundfehap te morocmbe:
ban Optaetbunhentljctbtc
toatf ban mcmanbnt't^of
geacöt.
<©ocD om#te
tonen/ fahn
niet
gen doen mijn geaffectioneerde vrunden , gelijk ik die
cenoftnjefïinei'tijtcbcn tonen/ btenljp tenbeferttijbe hebbe op fekere lijfte. Aen u M. en aen S Cornclis
al£ fip
in 't l^of
$aima btcnft
Was gefcfueben
om heb ik dit willen fchrij ven , en met eenen betonen mijten
Contnft
ban ban
^pangten
te boen / omfyeft
anbere
nen goeden wille in alle 't gene ik uwe faken foude momebe tot bercabeitf te manen. <©enboo2f5xï jjfêartp
gen vordèriijk fijn. Ik hebbe aen fijne Hoogheid den
frfteMflJputt <Doo?nih/ aenben 2ïbmn:ael(€reflong Prince van Parma rapport gedaen van de goede delen
oefen nabolgenben b?tef?
die in u M. fijn j en alfo ik goede genegentheid en affectie hebbe totte inwoonders defer Landen , gelijk
TVyi Yn Heere : Al ift fo dat d'eerftc dagen U. Ë. gro■*"""*-;e veranderinge hebben veroorfaekt, om de dood eenyder hier is bekent, wenfche de felve te mogen rcvan den Prince van Orangien,fofchandelijk fijnde,fo concilieren ,ten einde fy mogen genieten de goedertierenheid van fijne Majefteit , dewijle de gelegentheid als
hebbe ik fodanigen groten vertrouwen vanu Sing.befcheidenheïd , dat de felve fal bekennen den groten y- nu voorvalt en u Magnif. als nu uwe goederen mocht
ver daermede fulx is gefchied, en dat ik wefende fo verbeteren en verfekcren , en ook uwe officien , bidgroten dienaer vaii fijne Majefteit, gelijkmenuitbnfe de ikül.dat vergetende voorgaende dingen, gy totu
gehouden propooften heeft konnen merken, fo fult felven keert, enu met fijne Majefteit vereenigt , en fal
gy ten goeden houden dat fijne Majefteit dit vernoegen 1 ü veel verfekerder en fmakelijker fijn de felve te genie
ten van de hand van fijne Majefteit, als van den gehebbe in fijne dagen. Tegenwoordig i
fich
nen die u de felve niet mogen geven. Ik wenfche u L
de gelegentheid, inwelkeUE. vanmy fal mogen geinde
gratie van fijne Majefteit, ik hebbe voor u en
nieten devreugt van vrundfehap die.ik uS. toedrage:
want ik hebbe fodanigen gequalificeerden relatie van den Heere Admirael alhier by fijne Hoogheid fo goeden dienft gedaen, alsof gy mijn broeders waert, en
uS. gedaen aen fijne Hoogheid , dat ik verfekert ben fo
foude
feer verblijd fijn dat gy een goede refolütie naemr,
uwe S. fich wil helpen mette goede gratie van fijne
Hoogheid, datgy de felve feer voordelijk en avanta- en uonderwurpt de goedertierenheid van uwen Conink: want jalle het andereis verdwaelt te lopen en te
gieus in eeren en vermeerderinge van u S. bevinden fal.
En na dien defen tijd wettelijk is , in welk u S. behoort leven met moeiten en veracht van alle de wereld , u K
fijn leven, eere, en goederen te verfekeren, bidde de fiet wel toe en ontfangt mijnen goeden wille , en fchrijfc
felve , om de liefde en vrundfehap die ik de felve altijds myu intentie, en van uwe familiare vrienden, wanc
gedragen hebbe , defe fo goede gelegentheid waer te ne- in alle 't gene ik fal vermogen, fal ui. fien mijne goede
men en
, die niet af te flaen : maer de felve hoog te ach- genegentheid t'uwaers. Den Secretaris Meiander kuften ,door dien u S. geftelt zijnde in fodanigen voor- fe ik de handen, en dat hymy hieradvifere, foikkari
naemfte ampten, groot voordeel wefen fal de felve te hem eenigen dienft doen en ui. en die haer occupebehouden van de hand van fijne Majefteit : u S. verferen in 't gene iets waerdig is : den Heere Salvador de
kerende dat de liefde , welke fijn Hoogheid de felve laPalma kuffeik infgelijxde handen, enu allete fadraegt, na 't relaes, de welk ik hem van u S. gedaen heb- men, datgy moogt acht nemen op defe goede gelebe fullen
,
defe faken tot vermeerderinge en profperiteit
gentheid die hen nu prefehteert , my houdende hiec
komen , verfekerende dat ik hem fuiken yriend fy , dat voor uwen vriend , fal in der daed betonen , dat gy 't felve fult fien , en indien gy my wilt antwoorden , fult hec
ik om uS.te vorderen, alle betamelijke middelengebruiken fal. Ik fende defe brieven over Grevelingen> u felve vrylijk mogen doen, en tot genen anderen einde
S. fal my mogen antwoorden, ordre ftellende fohejn dienende, bevele uden Heere. Uit Doornik den 2?
goeddunken fal , op dat ik u S. faken handhave , 't werk Maert i?8i. Onderftond. Ikkuffede handen vanuL
ik doen f2! fodat meriteertonfe vriendfehap, de welk ondertekent, Gaff&r d?A?iaflro. 't Opfehrift was, aen
gy metten werken fult bevinden. So u S. Pafpoort van den feer mangniflquen Heere Martin Drogue Capiteirï
fijne Hoogheid begeert voor uwen perfoon of voor ee- van der Zee in Vliffingen.
y
higCommifTarisdie foüde mogen komen te handelen
van defe fake, waerfchout my , verfekert fijnde dat fijn
b?tef/ bteb'SCnafïeofcféeef aen (Creflong/ fm^
Hoogheid mydit faveur doen fal, en fal borgeblyyen m$25pben
ben ^tnce ban pavma: öi* gS
m fi2ief banDdi
geboegt
II. Deel 5
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&c!32incefletoecbDeit 9. jBepfeer foïemnclijft tot
r b'Sflnajiro Daöbe ber* 3flnttoecpen in De grote ïserfte ban onfer ©loutoen grar
Ijouömöe/ bat DP uit Cafpa
(ïacn 't geen 1)p aen Betfl gefeteeben IjaDDe / om Ijcm te bearaben / aen De 3$oo?tfpoe / in De 25efnijöcmfTe-Ca; «w «
laten aeö2iü6cn ten öienfte ban Den Coninft Daer ban
peïle/eenen
fijnDegroten
Ijet DoDe
bergefelfcbapt
en beleit
§?J
DPberblijDtoaoVbiö ftcm bjienbelijft Dat ijp fijn boo?; met
trein Sijft
ban peeren
en €De!licDen
ban c>ia
/ alDerlep guafitcit / alö De jmncipaelfïe €öelen ban Den m
nemen op 't fpoeDigtfe Ija ftonbe in 't toceft fouüc (tellen
n/
belone
fouöen
jft
milbelt
feer
jefïeit
JBa
fijne
fulr lp en
t'n perfoon
feftercnmocbt ban'tgene b'3lnaftro %rtog/Dc$2inceban€fpinoi
ftaet/ De generale Staten/ DenOaeD
ban met
^tatefijnen
en
enöatijflüembcr
l;em pnrtiaaierlnftfoube te bennen geben: toa^geDa* finantie/ bc fBagifïraet/ <£olonellen / Capiteinen/ De
Alkan
getefte
cft/en
2^in<S
I300?f5
teert der,benen leger
et/- natten ban beüoopliuöen/ (Êngdfe / <®D|rcrlmgcn en
aennt berfeb
cn nocl)
&p fclj2eb
r. >oo2m'
Vaffeu
meer anbere/ alle met lange mantels toel ontrent 2000
tien jtëaaiftraten ban (ieöen op gclijuer mameren/ ooft fïerft toefenbe: maer De $2incc fo D002 ö?ocförió/
belefcbone beloften Doenöc.
IBaer'tiöberDfbanDaerDatDe^tnccban^arma/ j atë Dat fip nocfj niet bolftomcn gencfen toas/ ging
of Den berraDer D'SCnafi ro met Defeöareb2iebeneenig I felf^nietmebe: fptoagfeer lief-gctaicntoerDfeerbe;
boo?Deel fouDen geDaen Hebben om De iBagiftraten j felaegt/fpbjaiSDeDt'tötevbanSoiöDe^ourbonl^e^
betoegen bloeDban
tog ban HQompenncr
/fp ban
'taebterfess
Coninftlijfte
C^uitf en
ban De (teDen/ of ecnigeban De onDerfatenterte contra
©2anftnjft/
liet
Docbterenbp
rie
Datfe
tot reconciliatie metten Coninft/
Den P2ince ban ©jangtcn gep?ccreeert / met namen /
0002. Defe leelijfte moojDerfe DaeD bele meer op Den ?£cpfe giuliana/ cflifabetb / Catljarina 25eïgtca/
^pangiaerDen 3(jn berbittert geto02öen/al£ fpoit te 5FIanD2ina/ (JTfjarJotte ^2abantina en Em\fa&t*
ja Daer t'ffec niet een getoeefï/ Dte
ft toaren
getoeeletter
bo?encenige
Daer / op Deeft brillen anttooo?Den / Dan cunDa.
een
fonben De ftjteben aen Den hertog en ^tnce ban <©?an*
Jaerdicht
op van
't affterven
Princes
Orangien.van de
ure*
ïro
b'Snaf
ban
n
b?iebe
Der
s$
D?ager
De
n
ober/e
glen
gen eenigc fuift bjief-loon / Datter eenige lange te toatec
C[)ar Cler/
Lotte De 25oVrbon ^>oCDter yan 3/ISontpe»entebjoDcfaten/eerfpmocïjtenafftomen.
ntoa*
bmcte
MBt De Staten ban öegeunieerDeJ^o
ren in groter D20ef fjeiD om Dit ongeluft / Den $2ince fo 'jS^incen D'<0?angen^ J^VIIS VroV/ fcfjei/tban
onbertoacöt toegeftomen/ bpfonöer Die ban l|oHanb en
^elanb/Die fjcm aljs een baDer Des* ©aberlanDg bemtn*
Jaerdicht opte doodlijke fcheut den
ge alleen D002 fnn
öen/Doo2 Dien fp fo lange jaren D'oo?lo
Dier. Prince van Orangien gegeven.
beleit/tegcn De magt ban ^pan jen baöDe geboert;bocb lan laVregVl
Van25iLbaV Wt^panglen/
alöfjjmibegonDenDope ban fijne genefinge teftrngen/ *&le Die D00D Van
Den P2Ü10 Van ^angien
bcgonben fp toeDerom moeD te nemen : maer Die bope VVt eenen VaLfCbenlIVcrfoC^t:
©e
toon*
beban
toerDctoeg genomen en in ccnftoacröer D?oefenifTege*
fteert/ als ft* De tijDinge ftregen Dat tuflïDenDenf en V Viert feLf^ Dood gefLagen enoMgebjocBf.
ben
om omfp?ongen
Ander :
J9?fnce 6 «pjiltó'tf nacljt* De toonbe toeber
ban<&'
teit WoeDsS / Datter
rangten biaö / met effufie ban fuiften cjuanti
in 't leben te mogen lafper b^najlro fpaensï CoopMan tot 3Cnttoerpert
geen fjope toaö om Öem langer
otit*
EclanD fo grootltx
D
en
l^ollan
ban
Die
alfo
n.<£n
ftouDe
fpjfngt
fnoot/
toèbrr/
<©?angfen ma^ «^nciit/
ban
^2ince
ben
n
ban
aen Den perfoo
D002 sDViiveLfCBe pjactiic/ 'ö $?ln£
en be
Van<a?anglen^Doot.
gelegen/en Dat Daerom Die ban $iolianD en Eelanb fon^
i$in
i Derlinge (tonD te letten/op al 't gunt tot goebc berfeftertgroot pe> IjeiD en bjelbaert Der boo2f3 lanDcn fouDe mogen Dieeentf enloeDerom
nbe guartier
befien
te gaen ©2te^
aenpaleenomen
en De nuboo>g
ttj&cl
Die ban ^ollanDnoöig /Dat De Sta- W^ lanDDabben
bonDcn
/fo
nen
beg Ie»
béng.
ten fjenftaets-getoijs in Den ^agebpDenanDerenfou- toat Daer fcDert december 158 1. macli te Doen gr?
Den laten binöen/ cm op alle b002ballenDe faften toee|ï fjjn: mant top t'feDcrt bet bertreft ban Den SanDmetten anDeren te Helpen Difponeren / fulr ten mceflen raeD ban EecutoerDen na ötrecftt DaerDer ntct ge=
ban ©2iefïanbftaDDen ^oc^
geruftigOeiD en Dicntf DejS 3ÖLanDö fouDe too?Den be- DacDtljcbben. <De Staten
bonDen te beftoren / fonber uit oe felbe bergaDeringe ftum/ .Sloten/^taberen en |Sicu3tjl Doen baft moftcn/
te mogen fcbeiDcn / ter ttjö toe De gemeene fafte om Daer Doo? Den inbal Der Malcontenten te beletten :
't felbe eenigfing fouDe mogen UjDen. «©oclj 45oDalelp- maer alfo Den ï^eere 25awarb ban i^eroDe ï^eere ban
ïïumen luitenant <0ouberncur ban tocgen Den ^?in=
macïjtigberfagDaerin b3cDer/ Daer toe ooft feerfti
ec0/
|Bee(t
en
2en
3>oct0
ce ban ^anjen/goet bonö Dat De piefen ficlj aen De fy*
De naerfïige blijtigljciD ban De
baer onDertoasf <©octo?^ofcpDo iBicljaeliban %u> De ban De ^ebcntoolben beter berfefteren fouDen/ fo të
ca / en toeröe Ijet bloeDcn geflopt / en eintelijft allensf- öe l|eere ban $penoo2t belall De blecftc ban <@Iöeb02ne
ftenjf töonöerbacrïtjften tegen aller menfeften ïjope te befcljanfen / gelijft Bp geDaen öceft / ficfi Daer in le= ®
en opinie genefen. ^>ocD |Be-b?ou De $2incefiTe gerenDe met fejj benDelen folDaten tuflïften ^00 en 6co ye«
ban ©rangien / Cbarlotte De bourbon fijn f)uiöb?ou/ man tfern toefcnDe. ^en2i. 3|anuarö DcjS abont^ ^
bie Den P2ince öaren ©cere en man uitermaten be*
4 uren /alfo ljetfeerbarbb2002/ t'0©erDugo noo;t
minDe/ toasSDoo? De berfcljjifttljeiD ban bet ongebal ontrent
Compagnien boetbolft/ ontrent ijo.peerDen fcö«»fl
17.
met
fiacrgfmansffo ontfielt/ Datfp Daer ban ftranfttoerb/
uit De ©mlanöenin ©jiefïanD geftomen tot^öaefte- gj*
en na Datfe nu Ijope geftregen ftaDDe ban fijn gene* 1 fcm/ en beeft fidjDien nacöt geguartiert tot ^SiuP2f- bom
finge/ en Dat Detoonöe nu bjeDerommaö ontfp?on- ; toelt/ 3©intcrDo2p/i|imricftenSi:ppenfjupfen. <^e p?*ff*
gen /iöfp ineen groter ftranfttc en bete ftoo2tfe gebal- 1 ^cere 2dernarö ban jjfecroDe Daer ban beraDberteert '
len/ Daer ban fp Den 5 Mep/ '0mo2gen£ boo2bier i fjjnöe/tjeeft Daer ban Die ban floten en anbere plaet> lUi.Ö.
uren alö De ^tnee nu b?p aen De beter öanD toaiS/ fen geaDberteert/ Datfe op OareftoeDe toefen fouDen/
QlintcU (en Den % |Bep mefenbe biDDag 5ün fterftgangge^
menenDe Dat 'et maer om een roofte Doen toefen fouDe:
fetoan
Daen Daöbe/ Daer fulfte toeloop toa$ ban bolft om maeröp guamDeu 27. ^anuarijboojDcfcljanfe ban
<©ran*
Den $?ince te fien / Datmen naulijr uit nocö in De fter* (0iDebo2ne en DcDe Daer een furieufen aenbal op. 3£ie
fterftbcn
fte ftonDen ftomen/ bcle toeenDen ban blijDfcljap) ban De febanfe tocerDen ficb Dapper / en bielen tot bcm
gun
5 4IKcp
fecr Clpiflclüft in Den i^eere ontflapcn/ en Defertoe- u»/ en DeDen Ijem grote febabe, ^e ^tatcn ban $?iefoberlcDen iö/ toelft oberlijDen Den J&ince ful> lanD DeDen een groten boop boeren bp Den anDeren bcrrelD
(Fol.19.)
ften D2oeff)eiD acnbjacljt / Dat Dit nieu ongeluft 3ijn gaDeren/ Daerfp eenige benDelen folDatcnbpbcegDcn
gefontfteiD feer bcracbterDc/ bptoa^ in Defe tijDfeer
gegueit ban De catöarren/ Die feem gefraDig uit Den om Die ban <©lDebojne te ontfetten. ©erDugo 't felbe ©^1
liooföe fonften/ Docli bp iö allcnöftenö beter gcto02- berflaenbe/ enfienDe Datter niet Dan eruit en loot te J^JJ"
ïjalen toaö / troft bP toeDerom af/ iu 't aftrecfeen floe* im.
ben/
men. en eintelijft toebcrom tot bolle gefontfieiD gefto^ gen Die JSienoojtfe in Den fleert en (ToegenDer etlijftc »C^J
D00D/ ftregen eenige gebangen en goebc buit : toant Die ^,ffif;
ooft am
tien »ö>
mfrael
«Cref*
long.

Van bo.'iie-

cc
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582,

omtrent
fjnbbenlaten
ban doeningen
tclaccüS
met pjobianbe
bolgen 100
/ alfogefto02cnfoe;i
be <E>?entc
ganfcO bloot getnac&t/ en geen btctualieboo2 banben
toas. ©an hefc ^oetelaerS en baer goeb ftn:gen be
$ienoo?tfe ooft een beel/tbcntocl ©cröngo en fijttbolft/
roofben/plunöecben/enb2anben albaer fp guamen.
(Sot Sneeft too?be ben x8 ^lanuarp eenen petrus
Co?nelpgebangen oenomen/ bie baer na ban wegen
opgelctt berraeö/ geguartiert toerbe. I$et begoft fcfjieüjften te bopen/ toaer boo? ©erbugo Oem uaefte toebcr*
om te bertrerften/ niet uitgericljt Ijcbbenbc ban een beel
arm bolr gemaeftt. 3i>cfgeljjr babbe ooft ber Staten
bolft/leggenbe in be $ku 3ÜI/ bie in be ffêare geballen/
toaren b?anbenbc en blaftcnbe/ toonbenbe hopman
j^enricD ban Welben/en floegen ettelpe boob/ toanben
tot CurumettelöfteDutfen jtoantbe boeren be&erfte
baer in fjielben.
« * acïjt
<©en 23 jföartp/ fnn binnen atrctïjtinbenföabe
gecompareert bc acfjt borger ^opiuibcn metberfebei*
t tot ben bebelbebbcrscn Burgers/ en leberöen oberfeftere
ü recöt 0emon|irantie baer op fp berfoebten rcfolutie en ant*
!i ten tooo?be. $£et cecflc artieul ban be felbe ïtemonfïrantie
Jjfw'
oraeti]
Mifêa*
B tact/
bcup
fjicc
fMen

toasf
infjOUbenöe: Dat fy begeerden darde Heeren
Magiftraten de hand daer aen fouden willen houden dat
de derde ftaet (fy meenden den eerden) te weten, de

oogenfencmenentebo?beren/banbeecrcciI5obe£7en'
fjettoelbaren
't particulier. ban Ijet baberlanb foin'tgcmein alSin
3£at aen bcfelbe geerDibeert en obergefonben fouben
too?ben alle be poincten en articulen / Inacc op be ,§ta*
ten fouben toerben berfclj?eben / tik fp onber ben anberen in een ftamcr baer toe geoabonneert fouben communiceren/ enbaer op bp mcèrbcr (temmen refolbe*
een / en ten bage ban be befcft?ijbinge bare refolutie in
be bergaberfngeber Staten inbrengen/ fonber batfe
geftouben fouben toefen of bermogen be felbe articulen
of bare refolutien ben Capituïaren ber boo?fcb?eben
collegienofpemanbbanbenof anberente commune
ceren of rebeleren / toaer op fp gefjouben fouben toefen
eebteboen.
Mt be refolutien tikbp beboo?f3 fesofatfjtpcrfo*
nen genomen en inbe bergaberinge ber Staten inge*
bjaebtfouben too?bcn/ fo toel op'tpoinctbanbecontributien / als anbers / fullen ten ceutoigen bagen too?^
bengefioubenen Ijaer effect foeteren/ omfo bunbigte
toefen gelijft of bk bp be boo?f5 btjf capittelcn collegia*
liter ofcapitulariterbergabert/ na ouber getooonten
toaren gerefolbeert en tngeb?acbt / be toelft bie ban be
collegien fullen gebouben toefen na te nomen.
<E>e p?inceban <®rangienbeboo2fcb2cbenuitfp2a
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cc
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cc
cc

Geefteüjkheid, <&ƒ*#<? foude werden gecaffeert, alfo in fee gefien en gebifiteert Ijebbenbe/ ïjeeft be felbe ben
andere Provinciën, als Braband, Holland , Vriefland, i 14 «fulp geapp?Obcert engcCOnfirmeert/CniSfebert
en in meer andere Provinciën gedaen was. I^tefc Op ben felben boet OUbecïJOUben getoeeft / entoerbcnbCfelï

toerbe bp ben Habe gerefolbeert: bat be eertfc flaet/bie^
men ijmtjt dDeeflelijnljeib/ bpp?obifie gecaffeert en
ï [jeia
uit
ben
Staten
blijben foube/ fo 't felbe
nobigbebom
mf*
ben
toerbe
om
b02berinconbentien
en
ftoacigbeben/
>
u
o
t
f tf
ouo:; bic anberjS ban be gemeinte te bertoaebten fouben
bi / cil ftaen / te ebiteren en boojftomen.
tl
Het t^(e apoftille nu toaren fp boo? W ttjb gepaeit/
n tm
bi§>ta* maec alfo befe faftcnocb bele ftoarigïjeben in babbc/
tecom^ en batmenbc <6ee(lelijlJbeiö alfo ban baer reebtniet
feonbe p?iberen/ batfe ooft t'anberen tijben al in ben
jare 1580. 't felbe aen ben $?ince ban <©rangien bin*
nen2ümlïccbam fijnbc/ berfocötöabben/ bie baer in
ftoarigljeib maftenbe / fuljc niet Babbe toillen toeftaen/
fo top in 't 14 boeft baer ban cenig becöael bebben ge*
öaen : fo 3ön ter oo?fafte ban bicn eenige <!Bebeputeer*
be gefonöen aen ben $?ince ban (©rangien : bocö ein*
«fp?a#teltjft is bp benBlanbraeb aen befe 3ijbe ban ber jBafe
«6p baer ban tm uitfp?aftc gebaen op ben 4 2Cp?iltë/
31,5, baer b^ üz felbe p?obifionelijften / tot bat anbersf bp fön
xt 1 ae^ p?incelüftc €jrccllentie foube toefen gebifponeert/ becto boe» ftlaren^ bat te bijfCollegien biemen <ace(ielijftb«ö
plag te noemen /ban boe boo?taen nietcapitulariter
gibe
4Efte«
ïtjetö fouben bergaberen/ om te abbiferen of rebiferen op
ui bci> eenige faften / concernerenbe be befenfie of regecinge
flierin* banbe lanbenof fteben/ ïjet öclctö ban ber oo?logeof
guec
politie aengacnbe : noeftteooft in eenige anbere faften/
^iteit
niet eclefiafïtjft of ftetfteltjft fijnbc/ ban alleenlp op
nïen
ll|)f n : 'tbeleibban Darebeneficiale goeberen
metten bepenbentien ban bien.
tïe
5^at bp ben 0acb ber (ïabatreebt uit bet geöeïc co?h. fiet
Hlm Puöberboo?f5 bijfcollegien fouben too?ben gebenomi
öitcoati
èta» neect tien of ttoaelf gegualificecrbc perfonen / tocfenbc
ft£ian< goebe bertroube patriotten/ ooft ban be <t3ercfo?meers
öcan
be Religie of bc felbe aenDangcnbe en toegebaen/ toaer
tUrcöt uit bp be ftibberfcbap en fteben fess of acDt fouben
bi:)e
toerben geelfgeert/ He toelftc fouben rep?cfcnteren
at il*
^e eert. bet eerjle lit ban bc Staten ban Den Slanbe ban %v
reebt.
>3
^at be felbe niet ais geeitcli ijfce / maer al?s tocrelb*
„ lijftc perfonen fouben geacljteii gecefpecteert toerben/
3> en bien bolgenbc fo ïjaeft alss fp fouben toefen geeli*
„ geect / renunciatie boen ban Ijet piusbom / en ban al*
„ Ie ebenen pliebten toaer mebe fp D~t felbe berplicOt en
„berüonöentoatcn.
„ fouben ban gelijften renunticren ban ben ctti en
„ plicljt / baer mebe fp eenigfins ben Coninft ban <&pan*
ötreebt/ of pc*
3> gien/ alssi^eerc ban ben ianbeban
manb anbere ban 5ijnen toegen / in 't generael cf particulier becbonben moebten toefen / f toerenöc en belo*
V)
„ benöe infiaer abbifenen refolutien niet anbere boo?
fc De

II. Deel

bc ban boe aen en nocli be geeligeerbe genoemf.
5©e boo?f5 ^opluibcn en 23ebclbcbberen bebben
nocöbecfocbtte mogen ftenniffe fjebben banbepoincten tjk geconcipieett toaren : baer op men ben jteince
ban <©rangicn foube p?efcnteren te befcrerenbe Doge
<©berfteib ban be (lab / fleben en lanben ban ötrccljt :
op toelft berfoeft gerefolbeert t.ö batmen ben i|opluiben
onber ben etii de non revelando, ccnjsf boo?lcfen en communiceren foube be poincten / öacr op men fijn <£vtc\\.
befereren foube be fjoge <©berBeib/ fonber nocbtan.ö
bat 't felbe of gelijftc faften fouben mogen toerben ge*
troeftenin confecjuentie: bolgenbc toclftcrefolutiebe*
felbe poincten ben Igopluiben boo?geboubcn en gecom- nfntt bari
municeert fnn getoeefï.
2De <&o3tt'tboo?gaenbefaerban iy8i. Reeft bc (üoninft
Pbilip^ ban ^pangien perfoonliift fijn iniTomllegcj
baentcïiffebone bcConinftlijfte l^ooftdab ban ^02- jen fajfrr.
uijDo?tu^

tugael/
op ^.p'etcr
pautoeis geftroont
bagben %9
%tn nrnftge*
np
/ en toerbe
terfelberentijbalbaer
Coninft
ê>pan«
ban fdo?tugaei. (OTer fclber tijb toaren albaer bclc
garf Co/
S&eberianbfe fcfiepen/ foban €nftftuifen ais ï^oo?n/ üroour.
bic op baer bertreft lagen. 5E)e Coninft ban ^pan»
gien bit berflaenbe/ öebe befe fcljipperö feer fefie*
ren en toel ontbalenen goeb gerief boen// eenige felfg
in bctConinftlijfte ^of boenbc feer liberalijften trac*
teren/ mettoefeggingebat baer albaer toeberftomen*
tjt 1 alle goeb ontbael foube toetben gebaen : en ben
toeeb boo? eenen Jgellcbarbier bes? Coninr / ban <£nft*
3?e <£a>
ftuifen geboo?tig (tik toel ao jaren ben Coninft ais nitiHbart
ï|eHebarbier gebient babbe/ ennocb een b?ocber tot toont De
Cnftbuifen in 'tleben babbe ) feer grote en ertrao?bi fiimöe";
narife b?unbfcbap betoefen met bes Coninr betoil*
linge.
boo?niettttft
febipperö
toeber om banbesJ
t'ftuijf fc&ap
genomen I|ier
3ijnbe/
genoeg
ftonbenfp?eften
pcr^
ö'
laaö^
Bol
^oo?
Coninr góebertierenbeib en grote b?unbfcbap aen fefcfii»'
%i\Jv
Ijen-luiben en aen allen febipperen ban tafc granben Dinnert
grote
b?unl>^
albaer betoefen/ en toaö ttfe t'Dutëftomiïe eben ten bon.
tijben ais men tot Cnftbuifen ben Coninft ban ^pangien beo? bpanb foube berftlaren en berf toeren. 3£e
iRagiflraet ban Cnftbuifen toas bier in belaben/
en b?eejSöen bat bit licijtclijft een grote beranberin* {Fol.20.)
ge foube mogen albaer maften: toaerom fp ben le^
jten SCugudi 1581. bier ban ben <eBouberneur ^0*
nop (tot 3illftmacr fipic ) bp baer HQilTrbc abberteerben / berfoeftenbe b2unblüftcn bat Ijp Ijenluibcn albaer
foube toillen fenben een bcnbel goeöc folbaten in rjar*
ntfocn / en boo2namentlijft berfocliten fp bat fip tot conferbatie ban Ijare ^tab Ijaer foube toillen fenben bc
compagnieban ^opman 3Iana5arb?antf3/ en of 't
faftc toarebat bpöacr in ftoarigijcib
Dd 3hiaefnc/ gclüft
fp

Het Jèveritiende Boek.
fï»
meenben
ttêéti
/ en fo
öat fouben
bp om fp't felbe
u boen
/ <©octo?
bolbo? [ Coo?nbert
beïööfbefeggenöe
te boen/ ben
tttc niet
te min
oaer
men
macïjt
babbe/
befahe
boo?
totlbe
toafUten/
felben
baer
na
*
ü

na
aenniet
be
3Fran^iÈaeI|'on/tiiedêonöaBeïien4^eptemli?iötoeï
Statengereid
te fenöen.
ï®t boo?f3entreg
Coo^nberttë
ben felben
feoinenbena Eupb-^ollanb foube bettrecben/ aenbe ! abonb
nabenï^age/
mo2gcn0b2ocgaU
^tatcn ban foliant; be reben en ooifabebocnbeiltla? öaerhoment!e/isff)pöëgaenbp|^tcolae0banDerSacn
ren ban bc oberfenbinge ber felber compagnie binnen | ©urgemcefter ban ï^acrlem/ albaer ban beg^tabg
fjateïètetie/fo batbpbefcïbe baeringeenftoariobcib jtocgen in De Staten comparercnöe/ bie BP öe fafce om*
gemaebt foube toerben. *©e boo2f5 ééonop Beeft Ben bent en te hennen gegebcn beeft / oob berfelaert 3tjn ab?
öaec in gerieft na Den begeeren. <De Conmn ban ) nijg fjoemen baer in tot berfenertBeib ban be (lab en
^>pangien befe febipperen en fcbeepbolbg petten feer : Jt ïanö foube mogen fjanbelen/ ten einbe bat baerom
«et
tot Bem genegen gemaebt Bebbenuc/boo2bitgoetont? niemant foube toerbcngeböob/gclnbBP Babbe belooft/
«Ênfil)uf'
oon goeöge- j ben
begcerenbe
alleg baer
ben Staten
bennen ge?
fen bomt bacl Benfieöen tot %if bon gebaen/ Beeft
foube / bat
en foBpmenbit Bem
op berberte begceröete
bonben bat befen ^cllebarbicr eenö na €nbïjuifen rei: bojen/
OP foube baer optoacBten: oob fetöeBp/ batljp T'i
ïcbarMifc fen foube / om 3i)nen &2oebcr alöaec te befoefeen / en gaf
uau
ben j)em meQc fam b2teben en btftl)eit bol feftone bc? nocö öien abonb copie ban beg Coninr b?ief twijnen
Conrnft
ban
foube binben.^it aibuiS in 't BcBt ge&omen 3tjnbe/
ioften ban parbon / boo2 be gene ük Ijem toeberom fjurfe
en
be
Staten
copie ban ben boo?f3 b?ïef ontfangen fieb>
n/
begebe
toillen
fouben
iö
faemBe
^part* tot beö Conint geboo2
fcéitbe / Bebben f» bacr in terftont boojjïen : bebben ben &tZ\
gten.
met belofte ban grote recompenfen en anbecg. '©en
boo?noemben ^ellebarbier tot €nï»Bupfen gebomen ©betfïen «^ono'p belafi: terfïont binnen «gnfebupfen te bnn
treeften Bet benbel folbaten/ bat tot <£bam en fnJ|
sijnbe/ baer fip in fo lange jaren niet Babbe getoeeft/ boen
IBonic&efcamberbeeltlag:
boo2tg bebben fp ben boo?? JJ2
?
ontfan
Smet niet alleen ban 3tjnen b?ocöer bmnblijb
gen/ maer oob boo^ncmdijb ban be febipperen / ^k tot noembe ^eliebarbier/ mêtte meefte (ïilte Die men bon?
fliffebon toaren netoecfi: BP p^eesfen loof öe bp eenen be/boenbangenenapp?ebenberen/oon eenige binnen
pegèlijöen bess Contnj: goebertierenöeib en genabe/ : i}are buifen boen berfeberen/ eenige abfenteeroen
^n bitft bele te fcggen ban be grote liefbe en affectie ban felbe boo? eenen tijb / en fo toert be ^taö boo?
ijk ben Coninfe fijnen l^eere ben fntooonberen ban j noetbekttbecfebert: ^cnüellebarbier tëoo&naian*
^ecrete l^eberlanb toasS toeb2agenbe / enbonbe3ün fabe fecc ge gebannenijTe ontjagen getoo?ben/ en uit Bet ïanö
ftanbe* toel belciben/ tonenbe oon be b?ieben bie ÖP mebege* boen bertrecben. ^en b2ief baer ban bierbooimen*
imi b^acïjt öabbe/bat Ijp bele met perfuafie en belofte ge* tit iss gemaebt / en ben ^ellcbarDiec mebe gcb?acljt
fdScii toonnen entot3tjn boo?nemen geb?acljt babbe : en ijaö&e/bja.$lupbenbcalbu£:
Ueiicbar^ bp albien be fabe niet in 't licljt toare gebomen ge?
werst* , jójjcft/öacc foube licljteip een grote f marigljeib beb? "DY denConink. Lieve en beminde, wy laten onge- 28?l
**r*t wij feit ons voorftaen , gy fuk nu over al lank en ^n ^
ontfiacn. ^efabeiö feer meemtin'tltcbt
™muu ben bonnen €en
feber borger of intooonbec ban €nn? breed verftaen bebben, by wat manieren God de almo- \jan
ge&omen.
»«•
bupfen genoemt 3©outer ©erbee/ W tot befe fabe gende , heeft de faken van herwaers-over alfo verordent £pat;|
mebegefolliciteerttoerbe/ bieben b?iefbe0Coninbö engevoegt, dat hetvermaerdeConinkrijk van Portu- Sfe,^j
curieuffjeib gael,met alle zijn lidmaten,fo wel te Watej als te Lande, g°n^
ceficn/gelefen en gecopiee?tf)abbe/mee? uitgebicöt
toa^/ ons door wettige fucceffie aen-geertt en ten deel geval- ijan
toel
feer
n
dEnüfi j
tm bat bem bocöt t?at öenjfelbe
ban batÖP Ibille Babbefjemmetterfafee te moepen /ja len, niet alleen heeft merkelijk verfterkt onfe andere
eenige 3ijner bebenbe bjaerfCBOUÜjenbe / bat fp Ben baer rijken van Spangien en Italien , maer ook de ganfche en
13002 toacïjten en niet mebe bemoepenfOUben:noCBtan0 gehele Weftvaertfe fchipvaert , onder ons gebieden
maebte ïlp ftDarigljeib 't felbe be IBagifïtaet aen te heerfchappy gebracht; waer door dan ook noodwendig
fleben / b?éfenDC bat eetltge partiCUlire fijne b2inben en volgen fal, dat gy voortacn dagelijxmeeren meer onfe
ftefeenben baer bOO? inftoartgBeib fOUben mogen HO? | havenen en rijken van herjvaersfult te befoeken hebben,
men/ïjielt baerom bC fabeeenigen tijb fecreetbp Bem: Soiftdatwyinonfe blijdeinkomfte alhier binnen onfe
JjafT^ènbe baer na b002 l^aerlem / ginb BP aenfp2e? ftad van Lifbon aldaer gevonden hebben een merkelijk fen.
feen ^il'Cb ©Olbertf5 C00?nBert/ baer aen BP lange getal van Hollandfefchepen , de welke ter voller getuifin familiare benniffe Babbe geljab / en Cjliam Ott? genifievanonsaengeboren vaderlijk gemoed tot uwer
beranöere in 't bibiferen/ te berBaïenbefabeen Ban? aller ruft, voordeel en welvaren, wy hebben ten eerften
JDdinge ban befen J^ellebarbier be0 Coninb0 ban met feer goede ogen aengefien , en daer-en-boven ook
handelen en gerijven van al'tgeen
ban ben bzUf in der maren doen
Spangien biuiien CEnbBnifen / 00b Bem
UitgeBOO?t wat fy van node gehad hebben, dat wy niet twijfelen of
öicnliP gCCOpieert Baöbe* <ÜOO?nBert
gebbenbe/feiOCbatfUlbenBanbelperiCUlOO^tDajS/en fy engy tefamen methaer fult oorfake gehad hebben
batBPÖabbe beB002t fijne iBagiffraetfUljr aen te bie? ! ons derhal ven niet weinig te bedanken, alfoook voor
Jien/ bOCB nabien BPfulï niet Babbe gebaen/ bat BP God almachtig, kenner van alle herten, en voor de
C002bbert/ ban meninge toaö nocB biett abonb te ber? ganfche wereld , wy u mits defen verklaren , dat wy van
trecben na bett l^age/altoaer be Staten bergabert toa? deeerfteure af der tegenwoordige beroerten tot allen
ten/ cnBenluibcn baer ban te teaerfCBOUtoen/ten ein? tijden fijn meer als willig en bereid geweeft, om alle
befpbaertntp0bOO2fien mOCBten/ eer baeeftoarig? mifverftand en fwarigheden , metvrundfehap en alle
ïjeïb Uitgtiam. ©erljee b)aÖ l)ierb002 feerberflagen/ vromigheid neder te leggen, teflichtenen wederom te
Énbab COO^nBert bat l)p fult niet fOUbe boen/ feggen? verfoenen , gelijk als tuffchen oprechte Chriften-menïiebaer bjaJJgeenftoarigljeib / tuant baer lag een gOCt fchen , God den Heere vrefende, ook betamelijk is te
Jjcnöel fOlbatcn in ber jiaö : maer C002nBert perft? gefchien. Het is wel meer gefiendatter oorfake van eefleerbe / feggenbe / altoaer l)P füb eigen b20eber bat BP ; nigeonbequame Officiers of anders, tuflehen onderfafuitniet fOUbe laten te Openbaren baer'tbebO02bC/l)p i tenenharenPrinceeeniggefchilisopgerefen: des niet
Snift tnatbp 't baöcrlanb/ Uit BraCljtban 3ijnb02gcr- \ te min fo fijn de faken naderhand metrer vrundfehap
££b / fcBulbig en gebOUben rjoa0 te boen / BP tbilbe noCl) ] wederom opgericht en verfoenr geweeft , waer toe wy
ÏJten abonb uit ï^aeriemreifen Om be0 mO?gen0b2OCg J niet alleen te meermaeluit vaderlijke liefde ons goed-

In ben l^age te toefen / berjoebt be copie ban ben b?tef
bien f\v feibe uitgcfclmben te bebben/BP beloofbe be fa?
Itc fulH^ te beleiben / bat niemant baerom foube (Ier?
toen / maer be ^tab en 't 3lanb berfebert foube toefen :
Kinteïijbbeboo2noembe ©erljee/fienbebat l)p Bem baer
mebe niet bonöe ban 3fjn boo2nemen b2engen / baö Bp
fjem bocb Bet befte te boen be fabe te beleiben bat?
ter neen blocb om ge(?02t foube toerben/ BP foube ma?
ften'ben felben b?tef bcö anberen baegjS '$f abontjef te
^acrlcm boo? een cjcp?effe te fenben/ 'ttoelb Bem

willig erboden hebben : maer ook metter daed ons
Commiifariffen eerft tot Breda,namaels tot Luxenborg
onfen in God verftorven eenigen Broederen ten leften
ookteCoien voordes Keifersfo ftatelijk Gedeputeerden aldaer gefonden , en boven elf maenden tijds aldaer
gehouden , ftaende ter gewifler hopeninge van een
vruchtbaer goed einde diens aengaende te genieten :
geljik als ook ter oordeel van een yegeJijk wel foude
gefchied fijn, tenware dat den Princevan Orangien
met fijne uitlandfe aenhangers, (anders niet foekende
dan
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dan met het bloed en fweet van ons arme en flechteonderfaten haer onbehoorlijke dominaticte verfterken)
fulx met alle liften, lagen en Hout opfet hadden onderftaen nachten dag te beletten en om te floten , het welke wyual tefamenfo in'tgenerael als in 't particulier
niet hebben willen verfwijgen, op dat gy in tijds overdenkende het felve profijt wat gy tot oefen dag toe
met de wapenen gewonnen hebbet , en de andere
fchanden u noch aenftaende , wilt u felven bedenken ,
mits kerende op den ouden weg , en latende den voorfchreven Orangien met fijn voorgenomen boofheid
voortvaren fohy dat verftaet, ons latende ongetwijfelt
dunken, datgynuter tijd meer als methand-n getaft
hebt» uit wat meninge, gemoed en gronde, hyu dus
lank (God betert ) fojammerlijk verleid , omgefleept ,
en fo menige vrome van ons goede onderfaten in den
grond bedorven heeft. Het is nu al over lank klaeren
openbaer genoeg waer hy altoos na geftaen en toe gearbeid heeft, als te weten : om ons ten fpijt en hoogmoed
ual te famen onder fijn klaeuwente krijgen, namaels
met u om te fpringen, fo als hem en fijn uitheemfe aenhangers dat luftenfal. Daerom fiet noch voor
u, want het is ongelijk beter ten halven gekeert, dan
heel verdwaelt: nademael gy u moocht boven maten feerwel verfekert houden , dat gy tot allen tijden
ons fult vinden hertgrondelijk geneigt, om de Stad
van Enkhuyfen met alle de borgers klein en groot
wederom te ontfangen inonfe oude goede gratie en
befchermeniffe, fonder ten eeuwigen dagen eens te
gedenken het minfte point van alle 't geen nu verleden is, en daer en boven fullen u alle uwe Privilegiën > vryheden , en olde gebruiken voorts aen onverbrekelijk onderhouden, ja fo verreu des nodig dunkt
fullen wederom vernieut, verfterkten verbetert worden, mitfgadersook den tienden penninkganfeh vergeten, en de Spangiaerts uit de Landen blijven, gelijk als ook de placcatenop 't feit fullen in der geftaltenifïèn by de Generale Staten , tot gelegener tijd ,
alfo verfacht , verfoet en getempert worden, dat een
iegelijk fal meer als reden hebben om hem te laten
genoegen, alfo wy doch (dat ken God almachtig)
anders niet van u begeeren , dan dat gy u feJfs wederom
totrufte, vrede, en eendracht begeeft, om u koopmanfehap, neeringeen welvaert wederom te brengen
op den ouden voet, waer toewy dan weleintelijk by
ons gefloten hebben u met Gods hulpealfo tebefchermen tegens 't geweld des Princen van Orangien, en
voorts in als byte ftaenen te handelen , datgy en alle
uwe nakomelingen fult reden hebben ons eeuwelijk te
bedanken: des mocht gyu alle te famen en een ider
vanufichwel verfekert houden, nademael wyopons
) Coninklijke woorden en onfe hoogfte eere , en kerftelijke trouwe u fulks wel vaftelijk toeleggen,en met defen
brief by ons ondertekent, en op den rugge verfegelt,
Ook beloven ; u daer en boven feer goedertierlijk waerfchouwende, dat gy u in geenderhande manieren laet
Wijs maken , dat de voorfz, van Orangien u metter herten meent, ofdathyecnig vermogen heeft om u te belchermen tegen onfe macht , fo verre wy ten leften gedrongen worden fulx aen te grijpen met ernft , om ons
out patrimenie niet te verlaten,en de onderfaten wederom te brengen tot onfe gehoorfaemheid , gelijk alsgy te
famen, niemant uitgefondert,fulx aen God en fijn Heyligenhier voormaels goetwillig en gefworen hebt, ons
latende voorftaen , dat gy recht en reden plaetfe gevende, fult op 't fpoedelijkft ons laten toekomen alfodanige
antwoord, als wy van uwer aller diicretie en redelijkheid verwachten. Lieve en beminde, GoddenHeere
fy met u , en mits u oogen open doende , wil u te famen verlenen 't geen u alderfaligft is. Gefchreven in
onfe Stad van LhTebon den eerften van October 1 j 8 1 .
en was geparaphreert. V*. Fotick: Ondertekent, Philippe.

ffèen mcenöe bat nu mette goeöe 0202e bp öe peeren
Staten ban J|ollanö getfelt / en fjet garni (ben Daer in
cjeleiö alles in (tilteenberfenertljeiö binnen €nnftup?
fenacbsacïjttoajs; alfmenöaernaquam tebernemen
II. Deel.

öattec nieuruebjiebenban öenConinn ban^panoï*
engefonöen maren aen öe 72. booföen ban öe 25ur*
gerpe binnen <£n&ljupfen/ öe melbe al fecceteljjn onöec
öie oan öe ftoomfe Catfiolijbe / ^cbippers en anöcre
in ^pangien en $o?tugae! Ijanöclenöe / omgingen en
gelefen meröen / enöoo? fjet goeö ontuael öatöcCo^
ninn öe 3£eöerlanöfe ^clnppertf / en befonöer öie bart
€nbbuifen/ enanöere ^teöen ban'tj^or^öer-nuars
tierin$o?tugacl öeöe/ fcljeen öatfe feertot bem genegen maren / toaerom öe Staten ban l^ollanö be*
b2ceft fijnöe öatter nocö meer onöcrfebuilöe/ öatna>
maetë uitbertfen mocljte/ fijn gerefolbeert getoeeft/
öaer innocb Iwöeren beter teboo?fien: toaerom fp
aen öen €>berftcn &onop fefeere acte gefonöcn Ijeb*
ben/ öaer bp 3pbernlaren/ öatfp tot öienfï ban öeit
lanöe en goeöe berfebertïjeiö öer&taö €nbbupfett
belaften en autDo2ifeeröen öen boo2noemöen ^Uonnbeec3£ieöerieD <§onop/ <®ber#e Colonel binnen öeè
(ïeöe €nïiöupfen/ ten alöereerften te öoen (lellen ö2>
Compagnien/clns1
tot 1 50 öen
fjoof<$oo2öer-quartiere
öen/ ban öe bequaem(Ie en getrouff e öie binnen
ban
^ollanöbebonben fouöen mogen too2öen / en öat bp
changement of anöerg/ fulb£öen <®berftenbebinöen
fouöe te benomen/ öaec toe öen felben <®berften meöe
fouöe bermogen tot 150. booföenteöocnbertfercfeen
öcCompagnien/ öiebpflem binnen öe boo?fcb2eben
^teöenfiillen toecöen geöe(ïineectenin garnifoenge*
(cltfKt / fo betre öe fclbe tot fulben getale niet bebonöetö
fcuöen mogen to02öen. <©efe acte was ban öen io.
^eptcmb2iiö / alö öe f£2ince ban <£>2angien bp JBif=
jïbe
ban tocl
öen bp2 ? hem
^eptembjio'
öen berfenert
b002f$ &onop
öat boe
ganfcljelijö
tjouö feitfeef:
ban öé
goeöeenfo?gbulöige toeficïjt öie bp ober öen geljelen «®iiartiere ont^r.fün gebicö en <©oubernemenc
flaenöe/ centinuelijh totgoeöe berfehertbeiö en wn*
ferbatie be$ felfiS toatf ö?agenöe/ en öat öaerom onno?
öig gearbt en geOouöen mbebt toccöen Oem eenig b02r
öer bermaen öietf aengaenöete öoen : obermitsf nocB;
tattööemenigbulöige bjaerfcljouiximge/ öieïjcmlioe
langer ftoe meer ban berfcbeiöen plaetfen en geloof?
toeeröige perfonen cjuamen ban öe li(lige p^actijben
enaenflagen öie öen bpanö ober öen 3Soo2öër guar*
tiere ban ^olianö / en namentlüft öe «^taö ban €nte
ftuipfen hjasS boo?töenöenöe/ in meintnge fo a^ |)p
Ijcm beroemöe metter tijö en aleerïjp ( öe p?ince)
meenöe tot fijn rjuaeö opfet en boomemen te nomen/
fonöerlinge in regarb öer boomoeniöe ^taö €nhïjup?
fen / ïjem bcroemenöe niet toeinig berdanto öaer bin?
nen te öebben / al 't toeln tjoe toel Op niet fjoopte / nocö*
tano öaööe np niet nonnen na laten oefen aen l)em te
fcljjijben/ (bnöerlingein acnfieninge ban feftcreinöitienliem boo?genomen fijnöe/ 00b aenmernenöe Ijet
öagelnbüS aenlocfeen/ fo met fcb.njben al^anöerüS bp
öenConinh ban,§pangien gepleegt/foaljfDponber
anöeren 71.bpöe
Copie ban öeburgerijeöer
feher fcö2ijben öeo'
Coninfeö
aenöe
nooföenban
booznoemöe
,§taö €nb!iupfen öaer bp geboegt / fouöe mogen ften :
fjem öaerom töel fjertelrjH en ernfteliju bermanenöê
op alleö goeöe ooge te ftouöen / en alfulfeen opfiebt te
nemen / öatter onboo?fien0 geen ongebal rjuame. (Cot
toelbeti eiuöe/ en tot meeröer en beter berfenertueiö
ban allen faben/ f)p raetfaem gebonöen baööe/ öat
bP ^onop boo2 eenen tijö/ immertf öen aen(laenöe
ÏBinter / ïiem perfoonlijft binnen öer flaö <enbftupfen
fouöe oiubouöen / en öe Ö2ie baenöelen alöaer in
garnifoen leggenöe/ eerftöaegö tot zoo. booföen com*
pleet mabenenöoenbccfïerben/ toaermeöebpboop
te öat öaer meöeen öe b02öeregocöe f02gbulöigl)eiö
öiebpbem alöaer geö2agen fouöe too?öen/ öe^taö
met<©oöeö imlm ban alle perijbel/ en öe^ bpanö^
p2actijben beb2tjt fouöe f(jn en blijben.
<©en i. <0ctoberöaernafcft2eeföeP2inceban<0*
rangien toeöeromaen öeboo2f5^§onop/ öat bpniet
fouöe laten fijn refiöentie en tooninge te nemen boo?
eenen tijö binnen €nfebupfen / en öaer in geflaöig blij*
ben / en öaer uit niet fcöeiöen noeftte bertrecben /
maer alöaer fien alle goeöe 0202e te (tellen/ en neer*
(lelön bp öage en nacDte toe te fien / en fo?ge te öiagen
Öd 4
tot

Het fèventiende Boek.
tot goeöe bcrfcljcrtfjdö en betoaringe / fo ber felber fte*
'
0
i
afö ban allen ben anberen ^tebcnbanbenJJoo?;
öe/
3
öer-nuarttere / bem op meug belaftcntie be ö?ie Compagnien baer binnen leggenbe te becllerfeen clftss tot
famen
pagnicnt'
beb2icCom
fuiKtfbju
boofben/ fier»
aoo
, €nalfo
600 mannen
fijn foubcn/etc
beboo?f5
^onop bem na'tfelbe fcïmjUcn reguïeecbe/ en fijn
rcfiöentic Uoo^ bic tointer binnen €nbuupfennam/fo
fijn boo?ttf b'aenfïagen öe.ö Coninftsf albaer gecefTeert.
<De Copie begbjiefó Die De boo?f3 $?ince ben boo?^
noemben ^onop oberfonbv baer ban in bc boo?gaenbe
fijne iiiEiffibe toajs memtc gemaebt/ toa£ lupbenbe atë
bolgt :

i

befte doen en macht daer toe beligen , dat gy ook rnogt
defgelijks ontflagen en ganfchelijkontlaft blijven van
alle andere nieuwe en onbehoorlijke Tollen en Brandfchattinge, daer gy nu dagelijks fo wel buiten als binnen
's Lands, tegens alle recht en reden mede belaft wort,
niet fonder onsgroot verdrieten leetwefen , datkend
God: Waer uit dan ook fpruiten en volgen fal datgy
fonder eenig achterdenken fult voortaen mogen u. 1.
neeringe ter Zee en Lande dry ven en continueren, ook
vrymoedelijk reifen af en aen , door alle onfe andere
Rijken van Spangien , van Portugael , van Italien , en
andere Landen ons toebehorende: En overmits dan u
gemeen welvaren, rijkdom en verfekeringe van eere,
name,fameen goet hier aen gelegen is, foo willen wy
verhopen dat gy ten aenfehouwe van u voorgaende eed,
ons fo eendrachtelijk wel eertijds gedaen , fult het feker
voor het onfekerverkiefende, wel ftoutelijk te famen
fpannen ,en malkanderen byftaen , om uwe Commiffarifen alhier by ons in perfoon over te fenden , dewelke
onsfullen niet alleen wellekom wefen, maer ook alfo
beleefdelijk by ons ontfangen en gehandelt worden , in
al't gene fy van ons fullen vanuwent wegen begeeren
en verfoeken , dat fy en gy al t'famen, fult meer als reden
hebben, onsderhalven grotelijk te bedanken, en daeren-boven fullen fy ongetwijfFelt ook met handen taften
en gewaer worden, datgy tot defen dag toe jammerlijk zijt bedrogen, omgefleept en uitgeput geweeft,
alleen om de vreemde hongerige en onverfadige oorblafersrijkte maken. Lieve en beminde, onfe Heere
Godzymetu. Gefchreven binnen onfe Stad van Lifbon den 12. dag van Mey 1581. V\ Fcuc$> en was
ondertekent
Philippe.

By den Conink.
ban ben Lieve en beminde, wy hebben in defe verleden lefte
[jaren, te meer maels wel ernftelijk en vrundlijkaen
Com'nfc
ban
uwe Borgemeefters gefchreven van faken daer ual te
jk aen gelegen was , mits verhopende dat
Bfen ge> famen groteli
fc&eben fodanige onfe brieven de gemeine Burgerye met geaeribe 7a
, en tot dienft des gemene vrede en welvaren, (ouigooföen deilt
de voor gelefen hebben geweeft. Sois nochtans fulks
ban be
ert by fommige (fo wy verftaen)
ïöo^ge* altoos belet,en verhind
rpe ban
baetfoekers , anders ( God beter ) niet foekende ,
«Snuljuü eigen
dan met het fweetenfuren arbeid der arme fchamele
fen / in
bate ben gemeinte, haerblaeuwe fackente vullen, waer door
12 4U3ep
wy dan veroorfaekt fijn nochmaels en ten overvloet u
defen te verklaren , en op alle eere en vromigheid
mits
lj!2.
u te verwittigen, dat wy voor menige jaren , hebben uit
de grond van ons vaderlijk gemoet tot uwer aller ruft en
faligheid goetwillig geprefenteert , en noch tegenwoordig mits defen prefenteren, u al-te-famen fo wel de
minfte als de meefte, wederom t'ontfangen in onfe
oude goede gratie , gunft en vrundfehap , mits ganfehenuam ssmd
deen terugge ftellende al't gene wes door Ojfêtrem bcfe tijo / namentnjb m ffêep i y 8 1.
lijléfyergeten
mifverftand hier voormaels ter beiden zijden , tot huitijbingebat oen hertog ban ,§abopen eenen aen* bcW
denfdaegs toe gebeurt is , het fy dan groot of kleen , fïacbDabbegebab op be^tab ban «Beneben/ maer jS
weinig of vele, en daer-en-boven zijnwy nochbereit bat De fafee ontbebt toefenbe/ eenfge intooonbergber bopcm
u metter daet te verloffen van al dit fchatten , fcheeren,
éStabt/ bteaen bebaeb fcfjulbtg toarengetoeefï/ ge* f*"1*!
en fchuymen, het welke fonder eenig twijfel gefchapen bangen en metter boob gefïraft toaren getoo?ben : bat flcc, £,'.
is u leven lank te duren, ten ware dat gy uten behoor- niet-te-min ben boo?f3. hertog noen met eemgenBlc* (fouJ
lijken ruft te vreden ftellende , u wederom verfoent en ger omtrent öe boo?f3 &tab toa£ leggenbe • bocb be
vrundlijk vereenigt met ons u van ouders tot ouders €eb- genoten ^toitferss babben alrecbe eenige Com*
aengeboren, engefworen Prince enHeere, gelijk als pagnien binnen be boo?fepbe^§tab gefonben/ en ruften
ook fulks niet alleen God den Heere boven maten feer eenen Pleger toe/ ombe felbenotlj mcerber bpftamre
aengenaem , maer ook by alle nabuerlanden, ja over de boen/ fo bat men meenbe bat ben hertog ban <§a*
ganichewerelt, ufal gerekent worden tot grote eere, bopen niet uitreebten foube nonnen,
lof en prijs: Nademael gy by ufelfs wel o ver merken
3&en 4. 3Cp?il "maarten ^cöenn ban isibbigen/ toe- ©cW,
kont, dat wy en alle redelijke Chriften menfehen fchul- fenbe binnen kanten/ beöorenbe onber bct$o?ftcn* ^;iN
digzijn den eene den anderen te gemoet te gaen, en alle bom ban Clebe/ en nergens op benbenbe/ bermm* bc %:S
twifte , mifverftant en mif handel te vergeven en ver- plaetfeneuteraeltoag/mae»te albaer gocbedere. 3£>e wxtu
geten. Het zijn ( God betert) nu tien volle jaren gele- ^eereban^ogenfaren/ <ö3onbemcur binnen <0elb?e/ bcI'*'
, door het boos ingeven van fommige onruftige omtrent ttoee mijlen ban baer / bier ban geabberteert S0ÏÏ5'
dendat
geeften , en befonder uitlanders , noch u, noch ons met- 3ijnbe/ fyeft baer lagen op toegeleiö om bem geban* foren I
ter herten meinende, ditgefchil tuffchen ons geduert gen te Krijgen/ bp beeft albaer eenige ^oibatengefon* *«'
heeft , en daerom is meer dan tijd en reden , dat gy in ben fo binnen al£ buiten kanten/ bieacljtopbem ne* JfJJ, :
tijts u ogen open doende,wy malkanderen nu beginnen men fouben tegens bat bp foube meenentebertreeften/ bangm
te verftaen, en de gemeine faken met vrundfehap we- enbefanefobeftenen/ bat öp niet Ronbebertrecuenof m»™
derom daer heen richten , dat dit voorfz koftelijk en fptoaren baer ban berabberteert: afé bpnu meenbe
fchadelijk oorlog mag eens voor al nedergeleit ,geflicht ban baer te bertrecnen / fo 3fjn ïjc folbaten ban J^ogenen gefoent worden na behoren, waer toe gy ons tot al- faren mebe uitgetrocnen/en Deobenftem buikn bec
len ftonden fult boven maten feer geneigt en bereit vin- ^oo?ten 3ijnbe / nebangen genomen en binnen <0elber
den,alfo wy God den Almachtigen,kenner van alle her- gcb?acbt / altoaer bp langen tiju gefeten Reeft / tot Dat
ten ten getuigen nemen , dat wy geen fake ter wereld lip ten ieflen ftcö felben / mitjS betalenbe eenige imU
meer begeeren , noch ooit begeert hebben , dan alle fcnbenboo?rantfoen/ b?p nofte/ gelpben <Ober(ïen
voorgaende fwarigheden uit de grond des herten, eens ^[elfiepn/ bic bp eenige bagen te boren ontflagen fiabvoor al vergetende, u tegens alle vyanden fo wel buiten- beuptte gebanfeenifTe/ mttiEJ betalenbe boo?fijn ram*
landfealsbinnen-landfete befchermen , befchuttenen foen 6000. gulben/ en i*oo, gulben booj berteerbe
voor te ftaen : Mits ook de regeringe des Lands weder- en anbere boften / 00b ftabbe moeten boen.
om ftellende op dien ouden voet en maniere , gelijk die
^en hertog ban ©arma/ na bat ftpCopie fjabbe ??
wel eertijds geweeft is j by tijde des generalen Vrede des gebtegen ban fietaccoojt ber Staten aengegaenmet f|J,nt
Lands, als ook ftaens voets en metter daed afftellende ten hertog ban SClencon/ beeft bpbe Staten ban 9Cr^ &&m
alle nieuwe Schattingen , Impoften,Licenten, Pafpor- top^enJ|enegoutoenboo?géljouben/ batfetoeifienen i»frtjj
ten, en andere laften : En daer-en-boven noch alle
merften ftonben bet boo?nemen ban ben f3?inre ban J"arcn
voorgaende Privilegiën , Rechten en Vryheden , het fy <0?angien/enbe«6eunieerbe^taten/omboo^bcn^cr'
ban ï
ook hoedanige die mogen weien, wederom op nieus j togban3finjouaUcbeoo?logeop benfuiben te brengen: "tf f
te beveiligen, te befcgelen en voorts-aen onverbreketoacrom nobig toa0/fo fp b'<©o?loge
ban fobeïea,iiöt
baren JfunJ'
bat men toilben
Denluiben
lijk te onderhouden , en dien acher-volgens ons uiterfte ! ijalfebeerenenbiberterén/

tpevr
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ïwè» toerrop anbére pïaetfenmofl geben/ batfe gebtoon* entuffeften moflen be folbaten felbe feer arbeiben/
om be €renfeen en êSrftanfcn te berfien. vDie ban
1 gen
fonöen
toerben Rare
fo?tfen
bcrtocr.tf
te heren/
binnen Rielben Hen feer ftloeften b?oom/ enbeben be
maerom
Rp
geraben
bonb
batmen
toeberom
imlpe
rnbftne 't
ir
ban ben Coninft foube berfoefeen / ban ^pangiaerben nimfen openen/ en eenige SDijrftcns? boo?fleftcn/
ïerta
baer boo? b'een Delft banbe ^tabbp na buiten met
en Italianen/ om befelbet'emplopercn tegen be bpan* fiet
toater beliep/ enfo fpin tijbiSöaer op toaren ber*
Den / op be anbere p?obtncten/ toant Roetoel fp Rabben
bacDt getoeefï / en meer bolfttf in geRab Dabben / fou*
i'«m«t. berfccRt en bcbongen/ bat bie uit be lanben fouben ber* ben bp na be gehele &tab rontom onber toater genoeRrans' bat 't felbe maa* toa-ef
treeften/ fo betftonb Rp
gebaenopRopebat
be anbere Aanbenen pjobinrien fet Rebben. <©e 23cRecmfe 2&erg toerfterS genomen
met Raer bc rceonfiliatie fouben Rebben aengegaen : 3ijnbe/ fiegoft ÜP nabe ,&tab toe tegraben en minemaer nabtenfn Rare oubc bpanben ( ben ipraneoté)
ren/ mibbelertijb toerbe parmag leger nocR ba*
flerfit met 3000 folbaten/ te toeten 1500 l|oog*
Rabben / tot
Rulpe fafte
geroepen/
t'n Reeft
'tïïanb
ge* buitfc/ en 1500 Bourgoenfe folbaten: até Rp Rem
&2oeRt
toafiRaer
een anber
: fommaen Rn
be fafte
alfo toeten bojen te ftellen/ batfe baer in Rebben ge* nutoel ba(l gelegert Rabbe/ begonbe Rp'tgefeRutte
confenteert en bertoilltgt / en i$ ben SCbt ban ^>. ©aft/ planten/ Rp b?aeRt baer boo? toel i? flueften grof
met öefe refoiutie en rerommanbatie ban be P2inee gefeRut bie Rp op bcrfcReiben plaetfen tube (lellen.
ban $arma na ^pangten gerctft/ om toeberom be b'€erfte 25aterije tegen fefter Rabelijn en geluftte
Ren niet toel/ mité batter een b&be grarRt tufTfften
^pangt'aerben
Rebben/ butaten
'ttoelftatéooft
ren
fomme baniniilanbte
omtrent 700000
bp ben beiben toa^/ en bat bebniggen niet lang genoeg toa^
Coninft en Spaenfen ïiacb geaeeo?beert té/ batter ren: baertufTcRen repareerbenbie ban binnen bege1 Regimenten ^pangiaerben / en 2 Regimenten fcDoten b?e(Te toeberom / fo batfc genoobfaefet toaren
Italianen afgefonben / en boo?t nocR ecnig anber aenbe3ijbe na<6ent een anber baterpete maften/ na
bolft/ fo $}ocgbuitfe afjef 25ourgon jonnen/ aengeno* een anber ïiabeujn / 't toelft Raer beter gehinte : toant
men fouben to02ben / en fijn be felbe eerft in 't einbe na batfe bjeffe gefcljoten Rabben/ beben fp ben 17
ban ben Corner ober gjtalien in 3£eerlanb gefto* giunp baer een getoelbigcnflomi op/ en Roe toelbie
men/ flerft 4+ benbelen/ fo ^pangiacröcn atégi* ban binnen Raer feer b^omelijü tocerben/ fo Rebben
talianen/ en moeRtcn in até flerft toefen 50000 man* fp Ret einbelijB moeten berlatcn/enfmeten be brugge
nen.
ijk inbe ,§tabguam af/ intoelft gebecRtboob bleef
©£
<©ubenaerben
iö
een
^§tab
gelegen
in
©laenberen/
j
Capitein25ernoelgieban9ïnttoerpcn.
parmaöboln
||face
pilaar* op ben bloet banbe ^cbelbe/ 5 mijlen ban oBent/ j logeerbeRen(lrarop'tt!abcIijn/aenbe3jjbeban|pariödc en 7 ban <Doo?nift/ en 6 mijlen ban $elu7 té een mablcefbenColonellRartRoufcnboobmetbelcboIjt:
f.ow goebcjlerftcen neringacfüigcflebe/ alRierig gebo?en aenb'anbere3nbebanber«§tab bebc parmaeenbol\alH' gctoceftiiKararieteban(0o(!cnrijR/bcöp2mcenban tocrb onber graben/ enferuitbaer onber geb2aeRt
icn* parmasf moeber. ©efe ,§tab Reeft be pjfnee ban j fect/
Rebbenbe/bebeRp'tfp?ingen:
en Rabbeeen beguamebjeflfebe mijne
gemaefttbebegoebef*
/ be toelfte^arma boo? Rem genomen te belegeren/ en alle g>reebfrRap Darr toe gemaebt Rebbenbe/ Reeft Rp ficR bcfir Rtigt Rebbenbe / atë men Ret aJTauIt of ben aenbal
gebeinfl alsfof Rpboo? iBeenen treeften toilbe/ bocR boen foube /begoftenbeSDuitfe te muiten/ en om geit
Rpisfben 8 5Cp:il boo: «Oubenaerben geftomen/ en te roepen / baerom Rp beo? t)k tijb Ret affault genoeb*
Reeftet terflont rontfom befet/ om te beletten batter faeftt toaö te laten/ baer-en-tuffcRen fo berfagen en
geen bolft binnen bomen foube. finnen <©ubenaerben repareerben bie ban binnen alleg toeberom ten beften
toas? üpc ter tf)ö <0oubemeur / J^eer f reberift ban batfe mocRten / baer na ftregen 3P't nocR in / en ftelben
ber 25Ó?cRt / en 't garnifoen batter in lag / mocRt flerft Raer gefrRut baer op. vDte ban binnen maefttenber
toefen omtrent 400 mannen / ft» ftelben en bereiben een Ralbemaen tegen, ^e ||ertogeban 23:abanbct'
Ren genoeg tot tegentoeer/ban toaren te ftoaft bari bolft 9llencon bergaberbefjjn bolft bafl omtrent 05ent/ en
om eenige uttballen te boen : Roe toel fp fomtijbg baer Rabbebaftbpbenanberengcftregen omtrent 4000 fo
in Raer couragie toel betoonben. ^e ^?inre ban par- .ScRottenatë €ngelfen/ onber 't beleib banbeColo*
ma befcfianfïe ftcD baer boo? feer (lerft/ aleer Rp be nellen Netton en ^o?it.ö/ bietrit©?iefïanb geftomen
^§tab getoelbi?Ujft aentafïe / om niet oberballen te toer* toasf/ en boo?tö een beel anber bolt / en mebe omtrent
ben / aen 't SSuiben ban ber ^§tab leit een 25ergssfien/ zooo paerben/ en baer ouamerbaft bagelijftsi meer
bp. <©en^ertogebebeben 3 Jlfêep eenplaccaetuitomtrent ioo paffen ban ber ^§tab/ 't toelftbe^?ince gaen
ban een b?p leger omtrent <6ent boo? alle ifóocp^
toan parma innam / toant Ret tic geftele «§tab ontbeft;
lieben
/ ©ibanbierg en ^oetelaersf / toelb plat caet be
te/ Rierbebe Rpeenig gefcRutcp planten / en Roctoel
Rp Rier be ,$tabö muren baer mebe niet beel fcRabe Staten ban J^ollanb ben n |Bep Rebben geronfen*
öonbe boen/ fo ftonbe Rp Rier mebe inbe flratenber teert / bat mebe berfionbiat en aengeffagen foube toer*
^tab fcfiieten / en Ren beel guellinge aen boen / gelijft ben in l|ollanb / bocR be f ranfe folbaten ban ben ^er=
Rp tKbt : baer tegen tik ban be ^§tab fo bele berfagen tog baer men op toacRte quanten niet bp/ fobatmen
al#fp ftonben/ met becblinbinge te maften/ om niet niet bojfl abonturen om te ontfetten / betojjle be ^?inr e
bloot te gaen. SfilRier Icibe parma i regimenten ban parma een flerft leger Rabbe / en feer toel en flerft
S^oogbuitfen/ baer ober bat commanbeerben be Colo- befcRanfl en begraben lag: Rebbenbe nccRtano een.0" een
nellen iKartbcufen en SeRemberge / aen be 3(jbe om- ber geef fe p?oebe gebaen om baer in eenig bolft te b?en^
trent be Sebiere toasS Ret tmartf er ban ben J^eere ban gen/ ban beUSartjuté be fioubap.ö't felbe getoaec
HSontignp met fijne 3©alen / na be paffagie ban <0ent toerbenbe/ Reefter eenige ban berflagen/ ooft eenige
lagen + regimenten /te toeten 2 regimenten 3©alen/ gebangen/ berefle terugge geb?ebenen be felbe ber*
tn x iiooabuitfe regimenten/ een toeinig ban baer bolgt tot onber bemuren ber flebe ban <0ent. <Debe*
toag Ret (©uartier ban ben iBarguté be ïüoubaiiei/ legerbe Rabben rouragie genoeg / en toonben toel batfe
metteCabalerpe/ Rier ff Reen Rctmeefïe perijftel te toe* meer bp fuift fpel toaren getoeefï: maer toant bc bo?*
fen boo? be belegger^ / inbien be hertog ban 2ö2abanb geren tod be flerftfle toaren/ fienbebat Ret ontfet fo
be ^tabtoiibc ontfetten/ baerboo? belKarguté ge* lange bertoefbe/ fp?aften bagelijr ban accoo2t. ^e
ftabig Rier eenige ruiterenop bebane fiielb/afenaen <6ouberneur begeerbe fp fouben be fafte noeft toat in* nacröm
4Du&f>
rijöenbe/ om te ontbecnen offer iet op Ranben foube fien/ (p Rabben nocR genen noob nocRte geb?eft/Rp ttotj* £cö/n
mogen toefen/ toant Rp mecrb2efeftabbebooj mrU felbe aen Ret ontfet niet: maer'ttoaé boo2ben boben £ft##*
gefecrete aenflagen/banboo? opentlijftgetoelt/ toant gep?ebiftt/ enmeenben toilbe Rp niet/ fp fouben felbe maobcr#
metten p?ince ban ^arma: SCliSDp aracötn.
toeiact02beren
Ret bolft
be grote <©e
trottpen
ban 5fran"coifen
toaren ban
fag bat Rp geen Rulpe ban be b02geren Rabbe te
nocR
niet of
geftomen.
^)?inceban
parmalaglan*
gen tijb/ maerRp
fïille recRt(ïerfite
of 't Rem
geenleger
groten
toareteaen
ge* bertoar Rten / en bat Rp 'torn trent b2ie maenben eerlijft
toeeft
fijnen
ban ernfl
buiten
tegen gcRouben RabDe/ fo Reeft Rp een eerlijft appointe>
ment gemaeftt /ben 5 Sluip baer uit treeftenbemette
bes8
fo toel atë tegen
,§tab / en toa'cR
baer-/ bolle toapenen : bebo?geren fouben 70000 gi. tot Ren
uit beJBoBenvm:
20ergtocrfter0
eenige bolft
te nahertogen
ranv

31?

Het fevcntiende Boek»
lijft be^eere ban25ellieb2e/ t^n Staten ban toegen ©cn<
§22 rantfoen opb?engen binnen een maenb, 3£ie ban be fÜnelBajefïeptfeerbebanftcnbe banbe eerebie fpfij* S5an
C5eref02mcerbe «Seligie morDten bettreeften fo fp fóil?

tien en Dabben een fac? tijt.ö om Bare goeberen té mogen
heeftopen / of fo fp toiiben bltjben / men foube Ben niet
onberfoeftcn / mitsS batfe nicmant fcljanbacl fouben ge?
ben: öe heeften mofien fptoeberom repareren enbe
afgctoo?pen beelben betnieutoert. «Beburenbebefebe?
ïegeringe Beeft ben pincc ban parma ooft ingenomen
BetCajtècl banC5aborcn/leggenbe tuffcftcrt<0enten
«öubenaerben / en maeftten 't fïerft / om baer boo? bc£
Hertogen bolftte beletten batfe Bern geen afb?eftfou?
ten boen in'tberftrijgcnbanfijnbictualie boo? fijn Ie?
gec. föertoijlen be p?ince ban $arma boo? <®ube?
naerben iacïj / fo Uebbcn ïïobb?ecBtbe|fêerobel§eere
ban (€Diant/ «Souberneur ban «éüentjobe / witbier
ban ben€cmple/ doubecneur ban 23?ufïcl/enben
Colonnelbela Cïarbeeen aenjlag gemaeftt op befïab
©e
ban SCeljt / om be felbe met een erttrep?infe te rtemeu.
g>tab
iansficuï <©aer binnen lagen b2ie baenbclcrt folbaten/ en een
natBté
&p guamert
m&m> C02nette
beren
1 uren baerpacrben.
boo? in groter
fïilte/ en '$
Bebben
ficö omtrent
aen ttoe

obcrwnt' partijen gebeelt/ en bebcitcertcn alarm maften aen be
geit
genoen f toaftfïe fï\^t ban bcr ,§tab / maeftten baer rumoer al$
fn
men
of fp be ^tab albaer bcftlimmen toiiben / mibbelcrtijt
ba o? be Bebben beanberc ficBaenbeftecftfïe3tjbebp be2S?nf?
peeren]
felfe 3Doo?te/ boo? be beffen W bp na eens mans lengte
kiuu
flCpant/ biep toaren tot aen be mup?en ban ber «^tab begebcn /
Ceniple enecnigelabberg albaer öerecfjt fiéb&ehbé/ filommen
#nla
«Eteröe. fp ftloe&clijft op tot omtrent iooof meer: b'eerftebie
iTdzi.) optoog toerb boo?ftDotcn/ en toa$ een ftloeft folbaet
tic meer l\p fuift fpel getoeeft ftabbe. %l$ fp nu fo tferft
binnen toaren/ Bebben fp bc fcftflttoacnten boobgefla?
gen en Daer ban be beden na bc 25?u(Telfe $oo?te bcge?
ben/ en bc toaeftt albaer bcr jlagen en be $oo?te op ge?
&?often met nocD een buiten-b?ugge / baer boo?<Det
Uoetbolft/ ais ooft een beel pcerbebolft/ ban buiten
fcrnnen genomen fijn. <©ieban binnen hk Baer cerft
feloe&lijft ter toccre geftelt Dabben / Biet boo? betfcB?iftt
fijnbe/ toeeften nabe meeftt en Bet ^taböup^v altoaet
fPBetnocB eentonle tegen gcDouben ïnbbm entoecce
boben / Bet urijgo'bolft fijnber mceftenbecl öoob gcble?
ben /berefte Bebben fpgebangen genomen: baecbin?
nen i£ ooft gebangen genomen ben <G5otfberneur HSon?
f ljo?n/ en ben %bt ban sötjenDbbe ï$eere peter Stlof 0/
fcetoeiftcmet ttocc fijner HBonicften 4000 gulbcngtot
rantfoen moftcn betalen, «©cnlgertoge DceftDetgou?
bernement ban bcr «§tab ben ^cew ban (Cljpant gegc?
ben*
(€toe bagen bact na Bobben cenige ban patmag
f/i Sn to°lK Öacc beinfenbe tebJCfên ban bess hertogen ban
«©aef* 23?abanbö bolft met lifligBeib Bet Cafleel ban <0acftetbin* iieèft/ gelegen tlne mijlen ban 2&uffcl/ ingefttegen.
San©S
Jlcttogenban^njou^
bolft in'tleftc
ban
anajjuoii! ^'toelftbcsf
lugu|to of begin
ban^eptembet töebetom
ingeno*« ^"men Bebben»
©faccaet ^n l9- UBep Beeft ben l|ertog ban 25?abanb een
uan tm $laccaet laten uitgaen / baer bp BP berboben Beeft
?ÏÏS« metten bpanben tik befnben bess bjcegö treeften/ en niet
Sanbban onber Ben benbelen acftterftaclt bJctbenbe/ fullenge?
ftrafttoerbenal^ tobetss/ (traetfcBenber!Senmoo?bc?
enttec uaecjS /fonber meer met een maenb foltg te mogen b?p
sear
«m
aneec te
gacn / gelijft tot bic tijb toe geobferbeert toagf.
Sxiornnbtten
<®m 29. |Bep fijnber bijf benbelen ban bes* $2in?
foclbatmen een ban g>atma£ foïbaten met b2ie Co2itetteii pactben
bi c
toofen geftomen in ïjci nacftt boo? ^ie|l / en Bebben 't felbe beLult
ftlommen / en fijn alrebe baer feer fïerft binnen getoceft/
treeften
W
ban ben garnifoene (ftocbjcl feer ftuaft)metBul?
ec
fonb
peban be bo?gercn / fijnfe getoaer getoo?ben en Bcb?
onbet
ben Ben ter toerc geftelt/ en be poo?tè tik fp obertoelbigt
Beienbnente^ en opgeb2oftcn Dabben / om be ruiteren en be refte ban
be
trec©l&een.d Bact bolft booj in te b?engcn met getoelb hjeberom afgcb?ongcn. ^aetbjetb feet geboeftten/ bact bleeffet
ban
©amta^ omttent zoo boobbanbebnanbenen eenige geban?
tootë up
gen/ enfrin alfomet fcftanbe enfeftabe toeberom ge?
hlam*
men en ftcert/ Bebbenbc Ijacrban bien aemïagniet feer te bc?
mbe
banften.
é>tab
benige bagen te bo?en quam tot Sünttoerpcn een
ificbecnlt
geflaaen. Simbaflrabeur ban be Coninft ban ©?anftrij6/nament?

nenb2oeberben ^ertoge öabben gebaen / mettoefeg^ cglSi
ginge batfe niet ban alle fabeur enafTiftentie ban fijne &en£
IBaj. fouben Bebben te bertoacDten / Bern ijs feer grote &
eere en goeb tractement aengebaen/en i$f op USaenbag ba™
bert 4. Sunp/toefenbeben2»pimrterbag/ toeberom «wi
met goeb contentement bértroeften.
lca %
<®m lefieniBep/ toasfben $2ince ban <©2atigien ^£
niet toel te paffe / obermitsf eeriige catBarren bie Ijem ©e
uit ben Boof be toaren geballen tot tnbe ftaftcn / toaer af gjj™
fp feer tóaren gef knollen/ fluit batmen grotelijr bebucD- S£
tebattereenig b02ber,quaeb uit foube Bobben gefp2o- baftt:
ten/ ban Betberginft ten befien/ toant be catftarre gjf;
ïk$ anberertbaegis gefonftenénuitgeb20ften bja^bacr feaS
ÖP gefcljoten bjass getoeeft/fUlr bat BP D^m baer na feer tmb
berlicBtbonb entoeber met goebenappetytenfmaeft p?ftfn.
tbajs etenbe/ baer ban een pber<ö5ob banftte/ toant gj^
men b?eef be bat Bp in een ftoacr accibent foube gebal- bewft
'cn6t
lenflebbén,
^» ,MIU
ban^on^n
3CmBajVab
beCaftro
€bub3aert
n Beft*
aengeBoube
langeeur
po^tugacl/
Coninft ban
tonio
benbeaenjijn^oogljeib/ benpjince batt <©?artgien /
en be Staten <0enerael / om aJTifïentie ban oojlogfcBepen tot beljoef ban ben Coninft <Don SCntonio boo?noemt tegen ben Coninft ban^pangien/tétoel ber(ïaen h^t Bet goeb fucceg en bojberfnge fijner faften ooft
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belofte ban tnbemnite bau ben Hanbc. Ifykt op genomen fijnbe teceg / om 't felbe te communiceten aen Ba?
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biligentie albaer fouben toegerufl too?ben fcgJbequa*
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claratie ban beoo?faftenbiêBem bctoeegt Bebben be
oo?loge te aenbaerben en te continueren tegen ben Co?
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ftaliaenfe en Caftiliaenfe Landsknechten ) ons in fo
korten tijd niet hebben genoegfamelijk konnen verfien en bereden om fodanigen geweld te wederftaen :
Daer beneven dat ook de meeftendeel van de Gouverneurs en Bewinthebbers airede gewonnen en betrocken waren door den voorfeiden Conink van Caftilien :
waer door ons meeftendeels de middelen om ons te
befchermen en te verweren benomen waren : dies
nochtans niet tegenftaende, wetende dat een oprechc
Conink fchuldigis zijn eigen lijf re wagen, als 't nood
is, voor fijn volk, tegen des vyands tyrannye, hebben
wy ons in perfoon geftelt in twe Veldfiagen tegen de (Fol.14.)
grote fterkten des voorfeiden Coninks van Caftilien,
de welke fo Gods wille fy geweeft, wy verloren hebben :
waer door gefchiedis, dat de voorfeide Conink Philips vryen ingank heeft gehad in alle de fteden van onfe voorfeide Coninkrijken: niettemin doenwybenodigt waren ons te houden in de gebergten en in de
plaetfen daer niet wel by te komen is , heeft hy ons
vervolgt by alle wegen en manieren die hy gekaft of
gemocht heeft, ja die onwaerdig zijn voor alle Princen dieeenen Coninklijken tijtel voeren, ja fo dathy
heeft doen publiceren byafgelefen en aengeplakte Ordinantien in alle gemeine plaetfen van onfen voorfeiden Coninkrijke, dathy den genen die de tijdingevan
onfe dood foude brengen j geven foude 50000 Croonen : of den genen die ons dode en 't leven name
( by wat middel dattet mocht wefen ) foudemen geven 300C0 Croonen in renten, en een Hertogdom?
indien hy van ftate ware , om dat te houden : heeft ons
wredelijker doen vervolgen dan wy van de Barbaren en
vyandender Kerftenheid vervolgt zijn geweeft, doen
wy onder hner handen gevangen waren, na de nederlage
van Conink Don Baftiaen onfen Heere en Neve faliger gedachtenifTen , den welken Godin rufte en vrede
heeft ontfangen. En niet tegenftaende alle defe wrede
vervolgingen , heeft God ons verloft uit zijne handen ,en ons de gratie gegeven te mogen felfs in perfoon vertonen aen veel Coningen en Princen , namelijk aen den Alder-Chriftelijkften Conink van Vrankrijk, aen de Coninginne fijne Moeder, aert dedoorluchtigfte Coninginne van Engeland , en aen mijneri
Heere den Hertog van Braband envan Anjou, het ongelijk enfware injurien die wy geleden hebben door den
voorfeiden Don Philips Conink van Caftilien : welke
Princen ons goed recht verftaen hebbende, en dat by
alle rechten die van fijn vermeten afgewefen word , die
met gewapender hand komt nemen 't gene dat in twift
engedinge ftaetby termen van recht en van Juftitie :
voorts ook dat alle Coningen en Princen nageburen
intereft daer by hebben , op dat andere Coningen door
fodanigebofe en onbehoorlijke middelen niet berooft
en onterft worden van hare erffelijkheden : en om
den voorfeiden Conink van Caftilien te bedwingen*
op te rechten en te beteren het onrecht dat hy ons heefc
gedaen tot achterdeel van alle andere Coningen , mits
datret een feer quaed en. fchandelijk exempel is voor
derganfche Chriftenheid. Om defe redenen en oorfaken hebben ons veel van de voorfeide Princen liberalijken byftant gedaen met hare middelen , door welker hulpe , en ook op onfen eigen koft wy veel arHenrik noch in 't leven was , en dat wy door de bofc en
lofe praktijken des voorfeiden Coninks van Caftilien
meyen opgericht hebben , fo ter zee als te lande , om te
vervolgt werden: alsoock mits dat wy na des voorfei- behouden de Landen en Heerlijkheden die noch onder
den Coninks Henrix dood niet hebben willen beftaen onfe gehoorfaemheid blijven in de Eilanden en vafte
datby wege van recht , enby vonniffe der Staten van landen van Afrijken , en van de Oriëntale Indien ,
de Landen, den welken het oordeel en flichtingevan en van Kmerijken , voorts ook om den voorfeiden
dufdanigen gefchil alleen toebehoort. En is daer na Don Philips te verdrijven uit 't gene dat hy onsonbil. met gewapender macht in onfe voorfeide Coninkrij- Hglijken tegen alle recht en reden onthoud : hopende byGods hulpe, gelijk hy alreeds fo door wind en
ken gekomen, onder het beftiervan Ducd'Alve, die
een menfche is van alle de wereld gehaet en een oprecht onweder , als door de vromigheid en kloekheid van
inftrument van tyrannye. Wy ten anderen ( de Sta- onfe goede en getrouwe onderfaten onfes Eilands van
ten fo na verdrukt wefende) zijn door de felve ver- Tercera , verftroit heeft veel armeyen van den voorfeiklaertwaeren oprecht Conink der voorfeide Coninkden Conink van Caftilien , dathy ons ook fal verlenen
rijken, en erfgenaem der voorfeider Coningen, ook volkomen victorie tegen onien vyand , en handhaven
van 't volk ontfangen , en voor fulx verklaert. En ons recht en juftitie. En want veel en verfcheiden natiën niet wetende welk onfe voornemingenen middehoewel dat wy (mits de geweldige krachten van langer hand bereid door den voorfeiden Conink van Calen fouden mogen wefen, door quaden wille, onweftilienvergadert
,
van veel natiën van volke, als van tenhcid,of anderfins mochten handelen, traffiqueren en

tffa&e pien , van Arabien , Perfien , en van de Indien , &c.
lËL* maken kont en kennelijk allen den genen dien hetaen• amte gaenfal. Hoewel dat mitsdien wy zijn alleen manlijk
iftU Erfgenaem des Koninklijken Hofs van Portugael , en
jcrf." voorgaende in naderfchap van geflachte alle andere fo
,|e„
wel van mannelijken als van vrouwelijken (lamme , als
h €o' wefende eenig fone van de Infant Don Loys oudfte fo:^Rbaii ne van (jen Conink Don Emanuel, na den Conink Don
:n. Jan ^en derden, onfe Heeren Grootvader en Oom,
en dat wy om defe redenen , ( te weten van bloeds wegen en ftams-wegen , ) rechtveerdiglijk hadden mogen aenveerden de fucceffie des voorfeiden Coninkrijks
van Portugael , mits 't gene daer aen kleeft , als wefende
den naeflen erfgenaem van Don Henrik onfen Heer en
Oom faligcr gedachtenifïen : nochtans fo wel ter caufen van de Ordonnantie gemaekt by onfen voorfeiden
Heeren Oom, waer door hy heeft gewilt, dat alle de gene die tot 't voorfeide Coninkrijk pretendeerden, by fijnen perföne fouden brengen haer rechten en titulen,om
daer alfö geflicht te worden by wege van rechten en niet
van wapenen, wien het voorfeide Coninkrijk toebehoren foude , en mits fijne Ordinantie na zijn dood
ook den twift geflicht foude worden door het oordeel
en vonniffeder Staten des voorfeiden Coninkrijx : en
fo ons ook wel kennelijk was, dat veel grote Princen en
Heeren hier toe pretendeerden : als namelijken : de
Alder-Chriftelijkfte Coninginne de Moeder des Coninks van Vrankrijk, den Conink van Caftilien,de Hertoginne van Bragancien , den Hertog van Savoycn , en
den fone van den Prince van Parma : nochtans niet anders begerende dan ganfchelijken ons te voegen na den
goeden wille en meininge van onfen voorfeiden Heer
en Oom , fo wel ter liefden en ten aenfien die wy tot der
Juftitien dragen, als om de rufte van de arme onderlaten der voorfeider Coninkrijken , fo hebben wyons
altijd onthouden van wegen der daed, noch hebben onfe toevlucht nergens toe willen nemen dan tot de gerechtigheid, hopende dat God ons de gratie foude verlenen om ons goed recht te befchermen en te handhaven:
en dat alle Princen en Potentaten van Kerftenrijk, als
hen ons goed recht , en den weg die wy gehouden hebben, kennelijk foude zijn, ons fouden helpen om ons
in onfe Landen en Heerlijkheden te behouden : of indien wy door geweld van eenigen djer uit gedreven
werden , dat fy haer middelen te weri.e fouden willen
Hellen , om ons wederom te fetten in onfe voorfeide
Coninkrijken , Landen en Heerlijkheden , daer wy onrechtveerdiglijk uitgefloten en onterft fouden zijn : So
ift nochtans dat Don Philips Conink van Caftilien , by
des voorleiden Coninx Don Henrix leven hem niet
heeft willen vertonen , noch yemant anders voor hem,
om te kennen te geven het recht doorhem gepretendeert aen het voorfeide Coninkrijk:maer heeft over langen tijd zijn gereetfchap gemaekt om onfe voorfeide
Staten in te nemen en te beftoten met geweld en tyrannye : daerenboven ook mits verleidinge van fommige
onfe onderfaten , benomen alle de middelen die wy
mochten hebben om ons te befchermen tegen fijne aenftoot
en gewelt
't welk
fouden hebben
beletten,
fowel : om
dat wydenniet
voorfeiden
Coninkmogen
Don

koop-
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Het feventiende Eoek.
koöpmanfchappenin de fteuendienu tegenwoordigItjkonderdaen zijn den voorleiden Conink van CaftiJien, en zijn partije houdende: SO IST dat wy wel
hebben willen door defc ordinantie en openbare verklaringe kont en kennelijk maken eenen ygelijken dien
hetacngaenfal, dat hoewel wy genePrince ofeenige
Republijkebegeeren te befchadigen dan den voorleiden
Conink van Caftilien, inhouder van onle voorfeide
Coninkrijken , en daer tegen met allen anderen te on.
derhouden goede vrundichap en intelligentie: Nochtans loiftdat volgende alle gemeine rechten, ofwy
worden bedwongen met alle middelen te beletten
de gene die in eeniger manieren onlen voorleiden
vyand fullen willen hulpe of byftand doen met viótuahe, krijgs-ruftinge , geld, raed, of ook eenigfins anders. Hierom hebben wy toegelaten en laten toe, hebben bevolen en bevelen allen onfen krijgs-lieden, fo ter
zee als te lande, tebeftoten en alle vyandlijke daedte
gebruiken tegen alle de gene die lullen koopmanfehap
doen of handel drijven met de onderfaten, en houdende departije vanden voorfeiden Conink vanCaliilien en zijne aenhangers. Deshalven , op dat niemand caufe van ignorantie pretendere, hebben wy defc tegenwoordige doen publiceren ter plaetfen en lieden daer wy macht hebben : en hebben geordineert coaf gefonden te worden in vreemde landen en
daer
pie
Coninkrijken en Republijken en gemeinten aen de zee
gelegen , om hen te doen verftaen als boven , en hen te
bidden, dat fy ons liever willen helpen in ons goet recht,
dan den Conink van Caftilien inhouder van onfen
voorfeide Coninkrijken en vyand van hetganfche Kerftenrijk. Verbieden niet te minialle onfen krijgslieden,
eenigfins te befchadigen , maer bevelen hen , hulpeen
byftant te doen , den genen die Sauve-conduit of Paffeport van ons , of van S. Pierre Dor (nu tegen woordiglijk, onfer faken halven, wefende by mijn Heerden
Hertog van Braband en van Anjou onfen goeden broe, de Generale Staten van Nederland , of van ander en
dere door hem gecommitteerde fullen hebben , en hebhende hier toe zijne commiffien en macht in onfen
naem, namelijk van Francifco Antonio de Soufa^ , onfen
Facteur in de ftad van Atnwerpen. Gedaen te Tours
den xv.dagvanMey,in'tjaer M. D. LXXXII.
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iiaeö en fEhmfionaris Der fïaö 3£nttöerpen. ^c todlie
een feer teeöe en grote ïnftructic meöe gegeben #/ üir.
IjouöenDe:

Voor eerft om de Keiferlijke Majefteit , de Princen, 5[nflrö
Heeren , en gedeputeerde der Staten des H. Rijx doen rie &B l
vertoninge enaenbiedinge van de fonderlinge affectie ^ne*"
die de Staten en vereenigde Provinciën hen altijds toe- rad bi
gedragen
hebben ,den
welkenin fyeenige
meinen noit iets mif- ^rc,efnJl
feit
noch mifdaen
te hebben
van hun actiën j hare gj
gelijk fy ook van ganfeher herten daer in altijds begeer- örpu*
den te continueeren, fulx fy hertel ijk baden te willen tc*£™
geloven : 't wejk d'oorfaek was dat de voorfchreven „
Heeren , niet twijfelende of hun rechtveerdige fake tomöne
werd met fo vele onrechtveerdige en logenachtige Dp,P^
woorden , als met ongerechtige wapenen beftreden : tot ^
hebben daerom gebeden de voornoemde Heeren,Her- {wegtoge van Bouillon en'd'andere hen te vinden van hunnen wegen in defe fo vermaerdevergaderinge, welken
fy als een kort begrijp van geheel Chriflenheid voornamentlijk begeeren te doen fien de gerechtigheid van
hun actiën , die fy feer geerne om het vertrouwen dat
fy daer van hebben , de gehele wereld openen fouden.
En om dat het tegenwoordig gefchil is van een grote veranderinge gefchied in de voorfchreven Nederlanden van
,
welke , gelijk van alle andere faken , de paffien
geheel anders oordelen als de reden , en dat het befwaerlijk valt fijn bedunken van een fake te leggen die niet en
is gebracht tot eenige dage tot fuiken poinctj fonder
daer van te weten den oorfpronk, voortganken omftandigheden , welke alfo fy van verders komen niet
konnen geholpen werden in 't korte, fouden fijne Keiferlijke Majefteit en de feer eerweerdige , feer doorluchte en feer Edele Heeren Gedeputeerde feer ootmoedclijk bidden , hen te willen horen in een fake van fo groten importantie , na hun gewonelijke lijdfaemheid , opdatfe mogen fien den loop der faken met een klaer gefichtealsïn een tafereel , en vergelijken , heteffed: der
daden mette oorfaken, en de voorgaende tijden mette
gevolgde veranderinge.
Daerentuffchen dat fy niet qualijk wilden nemen> in-'
dien in een verjf(lninge van fo langen en vreemden
treurfpel , faken-öntmoeten , die hunne gerechtige 00ge*
wen
al
/
n
ren
quetfen , en hun herte wee doen , alfo het hen ten
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3£en
nomen
tnaer fp een grote menigte ban beetfen/ peertien / ofTen/ dele geneeft hun fmertete openbaren : en ten dele hun

ftoenen/en anber goet getooft en toeeft geboert öeb&en/
tot grote fcftabebanöe gene DiefetoebeDoo2öen:Dier
lian ttiass öe belciöer De l$eere ban ^aultepcnne.
<©e Staten <©enerael tier bereenigöelanöen/ ber*
ftaenöe Datöe &eifereen fiijjcöag uitgefcl)?cben naö*
De tot Sfiufbnra/ljebbenben^ertogban 2d?abanb
Derfocln te totlicn met alle goebe ttriööelen bp öe geuren ©ojflcnbanöenïioomfchcn spe goebe bjunöfeftap en cojrefponöentie ( bolgenöe Den i7.arttcul ban
Den tractate) fien te funöeren/om alle De calumnf en Die
De gnaeötoillige ban 5Ü« i^oogfteiö / en De lanDen / ap*
parentelin fonDen ober al pogen te fapen/met toaerBetD
enb?unöfcljap booste «omen en teberfjoeöen/ en al*
Daer fo ttit Den name ban sijn i^oogbeiö aï$s Den ,§ta*
ten eenige gefanten te fenöen / om De &eur en an*
Derc ©ojften en peeren alDaer comparerenDe/te info?meren tot genegcntljetö en b?unöfcljap te fjouöen met
fijne ï|oogl)etD en Defe lanDen: <©e Jgertoge Deeft De
fafee goet gebonDen / feiöe alreeDe tot Dien einöe aen De
boo2f5 Öeur en ©o?flen ban DenStiHe gefcïj2ebente
Bebben/ en toas beDacljt op Den ftijrbag Doe boo?;
Banden toefenbe/een fiatelïj&tn Sümbaflabeurtefem
ben / Daer De Staten <©enerael ïemanö beneff cnë faiu
Den fenöen : Doel) tè na goeD gebonben alleen te gebruiken öen naem Der peeren Staten <©enerael/ bermitg
men berftonb/batfc geen gefanten ban Den hertogin
nuaüte atë hertog ban252abanD / atë nocB cnfouDen
tuitten ontfangen / boo: en al eer fp eerft De reDen fou;
Den Hebben berftaen ban De berlatinge beg Coninjr.
2Mfo $ijn gecommitteert<6uilliame ïtobert ajifêatfgy
igertoge ban 2&oullon / ü&abe ban 2Serne/etc. 3£e

gerechtigheid aenwijft, door openbaren van d'ongerechtigheid van hun vyanden. En 't gunt hun heilige
ooren en hun oprechte herten qualijk fullen konnen
verftaen , dat fy oordelen met wat lijdfaemheid en pijne
het arme volk fulx heeft konnen lijden, in hun goed, leven eere
,
, huisvrouwen en kinderen , felfs fuiken groten getal en fo lange.
In den eerften ( feggenfe ) is yegeljjk kenlijk dattef
een wederfijdige fchuldige plicht is tuffchen den Heer
en fijn vaffal , tuffchen den Prince en fijnen onderfaet,
't welk niet beter kan uitgedrukt werden dan door 't natuirlijkgevoelen't welk daer van alle goede Princen en
onderfaten hebben in hun eigen confeientien en gewiffen, wetende geheel feker dat de Princen vanGodeingeftelt en van den volke gekoren fijn , om te wefen uitdeeldcrs van Godes gerechtigheid , en befchermers van
'tmenfchelijke gefelfchap, fulx doende werden fyongetwijfelt van God gefegent , en volgende defegeninge
konnen niet miffen gehoorfaemt,gedientengeeertte
worden van hun volk.
Maer alfo door de verdorventheid onfer naturen ,en
alle menfchelijkedingen,denatuirlijke verbanden weinig fouden werden onder den menfehen gerefpefteert,
hen by na een yegelijk achtende vry te ftaen 't gunt hen
bedunkt of oorbaerlijk of mogelijk te fijn , defe natuirlijke verbanteniffe in de Nederlanden is altijd gefteuntgeweeft met een borgerlijke wederfijdige contract en eed,
ingeftelt tot be waringe lo van den Prince als van fijnen
ftaet, en 't is de grond van de gehele fake, daerom de (roi,1(
Heeren verfocht werden voor allen djngente merken

wat daer uit gevoigt is.
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Want de Nederlanden hebben lange gebloeit onder | den. Maerten tijde van d^jj Keifer Kartel, weetmen dat
degerechrigeen focteregeringe der Francoife Princen
fijne voórnaemfte oorlogen ,nanïentlijk tegen Vrank"
vanden Huife van Bourgognien , tak of rank vanden rijk , waren altijd gegrondetop de goedwilligheid fijner
»n eintlijk
onderfaten van Nederland, en dat hem noit geen onderDuo n» Coninklijken Huife van Vrankrijk, quamc
n:tban door houwelijk van Vrou Maria van Bourgognien te ftant geweigert werd, diehy vcrfocht,hoe fwaer die
t»Ji&' vallen in het doorluchtige Huis van Ooftcnrijk,opge- ook wefen mochte.
En belangendeden ConinkvanSpangien fijnen foh^mrt ^e voorwaerdcnals devoorfaten die gehouden hadWui> den , en noch uitdruckelijker (gelijk alle veranderingen ne, in allen den tijd dat hy de oorloge voerde,hebben fy
ïifaen/ fijn vergefelfchapt met vermoeden en geftijft met verfe- i altijds den laft uirgeftaen,en hebben hem twe veldflagen
J'15* kertheden)die den Keifer Maximiliaengeernebcfwoer, <. doen winnen tegen 't Rijke van Vrankrijk, doen leer giftere
Ölijfrt
game en daer na Philips de eerde , Carel de vijfde , en den Co- j bloeyende,en lal bevonden werden dat fy in 9 jaren hem
Di fel» nink Philips van Spangien tegenwoordig levende , daer j verftrekten uit haer volle wille 40 milioenen ( boven de Hingen.
6b.
te*
Der DeicüC»
3Ipt van komende Heere te worden door de refignatiedie | ordinaire fomme)fwaerlijk te bekomen inde meefte rij.
6 ie
hem den gewefen Keifer Carel H. L. M. daer van dede ken ,en mogelijk in allen fijnen anderen Landen , hoe
frïefttMnden
jare i<: <C- En dit fijn de contraden eneeden die groot die wefen mogen,en ten einde der felver,bewilligiiiflc
de Heeren Staten houden gebroken te fijn van fijne fij- dennochde negenjarige bede , om dat d'oorloge noch
«iJÉ*
de,en by confequentie hun gehoorfaemheid t'hemwaers niet geeindigt was. Weinig luiden fouden geloven,nochb
SBffjfit
ophoudende en nul.
tans ift waerachtig , dat defe negenjarige bede fo merkelijk was ,datfegenoemt werde fchuld der gequefte Maj
En fijn de voorwaerden daer van gefchied geen fubtigilarte
ban
Den
Jiteiten die verde gefocht , of neufwijfe en extraordinai- mits dat fy,volgende de contracten en eden,wouden dat 6p
frafie
fulx
bcwilliget
werde
in
vollen
ftate,en
geligtet
by
manre phantafien, maer wetten, ingeplant in'therte van
nen van de Provinciën gedenomineert,om tefchouwen 43?abe
alle menfehen, door de nature toegeftaen door de bcban %a*
Htjfet williginge van allen natiën of volkeren ,enfonderlinge
de gieren of roof- vogelen van 't gemeen befte. En hoc Den led
gncn gepractifeèrt in allen Keiferrijken , Coninkrijken , en [ danigisdebeloninge geweeftvan fodanige merkelijke Der
Irni ban
/ bawel gefchikte Staten, fonderlinge inden bloeyenden , dienden, felfs tegen de hoofdcn,auteuren van fulke vic2!!e
o, Ca» Duitfland, daer van 't voorbeeld gekomen is tot autori- torien, verbeidende dac fulx vertelt werde t'zijnder oticrle»
toefteit en macht onder 't merendeel der naburige volkeren, plaetfe , de gcheele vergaderinge fal desgenoegfaem ge- Den.
De Princc dan aleer hygekondigt werd tot Heere
denken.
van de Nederlanden , te weten Hertog van Braband:
In tegendeel van óe(c dienden den voorfz Heere Conink van Spanjen by de voorfz Nederlanden bewefen,
SïiJ&t Grave van Vlaenderen &c belooft hy onverbrekelijk
61e
t'onderhouden de wetten , flatuten , en privilegiën der alfo haeft als den Vrede met den Koning van Vrankrijk gin'tjart
juefa» voorfz landen, de faken tebeleiden by eenen Raéd ge- Hen rik de II. was getroffen, van welke fy voornamelijk
kifte
D 4to* feten geordonneert van de voórnaemfte van dien, geen behoorden de vruchten t'ontfangen,als de welkeden laft
nieuwigheden in den ftaet te voeren, fonder toelaten en en on koften gedragen hadden van de oorloge , fo bleek
b
goedvinden der Staten Generael,niet in te ftellen fonder klaerlij k dat de voorfz Heere Coning den vrede niet gehaer bewilliginge eenige fubfidien , geen oorloge aen te maekt hadde dan om bedekte oorlog te voeren tegen
81.
vaerden, nochte iets daer uit oorloge ontftaen kan, geen fijn volk,en defelve te brengen onder 'tSpaens jok,tegen
vreemdelingen t'ontfangen in de bedieninge der felver, de contracten en eeden als gewonnen metten fwaerde
noch eenige foldaten in te brengen van wat natie het fy, en metter daed , al-hoe-wel den Vrede gemaekt was , Co
't fy in fteden of ten platten lande , dan by hun goeddun- tracht hy de Spangiaerden in garnifoenen in de voorfz
Landen te behouden, en fonder den wederftand , die de
ken, en gaerne t'ontfangen de requeften en vertoningen
fijns volx 't fy t'famentlijk,ofeen yegelijk,in wat ma- Staten doen tot Gent vergadert, daer toe deden, en het
nieren, het fy, op niemants condicie en leven iets te ver- verlies van Gerbes in Afrijken,daer toe gevoegt,dat den
I
meten ofpretenderen alsby rechte , ennamentlijk by vrede met Vrankrijk gemaekt , noch niet vaft genoeg
s
ordinari recht der voorfz, plaetfe.
fcheen , fy fouden in de voórnaemfte fterkten gebleven
t
En 't gunt natuerlij k genoegfaem verftaen werd in al- hebben,cn fprakmen airede daer van het gouvernement
fiJ; ietp
le wederfijdig contract en voorwaerde om alle dexel te laten den voorfz Spangiaerden,en de refte,de faken en
l
u
aic
bi bc van onwetenheid, isdaer in uitgedrukte woorden ver- affairen der voorfz Nederlanden werden in Spangien
Il ie in* klaert : dat in gevalle hy daer tegen dede , hy verheft fij- gehandelt en befloten : de Hertoginne van Parma goutufte/
ne autoriteiten is de gemeente gehelijkvry van fijne ge- verneerde alles door den raed van eenen uitlandigen
Cardinael,de Heeren van de Landen dienden alleen tot
tt:ract hoorfaemheid, gelijk met meerder reden den Gouvereen
iiaeftt neur die de felve breken foude, nul verklaert is ipfojure, ren fchaduwe om hen raden en conclufien teautorifedesfyle noemden vermomde dienaersvan State,
» j®a» en vervalt het gouvernement in handen der voorfz landen,om 'tfelve over te dragen aen wien't hen goet dunkt. 't was crimen van gequetfter Maj. den mond daer van te
gifife.
Onder defe voorwaerden die den Princen meer aen - openen , en fochten maer een dekmantel om de Spangiaerden wederom in te roepen, tegen de eeden den
Mpt langen als yemanden anders tot behoudéniffe van fijnen
ftaet,
en
dat
fijne
KeiferlijkeMajedéiten
gene
Princen
voorfz
landen
gedaen, als of fy getwiftet hadden de pro6l ie
gicn vreemt vinden fouden, gemerkt dié inden Keiferrijke phetien van v/ijlen den Keifer Karel fijne fone gedaen te
j|[,ecn gelijk fijn , als ook in fijne Rijken Hongaryen en Bohe- volbrengen , dat hy door der Spaenfen dertelheid de
voorfz landen verliefen foude, fo hy des geen ach t nam*.
to':2Bo" Thyrie
men> enin
Landenvan
gien/
, &c. fijne
hebben
, en fijn vanOoftenrijk,
allen tijden Carinthie,
ontfangen
In dien tijde gefchiede dat veel perfonen van alle qualiga*
n en geweeft de Heeren der Nederlanden , en tot alfulken als liteit in de voorfz Nederlanden verkeerden,de welke na
<cfa' denPrince fweert , verbind hen degemeinte wederfij- 'texempel van Hoogduitfland,Vrankrijk,Engeland,&c.
tin.
diglijk , tot alle eerbiedinge , plicht en gehoorfaemheid, fuchteden na de reformatie van de feilen in de kerken,
gelijk fulx blijkt byde blijde in kom ften der voorfchre- van welke de bekende corruptien , feifs by hun partven
ven Princen , en namentlijk des Conings van Spangien, bekent , betuigden nodig te wefen , en dat ten minden
des nu queftie valt.
niet capitael noch crimineel was, noch wefen konde, de
Hoe nu de gemeente hen van allen tijden gequeten felve te verfoeken en wenfehen , en tegen de felve proheeft van haer devoiren betamelijkheid, en eed tegen
cedeerde men langen tijd , volgende d'oude dwalinge,
hare Heeren,de Hiftorien fo vande Nederlanden als na- met vyer, fwaer t, banningen, fchadel ijker remedien als
burige plaetfen ,doen des getuigenifle , want hoedan ige de voorgewende krenkte, en die niet lange geduren
hoge en lange aenfiagen fy gedaen hebben ,fo hebben fy konde,fonder de Üjdfaemheid in rafernye te verkeren. a 38ÏÜSC
Dat meer is,onder fchaduwe van nieüBiflchoppen te fipDe
noit ontbroken , en lal geen volk gevonden worden dete 9
53nUe
welk meer merkelijke veldflagen gelevert heeft,om den ftellen, brachtmen al fachtjens de Inquifitie van Spangien in de voorfz landen , van welke den name door de
ftaet van fijnen Princete befchermen, gelijk als 't Cobara
ninkrijk van Vrankrijk van langen tijden daer van foude gehele wereld gehaet werd , en was defe pract ijke des te be-j.
©aulus
konnen fprekenen degetrouheid vanfo vele anderen
argwaniger , dat de felve gepleegt werd fonder yemanden daer toe te roepen , tegen de uitgedrukte woorden bon
foude alhier in weinig uren niet konnen verhaelt werE e
der

Het fèventiende Boek.
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p?eöenbe der contracten , niet tegen feaen de dat vele Provincien>
reïruor* Steden , en feifs eenige Princen van den H. Rijke , daer
re fup> door grotelijx waren geincerefTeert , welker veel malen
pooften vernieude remonftrantien, fondereenig regard of aenb'lfnou^ ^en tot meerrnaels verworpen wierden,alles ftreckende
fitieeubg tot uitvoeringe van de bloedige Placcaten,eninfettinge
befiïaeoVan 't Concilie van Trenten,welk geheel Chriftenheid,
btt
pfegitigc
7
Vrankrijk felfs tot noch toe geweigert, en de Crone van
€.atï)U
Spangien alleen acngenomen hadde, als het ware en
Bfllfn.
fonderlinge inftrument om een tyrannye over alle foorten van roenfehen te brengen, en alle de gene die hem
daer tegen foude willen ftellen ,al warenfe vry van alle
andere fchu!d,fchuldbaer te maken vanCrijm vangequetfte Majefteit ,Godlijke en Wereldlijke. Én defes en
waren niet alleen in angfte alle eerbare luiden van den
Lande, maer felfs alle vremdelingen, die alleen op den
name van deSpaenfe Inquifitie bereid waren hun winkels tefluiten en 'tLand te verlaten, des een yder merkte
d'aenftaende verderf des felfs,'t welk niet bloeide dan by
den Koophandel , die niet beftaen kan dan by de vryheid en fekerheid der uitheemfe.
Des vele Edelen , Steden en Provinciën remonftrantien deden aen de Hertoginne van Parma , fonden felfs
renue>
'en.
ficn en expreffelijk aenden Coning van Spanjen,namentlijk de
vier leden van Vlaenderen,die van Antwerpen en Bruffel, Groeningen, Deventer , Ruremonde , 5co die hun
x
altijds hope van beteringe gaf,maer commandeerde erger en erger , des feer grote murmuratien ontftonden
onder den volke:maer meeft onder de Heeren en Groten van den Lande,Ridderen van der Orden, en Raden
van Staten, beweegt mits hun eed enconfeientievan
wegen d'aenftaenden ondergang welken fy vreefden,
trachteden de ftrengheid te matigen , en hen dikwils
voor oogen (lellende de beroerten door gelijke oorfaken ontmoet in Duitfland en in Vrankrijk, al waer men
van de perfecutien was gekomen tot inlandfe wapenen,
fulx eendrachtelijk oordeelden , datmen den laetften
SBIjjRc raed moeft volgen van wijlen den Keifer Karel , en des

ftelt werde, 't welk hen genoeg te kennen gaf, dat fo den
Koningvan Spangien gekomen hadde, hy foude met
een en flag 't hooft afgefmeten hebben van alle van defe
Landen,
't gunt daer uitgevolgt
was, 't felvePrincen
werde
van alle deen Chriftenheid
en alle kloekmoedigc
verdoemt , en al te verfch en bloedig om te verhalen of
vertellen.

De Staten dan fiende defe uiterfte extremiteit,na datfe lange geftreden hadden wie winnen foude, of de Koning van Spangien door tyrannye , of fy door fedigheid
en gehoorfaemheid , volgende de wet der nature , die de
verbintenifTe der Princen en onderfaten onderlinge wederfijdig maekt, en de particulire wetten der voorfz landen geautorifeert by rechte én by exempel,gelijk gefien
werd in gehele oude Hiftorien , tfedert vernieut en ververft doen als Maximiliaen van Ooftenrjk troude de
doorluchtige Maria yan Bourgongie, en eintelijk door
den eed die alle Princen doen t'hunder inkomften , folemnelijk gedaen by den voorfz Koning van Spangien,
om niet te vervallen in de wrede dienftbaerheid der
Spangiaerden , verlieten fy na alle formaliteiten den SSpl
voorfz Coning , en verklaerden hem ipfojure vervallen
van de heerfchappye der voorfz Landen , om niet meer
daer in gekent te werden , en voor een gefworen vyand, Jj^jJ*
dienafo vele mein-eeden fo hertneckelijk des felfs ver- &ei1 i6
derf gefocht hadde.
3ufr
In 't welke, boven de voorfz wetten der nature, van 'Siu
allen volkeren en der voorfz Landen in 't particulier , fy
gevolgt hadden 't exempel van allen naburigenwel gepoliceerde volkeren , van Vrankrijk , Spangien , Engeland, Schotland, Denemarcken, en namentlijk van
den H. Rijke , in welken wy leien dat vele Princen, by
confente en autorifatie der Staten , in gelijke faken , gelijk de Hiftorien daer van vol fijn,afgefetfijn geweeft,
:
en fonderlinge door den felven weg quam eerft het
doorluchtige Huis van Ooftenrijk in den Rijke , gelijk
mede 't Huis van Vrankrijk huiden in dat recht gefon-^
deert is , en fouden meer exemplen konnen by gebracht
Jjpöe
KeifersFerdinandifijn broeder, dienfy t'haerdergro- werden,behoudens dat fy in de voorfz Nederlanden uitge- gedrukteren nauwer contraden hebben , als de voorfz
hadden als, t'federt
en gebruikt
geleert
ter ^cnaden
bantëafv
fauta/ettluckig
fucces
fo inden
Keiferrijke
andere met
hunne
Staten , en hebben eintelijk niet met eenen Keifer of
6p &et
Heerlijkheden , te weten , dat het fweerd en vyer te ver- Koning te doen, maer meteen Hertog van Braband, of
öf?'33
gebruikt werd tegen de confeientien en zielen der Grave van Vlaenderen, &c. welker jurifdiöie van aller»
fcefferg 8ee^s
menfchen,dat men daerom moeft een gevoeglijke mid- ouden tijden meer bepaelt is geweeft , en dat meer is,
tferbfr
del ingaen, en dachten door gelijke oorfaken niette hebben langer gedult en dringende oorfake gehad om
iiaiiönn
konnen feilen , fo fy hun exempel volgden , gegrondet hun autoriteit te gebruiken als de voorfz , van welken
2Boïje>
men en in ervarentheid en gerechtigheid»
d'eenede fimpelheid , d'ander de kleen forge van h ge«©aften*
Werd voorts in defelve inftru&ie in 't lange en brede
meen befte,d'ander d'overdadigheid fo by gebracht hebrtjfe.
stlfoöefe verhaelt alles wat gedaen was omdesConingsgemoed
ben ,in plaetfe dat fy-luiden by brengen een veroude
te bewegen vanden jare iy6i. en Kjóy. hetfenden boosheid, in ontrouwe en onvergelijkelijke wreedheid,
fahe in
befe tgi* der Grote aen den Koning van Spangien, de goede toe- eenen luft om fijn arme onderfaten te verderven fonder
ftojfe qe> fegginge by monde van den Koning , en fijne contrarie oorfake en mate , kortelijk in een eenige perfoon , fulke
üethmtl brieven , vorders alles wat gedaen was om des Konings- als qualijk in velen foude konnen gevonden worden.
den ik gemoed te verfachten , wat d'onderfaten geleden hadNu bemerkende dat fy tegen 't geweld van een Co
om ben 3en in haer goed, bloed , eere , vrouwen en kinderen, fo machtig vyand hoognodig hadden een merkelijk oneenfa&e by tijden van de Hertoginne van Parma, den Hertog derftant,en daerenboven niet fo feer wenfehende als een
niette van Alba, fijn onbehoorlijke fchattinge, moord en wettig Prince , onder welkers rechtmatige regeringe fy
tvtaidif bloed-vergieten , defgelijx by tijde van de regeringe des mogen genieten,niet een ongebonden toelatinge, fo eenige willen feggen , maer een eerlijke gereguleerde vrylen/Wt Groten Commandeurs, deufurpatie van 't gouvernefeojteltjft mentvanJeronimusRoda,de fchrickelijke handelinge heid door goede wetten,namen fy eintelijk hun toevlugt
i' ) der Spangiaerden in de principaelfte fteden van het Ne- totten Doorluchtigen Hertog van Anjou , beriepen en
derland, den geveinsden handel van Don Jan van Oo- verkoren hem eendragtelijk voor hun Prince en Heere.
F
(peoln..itf.
ftenrijk, alles door laft van den Koning, die ook de VreEn fullen alhier feer eerweerdige, feer Doorluchtige,
en
feer Edele Princen , Heeren en Staten des H. Rijks
de- edicten by hem geapprobeert , enby fijne Gouverneurs befworen , niet achte, den langen handel van vre- aenmerken , dat na hetaffcheiden van den Tractate van
de tot Ceulen , daer men noit fo veel konde verkrijgen, Ceulen, totterrefolutie genomen metten voorfz Her-'
ook niet door tuflen-fprekinge van de Keurvorften en tog , een geheel jaer verloopt, binnen welke de voorfz
Vorften des Rijks, datmen eenige fchorfinge van wape- Heere Koning tijd genoeg hadde van leetwefen te betonen wilde confenteren, maer dewijle men handelde aen
nen, wanneer leetwefen hadde te hopen geweeft, en beterde hem des niet tegenftaende gehelijk niet,maer ging
d'een fijde , fochte men des Konings onderfaten in onderlinge twift tegen den anderen te brengen, en alfo d'e- voorts van 't qüade in 't erger,gelijk hen ook van de fijde
ne door den anderen om te brengen,fo dat deStaten ver- van Hoogduitfland genen middel aengeboden werd,
merkten dat de Koning in 't verderf fijns volks volher- noch van lijdfaemheid in de oorloge, nochte te komen
de, dat alle beden, aenfoekingen , en interceffien te ver- tot eenen goeden vrede,gelijk fekerlijk yele't felve geer- febftUt
geefs waren , dat hy eintelijk tegen de Heeren Staten ee- ne hadden gefien , dat de Heere Koning van meninge öe^ia.nen ban verkondigde , de felve verklaerde rebellen, ver- verandert hadde , om niet ïe veranderen van Prince, en tón W
beurt tehebben lijf
dat eenen
J en goed,boven
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in nature en nood , die de meefte wetten
•ijoute fijn des werelds , fijn die volgen :
tSceri Eerftelijk, dat de voorfz Heeren Staten indachtig
\iace waren dacfy niet lange geleden, geregeert hadden ge'tBecre. dom
weeft en
wettelijk
, vriendelijk
, en lange , onder
het Prinfheerlijkheid
der Doorluchtige
Hertogen
van
Bourgongien,gefproten uit den Huife van Vrankrijk,en
hadden onder de felve feer gebloeit , in rijkdom , wapenen ,en wetten , en waren gekomen tot fuiken rijkdom
of overvloedigheid , dattet den Spangiaerden verdroten
heeft , en van welke fy gearbeid hebben hen te beroven.
Ten tweden, nadien de voorfz Heeren Staten niet
meerders en begeerden dan te verbly ven in eene nauwe
vriendfchap metten H. Rijke en Staten van Duitfland,
niette welke (y , boven feer nauwe verbinteniiTe , vereenigt en t'famen gevoegt fijn in fprake , nabuerfchap , en
koopmanfchap , waren fy indachtig» dat niet alleen de
Princen gefproten uiten Huife van Vrankrijk , altijd de
behoorlijke refpecte den Rijke toegedragen hadden , en
goede vrundfchap gehouden metten Staten van dien,
boven dien dat de krone van Vrankrijk van allen tijden
hun feer toegedaen was,alsnamemlijk gefien was onlangs geleden doen de Spangiaerden meenden Duitfland
onder haer voeten te houden , en onder 't felve inftrument dat defe Landen bedorven heeft, willende over de
Princen des Rijks triumpheren, en daerom verfekert
waren dat den Heere Hertog Franc,ois als Prince en
Heere vande Nederlanden,alrijds forgvuldig wefen foude de voorfz vrundfchap en goede borgerfchap teonderhouden:en daerenboven fullen de voorfz Heeren Gedeputeerden vande Staten mogen overleggen, wat nabuerfchap vorderlijker en min fchadelijker wefen kan in aller manieren,Hoogduitfland»ofSpangien>of Vrankrijk.
Ten derden,om dat hy hen boven de voorfz hope gegeven heeft alle fekerheid, dat alfo hy de voorfz Landen
niet occupeert, maer daer toe wettelijk beroepen en gekoren is, alfo pretendeert of vermeet hy fich door fijn
verkiefinge niet yemands recht te prejudiceren,namentlijk niet van den H. Rijke, maer fal hem die behouden,
fulke alfo bevonden fullen worden hem van de voorfasen overgelevcrt te lijn, en is daer van articul expres in
den traótatetufichen hen gemaekt,tot welken de Heeren
Staten van hun fijde altijdsde goede hand fullen houden.
Ten vierden,boven al, o vermits dat boven de merkelijke deugden,met welke alle die hem,hoe weinig het fy,
nader kennen verciert te fijn , heeft hem God de genade
fegeven,de rechtvaerdige macht te kennen die God den
'rincen gegeven heeft over de goederen en lichamen
van fijn onderfaten , en fodanige als hy hem behouden
heeft over de wapenen en confcientien , over welken te
vergeefs vier,fwart,en brandyfers gebruikt fijn,om d'onderfaten te laten leven in vryheid van Religie , om d*afgeweken by rechtmatige en wettelijke middelen op den
weg te brengen, te weten , met het geeftelijk fweerd des
Svoords Gods , en van fuiken gewichtigen fake raed plegende met de wettelijke Staten fijnder Landen , welk
poinct, mits het inden beginne qualijk isverftaen geweeft in Duitfland, Vrankrijk, en Engeland 5 de lelve in
uiterften nood gebracht heeft , en mag wefen bereid als
noch ondergang aen anderen oorden.
Sullen daerom voor'tlaetfte bidden de Keiferlijke
Maj. en de feer eerweerdige , feer Doorluchtige, en feer
Edele Princen , Heeren Gedeputeerde en Staten des H.
Rijx , alhier indachtig te wefen 't gene voorfz is , de onderlinge verbinteniflen , en fo natuerlijke als borgerlijke conditien der Heeren der Nederlanden , en van hun
onderfaten, hoedanig dien volgende is geweeftde gehoorfaemheid der voorfz volkeren en Staten , en van allen tijden , en felfs totten Koning van Spangien : hoedanig ter contrarie de mishandelinge des felfs tegen hen,
cnhoedanige de ruinen, wreedheden, verdruckingen

tegen hun goeden , leven en confcientien , dat fy des ge-

klaegt hebben den Gouverneurs geftelt by den voorfz
Heere Koning, den Koning felfs, maer te vergeefs , den
Keifer en den Rijke infgelijx en verfcheiden malen.
Maer dat fy na lange hope , ben bedrogen hebben gevonden van vrede, en in oorloge verlaten, dat fy in defe
extremiteit defen Prince gekoren hebben, welken fy
II. Deel,
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oordeelden den bequaemften om hen te verloflën en te
regeren , en ook den oorbaerlijkften of nuttigften ,en
den minft hinderlijkften voor allen hun gebüren,vrienden , geallieerden , en geconfedereerden, alles wettelijk,
gerechtelijk, folemneiijk, en notelijk, te weten: nade
wetten en forme daer toe vereifcht , en niet tegenftaende den uiterften nood , in welke de wetten , de formen,
de folemniteiten niet altoos fó yolkomelijk onderhouden werden.
Alle welke dingen gemerkt , fo verhopen fy,datfy
niet alleen loven en prijfen fullen 't gene fygedaen hebben , maer dat fy hen verwonderen fullen in fo grote
quaedheden,fo grote en lange patientie en lijdfaemheid,
maer ook hun helpenen befchermen tegen hunvyanden, volgende voorgaende contracten, ten minften verwachtende ander provifie, fullen verhinderen dat niet in
Duitfland fal aengerecht werden tot hun nadeel , fullen
niet toelaten dat eenig volk fal gelicht werden,fulx voor
hun vyanden gedaen mochte werden , en fullen wederroepen delichtingen airede gedaen : des de voorfz Heeren Staten en allede voorfz Provinciën meer en meer
verbonden fullen blyven,hen d'eeren-plicht, devoir,
en refpect toe te dragen , als fy in alle voorgaende tijden
gedragen hebben , en van ganfeher herten in toekomenden begeren te dragen, 't welk de voorfz Heeren Staten
hen ootmoedelijk bidden te willen geloven.
Dit waren d'inftrudtien die de voorfz Heeren Staten
Generael binnen Antwerpen vergadert, den voorfz
Heeren Gedeputeerde goed gedacht hadden te geven,
gaende van hunnen wegen na fijne Keiferlijke Majeft.
en de voorfz feer eerweerdige, feer Doorluchtige , en
feer Edele Heeren Gedeputeerde Staten desH. Rijks,
vergadert binnen Augsburg in de Keiferlijke Landsdage , tot welken de voorfz Heeren fouden mogen voegen
tot verklaringe'tgenefy fouden mogen dienftelijk yindentenpfopoofte.
Defe tegenwoordige inftructie isgelefenenbefloten
geweeftter vergaderinge der Generale Staten, den p dag
defer maend July anno 1582. getekent
M. de H e n n 1 N.

<De@#nce ban#arma committeerDebangelijHen
na Den boo?f3 flijtbag Den <0?abeban2(!renberg/om
uit fijnen name alDaer tereifen/ Dort) igopten ïSitf* bctfren&itt
ma ban
op
Dag niet bele uitgericfjt/ en i# gefcfjetDen met Klein ton* ban ben
tentement Dan Delen/ fonDer Datteriet befonberg betotcb
floten i0 / Dan Dat De aentoefenbe CDeur en Surften en gebenööp»
Staten/ metDer af toefenDe KaDen/ <0eDeputeerDe en ban^at^
»0efamen/ Dep?opofitieDe0 &eifer£ gefjoo?t ftebben/ bagae*
beftaenbe in berfcljeiben articulen/ Daer ban net ttaeöe CF0l.27.)
pjftice
articul toa$/op mtDDel en toeg te bebenfeen ijoe De j$e«
DerlanDfe beroerten Docö eenmael totb?eDegeb?ac[)t/ fonben.
en Daer beneben Der ^uitfen StanDen befo?gbe gebaec
berïioebet fouDe mogen toerben. «Daer op boo? am«
tooo2De gaben/DatfP tfeDert fijne fceiferlijbe ifêaje*
(leite1 loflö&e regeringe / niet toeimger altf fijne jjtëaje>
(teitiS booglopber boo?-baberen/ toptónt föciferen
5ferDinanDi en iBarimiliani beiDe öoog-faliger ge*
DacbtenifTe / Deg i|. $p$ boogïjeiD en reputation / fo
koel alö De gemene CfijiflerifjetD/ InfonDerfieiD Deg ge?
menen baDerlanbtf <Duitfer nation / öeüV toeibaert /
toeDe en rutfe/ (jem troulijft en reDelijn fiaDDe laten aen
gelegen 3ijn/en bermittelfi <0oDItj6er genabe/fjulpe en
bpftanD niet alleen in tacDen gebouDen/ fonDer 00b toe?
fiomenDe geljjftfaem te Doen/te beboteren en te bebou*
Den gemeint / en Dat ÖP Daerom Defen Sïijrbag uitge*
fcb?eben BabDe/DeDefp fijne Keiferbjbe USaiefleit in
allegeftoozfaemljeiD ten boogden beDanften/metDen
boderen ganfclj gebootfamen aenbieDen / Datfe toe?
Derom alle* Dat tot fjulpe enbebo?Deringe fijnre&ef*
ferlijbelBaiefleitss eer en reputation ban noDe fouDe
mogen 3(jn / na alle bare bermogen niet fouDcn laten

te banDbouDcn/ fpbetoilligöen bcmDe berfoeïjtefegjarigen €urben bulpe opnieu/ gelijbfpDieDeboo^
gaenDefesr iaren fjjne =öeiferlijbe iBaiefïeit betoilligt
Dabben/ en belangenbe D'anDere boo2geflelDe articu*
len / toilDen fp na Üaer uitterfie bermogen De banb aen
teDowmogclöufouDe.
Douöen/ toat mm pegelijften
Eej
3DU/
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$. Rijft.ö en gemeinen ©aberlanbg Deil/
fc?ebe / rufie / en toeibaert / ooft reming en bebouöinge
öeraengeboebten CB?iftc!ijueberb?uHte ïanbenban
nobe / en in haren bermogen 3ijn foube / Baer felben in
füne&eiferUjfte|fêajefteitJ$ até Baren genabigen peeren goebcgnnfte onberbanigen geBoo?facmlijft bcbe*
fenbe / en toerb Dp eenige gefeib en geftl)?eben / bat be
<©efanten ban be $eberlanben niet fnn berBoo?t ge*
toeefl / eenige feggen batfe te laet guamen / anbere bat
Ben gefcB?eben tooerbe batfe niet fouben ftomen / en am
öere batmenfe niet Beeft toiilen fi02cn / alfo men ben
hertog alöacr nocD niet atë i|ertogc ban 23?a&anb/<£c.
toilbeftennen.
ontrent befe tijb Bebben be Catuoltjften binnen
25?ufjel aen ben hertog ban 25?abanb bcrfocBt b?pi)eib
enerercitfe ber JüoomferCatnolper fteligtealbaer/
toaeropBpben 8 giunp aen ben fümpttnan en |ï3agitfraet ban ^uflTel gefcB?eben Beeft ben nabolgenben

Ifteert worden , gelijkmen ons heeft willen feggen dat Fy
gedreigt fijn , gemerkt dat het foude een fake geheel onredelijk wefen , en die ons niet foude ftaen te verdragen,
indien dat wy fagen dat onfe onderfaten werden gepriveert van hen te mogen addrefferenaen ons, om hare
requeften en fupplicatien tegen 't gene de welk toegelaten en geoorloft is in alle wel gereguleerde landen : verfiethierindan,gelijkwy van ü goede intentie fijn verhopende, en wy fullen den almogenden Heere biddcri,
feer lieve en wel beminde,u lieden te houden in fijn heilige bewaernifle. Gefchreven t'Antwerpen den 8 van
Le Pi».
Junius
iy8i. En was ondertekent Fravfois . en leger,

Ifyp fcö?eef ooft aen ben ®eere ban ben (Cempele
«Bouberneur ban 25?ufiel / en fonb Bern copie ban ben
boo?f3 tytif/ begerenbe bat Bp baer aenbegoebc Banb
Bouben foube / bat be CatBolijfte Religie albaer toebee
ingeftelt foube toerben/ gemerftt fijne meningetoag/
Dem metten eerfïen betf boenlijft fnnbe/albaer te binben
By
omterefiberen.
DEN Hertog;
«EocB befe b?feben fijn niet geobebieert getoeefï boo?
^>cft?tj- OEer lieve en wel beminden, nademacl dat wy ge- bien t&ti.
3&P Bebben int begin ban befen SSoefte bernaelt ban
Ucnöec» ^fchreven hadden om te hebben ulieder advijs, aleer
togaen
wyverfien fouden in 't gene dat aen onsverfocht was,en be Ijulbmge m hertogen ban 28njou binnen $mtoer;
oen
ons ooknodelijk dochteaengaende d'inftellen van de
Slmpt*
Catholijke Religie inonfe goede ftad van Bruflel, fo pen/ enbe refpectibeeeben fo bpben Igertogealtf be
manen
.^taten gebaen/ toaer bp en ober be <©eöeputeerbe ban
Jfliaagf* heeft ons goed gedocht, dat het delay van defer faken te «MDerlanb en ötreebt mebe Dabben geaüïfïeert onber
fltatt
feer prejudiciabel foude mogen wefen den vordele en acte ban non p?ejubicie / en toaren be «©ebepweerbe
ban
Welvaren van fijnen State, en dat omontallijke rede- ban 4Dberpffel te bier tijb in bc felbe bergaberinge niet
nen en confideratien : namentlijk, aengefien dat 't gene berfcljenen/ botlj be <©ebeputeerbe ban <©elberlanb
wyaldermeeft moeten begeren, is,tegeven exemple
in profeflie van de Religie die wy houden, bovendien ïjebben ben 5 %pn\i$ baer na metten l^ertogboo?'
noemt Ijare
faften afgebanbelt/
ais hertog ban
dat onfe confeientie ons daer toe verwekt,en dat wy par- <0elber
en <©?abe
ban ^utpbenen Bern
erftenten aengenoticulierlijk verbonden fijn te doen onderhouden den
men/ en Beeft ben hertog öenluiben ben eeb gebaen/ en
Religions- vrede onder u luiden , gelijk onfe goede on- ban ben ontfangen in be bergaberinge ber <0enerale
derfaten binnen defe onfer ftad van Antwerpen , dien
wy hebben geaccepteert, en van de conventien in onfen
tradtaten metten Generale Staten gedaen (die niet wederroepelijk fijn ) bevelenfe u lieden, de Welke gylieden
fchuldig en verbonden fijt in dit ftuk te onderhouden,
in der voegen datwy driederhande redenen en verbinteniflè hebben over u lieden , om u lieden daer af te
doen refol veren , te weten die voor genoemt is , om onfer confeientie, de twede om onfe conventie van weder
fijden,ende derde om de fatisfa&ie van de Catholijke,
de welke niet redelijk is datmenfevanargereconditien
late dan d'andere, anderfins fouden leven als beeften, en
by confequentie fonder obfervatien noch devoir van gehoorfaemheid of refpect , de welke (gelijk alle andere
dingen die tot beveftinge van een republijke dienen)dependerende fijn van de deugt en vrefe Gods. Defe confideratien gevoegt met datwy fekerlijk weten dat den
meeflcndeel van de Steden houdende de partye van onfe vyanden , anderfins niet fien dan na de liberteit die de
Catholijken fullen mogen hebben onder u lieden ,om
hen terftont te werpen in onfen handen en armen5doen
ons fo veel te meer geaffeótioneert wefen tot defe goede
inftellinge, en daer toe 't meeftecontentement, de welk
wy fouden mogen hebben , fal wefen te fien defe liberteit t'onfer komfte in onfe voorfz ftad van Bruffel , daer
wy hopen feer korts te wefen : daerom hebbende tegenwoordelijk alleen geaccordeert en geoctroyeert , verwachtende datden tijd fal toelaten vorder te gane d'exercitievande Catholijke Religie in onfe voorgenoemdeStad inde Kerke van Coudenberge binnen onfen
Hove ,fo hebben wy u wel willen bidden en niettemin
ordonneren , dat gy u lieden hier in conformeert na onfe intentie , ons te kennen gevende in defe fake den goeden wille die gy mogt hebben van ons te obedieren , levende voortaen den eenen metten anderen in fo goede
correfpondentie , en in allen anderen dingen , fulks dat
uwe wijsheid diene tot fpiegel voor alle de refte van onfe onderfaten, de welk ons dies te lichter dunkt,gemerkt
dat elk van u lieden fonder onderfcheid ons hebt eed van
getrouwigheid gedaen,en den Koning van Spangien afgefworen : voorts gedoogt niet in geender manieren,dat
de gene die tot my gekomen fijn , of noch fullen mogen
komen tot verfoek van defer fake, eenigfins gemole-
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&taten.
5^e Staten ban be ©?ie(fe©mlanben Bebfien batt
geiijften boo? Bare <©ebeputeerbe metten boo?noemben
hertog ban 3in)ou geBanbelt / en Bem tot Baren ^eere
en pointe aengenomen : baer ban bit bpfonber en par*
ticulier inflrument is$ gemaeftt getoee(l/ al$ bolgt :
TX^Y Frangois fonevan Vrankrijk, eenige Broeder
"' van den Koning, by der gratie Godes Hertog van
Lotringen , van Braband , van Geldre , van Anjoü , van
Aleneon, vanTouraine, vanBerry, vanEureus,vari
Chafteauthieron, Grave van Vlaenderen, van Holkhdj
van Zeland , van Zutphen , van Namen, van Meulant,
en van Beaufort, Markgravedes Heiligen Rijks, Heere
van Vriefland,vanMechelen, befchermer der Nederlandfe vry heid , allen den genen die defen tegen woordigen brieven fullen fien én horen lefen , faluit : Doen té
weten, dat op heden datum van defen : alfo onfe lieve
en getrouwe, de Staten vanden VriefTen Oralanderi,
tuflehen den Embfe en Lauwerfe , gemeenlijk geheten
de Omlanden , hebben hunne Gefanten aen onsgefonden, met volle macht, om van ons den behoorlijken eed
als van haren Prince en Overheere te ontfangen , en réciproquelijk ons huldeniffe en eed na hare behoren té
doen, fo ift dat wy den voorfz eed gedaen hebben in dèr
voegen en manieren hierna volgende: Francjois fóne
van Vrankrijk, eenige Broeder dês Konings,by der gratie Godes Hertog van Lotringen, van Braband, vaii
Limburg , van Anjou, van Alengon,van Tauranie, van
Berry,&c.Grave van Vlaenderen,van Perche,en Markgrave des Heiligen Rijks, &c. alfo onfe lieve en getrouwe de Staten van de Vriefe Omlanden tuflehen de
Embfe en Lauwerie , ons hebben doen vertonen, dat fy
overmits fekere merkelijke en noodfakelijke impedimentehare
Gedeputeerden niet hebben konnen fenn,
den op de laetfte vergaderinge van de Generale Staten,
om aldaer neffens de andere geünieerde Provinciën
van ons den behoorlijken eed te ontfangen , en reciprequelijk ons huldinge en eed na behoren te doen , en dat
fy willig en gereet waren, om als nu door hare Gedepute rdeden
welken fy luiden daer toe expreflen laft
n,
't befohhebben gegeven , 't gene voorfz is te vollen trecken
na
behoren , verfoekende ondcrdaniglijk daer beneven ih
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befonder, onfe brieven van confirmatie van alle hare
oude vryheden , gerechtigheden , ftatuten en ufantien,
dat wy bevindende't aengeven vande voorfz Staten der
VriefTe Omlanden op goede redenen gefondeert te fijn,
en willende met henluiden , gelijk met allen anderen ,
ter goeder trouwen handelen. Belove en fweere op
Prirtcelijke trouwe en woorden , en verbinden ons , fo
voor ons, als voor onfe erven , nakomelingen, en recht
hebbende , te onderhouden en na te komen alle en een
yegelijken poin&en en articulen van den Tradtaet gemaekt tufTchen ons en den Staten Generael van de geunieerde Provinciën defer Nederlanden, in de Stad van
Bordeaux, denzjjanuary in'tjaer 1581. fo in 'tgenerael als in 't particulier , gelijk fy fijn gefpecificeert
in 't voorfchreven Tractaet, en dat wy alle en een yegelijken van den voorfchreven poincten en articulen niet
fulfen overtreden, inbreken, of corrumperen , noch
fullen leiden dat fy van iemant in eenigerhande manieren overtreden ,ingebroken , of gecorr u m peert worden .
Endatwy in conformiteit van dien ook de Staten van
den Frieflèn Omlanden voorfz , als te weten , de Jonkeren, Hooflingen, Eygen - erfden , en de gemene ingefetenen des felven Lands,fullen laten bly ven en mainteneren inalle hare heerlijkheden, vryen gerechtigheden, Land- rechten, Zeent-rechten,Dijk-rechten,Sijlrechten,en alle hare andere privilegiën, pofTeffien,ftatuten,coftumen,en gewoonten,generalijk en elk in't fijne,
fo fy die van oudes hebben gehad en gebruikt , ook de
felvige privilegiën en gerechtigheden ter gelegentheid
noch amplieren en vermeerderen,fo dat de gelegentheid
en geibkenifle van de fake fal vereifchen, en dat wy onfe Officieren aldaer, den Luitenant, dien welken wy
fullen kiefen achtervolgende het voorfz Tractaet , uit
drie perfonen by den Staten der Omlanden genomineerr, of te nomineren , daertoe fullen houden en exprefielijk bevelen,dat hy fijnen officie met fijnen byfitterenfal exerceren en bedienen binnen den voorfz Omlandenna
, den voorfz Iant-rechten , ouden ftatuten, ufantien en gewoonten,'t fy op den gemenen lanswerven
in faken hun na ouder gewoonte competerende te rechtenfonder
,
in 't minfte daer tegens iets voor te nemen ,
ofte attenteren ,by verbeurte
van fijn officie , en wyder
ilraffè : dat wy ook alle het gene by den voorgaende
Luitenant enbyfitteren tot nadeel en afbreuk van de
voorfz gerechtigheden , eenigfins hier bevorens mach
geufurpeert,gedaen,en geattenteert wefen,fullen af en te
niet doen, gelijk wy 't felvê van nu af voor nul en van
geender weerden willen houden, en fullen alles op den
ouden voet.na vereifchinge der voorfz gerechtigheden,
doen reftitueren. Behoudelij k nochtans een iegelijk fijn
gerechtigheid , in gevalle van oppofitie , dat wy alle veilingen enfortreffen nu inden Omlanden liggende, en
die noch gemaekt fullen mogen worden, weder fullen
doen ftellen in handen en gewelt van de Staten des lands
voorfz fo haeft alft immers mogelijk is:ook de behulpelijke hand daer aen te houden, dat de Staten der Omlanden voorfz, een ige andere p^aetfen tot harer verfekeringe mogen vellen en Herken : dat wy ook de ingefetenen
des Lands voorfz fullen befchutten en befchermen tegens eenen iegelijken, en met hare vyandengene accoorden of tradiaten aengaen fonder advys van de Staten
van de voorfz Vrieffe Omlanden , en voorts in allen faken ons toedragen , als een goed goedertieren en rechtveerdig Prince fchuldig is te doen : fo help ons God. £n
wy Johan Rengersten Hellem, en Doctor Hieronimus
Verrutius Syndicus Gedeputeerden van de Vriefïe Omlanden voorfz, hebben na vermogen onfer credentiebrief,hier na van woorde tot woorde geinfereert: Doorluchtigfle, Hoog-geborene Furft, GenadigflerHeer,
uwer F. Doorl.fy onfer plicht willig dienfl en fchuldig
gehoorfaems ongefpaertslijfs en goeds yder tijd te voren Genadigfter Furft en Heet. Alfo wy aen uwer
F. Doorl, hebben- afgeveerdiget en gecommitteert den
Edelen, Erentfeften ,Hoog-geIeerdenJunkeren Johan
Rengers te Hellem, Schild woldefiddebeuren, Hooflingen, enDoctorem Hieronimum Verrutium onfes
Landes Syndicum , om in't ftuk van dehuldingeaen
«we Hoogheid te doen , gelijk aen alle andere contrac-
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terende Provinciën op dcfe Iaetfte vergaderinge van de
Generale Staten ,aldaer wy vermits fware impedimenten niet hebben kunnen erfchijnen, mogen gedaen hebben ,en voorts uit onfen name aen uwe Hoogheid eenige andere faken te remonftreren, enonderdaniglijkte
verfoeken , volgens de Inftructie hare Ed. met gegeven,
fo bidden wy ganfeh ootmoedelijk , dat uwe F. Doorl.
genadigftlijk wilgelieven den voorfz onfe Gefanten,
inhaer voorgevent volkomen gelove, als ons fel ve toe
te ftellen , en genadige audiëntie met een korte favorabele expeditie genadiglijk te verlenen. Defenomuwe
F. D. ongefpaerts lyvesengoedeste verfchuidigen, wy
fteeds bereid willig en overbodig fijn fullen. Hier mede,
Dooriuchtigfter, Hoog-geborener , Furft genadigfter
Heer , uwer F. D. in genadigen fchuts des Almachtigcn
Gods om in gelukfalige regieringe en lijfs gefontheid
lange troulijk bevelende. Datum Leeuwarden den
24. May Anno 1581- onderftontgefchreven: UweForftel. Doorl. fteeds onderdanige de Staten van de Friefjê
Omlanden , tujjchen den Emhfe en Lauwer fe : En op de
rugge aldus: Aen fijne Hoogheid , gedaen uit den
name en in de qualiteit als voren den eed fo hier na
volgt :
Wy Staten van de FriefTen Ommelanden tufTchen
den Embfe en Lauwerfe, accepteren , nemen aen ,en
bekennen voor ons en onfe nakomelingen, den feer
Hogen, Grootmachtigen > Doorluchtigften Prince
FrancoisSone van Vrankrijk , eenige Broeder des Konings , voor rechte wettelijke Heere en Prince van den
Vrieflen Omlanden , met alfulken recht als vermaent is in den articulen van den Tractate gemaekt en
gepafleert tufTchen fijne Hoogheid en den Gedeputeerden der Geunieerden Provinciën , in de Stad van Bordeaux den 14 January, in 't jaer 1581. hier boven
geinfereert , alles volgende den inhouden van defen , en
de voorfz articulen : belovende en f werende de voorfz
Tradiaten te onderhouden en obferveren in alle hare
poincten en voorwaerden , onverbrekelijk en fonder
daer tegens te doen, noch defel ve te veranderen, te violeren of corrumperen , nochte leiden dat de felve fullen
verandert , gevioleert , of gecorrumpeert worden , in
eeniger manieren of voegen dat 't felfdefoude mogen
wefen , So helpe ons God. Des tot oorkonde, en tot
vaftigheid van defen , hebben wy Francois voorfz hier
onfen naem onder geftelt, en onfen groten zegel hier
aen doen hangen , En wy Jan Rengers tho Hellem , en
Doctor Hyeronimus Verrutius, Gedeputeerden der
voornoemde Staten van den VriefTen Omlanden , dit
getekent , en met onfen pitziers befegelt : Gedaen
indeStad van Antwerpen den n.dagjulyin'tjaeron*
Heeren 1581. Onderflond ter rechter Francois, en
ter flinker C. Hert. Dor f. Mn* en op de plijke: By mijn
Heere den Hertog van Ajfetiers , en Johan Rengers ten
Hellem , en Hieronimus Verrutiut.
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mitteren ter Denominatie ban De probinrten / gebeci*
ben ban alle bc penningen enmibbelenbieupbe^ita;
ö
3
5 ten <8cncrael tot onbcrjlanb ban De gemene fafte ban Deert te toorben/ cnbclangenbe Defauen Die origine*
De oorloge geconfenteert fouben 3ijn / De renen inge ban lijft boor De boo?f5 fecreten of groten KaDe ter eerfier
Dien/ ais ooft ban alles baer aen bepenbecenbe / op te inflantie toaren genomen/ of BaDbenteftomen/ fou*
nemen/ Boren/ fluiten/ en eenen generaien flaet te Den bp De Generale Staten geDaen tooien Denomi*
Jjouben en Dirigeren/ ban alles toat betaiinge ban natie ban %u perfonen / om uit De felbe bp fijn J£oog*
öuiterenfönecljten/ munitie ban oorloge/ probian* uet'b geboren en gecommitteert te mogen toerben feben
De / actillerije / en anDere bepenbéntien ban De oorloge tot ïïaDen / mette toelfte geftennct / geDecibeert / en gefouDen toerben De faften boorf3/ en allen onbecflaen / Dat al 't felbe toel en be- Difponeert
aengaenbe/ toerbe
teren Detoeïfte
/
bermogens De pribilegien en ttfantf en
miamelüft bp Die ban Denboorf3ï*abe ftonbetoerben
5
ban
Den
lanDen/
fraen ter ftennifle ban Den perfoon
geabminifireert/ met aflïflentie ban eenen <@ntfanger
<6eneraelcn (OEreforierS ban Der oorloge optoeDer 3ii ban Den Prince/ toelfte Denominatten fouben De <*5eDe*
Den ban De jjfêafe/ toaec om goet gebonben toerbe puteerDenban Den lanben procurcren geDaen te toor=
Den bp Daer principalen/ binnen Den tjjDban Drietoe*
't felbe alfo gebaen te tnozben bp probifie.
ben
na bet affeïjeit Der bergaberinge / op poene ban De
«öelangenbe Bet gebieb en beleit ban Den oorloge / iS
Denominatie
te berliefen/ en Dat De boo?f3 feben ïiaDen
fijn
toerflaen bat geïjeelijft foube flaen tot Difpofitie ban
fouDen
toojDen
geboren bp fijn i&oogfiett uit De gene Die
||oogljeiD/[)openbe en bertroutoenbe bat bp fö" ^ooo- j)p bebinben fouDegenonüneertte3ijn/ ofanDers/ en
IjeibDaer opfobanige 02b?e foube toerben gefïettais
totbefcBerminge banDe lanben/ enrebreffement ban fouDefijn JioogDeiD mette boo?f3 föabcn mogen ber^
DeferögS-bifciplinenobigtoaS/ bocljDieban Stollanb feiefenaifulftettoee^ecretariffen en ^eurtoaerDerS/
boegben Daer Bp / mits Dat fijn «crcellentie (De p?ince Die en ais De felbe fouDen bebinben te beboren.
op Ijebben Die ban ^ollanD berftlaert/ Dat men
ban<©rangien) abfoluit comraanbement foube Bou* De I|ier
Denominatie
in De p?ibe aaeb ban fijn i|oogljeib in
Den op De ftrijgS-faften in De Eattben ban Jgollanb/
't gebieb ban fijn €x- ^olIanD fouDe laten Defert lopen : alfo Den tijo al b?aS
Eelanb / ötrecBt/ flaenbeonbec
pacificatie.
be
acBtecboigenbe
ceilentie/
oberflreften/ en'tHanbbani^ollanD Daer Door fouDe
^e Staten <©enerael Bielben Ben felben berpliebt/ mogen toerDengep?ejuDiceert: DebbenbOo?ts gecom>
eeburenbe Defe oorloge/ tot onberflanb ban Dien te fur- mitteert^lonftljeer 3©tllem ban puilen ban$ijbelt/
neren jaerlijftsbefomme ban 14.00000/ bolgenbeljet tn Hntbont <©enets <©?effier / om te liebten alle De ge*
acBtienbe artieul ban Den (Cractate/ is ooft genoeg- furneerDe faften en proeeffen boo?Den fecreten engro*
faem geconfenteert Defomme te berïjogen tot Drie mil- ten 0aben/concernerenbeD'ingefetenenban l^ollanD.
SBantDieban^ollanb tjebben in Defen jare 1^81.
«oenen jaerlijr/en Dan noeft ? 0000. guiDenS ter maenb
fcpp^obifiein
UoorfeSmacnDen/ tottoelftencinDeBen
opgeriebt Den Dogen öaDe ban appel/ boor 't eerfle ban «oiiar
BanDengefleit toerben boor eecflbemiböel en Uet op* negen aaDen met eenen pefiDent/en een <©reffier met ^L"
feomenbanDe conbopeneniicenten opte uitgaenDeen een <§ubftituit / met ttoee eerfle ^euttoaerDerS / Daer 8en M
inftomenbc ftoopmanfcBap/ om onDer b'autoritcit ban banDeorDonnantie ifS gearrefleert getoeefl optenna^ feuf
(jei.2?) fjjn ^oogfjeiD bp Den KaDe ban^tate geabminiftreert me ban Den boo?noemDen Prince ban <©rangien / ais fffj
tetoorben/ fofp tot meeflenuten oorbaer banDe ge? bemgcDefereert 3ijnDe De boge-#berigljub ban Den mii
ntene faften fouben bebinben te beBooren: JDoortSiS lanDe ban J^oIlanD/ SelanD / ©riefïanD / en geDruftt in
nocB fön ^oogfjeib tot berfeftertBeib ban De boorf3 Den felben iare bp <£DarieS ^êilbius. ^e eerfle p?efi*
maenbiijfte fubfibie/ tn öanDen gefleit De miDDelen ban Dent en slaDen De toelfte in Den boorfs &*& 5i)ti geflelt
/ Bating/ getoeefl / toaren Defe nabolgenbe :
De toijnen / bieren / 't gemael
tonfumptten op om
/ ef
<E>el&eere DBeefler fan ban (€reftong/$?efibent gim
collecteren
/
innen
Die te Doen
fout / en feep /
toerpacBten/ fo bebonben foube toorben te beljoren: banJIollanD is getoeefl D'eerfle PrefiDent of p?e|ïbe> Ja" D
^eM
maeraengaenbebie ban «©elDerlanD/ 8trccBten<®* renbe lïaeb in Den boo?f3 0aDe,
3^eeflcr2trent^icolai/ i$ Daer na ooft getoo?Den tentej
toerijffel/ fouDen boor ben tijb ban brie maenDcn/ in* prefibent
in Den felben ï!aDe.
Jggj
rjaenbe Den eerden 2£p2iUS/ bolflaen mogen/ mits
DetalenDe Bun quote / fo tot Dien tob toe gefclncb toas/
J"aJ,;|
n/ is naberbanb
rit banin 3Bijngaerbe
|Beefler<6er
Binnen fcoelHentijbbe <©ebeputcerbe Derboorf3 p?o- getoo?ben
ban sogn
Den i|obe p?obinciael
^reftbent
Wncien bp Den principalen fouDen bearbeiDen / fo beel ^ollanb,
gj« ^
DBeefler banning ban 5Fo?eefl.
Jgtoi
mogeujfttoagte bearbeiDen/ Dat De boo2f5 miDDelen
IBeefler§an ban 25ancöem/ooft na p?efibentin
in De öaren ooft in trein te Doen b?engen. «©oen bte ban
i^oilanb bebben bp fojme ban abbfjö boo?geflagen / Den felben KaDe.
IBeeflcr 2ümeliS ban aCemflel ban l^önben.
mits Dat inin geenfins raebfaem toas baerlutber nnö*
jfêr. «Dirfe banDer ^teuburg/ mebe na $refibent.
Detente b?engen in 't gemeen onDcr'tgebieD ban fijn
|Beefler5Ian55etS.
ï^oogDeïD of De 45eneraiitett / fo om De boojf3 pacifiIBeeflcr 2übriaen 3©enfen.
catie/ als om berfcfjeiDen anDere tnfieftten/ of Dat De
<£t\ jïSeefler <©ijf bzeebt ban l|ogcnbo?p.
f^obincten met bare miDDelen ban confumptte Daer
tngeroert/ fouDen bolfiaen/ maerDat Depiobincicn
D eerfle o5?effier ê getoeefl 3lntöoniS «aenitS/ en
drop BaerïteDer quote gefielD fouben toojben in be fijnen fubflituit ^loijan ï^agetotjns»
ajooo gulben ter maenb/ bjcfenbe D?ie milliocnen
^en 14. fulij is Den hertog ban SCnjott en Den mt
Princcban
<©rangien met alleDcStaetban peeren ifm
'SjaerS/
Daer tegens
D'inftomflen
banbebanconbopen
boben De laflen
bomen fouben
ten beboebe
De p?ó- en €Delen t'3ünttoerpent'fcbeep gegaen en op ©lifTtn* S
te lan- gen gebaren/ ban Daer Bp boo?tS gereifl iS op <$luis naS3?«
te toater
b'oojlogefoube
i^oogfjeibgeftouDen
bmcien/alfo
De op De D?ie fijn
millioenen
3tjn teenboeren,
in ©laenDcren / altoaerbp met groter bljjbfcBap ont* g «»
25elangenDeDefafte ban De^ufiitie ober Deonberbanen /Die Doo?De ongebonDenbetb ban Defe inlanDfe fangen is / iaffcBietenDe al Bet grof gefcBut in De ,§taD g;n
op B*t Cafleel toefenbe / fo Dat men 't felbe berDe in nm \
oo?loge bebonben toerDe feer berlopen te 3ijn / fonDer* en
©laenDeren mocBt Boren Daberen : Des anDeren DaegS f»Jn JJ
ïingetcnopften ban Den groten föabe tiz totlBectje- Den 17. iSBP t'fcBeep gegaen met alle fijnen flaetna jjjr
len plag te refiberen / en Den fecreten Baeb/ Detoelfte 25rugge/eenige benDcien Der getoapenDe ^orgeren Die
Doo?berfcbeiDenoo2faften toaren genomen te cefferen/ fijne ^oogbciD te gemoete cjuamen/fteerDen neffenS De
in boegen Dat alle De pjoceffen boo? Den felben ||obe febepen / Daer fijn ^oogfteib mebe guam gebaren/toe*
ongebeciöeert bangenbe (tik men berflonb feer me- berom : en naftenbe be ,£>tab/ toerbe rontom be «^taD~
nigbulbig te toefen/ en albaer bp appellatte geftomen beflcn alle Bet grof gefcBut afgefcBoten: bpbe^pei*
3jjnbe/ gemeiftt be p?obincicn nocb niet naöben bon- poojtetoas gemaeftt een Routen brugge /om Dat fijn
nen befïuiten op 't reffojt ban bc boo?f3 maben ) fouben
ober 't
boo?bie reife tocber gefonben too?benna be^obin t^oogbcibalfo
toater / Dat ban met
Daerfijnen
loopt (late
na Defoube
&tali pafferen
ban ^amme/
tien baer uit be felbe geftomen toaren/ om albaer of bp tuffcBen ïjefe ttoee toateren bertoacBteben beiDe Dê
Deïlaben of anbere perfonen bp D'^berBeib tecom* ' pagiflraten Der (lab ban brugge en bes lanbSban
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&wm fijne $£oogbeiö. <©en hertog met öen $2ince
ban arangien en alle öe peeren en €öelen uit öe fenepen genomen fijnöe/ toeröenmet groter bltjöfcbap en
toiunöfcbap Dan öe boo?f5 ffêagiftraten ontfangen en
ontüaclt/ met een fto*te oratie bol öeleeftDeibg en cour;
tofic/ Qdpfi öie ooft bp öen hertog met gelijfte beleeft*
öeiöenb^ienölijftbetö toette beanttooo?ö: 'ttoelftge*
öaen5ijnbe/ igo^egefielt omöe inftomfïe te boen:
ten eerften reben be aengenomene en goettoillige rup>
teren /bpbe (tab aengenomen/ met bare trompetten
en co?nette : öien bolgöen tien benbelen getoapenöe
25o?gcr0/ öie fijn ^oogljeiö te gemoet toaren getogen :
tiaer na bolgöe te pacrbe beibe be IBagiftraten ber
ftaö ban 2Ö2ügge en öeg lanösf ban $:pen/elft met tjaren nota&elen/<ü5?e{f terg/PenfionarifTen/en (©fficierg/
gebleet in f toart fïutoeel en 3tjöe: baer na be gefïacïjtcn
öer Cöelen/ öe bermaertfte Cooplieöen en $502geren:
fcien bolgöen öeruiteten bes pinten ban «©rangien/
roet öaer (trompettere en Cornette i baer na fijn !öf*
toacfjt/ 2ürcntbufter0en*|elleüarbier$/ toelftel|elleöaröierg in 't f toart geftleeö toaren/om ben routo ban
öeoberleöen Ptfnceffe ban^angien: bien bolgben
ttoee ||eraulten te pacrbe/ met fijnber ^oogbeibs toa*
pen-roeften genleeb / be toapenen ban SHnjou/ïotriJft/
55?abanb/ lltmDo?g/ <©elb2e/ të'aenberen/ ^ollanö/
SSelanb/ Eutp&cn/ ban bet jjBarftgraeffcljap be#
Ü. RpsJ/ ban ©jiefïanb/ IBecnelen/ ötrecOt/en
«&berpfyel : $a be J^eraulten guamen bonöert ^tditfersf/ fijnber igoog&eïtg J|üllebarbier0/gefcleet be reeftte 3ijbe in blaeu / en öe Amber 3ijöe in 02angie en mit :
fcien bolgöe fijn lijf-toaebt 3Crcbibufiero7 gebleet fjet
opperfïe ftleet ban root flutocel : baer na bolgben bele
tprancoife peeren en ben <£öelöom ban fijn $|of : bien
bolgöe be <6?abe Eamorael ban €gmont / fittende in
&e0 $2ince ban <®cangiena öocts toagen: baer na
reeb öe pzince ban <#rangien met een langen rou
mantel : baer na bolgbe ben ^ertog te paerbe/ en baö;
öe een groene 3jjöe mantel aen/ feer fto?t/ en rierltjft ge
&02öuert* 3£e fetf ^ooftmannen ban öe feg öeelen öer
(lab bettoaebten fijn t^oogljeib aen be Cruifpoojte/
met eenen;troon ban bemeis- blaeu 3tjbe / berciert met
Coube 3lelien/ öe toelfte fpban öaerboo2tg öjoegen
ober'tbooft ban fijne J^oogbetö: na fijn ^oooabeiö
bolgben ettelüfie getoapenöe 25o?gerenban SHnttoer*
pen / uit elfte <©tlbe öaet toe genoten om fijn igoogbeiö
te conboneren: in öe Straten ban öetoiiö-poone af/
tot betrof ban fijnöer ï^oogbeiö/ (ïonöen ober betöe
3ijöenöe2502gerenmet bare Capiteinen/ ©enöetë/
(Cromfïagerö en 5llbelbo?fien / op'tcierlijftfte toege^
tttaeöt/en tuffeben b(jf getoapenbe 2502geren flonö een
ongetoapenöe met eenb?anöenöeto?tfe: opöemerfit
(lonöen in een bier-bante f(ag-02öene btjf benoelen
Jpranfoifefolöawn/ öieinöerflaö ingarnifoen lagen.
§fn 't miööcn op öe merftt ftaööen öie ban öe neeringe
irer^tjöen-Ianen-bernopertfeen febipom öaermeöe
öejs abonöö te bieren en genoegte te beöaijben: Ut
ftftip toaö feer ruftig opgeta&elt met fijn maffen/meerfcöttventoitte uanen/ al feerb?eemt geftoffeert met
alöerlep coleuren/ inöe opperde en grootfte banetoae
gefcbilöert öe «gonne / fcïjijnenöe ober öe ^ee tufjeben
mijtigetoolften/metfön ^oogbciösSöebijDf: Fovet &
difcutit : met öefe uitlegginge inröme:
GelijkNde Sdnne doet weg fcheiden met haren fchijn
Den vuilen mift, en'cpeftilentiaelfenijn:
So fal uwe Hoogheid de Spaenfche Tirannijen
Doen weg duiven , en ons daer van bevrijen.

©oo?tö toaren in alle öe ftraten öaer fjjn l|oogfieiö
Ö002 paffeeröe / öiberfepoo2ten-triumpbael / (latuen/
tolomnen/berciert en gefcpiiöert met leliën / banieren/
compartementen en inferiptien/bp öe neringen en am?
bacDten öer^taö ftonflelijftöoen maften tot fijnl|of
toe. ©o?öet# toerbe bP/ en alle öe peeren öie met Ijem
genomen toaren/ feer toel/ b2ienölöft / en magnifigue*
lijften getracteert. <©e blijöfcbap öie öe Bo2geren Date
ben ban fijne ^oogbeiöö ftomfte/toa# öieö te meer/om
öatfpöen^2inceban <©rangien/ öie men boo2öooö
geöouöen Daööe / toeöerom fagen fo ftioeft / toelbaren*

öeenbffpoft/ naeenefulfte ftoareöooblijficgiietfure/
öaer na menfcbelijft bernuft geen genefinge febeen boo?
ftanöentefijngetoeelï.
©ier öagen na öat öen boo?f3 hertog en p?ince ban *SjJi?
<©rangien met öu^öanigen eere/b?eugöe en blijöfcljap mm
tbaren ontfangen en ontöaelt/fo ijeeftmen albaet eenen ban m?
^êpangiaert / be- JJJ"
^alfcöogeöaöDebbenbemet
ontöclu genaemt j^tcolae^
töelfeeeenigentijb
groot berflanb
£#*e"
eenige Italianen/ enöiberfe communicatten genou- rangim
öen metten p?ince ban $arma / en fjebbenöe oofe baer °^e
naftem nenbaer gemaent metten l^eere Hamo2ael g^f '
ban€gmonb/ ftebben eenfamentlijfeeenige nabeelige ontöefctfafcen geftanbelt tegen ben boo2noemöen %rtoge en
P2ince ban<02angien/ toein ben guaeö b0ö2nemen
tponöerbaerlijö aen öen öag genomen #/öaer öoo? öe- fJSJ
fen^alfeöo gebangcni!efgeb302öen binnen st^of ban Jpangi,
öen hertog/ öaer buiten berbeiöe eenen gitali aen ge- ac«go
25?eflfa/ ban^ni
geboden in/ 'tenlanö
25afa/ <©onfaga
f rancifco
naemt onöer
ruiter
5Frandfco
eenenbanJBaie ge*
noemt HtcolaesUlugot/ toegenaemtla 25o?öe.^alfeöo aiöue aengetafi fijnöe fonöer groot rumoer/fo ble*
ben be ttoe boo2genocmbe albaer toacljten en berbjon*
bert fijnbeban 3ijnlang blijben/ tjeeft ben ^taliaen
aen eenen bienaer geb2aegt of ,§alfebo nor Ij öaer bin*
nen ton^ / en ftem gefeio fpnbe ja/ en of ftn ncnnififc aen
^alfebo naööe/ antb)oo?beia. g^e öienaer toeöer Dim
nen gegacn fijnöe / öebben fp acijteröenhen geftregen (foljo*)
en fijn neblucfjt/öeboo2f52&ara tocit acbtc?ï)aelt en ge*
banaeri/ban i^ugor ontguamt. 23afa bchenbe ijet boo?-nemen te fijn om 0002 lafl ban ben Coning ban ^pan*
gten ben ^ertog en ben $:intc ban <02angien beibe
om na!$ te b2engen / bet toare met bergtft of anberfinsj
fo fn beft mocbten^alfeöo toilöe niet beöennen/en Doe
tocl bp tegen 25afa tnerbe geconfronteert/ en bathp
bem in fijn aenficljte acnfeibe tiat f)p +000. öucaten
öaer op ter goeöer reneninge ontfangen öabbe ban ben
^2incc een
ban logenaet
$arma /boaö/
fo ontnenöe
&P 't felbe
/ feggenöe/
öatbP
geengelobe
meriterenöe
öocb naöerbanb tytft bet feit oor beleöen* 25afa toa$
pijniijb onöerb2aegt en behenöe alisf bo?en öaer ftp per»
ftlterenöe ; öocb bP genregen fjebbenöe een meffe/beeft * at1f^
öen 30 giuhj öeef mo2gen!ö ontrent te 7 uren ficfj felben jj 2^^
in be gebanftcniffe met ttoe (ieben / een in öe nabel / en ber*
eeninöe flin&er
b02(t bermoon
omgeb2acijt/
Dejer ffiïöé
™005Jf
menalöaer
feerö2oebe
om toaiS/en bermit^
men ban
bemmeer fecreten meenöe te treeften, (©ber fijn öoöe gebade
Ucbaem toerö gegeben öe nabolgenöe fententie» ni^/^lEfien by de Mannen van Leene van den Hove van
^*der Burg van Brugge, depreuve en informatie by
henluiden gehouden ten lafte van Francifco Bafa Italiaen, criminehjk gehouden in vangeniflè van de ftede
vanBrugge,en
by defelvefchandeleufe
informatie,dat
felven
gevangenbevonden
, omteontgane
en den
be-

^entctt*
get°öoöC
hegacm i
^
,i
^iar
ütalU

hoorlijke ftrafFe, heeft hem felven gedood door inflixie a?rn
van twe wonden , gemaekt met eenen meffe, daer van
dat de eene en d'eerfte was boven den navel, en d'ander
en laetfle in 't herte, daer 't mes noch bevonden werde
t'fijnder aflyvigheid , van welke wonden hy overleden
en gebleven is ter plaetfen. 't Hof kenniiïe nemende,
en doende recht op 't delict gefchied in de voorfz vangeniflheeft
è,
gecondemneert en condemneertter maninge van den Hoog-balliu, dat 't voorfz dode lichaem
fal gefleept werden van de voorfz vangeniffe by de voeten langs de trappen,om van daer voort gefleept te werden tepeert-fteerterontom de voorfz Burg tot degalge
plaetfe, alwaer'tfal gelevert werden in handen en ter
wille van de hoge Jufticie, om daer mede te doen fo
't behoren fa!.

©olgenöe toelfte fententte/öet öoöe urtjaem ban öen
boo?f325afa öoo^öen ^cftcrpretbterter trappe ban
öe gebangenitfe tot in öe plaetfe ban öen burg gefleept
toeröe/ altoacr ban toegen öeboge^ujtitie gelefen
toeröeöefe nabolgenöe fententie.
TUffchen den Procureur Generael van den Hertog
van Braband en Anjou, Grave van Vlaenderen, &c.
Mtiheerfcheren aenleggerin materie vanBafaCriynenlaj'k
geboren in het
jeftatis* ter eenre tijde , Een e Francifco
4
Land
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Het feven tiende Boek.
goebe en luftige g>t&h 1 en ban gelegcntbeib ftetn / bin*
Land van Bretie , in de jurifdi&ie des Graeffchaps van nen befer^ëtab toao^ouberneur eenCöelinan ban
01" Martinenge , hem feggende foldaec van de Compagnie
Slnttoerpen genaenu Cebbclt / baer lag onfcer anbere
van de lichte peerden van Ferdinando Gonfago , in den in garmfoen een benbel ^cDorten / onber Capitein
Veld-legersdes Konings van Spangien, beleet by den Willem ^êemple / bic tot 3tjnen Hieutenant babbe fijn Ct
Prince van Parma , gevangen en verweerder ter ander,
eigen bjoeber/befe^cbotfe Capitein babbe feberen g'
nge, mitfgadersdeexa- ujb
lange eenige cojcefponbentie gcDbubcn metten ^JJJ
gefiendeinformatien en belijdi
minatien en belydingen van Nicolaes de Salfedo , en j|ceie ban l^aultepenne <0ouberneur ban 25?eöa/ ban ie '
van Nicolaes Hugot gefeid de la Borde fijn complicen,
ben Coninbban
frjifpanien tot
/ ombeboef
befelbe(tebe
hen recolementen en confrontatien , hetfcherpe exa- toegen
ban Sterben
boo?f$$aultepenne
banben *C{J'
Bc?lbv
men van den fclven Bafater bank, het recolément en
herhalin^e van diere ter fel ver bank en daer buiten : de Coning boo? eenen feneren p?ij0 ober te leberen/ en om broei'
bit te toegen te brengen ging bp (geltjb \)p toe! getooon *j«/
proceduren gedaen by den mannen van Lene van den
1 3fiugu(ti
mibbaegg feib
bp ben
de voorfeide Ba- toa0)ben
eten / en onbec
anberebegp?opoo(ten
f)p /<©cubcineur
bat be bpan* ?o"„f
poube
Burg van Brugge, op den manflacht by gevang
de
:
iffe
en
de
in
fa gedaen aen fijne eigen lichame
ben eene ban fijne 3üöelbo2fien Dabben gebangen/bie fp gj"
aóte van de fchouwinge van fi| n dode lichaem,en vande om geen gelb toilben laten rantfoeneren : banbetojjle ban
van den Prowonden in de gevangeniiïe : de conclufien
cureur Generael,enal datter diende gefientefijn. De bet een goeö folbaettoao1 bienbp lief fjabbe/ en foube «Mt<
CommifTarifren hier op fpecialijk gedeputeert by fijn Ijem om geen gelb toillen miffen/ berfocDt baerom con- P^nnj
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t
be fabe goeb/en p?ij(t betf Capiteintf boomemen/acco?*
gelever
fal
ter,na dat hy fal gedaen hebben den gewoonlijken keer, beert l)eui öat bp met 3 o ban fijne ,§cDotten/ en 8 of 10
alfo 't by de fententie van den mannen van Leen voorfz ban fijn bcnbel tegen ben abonb foube uittrecben/gelijït
gcordonneert is. Om (als gewroegt en verwonnen,van ÖP Hete boo? be Hobenfe poo?te/ en genomen fijnbe on*
den ftucken en crimen hem te lafte geleit,felfs aengeno- trent ttoe mijlben^ ban ber ^ètab/ beüe Dp fijn bolb ru*
men hebbende by moordadig aflafinat en fenijn gevin- (ten in een berbe/altoaer lip be$ <6ouberneur0 folbaten
ce, het leven te nemen van fijn Hoogheid , en van mijn
fijne ^cljotten beöe bangen en binben / op bat nie*
Heere de Prince van Orangien, by bevel en exprefle la- boo?
manb
ban befelbe fijn boo?nemen getoaec too^benbe/
fte van den voornoemden Prince van Parma) gehanfoube ontlopen om tik ban tree ftab te toaerfcljoutoen :
gen te werden aen de galge, en daer na gedeelt te wor- tjp rjabbebaer niet lange getoeeft/ of ^aultepenne
den in vier quartieren, op galgen die gerecht fullen werbaer met een goeb beel boljc/'t toeln fjp bp ben an*
den opde vier principaelfte Poorten der ftad van Brug- ouam
beren bergabert fyabtit uit be naeftgelegene plaetfen/bic
ge, en 't hooft op een ftake boven Sinte Catherynen
't gebïeö ban ben prince ban $arma toaren/met
poorte, in exemple van anderen : verklarende fijne goe- onber
een
beel
paerben.JBef befen ftoop i0 Ijp fo (luie l)p mog^
den geconfifqueert. Gedaen en geuit te Brugge,den laet- te toeberom na %iu geneert. <©en ïieutenant banben
ften dag van Julio anno if8i.
3&efeboo2f3 fententie geïefen fijnbe/ toierbbetbobe Capitein tempel / toefenbe mebe ban ben aenflag/ en
licbaem ban 23afa ter pecrtg-fteerte gcfleept rontfom met fijn ujoeber baer in een0/ïiabbe boben be befettingc
tfege»
ÏJBEI ' O'
Den 'Z&urg/cn baer na aen een galge/baer toe opgertcbt/ ban ttoe co?psS bu garbe / alle be refte ban be ^cljotten
ber't \u gehangen/ en ober elbe 3ijbe ban fijne benen een biab boen bergaberen op een plaetfe genaemtbe Clufenpleitt
ttjacm
ban
pampterS/ boifcb?eben niet grote iftomeinfe letteren/ acljte? bes? <©oube?neu?0 fiuisf/in meninge fijnbe fo be?*
eene in ^uttfe en Het anber in francoife fpjafte/in- re fijn b?oeber boo2 be pookte quam/en be <6ouberneut:
(jet
jfrancff*
co
23afa
be Reutelen niet tóilbe laten bolgen om fijnbzoeberen
e
nabolgenb
' tjoubenbe
Defen isUit
Francifco
Bafa :Italiaen, achterhaelt en over- 't bolft in te laten / batfe tik met gctoelt fouben nemen/
wonnen van verraderye ,enaengenomen hebbende te ben <6oubemeur boob te flaen/ en be pookte openen/ en
vergeven,en anderfins te benemenen het leven van fijne 3(jnenb?oeber mettet boln in laten foube t bocB tiit toasJ
Hoogheid, en mijn Heere den Prince van Orangien, niet ban nobe/ boo2 oien ben <©ouberneur befen Capk
door bevel vanden Prince van Parma, Generael van tein/ w Dem tot bien tijb toe getroutoeUjn geb?agen/ett
tn allen plactfen bacrfjp gelegen nabbe toelgtQueteri
den Leger des Kon ings van Spangien
7®z fcö?iften tocber ban fnnen benen genomen toer? | fjabbe / niet guaebs* bertroube / fo beben ooh niemanö
benbe/ fijn befelbe genagelt aen be ttoerecftt-ftaenbe banbe bo?geren/ toantfp toarenoon mettefelbetoet
pilaren banbe galge/ en Op toerö geleit op een fioge een0/ Dabben be minfte acljterbocbt op be ^cbotten
/ ber Dalben ^emple gebomen fijnbe boo2 be poo??
bann op 't fcöabot/ en in bier fiucften geRoutoen/ en aL niet
te/
en
geroepen Debbenbe batmen Ijem inlaten foube/
fo geftelt Det Dooft op een pfere pinne boo?f!agen op een
ftahe boben «§inte Catbarine poo?te / en be bier guar- bat Ijp eenen goeben buit iiabbc /ts? fijnen b2oeber ben
luitenant / baer ban geabberteert fijnbe /gegaen op
tieren op be principale pookten ber ,§tab.
^e ÓB?abeban €gmonttoerbmebebefcbulbigten 't.StebebuijS aen ben Capitein en (officieren ban bec
fcljulbbaer acnbe boo?f3 faben bebonben/ftem toerb ^tab/ berfoebenbe batfe bpben <6ouberneur fouben
boo2 eerft belaft in fijn logiiiS te blijben/en boo? be0 ^er- gacn om be ffeutelen/ om 3ijnen bjoeber / bte met eenen
togen bertreh Ijceft be f)2tnce ben <©?abeban €gmbnt goeben buit guam/tn te laten. Cojnelid ïsriebaert Caboen boeren op t Cafteel ban ^lutó:bocO alfo be ^inpitein ban be3©acDt/d§cijepenban ber ^étab/fjebben*
biennaebtaengenomen/
be toac^t op't^tabbuijsf/ljeeft'tfelbe
te
Oem ioö
om gelaten
fijn jonnljeiög
toille na
't felbe
bergaf/të l)P na- bc
goebtoilltg
toantfp geenperijhelb?e^
maelö
/ en berrrou
©2anbrij&.
ben/ toefenbe 00b rebelijb fterb bangefelfcbap enbe
•„ b
^alfebo toerb boo2 begeren ban ben Confnft ban poo?te beguaem / Bebbenbe b2ie of bier toinbetten acfi*
*«"
te
©?anbnjb
na^anjsf opgefonben/altoaerlipopteinfo2ï>^tj3 manen en confeffien
nieuö geeramineert en onber- ter malhanberen: be <6oubeweur maebteoob gene
ftoarigpeib be fleutelen te laten bolgen/bebal ailenrip
Par*
't
ban
fententie
bp
bp
iö
eintelijb
en
/
toerb
D?aegt
wè?
m!t
parröf n lement albaer geconöe mneert ïebenbig met bier paer* batfe niet banbe toinbetten open boen fouben. SiibujS
üancen oen ban een gefebeurtte too^ben/toclne fententie ben fijnfe na be poo?te gegaen/ en Debben be toinbetten geo*
pent.Co2neli0 ^riebaertboo2noemt belafte be boderen
Betogen. M <0ctob2iö ter eref utie geftelt i^.
(Certoijlen ben hertog ban JCnjou en be prince ban be toinbetten te grenbelen / en maer een tfeffensf te ope*
(Ötangien noen toaren binnen 252ugge/bregen fp be tij- nen/en Ijp i$ metten poo?tter gegaen tot aen bet niterfte
ttmge ban bet berrabeltjfe obergebcn ber ftab ban %kt/ toinbet/om te fien of alleg toel toaö/'tfelbe geopent öeb^
gefebiebben 1 2ïtigu(tt 1 ^ 8 1. baer ban bc$2tnceban | benbe/iief tempel met eenige banbe fijnen binnen bet
orangien
/ bennenbe
bangelegen
ber felber
(ie boltoerfc genomen/ en fienbe bat fjetonber-toinbet ge«
öe/ feer bebroeft
toaö. b'impo2tantie
5^e ftab %kx iö
ontrent
(loten toa0 / neeft ter(tont ben poo?tier boob gcflagen/
x grote mijlen ban ?Hnttoerpen/cn niet toel fo berre ban en ben boo2f5 Mvkham ter boob toe geguetft:ben %uU
IBec&elen / opten bleinen toaterbliet $ etfje/ fiet i$ een tenant ban tempel guam ban binnen be ftab/oberbiei
be
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be2502ger-toacl)t/ endede de grendel 100/ en opende tuffeben bet boln ban $arma en bet bolft ban ben ï^er*
fo De toinbettcn / en bomende bp fijn b?oeber/ namen be tog ban 3Cn jou/ be toclbe gelegert fijnbe tufïcben be fte* muriftu
ffrutelg/ opende de poo?te/ en lieten al (jet bolbinbo* benban 3Duinfterben en 3Bpnocrbcrcc/ ban be $ar* rcr nr £\
men/ en Dat met fnlnen (lilbeid/ datfe genocgfacm bin* mafe ücfp?ongcnfünoc Oen blocbciijb getoeert Ijèbüen :
nentoareneermenfegetoaerto02de/ botseen banbeg ben 23aron ban 23alaneon/ biebaer na<0:abc ban ïBijnof»
toierbe/ bleef baer gebangen/ fijn bane en hop ócreje«Bouberneurs' folbaten/genoemt SCntïjontë <£racp/ont* ©arar
fpjong be ^crjotten / en riep totte bo?gecen aen Jpranf* nette tocrb genomen/en baer bleben tuffcljcn 4. en 500 neom»
man& €02en/ datfe berraben toaren/ enmaebte al* ban $acma0bolbbood/ dc3francoifcn leöcntocinig
larm / baerentuffcDen togen be bpanben al binnen / en
too?benboo?€apitein tempel geleit tot ober be $oog* febabe.
<©en 19 2Jugu(ïii^ ben ^ertog ban 5Cn jou metten
tyuggetoe/altoaeröem geb2aegt toerbe banKlb?iaen $2incc ban <®rangien en alle baer-liebec ftaet ban
ban guiten/ ïuitenant ban ben 3©tjbe/toatter te boen 25?ugge bertrocbenna bc (lab ban<©cnt/ altoaerbe
ksij toatf/bat bp fulb rumoer rjoo?be*be berraber anttooo2? bier Hcben ban ©laenberen bergabert toaren/ mam
be batter een lofen alarm toa«ef bp be Hobenfe $oo2te. men albaer gereetfebap maeftte om ben hertog te om*
2Cb?iaen ban 25uiten fijn getoeer gebaelt bebbenbe fangen en te Ijulben altf <©?abe ban ©laenberen : rjp i.d
guam baer mebe op flrate/ maer bp toerd terftont doo? albaer feer magnifpelijbeningeljaelt ben 20 Sliugu*
jgempel met net bloot getoeer na bet Dooft gcflagen/en fli/ bocbbetoijlc ibbe inbomften ban 2Hnttoerpen en
fo bP 't felbe met fün ftob niet Ijabbe berfet / foube baer 252ugge bier bo?en bebbe eengbeeltf bcfclwbcn / fo fou~
'SST öood gebieden nebben/ docbÜPQuamdaecongeguetfi bet ben lefer mogen berbjieten / befe inbomfte ailjter
i-ensS ntct af: be bo?geren't berraet getoaer to02dende/mein* toeberte berïjalen/ berfjalben top 't felbe fullen laten
^,i/üan ben tjaerte begebenna demeruten op Cjaer alarm of blijden /feggenbe alleen batfefo mangnifijben bofte*
ioop-plaetfen/maer bonden 't felbe niet boen : mitf bien lijfi getoeeft t tf / batment qua lijft foube bonnen ber bete *
be «Schotten be Uoenen ban be (Iraten befet [jabben / en ren. ^erbalbcn top 't felbe baer mebe boo?up gaen fuU
|nce
1
bepaerbenbieban buiten ingenomen toaren/ renben len/ allcenljjb een toeinigberBalenbe banbe ceremoIlerna toozallcbeftraten/ fobat beboteren niet bp benan*
niën bie op benbag banbe ïjulbinaegefeljieb 3ijnop
beren bonben bomen / om ben bpanb te becbjujben ofte , 't b02tftc top mogen / bocb fo pemanb luflig toare bier
refitferen. ^erbalben bele/ niet ronreetjt met b?efe be* ] ban b:cber befebeib te Bebbcn / bic toijfe ib tot bet boer*
tangen fijnbe/ liepen na be beften/ fp2ongen baer in en ben / tact ban ten felben tijb in b2ufe uitgegaen / en ge*
toainrra
ftoommen baer obec/eem'ge baer in bcrd2inbenbe/fom* b?ubt binnen <0ent bp €o2nelii$ be ücbenare.
migc berftafeen baer ten beften fp bonben/ben <©ouber* ZDe bulöinge iö gefcfjieb ben 2 3 bec felber maenb/
neuc ontguamtmet groot pecijftelinftjn fjembe ober baer toaöecn groot tbeatre of toneel opgerecDt op be binnen
ijebeften/en iö met een ftiein febuitgen ober bessf ^tabg merbt / baer op men blom met trappen / al met groen <3ent ge»
cracljten geraebt: be bpanben leef ben feer to2ebeltjb bebleeb / baer ober nocb gefp?eib toaö een gout labcnftinnen ber (lab / al boob fmtjtenbe ban bo?geren en foï- bleet met 3ijben geto?ocBt boo? ben ^ertoge/ tic albaer «3?abe
ïiatenbtcfe inbe furie bonben bchomen/ moutocnen een toetnig boo? benmibbag berfebeen met allenjne ban
feinberen / jonnen / 25agijnen / nocD be oubeb?outoen peeren en ftaet/ mitfgabersi be peeren jjBagf ftraten en
in 't«©aflbuiö niet berfebonenbe / fo batmen meent €>fficicrcn / bp na opte manier atë ban fijn inbomfte.
tatter meer ban zoo b^outoen en binberen beijalben €n toefcnbealfo op'tboo2f5 toneel /fotoerbe albaer
acu-fee mannen boob bleben / bele maegben en b20utoen een blein barangue gebaen bp be J^eere (Capart / üaeö Dlbuit
luerben gefeboffierten berbracDt/ be ^§tab toerbge*
/• b'oo2fabe
in bo?te ©laenberen
/ berbatenbe
penfionarijef
en eerfte
pionder t en berooft / be bo2geren tik na gebonben toer* bie
be Staten/
^tebenen
gemeinteban
fcenen ben boo?eer(l berfteben babben boo?befeto?e* (betoeegt babben fijne i^oogbeibte berbiefen boo? alle
te buibetö/ toerbenongenabeljjb bobenfjaer bermo* anbere tot ïjaren $2ince en <D?abe / en op be conbitiert
gengerantfoent/gepijnigt/en grote tormenten aen en contracten met fijn ^oogheib gemaebt in ©2anft*
gebaen/ bier i.ö mebe gebangen getoo?ben Capiteiu rijn/ baer op ben hertog met alle belceftbeib ua fijn ge*
SCionfo ^pangiaert Dit be Staten lange getroutoe- tooonte geanttooo?t bebbenbe/^eeft be felbe ïïacbgbeer
lp gebient babbe / (gelijb top altemetief berbaelt fjeb- (Capart gelcfen in <©uitfcr tale/be formulieren ban ben
ben ) öp toatf feberen tijb te bo?en feer geguetft ge* eebbie beboo2T3^ertogc al0<02abe ban ©laenberen/
toee(l/en toaief nocb ban fijne guetfuren niet genefen/ aen be Staten geöouben toaisite boen / mitfgaberüS be
tefe öebben fp opgefiangen bp een been tot bat f» boob bier |[eben ban ©laenberen en bc iBagtftraet ban
toajö/baer na Bebben fp bem boen guartieren en buiten 45ent/ enberblaerbe ben ïgertogc batbpaccojbeerbe
te $0ö2tcn aen galgen gebangen / maer be rui ter ö ban be felbe poincten en articulen bic in fnn talcfouöcn
Hnttoerpen fiebben eenigen tijb baer na be guartieren boo2gelefen toerben / 't toelb gefcbiede boo2 ben ^ecrc=
oeöacltcn binnen mnttoerpengebjacljt/ altoaerljpop ; tariö llö. üoelanb ban tóimbijfe/ 't toelb gebaen fijn^
de /berblacrdebe felbe €apart aen fijne J^oogljeibdat
ftn BCöö^t«an^ eeclijb i^ begraben getoo?ben
5ilö be tijbinge ban tit berrabelijb innemen eerft tot den l^ecre d'5fingerelli0 daer tegentooo?dig t uit bracb9Cnttoerpen nebomen toaov iö baer een grote berbaeft* te ban een febec recljt alleen moefte ontfangendeneeö
ftctbcnberftagentBeib getoeeft/ en bat nietfonberre* ban de <©2aben ban ©laenberen op baer aenneminge/
ten/ toantfKt Daer feer bicDt opten neufelag/ cnbe* de toelbeobermitsf fijnindifpofitiebadbe geaut02ifeert
naude niet alleen Baer/ maer 00b j^ecljelen/ buffel be boo2f3 ïïacbjefbecre €apart / bic in fijnen name ben
tn ©ilboojden/ en betoijle ö« (lerb toa£/ badbenfe eeb foube pjonuncicren/ gelijb aljf Op tchc/ en be boojfj
geen moet om 't felbe Itcfit toeber te bebomen. ^ocb hertog pjonuncieerbe enfp?ab be felbe uit ban tooo?bc
fpberfagen daer tegen fobelc fp moerjten/ deden bet te tooo?be : na befen bebbcn be bier leben ban ©laenbe*
èlooflcc ban $. 55ernaer0 afb?eften/ op dat baec
ban pui-pur
met een mantel
bpanben daer niet neftelen fouden/ fp fjebben 00b eenige ren
fjjni^oogljeib
op 3rjn
en fettcn
met flutoijnen/
geboebertbebleeb
fïutoeel/
ï»nde ruitcren aengenomen en in de fïad geleid*
Dooft een öoeb ban gelpen (loffe ban ftutoeel/baer om
gegokt toa$ eene gracjfelijbe bran^ of brone / berciert
Jacrdicht op dit innemen van Lier»
met bele bofteliibe gefteenten en peerlen / en baer na fo
$11 Wa$ geen flMpeL fCBot// dan een fCïjalCfte bebenbebier iedenban ©laenderen/ be Staten/ en
boeVc,
be (lab ban <0entaen fyne^oogbeib eed/ en daer op
tïe Lier Vcrrlct rot dejs Coningsr beBoeVc.
riepen met luU
bliefen de trompetten/en 'tgemeen bolfe
de<02ajbe
dres,
deFlan
Compte
vivele
Ander:
derftemmen/
faeibe
to02pen
ult
den^era
en
nlebe:
endere
ban©ia
CapltcinLand
SeMpeL d'eerfte fCfiot^ Verrader in Heer* een grote menigte geltëban goubeen filbere pennin*
overvalt LlftlCfj deVrVerraetdcfladLlerin25?a- gen /bebbenbc op b'eenefijbe befigurebanfijnJ|oog*
band.
$ttij te peerbe/ en aen d'ander 3tjde fijne toapenen. Wt
alfo bolb2acbt fijnbc/ fo ging fijnfeoogbeib nietbefc
ut|lnöe
totcfcB$rm
fc8iedc«nö
3ïugwfttgc
^en 3
gracffelöbe blederen op 't ftcdeljui^/ altoaec de mm*
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tftaet Dabben boen bccctöcn een feec rijbelijh bmtqo&t/ i ïufl toel Baed berotnifi / en bat óp met fcfKititie en fcDa
baec bp Dat genooö toaren be$2incen ban <02angien en be mo(l te cugge totjben. <E)efe fcljecmutfinge buirbe
ben abonb toe/ batjpacma met 3ijn gebele legec
<£fpinop/met alle hc vtöeöcputeecbe ban be^teöen/€- tot
belmannen en£>ff iciectf ban gualitef t/altoaec fp toel ge* aftrob/ bebbenbe feec gcote febabe gelebcn / en boe toel
tcacteect toerben ban albecöanbe fpijfe / en baec toecbe be 5fcanfe en €ngelfe ooa bele febabe geleben en eenig
géfongen en gefpeelt albecöanbe mufijne/ en niet acljtec bolft beclocen babben / fo toa# \)tt niet te gelpben bp be
gelaten om ben anbecen met b?oltjf?Oeib te bermaben. gene tik $arma baec gelaten beeft gebab i acn beiben
't ©ecnieutoen ban be JBet / bie 02öinaerlijb ben 1 4 5Ööcn fijn 00b feec bele geguetfle getoeed / onbec anbe*
3fiug. gefebieb / toaé uitgcdelt tot bifc tijb / en gcfcöte- cei0«Don€acolobe <6onfago albaecin3ijn biel ban
3i)ncerbtecboet gefeboten/ baec ban bp altijb guanjn
be ben 24 boo2 3ijn ^oogbeiö in perfoon/met aflïfïenue ginb.
t©e©2inceban pacma babbe beeltoagenjs bp
bacgsf
ban ojötnarté CommifTariflen. ^esS anberen
toaffec toebec een banguet op Ijet <§taböuté / baec 3tjn bem/ baec op bP 3i)ne geguet(te en een beel ban be
l^oogljeib / be boo?f$ #2incen/ <Öebeputeccbe/oube en boo2naem(le boben titbe becboecen / b'anbec latenbe
tnentoe iBet/toacen bp ben anbecen Oen becmahenbe tec plaetfe leggen / een beel begcaben/ en een beel onbe*
gcaben.^efe febecmutfinge gcft^kUi ben 29 Sfiuguftt,
atébo2en.
5©ejS anbecen baeg0 bectcoft ben ^ectog en^?ince ©m
<0ebucenbe ben tijb bat fijne l^oogbeib binnen <0ent
toag bectoebenbe/fo 3tjn be fMcontenten met alle ban<£>2angienmtt benlieöen (laet/geconbopeertmet ^JJ
Bare derntcn gchomen na be dab ban <©ent / toe- beel ruitecen en boetbolli na <©encemonbe / albaec bp S §
fenbe geder&t met bet nf eu bolb uit halten gehregen/ 00b até <0?abeban ©laenbecen 3ijnintcee bebe/en «ba
menenbe bet legec ban ben ï^ertoge baec ontrent feec beeclijb ontfangen toecbe. <©en ttoeben ^§ep^ g'.
leggenbe/ onboo?fien$ te (taén en oberballen: maec temb?iöbaec na3i)n5Ptoebecom binnen mnttoecpen Sm
&m> 3ijn boo2tocbt be# nwgeité b^oeg bp be toaebt bec genomen / altoaec fp toel ontbaelt en toelbom toaren. Dtw»
©ecbugo toa$f febert be boob banbe <©2a^ [°J
2S*SC 5Francopfen ontbent jijnbe / fo beeft be {l|eete be la be 5fbancancopsf
ïïennenburg gemaebt <0oubecneuc ban ©2ief> f
eten éet> perre/ fBacefcBalh ban 't ƒ canfe Hlegety terftont wn
toge
bolftin(ïago?b?egeb?atbt/ baergoeben moetencou? lanb / <©2oeningen / <0mlanDen en <©becpfel / aen copg
toan 3§n>
{JJïïK tagtegebenbe/ ben bermanenbe bat fp baec manlijn bc 3übe ban be <tfonin& ban ^pangien / gebjb top bec- gjj
baelt Ijebben : ^p bielb alle be platte lanben onbec con- nm
tn Dejj b?agert fouben. ^ienbe nu ben bnanb nabccen en aenaomen/ beeft Bp ficö gelaten atéóf Ijp be bpanben (lag tributie/ of ö^ct'ööcfc metten bjanb. ^cn 2^ f|uïü &™
ccn
t'n|m
$>jnarma£
ba
lebeten toilbe : maec OP belafte ben %ece ban ^etffe; ijebben 3ijn bolb in ^2enterlanb en be Eeben-jlBolben Jjjj
oir*
bal bat Bp met be cuitecpe$acmaöbol&fo lange met eenen gcoten coof gebaelt/ en togen ten felben bagc met booj 5
booï
febecmutfecen foubeopljoubentot batbe bagagie uit meed al bet ncijgtfboltt na Hlocbum toe/ 'ttoelb een r&uni
Dm 29. Bet bojp in feaecbeib na be fiab mocöt toerben ged^beben té gelegen in 't *02aeffcbap ban EutSfiuguflf b?acBt/en bat fjp alf ban terfionb met goebc 0202c foube bletn
pben/ttoee
mijlen ban ^utpben/op bentoatecbloeb
Jj82.
fien te ceticecen / toant Bp toi(l bat be bpanb boel ttoce* 25erftel / en hm mijlen ban ^ebentec. ^et té een derft
maetémeec bolr Oabbefo cuitecenaté boctnneebten/ en toel gelegen dienen/ bit beeft \)p conbom belegect/
ban fip hetiz/ toaecom bet niet geraben toag flag mabenbebaec boo? eenige febanfen om'tfelbete be*
telebecen en alleg te toagen. ^e J^eece ban ^eiffebal nautoen/bocb liet ©ecbugo s baenbelen ban3öti
Beeft bet bebel ban la pecce toel nageftomen / en beeft 3©alen leggen tot «oen / om batfe meenben met lift in
be fcOermutfinge met een goebe coucagieaengeban- doeningen te bomen/ ban be <0?oenfngec0 bielben te
gen / altoaec in 't eecfle ban bül^ 3ijben bele boob blei- goebe toaebt. gjnbe<0mlanbenblebenbfec|Mcon*
ben, ^e^eeceban^ciffebal bjoeg bem feeccoura- tentfebenbelen/até hopman J^encicO ban Welben/
öieufelüuen en gefcbiCBelpen/ en alfl bem tijb bacljt ^>p2ata / ^toactgen en 3©ijbe ban <©outbum.
f$f l)P alienöhcnö na bc fïaö tocgefaöt / be bpanb eben
«Den eecden SJugudi togen eenige 3©e(l-b2tefe ben^
ftacb aenb?ingenbe en aenballenbe. «©otlj fp Ijielben fo beien folbaten om be Becbugofe ban ïocbum af te
goebc ojbaebatfp toeinig fcljabe leben / en ben bpanb locben'tfcbeep in be ifêacne en b?anben tot &een$/
Ötote afb2cft beben / en stjn alfo allenöfeengs en al fcljec- baec na 00b bp 2Cöutoect/ Eeccljftecbe/ item int
ttiutfecenbe onbec be (lab genomen, 3E>e l^eerc ban €toent en ^2ent tot 30 ^ecfpelen mettet getoatf/
BocBepot <0enecael obec Dn jpianfe boetboln / een maec (p bleben bad boo? ïocbum leggen.
m
toijle tjjbö fielt gelegen bebbenbe binnen 45ent/bec^en x 7. 3Cugudt 3ün mfing €nten$ en giacob €n^
^aenbe bejS bpanbg (lerue aennomfle / onaengefien \w
uitte gebangeniflc tot <©elf3ül toonbecbaeclpbec rö&'
nocö niet toaö genefen ban 3ijne fiente / fo té Ijp nocb; tenss
ten^
toijfeuitgeb20ben.
tan^metecnfgeCapiteinen en eenbeel bolj:uit<0ent
tijb beeft <©?abe a©ilbem Eobetop ^e£
öetogen/en Dctft buiten &. ïieben^ pookte/ eenige ban€>mtcentbefe
^affau / een beel brijggbolft becgabect Bebbenbe/ qe&
molenbergen en boogtenin genomen /baec na beeft een beel toagenen gelaben met bictualie en anbece mfft.
fip 02Ö2C gegeben om ben bpanb aen te ballen / 't toein noobb2uftigbeib binnen HocBum gebjacljt/ be bpanb
be Cngelfeen^canfefolbaten encuiteten met fulnen een fcfjanfe of ttoee berlatenbe en bp ben anbecen ton*
feloenmoebigbeib en couragie beben/ batbelBalcon- benbe. <*B2abe3©iUem bit alfo gedelt bebbenbe toocB ^
tenten genootfaebt toaren te topen. ^en ^ectog ban toeberom : maec ©erbugo toel merbenbe bat befe ban
3ünjouenDep2inceban<®?angien begaben baecper? ingeb?acbte bictualie niet lange tegen Bouben non= Jpaffi
foonlijfe op be befien bec (lebe ban <0ent / en fagen bet be / Beeft bit debeben nocb badec belegect / baec gjfi
gebeebtaen/en gabeno2b2ebat fjenbolft foube bein- toel 16 of 17 febanfen boo? leggenbe en toel befet* %^\
fen biebt onbec \jz (lab/ gelijft fp beben. ^aer op guam tenbe: Beeft 00b op fefeecen becg baec omtcent leg*
Set boln ban pacma feec furieufelijït aen/maec fp toec* genbe bem derb boen befebanfen. Z&e 402abe ban
benfogegcoet en toelleftom gebeten met betgeofge- ^obenlo en (0?abe 3©illem boomoemt Bebben boo: be
ftHut uit bec (lab /bat fp niet nabec b02(len bomen /
ttoebc reife omtrent 35:00 boetnneeBten t'famenge*
maec lw bleef in (Iag-ö2b2e (laen / buiten febeutö / biel bmï)t/
en omtrent 1000 ruitecen / met ttoe Balbeca*
omtcent ttoee uren (lille boubenbe. <©e I^ectoge en nonef/ en biec bleine beltducben^/ baecmebe fp na
$2ince ban (D2angien acfjtecbenben Krijgenbe of be
getrocbenfjjn: in 't eerde aenbomen fcBec*
bpanben tioel fouben foeuen obec be ïlebiece te bomen/ ïocbum
mutfeerbenfp tegen ben anbecen te boet entepeecöe:
beeft be meedenbeel banbe cuitecpe in be (lab laten beö anbecen baeg0b2acbten fp 't gefcBut boo? een ban
feomen / om alfo tecdont na ben bpanb te tcecben en be
P2incipaeldc febanfen/bie fp mollen Bebbeh/fo fp be
3ijn ober&omde te beletten, <©e P2tnce ban pacma ^tab ontfetten fouben : omtrent be mibbag Bebben fp
fienbe bat öe$f getogen bolh ban be bulpe bec rui- te felbc oberballen / boobfmijtenbe tik fp baer bonben
ren ontbloot toacen/ alfo baec maec b^k C02netten
/ bk ontrent 7 o (lerb toacen : boo?té fo fcBec- ï«f
paecbe boln bp geüleben toaö / fo beeft \)p op nieu0 ee* beftomen
mutfeerben fp nocb eben (lech tegen be bpanben / mü> }gm
CF01.3L) nengeloelbigenaenbalopbetboetbolb gebaen/ maec belectöb fo toecbe be b?ugge obec be toatecbloeb ge> geWf
ÖP toecb fo ontfangen ban beef ^ectogen bolft / enge^
en men b?acbt baec een goeb beel toagenen met »«rt
rjcoet ban Dct grof gefcDut ban bec (lab /bat Dem&en maebt/
pjobianbe obec binnen bec £ta&/ en cebictuaUeerbe
be
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be <$tab toM meerbec ban te bo?en / ben naetfen nacDt I &* gefleft Debbenbe / (en een uren na mibbage fê bec* 335
toecben nocDttoe anbece fcDanfen ban ben bpanb obec* 1 tcocben/ berlatenbe alle30nfrDanfen/ ennam3ijnen
toeg na «3?ol / af b^anbenbe allcg baec Dp boo? bp tcoft
ballen : met titfe WtotU baec niet genoegenbe / meen
ben fp ben bpanben geDeel ban baec te becb2ijben. ©ec* en paffeecbe. ^oDenïo té Dem niet gebolgt / boo? bien
bugo Dabbe fjen mt bbelcetijb óp fijn boo?bèel begeben. Dp niet toagenö genoeg Dabbe ombe bictualie na te
^e<6;abe banj^oljenlo Deeft fijn bolb in b2ie Dopen boen boecen/men meenb fofe Dabben bljjben leggen bat
gcbeelt. ©cebugo op allee? lettenöe/ 1$ met albecmacDt men Den fo licDt niet foube Debben bonnen berbjijben/
op ben ftoabflenljoopban biten geballen/ en faeftfc toant fp lagen feec toel befcDanft met 18. flerbefcDan*
opte blucljt geb?acUt / en baec bleef een beel goebe foi* fen/ bie met getoelb niet toel te bebomen toacen: ban
baten en oor bebelfjebbeten: een beel blucDten binnen Berbugo merbenbe batfe met Det innemen ban be
ber <§taö / mitfgabectf ooft üw fonen ban ben <0?abe fcDanfe bp ©ertooelbe en Det maben ban be brugge
ban ism 25erge en eenige <£belluiben uit <©elberlanb. obec Det toatec binnen be (lab bictualie totDaec belfe*
ben bonben beogen/ en batfe Demfelftf be p?obianbe
l^tcr boo? tetoas*
be 4&abe ©ecbugo
ban Bjobcnio
toebecom
bectcecben.
fjeeft genootfaebt
baec na be ftonöenaffmjbenenbentoeboec beletten/ enbonbnfet
^tab toebecom fo bnft belegect até te bo?en / be becla* caebfaem baec te blijben leggen. 3£e$ anbecen baegg
ten fcijanfen toebecom innemenbe en becffec&enöe/ Debben fp beflab bolbomentlöfe gefpöfl/ en ban alle
acDtenbebatbe^rab boo?bien baec beeibolc in ge* nootb?uftboo?fien/ 00b be fcDanfen contfom boen
bloöen en 00b in getogen toacen/bc bictualie fjaeft fou* (ïecfjten. ©ecbugo becfpwpbe ficD met be 3jjnen in
be minbecen / baec om Op 006 aen be $?ince ban pac* <©?ol/<©lbenfeel/€foo?/€nfcDebeen€oeberben.jïaanfs
belt en J&aultepenne togen toebecom na tejabanb .
ma om bulpe en afïïfïenttc gefcffceben Deeft.
3&e $?ince ban parma fonb Dem te fjulpe ben <0?a*
Jaerdicht op 't ontfet van Lochem.
Jure beCarelbanifóanffelten ben^eeceban ^aultepen*
LoCDcM ontfet / tegen '0 VlanbgbeLet
ï\m> n: / ijk Rem beefteebte met 600 peecben en 1 ?oo boet*
^00? iPDiLipjS <©?abe Van ï|oDenLo /
ï'-uuw UoIjr- ®^ï»ttgo ïtm^k ban EocDum op eiftben en
5^lefeec net// ben Vlanb VecpLet/
jjiic. fommecen/ bocb boe tod fp alcebe geb?efe ban bictualie
^anbt aLLe <0ob en 3ilt Vco.
Kregen / (booj bien fp niet fo bele Dabben gebregen als?
gin befen fomec en tointec 3ön bele becfebeiben aen?
fp tod ban nobe Dabben / en battec toel 800 man meec
binnen toa$/ fo hü baec in gebluebt toacen / a\$ W be (ïagen gemaebt / fo ban b'een aljs b'anbec 3ijbe op bec*
<Ö5?abeban ^oficnlo baec in gefonben ijabbctot ber* fcDeiben fleben en in becfebeiben p?obincien / baec ban
fler&f nge titt ^tab) en batfe al begonben peecbebleefcb eenige teneffecte geb?ocDt3tjn/ eneenige niet/gebjö
uittebeelcn/ fogaben fp boo?antbioo?be/ batfe boo? top eenföeelje? geDoo?t Debben. ^e §p2ince ban^ac^
Hem niet Dabben ban bruit en loot. <§p beben bagelijc ma Dabbe 00b een aenflag gemaebt op ïfèecDelen/ öan
ftoute uitbalien / en toonben batfe goebe coucagie Dab? Det quam bp tijbjS in 't licDt / en baec obec toectec ttoe
gebangen/ en eenige anbece becliepent/ fo bat baec niet
ben / toant ft* beriieten Den 00b op ontfet.
ban biel.
3&e <ü5?abc ban i|oDen(o toatf getcocben na "ZwvpDen en becbeelbe 3ijn bolft baec omtcent / en ceifbe fel?
5&a Det ontfet ban ïocDem Debben 't Staten bolb *Jjj$f
tfefnpecfoon naSllnttoecpen/ cemontfcecenbealbaec ingenomen Det ^uitf te peppel/ gelegen omtcent een £1 m
öert 3 jjn ftoogDeib/en ben p?ince ban <®?angien/be ge* Dalbe mijie ban ^oefbucg: befgelpc bebbenfe ben &atm>
legentDeib baa 3tocDüm / oob ben noob baec fp in toa* 17. <©ctob?ijsf bet^ui$f te ©atenbutg leggenbe opte J"l^
cen/en becfoebt bulpe en aflï(lentie/en bat fo Daetf mo lÉafe omtcent een mijl ban $ieumegen 00b ingcbre- tcnbotR
geltjbtoa0. ^ep^ince ban (©?angien b?eef be fabe gen/ be folbaten met Daec getoeec baecaftcecbenbe. <naeno*
boojt / fo om be gelegentDeib bec plaetfen / battec bele '©en ^»?oft ban Coebecben biucDte 3ön goeb ban Coe? wcn«
aen gelegen tono/ m 00b om bat 3gneneben baec toecben na belBunflecfe (ieben boo? tuefeban plonbe*
mebe binnen toacen / fuïc bat ben <©?abe ban J^oDenlo cinge bie Dp befo?gbe / toel toetenbe bat beslaten bolb
geacco2beect toecbe 2 ? 00 boetbnccDten en 1 {00 paec* Dem niet beel goebö gunben.
öen/enb2ieco2netten€ngelfeonbecj^02itsf.^e<©?a'' ; <©en 16. <©ctobec Debben hopman Cccm ban
be ban ^>oDenlobeneec(tigbebe fabe Dectelpb/DP toog <§teentoöb/ J©oltec ban 3&002h / en ^iclaesi ban
ben 1 1 ^eptembjie? ban 3&ebentec met omtcent f 000 ^aeclem elfesf omtcent 50. folbaten (leeft toefenbc / fto*
tnante boet/ en *too te paecbe/ uitgelefenbolb/ fo menbeban ftoacte^luisJ/be(lab ban $taffeltin<©; «afreIt
É cancoifen en <0afcoèngecö / ^cDotten/ €ngelfen als? bectjfel be£ mo? genjs in 't opfluiten t}tt poo?te / met m «©b«^
|aebeclanbectf:op be Deibe tuffcljen ^utpljen en 'tDuptf beccaffinge ingenomen / niet ban biec of bijf getoonb pfTei <n*
te
fp bpgefcbut.ö
ben anbecen
/ fp toebeDo?
Dabben ooft
toecbenbein bec
/ fp hethe
Debbengefïagen
eenige /Duifen
en be Kr*
bp 5^02t
Daec 4becfamelben
f toace (lucben
met fnn
en / beelben
en baecgeplonbect
boen pzebiben
<s>tatm
öoin.
Religie.
<t5ecefo?meecbe
be
a*
lange
bijf
00b
«n een goeb beel pioniectf / fp Dabben
leggenbe / bijf toagensf met fcDipfcug* | ün <®ctobet iö be ^ectoge ban ifêompenfiec / be b*mo*
ften /open toagener
cjen
fe$f toagen.ö met febanf bobben / en bele anbece ! babec ban be obecleben $?ince(Te ban <©cangien / me* mam*
gjtfi»
töaaews met bictualie en anbec gcceetfcDap : fp fijn in be befec toecelb obecleben.
55e i^ectog ban 25?abanb Deeft 008 een aenfïag S
_ >ebe O2b2eboo2tgetogen. 3Bl£ fp guamen omtcent Det
Öuprf te©ectooelbe/ omtcent cenDalfuce banïo* gemaebt op Eoben in 25?abanb/en 3ünbaec al een icmrag
tfttim / baec ©ecbugo een gcote febanö Dabbe / en bat groot beel binnen getoee(l/maecfp toecben baec toe* j» *o»
!&■.!
fp be ontfettecjj fagen in (ïago?b?c aenbomen/Debben fp becomuitge(lagen.
^e
p?ince
ban
3Pacma
Deeft
Det
Cafleel
ban
Cam*
dim
be fcDanfe beciaten/fo bat be ^Obenlofe b?pen paö Dab*
ben tot boo? be (lab bp be anbece fcDanfe. ^e<©?abe b?efiiS ingenomen: be folbaten tot i?o. mannen toe&?efM
banl|oDenlo bebe terdont een fcDanfe optoerpen mf^ jbaec in leggenbe 3ön met Daec getoeec baec uitgeto* ^paE
feben ttoe fcDanfen ban ben bpanb/ boo? 't beftttlp ban igen. Wgelfic Deeft Dpbe (lab j&pnoben bp compo* nomen/
betoelbeDP eenb?ugge obec 't toatec bebe maben/ en I fitte tngebcegen/na bat Dp 't toel befeboten en eenige Jan bc
t'einbenbeb2uggenocb een fcDanfe tot betoaringeban j(lo?men baec op gebaen Dabbe : befe folbaten mo(len Sfa,
ben.
be b?ugge /fo bat Dp nu ftonöe tot aen be^tab bomen: 1 baec uittcecbenfonbec getoeec.
©o?bers$ Deeft DP met fönen Eegec/ bat nu feec jjarm»
^ecbugo en IBanfbelt becaetflaegben metbenanbe*
Cen toat fp boen fouben / ban bonben niet caetfaem ben ! gcoot toasf / ban becre 25?ttiTel toillcn benoutoen / ban g?j"
ontfettec^/bie alcebe fo bele boo?öeeIjS gebregen Ijaööen i ben ^ertog banICnjou Dabbe be felbeftab ban alle teoe>
bat fpbe^tab bonben fpijfetuot baren toille/ te ber* I p?obific ban bictualie en munitie ban oo?loge toel boen noutoen.
iörneed al Det garnifoen bin* ! boo2fien/enboben'tgarnifoenbaecin leggenbe /toe*
toaebten. ^ejsnacbtjs
nen HtocDüm lengenbe baec tipt getrocben/ en bebben j fenbe 1». benbelen boetbnecDten/ en biec co?netten
ïaom Den geboegt bp be emfettecsf/ latentie 400. mannen peecben /beeft DP baec nocD W boen leggen 4000. fo
■« tot betoaringe ber (lab / en metten bageraet Debben fp |€rige!fe al.öjpranfe folbaten / becDalben pacma niet
m be beleggecs5 in Daer fclianfen acngegcepen / ban fp 3ijn Deeft bonnen uitcecDten. |Baec felbe geen bictualie
eetoebennabenberg/altoaec^erbugoDemmtlacbo?* bonnenbe bebomen bóo?3ön legec en bolb/ bteooft
beel
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33é bert fien en uranB
«©ofïcn
tiiinb tn
t+Of 1/

toeröen en dö2ben/ is$ öP gebtoongen
opb?euen / en 't boln alom
te moeten
fijn inleger
getoeed
Bier
en baer
garnifocn
beröelen.
inö/bic
en<®ödcnto
toaeibccen
$obemb2iö,
nou
of 1 * toeften
[jet in 14
/ toant
boljca?berbeiben
béel«Den

uit ben <£>o(ïen Babbe getoaeit / 't toeln in menige jaren
te bo?en noit toag gejïett / toaer boo? Ijet 6o?en fm bier
begon te toetben/ entoas* gefcBapen tnöten <©ob be
totnö niet Babbè boen neren / meeröer bierte te nomen :
Öaer lagen bed fcljepen gelaben met rogge en tertoe in
't 3Beden
/ menenöe
rCcffelbaer
©lie1 6entoenen
3BalcB2en/
om
gelegen naBabbcn/
te feilen / Uiein1 't5 en
Deel
boo?fc
toaer
/
nregen
batfe genen beguamen totnb
graeng bat bcgond te poepen en beberben/moden ober
Ö002t fmacnen / fiet be (traffe Dc0 peeren ! Bet toaeiöen
ook bientijb burenbebeel fterne (tojmtoinben/fobat
ober al beel fcljipbreninge ge fcljtebe/ en bele licben Der*
bronnen.
«©en «Dberden Sieutenant QLaxiti metten «D?od
togf
&ttttüyn*
ban €n$ / en fijnen broeber
benbenbtf • ban Coebcrbcn <£bert
an
Bebfcen een aenflag gemaeut op be (lab ^teentoijn / en
oötrtial*
lenen in* 3(jn albaer boojgcüomen ben 16 $obembrn3 bes
nacBtf tuflfcBen ttoe enb?ie «ren/ met omtrent 7 00.
gen*
men.
man (femmige fegaen 800, man) te boete en o. tojnette
pacröen/Beleib boo2feucren ^ocruitbe«II>?cnte/bie
Baer Baboe belooft in bc (tab te Helpen/ of bat f? Bern
aen hm eerden boom fouben Dangen. <Defe Becftfc boo?
öe bellen gclcib tot Ijet mibbcltoe boo? Bet toatcr/en
fiebben be dab beulommcn / en baer in genomen al eer
betoacUtebaergetoaer toerb/ofBaer ter toere (lellen
nonbe : fp fijn ter(tom na be fBarht getogen : baer toag
een b20ii biefe getoaer toerb / befe riep aen be toacljt in
Bet &taöBui$ bat be bpanb in (lab toas? / bntfe alarm
fïaen fouben: fp maren feer berbaed/ liepen na Baer
getoecr/bocïjBe't toagte ïaet/fp (loten Bct&taöBui*
toe/ en Bleiben 't nocl) tot negen uren toe.
fBibbeler*
tijb Ijabbe (€ariö en fijn boln alle be (tab bcrobert / eemgefolbatcn bielcn uttber (tab en ftoommenoberbe
be(len/eenige toeröen gebangen/ eenigc öoobgcfïagen :
öan'tfcBijntöatter ober bijf of fesf niet boob gebleben
en fijn / maec meer geguetff. ^et benbel ban «Trom f0
Öaer genomen / Bet benbel ban 25oenöolt i$ befjeuben/
öemeedefolbaten fünna gaffelt gelopen. «Beboo?f3
(Cajtitf té ten lellen aen Bet ^tebe-Butë genomen/ b?agenbe of fp Bet ^tebe-ljuiiS niet toilbcn opgeben/fp gaben boo? awbioojbe/ bp albien fp met Baer getoeer
mocDten
afgaen/fp
't Bern obergeben.
J^pfein.
öe/
fp fouben
een op fouben
geloof affcBicnen/
gelijfifpoebe
^efeBanbelbemet Bern bat npfein genaben foube op
nemen en Baer Hrijg0-geb?ufn Bouben/ en fouben Bet
Obergeben fonöer getoeec uitgaen. ^e (tab Beböen fp
geplonbert / en mannen / b?outoen en ninberen nebben
fp op rantfoen gefet meer ban fp nollen opb?engen.
!
<©2abe 3©illem Hobetojjn ban^a(Tau Beeft bcibebe
Capiteinen 25oenBolt en Crom/biebeibe nietinber
(lab toaren gemee(i alö Bet oberballen tóerö / m een
goeb getal folbaten albaer in garniföen gelegen Bcbben=
öe / öoen app?eBenberen en in gebanneniffe (lellen / en
Beeft bp Bern befcB?eben ben <©ber(len §fel(lein / ben
<£>berflen ^onop en een öeel anöerc Capitemen/ in
meningc om ober be gene W in öer fane fcïjulbig mog*
ren bebonben bierben ju(iitie te öoen öoen / en hk te
flraff en na berbiende (fp fijn onberb?aegt en fcBerpelijh
geeramineert/maermen Beeft niet nonnen bebinöen
of 't benbel ban hopman 25oenBolt/ öat be toacBt Bab?
öe / tjebben Baer toacljt / ronben en fcljilbtoacBt toel geBouben / uitgefet en gebaen / op allen oojben en plaet*
fen baer men getooon toajS toacBt te Bouben/ nocb men
Beeft niet Bonnen bebinben batfe met pemanben co?ref*
ponbentie binnen bet (tab geBab Bebben / en batfe in
öer (tab genomen toaren ontrent öe <®c(tpoo2te/ fo
ebenöe renbe eenquartiet ban een ure baer getoeeft
toa0/ fp fün einbelp ban öen nrögotaeö b?p en loö getoehen

met
ge*
toadr/
raufectr
tnertf.

'.

fp?ohen. Jaerdicht op 't verlies van Steenwijk.
^tcenWllCn öaec ten belöen 3llöen fo VeeL
CraCBtjSoMlSgeöaen/
1$ VerLojen öoo? clocc en (loVt bejlaen.

€enigebagen teb02en toaé eennrotc (ï02men on- tmi
tocber getoeed/ toaer 0002 be ffBanfe in bc Cuinber tackle
ganfr Bclijn berbaïleu i0 / obermitg alle bc ïDijnen beer fc&au
OUtDl
omtrent 0002. toaren/ en batrer geen doffe en materie Cuft
ban aerbe toa0 te benomen / om bic teeöerom te Bertl». i
maliën / moden alfo boo? Uc tijb bii)bcn leggen : öocB fio^ni
25loftfijl i# gedernt / en be Buifen ban BoUenïjobcn en
anöere plactfen fijn beftt geto02ben.
5Bn j^obember en december befesS jacrs$ fijn öe
Staten «0eneracl binnen SJnttoerpcn bergaöcrt ge*
toeed / om te beraebjlagen ban bele berfeïjeiben fanen/
en onöer anöere opbe p2opofitienboo2gc(ïagcnbpben
hertog ban 2&2abanb/ onber anberen tnljoubenbe:
öat om öe grote BeirnracBt/öieBp BaciöeöocnIicBten
om befe 3SeberIanben tebcrloffen uithc ftoarigBeben
öaer in fp toaren / en toeöerom te b2engen tot Bare ou?
öe rude/ fleuren toelbaren/ Bpbebonö batbe Boden
öer oojloge fo groot bielcn/ öat noöig toajs / öat hc ï|ee=
ren Staten (©enerael / als goebe en getroutoe lief Beb*
bens Baer0 ©aberlanbss/ Baremiöbelen liberalijfien
milbelüB fouben bp béngen / nabemael bat Bet interefl
ban befen Brijg Bun albermeed toasf bcroerenbe/ en
bat BP niet ter toerclb fo feer focljte/ alüS Baer toelbaren/
beBoubemffe en boo2fpocöigBeiö / om toaer toe te eer te
Bomen / Bp nobig bebonben Babbe htfi grote toewdin* ti'eeni
ge te boen / om ben bpanö fo te bejegenen/ bat fijne gro*
te macBt bic BP ooute famen Babbe gcb2acl)t / gejluit
en t'onbergeb^acDt foube mogen toeröen / en b'onberfa*
tenbeb^üb ban fijne bjeigementen : toaeromBp bcrberfoc
focBt batfe fouben intoilligcn tot onberdanb ban b'00?*
loge / bier milioenen in 't jaer / en boben bien noeB boo?
öe toeBomenöe maenöen ban 3Cp?il/ $Bsp 1 %\m\\§ en
3Iuliu$f/ dooooo gulbensf/ al# elüe maenö i^oooo banbi
gulöensS / om te fubbenieren be grote en eirtraojbinari* Igerto
feonBoden/ h\t Bp atëöan ban meningc toasstc öoen
enöjagen/
in 't opbrengen
ban fo (IcrBenbanöeroo?lo^
BeirfiracBt/
al0 öoenlijfifouöe
fijn/ tot berno?tinge
ge/ en om öe Santen a!0 bojen toeöerom in rudetc ban
mogen dellen: toaer op Bp toel boo? öe maenö ban
gianuario anttooo2betoilbe Bebben. <Be ^tatenom
Bern te beter te couragieren / toaren toel gefint en bon*
öen toel noöig Bern baer in te belieben en te confente*
ren / fo berre be penningen bp beguame toegen en miö*
beien gebonöen nonöen toeröen/ fuu\tföat öe gemene
miööelen ban confumptien nocBte be contributien o*
ber beonroerenbe goeberen/ baccboo2 niet meer be*
ftoaert en too?ben. 3©oo? fo beel aenginB be boojfcBie*
ben óooooo gulben / bie ertrao?binar$ boben öebiec
milioenen gebonben fouben moeten toerben/ opge*
b?aeBt/Bettoare bp eenigc capitaleimpofitie obecöc
gene öie ban bermogen toaren/ of anöerfinö. i^ierop
bielcn bele ftoarigBeben / en toilben be <©cbeputeeröc
baer in niet abfolutelijB Banöelen / fonöer naöer Mibe*
ratic mettjare pjincipolen.
Hp Beeft ooh in öeliberatie gedelt öe reformatie öejS
jaerjff en öesf Caïenöiergf / öaer op 00B bele beliberatien
en ftoarigBeben geballen fijn : toant eenige i>robin*
cien befelbe reformatie toilben aennemen/en eenige
niet: öocB BP Beeft öaer opöit nabolgenöe placcaet
geemaneert/ 't toelttin 25?abanö en ©laenöerentjS ge*
publiceert / en öie ban ^ollanö en ^elanö Bebben oofe
öen felben dijl aengenomen. «Bit placcaet toa£ luiöen?
öealbusf:
i
T^RangoiS) fone van Vrankrijk, eenig Broeder van den
■*- Konink, byder gratiën Gods, Hertog van Lothrijk , van Braband , van Limborg , van Gelre , van Anjou , van Alencon , van Tourraine , van Berry , van Eureulx, en van ChafteauThiery, Grave van VJaenderen,
van Holland, van Zeland, van Zutpben, van Mayne,
van Perche , van Mantes , van Meullun , en van BeaufortMarkgrave
,
des Heiligen Rijks , Heerc van Vriefland , van Mechelen, en van d'Omlanden , befchermer
derNederlandfe vryheid. Allen den genen dre defe tegenwoordige fullen fien of horen lefen , faluit: Alfo
het merkelijk en notoir is, dat federt der geboorte onfes
Heeren en Saligmakers Jefu Chrifti ( vanden welken
alle Chriftenen den loop des jaers,en de termijnen der
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tijden fijn rekenende ) eenige dagen verlopen fijn geweeft, fo dat de tijden en termijnen der verlenginge
en verkortinge , en ook derevengelijkmakinge der dagen met den nachten niet op de felve faifoenen vallen alsfy inden aenbeginne plegen, maer ter contrarien verhaeftigen , in fulker voegen dat met lankheid
van tijde veel ongefchickelijkheidsdaer uit foude mogen rijfen , overmits dat de faifoenen des Winters , Somers, der Lenten , en des Herfts op haren behoorlijken tijd niet fouden komen te vallen : waerom vele ge, in den loop des Hemels en der Sterren ervale rdeen
rene luiden dikmaeï gearbeid hebbende , om de rekeninge en calculatie desjaers terechte tebringen, bevinden dat mits men voor eenjaer 365' dagen en fes
volle uren rekent , nochtans metter daed eenige minuten daer na fijn ontbrekende, mits dat de Sonne
haren jaerlijkfen loop in een weinig min tijds volbrengt
dan men gemeinlijk is gewoon te rekenen, als namelijk een honderfte en feftedeel min dan een vierendeel
Tan eenen dag , het welke bedragende alle 106 en jaren
effeneenen dag, word bevonden binnen 1581. van
aen die geboorte onfes Hecren Chrifti overftrekene
jaren , verlopen te wefenden tijd van omtrent 15- dagen ,fo dat den dag der geboorte Chrifti behoorde,
na eerfte inftellinge en calculatie, omtrent ij dagen
vroeger en na byden ftilftandder Sonnenen dekortfte Winterdagen te komen dan hy doet , het welk
metter tijd foude in'twoeft verlopen,
fo meer confufie
langs
inde rekeninge der jaren mede
en eengrote
bringen : So ift dat dit felve in verfcheiden tijdenen
van vele geleerde mannen gemerkt en aengegeven wefende, is eindelinge fo vele daer in gedaen, dat den
meeftendeel der Vorften en Potentaten in der Chriftenheid { om de voorfchreven inconvenienten van
vorderen verloop en onordeninge te fchouwen ) hen
om vele bewegelijke en gewichtige redenenen oorfaken, die al te lange waren te verhalen, eindelijk hebben vergeleken, datmen niet gehele 15 dagen ymaer
alleenlijk en ten minften tien dagen foude korten, in
de gemeine en tot noch toe geplogene calculatie des
jaers, opdat de fake ten beften het immers mogelijk
ware, en tot minftequetfe van der Gemeinten mochn.34.) te verrichtet en geredreffeert werden : daerom ift dat
wy 't gene voorfchreven is, overgemerkt en in rijpe
deliberatie van rade gelegt, begerende, fo vele eenigfins mogelijk, ons ook in alle redelijke faken te verge, te vernoegen metten voorfchreven andelijken en
ren Vorften en Potentaten over het Chriftenrijk,en namentlijk metten groot-machtigften en Doorluchtigften Henricoden derden van defen name Conink van
Vrankrijk, onfen Heere en Broeder, en infonderheid
om onfe lieve en getrouwe önderfaten van onfe Nederlanden metten omliggende Coninkrijken 3 Landen
en Provinciën t'accommoderen , gemerkt infonderheid dat om den gemeinen koophandel en anderfins
ganfch noodwendig is een goed accoort , verdrag, en
Vergelijkïnge te hebben van tijden , faifoenen en termijnen metten felven omliggenden Landen , fo in aenfien van alle onderlinge contracten, verbinteniffen,
fchuld-brieven , betalingen, en alle anderedingen die
den handel aengaen , als anderfins van alle't genede rekeninge en calculatie der tijden en jaerlijkfe faifoelieve en genen belangt. Hebben byadvijfe van onfevoorfchrev
en
trouwe de Generale Staten van onfe
Landen, en die van onfen Rade van Staten daer op al
voren gehoort, geordineert, en geftatueert, ordineren en ftatuerenmits defe, ,datin alle onfe voorfchreven Landen , na dat den 14 naeftkomende dag Decembris fal wefen voorleden en overftreken , men
den naeftvolgenden dag diemen na de voorfchreven
oude calculatie foude rekenen te wefen den 1 j , niet
fal rekenen Voor den 15, maer voor den if, en
alfo houden voor den Kerftdag of geboorte Chrifti,
en den anderen dag naeft volgende den 26, en den
dag volgende daer na 27, en daer na 28 , en fo voorts
toe den einde defer maend Decembris, die maer 21
dagen fal hebben , en nochtans denlaetften dag deffel-

jegenwoordige jaer fal evenwel eindigen fefïe dagen
na den voorfchreven 2? dag , en dat naeftkomende
jaer als fmen fal tellen 1583. fal beginnen den 7 dag
na Kerft-dag voorfchreven , ten dage als men na d'oude calculatie rekenen foude den 2.2 Decembris, dewelk jaer mitfgaders alle navolgende jaren fullen voorts
altijd haren vollen en ordinarifen loop hebben gelijk
als van te voren , en volgende den regel die onfe voorfchreven naburen, omliggende Provinciën fullen gebruiken :welverftaende nochtans dat hier mede niet
fullen verkort noch geprejudiceert worden eenige calengieringen of vernaderingen , prefcriptien , actiën,
van wat nature die wefen mogen, cheinfen, renten,
pachten , huren , obligatien , termijnen van betalingen, wiffel- brieven, mandamenten of refcriptien,
welke alle hare volkomen loop hebben fullen , niet tegenftaende de verkortinge van tien dagen voorfchreven even
,
alfo of fy niet gefchicd waren. Enditalleen
voorhetgene datdit lopendejaer gevallen of verfchenen is, of vervallen of verfchijnen fal, fonder meer.
En dit jaer geeindiget wefënde, falmen voortaen alle
termijnen van betalingen op de felve wijfeen maniere
rekenen als men van te voren plag te doen , even als
of defe verkortinge noitgefchied ware, op dat alle vordere materie van twift of mifverftand geweert fy. Ontbieden enbevelen daerom onfe lieve en getrouwede
Hooft- Prefident en luiden van onfen Secreten Rade,
Cancellicr en luiden van onfen Rade in Braband , Stadholder, Cantzeler en luiden van onfen Rade in GelderlanPrefident
d,
en luiden van onfen Rade in Vlaenderen Prefident
,
en luiden van onfen Rade in Holland, deGecommitteerde Raden van onfe Staten van
Zeiand, Stadhouder, Prefident en luiden van onfen
Rade in Vriefland , Schoutet van Mechelen , en allen
anderen onfen Richter«n ,Jufticiren en Officiren , dat
fy defe onfe jegenwoordige ordinancie en gebod doen
kundigen en uitroepen , elk binnen de limiten van
fijnder Jurifdictie , en de felve wel ftriktelijk doen
onderhouden , na hare inhouden en in der manieren
voorfchreven. Want ons alfo gelieft. Des t'oirkonden
hebben wy onfen zegel hier aen doen hangen. Gegeven
in onfe ftad van Antwerpen, den 10 dag der maend
van Decembrijin'tjacronsHeeren 1582. Opdeplijke ftond gefchreven : by den Hertog in fijnen Rade , en
getekent

J. van Asseliers.
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3&efe toerKó?tinge ber tien basen ïjabbe bc pang bet fff n
<Ü52ego?tu0 bebertienbe ingejtelt/bcrBalben men getooonlijn befelbe noembe be <t3?egó?iaertfe beranbc^
ringe:JP Dceft een 25ulle ban bete reformatie bes ban
hemtüm
jaerg laten uitgaen/ baer in lipte oo?rafeèbefer ^ öagen i'rt
uoatingeberfjaelt / algnamentlijn: bat ban giuüj €e*
fartë tijben af be minuten (toefenbe eentfefïigfïebeel örrtfeii?
ban een ure) bkUt ^onnc bobcn be 365 bagen fe£ «3?rgo*
uren /nber jaer met Jaren omloop maent/noit afge;
troeften notï) geréfcent toaren getoeefï/ ïjet toelfie Op
fcgtteberfclielen eennonbert cnfefïebeel min ban een
bierenbeel ban éenen bag/ Set toelne alie 106 jarenmagüebjagenbe effen eenen bag/fnlrbat bebon?
ben toerbe bat binnen 1581, jaren ban be geboomte De.
Cïmftt af toaren berlopen omtrent i? bagen /bod)
om confiberaticn foubc men niet be geDele 1 y bagen/
maer alleen io bagen afnokten ban be gemene t altula* ttofft
«3?otnt
tien. 3Mt is fietmottjf bes paus getoeeft /bier boo? berfio^
buo| be
is grote ttoift in be geDele <£b?iftenDeib omfiaen/toant
be&eifer (m®oDemen/&ilefien/3lufatienen 3]fêe* tiage Drc
Deren ) be Coningen ban ^pangien en ©?anfinjfi/ tien Do>
mette ^taliaenfef^incen / Debben ben nieutoen <©?cgo^iaenfen fïijl aengenomen/ baer tegens fjebben be
pjotefïerenbe ©o?|ïen ban ^uitflanb. gtem beConinginne ban €ngelanb/ be Coningen ban ^enemarnen en ^toeben be felbetoertoozpen/en niet toillen aen*
nemen notljte acfiterbolgen^n $eberlanb Debbcn öte
ban25?abanb/©laenberen/3Jrtoi0/ï|enegoutoen/^ol=
iartb en ^elanb / be nieutbe fttjl aengenomen / baer je* gen
| gens fiebben bie ban <0elberlanb / ^utpöen / atreebt/
.ven voor den 31 gerekent fal worden: fo dac het <©berjjff el/©?te(ïanb/(a?oeningen en anbere ben ouben
II. Deel

Het feVcnciende Boek.
uen / en be tegentooojDïge «SberigDab en 't ïanD/ mak ï$8:
ftijï behouDen. ©etfcfjètDe geleerbenjjcbben bier ban Kanoeten
DefelbeBulDe en troutoe beloben/toaer*
gefcfteeben/ en öéiöe elr Den opinien flaenöe toillen om oor Dentegenfelben
eeöbp eenen pegelpen ( toillenbe
DouDen/Daet fijn eenige ^uttfe (Cbeologanten getoeeft/
) Deboo2tgeDaentetoo2Den.
toefen
patriot
goeD
öte oefcïjjebcn Dobbert DatDitberanDeren DeöjaergiiS
«fêocDfefee
reïlenionft
rantie DerftaD Eetben aenbe
getoeeft een fe&er tenen Detfhomftg 3llnte-Ch2tfti/ e" peeren Staten
ban J$olIanD obergegeben/ aengaen*
nemen Baer betoijg uit kantel /cap. 7. berf. *?« 381*
toaeroitDeranDeteftaet/ DathpDenifalonDerftaenDe De'tberöanDelDe De# toooiDgea ouöeclingcnöec^e^
tijben
en toet te beranbeven/ 't toeln fp feggen bpöcm enD'ant
DedanDfetooojDe
féerfcen
in opgeDae
het J&pnoDuö tot JifêibDeIbo2g/
blijnelpgeDaentefijtt.
Daer
n BpDen dienaren Desf
€nöoe toeïinmp Defer güefïfe Kietaertneme/ om toooiös? enouDerlingen Der$$erfeertbanl§ollanD/ uit
naember fdber/onlanrbergaDert getoeefï fijnDè
b'een of D'anber recht of onrecht te geben/ fo fal ia/ Den
tot^aer
lem.
öetoijle intooonaebtig ben DaermenDérKi&egoriaen;
I^ocb féner paccaet uit gegeben bpben 25ifTcF)op
fen nieutoen ftijl gèb2ui6t / ooft ben felben in Defe ^ifloban
%uili/ nopenbeDe betoaringeen onberboubinge
rifebe Defclmjbingen bolgen.
be$f Cfj2iftelpen / Catbolpert / SCpoflolijnen/ ïtoom^
§*&
#e l^ertoge ban 252abanD Beeft in befen fare 1582. fen
in De lanDen ban fijne ^eeripbeib en 25tf^
ban %utti.
fKf öcn + Jtèep een placcaet uttgegeben/ Daer bp Dpö&e Domgeloof^/
ten anno berbieDeti bat geen licenten of berlóf meer gegeben fou?
€n boo2tjef
anbere Difcourfenlbopteguetfuw
? ƒ 8z.ufe te too?bcrt / om te fenben eenige toaren / 't toare bictua* ban Den ï|eere eenige
^2ince. ban «©rangten / alss artöere ban
mnen. j|en/ ntuntaenban oorloge/ of eenige anbere &oop> D'eenettD>anDcr3ijDe
manfcBap ban toat foo?te of cjualiteit Die mochten toe*
1581. fijn Den Confnfe ban ^pan* Jj*
geen
uitgefonbert/
be babenen
/ blechen
fUs gien3!nttoeDefenjare
bc'en/
fonen afge(ï02ben / namentlp ben outfïen fo^ ^2
en / of
anbere
plaetfen / na
(joubenöe
De partije
ban /fync
DpartDen/ of toefenbe onber ben getoelt/ of ooft om ee- ne ban fijn lefteboutoelp <©on 3Mego genaemt/Die a««ifi
nige goeben ban baer na bcfe Blanben te brengen / niet na fjem Coning fouDegetoeeft fijn/ en noeft eenen fone $™J*
jegenfïaenDe eenige o2bonnantiert fym bo?en ter con- Die Daer bolgbe / fo bat bp niet ban eenen fone genaemt ' ;
trarie gemaent.
enPÖUip^in'tleben
nu noen regeert bebtelt/Diena öemConinfe toerö
tylattattfijnDe
l)ttftbebenl£oge
flirtte
ban <©?angienïlcgeaio1
Hem<0elp
gebefereert
©berigbeiDen
©e ^2ince ban parma bemerfeenbe bat Den Co^
tinge ban ben lanbc ban ï|oilanb / in IgollanD mebe la- ninn fijnen meefler nu een anDerbpanb tegen babbe/
ten uitgaen ben * 1. Mw 1 D'toeln alomme binnen ben aljsbp totnocb toegeDaen öabbe/ toantalftoetoel be (foi.3)
ianbe ban ^olianD \$ gepubliceerd
€oninftban©2anhrijb bemnocb niet opentlp tegen ®f^j
5©en *o ^eptemb2tö beeft ben boo?f5 hertog nocb Den Coninb ban ^pangicn babbe berfelaert / D002 S
ïaten uitgaen (ener paccaet / aengaenbe be goeberen De inconbenienten tiz fijnen Kpe baerboo? fonDen gtengr
toebeb02enbe fijne bpanben/ of bie BoubenDe fnn ben mogen oberfiomen/fotoid bp noebtanö toelbat Den tcmac
partpe / en ban be abfenten refiberenbe buiten Defe fij- hertog Defe fabe niet öaDDe begonnen fonDer boo2* ?„ n2\
ne Eanben/ in ^teben en plaetfen/ toefenbe onber toeten/ confent en betoilliginge ban ben Coninn 38* oerian
'tgebiebbanbe
bpartben/
in anberein nenb2oeber/enbe ouDe Coninginne fijne moeDer/ en
neutrale/ baer tooo2fcb2eben
bp 0p berhlaert
be felbe al£goeberen
Dat top fjen-ïieDen 006 beDebtelp aflïftentie en Bulpe
conftfeatie berballentefijn: uitgenomen bat be gene belooft baDDe : toaer om be boojfebjetïen §p2ince ban
bie in neutrale plaetfen bertogen toaren/ Den binnen Parma met betoilliginge ban De Staten Der $2obins
fes* toetten nabe publicatie ban befen genoegfamelp cien onDer öem toefenDe/ Die De 5franfoifenfeer toa*
feonbenontlaficn boo?CommifiarifTen baer toe gebe- ren öatenDe/ aeitDen Coning ban ^pangten gefon?
puteert.
Den baDDe Den 3ibt toan ^. ©aft / om De ^pangiaet*
Soater
<anben t.6 gjulijtëbp't€planbban^.|BicBieIö Den
en Italianen toeDeromin'tlanb
tebebbentotaf*
fifïentie/gelijbtopberbaelt
ïieblK*. ^efen^btD^fc
«ufTcöen tufifeben ben ifêacguig ban «éancta€cu3 / ©berfte
beu Co
oberb'SCcmabe ban toegen ben Coninb ban ^pan* De falie fo toel beleibbatterfeer beelboïjr fo^pangtv
ntofiimn gien / en Pnlippo ^troffi/ <©öecfie oberb'acmabe aerben/ Italianen/ 25ourgonDion3S en ï|oogDuitffrt
obergefonben en aengenomen fijn getoeefï/ betjalr$*w
ban
^on
2fiirtonio
Coning
ban
$o?tugael
/
een
grote
©on»n> fcfjeepsf-fïag gefïagen/ al toaet meer ban xooo ^pam ben al De aBalen en 't boin Dat te boren in Dienfl toatf/
«omo jaerDen boob geffagenen berbjonbep ftjn : ten lefïen foDatbP eenmacötig leger DaDDe/ met bele oubeet*
baren folbatert en ^rijg^-oberftensS/ Die ben 6rijg
be boo?^- lange
3Bntonio/
^on
abel
Coninb-^t
ben
fönbe
SSL
gebolgten geerperimenteert Dabben /toant bert
twaïi noembe^troflï en beel anbere 5?rancoifen en $02tuConinn in Dienfl baDDe in $eDerlant/fo tiiè te belbe ge>
gijfen boobgebleben
ent'onber
gebjacïjt/
reflber
febepenban
üNn3Hntonio
geblucbt/
enbp Deboo?
ben b2ocbt toerDen/al0 Die ingarnifoen enbefettinge ia*
^§lag irt't<£nianb ban (Cercera getogen toefenDe /i$ gen /ober 900 benbelenboetbolö/ en ober yo com*
be bict02ie aen be fijbe ban ben €oninö ban ^paugien pagnien paerben/ Diet'famen omtrent (Joooo matt
geblebem
uitbjacfiten: Boe toel Dep?ince banparma ober De
in D?uh uitgegaen berfcOeiben ge* 28000 man niet te belbe D?arfjt / fo bele plaetfen Dab*
^n
*m
^m
~&n
uSSm
ïeinteo tntercipieerbe b?ieben / uit ^panjen genomen ban ben De ftp met garnifoen te befettert. ©ber be ièpangt*
tiptmiK Carbinael <02anbelle en anbere / fo aen ben $20booft aecben commanbeerDen Cfi2iflofferiBonj2iD?agon en
in öjuft IBorillott / Den Kaetsf-beer D' $lffonbiUe / be i|ertogin=
oberD'^Italianen
ïBarioCarDoijn
uft ge
Camillo i^ais/
De lBonte
/ ober De 25ourgoenfe
Den |Bar*
neban^arma/ benf&inceban parma/ Den |Bar= enpeD?oDel
qui$ De lïouDap.S / De peeren ban ifèontigni/ Cap^esf guijjs ban ©arrabon/ ober De analen commanDeerbert
gaei».
en De <0ongnieay ben (€refo?ier ^terc/ mitfgaDergf Den berfcbeiDen iSeberlanbfe peeren üiü 2lrtó#/ Wte*
Üeere ban 25illp: ban gelijften ban Den %bt ban gou/ en anDeren/ al0 De l|eere ban IBontigfn^/ De l§ee*
&. 3©afl aen öicbarDot / ban §petro HDobjanDino aen ren <©ab2ielen POilippeDe Eüjueg/ De<©2abe $W
De boo2ttoembe J|ertoginne bah ^arma / en ban meer lip0 ban €gmont / De €5?abe <©ctabio ban i^anfbelt/
De <62abe ban|Banberfcbeit/De ieereban %m#/
anbere aen Den Jfcincc ban parnia en anbere»
5SocB té in D2UK uitgenomen feher boeruen gein- be 25aron ban 2Cubignp / De ^eere ban iBannp : ober
frfjeiöen
KK
tituleert ï&olttijcg onDertoiiüS/ infjouDenDe Diberfeen De ^oogDuitfe / «föjaef Carel ban IBanf belt / De 452a*
mme? feec getoiebtige argumenten en betorjsS-reDenen/ en be ban Sürenberge/ De <02abe ban 25arlafmont/De
raten uit gefonDcect fo toelin <0oD$S toooib/ até gefch2eben ^eerebanjFlopon/De J|eere ban HauItepenne/KO*
Bcgaen, ^epfCrii^e cecljten/ en autoriteiten Der ^eiDenfe bert ban 45umberg/ 3Ioban IBauroguesf en meer
fcb2ijbi?ren/ baer bp ftcacuteujb betoefen toerD/ Dat anbere: gelp oon la Motte onber hem DaDDe een
niet fonDer oo2(abe en treffeltjne motibe fijn €r* regiment ban 10. benbelen/ 5prancifco ©erbugo/ 25iltellentieenDe «©enerale Staten ber bereenigbe &v gp / De 25aron ban ^anault en anbere/ Die bier en Daer
Derlanben berfoefeen Datmen met nieutoe eeDen Den genoemt toetten, (©ber alle De toelfteDep2ince ban
Coninn ban ^ifpanien enfön aböcrenten fouDe berfa- ^arma alsj Capitein generael en opperfle ©eltDeer

<&•
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toaS oéftieöénöc/ al toelb boln ben Confng ban .gpan*
gtcnoberbe tffoooo gulbens tei maenbtoaSBOflen*
be/beijalbenbeBoflcn ban 't gefcbut/ pioniers /amU'
nirie/ gereftent*
bib?es/ fpions en anberS/ bat Bier in niet en
toerb
tttat
11 ttati

njou

ban 3iln jou
en bebolfc
Staten
ben"®toorhertog
een maebtig
oroor
bpben<©enerael
anberen/Bab*fo
f rancoifen/ i§oogöuitfen/ ^toitfers/€ngelfe/,§cBot*
ten en $eberlanbers / baer obec ban gelijben erbarene
en toel geerperimenteerbe <®berflens toaren t omman*
berenbe / toaer ban top oe p^incipaeffte 5f rancoife Co*
lonellenm't 16 25oeBgenoemtBebben /bie Bern boo?
Camerin al^ öp bat ontfette / bergefelfcBapten : baer
bp nu mebe guam en gebómen toas ben itëacefcfjal
be25icon/enben <02abe €arel ban jjfêansbelt/fonc
Uanben «fcabe 2flelb2ecbt ban ïBansbelt: ober be
€ngelfe commanbeerbe ben <©berflen gioBan $02its :
beBalben bien toaren nocB in bienfle be regimenten
toanbe peeren <©2abe pjilipsban J|obenlo/<tö2abe
3© iilem HlobetoiiR ban kaffan / be ©2?Beer ban j$o*
öenfaren/ ben Éieutenant «3oubemeur ban ©2ief*
!anb / ben <0berflen gjon&Beer ^iebericg ,§onop / ben
Colonel 3^o?p / ben Colonel fffelflein / en meer anbe*
re <©berflen/ lik fo in 25?abanb als in ©laenberen toa*
ren/ en Babben be Staten <i3enerael genocgfaem be*
toilligt be bier milioenen 'S jaers/ beöalben be tfooooo
milöens / btefe mebe genoeg / bocB met. grote ftoarig*
Deib/geconfenteert Babben optc maenbenban3ïp?il/
3lfêep/gjunius en^julius betf toebomenbe jaerS/be*
Balben bat ben ^ertog ban 't fijne enbanbe fecreteaf*
fiflentie ban ben Coninn fijnen b?oebcr baer bp toas
boegenbe/ in boegen bat Min partpen feer maebtig
toaren / en ijen ba|t pjepareerben tegen Oet toekomen*
bciaer 1583. mcttoelhepjeparatien en anbere ban*
beWngenenberaebjlagingenbitiaer ij8x. eertetnbe
nam»

<$i. ttben Beginne ban ben jaw i?8?. öeeftbel^ertog
xban252abanbgefonben bendeere ban25onnibetna
«nöBo> oBinböoben/ een flebeRcn gelegen in 25?abanb inbe
liban dempen opten bloet bommel/bier mijlen ban 's^er*
ianfo^
in te nemen/
1 mgc^ «gen-bofcö/
be boo? eenen om'tfelbe
folbaet genaemt
Jgeinaettbelcib
ben toerben*
^cljec*
men.
nier/ öte be gelegentbeib ber jStabtoel bebenttoa^/
f$ baer boo? genomen ben 7 gianuarp 158^. 'jsmo?*
QenisftuflrcD^n+en ? uren: fpbebbenbefïebebeblom*
men / en isS be boo?f3 ^einfeen b'eerfle getoeefl hit bin*
nen berfïebe Quam/ bptoerb ban fijne mebe-gefeüen
ftlocftelüK gebolgt / en boe toel fp ban be toaeft t rafton t
ontbebt toerben / en batter alarm gemaefit toerb/ beb*
ten fp Oen feerbloebelijb geftouben/betoatljt terflont
öoobflacnbe/be refteber folbaten/alfofp ben niet ter
toeer nonben (lellen boo? ben onberfienen óberbal/ beb*
ben b^n op bebiucfjt begeben/eenige ober be beflen
ftoemmenbe
fijn 'tontbomén/
b'anberenagebouöen/
blucbtenbe
nptcflerHte/fjebücnteenigc
bagenbaer
botö ten leflen bpaccoojt obergegeben/ enfijnfonber
getoeer baerafgetrocfeen*
^n b'eerfle inneminge fijn
omtrent
50 36lbanoifenboobgebleben.
>tftt>
^aer nabebben fpoon J^elmont mebe ingenomen/
'int.
't toelb tyk molen ban baer gelegen i# 1 op een blein re*
bierfeen genoemtbe 2Bbe/ en Beeft een taemltjB fterft
Cafleel/'ttoelb Betgarnifoen
uittretbenbemet
Ben getoeer. albaerleggenbe opgaf/
3US men nu meenbe bat ben hertog ban 9finjou/
i^ertoge ban 23?abanb / $c, lik fijn p?incipaelfle leger
ban 5prancoifen en ^toitfersS geb2acBt Babbe omtrent
ie (lab ban senttoerpen/ onber bejeel ban bie albaer
tetoillenboen monfleren/befelanben fotljt te berïof*
fen uit be fïabempe ber é$pangiaerben/en lik toe*
berom teb?engen in Baer bozige fleur/ boo?fpoeben
toelbaren/ enbefelbe regeren bolgenbe Bare p?ibile*
öien en toetten bp Bern bef tooaen/ fbmen be£ bafle
Sope Babbe en Bern niet banalless goebjstóe bertrou*
te/ fo beeftmen geBeel Bet contrarie bebonben : toant
fijn l^oogBeib niet bonnenbè ujben ^e regeringe ber
Staten <6enerael/ oob benijbenbe begoebejonfle bie
Spfag bat een pegelp toeb?oeg ben #?ince ban <©?
H. Deel.
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i rangien / Wet fitD bunhtn bat fijne autoriteit baer 0002 ®f pr»
| te feer berfeleint en betöonbert toerbe/ toaerom BPaK"1
tot berfcbeibenrcifen Bier op raebgeBouben Bebben* enairn»
i be metten ^arefcljalban sst'ron / be <©2abe ban^§. f°"J»f'
2ünjan/be J|eere ban Jparuaccjues/ ^aiffebal/ bt™^t
€>uinfap/ Ia 5pargp/ ia Jpougcre/ en cenige anbere mom
toat Bern te boen fïonb/ bat lip b'auto?iteit ban ar\fm\u
aDfolut ^?inte foube mogen Beböen en bebouben/ tocl- JJHit
«e Ijp tot bk ttjD maer in fcbilöerpe babbe: bat fjpmnm
ooKtotbicn tijbtoe berb?agen Babbe alleontoaerbig; tf ma6
Beben bicmen tegen eenen $2ince ban3ijnber quali; ban
teit Babbe Bonnen bcbenften/ ïjoetoel BP niet Baboe
©p
t f and.
berfeboont fijne mibbelcn/ 't bloeb fijnre bienaren/noclj f**9*
felftf
eigenalM
perfoon
't toelbarenmeinenbe
btft# labboy
^JSk
en batf(jnbefen
niet boo?
tegenflaenbe/
bcm ban
tiert
te befligenmet lijbfaemBeib inbe autoriteit /Dp met 'anbe
een ongeloofïijue berbjaegfaemBeib en fatfumoebig bnSacc
Bcibbaerin bp na eengebeel jaer Babbe bolOert/fon* tmtiA
ber iets te b02beren : be ^taten fjaöben Bern toel toe* Jfcfc .,
gefcib batfeBem foubenin Banben flellen beabmini* jKJ.
flratie berfinantien om bie tegeb2iiiben in ben noob
ber oo2loge/maerfp Bielben bie aenfyen enbetaelöen
Bern met pampier en b2ieben: inbe fabenban v»inc
bomeinen Banbelben fp na Bun goebbunften / fonöefc
Bern te bennen /in boegen batbp Bern niet anbersfag
ban Ben te bienen boo2 een cijfer/ een beelb offlatue/
en eben gelijb ais ben €erts- hertog USatBias ban
BengeBouben toas/tontraciebe contracten met Bern .
aengcgaen/ Babben Bern geb2ongcn een fóaeb ban
,§tate te maben / beel eer boo2 beroerten ais boo? toet*
telijbe betBicfinge hit een P2ince boen mag : men
Babbe Bern tegens beoube 02b2ebes lanbs gebtoon*
gertb'öuoenaagtTcraet ber (lab 3£nttocrpente conti*
mieren: BP fag bagelijrbóo? fijne boeten fïecben be
folbaten bp geb2eh ban betalinge/ en in plaetfe ban
'tgelöbatfe B«m belooft enbetoilïigt Babben/ bjacB*
ten fpBem rebeningeuit genoegte gemaent ter belief*
te banbe $20bincien/ en men paeibe Bern niet ban
met papieren tooojben/ eneenige particulire beben
baer mebe Bun pjofijt en boo?beeltot gebelen onber*
gann ban begemeime en ban Bern Baren $2ince : baer
en
boben p20cebutenbiemen
feibe BP niet te bonnen
fcBeiben
aertbe behagen
Catbolijfte b'onbe*
pleeg*
ben tegen Bet tractaet: men Babbe tot252iigge boen
gebangen nemen in be Capelle fijns logements/ be
CatBolijben lik albaer ter il^iffc tjtiamen/ fiellenbe
poenen en bjeufeen / en boenbe onberfoebinge op be ge*
ne bk in 't Beimelijh baer ban oeffertmge beben binneti
Bun buifen/ enfonberïinge \i)ti& fuïr geöaen aen ee*
nc252Uib/ fonberbat BPbaer tegenSeen tooo?bBab*
be bo2ben feggen/ bat ujne toelacbtinge en reputa*
tie boo?gcBeel CB?iflcnBeib foube berlojen gaen / mits
Bp geboogbe be berö2ucbinge ber CatBolijÊen tegen
fijne confeientie/ in boegen batï)p fulr alles gebogen*
be onber fijne oogliituingeen goubernement fijn per*
foon alrebe foube Bebben getoonnen ben name ban
een SCtBeift of gobïofen P?ince in plaetfe ban alber
CB?ifleüjbft : bat BP baerom tttBlxitl^ bp fijn felben o* 23ebikiï»
berbacBt Bebbenbc / Ijoe \)p bier in foube mogen reme* £bS
bieren / en bébonb gene anbere ban btft ttoe uitecfle gcnctm
toegen open te fiaen/ b'eene boo? 't bedaren ban3ijn Wttintè
loffelijbeboojnemenen mtre&infe ert bectrefi ban fijn x™tow'
'tlaetfle berfoefc '*
b'anberebanfüneaurojitcit
perfoon uit befe banben/
bantetjanbBaben
en mainteneren
boojflerner Banb eenes finten /fienbé bat ben eer*
flen fijn lof feer nabclig foube fijn / bk baer boo? foube
befmet toerben ban te groten liebtbeerbigbeiö : fo ijab*
be Bpin fijnen $5abe gocb gebonben ben anberen ter
Banb te nemen.
31'jn
bat be
bebohb
2WS Bp nugoeb
boo?bcei
eigenpeeren
ooft Baerben
bic boo2fcb2e
bonben/
boo?ncmen
Bier in toaren foebenbe / Beeft Ijp ben 8 ganuarp bc$
abortbS tericn uren al rebebbe fijnbe/bpljem ontbo*
ben be b002noettibe fijne ftttttt üaben/ berbalcnbs
Boe bat Bi' blacbten Babbe geboo?t/battot ^utnber*
ben tuftCbenHSonfieur CbamoiSert be boeren gro*
te op?oer en gneflte toaS öntfiaen/ baer ober eenigc
boob gebleben toaren/bat bp baerom ban meuinge toas?

ï$S.
Het fëventiende Boek»
fetbe
&p foube
blijbenmette
tot '£goebrren
anberen
tm Heerebe la jpouöcre fijnen ^dfïtièefier albaer te Cfjamoté
baegs? / en Bern
bat lip
ban batbertrer
ften foube
fenben/ om ben ophoer te bebrebigen / trte baer omdaen ban
ben l|eere Sfbmiracl CrefTong/ Detodfte 43011*
toag/uitbrefe batfulx fijne fafte mocftt beraeBtcrcn/ berneue
of j&upcrïntenbent toaö ban alle be fteben
toant Bp oerefolbcect toaê / bat BP op eenen bag fijnen
banbettoed-cjuartiec ban ©laenberen/ en albaer fijn
toerft
't
tn
(leoen
en
plaetfen
n
berfcljeibe
op
aenflag
Dutsf Bielb
al0 Ijp niet
/ toiensTDegnütóanberen
CDa*
foube dellen/ en Hem meeder banbe p?infipae!(te (le- mois
ingenomen
ftabbet'frfjeep
in fijn toa£
abfentie.
oen maften. %a 5fougere ftabbe ftem geerne baer ban baeggben
16 toefenbe^onbag bebemenftembertcec*
geertufeert / en ontfcnulbigbe Bern baer ban fo be*
met /o bele goets* alg't ben boorf3 Cftamotg be*
Ie Bp mocljt / boen ficnbe bat Bet een gerefolbeerbe fafte ften
liefDe
: bocD al eer te bertreeften uitte boo2f3 deben/toil*
toa£/ boojbien ben $?tnceban «©rangten bienbag
be
be
boorf3
be fianb ban <0ri)fpere Bebben/
ban bat Bp met alleCÖamoijS
en ban'tBaerlanbftlacft*
©rugge
ban
bte
ban
ftlacftte
be
(boor
fijne en be.ö böorf3 Sdbmiraelö goeb mei
ben tëipe/ bte baer gcfonben Babbenom
©en ten.te boenj Daer op feer geïnfideert Babbe/ batfïj* fijn eigen toille bertroeften toag fonbergebtoongen te
gertoa
toaer tn be boor f3 <0röfpere ftoarigfteib maftenbe/
toiUDCfct
tn toilbe boorfien / al eet baer meer* fijn/
ne ^oogïjetö baer
ber ftoarigöeiben ineonbenienten uit ontflonben/ fo alfo Ijp baer noeft meer ban boor 1000 ftronen aen
fijn
mntam Beeft BP ben laft aengenomen / en Bebbenbe ben fel- goeberen en meublen moed laten/fienbe nocBtang bat*
ter geen anbermibbel toaov Beeft Bern een blancfje bp
fö"c
ber? ben boortg belad tóatB»» boenfoube in anbere plaettroube.
fen :fonb ooft ben l^eere «©efpfes* Colonel na 25rugge/ ftem geteftent gelaten / feggenbeBp mocftt baerboberi
om baec alleg te befcnicften bat BP ftem in la(l gaf: fcljrrjben toat Bp toilbe / 't toelft be boorfeftreben «©rijfpere met brieben ban crebentie ban ben Sfibmiraei
fonb ooft fijnen groten $robood la ©aïette/ onber 't be- (Creflong/baerna aen ben $rinceban<©rangienge*
itel ban draffe tetoillen boen op 't feit ban CUamoioy
cenige garnifoenen te tofffclen/ eenige toeg te nemen/ 1 fonbenfijnbe/alfogerapporteert Beeft / proteflerenbe
cneenigete boen mareberen in fijn leger bp ^nttner- boo?a5obenbebjereIbalfotoaeracötigtefyn/altoacrt
pen: en Beeft boo?t£alle belBeefier^buCamp fijn fcljoonbatbe boorf3 Cbamoi^ anbersfmccDtgefcöre
ijoo?nemen te ftennen gegeben/ bat fijne meninge ben &ebben in 't boorf3 blanco..
toja^ in alle be Ijooft-fleben baeröp garnifoenen Ijab^ ^§o Bae(l be boorf3 folbaten ban tfgmont en be %ar\i ©e \
beöemabfoluit mee|ïerte maften en biein te nemen/ ge bertroeften toaren / bebe COamoi^ mette trommel seren
om alfo fijne autoriteit te fïabilerert / en te faiferenaU
uit roepen/op bat
alle be borgeren
alle'ljunne
Ie begene bieftem fouben b)illen berbinberen in 3tjn biapenen
bet ^tebe-ftuti$
foubenterflont
b2engen/
op lijf* JJJLj
nCr&(
boojnemen en öanbftoubinge ban fijne autoriteit/ fo (IrafTe/ en bebe Bern ooft terdontallc be(leutelen ban moet
be poorten/ fotoel toater-poorten al$i anbere banbe JJJJ
in'ttfuft
ban Detbeleiöban
enfinan?
tien/ opbrengen
ber beben/ fnnebomeinen
tn(lellinge banbe
b:pe ammunitie en ban ber ^tab ïeberen/ en alfo i.ö BP getoe
oeffeninge ban be üoomfe Catöolijfte Religie ober mette
f rancoifen bolftomen mee(ler ban ber ^tab ge* o? t
bleben.
JgJ
ai:
'ttoelft
alleö
bolbjacljt/
en
fijne
^tüitferö
op
't
<©en 17 gianuarp Beften be^rancoifen tot^i> è
Cafïeel ban ^intlocrpen geflelt ftebbenbe/ tuilbe bp
be Staten <j5enerael boen bergaberen om eenige ar- muiben eenige Buifen in branbe gejleften / en fo be bor- f»«i
ticulen ban een Keligiongf b?ebe in te (lellen /be iraf- geren na ben branbe liepen/niet toetenbe Boe ben branb JJJJ'»
toerftanben te boen berbeterenen reformeren /en baer geftomen toasf / om ben felben te uiten en bluffcBcn / fo nuUD
na te octroperen en bergunnen een generale abolitie fön be 5f rancoifen op be borgeren geballen / <n B^öben^ m im
ber beleboob gefïagen/ bermoorten berooft /en Ben R^I
toan
al 't gene
foubefoöanigen
gepaffeertorbre
fijn// baten boor
D?t mo*
toe* bolftomen
mee(ler ban ber ,§tab gemaeftt. ftf
feomenbe
te (lellen
hit foube
gen geftanbig en geburtg blijben/ onbertuffen een
€cn felben Dage Bcbbcnfp ooft ^cnremonbé (gele* tracti|
leger te maften/ uit fijne en ber lanben nnbbclcn/ gen opten mono banöcbloct<Dcnix/bacrfeinDe^cBel*JJJ"|
'tftrögöbolftbat
alrebeberfamelt
ma.ö/te boegen
tot ) Ujftelijft
beloopt/leggenbeban<©ent/f25ru(Telen|BecBelcnge*
Bet gene nocB gefeet
toa.ö op be frontieren
/ om ben
bijf grote mijlen / en fc$ grote mijlen ban 2Cnt* ö?fln
©e \*
€oninft ban ^pangien en fijn aenftangerg beftoor- toerpen / een feer tnel gelegen (lerfte (lab ) baer fp meer JJJ
lijfte toeberflanb te boen/ met Bulpe en onberflanb anbere ban be Bare Bebben in gelaten/ B^n-meefler ober JC<J
ban ben €oninft fijnen ï^eere en broeber / ban toel* BetiSeberlanböof^laemjSgarnifoengemaeftt/ enbie fenb
feen
men anberfinsi
affi(lentie: nocB
cor- ! baeriiit boen bertreeften: fuljc fp ooft gebaen Bebben te ra^'
refponbentie
Babbe tegeneberbiacBten
BP gafeenige
ooft boo;
©ilboorben / 3Cel(l en ifêe-enen.
bat BP ficB ban hk plaetfen biilbe berfefteren/ om
<©an tot (©oflenbe lagen ttoee benbelen/ een 5prans?
ben brpen weg na ©ranftrfjft te Bebben/ fo Bet ge* benbel en een benbel 3Duitfen onber Capitein öten^
biel bat bte ban ben lanbeBem fouben brillen leberen recBt. <De ï^eere la Jpougere bja$f albaer geftomen boo?
fn Banben ban fijne bpanben/ om Bunbrebe metten lade ban ben J|ertoge / om albaer ben 5franfen Capi*
eSpangiaccben te maften tot ftofte ban fijn eereen Ie* tein orbre te geben bat Bp Öem meeder foube fien te
Den.
maften: maer Capitein ötenreeBt be tijbingealbec*
HEtf bbclertijb ifl gebeurt bat be ï^eece ban CBamoiö daenBebbenbeban'tgenebelgeere banCftamop^ tot
te ^©uinfeerften leggenbe tn garnifoen/ met feben ^upnfterftc Babbe aengerecBt / fieeft 3ijn (lag toaerge*
5pranfebenbelen/be.ö^aterbaegsfben i? S^nuarp nomen bat BP Bet tfrancoté benbel onttoapent Bebbentiejef abonbss b'efguabronö banbe ttoe ^eberlanbfe be in ber üerfte gefloten / en baer naer boen bertreeften
baenbelö biebaer mebe in garnifoen lagen /nament* Beeft. 3ta Jpougere Beeft Bern baer niet geopenbaert
lijft bie ban Capitein ^JonftBeer 3loBan ban €gmont/ nocB 3ijne commf ffie te ftennen gegeben/ ban i$ in fiütt
en 3Hrnolt be Êange/ bJillenbe be parabe/ of op be bertroeften na brugge/ maer toert onber toegen ban
toacBt treeften en Bare bertoninge boen / en ftomen* ben ^eere ban ^toebefeel gebangen en tot 25rugge ge^
be op be merftt/ fo Bebben be 5pranfc efguabresf ber braeftt/al toaer Bponberbraegt3ijnbe/ typtoilligall*
re ban
feben compagnienifrancoifen Ben op Baer getoorpen bessi^ertogjef boornemen ontbeftt en beftent Beeft /ben ©e«
moiê
met Bare roerö bereibte fcBieten/ enBebbenfe bpben hertog baer in alleen ontfefiulbigenbe / ban bat 3Ü« "JJ
macht
Balfe
genomen
/ 'tfelf0
toelftBerngebaen
fnnbe
/ Beeft
hc ï£ec* boornemen toasf allesS te recBten met breigementen / en gefl
re
ban
Cbamoté
geboegt
bp
be
boorfeftreben
meeflee
boor breefe alleen met tooorben fonbermeer/ en bat bant
Sera
ban
ttoe ^ebcrlanbfe compagnien/ Ben gebicbenbe dtar ben ^ertoge bcrftlaert Babbe in befen alleiS te gebrul wp
te bertreeften met Bunbolft brie en bier te famen/ al* ften een goebe confeientie / bebedtgenbe 't fclbe met 3P ,eanM
üeeftm.
fo BP Bun toel uitbruefteltjft feibe inbien fp beo f toarig*
tnerb
Betbmaeftten/batBpfe metgetoelb baer toe btoingen Pberig gebebmet geboutoen Banben en gebogen ftnpe bangr
teowB^uben
boo?taen
Bern
meten belofte
bebbe/
fijn
op
ban
alle
Boererpe
onftuif
Beben/
ten
bptoefen
ban ben Jg 3
foube.
^en Capitein <0rijfpere albaer mebe inber&tab <©rabe ban ^.3Cnian/f argp/^iron/ete.protedetenbe m$
k»cfcnöe / geboob Bp mebe bien abonbte bertreeften
boo?ii
plaetfen moort
tot eeniger
te toillen gebruiften
geenfing
mette anbere/ 'ttoelft Bp ooft gebaen foube Bebben/ nocB
bloeb-dortinge/
fo
toepnig
in
©laenbecen
/
atë
JJWi
sentoaceBP feomenbe bpbe poortemet ttoeeofferen/
t'3tnttoerpen (baer ban top na beröalen fullen/ en Bo= ont?

j8^
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ren ofbefe fijne proteffatie / ooft mette baeb aecorDeert) $otabIen/ en Capitcinen tian ber «§taD/ Dat fp De
ftcbelcnDe boojcen einDeDe gocöe mtftomfte ban uien 2&orgerpe in toapenen fouDen bzengen. €toe Capi*
De bolDoeninge Dan 5ijne Dienaren/ Die Bern baer toe teinenbp be$oorte ban De 23urgt tooncnbe/Babbett
toerefteltjft beftoorben te geuruiften.
Ben bolft terftontgereet metnoclj omtrent 40 folba*
©erfefterenbe (Bp 3fougere ) ftoerenbe en protefte* ten ban De gegajeerDebênbelenber ,§tab/befe begarenbe5ijnebeftenteniffetoaeraefttfg te toefen/ op ber* ben Ben op De 25urgt / en Bebben De felbe terfïont befet/
beurte ban jijn leben / ban Dat Bp mogelijft mocBt en Doe tg De l£oog-25arju gegaen / en Beeft De 30 fol*
Daten Die in De fale ban De 2&urgt toaren/ met goe* CFoi.37.5
gemift Beoöen irt'tontBouben ber Dagenen uren/ en De
tooorben Doen bertreeften/ feögenbe/ Datfein pe*
Beeft be felbe sijne DepofitieonDerteftent Den n.^arölici
toaren om Dood geffancn te tooien ban De 25ur*
nuarö iï8$.m25?ugge.
<€ot 25rugge toa$ De ^eere Ie pies* Colonel met biif gerpe fo fp nietbertogen/ en Beeft Ben eenige <©fe?
t*m
i«e^ benbclenf raneopfen in garnifoeri/ Defe Cólónelftab* naero1 ban De <§taD meDe gegeben Datmenfe fouDe
;.J?? De eenige Dagen te boren tot SCnttoerpen üp bennet* laten pafferen, a©einig Daer natoajS BetbenDel batt
San
op toggetoeeft/maer Den hertog Babbe Bern na 3jjn gatnï* Den Colonel be# ©fe3 bergabért/ en quam niet je*
SenftaenDe beleberBinberinge na De SSurgt treeften:
focnDocn
bertreeften/
ten
et'nDc
om
fijnen
aenflag
op
laer binDenbeftet Daeralleg befet /toaren Daer obec
/te
n
faetti7»5Ianuarïjopfo Dele ^tcDen Doorgenome
bolbrengen. Éet foube boortoaer Die ban brugge qua- feér berfïagen. 5©e booznoemDe 8|oog-25ai}ii De <©?Ö5
lijft gcluftt Bebben / toaert bp albienbatDe i&ccre ban fe/ Beeft terfïont Den HUeutenantDiefe boerDe/ aen*
Cftamop$ Bern te 3&upnfterften niet ttoce Dagen b?oc^ gefproften/ en begeert fp fouDen batelijft bertreeften/
ger BaDDe geopenbaert / gelijft top berftaelt öebben / en fo fp niet toilDen Dood geflagen toerben ban De 25ur*
Dat om Bet mff berdanb Dat albaer te boren toagge> gerpe /Die al rafenDeinDe toapenen toareft: maerfö
bertroeften/ Boopte Bp metten Cfcoot-Proboofi/
tot [p
Den 1 5.tong
'ttotgene
ban
tqbinge
De
móet Detoijle
:
beurt
Colonellen
en 2Stirgemeefter£ alleg te (tillen en te
23?ugge
5©upnfterften toatf gefeftfeb Den 16.
recBt te brengen, ^e Eieuteitartt toefenbe ban De <0e^
genomen/ fo beroorfaeftte 't felbe binnen brugge een refo?meerDe Religie/ en ooft ban Den aettftag niet
groot acBterbenften. ^e J^eerc ban <ö5rijfe ï$oog-bal ju toetcnDe liet Bern gefeggenen troftte rugge. ^eCo^
alles geabberteert ban 't gene
brugge toaöban
ban
tot 5©upnftcrften
toatf aengerccfjt/ toaerom Dp Den i lonellcn Deö pieö en SebourjS met Den <©?oot -^?o*
éapiteinen ban Dc25o?gerpe Der ,§taD toaerfeBonbe booft/ toaren baft binnenin 25urgemeefter£ fiamer/
bp Baerljoebe te toefen/ BP Beeft alle Den nacBt in roere |altoaer een ban De Söurgemcefïerg/ .©ielaes Cafen?
0etoee(l/DoenDcfclf0 De ronbe metten Sergeant .JBa* ( b?oót en eenige anbere ban De iBagiffraet bp benam
fo?ftepnier3©incftelman/eno?bineérDeDatDe5pran* i Deren toareu/ bertoacBtenDe guanfuies na Den anDe^
toifen De naefte Dagen geen toacBte fouDen Bebben aen \ ren 25urgemeefler gieter ^ominifte/foiiS ben J|oogDepoojten/ op Dat fp geen meer bolr tot Baren toille i 25aljuDe<©2üfe/meteen Dou3ijnfolDatenbanDeb02^
fouDen inlatem ï&e groot piobooft ban Den^ertogla geren /toel getoapent fnnDe/ in'tCollegie geftomen/
©alette toaiö Den felben Dage geftomen tot 25?ugge/ en Beeft Den boo?fcD?eben <02oot-^2oboo|t en De£ piej
met bjieben ban Den hertog aenDc IKagifïraet alDaer/ aengefeib / Dat fp Daer ban Daen niet fouDen gaen/ boo?
bat BP fouDe bertreeften na^upnfterften om Bern te im en aleer öcböuws met njn ingeftomen folbaten met
fozmerèn op De Dté02D?een mifberfranD alDaer eeni gemaft of ongemaft fouDen bertroeften 3tjn uit Dec
óe Dagen te bo?en gefeljïeD om Daer ober beUoojIijfte i ^taD/ Dat anbere gefcljapen toasi een gróte bloeD*
pcaffe té boen/ Dit feoeen plaufibel te toefen/ Dan j lu^tingeinDer&tab tegefcBieDen/tuffeBen Denbur*
Den <©200t-p£obóoft binnen 252ugge ftomenbe toifi geren Die al t'famen in De toapenen toaren/ en De
felf&niet ban 't gene na Date bpben ^eereban CBa= ' Jrancoifen, <®c <©?oot-P20boo(t en Colonellen p?o*
moisf aengereeBt toasJ. ^c$J anberen Daeg^/ na^ tefleerDen feer/ Dat Bet gene fpDeDen toasS ben toille
mentlöft Den 17 gianuarp/ quam Den J^cére ban ban fpne ^oogBeiD/Den bo2geren foübe niet iguaebsS
Bebourjimetbnfbenbelen5praneoifenbaniBeenen gefcljieDen/ Den hertog begeerbe niet ban geBoo?*
en een bènbel ban ^ijemuiben bóo? 55?ugge enber- faemïieiD en tnfïcllinge ban De ïïoomfe CatBoUjfte
foeBt paffagie om Daer D002 te paleren/ of Datmeri Religie/ Datfe Daerom fouDen toel boen en Ben on*
fiem terèonteen b?uggeober fefter toaterv Daer om* Dertoerpen De bebelen ban fijne J|oogfteib/ feggen*
«ent gelegen/ foube maften om baec ober te tree- , De Ben fuljc befl te toefen: feggenbe ooft bat op iiUn
feen/ en bert lafi en Dien(l ban Den hertog te bo?De* |felben Dag en ure gelijfte berfeftertBeib gebaen toajS
ren. #e «Etéoot-pjoboofUaBaletteberftreegbanbe |binnen ber (lab ban sinttoerpen/ en bele anbere
2$02gemeefter£ éonfent en berlof om DejS hertogen 1 ^teDen en plaetfen ban importantie. t©en boo?*
btenjtte bo?Detén/ Betfiröfl^bolft ban JlebourjS boo? noemben ^oog-25alju feibe men mofl ban be nooö
een beugt maftert/ De ^§taD mofl betoaert toefen/
De ^ètab te brengen.
l Ütv 3&efe alfo ingeftomen föribe / Beeft fiebourtf b^ Dé fV fouDen Den ^ertoge goeb contentement Doen / $*e*
\ian ,. ifterftt ftomenbe be felbe met Bet gefeBut albaer ftaen* ;ftourjj mofl met fijn ingeftomen bolft bertreeften/
!StSr be ingenomen en befet / feBietenbe eenige fcbeuten on* of fp toaren in penjftel ban alle gemaffaereert te toer t*t Der^bolft om Dat ban De merftt te berD?tjben/ Daer |Den ban De ©orgerpe : Dit toerD Beii-luiDen 006
\m Ober een broutoeDooD blöbenDe. l^ierDoo? quam een acngefeiD Doo? een l^ooftman banbe SSorgerpe Die
fobatbe jtot bieneinbe binnen geroepen toerbe/ Die Ben 't quaet*
J188* groot rumoer en allarm binnen ber i§tab/
25o?gerpe/ Die ban Bare CapiteineUDoo? lafi ban Den |fie aenfeibe/ fo nocB een anDer baer op bolgenbe
<©ppcr-25alju be ^eereban <©2iifeal toaren getoaer ban gdijften ti^tt men isèiit Ben ooft ban yen ei=
fefiout op Baer Boebe te toefen / Ben terflonD in De toa gen bolft binmn fiomen/ be toelfte Ben feiben batfei
penen begaben/ beletténbeobetfulftg Datbe bijfben^ ban De $o?gerpc en ban féé baenbelen gegageer
toaer
Delen onberben Colonelbess ^iesf/fólieBt niet non* | De folbaten befet toaren /bie Ben feerbjeigben.'
23uróemeeftebe
ban
berfoefte
ten
Jleboür0
ober
ficB
Beeft
^e^oog-5öaliü
nftomén.
DenbtiDenanDere
mittf batnten Bern baer
aigiDoentnBaeftenna De25urgt begeben/'ttoelfteert ren beloofbe te bertreeften/
Ijtm baer mcbete
om
berlenen/
foube
aete
ibah
plaetfetss bie met Bet ^tabBuiö/fterfte/gebanftenif*
fe en anDer Buifïngenbefïoten i$i Bebbenbe maereert jontfcftulbigeh boor ^t\\ hertog. %efe aete t$ Bern
engentoegahft tottemerftt/ altoaer mebe geftomen tocgefeib Datmenfe Bern terflonD fouDê ha fenben
fnn De boornoemDen groten Probooftla èalette/ met |eer Bp uiter $oo?te fouDe bertreeften/ Dat Bp mib
ftetbe De Colonellen pepert öebourss/ met omtrent belertijb bp fijn bolft foUbe gaen op be iBerftt/ om
f o folbaten tot flare guarDc/ om De iBagtftraét té fijn bolft te boen bertreeften/ eer baer eenig ongeluft
fp?eftén / en liet Bern Slebourg ontballen Dat BP albaer gebeurbe. ilfo iiJBP ban Bét &tebefttii$ gegaen na
geftomen toaee om gamifoénte iiouben. ^en i^oog- be i^erfet/ beleibmet eenige «©ffielerg ban ber flab.
25alju Beeft bat tooorb gebat ert bebonb nu fijn fufpieiê üeboursS op ber USerfit geftomen fnnbe/ Beeft ter*
toaer te fnn /feibe/ bat BP ombe 25urgemeefter0fou (lont fijn bolft Doen bertreeften ban De |Berftt na De
: maerfienbebat
entertoölen fPiaftBP meteemge €belen/ <0emfepoo?te/ altoaer BpftilieBielt
fenDen/
De II.
Deel.
ï*3
^
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fipaen allen 5ijben befet toa§7 enbatbe 2Surgemee(ter 3ijn j^oogfjeib foube goeb binben bat men baer fmi? fo Anf
Cabotere met cm bcnbe pccröen ban be burgecpe en bele mogeUjb toa0 foube mogen boo?fien / en be bc; K
frgiiia* anbcren mei genionteert acnquamen/fo i# bp fonber tenen een ure b?oeger fpannen ban men getooente^ tmta
tomen na &e acte te toacOten/tec poo2ten uit gettocben/btoeciS te boen/ tot contentement ban be bo&erpe. &i)i\* öe^ij
©enöe* öo0, öt> toacjJ£ ügn ecn ^n^ geg^geecöe folbaten
om ec* Hft(l
bat men
berblaerbe
i^oogbeib
nig
mijtroutoen
te fjebben
jegensgeen3tjnreben
bolii faühi
ban oojlogc/
aFrati* banöec^taö»
coifcn /
(iEecflant baec na be boo2f3 t$oog-25aljutocbcrom btê I:p albier fjabbe boen nomen om f)em en be lanben
tajjare&t opftet ^atö^,^ oeïiomcrt ^jnDe / mCbe o?cngentJe bienjï te boen / en fjenlieben ban alle penciricn en ftoa*
23m3ge. ttoee Capiteinen ban be jfcanfe benbelen baec nocl) cigfjeben te bomen berloffen en beb2tjöen / met bdc re*
bsunöec binnen leggenbe/ fieööen fa ben $?oboo(tla ©alctte benen baer toe bienenbe/niettemin tjp betoilifgbe en
Sn
aenaefeit en belaft / bat m be bijf benbelen fcanfopfen confenteerbe baer in: albu? fün be betenen gefpanncn
stwcau als1 nocf) binnen bet ,§tab 3ijnbc/ mo(t<: commanberen enbe Ianteernen alle ben nacOt uitgeljangen na oii&.c
fea )*:t> te uccjcetbcn / batfe anber0 be 25o2gerpe niet totden te manieren ban boen. ^©e0 anberen baeg0 / namentlyl»
mm uit ftM™/ «wö öen/ nocf) bare folbaten te berfeberen/ ben i7Sanüarü/ fjeeftmenbemaengebientfoinpee*
fone ais bp <tajnft bc fijnen ^ecretatiS / batmen bcr*
S3^u38e. 'tto:lb üft b2efe banbe 25o?gerpe fo fjaefielijb gefcljiebe/ ftonb
batmen meenbe een §doo2te nocf) ban btcn bag iz
batfe boo2 bijf uren '£ abonbsf alle utttcr ^tab toaren/ obertoelbigen
/ en ben gefjeelen üeger te laten in be
be poo2ten gefloten / be toacfjt alom toel befet/ met gro*
ter Dlijbfcbap ban be gebeeie bo?gerpe/ tik niet anbecö ,§tab bomen. <©ep?ince ban <£>2angicn ber&laerbc
tobben bectoacDt ban een grote bloebfto?tinge ten bet* oobopentlpen fulb0 beeftaente bebben. ^e%rtogc
ben fnben.
beeft met bele tooo?ben/ fo ben p?ince ban<©?augtcn
alö
be 25ucgemee(tcren en Colonellen/ WXw ooïuot
<Be beo?noembe ®ccre ban <0?ijfe beeft Rem in befe
faïie feet toijfelijb / uloen en boo?(tcl)telijb geb?agen/ en bien einbe ontboben fjabbe/ becfenert/ bat fuïbsf in 3ünc
grote ecrebpbe|Bagi(traten enbo?gercn beDaelt/fo gebacfjten niet toaggebomen/cn batmen iegensaijn
ooft bebc be Sergeant SBa jo?ltëinbel- man / en alle be ftcijg^bolb fobanige fufpicie niet beöoo?be tene:ncn/
Capiteinen / in teben ban banbbaerbeib boo? ben met* batfjp toelbegeecbete toeten ben genen bte fulböaen*
gegeben babbe / om fjen of be auteurg te boen (traffen/
fieljjben
l^'eere babbe
ban <0?tjfe
boog-25alju
boo?noemtbienfi
bien/ tk
bag begebaen
/ fjebben
tik ban gelijn fp berbient Babben: berblarenbe in 't lange be
25?ugge fjem fcë ^clbacbiecg tot 3yne guarbe gegeben/ grote lief be/ affectie engenegentfieibbiefjp begecon*
en ioo.gulbcntecmaenb totgagie/bienattiaclöbec* febereerbe i^eberlanben/ ben Hlanbeban 25?abanb/ en
boogt 3öngetoo?ben tot uo. gulb. ailfo 3ijn bie ban bpfonber be ftabban 3dnttoerpen toass toebjagenbe/
25?ugge becloft geto02ben ban fjet groot pecijbcl bat enfoebtmet allemibbclen ben $2inccban(02angien/
fien ober 't Ijooft toaö bangenbe. ® en groot p?obooft be 25urgemee(teren en Colonellen contentement te ge*
ben enbe fufpicie uit ben fjoofbe te (tellen: 'ttoelbfecc
falDalette/ en ben Colonel bes' pe5 bleben gebangen ïiebt
om boen toa.ö/ boo? bien be abbertentien geen fon*
beffend ben igeerela3?ougere/bie baer ooft boo? ben
S|eere
ban&toebe3eel
toaoVenenbae?na
t'famen/ berlinge funbament fjabbcn/en tjat noit in besl p?incen/
elft Opfönber
toerben geb?ocbt
geeramincert
onberb?aegt
23urgemee(teren/ noebte Colonellen gepeife toasfge=
baer boo? men besS f^ertogg boo?nemen berftonb / ban nomen/ batfula abbertentien toacracfjtïgtoaren /en
bat fjp bem abfoluit itteefter toilbe manen ban be p?in* beel min bat 3ijn^oogfjeib 3ijnboo?nemen foube l)cb*
cipaeifle fteben be$ Hanbg / en al$ abfoluit $?ince ge* ben toillen te toerbe (teilen / nabien f)P bebonb batmen
bieben ober be Staten en onberfaten / en alom be €& baer af eenige toetenfebap of fufpicie fjabbe / te min ge*
tljolïjhe Religie toilbe toeberom tnflclicn en oprecDten. mernt be ^?ince ban <a?angien fjem 00b riet batfjp
»2? ^cn ^m°C boo2noemt Oabbe ben 14. en ï^^Ca* bien bag niet foube uit be ,Stabrcifenom3ijncn3ic*
ge» am* uuaip/ 3jjn ïeger boen nomen ronbom^lnttoerpen/ ger te befien / toeluen raeb 3ijn ^oogbeib oofe berblaiJr*
ffacö o? onber be buiten fcljanfen bcr ^tab / en geboegt met (jet be te toillen bolgen: iBaeralfo be#Barefcf)al25iron
baegö te bo?en buiten in ben Éegertoagcjaenfïapen/
barSt boIÏI 'tlwelö albaerfeer langen ttjb Oabbe gelegen/ en en batgeo?bineert toag in anbere .^tebenop ben felbcn
fourierenban
ban logerenen
boen onber
D«ft biberfe
iuerpen bele
peeren't bercl
en Capiteinen
fo bele bolhö in ber bag gelijfie cntrep?infen in 't toeente fttttm en erecuite*
^§tab fjertoacr^ en bectoaerö geb?atftt/altf fjet Ijem be- I een /baec boo? alïe fafeen fouben ontbebt3(jngetoee(t/
lief be / en bpfonbec fjeeft bp feer beel bolng gelogeert in fo tytft Dp 3ön boo?nemen niet langec toillen uit(tcllen/
3ijn^of. ^e^anberenbaegiSbcn 16 ifferecnengua- beeft baecom ben p?inte ban #?angien boen aenfoe*
ben roep in ber (tab gehomen/bie al bo02t£ berfp?eit i$f ben feec ecnftclijb / bat tip met 8em foube toillen buitm
alle be (tab 0002 / atë bat ben hertog ben aen(taenbe cijben ben %tw befien/ allegerenbe eenige cebcnen
nacDt ban meeninae toaö be Cronenburger poo?t / an* toaecom bP nocó bien ^ buiten cijben foube : boet) be
öersfgenaemt^. |Bicljiel0poo2t/ niet berreban3ön P?inceercufeecbef)em/toel tot3ï)ncn groten gefucbe/
l^of te beuracljtigen en obertoelbigen/om baec boo? en ië in be ^§tab gebleben. 3£en ^crtogbanom3ijn
fiet gefjeele Eteger ban ^toitferiS en 5prancopfen in ber boo?nemcn te toeebte (tellen / i$ optennoene omtrent t0[
ftabteb2engen/ enfiem mee(tec banbec^tabtcma* een uren / alss be bo?geren mec(t aen tafel / en bele ban ^K
ften : €n fjoetoel men niet toi(t ban toaec bien coep ftc* be toaebt toaren gaen eten / uit 3ijn ^of gereben / met pooi
mnguam/ fo fjebben nocïjtaniSbe Colonellen en Ca* omtrent 200 peecben/ en 3ijn gefjeele toacfit fo ban ba?.»n
piteinen ban bec (tab goet gebonben / 't felbe ben p?ïm jprancopfenalsf^toitfcciS/ njbenbe na be &ipbo?pof g^J
ce ban <©rangien en be 25ucgemee(tecen ban bec^tab ^. 3Iacob0 poo?te/ bte bolgenbe fijnen laft toajef open acnfiag
aen te geben. <©e ©?ince fjabbe ooft ban 't felbe gecucfj* gebaen: Hp fjabbe eentge 3ijnre^tenaer.ö boo? Rcno) fc*jjr
te iet geboo?t / boeft babbet geen geloof gegeben / niet- gefonben/ boo? beleberfcbeibcn (tcatenlopenbenabe mm \
te-min i)p bonb goeb/batmen/ om alle peciculen te boo?f3 poo?te/enbebenbe betenen openenen uitbm
boo?nomen/ be netenen b?oeg fpannen/ be toacfnen toeg boen /min nocf) meer ban of fijne ^oogbeib boo?
beefterben/ en be ianteernen uitfjangen foube/ gelijn elbban be boo2f5 (iraten foube Debbsn genomen /bo*
men getooon toaief te boen alfmen êenig onraeb b?eefbe/ menbe boo2 be $oo?te en pafTerenbe boo? be ttoebe baf* (M j«.!
boeftbatmen 3ijni|oogfteibbaer ban met bcguacm* b?ugge/fjeeft een ban be Cbelmang fjem gebein(t aljS of
tyib abberteren foubc / op bat fip fulr niet gualp ne* ftP fijn been geb?oben gabbe / en i$ ter(tont een ban te
men fonbe mogen. 31lfo i& ben<feinnen-25urgermee(ter bo?genef ban be toacfjt toefenbe genaemt tjjeifer / gebo*
Doótor Petrus Aioftanus befen Ia(t opgeleib / betoelbe men/ toillenbe ben boo?f3 Cbelman bebulp boen en
bien boigenbc lact in ben abonb bp 3tjn ï|oonbeib ge* bp(taen / om Dem te leiben tot ben eer(ten Cbirucgijii /
gaen isf / bem aenbienenbc bat onber net Hrijgaboln 't toelb maer toerbe gebaen om toat tijbö te toinnen /
b'toelft binnen ber <gtab gebomen toaies /Oen toel fou* tot batbe benbelen aenbomen fouben. ^etoelbe ge* ®« '
ben fjebben mogen bermengteenige niet toel geaft'cctio* fien toefenbe/ en Betteben ban ben aenbaf boo? bet JJJfg (
neertt'3ijnenbien(te/bie menbefo2gbe bat toel iet ie* j febieten ban ecn roer gegeben fijnbe/ fo beeft bcgene6o?gem;
gemsfoube
be ,§ab
fouben
toillen attenteren / b'toeln
baer bat
na |tik geroepen f)abbebatffjn beengeb?oben toaS/ ter*J"ö<L
niet
toefen
tecemebieccii/btbbcn^e
baerom
(tont fün cappiec uitgetogen/ en ben genen tik ftem^en
0our3

toilbe attnboi
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totïbe bt»ftaen/gch)ónb/ en boo?t$ generalijben nebben ftet'nottt ifêitbauuv giafaet ben koemaner/ ^ergc
J«nm eenige ban fijnen ^obe en bte ban fijne toacfjt/ bebo?* |ant|fêaj02
ban net Colonelfcljap ban üe tuitten i&op
geren bic inbepoo2te ftonben metten ïsforen öooföe/ gemeefter/ lonbbeer Pnltps ban ^cboonljoben /
oo?t
om ben ^ertogteficn boos rijbcnenBem eere aen te Jteereban be JBaenrop/ betoelbcmct fijne ^oogïKfb
boen / oberballen en boo?fteben / oflber meïfee be boo£* rtjbenbeortberbie ban fijnen $>obe/ enmerbeube bet
naemftemas ben Colonel 3üb?tacn ©tcrenbeel/ een rumoer/ monberbacrlijb uit ben Doop is ontnomen/
taoom en getcou 25o?ger / eentac ontguament met boenbe terftom met aflïftentic ban ben boo2f5 <^erge*
groot perieul: terftont3ijnalle fijne peeren ert€bel* ant/ be netenen optrecfien / bk ooft neffenö fijn ftjbe ge*
mans/ uitgenomen bte met fijne ^oogljeib böo?t£ fcBoten merb/metbelc attberc/bieb2omclijbbecBtenbé
trochen / te peerbe gebeert ter fïabtoaertS in / en men boobgeblebenfijn totBaerbcr onfterffcUjbc eereen lof.
fag ben gencelen 3lcgcc martljcren/ en guamen ftraje 55e bo?gerentoonben fulben bterigBetb bat ctlijbe niet
in ber&tab 17 benbelen Jpranfopfen met bliegenbe mei bootten fijnbe (boo? ben groten Baeft) met loot
benbelen en bier awnetten peerben/ bte m allee buigen- boo? Bare roers/ Bet geit uit Baer bo?fen / be ftlber bno*
tic en Baeftboo?gefonben maren /toepenbe mettoiber pen ban Baer mambaifen in ftebe ban loot berfrljoten.
h.
flemmen: Villegaigne, Villegaigne,en Vivcla Meflè ; ©anbe cprancoifenfijnberboobgeblebenengebon* JJJK,
eii3tjn ^oogueibriep felbebatfe Benfeet Baefien fou* ben / fo binnen be ftab ais op be beften en tn be grac fj* fen öooö
ben /bej§>tabtoa$ getoonnen/ boenbe met eenenoob ten / ober be i?oo bk getelt en begraben fijn/ beijalben sebteben
fjaefien be ^toitferS en alle 't anber HrtjöSbolb/ tn f\tl* bte geguctft/ uitgelopen / of naberbanb binnen ber ftab gJa^J
fier boegen bat alfo 3(jn l^oogljeib Babbe boen innemen gebangen gefto?ben fijn/ en baer onber bele €belluiben gen.
be poo?te / aitoaa* geen reftftentie meer bleef/ en battet en perfonagien ban gualitcit en aenfien / en baer en bo*
toa# op be ure ban bc maelttjb/ en bat be benbelen ban benfïjnbec in ber ,§tab gebangen genomen omtrent
ben felben totjb eibers be toatBt fiabben / fo 31311 be 14 of 1*00/ baer onber oon eenige p2tncipale peeren
boo:f5 4. benben met bte ban ben ^obe ban 3tjn J§oog= ; en <£belluiben maren. €n Boe mei be jprancoife fol*
fjctö tfamen f of 600. fterb / mitfgabers be 1 7. bènbe* 1 baten niemanben fouben Bebben gefóaert / en be ^taö
len boetbneentcn/fonoer eenig tegentoeer getrocben jgeplonbert en alletmcetBeibgcercrceert/ aiöte^ir*
bot)2bepoo2tembe (tab/ alom maer nen beltefbe/ee muiben gebleften ief/fo beeft beb02gerpenocljransf na
niae op be befte tretnenbe na bc öeiferje? poo?te/ om ïjet be bttto?ie niemanben gebrenbt : maer bele Uk nocli Ie*
grof gefebut in te nemen / baer af fp öen 006 meefler btnbe onber beboben lagen/ opgefjeben en baer leben
ftebben gemaebt/ anbere in be (trate lopenbe na be gefpaert. €enige goebe $eberlanbfe peeren metten
0kk 1 fommige na be lange i^ieuflrate tot boo? bp be hertog 00b uitgerebcn fijnbe om be mönfteringe of bet
25eurfc / fommige lanr Ijet I^ipb02p be reebte flrate in leger te beften /en nergens bantoetenbe/fijnbcrmëbe
tot op bc a®ii«gacrtb2ugge toe / en een beel na be befte te bo?t gebomen : Onber anbere be Colonel nobb2erfit
ban öe roobe poo2te / en ^.innen-ftrate/ al roepenbe/ belBerobe ^eereban €litan ♦öouberneur ban 3Heljt/
Tue, tue,rue, Vive la Meflè, Vive Ja Meflè, Ville bemelbe öem altijb bjomelnb inben bienft ban be &ta*
gaigne,Villegaigne. 35atiö7 jta bOOb / fla bOOb / (ïa ten «Benerael gegueten Beeft/ i$ boo2 een tfranfoijS
e fiur? tjoob / be HSiffe moet leben / be (tab ie? getoonnen / etc. aengefien en ban be bo?geren op be beften berbolgt fijn*
tbm $®att fo facn al^ öc ööirjersÈ getoaer mierben batmen- be/ iisober beb02ftb)eringe inbe beften en mater ge*
ïinroi, fealfomeenbe t'oberbaüen en bpanbüjn aen te taften/ fp?ongen / en aen lanb gef mommen fijnbe / toerb nocö
ltoe? 5»jn terftont alom eenige met fien getoeer uit ben tui fe banbe malle boo? tBooftgefcljoten. ^c <0?abeban
i& oelopen/ eninfeerftleincn getale alsS fcfjanfen tegen Hlabal is 006 infeer groot perijbe! gemceft/ maer ijl
IIr.ttt grote menigte ban f ranfopfen geftaen / en Ijebben éen notf) telöbe geblebenen ontbomen. |Kijn!^eeregiu*
eenige benbelen in o?b?e gefielt / en belet batfe niet ber^ ftmuö ban ^affau/ ooft metten anberen uitgereben
ber nebben bonnen boo?t0tretften: ^acren tuffcöen fijnbe / Beeft 00b in f maer bangier getoeeft / maer alfo
ftebben be trommelen alarm geflagen / en ig een pege« Bp metnocB eenige anbere peeren eenen to?cnaenbc
lijn uiten öuife gelopen tegcn0 befranfopfen / en <0ob beften in nam/ Beeft Bern baer op gefaibeert/ fijnbe
almaclitig/ bien alleen betere tocfeomt ban ber berlof* ban baer ban be burgeren gebanbelijb ingeb20cbt / futr
finge ber (tab /Reeft bc bojgerpefulnen mannelpen bat Bp in goeber gefontBeib ontguam. Onber be
fiert gegeben/ bat fp tn alle plaetfen en (traten Hm jpranfe boben fijn bele ban groten name getoeeft. 35e
■jpranfopfen ben rugge ijebben boen aeeren/en met gro <©2abe ban ,§. 28ingnan en fgn fone. «De fone ban bert
tebif02b?c utterftabboen lopen /en ban boben nebe*| |Barefcbal25iron (fommige fcbjijbenbanttoCfbnen
ban bc beften in 't mater fpjingen / na bien fp meefters* ban 2Siron ) Ht fbne ban ffêirambean / be <©?abe ban
banbepoo2temarengemeeftmeerbaneengeBeeleure/ 1 CBafteau ïlouffe/be^eere^nre (of^tace) Capi
ertbatf\»alrebe metbliegenbe benbelen maren gebo= tein be la po?te / be $>eere ban Jpeulabe ïïaeb ban njn
men omtrent be merbt:^ier en tuffcBen hm ben her- j^oogBeib/ be J^eere ^©argij / ,$cBantcBebel / 25irale/
tog alle mogelijbe naerftigljeibom be ^mitferg/en be €ourij$ / be la pere / ia iPourtj / en be föullp / al
ben gebeelen ïeger in ber ftab te fenben tot Bulpe ban USeeftcrS bn Camp of oberfte regimenten / be ï|eece
3tjn bolb:maer alfo be bo?gerpe be befte meberom Bab- pifou groot Cfcuperof ^talmeefter/be ï|eere ^er*
be ingenomen / Bebben terftonb gefeboten met Bet grof Janbe ttoebegroot Cfcuper/be^eere 25abbelaer/be
gefcïntt/fulc bat benSleger bte in Bet trecben masö/ ileere <0eniffacg bu Cabinet / be l^eere be la 23outBe*
merbeube bat be faben boo? ben met mei gingen / me* tic/ beüeerebe la&ille ncubc / bc l^eerc 25ouficant
ber te rugge té gebeert/ gelijfe bp oofi inbe ftab niet en bele meer anbere /baer ban ibbe lOftegefienbebbe/
* fóube bebben bonnen bomen / mïb$ be grote menigte gefcB2eben bp beBanb ban 3Cb2iaen ^icolai / felerB
ban be ^eere 25?uininb / ïïaeb en &mmti$ ban ben
op ben anberen
b'eenBooggetaft
be poo2tc
/ bie in mans
ban bebanboben
{(iff
lagen. P2inceban<©rangien. 35e l|eere ^eruargues. €en
lengte
anberbalf
ban tneer
« tocc^ ^gn l|oogBeib fienbc Ht poo?te getoonnen / en bat 3tjn ban begebangenenberblaerbebatter meer ban ?o <£*
Iicbt beien ban gualiteit boob gebleben mar en / baer ban be
eerft toas/
togen /'t
floot in
fïagof/ nabien
fonber ben
5|!JJet
30n Boebe
op toelu
niemanb
bonbegefeïne
m, bolb
minfte ban Benluiben geBab Babbc 6000 franben erf*
bftiatlm>
f Beeft tegeng be peeren bic ban ben aenftag niet toiften/ feïijb. gjb Bebbc gefien bat bp eenige boo? gebenbtoeer*
en Ben baer ober beblacgbcn / berblaert bat be ^tab big berBaelt toerb/ batter 1500 franfoifen boob ge*
Ie te
at getoonnen mag/ en bat bp meer ban 4000 mannen bleben fouben fijn/ en 8 9 b02geren / be toelft eben foube
fiiiop binnen ber ftab toas Bebbenbe : baer tegen onber anber
toefen Bet iaer baer in bit gefcfneb foube fijn t bocBbit
etati'
p?opooften bp eenige peeren gefegt toerb / bat be ê$tab gaet niet baft / toant be berblaringc bk be jBagiftraet
nocR ntet toas ingenomen / en batmen eer een B^lbe ban 2Cntmerpen baer ban bebben in b?ub laten uit^
1 h^i uce tocI m t°ntra"c fouï,e fïert / geljjb bat 00b i$ geble* gaen/feibbart omtrent 80 bo?gerenenoberbe uoo
S5 ben/ niet fonber bloebfto?tinge ten beiben fijben : toant 5pranfoifen bie getelt en begraben f(jn. J|ebbe 00b bele
Jbe ban bebo2gerpefnnbcrboobgebleben omtrent 80 be* b2ieben gefien bic ten felben bage/'Sbacgö baer aen/
&ÏÏK Wbm begeguetfte / en baer onber ben Colonnel 5llb2i* en x en 5 bagen baer na gefcb?ebenfnnbpperfonert
iiz}m aen©ierenbeel/ beCapiteinen Jöaltöafar (CBaS/ en ban nualtteit / 00b <0ebepweerbe ban p?0bincicn/ aen
be
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De Staten ban De felbe $?obintfett baec ban fp ge*
Deputeert waren /maer al acco?berenfpnietmbetge*
tal /fo Dat ift feggen tof I Dat bet niet baflgaet/batter
enen fouDen fo belebooD gebfeben fijn alstfftct jaeruft*
b?engt/namemlijft 1585. s©ie ban Der flaD ban Slim*
toerpen nebben ten felben Dage in Der tjaefïgefrb?eben
aenDe Staten DergeunieerDe $?obinrien/en onDer
anDere ooft aenDe Staten ban i^ollanD/ Dat fuift im
(onbentent toao gebeurt/ fonDer Datfe felbe nor ft toïfïen
Boe Defaften gelegen toaren /maer Dat fpaen D'anDec
3tjöc niet baDDcn toillen nalaten tjaer €. fulrte aö*
becteren/ten einDe fpmoebten toefen op baec BoeDe/
en Oare (leDen enplaetfen betoacen/ gelijft Die ban J^ol?
lanD ooft Datclp Den 18 aen allen Den fteDen en plaet*
fen/ <®oubecneuc0 en Capfteinen ban partfculice
fteDen fcb?ebengoeDe toaebten toefïcbtte öouDen/en
goeDe ftenniffete nemen op alle De gene Die in De fïe*
Den guamen/ fonDec ooft eenige folDaten te laten in*
nomen of paffecen fonDec confent ofpafpoo?tbanDen
$?inceban <©tangien/ ofbaer berleentfjjnDe na ba*
te ban Dien / liet ware ban toat parten De felbe motte
ten toefen / toant Daec toaö een berbaeftbeiD alle 't lanD
Doo? alfo men niet tof ft De$ Hertogg meninge/ bete
benDefo groten boopbolr in 't lanD/ en bele principale
fïeben in fijne maebt*
Jaerdichtop 'c feit van den Hertog van Anjoü.
Dec/ foneVan Vcancftclicft'gconinggbjoe*
fcanCoig

Sijn Hoogheid door fijn gewoonlijke wijsheid en
lijdfaemheid
dat hy fijn perfoon heeft geftelt in dangier , verloren , na
en bedorven vele Edelen en foldaten , de
eene door oorloge, d'ander door krenkte» en de merendeel door ellende, honger en armoede, om door allen
middelen te kennen te geven den volke defer landen, de
begeerte en genegentheid die hy heeft van hert te helpen
uit de benauthedert by hen geleden, heeft eintelijk gemerkt dat hy te vergeefs arbeide , behoudende in tijden
en plaetfede proeve van fijn feggen , om t'ontdecken opentlijker voor de gehele wereld ,den oorfpronk en aenvank defes quaeds , genoeg bekent den goeden luiden.
Den Hakenden ondergank defer volkeren , de verachtingë van de eere van fijne Hoogheid , die daer uit
volgde, heeft gewiflèlijk en met vele redenen (Wefendé
fuik een Prince als een yegelijk weet ) fijn goede nature
wonderlijk verandert, hem fiende foonwaerdiglijk gehandelt, dat hy mag feggen dat de gehele en overfte
macht of autoriteit was in handen van andere : maer de
extraordinarife onweerdigheden die hem aengedaen is
defen dag, met luttel refpeét en kleinachtinge van fijnen
perfone en qualiteit , heeft hem in fulker manieren verbit edatter
rt ,
uit gevolgt is , 't gene , 't welk men gefitri
heeft, des heeft hy boven maten groot leetwefen en uitterfte mishagen of droefheid.
En nadien dat fijne affectie noch geheel geneigt is tot
hetgemein befte, en van de goede, heeft 'tfelvehen
willen te verftaen geven , om te weten hoe datfe hen furiën willen dragen in fijnen regarde, voor en aleer hy
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tot faken die hy voor de hand heeft : des
refolveert
nemgebeden
£>0eCt 't LanD te VecDeC Ven DaeC Ï)II Van MOjï 3llri fy
werden opentlijk hun meninge te verklaren
DeboeDec»
Ander.

3Pcancotë
banD/«tectoCD Van $nloV/$Lenfo«en 28?fl*
55e(VVo?en ^eec Van 't VeceenlCbbe$eDecLanD/
&teLt Set a LLejs ten coof / Moojt en b?anD»
Noch een ander.

g&ie voo?DeeL «1 goeD // aLf Men VcVnt Doet
• Doo? g Vaet wil VecgeLDen/
ftevint
baefl VtecVtfpoet
Dat 'tfeLDen.
ongeLVCft onVcoet
V viicm
jiln //&V1*
töenDefert tüDetoiften bef&ince/ rtocböe peeren
Staten/ noeïj ïfêagiftcaten ban 3Enttoecpen/ noclj niet
toat meninge en intentie Dm l^ectogmet Dit feit boo?
fjaDDe/ maec Dat toast uenujft Dat bp albien<tf5oD De
uo?gecen alfo mecftelijn niet baDDe gefterftt met
bZOoraöeiD «n coucagie / Dat Defe ftaD toeDec in De ui>
tecfie cufne en Defolatie fouDe gebjaebt fiebben getoeeft/
aengefien Den^ectog felbec/albaDDebpgetoilt/niet
f tol 39.) fouDeijebben nonnen beletten 9et moo?Den/ DooDffaen/
Pijnigen/ ento?mentecen ban De bojgectf/plonDecen/
coben/ föMiecen ban b?outoenen Docgtecen/ b?an*
Den/en alle anDece to^DigbeDen Diemen geDenften ftan/
en Detoelfte De folDaten atéfp eenige plaetfe of^taD
Innemen /getooon fijn te plegen /geitje fp ooft alccoe
begonflgaDDen /nietalleenljjft teplonDecen en coben/
maec ooft De &taD in b?anbe te fleften.
^oclj ten felben Dage beeftmen niet alleen ftlaerlijft
JjebonDen Dattet fön feit toass/ maec bp beeftet ooft felftf
beftent/enDaec na uit De beftenteniffe ban la 5fouge^
refnn ^ofmeeflec/alss Den gcoten $?obooft la ©au
letteen anDece/ beeftmen fnne intentie berflaen/Dat
Die toatfatë berbaelt &/ om abfoluit te toillen beec*
feftenen cegecen/enDe Catbohjfte Keligie alomtoe^
bewm te toillen inflellen / eenige boegen Daec nocb bp/
om betcenbecfael Dat ÖP Den #?ince ban (©cangien
fiaDDe gegeben/ nopenDeJ^ollanD/ ^elanD en ötreebt/
Bier bo?en becfjaelt / toeDerom te Bebben / en Dat ï)P be=
ntjDe Defonftc Diemen tot Denf^ince ban <©cangten
toa^D^agenDe.
<©en felben Dage aljSDit alDusïbecgaen toajs/ beeft
fjjn ^oogbciD bp De ï^eecen SLanD-metec en ^cboliers?
gefonDen een bjief ban creDentie / aen De 25ucgetnee;
fier0 en ^r Depenen Dec ftaD %m tocepcu/ mette nabolgenDetnlfructie:

aen de Heeren Land- meter en Scholiers , de welke her!
nader verklaringe fullen doen na den laft , de welke fijne
Hoogheid hen heeft gegeven.

fgelijks gebeden
allelaten
deFrancüifenj'
dieSullen
binnenin Antwerpen
fijn, werden
vrylijkte
komen by
fijn Hoogheid, mitfgaders den H. Grave yan Manf»
velt, eitvrylijk te laten uitgaen de meublenvdn fijne
Hoogheid , die van den Heeren van Mompenfier , van
de Marifchal de Biron , de la Val , de la Rochepot, Grave van Roehefoucaulc , des Pruneaux en MaunifTere fijnen eerften Hofmeefter : als ook en byfonder de pampieren van fijne Hoogheid , en de meublen van den
Heere van Quinchij, fijn Secretaris, mitfgaders fijne
Hofmeefters T^Treforier en Dienaers van fijnen huife,
tegen dewelke hy betrout, dat fy niet fullen gebruikt
hebben eenig rigeur of ftrafheid , als geheel onnofef van
alles dat gefchied of gebeurt i»*
Sijne Hoogheid heeft fijnen groten Aelmoeflènier
Of k tot Antwerpen , den welken fy gebeden fullen worden tefenden , ift dat fijne difpofitie fulx toclaet , fonder
hemqualijkte handelen : gedaen inden leger tot Berchem,den 17 January 1583. getekent Franeoit»tVL
leger ,/« Pjj».

$?p Dceftooft ten felben Dage met ttoebo?ger£ Die
buiten toaren/ en eenen ban jtjn €DellieDen gefon^
Den eenen btttf aen Den Staten <0enecael/ en eenen
aen Den p?t nee ban €>rangicn /Den b;fef aenDe &ta*
ten <6enerael InelD in: DatbP De peeren HanD-metec en &tboliec0 gefonDen ïiaöDc aenDe l^agificatenen peeren ban Sdnttoerpen/ bp Detoelfte bP Den
liet toeten/ Dat boe De faften bergaen toaren/ en De
ftlacbtcn Die bP met reben fouDe mogen uoojtbjengen/ Dat Daer uit geboigt toasf / Datfe gefien ïjaöDeit
tot fijnen groten teeD- toefen/ DotftDat ijp Daerom De
genegentbeiD Die bP getoont DaDDe totte <0emeente
te Dragen/ niet baDDe berlo^en/ inDien bP toaerDe^
Iper toerDe gerefpecteert/ ai£ bP tot ncclj toe toa£
getoeeft/en geD^oeg bem totte refolutie Die fp nemen
fouDen/ ben- lut Den bïDDcnöe De banD te bieDen/Dat
fijne meubelen en Die banfrjnen j^etteDen l^eere ban
ifeompcnfier/ mijn l^eere Den ifêarffcbal 25iron en
anDere peeren Die Daer toaren bp bem / en ooft ban
fijne dienaren bem mocljten gefonDen toerDen/ en
De francoifen Die nocb binnen Sïnttoerpen toaren/
fonDec Dat ben eenig mifnoegen aengebaen toer»
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$ettDett$Mttcebart<a5anaten fcl^ijft Op ban gelt> fné HanDen en HeerlijnneDen : maer merftenbc bat*
feen tn Defer manieren : $®ijn ,$ebe / gp toeet toel be men Bern nocB geljoo? gaf/ en toeDerom toilDe in communicatie Romen /fo Beeft Bpacn BenlieDett gefonDen
teratëf iemanD anDerov De recfttbecrDige oojfaneDie
men in? feer oberbloeDig tót Diberfe töben gegeben eenen De 45o?De0 / fijnen Hofmecfter / en met Defen nafyeft / baermen mp grooteltjr Beeft geoff enfeert en on= bolgenDen beleef Den b?ièf: töant alfohPbwgetroc*
toeerDiglijn beracBt/ ais Den genen Die in tibtofó fulnjS ften op Bet (|t«)S te SSercBem/'ttoeln ïeDig toasJ/en
geftlaegt IjeDDe: maerDeberatBfinge enontoaerDig; DaerBp niet beel teetenbanb/berfocljtDP coli eenige
BeDen mp ban Dage gefcfneb/ Bebben mp fuïr ter Berten
p^obtanDen / boo? fytm en fijn boln. '
gegaen/ Dat Dte fün D'entge oo?fanen ban't ongeluk ban DefeMijn
Heeren,ikben feer blijde over de verloffin ge ^^
Dage gebeurt: maer Die mijn bntntfcftap begeert/ Die fal
in gelijne b2untfcftap en affectie betonen / en Daer tn fal die gy gedaen hebt , u verfekerende dat gy my fult gene- ge" ^
ïft bolgen Den miDDel en raeD Diegp mp geben fult/ gen vinden tot alle de conditien en voorwaerden die een frJfepfft
Dien in toeet fuiftëtefïjn/ Datfe nomen fat banbege* goedertieren Prince fchuldig en gehouden is tegen fijne ^" öe
nen Dternp altijDtf Beeft bemint geBaD : Daerom ftiD onderfaten te bewijlen : maer het dunkt my feer vreemt %cne^
t« u Dat gp fo beel gelieft te Doen ofte toege te brengen / te wefen dat gy op my een groot miftrouwen hebt , de- racj.
bat in eenige refolutie macO benomen / en Dat De mijne wijle gy geleide en verfekertheid eifchtom by my te kogeen ongelijk of guaeD gefcDieDe / of anDere fulfent toe
men of
, ten ware dat gy meent dat ik om 't voorgaende
berom Dier benopen/ en Bier mcDefal in <!BoD btDDen / oorfake hebbe , door de welke ik my foude voelen geofttiijn $ebe/bat Bp u toil betoaren in alle gelun en boo** fenfeert, en fo het fo fy , fo bid ik u te willen geloven dat
ik het al hebbe vergeten en in de affche begraven , als of
fpoeD»
5fln
't
Steger
boo?
23ercucmDcn
^.gianuartj
1583. onDerftont/ utoclgeaffectioneecbejföebe/ on- 'tnoitgebeurt

ware: daerom bidiku,datgy u wilt te
vreden houden met mijn woord , en fo daer yemand ter
öertenent Francois : 't op|cD2tft toa^/aen mijnen $ebe wereld ware die yetwes tegen u foude willen voorneben p?tnce ban <©2angten.
men,ik fal deeerfte wefen die tot uwer befchermingc
«Die ban SHntbKrpen Bebben Bern in 't bpfonber niet
my
fal
laten gebruiken , als totte gene daer ik my vinde
geanttooo^t/nocBoon Den $n;treban <©?angicm maer
in
verobligeert
, en dien ik in alle vrundlijkheid wil befp Bebben Defanegeleittn Deliberatie metten Staten
j
u
feer
vriendelijk biddende by my te komen,
e
g
e
n
e
n
,
«föcncrael / en Daer i$ goeD gcbonDm Bern te laten bieten/ Datmen alle De gebangene trt b^pljeib fouDe (tel- en gy fult ('t welk ik u verfekere) geheel welkom zijn,
len/Datmen fijn goeDeren / meublen / en alles? toat Op en wel verfekert wederom mogen keren , en hier op fal
begeert Ijeeft/ Bern fouDe laten bolgen/ en Datmen eem* ik God bidden mijn Heeren , dat hy u wil nemen in fijn
ge Commtffarififen fouDe aen Bern fenDen/met inflruc- heilige en genadige bewaringe, in 't leger te Berchera
tieomBem Bare meningeen intentie te laten bieten/ den 18 January 1583. onderftond u wel gcaffecTioen om met Bern te fjanDelen om De mif berftanben / neerde vrient, ondertekent , Vran{ok : 't Opfchrift was,
öaet toefp niet totften öcm De minfie oojfane gege- aen mijn Heeren de Staten Generael der Nederlanden»

€n BoetoelDe Staten generael goeD bonDenDat*
men B*m bib?e$ fouDe fenDen/ fo Do?ften De jJBagf*
flraten ban 3Hnttoerpen 't felbe niet Doen / uit b^efe Dat
eenige op?oer onDer Baecgemeinte fouDe mogen om*
ftacn / mitjs B« nocB fo berfcB tuasf / en Dat Bet gemeen
boln feer becbittert toaren tegen De 5Prancoifen/ bpfon*
Der Detoijle fp nu ooft berflonDen toat De felbe tn anöcren ^teDenmeDe op Den felbcn Dag boojgenomenen (Foi,4c.)
Mijn Heere , wy hebben ontfangen den brief die 't u eenöDeels? geerecuteert BaDDen : toaerom Bp De^f anDe*
Hoogheid belieft heeft ons te fchrij ven , mette inftruc- ren Daegg toeDerom fcB?eef Dit nabolgenDe :
ben te Bebben/ toecBte nemen/ en alles* te recBt te
b?engen enteberbeteren'tgenegefcbiebtoatf/ fober*
re fijn ^oogfjeib eenigfins genegen toa^/ tot toelfeen etnDe en om fijn HoogBeiD ful&$ aen te Dienen/
fp De boo?fcO?eben Htanbmeter en <§cBoliec toeDerom
aen Bern gefonben Bebben/ neffens* Den «abolgenben

tien dieu Hoogheid gegeven hebt den Hecre Landmeter en Scholier, welke u belieft heeft te vergéfelfchappen met een van uwe Hof-meefters, welken volgende,
fenden u weder den voorfz, Heere Land-meter en Scholier aen uwe Hoogheid, om van de felve te verkrijgen
de verfekertheden en geleide voor de gene die wy uwe
Hoogheid toefenden fullen , om nader mette felve te
communiceren nopende het gefchiede ongeluk, en
de middelen om 't felve te dempen , niet konnende laten uwe Hoogheid te feggen , dat ons niets ter wereld
bed roeflij kers hadde konnen bejegenen als 't gene gifteren isgebeurt, meinendefulx egeenfins verdient te
hebben, als altijd geweeft hebbende onderdanige en
toegeneigde Dienaren van uwe Hoogheid , fondereefiigfins (onder verbeteringe ) gefeilt te hebben aen onfen plicht, in alles dat ons mogelijk is geweeft, maer latende dit verhael totte communicatie , bidden God de
felve te willen beleiden tot een goeden gelukfalig einde, gelijk wy hopen dat door goed beleiden raeduwe
Hoogheid fal gedient wefen te nemen , fo 't gefchieden
lean : wy fullen hier met eindigen , nefFens onfe onderdanigfte gebiedeniffe aen uwe Hoogheids goede gratie.
God biddende u te geven , mijn Heere , in volkomender gefontheid een lang leven,gefchreven t'Antwerpen
defen 18 January 1583.onderfr.ont uwe Hoogheids onderdanige dienaren,de Staten der vereenigde Nederlanden, ter ordonnantie der felver Staten , ondertekent
Hennin , 't opfchrift was aen fijne Hoogheid.

^e Hertog toasS feer berblijD atë \)p Defe tjjDinge en
b?iefBaDDe ontfangen /toant fijn getotflTe en confeientieDjunte Bern/ Dat Bp boojfijn cjuaDenraeD enboo?nemen / fo bele ban fijne eigen goeDe munDen en f ran?

Mijn Heeren , ik hebbe tot nu toe verwacht uwe tijdingen enmy alhier vindende ontrieft, hebbe gedacht
dat het beter ware voor u en my te gaen huis-houden tot
S. Bernaerts , fo wel om mijnen leger weg te nemen van
voor uwe Poorten , als toe te laten datmen my van Ant
werpen toevoere vivres , door de reviere , en door den
felven weg fult gy my konnen vinden in aller fekerheid,
fonder in avonture te wefen van die van Lier : maer hoe
wy eer der faken fullen konnen ledig werden , fal u en
my beter wefen, gelijk gy dat eigentlijker fult vernemen
door mijn Heer de la Borde brenger defer , waer op my
verlatende , fal ik God bidden , mijn Heeren , &c. den
ip January 1583. onder ftond , u wel geaffeótioneert
vrund,
getekent
Francois, d'opfchrifte was, aen de Heeren Staten
der Nederlanden.
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om aen Den Hertog te reifen/ente Bo?en toat mtODe- n&mii»
len BP boojflaen fouDe mogen om tot een goeD berbjag f«i qe >
te nomen. <©aer fijn gecammitteert getoeefi <©octo£ JyjJJ
Clbertusf Eeoninugf / De tëaeDg-Beer 2CnD?ie0 ^efTeljS/ «^
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ban Doo^
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geb:cB ban
anDere berBtnDeringe
boo^t bertogen na JBaelnem/enbootfg na ^nffele/
ban toaer Bp fcöjeef aen Den Heere ban Den (Cempeï/
<©ouberneur ban ^5?uffel / Defen nabolgenDen b^Uf:

tOtfeninBare DOODenftoartgBeiDBaDDe geb?acBt/ en I Mijn Heere van den Tempel , de onwaerdigheden
®rg
batl)Pb?eeSlDe/öeÖe^berl02en teBebben fObelefCBO* ' die ik ontfangen hebbe van mijn Heeren van Antwer- 8cnB^
pen,

Het fèventiendë Boek*
anjoüS
refpecl tegen mijn qualiteit en per- mogen Belpen/ en ben tfomncB ban &pangien alle
46 pen j met feer luttel
3
tocbocc ban ©olB / ïfèunitie ban <©o?loge en <8elb te
ioon ' hebben my fo beroerc > dat willende Maendag uit
aSK deScad
reifen om te komen in mijnen Leger, is een benemen /en bat fp altijbg fieöben geacht-/ bat toiU
r/ecreben
ka;]
gebeurt aen de Poorte tutTchen hen en de mij- lenöe be ConinBlpe JBajeflett ban ©?anbrijfe eeng be
fCcmpef- m uiterie
ne ,alwaer de foldaten wefende toe Borgerhout, xijn by
gekomen, fulks dat tot mijn feer grote bedroeftheid en
leedwefen daer uit gevolge is een feer grote difordre ,
daerafikuwel heb willen adverteren , en ufeggen dat
mijne affectie daerom niet is vermindert,om by te ftaen
met alle mijn middelen en macht die ik hebbe , de goede, die fo my dunkt, niet derven in mijnen regarde
verkouwen,gelijk ik my verfekeredatgy niet fultdoen,
blijvende gerefolveert in den eed die gymy hebtgedaen. Ikfalook van mijnen wegen continueren in mijnen eerften wille , byfonder tegen u , den welken ik altijd gekent heb liefhebber van 't gemeen befte , voorts
biddende , fo ik nu ben in mijnen Leger onvoorfien
van vidualie , de hand te houden dat my defelve gefonden word , en fy fullen wel betaelt worden , met eenige fchepen, en fo haeft als het mogelijk fal zijn. En
mitfdien ik u hier namaeis in 't particulier fal laten weten de wettige redenen die ik hebbe om my te beklagen en
, fal defen niet langer maken dan om God te bidden, dat hy u hebbe, mijn Heere van den Tempel, in
zijn Heilige en weerde hoede. In den Leger tot Duffel
den 20 January i y 8 j . getekent Francoysten leger ie Pin:
d'opfchrifte
aen mijn Heere van den Tempel,
Gouverneur was
van Bruffei.
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/ geitje bpfeerBae(ïgeeinb
't boo?fcB?eben contract
toas
befp?oöen/be
foube Bebben
getoeeft: €naltoa(tfo batbe moo?b bit in©?an&*
rijfe gebeurt toa0/ en be inlanbfe <©o?loge ter caufe
banbe üeligiegerefen/ en be grote continuele bifo?*
b2en baer in 't boo?fcB?eben ConinBrijb geballen toag/
bele een groot acljterbennen Babbe gegeben / nocB*
tang om bat be gemeene <ü5eunieerbe $eberlanben
toerben berfebert / bat 3ijn 3|oogöetb toaö een goeber*
tieren §|>?ince / be goebe politie en abminiftratte ban
be ^uftme beminnenbe/ en niet culpabet ban befa*
fcen bit in ©?anbrrjB toaren gepaffeert/ en be gene
biebibmaelen 006 boo?belaet|te reife ben$ei0uu>
fcBen ben Coninnenbie ban be <8erefo?meerbe se*
ligie babbe gemaebt / enbatfp betrouben bat <0ob
SMmacbtig eentf bejS Coninbss Berte en gemoeb beran*
bert foube fjebben / en geneigt totten peife / tranciuttlfteit en cenigficib ban 3öne onberfaten/en b&t be l^ertog
ban ^njou boo? fijn facBtmoebig en toijö gouberne*
ment in be beerfcfjapppe Defer lanben foube Bernemen/

j &enlof en autBo?f teit banbe fèrone ban ©?anBrüB/ en
ben Buife ban ©aloté / en bebecben be onuitfp?ebelübe

inconbenienten in ©?anBrijB / in be inianöfe <©o?Ioge
gebeurt \ Dcbbenbenboo?fcb?eben l^ectog niet alleen*
lijfe gebo?en/ maer ooft ben feiben atë <©ber(ïe l^eere en
<8elij&eb?iebcn Beeft Bp gefcB?eben acnbeflabban f&ince ban ben Sanbe geftoo?en / en alle onberbanig*
252U(Telen|Becbe!en. 5©itbertreB en fcb?tjbcn tyeft Ijeib betoefen. €n Doetoelbe (lab ban SCnttoerpenett
befabeen bet accoo?t toeberom beracBtert/toantbe beilcben ban bcfelbe/toarcn bc laetfïe onber betonCommiffariflïn ben % i. toeberom gebomen 3ijnbe tot tracterenbe $?obincien bit betoilligt Dabben in fiet
Sinttoerpen/enbat be ifêagiftraten ban SCnttoerpen
ban fijne igoogBeib'/ fotoaren fpnocBtansbertfonben/batBP öp3ö« fclj?ijbenbe fcljulbteibeop aennemen
b'eerfle getoeeft bie mette Staten ban25?abanb D^m
bie ban 2Hnttoerpen/algof bit Bent occafie gegeben aiö hertog ban 252abanb/ en in 't bpfonber afê |BarBBabben ban fulbengroutoclijöen faeb aen te reebten/ grabe beiS ^eiligjS ïlijfig öabben ontfangen/ en eeö
atöbpbegonft babbe/foöcbben 3p*tfelbefeergualij'l gebaen ben 19 en %% 5peb?uarp lc(ileben/al$f toan*
6en genomen / baer boo? fp ooa betoeegt 3ijn getoo?öen neer be boo?feibe f^ertog toag langö Eelanb gefio?
tn b?uB uit te geben een b02te berftlartnge/nopenbe ben men uit €ngelanb/ albaer Bern bp be Coninblpc
SSS? a^nfïag tegen befelbeiStabaengerecDt/ ben 17. S^ ijfêajefteit ban€ngelanb feer grote eeretoass gebaen/
Jen ge/ "«acp boo2fc&2eben / baer in fp feggen : ^at alfo 3P na en bergefelfrbapt niet alleen met b?ieben ban Bare
hen ten ben groutoeltjBen aenflag binnen be boo2fclj2ebe ,§tab i j^a jefïeit / betuigenbe grote affectie en genegentbeib
KL
nagelaten / goebe
't toelarufte
mocljt
ük* | üe
toelftefp
ben biberfe
boojfc&eben
ièertogetoa^
b?agenbe/
Sin Sleurt/
nen om beniet
,§tabDabben
in berfebertbeib/
en b?ebe
maer
00b met
grote peeren
/ en p^incen
ban
D?uf?/ tot te (tellen / fo Dabben fp 006 niet toillen na laten be gele* 1 tien boo2fcb2eben Coninbrühe/ ten bpfïjn ban be toel*
feSf' oentbeibbanaliefaben te Bennen te geben /op tiatfp & oe boo?fcb?eben 3üne l|oogbeib afê hertog ban
«openbe niet fouben t'onrecbt befchulbigt too?ben / en bat boo? 252abanb/en iBarbgrabe betf feeiligjS ftijbg ben eeb
ijenaen. quabe informatie/ boben 't groot bangier baer in fp ge* ] gebaen babbe/ gebult en geftoo?en toas? getoeefï. 981
?a2pnaec toeefttoaren/geen anbere lanben of (leben en fouöen 'ttoelb ber goebe 25o2gerpe ber ffab SCnttoerpen
Sania/ acbterbeel ïgben/ of anber opinie ban be (tab ban 3Cnt* j grote bope en bertroo(lingef)abbe gegeben /batfeeem
n/ban öetgoeb beboir/ttoelfe befelbe mael banbe gemeine ^anbiS bpanben fouben ber*
ïnae&t- toerpenfje&be
altijb Beeft gebaen om be gemeine glanbjS-fa&cn te lo(t too?ben / en bat be lanben ge(lelt in berfefiert*
gelpen / fo bete alsfljctmogelijb toare/en fjaer goebe liciö / fouben toeberom Bomen in be boo?fpoebbaec
affectie en genegentbeib tot Baer gemein ©aberlanb/ fp in getoeed toaren/ 'ttoelft Ben ooft Babbe betoo2=
mitfgaberiS be onberbanige geboo?faemDcib/bctoel; faefet Bare nieutoe ^eere en §B?ince / be toelBe fp meen*
fee fp 3öne üoogDeib altöbsf Bcbben geb2agcn/ en Ijeeft benbatgetoee(l foube BebbenBaber banbenBaber*
laube/ te eeren met aiber banbe triumpben/ en mee
Uerbient.
öittoat oo?faBe en in Böebanige manieren be gc- rijbe giften te befcBenben/meer ban ben noob/ban
itieene 3Seberlanben 3ün geballen getoecd in 't gctoelt be oo?loge / en be macBt ban be ,§tab / binnen fo bo?*
cnflabernpe banbe .êpangiaerben/en Bos bat<©ob ten jaren geb?anb/ gefaccageert en geplonbert/en
3CimacBtig / aenfienbe be felbe ilanben met fijn oo* boo?ti$ ban alle neringe en toelbaren berooft/ toa$
nen ber bermbertigBeib/ hk Bab berlofl boo? ben toclatenbe : maer ÜU$ niet tegen(taenbe toaren be^
^?ince ban <©?angien/toasfeen pegelijft fo notoir en btoongennuter tijbte Bomen in groot aebterbenben/
ïienlrjb/ battet onnobig toaö baer ban eenigeparti- bat fijne ^oogbeib in plaetfe banbe Hanbenen befe
in goebe gjutfitie te regeren/ niet anbersf ftab*
culire mentie te maften» '©an alfo be lanben noclj t'fa- ^tab
men bp benanberen geunieert/ niet Babben langer be boo?genomen/ ban befelbe met getoelb en Ii(!ige
begeerenin befubjectieban be ,^pangiacrbenteblt> p?actijben ter eer(ïer gelegentbeib te oberballen/ en
Uen / maer raebfaem gebonben eenen anberen ^?ince befonber be (tab ban Sünttoerpen/'ttoarebp mibbel
en ï^eere aen te nemen/ fo om 0002 3ijn maebt be* ban ttoeb?acljt/fo om be fabe ban be Religie al0 anber^
fcbermt/aliaf 00b om in een goebe eenb2acbt en Suftitic fintsf / alss onber 't berel ban Bet logieren enfourieren
cjemainteneert te to02ben/fulbjS bat (p na bele en ötber ban biberfe peeren en Capiteinen / liie in befe ^êtab
fe onberBanbelinge en communicatie/ ben i^ertog ban quamen en gelogeert toerben / en bit feer groot gebolg
3Cti|ou/ban3!lcncon/ etc. eer(l boo? baren befebermer/ en aenganü Babben: maer alfo fijne JJfoogbeib alle
en baer na boo? Baren ^eere en$2ince Babben gebo* 't felbe niet genoeg bocljte te toefen / om getoelbig mee*
ren / gelijn bat bleeB 't contract baer af 3ijnbe / baer (lertetoo?ben banbeboo?f3 ^tab/ Babbe ten laet(len
toe Ben onber anbere bpfjaböe
geb?ocBt be gelegentbeib gebeel fijnen leger onlange uit ©?anbrijB geftomen/
Jöoft|
ban #?anferü&/ en beguaemDcib om befe lanben te en onber anber omtrent 400* &toitfer0 geb?acöt
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1583. frilo nobo/en toags ontfertenent
gefcbiettoaefben 14.. en iy. Defer maenb/en berDa*
G Martini.
ïen boo?t£ al 't gene gcfcbiet toas*/en top Dier boren
fieböen genoegfaem befcD?eben/ftomenbe baer na tot
^en i|errog i# boom ban ïDuffcle getogen ober be'
fiet fcft?öben ban Den hertog / aen Die ban 2ö?uffel en l^ere / en boo?t na Kpmemant
be "^jjle /gin
om toel*
alfo
jfêecDelen/ leggenbe be fcljuib op Die ban 2flnttoerpen/ boo? ©tlboo^betot ^eiiremonbeobertegerahem
als? of bie occafie Dabben gegeben ban alfulftengrou* ftepafTagten(mit0bat bieban iBecljelen be toateren
toelijften falie aen te rechten / al$ \)p begNift Dabbe / feg* opgeljouben / en bet lanb boen oberlopen Dabben) hm
genbe/ öte.ö niet-tc-min ftcD feïben contcarierenbe/ ^ertoge miracuïeufeUjft met groot perijftel boo? ge*
bat Det maer een mutenatie foube getoeeft Debben: raecfttiov bocDfobatter feer bele ban 3(jn bolft ber*
g&aer op 2do?gemeefïeren / «gcDepen en ïïaeb niet no* b?onften.
vDe hertog geftomen toefenbe tot ©ilboo?be/ 3tjn be ©c è
big acDten naber te anttooo?ben / aengefien bat fp niet
toeten toat inbfgniteiten fp 3ijrte J^oogljeib fouben Ijeb- <©ebeputeerbe ban be Staten <©enerael albaer bp t>m>
bengebaen/ entoaer infpben felben te luttel fouben Dem geftomen/ en Debben fiem eenige p?opofitien boo?* "crtc
Ijebben gerefpecteert : r€er contrarien toaren fp in Dun geflelt en eenige remonflrantien gebaen/ban fp Deöben j^J5
gemoeb en confeientie toel berfeftert/ bat fp niet anbertf niet met Dem ftonnen uitrecDten / Doo? bieh Dp toel be* ®t*e*Dabben geöaeri ban goebe getroutoe en ootmoebige on* Ie fcDone tooo?bengaf/maer toilbe geen ongclijft beften* ^ci ll°\
öerfaten Dennen %ere en p?ince fcDulbig 3ijn / en bat nen/filaegbeober beel obertrebingen / en Dettoeinig m
fp beel faften Dabben gelebcn/ niet alïeenlijft tegeng ben refpect 't toelft genomen toa$s totfünen perfoon en gua* boo?ue
contracte met 3ijne ï^oogfteib tot 25o?beaur aenge* liteit/ baer uit Det mifïroutoen toa0 ont(ïaen/b'to:lft gf ^
gaen/maer ooft tegtngbeoube Derfiomenen notoire
een beranbcring
allenfftenss nbere/foba
tt Dabbe tuffen ycrt00
P?ibilegien en gerecDtigDeben ban ben lanbe ban 25?a*. b'eenenb'a
nigeeberoo?faef
bat in plaetfeban
te bol*
banb/en ban befrab banSCnttoerpen/gelijft bat na- brengen 't gunt baer aen be beboubemffe en boo?beel
bert'allen tijben/altf Bet ban nobe foube 3tjn /foube ban 't gemeen befle gelegen toa.07 tot Det toelft DP3ün
too?ben gebebuceert. €n aengaenbe be contributie/ principale oogmerft geDab Dabbe / fo Dab men beel eer
(i4i.) baerinDabbefïabban 2Cnttoerpen Daerfogocttoillig gebacDt tot Det gene bat Det bpfonber nut en profijt
getoont / batfe niet alïeenlijft Dare quote toel en ten bol; aenginft / bejS be fcDulb gebeljjft moll gelegt too?ben op
ien Dabben Oetaeït / maer beel meer / pebbenbc alle Da- eenige/ bie gelooft Dabben bat fp niet Dabben ftonnen
re mibbelen / en namentlijn be gene Die fp crtrao?bina* DanbDaben Dun geufurpeerbe giengbeib / p^acljt en
re meer ban alle anbere lanben en fïeben Dabben geac* autDo?iteit/ ban boo? fobantge onbcDooMijfte en er*
to?beert/ laten berbinben/ fuljc Dat ban Darent toegen trao?binarie mibbelen ri^ocljtan^DP (niet anberg ter
fe02tss boo? ben acnflag in baren penningen aen 3tjn Derten nemenbe al$s te bolbueren b'uitftomfre ban ben
iftoogDeibtoaggeteüvober bc tfebentig buifent caro* goeben toille/ bieDp genoeg getoont Dabbe tot befe
ïu# gulben /baer mebe $ijn ^oogDeib Dabbe beDoren $2obintienteb?agen/ tebempen en te bergeten alle
begarnifoenente betalen /en Det ftnjgöbolft b'toelftte boo?lcbenguaeb/ Dabbe ficDmilbelijft becnebert/ber*
toacbtenbebatDet misfbectroutoen ten toeber-3ijben
boren in 't Janb toa# getoeeft
Dp ooft niet
begebaen/macr een beel ban/ b'toelft
befelbe penningen Dab*
be* toecD genomen toerbe.
HBaerbe €^ebeputeerbe ber Staten nemenbe in be
taelt aen Det nieu iKrtfe / b'toelft geb?uiftt i$ om be fiab
teoberbaliem €nDoe toel bat 3jjne ^oogDeib geernr tooo?ben geen contentement/begeerben Dp foube Dutte*
foube te Kennen geben/ bat Det maer eenparticulire IÖ6 berftlaren / toaer in men Dem Baobe niet gerefpets
querele foube 3jjn tegen be (lab bart SCnttoerpen/ fo teert na 3tjn qualiteit / en toie be gene toaren baer Dp o#
toa^geDeelDet contrarie fo ebtbent/ battet niet ban ber ftlaegbe/bie be fcDUlb Dabben Dat DP fobanige rjua*=
nobetoag baer af pet meer te feggen/ban batDpop be refolutien Dabbe genomen tot Det berberf ban fo bele
eenen bag en ure/ ais DP öe ^tab ban 3Cnttoerpen goebe (leben en ingefetenen ban bïen/opbat men Det
meinbe te obertoeïbigen/ ooft 'tfelbe Dabbe geatten* giiaebtoegnemen/Bem contentement geben /en boo?
teert in bele meer anbere &teben/atë te 25?ugge/3&en* Det toeftomenbe remebieren foube: maer men ftonbe
remonbe/ 2flelfi/ ^irmuiben/ j|ieupoo?t/ <©ofïen* Dem tot geen particulariferen ftrijgen / onber berel bat
been©ilboo?bert/en mogeltjft in meer anbere /baer Dpbetoonben niet toilbe toeber opljalen/maer allesf
jgne bienaersf niet Dabben berben becjinnen: en in fom* bempen / berbeteren / en Deelen. ^aer beneff eno floeg
Dp eenige articulen boo? / ben contracte ban 2502beaur
tm'ge
anbere
piaetfen
baer
fp
3önen
toille
bolb?acDt
Bebben/ Dabben fp ooftbe 2&o?gertjeom ben balg ge- in bele contrarierenbe / baerom ftonben fp niet met al* ©c fa
ö?acDt7 en alle to?eetBeib gepleegt/ baer toe immers* len uitrecDten / ban bat be <ü5ebeputeerbe 3tjne articu* brpa*
(feggenfe)be goebe bo?geren en ingefetenen ber (lab ban ien mebe nemenbe / bertogen 3ön/ toelfte articulen af- Jcrröe
Sfinttocrpen gene occafie Dabben gegeben / be toelfte
f&ïrféniet alleen
aengenomen3ön/top
Srf0Cn.>
Det (ïot ban bien/fullen
tot boo?
betoonbngaen/
ban be tmxnte
men met reben niet Ban opleggen / ten toare men boo? flellenbe
eeninbigniteit toilbe Douben batfe Den niet al Debben fcDone tooojben DU DP toag gebenbe/ luibenbe aljj mum
toiüen laten bermoo?ben en ober Den geb?uiften be bolgt:
to?eetDeib bte men eibers? Dabbe geDoo?t en gefien.
alfoDaefl aïlebe faften fullen toel gerefolbeert i(
450b almacDtig/feggenfe/toil3öne ^oogDeib/ be en €n
berb?ageu toefen/ gelöft3ün J^oogDeib bat Doopt/ <e
toelfte boo? guaben raeb isf berboert getoeeft/ geben bat<X5ob baer toe 3öngenabe geben fal /tot toelfte Dp cC
Bet gemoet ban eenen op?ecDten goeben $?ince/bie ai* ooft b?engen foube alle geboeglijftDeib a!0 Dem foube"
Ien3tjnen arbetbaentoem omsijne onberfaten te be* mogelp toefen /fal alle fönemacDt en mibbelen aen* cc
, toaren en befcDermen/ en niet en meint/ bat b'<©berig* leggen felfjS met perüftel ban 3ön eigen leben/ met 'c
, Deiö eri DeerfcDapppe ban eenen p?ittce btifïaet in te meerber pber en affectie alg DPoitgebaettDeeft tegen tc
, mogen boen 't gene Dem belieft /maer in toel te gou* 3öne bpanben/ totgunfl/befcfterminge/ toelbaren en fc
, berneren/ en eenen pcgelili fbnber uitneminge ban beDoubeniffe befer p?obincien en bolften/ fobele al$ «
, perfonenrecDt ett iufïitiete abminifïreren/ geltjft na
eengoebp?injS beDöo?ten bermag teboen/geloben* IIic
, een pegelijft lanb en fleben / p?ibiiegien / toetten en ge* be
bat baer in fulr fal toerben boo?fïen totte geöeelc on* <c
, recDtigDeben /bpeebe belooft en geftooren/beDoo?t: berDottbinge m tractaetjS / bat top nimmermeer ber* «iC
, betroutoenbebat«5obalmacDtig biebeftab Deeftbe* ballen fullen totte inconbentien of onDeïien al.ö Dier
toaert boo? alfuïften groutoeiöften aenflag / ooft be fel* boo?mael0 bejegent 3ön.
be boo?t^ fal betoaren en befcDermen / en mette anbe*
25eneffen0 befen fcDreef DP een b?ief aen be ^tdten
regeünieerbeüanbenen ©?obincien fulfeen raeb ge* <Ö5enerael / bat Dp eenige articulen Dare gebeputeerbe
ben/ baer boo? fpeenö ban begeraeineïanbjS bpanben Dabbe mebe gegeben bpgefcD?ifte/ bie Dem Dot[nm
mogen berlofl en in ruft en b?ebe gefielt too?ben/'ttoelft rebelüftte 3ijn/enbatDP Dem toilbe ontDouben ban
<©ob almacDtig / Diz eeutoelijft gebanftt en gelooft bele rebenjs te Douben/ alleen bab Dp bat men foube ar*
moet toefen / boo? 3öne onfp?eftelöfte bermDertigDeiö «eiben op 't fpoebigfïe om uit Dim quaben W*9ft
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ranen/na toelfee fip Oooptc bat alle fafeen fulr fouöen ge*
fcBint toerben / Dat Bet gene gefclneD toag / meer nutö
fouöe toegingen/ alö öen Binöer getoce(t toatf/ tot öien
miööclfonDe Doenblöuen Dat Bet aen Bern niet fouDe
ontboenen / of fjp fouöe altijög bolftanöig bltjben in Den
goeDen toille Die Bp Ben toeöjoeg / etc* en toag gebateert
tn 't Eeget boo? ©ilboojDe öen i ? ^lanuarij 158?.
i^p Beeft ooft aen öen $2ince ban <®2angien gefcB?e*
ben / Begerenöe Dat Bp fouöe toillen bencerfïigen bat öe
faften bp fceguame miöbelen op öen boet bp Bern boo?gefteït / ROjttf moebten afgeïjanöelt toerDen,
3£en $2ince Beeft Bern Daer op gcantUioojt en ben
naboigenöen b?ief gefcB?eben.

My n Heer : ik en twijfele niet of u Hoogheid en alle
toanêeT van zijne fuite of gevolge hebben klaerlijk gemerkt
ntnbficf d'oprechte genegentheid die ikhebbe gehad tot uwen
flefcöje* dienfte , des ik getuigen raag met eede , dat ik noit yets
te "ogen meer ter herten gehad hebbe als u Hoogheid te fien ter
ganbban goeder uitkomlte zijne begeerte, daer toe ik getracht
hebbe in aller getrouheid na mijn uiterfte vermogen ,
Ij
tmS> achtende dat uwe Hoogheid geheel gevoegc wasraettangfen/ tenwelftand en voorfpoed defer landen, fo die fekeroenöen ijjkwas, 't Welke oorfake is, mijn Heer, dat ik des te
t03' meer gevoele, dat de faken gekomen zijn tot fuiken
verloop , dat alles wat fcheen te ftrecken tot bevorderinge van defe grootheid uwer Hoogheid in een oogenblik verandert is, door fulke wegen en manieren
van doen , dat de gemeente te voren gehelijk geneigt
tot uwer Hoogheid, ja fofeer datfe bereid waren geweeft te fterven voor de voeten van uwe Hoogheid , fy
haer jegenwoordelijkfulx getercht bevinden , datfe opentlijk uitfpreken veel liever te fterven van de handen
der vyanden , dan alle dagen in gevare te ftaen van te
Verwachten het droevig einde van fuiken aenflag,als
was 't felve in de welk hen hebben gevonden die , welk
fy hun leven overgegeven hadden : En niet jegenftaende om 't felve te beteren, hadde ik gehoopt mijn Heere,
datgy infiende van na by de faken die gefchied en gepaneert zijn in vele fteden , en alles op eenen dag en
bynaeen felve ure, het uwe Hoogheid foude hebben
belieft den Gedeputeerden een ander antwoord te geven, betamelijker tot den weg vaneen goed verdrag,
dan hy gedaen heeft: want ik kan hem verfekeren dat de
articulen by gefchriftegegeven,fo vreemd zijn geweeft
en fo verre van alle billijkheid, dat niemand heeft derven fpreken , om hem daer toe te willen bewegen , na
dien het fchijnt dat uwe Hoogheid daer door vele eer
het miftrouwen wil vermeerderen,gaende te buiten alle
palen van den handel of tra&aet van Bordeaux , als die
weg te nemen en te dempen , 't welk ik om de genet
ik altijd uwe Hoogheid hebbe toegegentheid'welke
n,
te willen bemerken , dat dit den weg niet
dragebidde
is zijne grootheid te vermeerderen, en de eere van zijne
goedertierentheid en deugden , gelijk de felve te voren
begonnen hadde: en kan daerom niet laten de felve ootmoedelijk te bidden te willen na zijne wijsheid en
kloekmoedigheid veel eer te denken aen de middelen
vele gevoeglijker en betamelijker om te verwachten,
't welk niet alleen dit Land, maer de gehele Chriftenheid altijd van uwe Hoogheid verwacht heeft , en aen
de beloften die uwe Hoogheid belieft heeft ons fomeiiigmael te doen : 't welk is het einde al waer na ik , gekuft hebbende de handen van uwe Hoogheid in alle onheid ,
fal bidden, mijn Heere , u te willen
derdanigGod
geven goede gefontheid , een lang en gelukfalig leven.
Uit Antwerpen defen %j January 158?. Onderftond,
uwer Hoogheid feer toegedane dienaer,enwasgeteikent
Heere;Guillaume de Najjau. d'Opfchrifte was : aen mijn
Copfe

5©e fasen in oefen fïatetoefenbe/ Bebben Dep2inci*
-^ " paelftc
peeren ban
ooh pjofijt
uc$2in*te
jjfcjj
ce ban patina
felfSDefMcontenten/alg
Ijtec meöe geöocnt Ben
content* Jioeii/öaeroniDeiBatgutë aanHijfbourgenöeliee;
fe $«» ten ban JlBontigni en ïlaflïngem fcD?eben niet alleen
rStjbcn aen öe <©eöeputeeröe ban öe Staten <®enerael / maer:
aen öe ooh aen öe ftaö ban SCnttoerpen / 25?uffel / IfêccBelen
jfjjj en anöete fteöen/ öatfp geBoojten berfïaen BaDDen
!?n taw 1 öew tot SCnttoerpen en anöere fieöen gefcöieö toatf /

öaec uit fp Jtcöen toel nonöen metnen öen nuabtn toille ^ si
ban öe gene öieonDerDercl ban te toefen befcBerraerg #ï
ban Bate b?pf)eiö / niet anDcrö focljten öan niet litfig- aS
BeiöBen/ Bennebjoutoen enftinöeren/ in Daec beöetf
te brengenen ban alle bjptjeiö tebetoben/ gelijnfpöas
öclijK Ijaööeri betoont nietöe bofe aenflagen opeenert
tp in fo bele becfcfieiöen fijeöen gemaent : öaecom öen
öoctjte Dat fpaljef goeöe lanöfaten/ Die geflelt toaten
in fulften (late alsS fp toaren rep?efenterenbe/ fcBuU
Dt'g
toacen boo?
en teDe laten
toecelD
foDanige
gelegentneiD
niet <0oö
boo? bp
gaen/
maer goeDe
tebt*
neceftigen fytt p?ofijt en toelbaren DesS HlanDg/Doo?
eenen goeDen b?eDe metten €oninn Baten fouberei^
nen l|eet*e en natuetlünen^ince/ toienjf goeDectierenfieiD feec groot toa.ö i ip betcouDen Dat iicBtes
iijh goeöe mtöbelen fouöen gebonöen feonncntoojöctt
om toat b2titfjtbaecl»0sï te nonnen BanDelen / fo fp lie^
DenbanBaecDecfüDen alle bpfonDece paffienengenegentFjcben aen ö'een fijöetfellenöe/ Daer toe toilDen bet*
Üaen : fp p2efenteecöen miöDelaecg te toefen ban foDa*
nigen bepligen toetK» ^en goeDen toille Die Den ^ee»
tepinceban^arma D?oeg tot Denboojfpoetentoel^
baren ban Defen SanDen/ inaö Ben en een teDer benent/
geitje ijp'tftlbt betoont Baööe/ mitiS ban poinct tot
poinct onöeröouDenDe / 't gene Bp belooft BaDöe öen ge^
reconcilieeröen f^obincien / en Den ^teDen Die BP na^
maeljf BaDDe berobert / fo Dat fijne J^oogBeiD feer geer?
ne fouöe Bojen en berfïaen totte fane Daer ban De geBele
CO?ttfenBeiD en öpfonöer fp alle fo groten nut en pjo*
fijt af fouöen genieten/ Ben anDertoerf biööenDe te totl*
len afleggen ailemiftroutoen/ en baffelp tegelobett
Dat fp-lieöen tikt in op?ecBteliju BanöelDen/ en niet
anöerö focBten Dan te bo:Deren Bet pjofijt en rufte ban
Bet arm en ellenDigBaDerlanD/ op Dat fp'teentffou*
Den mogen fien in fijnen ouDcn boo2fpoeD / ruft en toel*
baren/ Daer aen fp nietttotjfeiDen en feer goeDe Bope
Baööen/bp albien ban BaerDcr fijöen fulöö niet en toer*
öe belettet : toaer op fp toaren bertoacBtenöe Baer anu
tooozöe. <©efe bjieben toaren gcfcB?eben uit ^alle/ Den
xigmuiarijifSg.
^e^arouiö ban 55ergenfcB?eefoon uit luin ge?
noegfaemgeltjfeebiieben/ begeerDemen fouDeCom*
miffaiiffen fenDen/ pjefentecrDe fijne Bulpe en affiflen*
tie / ia De $?tnce ban ^arma fcB?eef felbe aen Die ban
«©enten anbere^teDen/ Ben bele goetë aenbieöenöe
enbelobenöe.
l^aeropaile Deb^ieben too?be notBbp be&mm
<6enerael/ nocBbp Den $20bincien/ nocB (leDen m
't particulier gene anttooojDe gefcB?eben/ BoetoelDe*
felbe bu'cben nocBtanss
in De Berten omDer met
fommige
plaetfetoonuèn/
enbetoeegttoeröen
patmaal
te Banöelen / Dan Docent nocB niet tod openbaren.
^enboomoemöen aenflag Desef hertogen banSBn?
jou liep met groot bertoonDeren boojt/ niet alleen in
allen p^obincien en fteDen Der i^eDerlanDen/maer oois
in allen buiten en aen-paienöe ïanöen en Coninferi>
6en / en ful60 meDe in ©^anfirijR in 't ï£of en ten oo?en
ban Den ConintV en 't gerucBte liep boo? eerft Dat bui*
nen 5Cnttoerpen genoeg alle Den Jpranfen 2ÜDeïomge*
b?atBt en bermoo?t toaren / fonDer Datraen De oo?fafee
toifïe: Docft eenige Dagen Daer na fcBseef Den hertog;
aen Den Coninfi fijnen b^oeDer / De fafee ten fcBoonflen
t'fijnen booiDeel berfialenDe /. en alle De fcBulD Daer op
leggenöc/ DatBp niet na fijn gualiteit toa# gerefpec*
teert / en Dat anDerc öe autoriteit aen Ben namen / Bern
niet anDerg gebjuiftenDe Dan booten Cijfer/ geajfc
fp Den €crtis- hertog HatBia^f geDaen BaDDen/ De*
toelfee fp nocBtw nocB meer refpect geö^agen BaDDen
Dan Bern/ Boetoel Defelbenoit ban öen 3tjnen eenige
miööeïen tot Benboo:fpoeö of befcljerminge Daerbp
opgefet BaDDe : maer Bp BaDöe niet alleen 3ijn leben in
abontuer en perieul boo? Ben Ittiöen geflelö / maer 006
aile 3tjne miDDelen neffentf De Bare /m. <©e(£omn& 9r,
en Coninginne iHSoeDer ban ©jannrijfe om ban öe fa* nin»
neen geiegentBeiö ban DientoelonDerricBt te toefen/ JJP"
fonD terfïonD na i^eDerlanD / Den ïfeere ban |Kiram* g; jI
Deau/(toieniSfone meDeDooDgeblebentoatf) om ban re 1»!

alle geiegentBeiö onöemcöt te toefen/ öetoelfte 006 Mixf\
partij
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maca particulier fcfiajbcn bnti ccebentiefjabbe banbe €o- f <©rangientefp2eben/ ten einbe pare |Baje(ïe«en fouben mogen bolbomentlijb onberricDt toefen/ ban be
w'
.ninginnemoeöer/
acnbcnp2inceban<®canoien/lui''
toaerbeib en geiegenttjeib befer fabe/ en terflonttoe^
mee benbealgbolgt:
Mijn Neve , den Conink mijnen HeercSone, en ik, berom te beren en Gare iBajefteiten baer ban goebe on?
ngfen.
,f hebben goed gevonden u te fenden den Heere van Mi- berricïjttnge te boen / op bat fp ban bare 5ijben na ber*
mogen/ bolgenbe bare goebe affectie/ mocDten bcraebii£ban ram beau, ordmaris Edelman van fijne Kamer,jegenflagentjaerte
ïjelpen.
ouöc woordig brenger defcs,omuvan onfen wegen eenige
§P openbe oob fijn bebel aen ben jBnnce ban <aran^
me* ^en aen te dienen , op de nieuwe accidenten of gevalüöcn len onlangft gefchied binnen Antwerpen en elders: gien/enberfoebt tmtDp fijnbeboirfoubetoilien boen/
tinre waerom ik u bidde den felven tegeloven als my felf , die bat be bereeniginge tufTcben ben Staten en fijne $toog*
beib mocljtegemaebt toerben: maerbe ^jincefeibe/
igieti. den fchepper, mijn Neve, bidde dat hyubehoudein
fijne Heilige en weerdige bewaringe. Gefchreven tot bat bP met feer groten pber be b02beringe ban be groot*
Parijs den ^ojanuary 1583.
\}d\j fijner l^oogrjeib beneerfïfgt Dabbe : maer bat bem
<®it nabolgcnbetoag gefcD?eben mette eigen Banb nu alle be fclwib ban tefe fabe toerbe gegeben / om bat
banbeConinginne:
f)P fo feer ernlteltjb be fabe totte bojberinge banbe
n
fende
ik,
en
grootbeib
ban ben hertog gebjeben fjabbe/fo bat fijn
Sone,
n
IMijn Neve , den Conink mijne
u den Heere van Miram beau,niet om te geloven 't gene geloof nu fo befnebentoag/ bat b» befabe te feer re*
men fegt , want wy achten u eerlijker man , dan dat gy commanberenbe/ erger foube boen/ ban baer ban ftoij*
foud gebruiken een fo grote ondankbaerheid tegen mij- genbe : niet-te-min Dp toaïf te b2eben / fo toeinig au^
nen Sone,en die hem vergefeifchapt hebben tot u-lieder to2itei«J alö bP nocboberig Babbe/ geernetn'ttocrft
welvaert, en hebt hem al te liefgehad om fo quaden trek teflellen/ om alle faben toeberomte reerjtete belpen
tefpeleh,aen eenenPrince die fuiken fteunfel , als een b2engen/ mitis bat ben hertog finceerlijb ijanbelbe/
Conink van Vrankrijk , heeft , om fulks altijd te gevoe- bem reguleerbe na bet tractaet met bem gemaebt/
len :maer tot dat ik de waerheid wedervare fal ik de goe- berbeterenbe be fauïte bp fjem begaen / in fo beel plaet*
de hope niet verliefen , die ik altijds gehad hebbe, dat gy fen en ^§teben genoeg op eenen bag / 't toelbe niet te e»
mijnen Sone niet beroepen hebt , of gy en wilt hem wel cuferen toagmette ontoeerbigbebenbiefgn^oogbeib
dienen,'t welk doende fultgy des altijd erkent werden boo?toenbe/ bem gefebieb te toefen bp W ban ïllnttoer*
van alles dat hem aengaet. Onderftond, u goede Nich- f pen /op ben felben bag /en bat tic frtbole ertufatien
te, ondertekent Chatcrine. d'Opfchrift, Aen mijnen meer berbitterbeib^ in befabe gemaebt babben / ban
Neve den Princevan Orangien.
bat bP fijne faute bebennenbe/ met anbere maniere
Mi*
^e^eerebaniBtrambeaufjaböeben 7 5F^2ua* bem geercufeert babbe /alsfbe febuibte toillen leggen
Pg* tp aubientie in 'tCollegfe banbe Staten <©enerael. opbe gene bie niet alleen geen fcbulb babben/ maerfSr Hp berbaelbe Hoe Dat ben Coninb föncn ïgeere en ïik ter contrarie ben op 't alberboogfle babben getoont
famm< jBtetf rr/ op öc eerde tpinge en geruebten öie \)p bab feer ootmoebige en getroutoe bienaren ban fpne ï^oog^
tsJJ" ö<? nebcegen/ bat binnen ^Jnttoerpenfobelc tfrancoi^e Jifêagffïraten / 3©etbouberen en ïeben ber fraö
t ©e/ ft" bermoojt en omgeb2acbt toaren / fonber te berftaen
t(. bc oo:fabeban bien/ fjemfjabbe gefonben om nente ban 9fiimerpen niet toel nemenbe bat be ^ertog
ftcib. genoeg alle befcfjulb op ben-luiben te leggen/
bomen befoeben/ en ben te feggen bet leettoefen öar febeen
f)P fjabbe ban fulbe tijbingen/ en om benluiben ban baer \p toiften in Dunne confeientien bem be mtnflc
fnnen toegen te bibben/batfp nabenne bifcretie toU- oo2fabe baer toe niet gegeben te nebben /bebticn aen
öen letten op eenige foete en b2icnbelijbe meberijne/ om ben $2ince ban ©cangien berfoebt / bat fjo fijn abbijsi
al ulu accibent te genefen / 't toelb nobig mare boo2 be engoebbunbenop beboo2gebaüen ftoacigbeben foube
rufte en toelbacen ber Sanben / be toelbe fijne jBite; toillen feggen/ en boetoel bp öem baer ban geerne geer* «Miifé
(leit feer toenfebte / fjen berfeberenbe / bat ben i^er* cufeert WKüiK/Hceftfip op W ernftig aenbouben ban
toge fiincn 25?oeber baertoe foube betonen alle goebe bien/aen be Staten <0enerael bit nabolgenbe gefcft?if;
cjenegentbeib/ gelijb bp tot noen toe genoegfaem be» te O002 frjn abbijjS obergegeben :
toefen babbe/ nier ertoeigert bebbenbe fijnen eig<?n pers
en bf
Mijn Heeren : Ik ben verfocht geweefl van de Wet- benfeen
foon/ en fijne mibbclente emplopercn merten bpftanbe ban fijne Jfêa jefteit / bf e fjem niet afgaen fottbe/boo2
houdeColonellen
rs ,
en Capiteinen defer ftad van Antwerpen ,om mijn goeddunken te willen feggen op de
Baer gemein befte en beboubenflfe: enalfo beconrtnu*
atie ban bien mag bangenbe aenbe goebe bolbomen grote fwarigheden die tegenwoordelijk voorgekomen ceban
öeg «fee*
toereeninge metten ^ertoge / fo bermaenbe bP be boo?s fijn : en alfo ik my altoos heb laten gebruiken , in faken, <©ran*
afen / op
febjeben bergaberinge /bat fp tim ^èrtos niet beboo?* dienende tot vorderinge en welvaren, fo van de Landen tüiatie
brrrron^
ben licbfbaecbeujb te berlaten / om een faute / be mei* in 't generael , als van defer ftad in 't particulier , 't welk merten
fee b»* öem berfeberbe / bat fp felf$f toel bonben 002belen ik noch van meninge ben (ingevalle my God de gratie ©cftoge
niet toegebomen te fijn boo2 fijn naturel/ bat goeb geeft ) totter dood te continueren en vervolgen , en detoatf/ maer uit eenen cjuaben en berbaefïen raeb: wijle dattet goed gevonden is dat ik u luiden mijn advijs ban 8>iu
toaerom/ nabemaelbet <*3ob belieft ïjabbefjenlieben openen fal, fal u 't felve fo kort alft mogelij kis te kennen jou / ben
te betoaren/ fpbaer mofïen berbloeben/ om te boo?*
Staten
In den eerften , fo wil ik u luiden niet verbergen dat 45tx\z>
bomen bat ben bpanbbaer boo?gene gelegentfjetbbe*
quame / baer tot onberganb en berberf te b?engen : ikgeven.
bertfn**
rael
eenige fwarigheid gemaekt hebbe, om op 't gene nu bergele*
't toelb fp licbtelijb bonben boo2bomen met een goebe voor handen is , mijn goeddunken te feggen : over- ripij83*
bereeniginge metten boo?noemben J^ertoge/mitébe*
mits iktot verfcheiden reifen hebbe gemerkt , fo wan. öoubenbe bare ouöe p2ibilegicn / b?pbeben en gerecfc
neer ons God heeft willen verfoeken , dat allerley klach- jFet^ua*
ttgbeben / m reben toa& cJDob toa$ bp belaft tot bien
ten, befchuldingen en lafteringen tegen my , en op mijn
einbe tereifen Dpben ^ertog (fo fpbat goeb bonben rugge gevallen fijn, gelijkerwijs als het in defeStadgeen toilbe toelaten) ombem tebetoegen tot eene goebe fchiede, doen Maeftricht ingenomen werde, en tot
bereentnge / boe feer lp oob berboelt moebt toefen/ ben Gent fo wanneer de ftad Doornik werd overgegeven :
berfeberenbe bat be meningecn boo2nemenban fijne want nademael dat het in't vermogen der aldermachtigIfèajefteit nergenöanberö toe en flrebte/ban tot nut ften Coningen niet is, of fy fchoon alle genoegfame
en beboubeniffe ban ben-lieben/ en ben l^ertogemet middelen in handen hebben, te mogen weren dat fy niet
fienbereenigt fijnbe (bienbp atë fijnen eenigen b?oe- menigmaelinfchade en verlies vallen, overmits dat de
gefchiedeniffen des Oorlogs menigerley veranderinber beminbe) falbp bemaltijös an'iflercnen belpen/ I geonderworpen
fijn, hoe veel te min dan een die fo

?83-
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fonber iet te maren. ^Pfetbe ben OOb bat fijne JBaje- weinige middelen in handen heeft, alsik hebbe gehad,
ftett en be iToninginne fijne moeber/ ben ï^eere ban en fo weinig gehoors, dat ik noit eenige Stad hebbe
25cllicb2e belaft babben/ een bag bOOJ fijn bertreb/ mogen met alfodamgen voorraet verfien , gelijk als. ie
reftellcn met het
| begeert hadde,noch ook de mmlleord
©ertOgen$n'nceban:
te bomen /Om mettenel
Dectoaerö
Sene
GS
II. De

Het fëventiende Boek.
dat de bewaerniffe des Lands aengink,fonder al35° genele toevallende
fchaden vermogen te beletten , in iiilker
voegen, datalfulken raed als men mag geven , hoe goed
datfe foude mogen wefen, is onderworpen, om goed
of quaed gevonden te werden , na den voortgank en
einde des felfs,het welke is in de handen vanden AImachtigenGoddie alle faken beleid na fijne goede belieftefo, dat niet geraden fchijnt te wefen een man van
mijnder qualiteit en ouderdom, die fo dikwils heeft
den angel der bofe tongen verfocht , fijn eere en uitfprake , in 't oordeel van de gene die na haer beliefte daer op
fullen willen fpreken , te ftellen , en dat noch veel min
in dele fake , daer een ander mans gebrek en mishandeling tot meerder berifpinge ftrekt van de gene die fuik*
niet vermag.
Niettemin alfo ik om diverfe redenen t'anderen tijden verhaelt , noit eenige faken meer ter herten heb gehad, dan het welvaren vanden Lande , en in 't befonder defer ftad van Antwerpen , fo heb ik om genoeg
te doen den voornoemden Heeren , die dat aen my verfocht hebben , noch defe reife my wel willen in dit dangier ftellen , van te verwachten 't gene datter na (al mogen volgen, des te beter hopende, om dat fy my verfekert hebben dat de goede Gemeente dit mijn ad vijs in
't goede fal nemen.
So lal ik dan in den eerften beginnen van 't gene dat
tuffchen mijn Heere den Hertog van Anjou,en de Heeren Staten is gehandelt , 't welk ik genoeg gemerkt hebbe dat veel perfonenfich daer in verluften, dat fy door
'cgene den 17 der voorieder maend, foin dele als in
andere verlcheiden Steden van defen Lande , meenen
albereets ftofFe gevonden te hebben , om fijn eere en reputatie aen te taften.
Ter oorfake van het welke ik u , mijn Heere , bidde
dat gy wilt gedenken hoe lange dat het aengelopen heeft,
datmen eerft met fijn Hoogheid heeft begoft te handelen ,tot datmen met hem heeft overkomen ,opdatgy
daer uit mocht merken , dat 't felve niet is gefchied fonderwelen rijpelijk daer op te lettenen over te leggen,
en by my te bepeinfen de periculen die my dochten dat
daer uit louden rijfen : en voor fo veel datmen foude
mogen feggen , dat de Landen en Steden ook daer in
grote fwarigheid van haerderfijde gemaekt hebben, ik
bekenne wel 't felve waerachtig te wefen , al ift alfo dat
de gene die hen nu meeft beklagen , veel eer daer toe
hebben verftaen als andere : fo ftaet nochtans te bemerken dat de lankfaemheid van de voorfchreven refolutie
met haer brengt en bewijft, dat't felve genoeg is geweeft met gemeinen rijpen rade van de Provinciën,
Steden en Leden der felver,overmits men te beter heeft
konnen overleggen , datter geen nader middel dan dat
was, om de Spangiaerden het hooft te konnen bieden:
bidu daerom,mijn Heeren, dat gy wilt de moeiten
doen, omt'overfien de aden van 't gene ik in diverfe
vergaderingen hierin defe Stad hebbe dien aengaende
voorgehouden , en dat gy u bevraegt van de gene die
daer doen fijnaen enby geweeft,endat elk een van u
indachtig fy , 't gene ik menigmael en tot diverfe reifen
gefeid hebbe , fprekende elk een na fijn confeientie, en
alle paffien by fijde Hellende : want 't felve doende, fult
bevinden dat ik u menigmael gebeden , ja wel diere
vermaent hebbe, dat gy my fult willen verklaren , of gy
aen u felven middel had van u te befchermen , en of gy
Begeerden eenigen anderen byftand , of ook andere bequaemheid wift,dandat vanden Hertog van Anjou,
en dat ik menigmael voor u luiden geprotefteert hebbe,
dat fo verre gyeenig ander middel voortbrocht, dat ik
u foude volgen , en ook altijd verklaert en u luiden belooft dat hoedanige voet en refolutie dat gy ook foud
konnen nemen, waer door het Vaderland befchermt
foude mogen werden , dat ik u luiden niet foude afgaen,
maer met u luiden leven en fterven , en fult felverwel
betuigen datgy noit eenige middelen voorgefchoten,
maerhebtin'taennemen vanden voornoemden Hertog ten leften bygemenen ad vijfeen overdrage gefloten, datmen my nu allene wilt wijten dat eenen yegelijk
rackt, dunkt my niet redelijk, alwaert ook dat daer noch
meerder ongeval doorgekomen ware,dan daer gefchied

fo verre nochtans men die faken na de waerheid infien wil, men fal bevinden dat het profijt datwy door
defe relolutie genoten hebben, niet klein is: ik legge
dit niet mijn Heeren , om dat ik eenigfins wille verfchonen het feit dat onlangs hierin defe Stad en elders
is gebeurt , want het is verre van daer dat ik het felve in
meninge ben te doen > maer ter contrarie dunkt my dat
wy met goede redenen mogen feggen , dat den overlaft
die gefchied is en voorhanden was te doen, ingevalle dat
het God door fijne genade en gratie niet hadde verhoet,
is alfulks geweeft , datmen niet foude konnen lochenen,
of men mocht uit dier oorfake billijks, navolgens de
tradate van Bordeaux, den Hertog voor vervallen houden van alle 't recht dathy uitkrachtevan den traclate
tuffchen hem en den Staten gemaekt heeft op defe Landen. Ik wil nochtans niet lochenen , ik hebbe goed gevonden hem alhier te ontfangen , maer twijfel ook niet,
of een yegelijk fal bekennen , die recht fal willen oordelen dat
, wy groot voordeel door hem hebben genoten ,
om den tijd van drie jaren lank den vyand te mogen
wederftaen , en d'oorloge te houden , fo de Staten felve
oordelelen dat fy anderfins geen middel hadden om
langer te konnen houden. Ik wil hier niet difputeren,
of ingevalle wy daer toe ons hadden willen benouwen,
of wy niet middel genoeg gehad fouden hebben om den
vyand
te wederftaen
of nietvan: maer
alleenGenerael,
feg ik , 'ten
fy
hoe
dattet
fy , dat de opinie
de Staten
der Provinciën refpectivelijk fulks is geweeft.
Welken tijd gedurende, hebben de vyandentwee
machtige Legers gehad, heeft een daer af voor Camcrijk tot niete gebracht geweeft , en den anderen , te wetendien
,
hy delen leftleden Somet te velde heeft gehad,
wefende veel fterker en groter, metten welken den
vyand meende onswelganfchelijkt'onder te brengen,
is ook fo verre gebracht enqualijk getracleert geweeft,
dat de vyand hem daer mede nier heeft konnen behelpen ,noch niet veel meer daer mede fal konnen uitrechteHebben
n:
ook door affiftentie van het Oorlogsvolk van den voornoemden Herog , Lochum ontfet ,
daer veel van den principaelften Edeldom van Gelre ia
waren , en daer door de behouden iffe des Vorftendoms
Gelre , en Graeffchap Zutphen meeft aenhingen , fo de
Staten des voornoemden Vorftendoms Gelre felfs verklaert hebben, 't welk anders ontwijfFelijk in handen
desvyands gevallen foude hebben: En moeten bekennen dat wy ook daer mede gewonnen hebben fó veel
tijds, dat daer-en-tuffchen immer geftorven zijn de
twee Sonen van den Conink van Spangie , welke apparentelijk metter tijd oorfake mogen geven om defe landen vande fware oorloge te mogen verlichten , en den
hoogmoed van den Spangiaerden onfe principale vyanden te doen finken. Ik wil hier niet verhalen wat voordeel alle de Kerken van Vrankrijk hier door hebben genotenhebbende
,
uit die oorfake verkregen de vrye exercitie en oeffeninge van de Religie by middel vaneenen generalen peis , welke weldaed wy ook niet klein
noch verre van ons vervreemt behoren te achten : Maer
is

fal alleenlik blijven by 't gene ons in ons particulier en
in befonder raekt , welken aengaende ik niet luttel achte
tot vorderinge van onfe faken , en infonderheid tot verfekerthcid van de Religie, datter oorfake van de voorfchreven aenneminge van de Hertoge , den naem en
wapenen van de Spangiaerden zijn in defe Landen uitgedaen, 't welk ik voor een van de fterkfte en vafte fundamenten van onfe vryheid te bouwen en te verfekeren
achte , ingevalle wy defe occafie wel weten waer te nemen, want alfo wy na mijn goetdunken maer drie middelen hebben waer op wy moeten letten , te weten :
1. Ons te verfoenen metten Spangiaert. 2. of t'o verkomen met zijn Hoogheid : of ten derden, ons te behelpen met de macht die ons God verleent , tegens de gene
die ons fouden willen overvallen.
1. So dunkt my om wat van het eerfte te fpreken,
boven dien dat wy byalle andere natiën daer door te
recht fouden mogen gefcholden worden van grote ligtveerdigheid en ongeftadigheid , dat het is uitter maten
quaed en hinderlijk, mede bringende onlèganfchebederfrenifTe, en datmen daerom geenfins kan noch behoort
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Öoripronk der Nederkndiê Eeroeitenfaekt foude fijn even fcherp toe te fien , om ons te wachten van haer tyrannye en moetwilligheid , fo feer of
meer als Francoifen, of Spangiaerts, 't welk men mag
merken uiten voorleden tijd, doen Cy noch wefende
met ons alleen met verband vereenigt, niét lange mee
ons konften blijven , uitdien fy geen fo volle machten
heerfchappye overal hadden fo fy begeerden , daer fy
nochtans de principale ampten vanden Lande waren
bedienende, alsd'eene Overfte Veld-heer,d'anderOverfte van het peerde-volk,d'ander Generael van de
Artillerye , en d'andere van viclualien wefende.
En voor fo veel aengaet, metten Spangiaerts felfs
en yegclijkte tracteren dunkt my dat nodeloos foude
wefen daer veel af te vermanen , overmits dat 't felve
geen fondament of apparentie ter wereld heeft , ten ware, overmits ik genoeg verftaen nebbe dat veel perfonen fulks voorfchieten en propooften houden, eenige
door den haet diefy hebben genomen tegens de Francoifendoor
,
de feiten by hen onlangs gedaen , ander
onder 't dexel van koophandel, d'ander onder andere
eenen fchijn hebbende , nochtans andere meiningen in
hen herte,alsvan ons ganfchelijk te benemen devryheid van de Religie, van onfe- lichamen en goederen,
ja alfo dat fy henne meininge bedecken , met andere redenen die der Gemcinten aengenaem fijn , en eenig coleur fchijnen te hebben , doch het waerfchijnlijkfte van
't gene dat fyby bringen, is dat de Spangiaert fo verre
van ons is gefeten , fo luttel middels heeft van ons teovcrvallen , daer de Francois ons veel nader is , en ons alfo veel lichtelijker kan befpringen, en aenflagen maken ,om ons onder te brengen.
't Welk eenigfins foude mogen plaetfe nemen, iri
gevalle dat het faveur, intelligentie, raed en autoriteit
van d'een en van d'ander, in defe Landen en d'ingefetenenaile eensen even gelijk ware: maerdaer isgrooc
onderfcheid tuffchen , want men wel gemerkt heeft, dat
fo haeft den Francois de voorwaerde van fijnen tractatè
heeft willen te buiten gaen , dathy niet veel perfonen
tot fijnen dienfte,ookhem toegedaen gevonden heefc
noch in lange tijd niet vinden foude , want alle d'ingefetencnvandefen Lande hem eendrachtelijk fouden wederftaen , aengefien Cy aen hem niet fijn verbonden dan
door 't lefte contract met hem aengegaen.
Maer dit heeft een ander aenfien metten Spangiaert,
want hy in defe Landen niet allenlijktot fijn devotie
heeft de Provinciën en Steden die fijn partyenu houden ,en die tegen ons de ooi loge gevoert hebben ,en
voeren met alle geweld , maer ook in het binnenfte van
ons eigen geleden menigvuldige perfonen fijn , die haer
dragen en hen toegedaen fijn , fo datter niet veel Spangiaerden enItalianen fouden van node wefen om ons
t'onder te bringen : want door ons eigen Landfaten,
hebbende t'haerder bate d'autoriteit vanden Conink
van Spangien , wyterftond overvallen, de Religie ons
benomen, en inde ftedevan dieneen Inquifitieopgerecht en hier geplant, onfe goederen berooft, en onfe
privilegiën en vryheden, fonder eenig verdrag ofgenade, fouden overweldicht worden: So dat uit de
voorgenoemde waerachtige confideratie en aenfien,
genoeg blijkt , dat den Spangiaert ons veel nader is (als
wefende in 't midden van ons gefeten) als den Francois.
Dit zijnde redenen waerom ïkgeenfins van advijfe ben, datmen metten Spangiaert handele, en kan
u niet bergen, dat my ook raedfaemlijk foude dunken te wefen, egene van fijne brieven t'ontfangen,
infonderheid gemerkt dat dit niet fo haeft kan te wege gebracht werden, of een yegelijkfiet dat alle de ballingen en uitgewekenedie daer fijngefworen vyanden
want alle 't gene den Spangiaert belieft te bevelen, fullen de Malcontenten te wege bringen en executeren, des waren Gods-dienft,ende3 vryheidvan hun eigen
ift hen mogelijk , al waert ook tot verderffeniffe van hen Vaderland, haer als dan fullen willen in 't Land begeven en
, allerley liftige practijken en lhfe vergiftige aeneigen Landflagen te werke brengen , cm de Steden en Borgeryen
« Daer-en-böven , ftaet in dit poindt te merken , of
de heerfchappye van de Walen over defe Landen ( al- tegens eikanderen Op te royen, en eene verderffelijwaert dat fy fo veel konften verwerven dat de Spangi- kefcheurihgein'tLandte maken, tegens haer partye,
aerts daer uit vertrocken ) 't welk door 't gene dat te vo- met de verborgene gefpngnolifeerde, die in fulke voegen te fterken,datfy den ingefetenen genen tijd noch
ren gefchied is wel behoort luttel apparentie te hebben,
fullen toelaten, om te kicfen, maer fullen met
moeite
foude verdragelij ker en matelijker wefen dan van de
Spangiaerde
II. Deel. n of Francoifen, en of men niet genood- geweld en bloedftortinge willen met eenen dwingen
tot
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hoort daer toe te verftaen,tot het welke nochtans mogelijk meer pcrfonen fouden geneigt zijn , en 't felfde
voorhouden/ten ware dat airede den naem van den Conink van Spangien en zijn autoriteit , uit oorfake van 't
voorgaende lefte tractaet waren uytgeroir , fo fal ik dan
het gene my nopende het voorgenomen eerfte poinct
dunkt, (eggen , en dan fpreken van d'andere.
Envooreerft, fo veeleenige willen verfchonen,en
reconciliatie mettc Spangiaerden ( onder 'tdexel van
t'overkomen mette Malcontenten ) maken, en dat dien
volgende la Motte , Montigny , Raffingem , en andere
diverfe brieven hebben gefchreven , en tot dien einde
jegenwoordelijk tot Halle gekomen zijn de Marquis
van Richebourg, de Heere van Montigny, en den voorgenoemden Raffingem , waer na eenige fchijnen te willen luiftercn,fo wil ik (als my een weinig vcrftaende van
Princen faken ) wel verklaren , datter in alle dehandelingenietgefchied, dan by inftructie, wete, wille en
authoriteit van den Prince van Parma, gelijk genoeg
blijkt by *t gene hy aen die van Gent fchrijft,en dat geen
van de voorgenoemde perfonen hen anderfins fouden
derven vervorderen 't felve te doen, en dat in gevalle
yemand van hen fulks inden fin hadde, fouden dat fo
niette famen en openbaerlijk dorven doen, maerby
fecrete middelen en in 't byfonder , welke nochtans
men ook niet foude mogen betrouwen , fo het exempel
van het tractaet dat gefchiede tuffchenden Prince van
Parma en de Malcontenten, dewijle men handelde op
de pacificatie van Colen , 't welk onder een gelijk dexel
encoleur aengegeven worde by eenige particulire perfonen 't
, welk u luiden wel wijs behoord te maken ,
endeoogen teopenen, om te merken wat wy vanalfulken tractaet fouden mogen verwachten , hebbende
fulke vruchten voortgebrocht, fo hebtgy mogen fien,
datwy inftedevan eenen gedurigen peysen rufte diemen hen vaftclijk toefeide, zijn gevallen in eene inlandfen bloedigen Oorloge , arger dan Cy oit van te vorens waren, tot bederfreniffe van den heelen Lande,
en uitroyinge van de ware Religie en Godes Woord ,
met verjaginge van allen den genen daer fy alleenlijk vermoeden op hadden , dat fy de voorgenoemde
hunne faken niet toegedaen waren, hebben noch ten
Jeften tegensallehaer beloften , contracten en alle eéds
plichten , van nieuws de Spangiaerden en Italianen in
't Land , dat met hen overkomen was , weder gebrocht,
ja in meerder getale en met meerder autoriteiten tot
meerder kleinachtinge en verfmadinge van de Landfaten , dan oit te voren gefchied was: daer-en-boven is
in dit punct te merken , dat met de Malcontenten te
handelen , in wat voegen en maniere dat het foude mogen fijn, foude anders nergens toe dienen dan fijn Hoogheid oorfake daer mede te geven om te overkomen en
met goede wegen en fondament te mogen verwijten,
dat wymet fijne vyanden fouden getracteert hebben,
binnen middelen tijde dat hy verfocht met ons te vereenigen en te reconcilieren, 't welke hen foude dienen
voor juftificatie,of ten minften voor ontfchuldingeneffens den Conink fijnen Broeder, de Coninginne van
•44-) Engeland , en andere Princen en Potentaten van Chriftenrijk , enonfe fake die nu alom favorabel is, verhaet te maken: en tenkortften gefeid, tracteren metten Malcontenten , is tracteren metten Spangiaert,die
den Malcontenten gebruikt en gebied fo'them gelieft, en brengt allenskens met diverfe accoorden en
contracten tot d'uitterfte vyandfehap 3 fo tegen de Religie en Kerke Gods, als tegen ons: en metten Spangiaerts tracteren , is tracteren metten Malcontenten :
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Het feventiende Boek.
ik kegetuigeniffe die hare Majeft. aen ons van zijn Hoogheid heeft gedaen, tot te feggen, dat het gene wy in dieuin
fte
van
hem fouden doen, fy achten foude tot haren per't groot , daer van te fpreken , ten fy datmen met eenen
foon
gedaen
te wefen: nochtans in gevalle dat fy verftaet
de ware Religie, met alle devryheden des Vaderlands
wil hebben ten eeuwigen dagen vernielt en ganfchelijk dat aen onsgehouden heeft, dat defen twift met zijn
Hoogheid nietisbeflicht en vereenigt, is te beduchten
uitgeroyet.
dat
hare Majefteit dat refuis nietgoet vinden fal.
z. Voor alfo veel den voorgenoemden Hertog van
Wy moeten ook niet-te-minadviferen,aenfien en beAnjou aengaet, ik wil wel anderwerf feggen , dar ik
kennen hoe luttel correfpondentie of vrienden wy elniet wil noch kan iochenen of hy en fy na inhouden
ders hebben,fo dat ganfchelijk te beforgen is,dat wy fulvanden tracïate vervallen van fijn recht, en heeft van
len van alle buiten hulpe en middelen verlaten wefen,
dien geen wettig fundament meer om hem te behel- behalven dat het ontwijffelijk te vermoeden flaet,indien
pen metten tractate met hem aengegaen : daer-en-boven merkeik wel dat den quaden raeddie hy gevolgt wyniet metten Hertog verdragen ,dat de paffagievan
heeft, en weet ook wel in wat perijkel ik en alle de Vrankrijk vanftonden aen den vyand fal geopent worden en vry gemaekt , waer doof hy middel fal hebben
mijne geweeft fijn , en dat ik ( fo my de nature leert )
om
niet
alleen van alle lijftocht , proviande en amonitic
wel behore, allo ik ook begere mijn felven te bewaren ,fo lange als God my de gratie geeft : ik voorfie van oorloge opentlijk verfien te worden , maer ook van
oök wel, dat in gevalle hy genen beteren raed neemt, geld, boden , brieven en ambaffaten, ja legers fo te peerdat hy noch hier na andere middelen foude mogen dealste voete, vryelijk fo dikmael alft hem believen
fal : het welk of het een fake van gewichte fy of niet, kan
foeken , om ons meer te befchadigen dan hy van te vo- men lichtelijk daer uit richten,datmen noch (iet fo haeft
toe gerecht door 't ve r, wefendeen daer
lies ren
vangedaen
fijnheeft
Èdelmans,
andere van fijnen volke, en als den felven pas voor eenen korten tijd is gefloten gedathyin defelaetfte aenfhgen geen eerebehaelt heeft, weeft,tot welken prijfe het koren opgerefen is, en in wat
en dat alfo geen daed van een wijs man foude wefen, grote en fware benautheid de vyanden van ftonden aen
hem twemael aen eenen fteen te ftoten , daer wy gevallen fijn, fo dat haren groten en verfchrickelijken
heir-leger als fnee gcfmolten en vergaen is, en foude
nochtans in forge fouden wefen, dat 'tfelve ons founochkanteervan
vergaen
fijn geweeft,indien
datmen
aen
de mogen gebeuren , in gevalle wy met hem over qua- de
defe Landen
hadde konnen
doen.'tfelve
In allen
men.
En alwaert alfo dat deshalven geen perijkel ware , dat gevalle eenyegelijk kan lichtelijk oordelen , indien dat
nochtans de wantrouwigheid tuffchende twe natiën fo fulks gefchied,dat of wy fchoon de middelen hadden des
grootfal
wefen, verfekert
datter luttel
middel fal fijnom d'een , vyands
den velde,wederftant
metten anderen
te wefen.
nochtansmacht,
uit dein openinge
van de pas vante doen,fo
Vrankrijkfoude
de-

't gene dat fy in den finfullen hebben, met welke
55* tot
geenfins acht geraden, 'tfy noch in 't kleine, noch

fen krijg langdurig , ja miffchien oneintelijk mogen
worden : daerom moeten wy nu voor alle dingen en infonderheid wel en wijflijk letten op onfe middelen , om
te weten of wy ook nu de macht hebben om alfulken laft
alleen te mogen dragen, en in 't particulier nu tegenWoordelijk moeten wy overleggen , of wy wel de middelen hebben om Eindhoven en andere plaetfen die fou-'
den mogen belegert werden t'ontfetten, 't welk ingevalIe dat wy quamen met fijn Hoogheid t'accorderen , onfe macht by een voegend£,lichtelijk fouden mogen ont~
fetten , en geholpen worden.
Willen ook u luiden wel waerfchouwen , dat dié
van Gent airede gefchreven hebben, dat fy geen middel weten om 't garnifoen van de ftad yan Aelft te betaleu , en begeeren daer toe afliftentie van andere ProvinEn een yegelijk kan wel bemerken in wat perijkel
uit mijn Heeren by haer felven behoren t'ociën waer
,
daer door fullen mogen vallen Bruffel , Aelft , Ype- verleggen den ftaet en gelegentheid der gemene faken,
ren,en Meenen, boven *t achterdeel dat door diende op dat wy ons felven nieten bedriegen noch pluimftrijken : ik twijfel ook niet of een yegelijk fal wel goed vinlieden van Gent en Antwerpen fouden komen te lijden datmen de fteden vanDermonde,Duinkerken,Dixden, befond er ook wefende den vyand meefter van
muiden en Vilvoorden wederom kregen ; Maer alfo 't
't veld , in wat dangier de fteden van Eindhoven, Dieft,
Mechelenen meer andere, ja het ganfche Vorftendom in onfe macht niet is die met gewelt te bekomen , volgt
daer uit dat wydie nieten konnen bekomen, dan by
Gelre,enGraeffchap Zutphen fouden komen te geraken ,en eenen yegelijken weet ook wel van Wat impor- wege van accoorde : want ift dat de voornoemde Hertantie die Steden fijn.
toge qualijk van ons te vreden fcheid, fal die liever leveWaer op ik niet kan voor by laten , u luiden de meren in handen van de vyanden dan ons wederom geven,'
morie te ververfchen van de grote couragie en ftand- en voor fo veel het perijkel raekt, ingcvalle wy voor ons
vaftigheid die ( tot voordeel van de gemene fake ) die fien willen , is beter gevoeglijk en fpnder opfprake daer
van Bruffel hebben betoont : fo dat wy moeten beken- tegens nu ter tijd te verfïen,dan oit ie voren: want wy de
nen dat
, fy het fundament van onfe vryheid hebben ge- verfekertheid derSteden aengaende fonder begrijp mogen toefien en ordonneren,dac fy in geender voegen fulleid >om de welke te befchermen, wy behoren alle midlen konnen vallen in volle macht en geweld yan den
delen die ons God heeft gegeven, na ons uiterfte verHertog: Der faken van de Religie halven is te verhopen
mogen aen te leggen.
God ons de gratie en middel geven fal , om die tracdat
Wy moeten ook aénfien, dat in gevalle wy den voorgenoemden Heere vertoornen, wy hem voor vyand terende metten Hertog , te beter houden ftaen dan ander fins : want grotelijks is té beduchten , ingevalle men
fullen hebben, en by confequentie den Konink fijnen
niet overkomt,datter veel kerken van de
mettenHertog
Broeder, 't welk onseenen nieuwenen fwaren laftfal
die wy fonder God te vertoornen , niet
,
Steden
kleine
Wefen : want wy niet alleen daer door fullen verliefen
alledetraftljke,foopSpangien alsop Vrankrijk, maer konnen verlaten, en Ook mogelijk grote Steden , fullen in groot perijkel vallen , door gebrek van macht om
ook in dangier van t'feftens befprongen te worden van
twe fo machtige Princen.
die te konnen ontfetten .
En in allen gevalle fullen immers de Steden die den
Voor fovele deConinginne van Engeland aengaet,
al ift fo dat ik niet twijfel of fy fal fuiken feit als hier aen- Hertog nu in zijn geweld heeft , fo verre hy die den vyand overlevert , ontwijffelijk van alle exercitie der ware
gerecht is geweeft niet goed vinden , en dat haer 't felye
grotelijks leet fal wefen te verftaen , fonderlinge mits de Religie berooft worden , het welke een groote fcha*
goede en menigvuldige recommandatienenfoheerlij- de en verlies wefen fal voor de Gemeinte Godes»

Ten leften , dat aengefien de perfonen die omtrent
hem fijn , fouden grotelijks te beduchten fija , dat fchier
of morgen hem in 't hooft gefteken werde eenigen aenflag tegen de Religie te doen, en dat fommige onder
fijn autoriteit fouden mogen iet aenvangen,omdieby
alle middelen t'overvallen en vernielen : ik wil ook
niet verfwijgen datter veel van defe opinie fijn, dat niet
geoorloft foude wefen te over komen met eenen die
niet is van onfeReligie, allegerende eenige paffagien om
"tfelve te betonen: maer daer tegen aenmerkik dat
hy tegenwoordig in fijn geweld is hebbende goede Steden de
, welke in gevalle wy hem afflaen , hy foude mogen leveren in handen vanden vyand, fo 't niet wel
mogelijk is die te bewaren fonderaffiftentie vandJeen
ofd'ander.
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Nopende dat fommigefeggen , dat ons geenfinsgeoor- fonder andere muiterye en beroerte hebben konnen
loft is te tradtercn met eenen Prince die niet gehelijk is behouden: nu ift alfo dattet geld is het fteunfel van
van de Religie : ik bekenne wel dat ik fo groten Theo- d'oorloge , en dat fonder 't felvc , al te vergeefs en onnut
logien niet ben dat ik de queftie foude konnen befeffen, fal wefen datmen fal fluiten.
ik iien nochtans wel dat alle de Kerken van Chriftenrij k
Ingevalle men dat goet vind dit poindl aen te flacn ,
foude
noodlij kwelen een of meer Hoofden tekiefen ,
daer geen fwarigheid in maken : want de Kerke van
Vrankrijk, geaffïfteert metten Prince van haerder na- dewelke men foude moeten onderdanig wefen,niet mee
tie en
, de Duitfe Vorften hebben tot diverfe reifen met woorden , maer metter daed , immers fuiken tijd gedurende alfmen foude geraden vinden , en fouden moeten
haren Conink gehandelten overkomen : de Cantons
van de S witfers hebben alliantie met malkanderen, we- kiefen eenen Raed van luiden van eere , en 't felve gefende nochtans van diverfe Religie , en hebben binnen
daen, hem een yegelijk tot zijnen beroepe en laft te beeen maend herwaerts haer alliantie metten Conink van
gevenfonder
,
hem voorder t'onderwinden van het feit
Vrankrijk beveiligt: die van Geneven fijn ook in alli- van de oorloge en ftate, hem betrouwende en verlatenantie metten Conink van Vrankrijk getreden , die hen
de op de gene die fy daer toe fouden hebben verkoren,
goede affiftentie den voorleden fomer heeft gedaen : het d'welk nahenneconfeientieen tot bewaerniffe van haer
Coninkrijk van Engeland heeft de alliantie ,die het mee cere fouden adviferen,en raden 't gene hun oorbaerlijkft
defen Landen hadde, niet gebroken in de voorleden tij- en noodlij kil foude dunken, en fouden hunne ordonden doen
,
hier geen andere exercitie van Religie was nantien moeten achtervolgen , en die promptelijk en
dan de Roomfe,fohct ook niet doet metten Conink fonder wederfeggen geexecuteert werden : Behoudelijk
van Denemarken : die van Schotland hebben , noch dat nadien d'executie van dien foude gedaen wefen, een
henne alliantie met Vrankrijk, de welk 800 jarenge- yegelijk loude geoorloft en vry zijn , daer tegen te verduerc heeft : defe Landen met het Rijk , en 't Rijk met
tonen'tgene hen oorbaerlijkft foude dunken te wefen,
ons, de Henfe-Steden, onder henluiden wefendevan Defen regel en ordre foude nochtans onnut en vergeefs
diverfe Religiën , blyven al in een verbond : de Prin- wefen, ingevalle die middelen niet gereet en voorde
cen en Vorften van Duitfland hebben voor haer Hoofi hand zijn , om geld genoeg te hebben , waer af men de
enOverfteden Keifer gekoren, die van andere Reli- voorgenoemde Raeds-luiden metter daed, en niet alleenlijk met beloften foude moeten doen blijken, om
gie is, dan het meeftendee! van de Keurvorften en andere Princen van den Rijke : de Kerken van Polen heb- hen te verwilligen dien lalt aen te nemen, en hen geben eenen Conink gekoren die ook van haerder Reli- trouwiglijk en gewilliglijk daer in te quijten.
Hoe vele daer toe foude van node wefen , fullen mijn
gie niet is: deWaldoifen fijn metten Conink van Bohemen , en die van de valleye van Angroine, metten Heeren mogen verftaen door den flaet die ik daer af geHertoge van Savoyen overkomen. Begeredaerom dat- maekt hebbe, waer af ik u copie o vergeve,fo van 't gene
men my wil ontfchuldigen dat ik fo veel Kerken ,ja al- men behoeven foude , fo totteordinarife als extraordile de Kerken van Chriftenrijkniet kan verdoemen , of narife laften van de oorloge :u luiden wel willende verin defen deel befchuldigen : niet-te-min fal altijd wel fekeren dat men te vergeefs is raedflaende , ingevalle
van dien advijfe fijn, dat wat accoorden dat wy aengaen, men alfulke ordre niet fielt.
En al ift fo dat ik niet wil lafleren de gene, die feggen,
dat hec met alfulken befprek en conditien fy, dat de Religie wel verfekert bly ven fal , fo veel eenigfins in onfe datmen op God moet betrouwen , want 't felve feer
wacht is die te verlekeren.
goed en waerachtig is , nochtans fo mein ik ook , dat fo
Dit fijn de redenen,die my dunkt datmen wel behoort wanneer men eenige faken fonder middelen wil aente wegen van d'een en d'andere fijde , aengaende het vangen , of dat arger is, dat men door gierigheid zijn
voorgaende twedepunót geftelt in deliberatie, de welk middelen achterhoud, dat niet isop God berrouwr,
my dunkt grote fwarigheid te hebben, mits de verfchei- maer hem is getemteert : en ter contrarie,dat is op God
denopinien die eenige Steden aengegrepen hebben: betrouwen, te gebruiken en aenveerden de middelen
want ingevalle datmen in meninge is t'accorderen, is te \ die hem gelieft ons aen te bieden , en hem te bidden dat
beduchten dat hen eenige Steden fullen fcheiden. Inge- hy zijnen zegen daer over wil laten gaen.
valle datmen nier; tra&eert , dat ook even gelijk eenige U luiden, mijn Heeren, nü defe drie middelen voorSteden , forgende verlaten te worden , fullen fulke par- gehouden zijnde , en de redenen van weder zijden eetye kiefen , als fy tot haren verfekertheid fullen beft ge- ' nigfinsverhaelthebbende,ingevallegy my foud mogen
raden vinden, en fullen konnen bekomen : daerom
vragen wat my daer afgoeddunkt,fo wil ik u luiden dat
voorden eerften antwoorden , dat op wat refolutie dat
dient op defe faken wel rijpelijk gelet te werden.
5. Het derde punct is, van ons tebefchermen met valt,wy altijd moeten terftond en fonder uitftel van een
ons eigen macht , en moeten bekennen , dat ingevalle ure i letten en accorderen op de middelen , waer in ik
wy alfulken refolutie nemen: inden eerften , dat wy niet fie dat wy fuiken ordre ftellen,en neerftigheid doen
groot gebrek hebben van goed getal van hoofden en fol- alft wel van noden fal wefen. Eo aengaende de voorgedaten van onfer natie , fo uit dien dat d'oorloge veel van noemde drie wegen , wil ik u luiden wel verklaren, datdien heeft omgebracht en gefleten , als ook om dattet tet het derde is 't gene dat ik voor het befte vinde, en alland klein is,endatter veel fijn byden vyand,enden tijds gevonden hebbe , in gevalle daer middel hadde gemeeftendeel van de gene die te voren den Conink van weeft om te houden ftaen , 't welk d'oorfake is geweeft,
Spangien gedient hebben : daer-en-boven mits dattet dat ik airede vier jaren voorleden, fo veel moeite en arvolk van defen quartiere hen meer begeeft totte koop- beids gedaen hebbe om de landen by eenen ondereen
manfehap dan tot de wapenen te hanteren.
goed accoord en eendrachtigheid te houden : het welke
So ift dat van node fal wefen , een goed getal van doende , wy wel fouden metter gratie Gods , niet tegenvreemdelingen te gebruiken , de welke ( om dat fy qua- flaende de macht van den Conink van Spangien., goede
lijk voor defen hier getradleert fijn geweeft) men die I
lanhier fo veel en fo haeft niet fal konnen doen komen als middel gehad hebben,om Don Jan en andre uitrenoverlanden
de
van
fcheurioge
de
dete verjagen. Maer
men wel foude begeren , en van node is : daer en boven
gekomen wefende, om de redenen genoeg kenlijk,en in
falder grote fwarigheid vallen, om te vindende plaet- derwaerheid regens mijnen raed : aen merkende, gelijk
fen daermendie fal mogen lichten: niet-te-min fou- ik hier vorens gefeid hebbe»dat de Heeren Staten, en die
demen namaelsdaer op mogen letten, ingevalle men felfs,die eenig belet hadden gegeven tot de voorgenoemaenveerde defe refolutie: foveel iffer nochtans af, dat
de eenigheit en unie,verkiaerden geen middel te hebberi
altijd beter fal wefen hem te betrouwen op die van de om henluiden te befchermen,fo ben i k alfdoen eerft van
Religie , dan op d'andere.
meninge geworden , elders hulpe te foeken , fo dat den
Voor fovele hetgeldaengaet,isonswelkenlijkwat raed van eenen vremden Prince te doen komen tot on^g
grote fwarigheid daer toe noch altijd ge weeft is, om alfer affiftentie,is gevordert geweeft 3by de gene die mogele nlijk foveel te vinden , als van node is geweeft om de
lijk dat niet dachten of meinden te doen : Maer gelijk ik
garnifoenen te betalen , fo dattet te verwonderen is , dat
hier voren geroert hebbe, dat men foude meinen datter
mits dequade betalinge, wyonfe fteden tot noch toe
II. Dsd.
yemand die eenige voorfichtigheid en wijsheid heeft,
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fouden konnen het beleid van defer faken aenvaerden,
fonder de middelen en conditien voren verhaelt,abu-

ban bit fijn abbi$ bcrbïaert en p^otefteert / bat Boeba*I58:
nige refolutie be Staten <8enerael nemen/ behoudens

feert men hem grotelijks , want 't gene men anders aengrijpen foude , fouden wefen difcourffen in de locht, en
ionder eenig fundament en voortgank te maken, byfonder aenfchou nemende op de gewoonlijke traegheid
van derefolutie, en opbrengingen van de middelen,
d'welke in gevalle wy dit voornoemde derde middel
aenveerden, te beduchten is, dat eer fuiken ordreals

boo2 Bern genomen öabbe be refte ban fijne bagen /in
bienfi ban be (©eneraliteit/ ban Benlieben/ en be &tab
ban SÈnttoerpen tn 't particulier te bolb2engen. g>*
foebt men Bern berbactjt
te maben / atë of fjp fo gob*
loogtoare / bat Bp gene ïleligie Babbe/ja batBPbem
baer mebetoas bebelpenbe/aliö met be leufe ban ber
toacBt bk nergens nut nocB bequaem toe té ban om te
Bouben bat men Beeft / of om te berbrtjgen bat men be?
geert: ©oo?t Beeft Bet befen bifcoureerber algelaben
op be£ $2incen ban <©2angien# ijBinifter ©illerg/ bk
Bp feib te toefen een $enfionari$ ban ben hertog ban
3Cniou / en bit abbijg gemaebt te hebben / en feib Bern
uitte föerben ban B2an&rnb gebannen te toefen /en
baer na ban be €ngelfe jfêinifterj? uit €ngelanb / om
bat fjpöem felben ober baerluiben toilbepattë ma*
ben/ enfcïmjbenbe feer bilepniglijbenban ben felben
©iilerg en ben p^ince/bie fjpban befen aenfïagbe*
fcöulbigt/feggenbe bk metten hertog aengeleib te Bebben/ Boetoel Bp fijne Banben baer ban foebt tetoaffcBen / al$ pplatug ban be boob ban onfen ^eere/ en
na bat Bp alle bilepnie tik men foube bonnen beben*
ben/ uitgefpout Beeft /fo geeft bp eenanber abbijtf/
niet (feib Bp) fogefarbeert enbealeeb/ maerbeelbo?*
ter en fefeerber/ bienenbe tot toelbaert en tranguilu*
teit banben ïanbe.

boven gefeiden ganfch noodlijkis,by u luiden fo op 't
hoofd als hoofden , den raed en middelen van gelde fal
wefen gefteld, wy airede een deel van onfe goede Steden
en Kerken verloren fullen hebben, en d'andere oorfake
geven , om door defperatie van fecours , andere partyen
te foekcn, en metten eenen of den anderen tot haren
fchoonfte en behoudeniffe fo fy beft geraden follen vinden te accorderen , 't welk met hem fal brengen 't verlies van veel fchone Kerken Godes , fo dat wy, meinendede Kerken te bewaren , de felve fullen verliefen , en
behoren daeropwelte letten, dat wy alfo wel gehouden zijn te raden en te forgen voor d'andere Kerken ,
als voor die van de Srad van Antwerpen : Geve ook te
bedenken, of ingevalle d'andere al verloren gingen, het
welke God verhoede, die van Antwerpen wel fouden
verfekert wefen , en dat fy ook peinfen willen, dat God
alfo lief heeft , en hem fo aengenaem zijn de kleine
Kerken ais de grote.
En ingevalle dat dit mijn bedenken niet aengenaem

dat de Religie in haer geheel en verfekert blijve, f)p

foude zijn ('t welk ik my niet laet voorftaen) maer dat
het grote fwarigheid met hem foude brengen om te
werk te ftellen , en te effectueren , fo wil ik wel opentlijk verklaren, dat ik nimmermeer geraden of goed vinden foude met de Spangiaerts in handelinge te treden ;
Maer ingevalle wy met zijne Hoogheid fullen moeten
handelen, dat het fal van node wefen te befien geen Stad
in perijkel te ftellen , en dat men hem van dat Oorlogsvolk verfekert, fonderlinge van de hoofden datfeden
Staten aengenaem zijn, en hen den eed doen, en infgelijx zijnen Raed*
(M45.)
Niet-te-min fo ik gefeid hebbe,waer het anders doenlijkfoude
,
't felve ongelijk liever hebben , nochtans onder de voornoemde conditien en middelen, want wy
anderfins gefchapen fouden wefen, ons, en met ons veel
andere luiden van eeren te ftellen in een merkelijke pericle van verdorven te zijn,en in handen van onfe vyanden te vallen.

Steld(feidhy)my defen Minifter(Villers) en zijnen
Meefter (den Prince van Orangien) niet ineen koye,
want fy klappen al te fchoon : Maer tuffchen vier muren beiloten , fonder iemand te fpreken , daerfe wel bewaerc zijn , en u niet ontlopen. Maekt dat het volk
vergadere om hare vryheid,gelijk fy gedaen hebben om
haer ellendigheid. En verandert my alle de gene die
fufpect zijn in de Wetten, Raden en Magiftraten, creaturen des Princen van Orangien. En kieft oprechte lieden beminnende
,
de welvaert en rufte derGemeinte
(dat waren , na fijn advijs , de gene die goed Spaens waren) gylieden fult haeft beter ordre, peis, en vrede , met
die gy wilt van onfe vyanden (hy meent zijne vrienden)
hebben , want den Prince alleen, heef tfe fo wel d'een als
d'ander verbolgen en bedrogen : Ook hebben wy noch
noit geen quaad gehad dan om te fuftineren zijn ambitieufe querele : d'welk indien gy niet doet, en dat haeft,
Dit is, mijn Heeren, 't gene dat my goed gedocht eeu
u lieden te laet berouwen , en onfe nakomelingen
heeft u luiden voor te houden voor mijn goetdunken op fal 'tweiijk.
fo gewichtige faken,die nu ter tijd werden in deliberatie
Noch feid hy (te weten , den fchrijver van dit oproegefteld , u luiden niet-te-min biddende , dat gy luiden u rig gefchrifte) fal ik u lieden een waerfchouwinge doen,
altijd wilt voegen mette Generaliteit , en u niet wilt la- om te geraken tot 't gene voorfz is : Maekt dat de verten voorftaen,datgy luiden u d'een fonder d'ander foud gaderinge van de Gemeinten fenden fekere Gedepukonnen befchermen , en dat gy niet wilt verachten een
teerde totd'ander Gemeiten uit haerlieder vergaderinKerke al iffe klein , als tegen woordelijk Eindhoven,dat ge , en communiceert en confereert mette Gedeputeerbelegert is, in de welke fo veel goede krijgsluiden zijn,
de van d'ander Gemeinten » fonder meer tegeloven eedie de Stad fotrouwelijk voor de Staten hebben be- nige rapporten of propofitien van Penfionariffen
of
Magiftraten
,
gecorrumpeert
en
geinftrueert
tot
alle
bewaert,eneerft ulieden gebeden hebbende, in't goede
te willen nemen dit mijn bedenken, fal ik anderwerf
drog en valfcheid door den Prince van Orangien, de
verklaren en protefteren , datfodanigerefolutiegy lie- Minifter Villers, en andere die gy lichtelijk fult kennen,
den ook neemt , behalvens dat de Religie in haer geheel de welke ten eerften moeten gefaiffeert en vaft gefet
en verfekert blij ve, ik voor my genomen hebbe de refte fijn , tot dat al in peife en vrede is , de welk haeft wefen
van mijn dagen te volbrengen indienft van de Gene- fal: fomen defe middelen tewerkftelt,iste verhopen
raliteivan
t,
u luiden, mijn Heeren, en de ganfche Stad de benedictie des Heeren, die niet is voor leugenaers,
van Antwerpen in particulier.
oproerders en wederfpannige , dieven , moorders , en
ftraet-fchenders : maer fijn maledictie , gelijk wy dage3Nt
abbijg
baer
na
bp
topic
gebomen
sijnbe
in
Ban?
&crnla*
lijks gevoelen , en fullen hoe lang hoc meer , indien wy
tt'nge /
haer
noch gehoorfaem en onderdaen fijn.
fcifcourg ben ban be jMcontenten/ Bebben'tfelbcboentyuc*
m uit*
ïeggfnge
Bpöe
ls*
aaen
anat
co

tenïjicc
tegen
utrgego
Sen.

nen / en baer bp geboegt een berblacinge / bifcourg en
contra-abbijg/ fo bitter/ bol logenen en fonber fcbaem*
te / bat in niet beel biergelijbe gefien Bebüe / firecbenbe
ganfcrjeltjb tot op?oer ban be gemeente/ tegen ben
P?ince ban €>?angien/ bfe 't tien al gebaen Beeft:
SBant fp ftabben ben fo bafi ingebeelb/ bp albien fa ben
felben maer en ftonben aen b'een 3tjbe ijeïpen / baer toe
3P Den befte beben met alle liften en p2amjben/baer toe
Burenbc moo?bers en fcbelmen / en gebjuibenbe foba*
ntge miböelen/ bk be J^eibenen en 23arbarife bolfceren
fcïfs? becfoeitfjebben/ en ombatbe^tnee in'teinbe

^iet baer / tik luft Beeft / een op^oerige uttlegginge
en bifcourtf bol taftelijbe logenen en beroepingen / om
't gemeen bolft tot op?oer te bertoecfeen en op be been te
brengen ; ban tegen fobanigen guaben raeb/ feib |>ö>
cilibeg:
Laet varen de menichte , foekt God te behagen,
Elk een moet fijn eigen
laft dragen.
€nnocB:

En betrout niet op het volk gemein,
Sy veranderen licht om oorfaken klein.
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25jj ött bifcoutë toa$ nocD acbteraen geboegt/cn
on nieu$geb2UHt ben uaicf öte op ben naem ban oen
JjMnce ban <*Drangten foube gefrteeben toefen/ aen
Den t^ertog ban 30n)ou / Oen leflen 3JuIp i y 80. en ge*
interripieert foube fijn/ tttc top in 'tboo2gaenbe 16
2&oeft Deunen geinfereert / en be P2in(e a(bter fijne SCnologte met no?te tooo2ben toeberletb en feraditeloos
maent/befe to02b Diermi toeberomin b2tih uitgege^
ben/ meteen nieu boo?ceben/om ben luibenb2oette
manen bat bet immers beg P2in(enban <®ranmen.ö
tj2iefgetoeefli$f/banbe rebenen fijn fo&laeu enflaeu/
en fo gualijn gef onbeert / batfe gene toeberlegg inge befjoebcn : alleen om fnn feggen een fcljijn te geben / fti^}
fjp / battter lieben fijn be toelne affirmeren bobbel ban
bien gebonben te fnn onöer ben pampteren ban ben
hertog ban ftlnjou/ bienp t'2finttoerpcn «et/ aïsf fip
mtfle baer toeöer in ,te nomen / gelijn bp meinbe:
maer ïjp b)a(&t Ijembjel tiie luiben te noemen/ ofte
berben bolgen 't gene be Jifcinre ban <©rangien acnter
fijn apologie feib en belooft te fullen boen bpalbienpe*
manö nan betonen of toaer maften bat bp on fobanigen
fc?ief gefcljjeben/ of boen ftfmjben/enfcnben babbe:
becïjalbenbanben felbenboo? logen en bcrfiertgeDou*
ben moet toerben.

3&a bat acn
be Com'n&ban
©lanHrijfigefonöen
ben i|eereban
25ellieb2e
be Staten generael
ftabbe/
gelijn be Jgecre ban jjtëirambeau be boo2fó Staten gefeib ïjabbc bat Op fonbe bolgen / fo ftebben be boo?f$
Staten refolutie genomen / om baer toeberom metten
hertog te retoneilieren/toant alljoetoel be Coninn ban
jfoanftrijn belc fcbonetooo2ben gaf/ en grote toefegginge bebe /fo toaren ïiü genoeg met Dreigementen
toermengt / en be ConivUi Oielt be goeberen ber #5eber*
lanberg albaer in arrefte/ fo ooft ben hertog tot <&uin>
neiuen eemgefdjepen en goeberen banbe ^ebcrlan*
berg in arrëltc bebe bonben. 3^e Coninginbe ban
€ngelanb frtueefoofc aen bc Staten €5enerael/f)aer
gmis
rabenbe metten hertog terecon(ilicren entea(to?be<
Et öc ren / toant ben ,§taet ban bare partiatliere faficn bet*
jStcd
tt:en eiftpten niet fiem tot bpanb te üebbcn/ alfo ïjet Bern een
geringe fafee foube toefen om nem ober nenluiben te
l'°8
Ucan>
tl :en. to?enen/mette macljt en mibbelen iiic bem ben Coninn fijnen 25?oeber foube feonnen ter öanbe (lellen: bat
Bet
baerom
beft enfefcertfe toag/baerlteber ïjaefJelijfc
iwv te beraben in 't gene öen te boen fïonb. ^aerom be
cc)
Staten be boo?f5 €tè(ommitteerbe / i}\e fp te bo?en tot
kutien
©ilboo?ben aefonben fjabben/ bp Bern fonöen tot ï©entoen remonbe/ aftoaerben hertog boe toag. ^el^ertoge
böta* ban gelpen /toagoon gerefolbeert totte boo2f5beree=
Ie Se*
nul. ninge en re(oneiliatie te ber jiaen / fo om fijn gebangen
bolfe binnen mnttoerpen/bienorn nietontjïagerttoa;
ren / öp Babbe ooft groot gebjen ban ijjftodit en gelbe/
be^tebenbieftpfn fijngetoelb babbe/ toaren gualp
boo2fien / fjp mernte oon bat be faute lip Hem gepleegt/
niet toaiS te eratferen : toaerom Dp meenbe bat be felbe
faute metter tijb foube bergeten en uitgetbifcBt toer*
ben/ alfo i^ ten iaetflen een p?obifioneel attoojt gemaent / in befec manieren.
C[ Y ne Hoogheid loude fach gaerne vernoegen met
*^üjn woonplaetfe te verkiefen in de ftede van Mechelen. Maer wantmen hem geeft te verftaen 3 datmen
wil fpreken van nieuwe articulen , en dat de ratificatie
van den eede , die fijne Hoogheid begeert heeft , nu tegenwoordelijk niet bewilligt is geweeft,fo heeft de
voorfz, fijne Hoogheid voorgenomen te verkiefen, na
de prefentatie hem by mijnen Heeren de Staten gedaen,
van de ftede van Duinkerken , om fich daerte houden
eenige dagen , in de welke hy begeert te handelen van
alle faken beroerende het welvaren van defen State,en te
1.

einden de gefchillen die fich tegen woordelijk openbaren :belovende fijne Hoogheid in Princelijken gelove
en woorden 't felve tot geen ander meiningetegefchieden. Enisganfchelijk gerefolveert van terftont weder
te komen in de Landen van herwaers-over , om fich te
houden in de ftede van Mechelen , volgens de articulen
van deinftruftie van mijnen Heeren de Staten van den
11 Marty, Anno 1583.

3tt

1. En om defer oorfaken willen heeft fijne Hoogheid begeert dat eenige van de Heeren Gedeputeerde
trecken of (enden in de ftad van Gent , en ehvaerts daer
't nodig fal fijn , om fijne paffagie bcquaem te maken en
te veiligen.
3. Sijne voorfz Hoogheid fal beloven , fo voor fich
felfals voor die van fijnen Hove en gevolge, niet te beftaen tegen den State van de landen, tegen de Staten Generael, of hare Gedeputeerden ,fo in'tgenerael als in
't particulier. En boven dien fullen noch die van fijne
guarde en garnifoen tot Duinkerken gefamentlijk en
byfonder, beloven en Averen dat fy niet fullen beftaen
of laren beftaen tegen de State van den Lande, de Staten Generael, noch haren Gedeputeerden, fo in 't generael als in 't particulier, nochte ook niet tegen de in- (Foi.47.)
woonders en burgers van Duinkerken, noch tegen de
Gereformeerde Religie. En fal d'exercitie van de Catholijke Religie vry blijven voor fijne Hoogheid , in fodanige Kerke tot Duin kerken, als hy fal willen verkiefen ,als hyfe gehad heeft in de ftad van Antwerpen.
4. Mijn Heere fal uit Vilvoorden doen vertrecken
alle de Franfe garnifoenen , op de beloften van mijnen
Heeren de Staten , dat fy fullen volkomen die dingen
die hier fijn geaccordeert. En fullen by fijne Hoogheid
blijven drie van mijne Heeren de Gedeputeerden, en fal
de Stede voorfz voorfien worden met Landfaten , den
Staten van Braband aengenaem wefende.
y. Sijn voorfz Hoogheid accordeert, dat fijn leger fal
gaen van Dermondetot Opdorp,Lippelo,Maldenen
en andere by gelegen Dorpen, daer 't met victaüe lal
verforgt worden. En 's anderen daeg>, alfo mijnen Heeren de Gedeputeerden verfekeren dat te dien einde gefonden fijn in handen van den CommifTarifTen 30000
gouden kronen om te betalen den legere, fal 't felve vertrecken tot Willebroek, alwaer de Hoofden, Colonels,
Gapiteinen en Voerders des krijgsvolx terftont eed fullen doen;, wel en getrouwelijk te dienen fijne Hoogheid,
met den Staten Generael , fonder iet te beftaen tegen
den fel ven fijnen Hoogheid , en van gelijken niet tegen
de Staten Generael , noch tegen dé Landen, en dit in
't generael, nochte in 't particulier : maer dat fy fich fullerf gebruiken in den dienfte van fijne Hoogheid en vart
de Staten , tegen den gemenen vyanden Spangiaerden,
Malcontenten en haren aenhangeren, en voorts dat fy
't geld ontfangen hebbende , terftont fullen trecken overdeReviete.
6. En wefende de voorfz eed gedaen , fal by den Staten de betalinge worden gedaen ter fommen toe van
30000 gouden kronen, om verdeilt te worden onder
't krijgsvolk, na den ftate die daer af gemaekt fal worden
by fijne Hoogheid, daer af uitfehrift gelevert fai worden
den Staten.
7. Terftont als de felve fomme van 30000 kronen
fal opgebracht en getelt fijn , fal 't leger trecken over de
Schelde tot Hellegat,Niel en Schelle,volgens den voorfchreven eede,en fal ook verfaet worden met proviande.
8. Waer na als 't leger van Dermonde fal gaen, fullen
de Engelfen , Schotten en andere krijgsluiden , wefende
in 't land van Waeft , vertrecken , tot Rupelmonde, die
van gelijken fijne Hoogheid fodanige eed fullen doen
als voorfz is,
9. En ter felver uren als de gijfelaers aengekomen
fullen fijn , en als de voorfz betalinge werd gedaen , ook
als fijne Hoogheid de felve gyfelaers nevens hem fal ontfangen hebben, fullen de Franfe garnifoenen vertrecken
uit de ftede van Dermonde , om overgelaten te worden
den Landfaten den Staten aengenaem wefende , en fal
fijn Hoogheid vertrecken na Duinkerken.
10. Hebbende dan alfo fijn Hooghcids leger ontfangen 'tgene voorfz is,en treckende over de voorfz Rivieren na Willebroek , fullen ter felver tijd ook trecken over de Schelde tot kupelmonde. DeEngelfe, Schotten
en 't ander krijgsvolk die vertrecken fullen, fijn inden
lande van Waeft , om gebruikt te worden , fomen fal re
radewefen,enfullen van dan voorts al t'fa men gelijkelijk betaelt worden van de G
penningen
daer toe beftelt
g 4
fijnde: en fal de proviande ukgedeelt worden fonder
deel
uitnemen van perfonen > fo dat d'een niet meer voor-
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deels fal hebben dan d'ander. En fal ook vry fijn voor
den Catholijken in't leger de exercitie van hare Religion.
i i . Doende 't gene voorfz is,en overleverende de ftede van Dermonde , fullen met een gelevert worden gijfelaers tot verf ekeringe van de lollatinge en vryheid van
alle de gevangenen in de ftad van Antwerpen , en in ander plaetfen gehouden wefende na den 1 7 January.Ook
mede van de rcftitutievande papieren die daer waren
in dendofe van fijne Hoogheid in fijn vertrek-kamer,
en die daer genomen fijn geweeft in 't logement van de
Heere Quinfe , en van de meublen gebracht op het Stede-huiswefende
,
in de macht der Heeren Staten en des
O verheidsjfonder des aengaende eenige exceptie te maken. En aengacndede meublen die daer fijn gebleven
in particulire huifen, alwaer de Frangoifen gelogeert
fijn ge weeft , fullen ook weder gegeven worden ,fo verdedienochin wefen fijn naden 10 van de tegenwoordige maend. Sijn Hoogheid laet toe dat de bekommeïinge gedaen in Vrankrijk ter faken van de beroerten alhier gefchied , fullen ophouden en afgedaen fijn , en de
gevangens , goederen en fchepen in vryheid geftek worden, ook mede debekommeringe tot Duinkerken gedaen op eenige perfonen , goederen of fchepen van de
Landfaten of burgeren van de vereenigde Landfchapjpen der Nederlanden.
12. Sijne Hoogheid heeft verkoren en genomineert
tot gijfelaers , mijn Heere Phllippe van Schoonhove, de
Heere van Wanroy,Burgemeefter van Antwerpen,Rogiervan Leefdale,Heere van Menuen,WilrigdeVoorfchepen van Antwerpen, Noël van Caron Heere van
Schonewalle , Burgemeefter van Vry en , met drie Gefanten totdefen handel, te weten, de Heere Adolf van
Meet-kerke, Prefident van Vlaenderen, Henrik de Bloyere Burgemeefter van BrufTel, en Meefter Wilhelm Everhart,Penfionarisvan Antwerpen. Behoudelijk dan
fo yemand der felver om eenige oorfaken , het waer dan
uit fiekten of anders , niet mochten reifen, dat de Staten
in plaetfeder felver , fullen fenden anderen van gelijke
quaüté , ten genoegen van fijne Hoogheid.
13. Sijn Hoogheid fal behouden 't getal van omtrent
twe of 3 00 paerden , met vier of 5 00 voetknechten , tot
verfekertheid fijns perfoons tot Duinkerken toe. En fo
yemand van mijnen Heeren van Gent of Brugge fijne
«Hoogheid willen komen verfoeken in 't genaken van
hare Steden , die fullen vrundlijk ontfangen , en alft hen
fal believen in alle veiligheid wederom gelejdet worden. En fullen de Bruggen nodig tot fijne Hoogheids
tocht op de Riviere van Waefl en andere , daer hy fal
trecken , geleid worden om daer over te rijden, terftont
als defe tegenwoordige handel beflotenen getekentfal
/wefen over wederfijden.
14.. Mijn Heere fal metfich leidende voorfz Gijfelaers tot het naefte logement toe van Nieupoort , alwaer
hem gebracht en veiliglijk vergeleid fullen worden alle
de voorfz, gevangens , t'Antwerpen en elwaerts gelegen
hebbende , infgelijks fijne papieren en meublen , en die
,van fijne dienaren fo voorfz, is. Wel verftaendedatde
gevangene fullen betalen voor al hare koften , fchulden
en beloofde dankbaerheden , na de moderatie van de
^Magiftraet daer tufTchen gaende, fonder datmen d'een
fal bekommeren om d'ander , nochte ook eenige fijnre
meublen , indien hy fich niet willens daer voor heeft
verbonden . En fal by den fel ven Heeren Staten verklaxinge gedaen worden, dat geen der Francoifen nochte
hare meublen , wefende in Antwerpen of elwaerts , gehouden fullen wefen om geen andere oorfake , dan om
hare fchulden. Dewelke als by henluiden betaeit fijn fullen,fullen fy biy ven in gehele en volkomen vryheid, om
daer mede te mogen doen 't geen hen goed dunken fal.
En na dat fijn Hoogheid fal hebben doen vertrecken de
Franfe garnifoenen uit Dixmuiden , om de bewaernifïe
vandefelve Steden gelaten ce worden den Landfaten,
fal fijne Hoogheid de voorfz, Gijfelaers noch houden,
tot dat gelevert fulien fijn allede gevangens, meublen
en papieren, 't Welk gedaen fijnde , fullen de fel ve Gijfelaers ontflagen en in hare volkomen vryheid geftelt
worden, fonder datmenfe fal mogen aenhouden voor

de meublen wefende inde particulire huifen, daer defëlve Francoifen gelogeert fijn geweeft, niet wefende in
de macht van de Overheid : nochte ook niet om de gevangens die daer noch fijn fullen by gebrek van betalinge van 't gene fy fchuldig fijn. En fal fijn Hoogheid fijn
weg vervolgen na Duinkerken voorfz,om aldaer te handelen en te fluiten alle faken beroerende het befte, en de
grootheid van fijne Hoogheid en van de Landen : alwaer fich fullen vindende Gedeputeerden van mijnen
Heeren de Staten, te dien einde binnen den tijd daer toe
te ramen.
1 f. En fullen de Gefanten van de Landfchappen en
Steden , en alle anderen van defe Landen dien 't fal gelfeven , gaen en komen tot fijne Hoogheid, en daer blyven in alle fekerheid : ook fullen alle koopluiden en reifende perfonen vryelijk mogen havenen en trecken uic
de voorfz ftede Duinkerken , fo fy voormaels deden,
16. Sijne Hoogheid fal de Steden uiten welken de
Franfe garnifoenen vertrocken fullen wefen , voorfien
laten met alle gereetfehappen van oorloge en proviande
die daer dan noch in wefen fullen fijn.
17. Terftont als defe tegenwoordige articulen bewilligt fullen fijn by den Heeren Staten , fullen fy refpectivelijk verwittigen hare Landfchappen,en alle vlijte aenwenden , op dat fy , metten eerften mogelijk is , mogen
fenden hare Gedeputeerden aen fijne Hoogheid ton
Duinkerken,met volle macht en autoriteit om te treden
in
communicatie,
om te tot
befluiten
men
fal breder
bevinden
meeft te betamen
dienfte't geen
van zijne
Hoogheid , en tot nut , veiligheid en befcherminge van
den Landen. En fullen fich alle perfonen fonder onderfcheid d'een met d'ander fo burgeren als krijgsluiden te
famen dragen als broeders en goede vrunden : fal mede
de koophandel over weder fijden fo te water als te lande
fijnen gewoonlijken loop hebben.
18. Sijne Hoogheid fal exprefTe brieven fchrijven
aen de Vendels in Sanct Wijnocx-bergen,houdende beYSisvan uite Steden te fcheiden ,en in fijn leger te komen , om de bewaringe van dien over te laten den
Land-faten , aengenaem wefende den Staten , en dit op
ftraf , fo fy ongehoorfaem waren , van te vallen in fijne
ongenade.
19. Dan fullen voorts de voorfz, Gefanten der Staten,
van de conclufie en handel die tot Duinkerken befloten
fal werden , verklaringe doen , wel en behoorlijk te volbrengen en te onderhouden in alle fijne ftucken en articulen 'tgene dat tot Duinkerken befloten fal wefen,
mitfgaders ook den generalen handel gedaen tot Bordeaux den 2 3 Odtob. 1 ? 8 1. En fullen de eeden in gelijken fake gedaen worden , in den Steden daer die noch
niet gedaen fijn geweeft.Waer af acte autentijke en bundig gebracht fal worden in handen van fijne Hoogheid,
achtervolgende de felve affcheid of handel. Noch fullen over weder-fijden ter goeder trouwen vergeten blyven de faken gefchied na de beroerte en troubleden 27
January , tot het befluit toe van defën handel , met verbod in allen perfonen, y^an wat qualité die fullen wefen, van m alkanderen te mifdoen,ternifTeggen,ofin
verwijte vallen van 't gene voorfz, is. Maer fullen fich
dragen goedlijk, vrundlijk, d'een met d'ander, fbdat
behoort tufïchen goede broeders , burgers en vrunden.
20. Men fal ook den kranken van den legere verforgen van bequame plaetfen , om fich daer te onderhouden in alle fekerheid tot hare genefinge toe , en fullen de
voorfz Heeren Staten eenige goede luiden laft geven
om denfeiven kranken by teftaen,enom te beletten
dat henluiden geen moeyelijkheid aengedaen werde.
21. Sijne Hoogheid heeft belooft en gefworen ter
goeder trouwen te onderhouden de poincten in defe tegenwoordige articulen begrepen , na haren forme en
inhouden. Gedaen tot Dermonde den 2<SMarty 158}*
Getekent Francois , en wat leger Ie Pin.
De Staten Generacl van de vereenigde Landfchappen der Nederlanden hebben acngenomen , bewilligen
en ratifieren de boven gefchreven articulen : ook belooft en gefworen d'inhouden van dien na haren forme
en vermelden ter goeder trouwen te onderhouden. Gedaen inAntwerpen den a8 dagMarty 1783. Teror»
donnau*

(Fól, .)
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van de voorfz mijnen Hoerende Generale
Staten , getekenr,
M. de H e n n i n.

<©eh z ^cp^i! toerbe op öft accoo?t öefe nnbolgentic
Piblicatie binnen mnttoerpen geöaem
By </<* Generale Staten der geünieerde Nederland/e Vrovir.cien.
ALfo tufTchen fijne Hoogheid ter eenre fijden,en den
t
'
«op
Generale Staten der geünieerde Ncdeslandfe Prot ïOït
vinciën ter andere, fekere punten enarticulen fijn betnen
floten en geaccordeert,by de welke, onder andere fij
5:tocr> ne Hoogheid belooft en gefworen heeft de Frangoife
en vreemde garnifoenen te doen vertrecken uit de Meden van Vilvoorde, Dendermonde, Dixmude,en Bergen SinteWijnox, en die te laten bcfetten met natureleeninlandfe krijgsluiden , den Lande aengenaem,fó
airede tot Vilvoorde dadelijk is gelchied , te vreden wefende ter begeerte van de voornoemde Staten, dat fijn
krijgsvolk foude worden gebruikt tot ontfetten van de
ftadvan Eindhoven (byde gemene vyanden belegert)
't welk hen daertoe ook willig betoont , fo dat metter
hulpe Godes, ooede vruchtbare uitkomfte daer van
ftaette verwachten, wefende daer beneffens geconditioneert en befproken , dat alle arreftementen , faifïffementen,en bekommeringevan perfonen,lchepencn
goederen , aen beide fijden, zedert den 1 7 January leftJeden gefchied , lullen afgedaen , vry , los , en ontflagen
fijn, fo in Vrankrijke, tot Duinkerke, en elders, gelijk
nader by den provifionelencontracte is blijkende: dat
ook aen d'een,en d'ander fijde van 't gene tfedertden
voorfz dage overkomen en gepaffeert totten dage van
heden, egeenvermaen gemaektfal worden , noch egene eikanderen fullen ter caufe van dien injurieren , verof mifdoen : maer hen fullen gedra,
wijtenmifleggen,
gen 't, fy burgers of foldaten , in alle ftilheid en vreedfaemheid jegens den anderen ,als tuffchen vrienden betaemt : dat mede de traffike , koopmanfehap en handefijde, fo te water als te lanlinge van d'eene end'ander
de, fullen hebben haren vryen engewoonlijken gank:
de voorgenoemde Generale Staten alle 't felve
-foiftdat
doen kond en laten weten eenen yegelijken 1 ten einde

nicmam hier af ignorantie en prerendere, dat fy hen
daer- na weten te richten ,en vryelijk en onverhïnderc
mogen reifen, traficqueren en handelen, fo op de voorfz
Steden , als op alle andere pafTagicn,ftfomen en plaetfeh ,daer 't hen gelieven fal, en die begeren eenige vivre3
en proviand in den Leger te voeren , lullen 't felve vryelijk en
, onbekommert doen mogen , gebiedende eh bevelende devoorfz Heeren Staten eenen yegelijkenvan
wat ftateof qualiteitdie fy, hem ftille en vredelijk De
dragen, fonderd'eene den anderente injurieren,miffeggen , or mifdoen in eeniger manieren ter oorfake van
de inconvenienten t'federt de voorfz 1 7 January gevallen: opdat de gemene rufte en vrede niet worde geturbeert,maerde verfekertheid en welvaren van den lande te beter gevordert en geprocureert. Aldus gedaen ter
vergaderinge van de Generale Staten , den 2 April
1583. Onder ftond gefchreven , ter ordonnantie yan de
voorfz Staten ,getekent,
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^iöug tëöefe fafee p2übiuonelij& geaccojbeert/ m
fijn öe gebangenen ennrrefïenaf geöaen/ öe goeöe*
ren ocreflituecrt/ enten Deiben sijöen alles1 boJgenbe
bit contract bolöacn : en aü'o f o oen hertog öaer na toe
enge&Omen/betÜjacUtenÖealÖaeröeBOm
puinHerH
fte
ban öe Commiffariffen
öer ^tatert/ en öat al!e nop
öere ftoartglje oen boojttf fouöen mogen terueöerge*
leiötoeröen. 3©ptoiiien öaer ineöe nu in öefe moepe*
üjBljeöen toat ruften / en in 't naboïgcnöe 25oeh berjjalentoat inoefen jarc bo?öer Ineren in eenige anöere
qtiartieren gcfcliicötë: ook noe öe pnnccuan par*
ma €inöljoben
belegert
öebbenöe/
't felbe
ber*
obert
të/en bele meer
anöere
faften bie
niet up
minfjem
bjeemt
en toonöerlijB fullen toefen te (wcn/algöie/öetoelBp
in oefen en öe boojgaenöe Boehen berliaelt fün 5 fcfïut»
tenue bit boen metten raeb öicpinlipsöecomincuoi
frang ^ift02t-fcb2über geeft in 't berDael ban öe ïjan*
öelingeban öen <£?abeban &. gaul :
Hebt gy eenen grootmachtigen vyand tegen,
Wacht u dat gy geen meer op den halfe en haeltj»
Verfoent liever met die 't u beft is gelegen^
Of anders gy grof en grotelijk dwaelu
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Van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten en Borgerlijke
oneenigheden , gefchied by tyden van Alexander Princevan Parma, &c.
Gouverneur en Capicein Generael van de Nederlanden , onder
't gebied van den Conink van Spangien.
KORT

BEGRYP

EN

INHOUD.

g Ebardus , BifTehop van Colen , laet binnen Bon feker Edift uitgaen , daer by hy de Augs\\ burgfe Confeflie , en der felver Chriftelijkerverklaringe in fijn Eertz-Bifdom toelaet , be* looftfe te befchutten en befchermen , beveelt dat d'een den anderen niet fiillen verfmaden ,
lafteren , noch fchelden : verklaert fich te willen begeven in den heyligen echten ftaet : dat
fijn meninge niet is om het Eertz-Bifdom op fijn erven te brengen , noch eenig privaet voordeel daer uit te willen trecken : hy troüt Agnes Gravinne van Mansvelt : werd van den Paus
in den ban gedaen , en van fijn Bifdom afgeftelt. Erneftus des Hertogen van Beyeren foon
werd van 't Dom-Capittel in fijn plaetfe verkoren : Hertoge Hans Cafimir komt hem te hulpe , maer door de
dood van den Palsgraef Lodewijk , trekt hy weder af, om d'adminiftratie des Palsgraeffchaps te aenvaerden.
Een deel ruiteren van de Staten muitineren en trecken de vane van de ftange : namen der zelver : worden voor
eer-vergeten fchelmen verklaert. Des Hceren van Brakels beklag aen de Staten van Utrecht: fijn verfoek , om
van alle commiflien ontflagen te wefen : Antwoordeder Heeren Staten van Utrecht op fijn verfoek en doleantien. De Spaenfe komen op de Veluwe. Tocht derSpaenfèin Vriefland op de Vorft, en de wreedheid by hen
aldaer bedreven. Cornelis de Hooge geeft hem uit voor een baftaerd van Ooftenrijk , en fone van den Keyfèr
Carel de Vijfde : foekt de Nederlanden aen den Conink van Spangien te brengen : werd gevangen, en eindlijk
geexecuteert. De nieuwe Beurfet' Antwerpen werd afgebrand en wederom vernieut. Grote vergaderinge by
die van de Roomfe Religie in het Noorder-quartier , by den Overften Sonoy geftoort. Des Prince van Orangien vierde huwelijk. DeGrave van Mansvelt belegert Eyndhoven, 't welk door gebrek van vivres werdovergegeven. Het Cafteel van Vierfel werd by der Staten volk ingenomen. Het Cafteel van Wou werd ook
door den Marefchal de Biron ingenomen. De Grave van Mansvelt neemt Dieft in by accoort. De Colonnel
Tucher, binnen Dieft gelegen hebbende , werd gevangen genomen: hy verantwoord hem in druk , en klaegt
dat hy geen expeditie van Juftitie kan krijgen : werd uyt de gevankenifte ontflagen. Het Cafteel van Wefterïo
werd by Mansvelt ingenomen. Dood van den Grave van Swertfenburg. Rumoer tot Antwerpen , d'oorfakc
van dien , en hoe het geftilt werd. De Prince van Parma befpringt der Staten leger tuffchen Steenbergen en Halfteren. Biron breekt fijn been. De Staten fenden hare Gedeputeerden aen den Hertog van Alenzon niet. Sy verfoeken de Heere van Aldegonde om by den Hertog tot Duynkerken te refideren, die 't felve refufeert : waerom
de Prefident Meet-kerken aldaer gefonden werd. De Coninginne van Engeland fchrijftin Mey aen de Staten
Generael , de felve radende datfe de Hertog van Anjou fouden fien eenig goet contentement te geven , den fèlven niet te vyand te maken noch te vertoornen. Den Hertog fchrijft uit Duynkerken aen den Prince van Orangien, klagende over de fchepen van oorloge : De Prince fchrijft aen den Admirael Treflong , en fijne antwoorde.
De Hertoge van Anjou vertrekt na Vrankrijk. De Prince van Parma belegert Duynkerken, d' welk de Heere
van Chamoys overgeeft. Parma krijgt Nypoort , Dicxmuyen en Veume. Queftie engefchil nuTchen de gemeene Volmachten der Steden van Vriefland ter eenre , en de Volmachten der Platte-Landen ter andere zijden,
nopende het ftuk van de regeringe , welke queftie dagelijx meeren meer toeneemt. De Prince van Orangien
fènd Commiffariffen in Vriefland , om de queftien te accorderen. Voorflag , gebied en bevel van 4en Heere vart
Rumen Lieutenant Gouverneur van Vriefland en de voorfz CommifTariffen , 't welk na grote moeiten by beide partyen geaccepteert wert. Misverftand en on wille tuffchen den Grave van Hohenlo en den Overften Sonoy:
d'welk by den Prince van Orangien werd voorgekomen. Remonftrantie van de gemene Bevelhebbers der acht
Burger-Hopluyden van Utrecht , aen de Magiftraet. De gemeente van Utrecht dringende Staten fekere refolutie by hen genomen te cafferen. De Ridderfchap van den Lande van Utrecht onthouden hen uit de vergaderinge der Staten en waerom. Twede remonftrantie van de Bevelhebberen der Borger-Hopluiden aldaer. Grote
en periculofèn oproer en alarm binnen Utrecht : en derde Remonftrantie de Magiftraet aldaer overgegeven. De
Burgemeefteren van Utrecht komen by de Burgerenen werden ineenen ringe befloten , niet fonderperij kei
en dangier , werden gedrongen publicatie te doen , daer by fy verklaerden dat alle de impoften voor gecaifeert
gehouden worden. De Magiftraet verwittigen den Prince alle de geftelteniffe der Stad. Publicatie by de Magiftraet gedaen, daer by de voorgaende afgedrongen Publicatie wederom te niet gedaen werd. Sommier van d'antwoorde der Heeren Staten van Utrecht op de eerfte en tweede Remonftrantie van de Bevelhebbers en Rotmeefters overgegeven. De Prince van Orangien en de Staten Generael fenden fekere CommifFariflen binnen Utrecht om de fake te accorderen : haer befoinge en 't fchrijven des Princen van Orangien aen de Staten en Hopluiden. De Heere van Nyenoort en Azinga Éntens krijgen laft om elk fes vendelen foldaten op te rechten , opte
contributien te halen uyt de Vriefe Omlanden en andere , by den vyanden geoccupeert : fy nemen Oterdom in,
en maken 't felfde geheel fterk. De Malcontenten nemen Steenbergen met praclijke in. Beradinge om den Hertog van Anjou wederom aen te nemen. Verfcheiden boexkens in druk uitgegaen, nopende den handel metten
voorfchreven Hertog van Anjou en der felver fommarie inhoud. Die van Holland fenden hare Gedeputeerden aen den Prince van Orangien, en doen aen hem fekere remonftrantie en verfoek. De Marefchal Biron , Francoifen en Switfers vertrecken uit Nederland. Ongenoegen van het fcheepsvolk in Vlaenderen. Des Princen van

Oran-

ïj-82.

Oorfpronk der Nederlandfê Beroerten.

Foi. 2. ) oien vertrek uit Antwerpen na Zelandt. De Hcere van la Motte beroemt hem dat hy fpeciale laft en commime
hadde van de Conink van Spangien , om te accorderen de Religions-vrede. Sijn fchnjven aen den H. Admirael
Treflong.De Prince van Parma maekt gereetfchap van oorloge ter zee,ftelt een Admiraliteit in,en ordonnantie op
de zee-vaert. Zutphen wort ingenomen door den Overften Taxis. Albertus a Lafco een van de drie Palatinen van
Polen komt uyt Engeland en paffeert door Hol'and. Meefter johan van Treflong eerfte Prefident van den Hoogen Rade in Holland fterft, in fijnplaetfe komt Meefter ArentNicolaj, Prefident van den Provincialen Rade,
in wiens plaetfe Meefter Adriaen van der Mijle gekoren word. De Heeren van Montigny en Marquis van
Richebourch nemen het Sas van Gent in : vallen in 't Land van Waes , veroveren Huift en Axelen. DenBaliu
van Waes levert hen over het Cafteel van Rupelmonde. Handelinge van den Grave van den Berge, door Frederik Utenham , metten Prince van Parma : des Graven gevankeniffe in fijn Hof binnen Aernhem : hy word in
Holland gefonden , komt wederom los, en begeeft fich aen de fij de van Parma. DeSpaenfe komen over den
Rhijn , trecken in Groeninger-land, belegeren en beftormen Oterdum te vergeefs. De Heere van Nyenoort geftorven en in Oterdom begraven. Verfcheiden advertentie , dat de Spaenfê een aenflag hadden op de Steden van
Enkhuyfen , Hoorn , en Medenblik. Meefter Frans van Poulenburg onder-Rector tot Enkhuyfen gevangen ,
en fijne bekentenifTe. Twee Jefuijtfe Papen gevangen. Grave Willem Lodewijk van Naffau word Lieutenant
Gouverneur van Vriefland , en Colonel van het Vriefe Regiment. Aelft werd aen Parma overgelevcrt. De Staten Generael doen de articulen van de Unie refumeren : perfifteren by de felve : doch maken veranderinge in 't
13. articul van de Unie , nopende het poinct van de Religie : De Provinciën van Holland , Zeland en Utrecht ,
ftellen by provifie ordre voor fo vele hen aengaet op de fake van de Regeringe en 't geen daer aen kleeft. Difputatie tufTchen Adrianus Saravia ProfefTor in Theologie , en Dirk Volkertfz. Coornhert. Verfcheiden boeken en
difcourfèn , anno 1 583. in druk uytgegeven. De Prince van Chimay werd Gouverneur van Brugge , en daer na
van geheel Vlaenderen. Des Heeren van Aldegonde aenflag om Lier in te nemen,falgeert. De Spaeiife komen op
de Veluwe , dan moeten door gebrek en nood wederom vertrecken. Geboorte van Prince Frederik Flenrik van
Naffau binnen Delf. Die van Gent nemen refblutie,om noch metten Conink van Spangien,nochte met den Hertoge van Anjou te reconcilieren : maer datmen fich felve moet helpen. Sy fènden aen Cafimirum om hulp fonder ernftige meninge. Middelen van verfoeninge metten Conink van Spangien voorgeflagen en gedrukt , diemen hielt gemaekt te zijn byEmbyfe en de fijne; het Inhoud des felfs werd onderfocht en ge-examincert. Sy (te
weten die van Gent) (enden Gedeputeerden aen den Prince van Parma om te handelen van vrede , en verwerven
drie weken beftant. Des Princen van Chimay handelinge in Brugge. Sendbrief van de Staten Generael aen
den Prince van Chimay , mitfgaders Hoog-BaÜu , Burgermeefters , Schepenen , Raed en Notable van Brugge
en 's Lands van Vryen. Die van Gent fchrijvèn aen de Staten Generael en Staten van Braband , nopende de
onderhandelinge by hen voorgenomen metten Prince van Parma , daer by zy verklaren hen niet te willen fcheiden van de Generaliteit. De brieven van antwoorde aen de felve gefchreven ; (b by de Staten Generael , Staten
van Braband, Steden van Bruflel en Antwerpen. Aenflag by Johan van Embyfe voorgenomen om Denremonde aen Montigny over te leveren : Johan van Embyfe en Roeland Jork worden binnen Gent gevangen. Waker
Zethon Lieutenant van Capitein Zethon te Denremonde gevangen , werd metter dood geftmft en gequartiert.
Jonkheer Carel van Uttenhove werd Voor-fchepen van Gent. Oproer tot Gent. Die van Gent ilaen alle vorder handelinge van vrede met Parma af. De Heere van Groenevelt , Gouverneur van Sluys , en die van Ooftende , verklaren hen mette Staten. De Prince van Chimay accordeert met Parma , geeft Brugge en Damme op
fekere conditien over. Schrickelijk voornemen van Hans Hanfz. Coopmantot Vlifhngen, tegen den perfoon
van den Prince van Orangien , waerom hy gevangen en onthooft werd. De Staten Generael handelen op nieus
met den Hertoge van Anjou. De Hertog fchrijft trooft-brieven aen Gent en Yperen. Benautheid van Yperen,
en accoort daer by zy hen overgeven aen den Heere van Werp. De Staten belegeren de fchanfe op de Veluwe tegen over Zutphen. GebardTruxes verdreven BifTchop vanColen komt tot DelfFbyden Prince. Mniterye
tot Bergen op den Soom , daer over eenige ge-executeert zijnde, voorts is geftilt. Des Princen van Orangien
neerftigheid en dagelijkfe befongne in 't maken van verfcheiden ordonnantien tot vorderinge en welvaren van
den gemenen Lande. Placcaet daer by die van Brugge en de Landen van den Vrye verklaert worden voor vyanden van de Nederlanden , met verbod van met hen luiden te handelen , traffiqueren of eenige cerrefpondentie te
houden. Noch een placcaet daer by alle toevoer van leeftocht , ammonitie van oorloge en koopmanfehap van de
Steden van den vyand verboden werd. Grave Edfart van Ooft- Vriefland fend gefanten aen de Staten Generael:
verfbekende dat de Staten haer Oorlog-fchepen willen van de Eems doen vertrecken , ën dat hy fijn ftromen en
wateren vry foude mogen gebruiken ; Het afFfcheit fijne Gefanten gegeven. Het overlijden van den Hertog van
Anjou. Baltazar Geraerts hem felven valfchelijk uitgevende voor eenen Francoys Guyon , komt tot Delf in
Holland by den Prince van Orangien veinft hem te wefèn van de Religie , en werd na Vrankrijk gefonden. Hy
komt wederom en brengt de tijdinge van de dood van den Hertog van Anjou. Hy doorfchiet den Prince van
Orangien met een fink-roer , gevolt met drie loden : Des Princen laetfte woorden : Den moorder foekt te ontkomen ,werd gevangen , bekent zijn voornemen den Prince van Parma geopenbaert te hebben , die hem door
Affonville verfekert , dat hem de Conink fal geven den loon by de profcriptie belooft. Sijn vorder bekenteniflè,ftraf en dood , fterft fonder berou en hertneckelijk. Wat de Prince vooreen geweeft is , van fijne huysVrouwen, kinderen, broeders en fufters. Boeken tot Douay gedrukt tot oneere des Princen , lof en prijs van den
moorder. Des Princen heerlijke begravinge, Lof-dichten en Epitaphien, en het heerlijk , konftig en koftelijk graf
t'zijner eere en eeuwiger memorie, gemaekt , en binnen Delf te fien. Transactie tufTchen Graef Johan van Naffau den Ouden, en den Curateur van het Sterfhuis van den Prince van Orangien; en 'tbefluit defer achtier
Boecken.
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2ü Dat ^alentimtf <©?abe Dan fffen*
ban Ceulen / 't feï*
burg2Sif/ $ïeït$-25tffcDop
bom befcten JaDDe omtrent tien
be
jaren/ fieeft Bp met öetöillttige ban Den
$au0 Gregorio de X f II. banltft 25if»

Dom aftfant geDaen/ en tjeeft getrout SHntoniam <0uilDclman <©?abinne ban Sïrenberge/ op Dat Dct t\üi8
enframme ban fffenburg nietfoube onbergaen / alfo
fip alleen ban De manlijke (tamme be$ feiben Buig toatf
obergebleben.
5jn fijne piaetfetoerbeberHOjen «©ebarbuö förureg
ban aiDalüurg. 3£efe na Dat fjp eentoe jaren Ijet 2üert323tfDom banCetilcn boo?f5 befeten fjaDDe/Dceft opten 17 ^anuarp i?8?. ouöefïijle/battéioDagenna
Dat Den hertog ban 3Hnjcm/ De aenfïagen/Daer ban
topm'tboo?gaenbe 25oeft bermaen gemaentOebben/
booj ftanöen labbe tn 't toern te fïellen / een ebict laten
uitgaen binnen $©on / inDouDenDe alg bolgt :
«Êbt'rten
Wr Gebbart van Gods genade , gekorene en aenge.ftëarc»
batt örï>
norae Eertz-biffchop van Ceulen, des Heiligen
«Sertj- Roomfen Rijx,door Italien,Eertz-Cancelaer en Keuröifffc&opg

vorft , Hertog van Weft-phalen , Engren , 6cc.

toaa Colen/
öact
Ontbieden allen en eenen yegelijken onfes EertzfcPÖPöe Bifdoras toegedane Land-ftaten , Graven en Riddermceröe fchappen,Staten en Onderdanen, ook andere toe behotod.irr
tn fijn
S3iföom.

rende onfer genaden, en alles goeds voegen u luiden t'famen in 't gemein , en in 't befonder hier mede te weten.
Dat na de aenneminge onfes Eertz-BifTchoplijkeen
Keur- Vorftelijke Regeringe , daer in ons de Almachtige,door verkiefinge of keure heeft gefet, wy alle tijd alfo
ons noch ook verplichten verbonden bekent hebben,
niet alleen de welvaert en opnemen den onfen van God
bevolen Keur-Vorftendoms en Eertz-Bifdoms, alfo
ook des gemeinen Vaderlands der Duitfer Nation , befonderling ook vorder en boven al , te vervorderen de
eere Gods, voor allen anderen faken ons met allen ernft
en vlijt daer aen laten gelegen fijn.
Allo dan nu in korte voorleden tijden uit onfe Ridderfchappen en andere defe Provinciën en Landfchappen niet in kleinen getale-ons onderdaniglijk en ernftig,
jahert-gondigaen ons hebben (ook door voorfchrij vinge fommigeraenfien]ijker gequalificeerde hoger Staten
des Heiligen Rijks ) verfocht , hun de opentlijker predicatie des heiligen Euangeliums,ook de exercitie en 't gebruik der H.Sacramenten,na uitwijfen des Goddelijken
\voords,der Auf burgfer Confeffion,en der felfder Chriftelijker verklaringe , te geftaen en toe te laten.
En wyons hierop (des eeuwigen onveranderlijken
wille Gods, namelijk,datmen fijnen Sone fal horen, ook
fijn ernftlijk bevel doen, dat de Vorftenen Regenten
der wereld , den Conink der eeren de Poorten wijt open
doen , en hem fullen tot hun inkomen laten ) alfo ook
ons , aengaende van God , onfes bevolen ampts wel vermaent ter herten nemende in ons gemoed , hoe fwaerlijk , ja geheel en al niet , ons aen den jongften dag daer
wy God den Almachtigen alle ons doen moeten voordragen en van hem fijns bevolen ampts fullen rekenfchap moeten doen , en te verantwoorden ftaen , onfen
onderdanen den weg der faligheid te fluiten : en wy ons
ook fchuldig kennen en weten , dat God die een ftreng,
rechtveerdig Rechter en een verterende vier is van herten wel is te vrefen,en fijn ernftig bevel ter gehoorfaemheid na te volgen, en te onderhouden: fo hebben wy
onfe voorgenoemde Ridderfchappen en Onderdanen,
hen onderdanige bede en ootmoedig fmekende aenfoeken,alscen Chriftelijke Overigheid aengefienendoor
hunlieden aenhouden niet langer te weigeren en hebbe
geweten.
Mits dien dan op den voorgehoudenen Raed onfe
Heeren en vrienden ,ook met voorgaende tijdlijken en
rijpen rade en confulation.
So doen wy eenen yegelijken weten , van wat ftaten
ofconditienfy fijn,föfy ons, en onfes Eertz-Bifdoms
toegedacn en bevrundfehape fijn niet alleen de Chrifte-
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lijke vryheid haerder confeientien onder Gods woord
toe te laten , maer infonderheid bewilligen , gunnen,
confenteren, en geftaen hun ook fulks hier mede, en
mits kracht defes onfes openen uitgefchrevenen briefs:
alfo indefer voegen en maten, dat gene van onfe On- Croqttj
derdanen , en toebehorende Landfaten , hy fy met ons |f^.ö«
of fonder oorfake en middel onderworpen, van onfe Seïnffir
Amptlieden, Bevelhebberen , of ook onfe Landfaten, «êfttjLeenluiden , en andere Overigheden en Officieren hoe SSiftonj.
fygenaemt mogen fijn, in faken des Geloofs der confeientien, ender Religiën aengaende, fo verre fyhun
tot Gods woord , en der Auf burgfer Confeffion bekennen ,vervolgt , bedroeft , noch aen fijn eere , digniteit,
lijf, have en goed aengevochten fullen worden : wy
confenteren laten toe en geftaen ook met defen, allen
en een yegelijken onfen Prelaten , Graven , Heeren, ■
Leenluiden, Landfaten, Staten , Communen, Dorpen,
en allen anderen Gemeinten onfes Keur-Vorftendoms
en Eertz-Bifdoms , dat fy mogen en macht hebben fullen de
, opentlijke predicatie , ook de exercitie en 't gebruik der Heiliger Sacramenten, na inhoud derGodlijker Prophetiferen Apoftolifer Schrift, ook daer op
de gegronde Auf burgfe Confeffion , en der felver Chriftelijker verklaringe , 't felve aen te ftellen en in 't werk
uit te rechten : on verhindert onfe Ampt-luiden, Bevelhebbers en andere Officieren , daer by wy dan , als een
Chriftelijke Overigheid , alleen een yegelijk die ons te gelooft
vrinde en toegedaen fijn, met hulpe des Almachtigen fe baec
gedenken , en meinen te befchutten , te befchermen, en fJ^
de hand met hun aen te .houden. Verhopende ook aen \nbe>
Gods Almachtigheid hy fal ons in fuiken onfen Chrifte- Ww>
lijken voornemen , genadiglijk byftaen en fijn eere , ja nm'
alleen faligmakende woord tegen alle poorten der hellen ,verdadigen , voorftaen , en behouden.
Daer-en-boven betuigen wy hier mede voor God
den Almachtigen , de welke de hoogfte waerheid en een
kender al der herten is,dat wy tot dit onfes Chriftelijken
voornemens, niet door eigen wijsheid , eergierigheid,
of iet anders gedreven worden , noch hier in onfes eigen profijt , eere , roem , of hovaerdye, fonder alleen
Chrifti onfes verlofTers eere , en de voortplantinge fijnes Heiligen woordes, en eeuwige welvaert en faligheid, onfen aengaende van God bevolene Onderdanen,
hier in foeken te vorderen , voorgenomen hebben.
Op dat dit ook niemand daer voor en achte als of wy
tot verftoringe geneigt fijn , maer veel meer Chriftelijke ordinantie in Kerken en Scholen van herten geerne
fagen, lief-hebben, en fulx wel t'onderhouden begeren.
So fijn wy bedacht met raed onfer Land-ftaten , ook
andere van onfe Heeren en vrienden , ter eerfter mogelijkheideens
,
Chriftelijke ordinantie, de welke in Kerken en Scholen onfes Eertz-Bifdom en Keur-VorftenI doms fal gehouden worden , te openbaren.
In middeler tijd willen wy een yegelijk die hen de
Religie der Augsburgfer Confeffion , en den felfften
Gods woords, gelijke navolgende Chriftelijke verklaringe inonfes Eertz-bifdom te bekennen bedacht , hun
lieden allen alles Chriftelijken y vers en befcheidenheids — b
te gebruiken , willen u lieden genadelij ken en hertgron- t,at b'tr
delijk vermaent hebben met defen aenhangenden ernft- ben au»
lijken
bevel, dat aenvechten,
niemant d'eenden
anderenfchandalifeder Reli- ^["L
gien aengaende
verfmaden,
fuj[en
ren, lafteren, noch fchelden en fal, 't fy noch met woorden of met werken
yemandsleed
doen :inmaer
dat
eenyegelijken
meten, tot
beneven
malkanderen
goeden
vredelijken wandel en handel, leven en blijven fullen.
Vorder hier mede onfes perfoons aengaende in defen
gevalle, alfo wy ons, naden raed en fchickinge Gods
des Almachtigen inden heiligen houwelijken ftaet te
begeven ons geopenbaert hebben , niemand ons rechtelijk befchuldigen mag , als of wy in fulx ( tegen de gewoonlijke behoorte) eenigprivaet voordeel fouden foeken of tegen ons Eertz-Bifdom en Keur-Vorftendoms
onfen Erfgenamen daer in te goeden , of iet onbehoorlijk voor te nemen van meiningenfijn.
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{>?• +•) So verlaten wy ons opentlijk met defen,by der hoog- batfe eenen anbeten beeïuefen fbuben. 'Bm tegeng
nebben Bern eenige pjotefterenbe Juffen Bulpe en top*
jjK5* ftft waerheid, welke God de Almachtige felve is , en be- jlanb gelooft en toe- gefeib/ Bern te fullen mainteneren:
et niet tuigen hier mede, d at onfen willeen meiningeingeenti mei» derley manieren daer toe geneigt fy , dit onfe Eertz-Bif- albuiS fijnber boo? eeeft beel p?otetfatien en contre-p?o*
teiïatten geöaen getoeefï/al eer men totter oorloge 10 ge*
J'JJ'8 dom op onfe Erfgenamen te brengen privaten
, en andersvoordeel
daer in nomen / Daer fijn berfeBeiben legatien oon bïentf jaibcn
efjrt eenige veranderinge, of tot onfen
aen ben öetfec gefonben/ en men Beeft oon becgaöerinftreckende , voor te nemen of in te willen voeren.
Sföom
Dan verklaren hier mede opentlijk, mits kracht defes gen om tot accoo?t te nomen geftouben / botö 't Beeft aiiW
ten te onfes uitfchrijvens,datnaonfedoodlijke affterven , of leg niet mogen Belpen : men Beeft eïntelijft be toapenen
l ngen/ wjHe keurlijken afftaen , en onfen weerdigen DomsCa- ten betben 3tjben tec Banb genomen/en Bet Collegie ban
Bet ^om-Capittel Hebben tot electie ban eenen anbe*
worden , en behouvryen wille lal gelaten
1 p/J' pirtel den,hunnen
Ut
en als voor beftaen : ook op het voor- verhaelde be- ren 25iffcBop gep?oceöeert / en Beb ben bernoren € rne* <£me>
Itozl
vele
alle
en een yegelijken van onfes Eertz-Bifdoms , en (ium/besi Hertogen Sfilbertt ban ©eieren fone tot Baren nmli
tXüit
: villen Keur- Vorftendom,Leen-lieden, Land- faten>Onderda- 25ifiTcBop* ftter boor ts$ grote oo?loge ontftaen/tot groot ^erto»
I cften. nen en Ingefetenen > tot ordentlijken keuren en verkieberbjiet en berberf ber onberfaten/ innemtnge/plonbe^ g"Db*"rt
finge eenes toekomenden Hoofts niemands anders (het ringeenberobingeban(leben/cafïeelen enb02pen/en f005
fchicke hem ook fulkedaer toe die wille) dan die het beibe partpen focBten BulP^ en afTtfientte ban Bare tocrö
voorfeide Doms Capittel als der felver Erf-heeren , ver- b?ienbenenbonbgenoten. <©ocB Boetoel mijn meninge SJfSS
binden, des afkomftig, toegedaen, gehoorfaem , en niet ijs ben felben nrög te befcB?ijben / al0 onfe i^eber- ten.
weerdig lijft : Of den felfden fonder den voorfeiden or- lanbfe<tëo#oge niet etgenlijn aengaenbe/ ( Boetoelbe
dentlijken keureen onfes weerdigen Doms Capittel, l^eberlanben Ben nocBtanss al eenigfing baer mebc
en oude her komende navolgende uitdruckeljjke verkla- gemoeit Bebben ) fo Beb in niet nonnen laten 't ftU
ringe , wie tot der felver SuccefToren en navolginge ver- bein't berbp gaen aen («roeren. €inbeli)R Beeft ben
koren fal worden , en voor haren Heererecognofceren nieutoen 25i(fcBop €rneflug boo? fDne BnlperjS be
en bekennen fullen , on verhindert eeniger difpofitien,
felbe25ifiTc0op
23tf bom Crtireg
met getoapenbe
t'n«=
genomen ban
/ en 'tben
baer ban Banb
berooft/
infettingen of ordinantien , fo door ons of yemand an- pofTefTie
ders, hyfy wie hy wille opgerechr , of defe onfe opentlijke verklaringe hier tegen voorgenomen mocht
worden.
Want wy fulx , nu als dan en dan als nu , hier met ophouden ,cafleren en te niet doen en geannulleert willen hebben.
Alles in der hoogfter en befter forme , en hoe fulx ten
krachtigften en beftandigften gefchieden fal , kan of
mag. Des wyookdienftbarigen gewillig fijn , ons hier
over met onfen weerdigen Doms Capittel en Land-Staten vorder behoorlijk te verdragen en te accorderen , en
de voorbefprokene conditien , dien aengaende te verfekeren ,datmenons eenige tegen-partyen huns voornemens of beginnens , aen ons noch onfen Erfgenamen te
bcvrefen fullen hebben.
Hier op bevelen en gebieden wy allen defe en een yegelijkenonfen
,
Land-DrofTaerts , Amptluiden , Voogden Schout-Heeren
,
, Rechteren , GografFen , Kellneren, Tollenaers , Borgemeefteren , Borgeren , Gemeinten , en alle andere Bevel-hebbers , Onderdanen , en Ingeborene, over dit onfe opene eciicTren uitgefchreven
mandact,crnfre!ijkte houden , dat felve te volbrengen
en een yegelijk daer byte handhouden , ook niemand
daer tegen te befwaren , noch f ulks te gefchieden niet te
geftaen of te lyden, by vermijdinge onfer ongenaden,en
verhoeden die ontlatende ftraffe : want fulks is onfe
ernftlijke en eindelijke meininge en wille.
Delen ter oorkonde hebben wy defe onfe verklaringe opentlijk in druk laten uitgaen , en met opdruckinge
onfes infegels gekrachtiget , ook op allen plaetfen in onfes Eertz-Bifdoms en Keur-Vorftendoms , ( waer mede
een yegelijk daer van wetenfehap hebben mag) laten
aenflagen: gefchiedinonfeftadBonopden 17 dagjanuary,alsmen telde na de geboorte onfes Heerenjefu
ChriftienSaligmaker,anno 1583.

mSSu TT1'* °P W bes boojnoemben €ert$-2SiffcBop$
rout xxIjoutoeujn geboïgt/ en Beeft getrout 3ügnetf <&w
'8n.ni
*?abfno btnne ban jjBansbelt / bocBter ban (0?aef <§oBan <&e>
e ban o?gen.3&etroutoinge iggebaenboo? Cafpar <®libia;
öanf» nujf/ecn tod bentiaert $?ebicant ban be <©erefomieer*
rit.
be Heligf e : botB Beeft Bet S&om-Capittel ban <£olen 1
ben aaeb ban Colen / en bete 3ijne onberfaten Ben baer
tcgcn-efocflclt. ©obenbien Beeft ben pau$<0?eao?iu$
benXüi/ïjem
bp 3tjne opene b?ieben tri bate ben eerfïen
>au$
act Den 2fip?ü7 1?8$. boo? netter bernlaert/ en t'n ben ban
lert?
öebaen / en Bern ban fijnen (laet en ampt afgeftelt.
mm g&e ïsepfer uan geüjnen/ oon be «©eefïeltjne $seurmfm $wft*n &e*«üJC Oebben Ben Bier teoen geoppofeert:
* 8em bïant be <0eeftelijfte taefenbe Bier boo* een ïjeur jtem*
fA< me in 'l ^Ü&e te berliefen/Bebben eenen pegelü&en tegen
JSJ'T' Bemopgeroc
II. Deel. &imt/enlw as>om-€apittel geammeert/

belnelne
z'5. 9Hp?ili0
bolgenben
iaerg i?84tot
^elf inben^ollanb
bp ben besf
p?ince
ban <©?angten
iK ge*
nomen/ tiie Bern b?unbUjb ontfangen en getratteert
Beeft/ Bebbenbe bocB toetnige Bope beBouben om loe?
berom tot fijn becBael te mogen nomen/boo? bien Bern
niet alleen be gene baer op Bp Bern meefl bertroube ber^
lieten/ maer bat Bern alle ^teben Dk Bp tnbefitten
Babbe afgenomen fijn getoeeff : en 't ergfïe ban allen
toasf/bat feertoge Üané Cafimir/bie metbele ruiteren
en BnccBten Bern te Bulpe genomen fijnbe/ feer fcBtelün
bertron / boo? bien 3tjnen Üf eere bjoeber be ï^cur-©o?|i ^a^f
3tobeto[jR$al0grabe bp benzon/ tot l^eibelberg ge- m*e
fio?bcn fijnbe / Bpibaer Benen tron om be abniinif tratie f-^
beiifelfsi/ m ben name ban fijn onmonbige b^oeberjef Jgji
5one aen te nemen / baer ban Bp anbersf foubeiicBtelijö
berfienen Bebben getoeefi/ en fijn eigen aengenomen
BrijgiSboln omBaerfolbpe muitinerenbe/3ijnen b?oe*
ber ben 25aron Éarel (£wre£ gebangen genomen / en
ben bpanb in 't obergeben iban 2&on obergeiebert Bab^
ben. jin't begin befesfHrjjgö/ a\$ beg S&iffcOopg gelö
nocö niet feer berfcBoten nocö beröo^logttoas? /en bat
Bp ba(ï befielling uit gaf om ruiteren en folöaten aen te
nemen / fo i& bat gerucBte ober al gelopen / baer boo? _
eenige gionnBeeren/ gemene ruiterenen reifigen/ W 6Jf?L
ficB onber ben 0itmee(ter % 2Crent f rentes / in bienfie teren tn
ban be geunieerbe p?obincien begeben Babben/menen- f" g*»»
be bat buitss/ineen
onber ben 23iffcBop
/ en oon
«?£?*
meer
bol lanb beter
baer gelbomgaen
geen oorloge toag
ge* fenbe
toeefl/ te Balen foiibe fijn/ malnanberen opgerocnent mam»
Bebben/
3p luibentegeb^uinen
ontboben 5(jnbe/
om opbante treeuen
(fomenfebatmeenbe
tot ontfet
€pnb- ""cp!"
nebanj
Boben/ 't toeln bp ben <0?abe ban UEanfbelt ban toegen fa" De
toag be)uit^ieumegcn
ben
baer ^?intc
3P lagenban3ijn$arma
getogen/belegert
en Bebben
banemoettoil* ffaR9Co
liger en getoelbigerjlDijfe utc be (lab 4Stenmegen / uit be
Berberge bentoitten ^elmgenaemt;geBaelt/ be 5elbe
buiten beiKeuïenpoojte ban ber (tangen gereten / en
eenieber fijngtoeecBé gereben 3üm <©en Sanbraeb
ber bereenigbe p?obintien aen be <®ofï3ijöe ban ber
USafe / bit berdaen Bebbenbe / Bebben 't felbe feer oua*
lijnen genomen /boo? bien 3P onlanr tebo?en be felbe
binnen atretBt gemonfïert/ en een maenb aen gelbe ge*
geben Babben / toaerom fp be felbe met namen en toe*
namen opentlöïten Oebben boen inmanen / binnen fe£
toeeften in perfoon te erfcBünen/en Baer felben te berbe?
bigen cnbcranttooo?ben / op poene tiat begene bie, ban
3ulr te boen in geb?ene blpbim foub en/ben felben tijb 0berfirenen 3(jnbe/alic} eer eneeb-bergetenfcBelmen en
DooftoicBtcn berblaert en uitgeroepen teitoerben/en
baer bo?en aen galgen/raben/en anberconeedöaeplae^
fen/ anbereten fpiegel enerempele aengefiagen fou
ben toerben ; en betojjle ntemanb ban be felbe compa*
l\ h
reerben/^
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be ïtopluiben ber feïber^tab hp fener gefriuifte
g62 reeröen / fo $ijn öaec na Dp refolutie ber felber £anb* bat
aen bepagiftraetban ber ^tab berfoebt Dabben/bat*
raeöbpgeö2uftte ütïlcttcn alle Der felber namen /aen men
fijn €. uit be Staten foube boen blijben / begeren*

3pcomiec-fteöen/poo2ten enplaetfen aengefïagen/en
eenige crempïaren aen De naefl- gelegenen ©orften/
u?ieben toe;
en peeren negene5 Bare&rgg£
finten / Natoert alle
-obcr*
Baren
en
e
öefelb
gefonöen/öaerbp
(ten/ föitmecfteren en anöerenberfocbttoeröen/öatfe
ren on*
öefelbe 25ebelïjebberen / gjonfiöeeren/ ïïuite
laten /
men
aenne
nocB
en
beftell
niet
iöen
ber ben-lu
en te
fcbelm
e
maer tóe boo? alfulfte eec en eeö-bergeten
Boubemöe namen Der felber fijn getoeeft befebolgenöe.
Jïamen
Cafpar $imbit0 ïïotmeerfïer met toijf peeröen/
ba 2Bc»
ma*
belfitb* iBatDÜsS wan öen^tolepen/ b002naemftemuit
beren at* fte? met ö?ie peeröcn/felten ban |Bent3 met 3 peeren/
mcinen
2ÜDam$iU3elit3 tttet ? peeröen/ tftpet ban 25fnöo?f
liccren/
met bijf peccöen / CïBifloffel 25omb02ff met D2ie peer*
^an£ ^aenöe
rSrèn oen / 5prit3 ^oin met ttoee peeröen/rftbo
usmetörie
ben^e
en reiftv gongemctttoepeeröen/ïDölp
tK*™ peeröen/§oBanbanEupien3fourier metb2iepee?öen/
SaJöeii %c\bict\n üanfing met D?ie peerDen/Cafpar &itnerit3t
jiumce* \mt ttoee peeröen / ^toeer ban gingen en <0erri
J« : «fcootbute? met acut peecöcn/tOTbomasÊ ban 2ö?uggen/
tian be en ^an aoelonöö a©eert/met bier peeröen/goofi ban
flange
ft met ttoee peeröen/gjoban ban «Seifïeren met
BCfftei öerï^
ttoee peerben / 25eernt ^tempel met een peert/ (Chieï
hebben
en öiïcr ban *5ocfeler met ttoee peeröen / Ig an$ ^mit De 3Jon*
ottre ucc^ ge met 2 peeröen/ i^ang ^mit öe <®löe met een peerö/
r!?M SocBttfti ban Campen met ttoee peerben / J^oenfelec
certjetf met ö2ie peerben / ^enrta ban 25?uinf toöcft met ttoee
grtene p^cöen / ^oenat (Crommetter met een peerö/ 28fmug
" ban ï"ö&fc& metöue peeröen/ 3Freöericft <©epbir£
iftrew/
te met ttoee peerben/^abib €rompctter met ttoee peerdS
toefen, ben / 25altDa5ar ban ^zplm met een peerb / iprang
» Sperenen meteen peerb en ffêeefïer Eucag met een
3» peerb.

©eg
baSSi
Scwfe?
hiaa aen'
a£#
?m oan
ren
mm/
S?Lfö'.
lumnTa

^en 1 7. januari) / be Staten ban ötrecBt ter ge*
ueraleöagbaertbefcfeeben/enin Baecluibec getooon*
eer föepn*
ftamer
beeft l^onft&
3ijnöe
ïijfte
.Sta*
be boo?f3.
ban / 252afte
J|eere
toijn /crt
38efbergaö
Bart ban

t'fijnöeren onfcftu
bat bpamèert
bente / geöiff
a*n8^
ten be
rt öagelij
atë
toerbejc/ on*
gelafïelö
gemeen
&**
Dat öp foube 3(jn een ïanb-berraber / bat öp öem
/
toegenbanbe
Qualij
liteit nber
ban fobenbanHanbe
Statenöicfjp
ban befften
/ alsscommi
oBeneraBinfïj
teuv^.
Stretbt baboe/ gegueten baöbe/ en Dat öp bem met
'iSllanbö
penningen
te rtiben/öat
geen toag
Die alle miööelen
ban foebt
contributten
ober t\pöe öeflanben
in*
geflelten gep?actifeert baboe/ tot grote bef toaerniffe
banbe gemeente Der felber^taö/ bat alfuljcDefribe
gemeente 0002 3ijne guaeötoilligen fo tegen öem op*
gertfl toa^/ Datfe na 3tjn lebcn traebten / en fuljc op
<©2ic-€oningen abonb / be^ abonö^ ten [jalf tien
uren/ onöer Deftfel ban een mommerpe/ bemm3ijn
buifinge baöben gemeent te oberballen / fo fp ingeïa*
ten baööen geto02öen / en fo fip Bem ban alles? öatmen
bem op toilöe offouöe mogen feggen/ niet alleen on*
fcbulöig ftenöe/ maer bem ooft in alteg fo trou'ODelnft en
opjecbtcltjb baöbe gegueten / öatmen metter toaerbetö
nietfouöe ftonnen bebinöen/öatbpanöerö ietgefocfit
baööe / Dan öe toelbaert en bojöeringe ban öe gemeene
fabc in 't generael / en ban ben ilanöe ban ötrecfit in 't
particulier/ en Dat bp bem felben niet toeeröigfouöe
bennen eenige commiffie ban toegen öe Staten meer te
(Fo!. yj
beöienen/eben berre lp fulr toare/al$ Bp bp öe gemeen*
©ec»
foelu
te geaebt toerö. ©erfocijtc öaerom öat De peeren ,§ta*
ontfTa3
ten Bem ban alle commtffien fouöen toillen berö2agen/
Biuge
fian" aHe tertüötoe bpgepurgeert foube $ijn/ ban 't gene bem
SSmm o»ï^Dtelöh opgeleiö toeröe/fobpniet ban meeninge
öp fiem toa^ / Ö^ui totter felber tijö toe in eenige commijfte
fai &cb> meer te laten geb2tiiften/ en öat bp bereiö toaö Bem
IZfc'uj b00',tlün peeren öe Staten/ Die fijn actenen belei*
•t tocis ?n,3e hcnlijft toaren / te purgeren / jegens alle hk bem
i,n ber> iettoe^ fouben mogen of toillen aenfeggen : berfoeben*
SSf hr bc bat bc ^Ccmt ^ta«n oeliebcn fouben öe banö öaer
Se.» *mt* Rouöen/ Dntöe gene öie bem fulftefabenna ge*
r-mouenfetö baöben/ naem&onöig gemaeïit fouöen mogen
boca. too?öen / op öat bp bem öaer tegens* fottöe mogen ber*
anttooojbjn. €n alfo t'fijnöer ftcuniffc qeïjomen toa* /

be bat be boo?fcfocben Staten öoo? be USagiftraet
ber felber ,§tab/ be boo?fcfj2cben ï^opluiben fouben
boen af bzagen / toatfpop bem tefeggen/ en ben ge*
mobeert ftaöben fuïfeief aen be iBagiflraet teberfoeuen/
nabemael öp niet toifte fulr berfcbult/ of eenige oc*
cafie baer toe gegeben te tjebben: §<>eft b02berö ber*
Rlaert/ batOpegeenemanieringe ban penningen ban
toegen be Staten gebab öabbe/uitgefonöcrt alleen ban
ben ontfann ban be tljienöen/ en bat bp Ijem al^ Com*
miffarijS ban be jiBonfïre bp 't Collegie ban be anie
boo2/ enbp ben HLanDraebna/ met abbijö ban 3ijn
€rcell. en abbop banbe boojf5 Staten gefïelt 3ijnDe/
be
ban 't etijgbolb/tot
lafletoacr
ban be
benbctalinge
Staten (laenbe
/ gebaen baöbe/
in boo2fcï)2e<
bP niet al*

leen sön felben niet gefocfit/ maer be graten ongebeer*
lp bpisc 8000 gulbens profijt g^bacn babbe/ gelöK
bp Uihe te mogen bipen bp be refeeninge bp fiem
bien aengaenbe ober ttoee maenben in öanben banbe
<*3ebeputeerben banbe Staten gelebert : toaertoefip
norbleberbereeeningebanben ontfang banbeboo?f5
tbienben/ en ban alle anbere abmf niftratie lik \yp eenige
finsimocbtegebabbebben: ©erfoeèenbe bat be^ta*
ten Die metten eerfïen/ boo? eenige bare <ö3ecommtt*
teerben toilben boen bifiteren/ op bat een pcgeijjft
moröt toeten/ of Bp bem toel of guaüjfe geb2agen öab*
be : tot toelfeen einbe DP 006 feibe te mogen Ujben/ bat
fo toel De 2$o2ger-l&op!uiben/ ai$ anDeren/bifie ban be
boo?fcb2eben refeeninge gebaen foube mogen toerben.
©erfoebenbe anbermael ban alle 3üne commiffien
ontfïagen te toerben /mitsS bat bptoilligtoaö in allen
anöeren tjjben en plaetfen ben i§:arf n te Dienen/ baer 't
t)èm mogelp en fonber perpel ban 3öntnïöue gelegen foube 3(jn.
^e boojfebjeben ^eere ban 252anel bertogen 3(jnbe/
na bat be «Staten biec op metten anberen gebettbereert
öabben / jjebben Den felben toeber in geroepen / jnnbe %ntt j
ter anttooo?be gegeben. ^at ftenluiben leeb toajsf uit to0^
3tjn €• te berftaen/ 'i gene fp geboojt öaböen / fo fp toel JJJ J[JJ
toifien bat öp / t'onrecöt bp De gemeente befcbulöigt ten ban
toerbe/ alfo fpaen 5ijn €. niet baöben bebonben in mt™&
alle 3nnefanen/
commiffien
fianbelinge en getroutoigbeiö/
beïeibinge ber ban©?a*
""ere
I Staten
ban alle/opjeebtigbeib/
neerftigbeib en b2omtgfieiö/fulr Dat fo toel fpluiöen aliaf |jd mv
alle be gemeente
3ijn toel
<£. grotelp
ban babbente
bebaneen/
fobatfp
aebten batöaer
öe gemeente
qua* BW*
lijn ban De gelegent&eiö Der faften onberricljt toa.cf.
^ocb fo fp toel toiden fuïr een faee te toefen ban groter
confeguentie/ en alle öe gene te betreffen hk eenig
onöertoint Der Staten faben ftaDöen/ Dat 3p fiaer naer*
fïigbfiö fouben boen aen be UBagiftraet Der ftabat*
reebt / ten einöe onöerfocöt moebt to02öen / toie be au*
teurjef ban fuibe faften toaren / en merftelöft 0002 toienss
ingeben De 25ojger- !|opluiDen aen De iKagiflraet ber*
forbt Baööen/Datmen 3ö« €. uit De Staten fouöe Doen
blijben/ en fo (p fulbief niet fouben toillen of begeren
te feggen/ en D'auteurjS nomineren/ öatmen geoo?*
faeftt fouöe 3ijn Benluiöen te bouöen boo? Den genen
Die ful&tfgeöaen/en De boo?fcb2eben fame gefiroit Bab*
ben: öatmen boo2tö ban meeninge toa# fijne €rcellen*
tk Bier ban te aöberteren / ten einöe öaer toe beboo2ljj*
ften berfien moebte toeröen: öatfe ooft Den éfficier
öer <§taö beladen fouöen / Bern op 't feit ban öe mom* m &tt,
merije te informeren. Berfoeftenöe3ijn
€. Dat Bp miD* ten ban
Deler tijö/ en tot öe boo2fcB?eben informatie oeften / ^««ö*
en anbere öaer in georöineert fouöe toefen/ in fijn boo?* Hilm
gaenöe commiffien fouöe toillen continueren/fo fp Bem cieeve
öocB ban De p2incipaelfie commiffie niet ftonöen ont= ^n ...
fïaen/ aljööe toelfte BP Baööe ban 3(jn «Êrcell./Collegie ®?£
ban be önie/en ban ben 2anöraeö/met Baetluiöer aö* rommff'
bop en nominatie / fo öatmen in allen geballen öe felbe pc «&>«<
fijne
€rceïientieen niet
Hanöraöen
ban fouöe
ten abberteren/bat
toel boegenöaer
foube/boo?
en almoe*
eec l^SS
men ban allejS bolftomelijft onöerricBt toare: en bebben
boo2tö berölaert / Boe bat fp op 't gene boo2fcb?ebcn ijS
be jBagiflraet aen te geben/ Baöben gecommitteect

S!onft>

1583.
ten $e>
pHtercit
ban fjeu*
luiden
aen De
ftract
ban ttt*
reröt.

b'Snt*
Iuoojöc
ban öc
JlBagl»
flraec
ban Ut*
crcjjt.

Oor/prönk der Nederlandfe Beroerten.
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lonftBéergioBanbatt t©ubenboo?De / jgenrin25utB/ ©oo?tss fo beel De geDanemommertje aenginfe/fjab*
Deere €toöert ban ïütjeDe/ J&cere tot SCmerongen/ DenDejlBagiflraet en De ï|opluiDenDaeronDer3önDe
lÈarimiliaenban 2Saecren/^joBan 23upgs / 25urge; berftlaert/ Datfe Berteljjft begeerDcnDat Den <0flficiec
meerfter totHmectffojt/ en ^enrift ïültec/ 2Surge* fijn Deboir b3ilDe Doen/ om totftenniffe ban De Delin*
quanten te mogen bomen /*n Dat fp Den (Qfiitkt toil*
meeflectotttDenen
Den IjanD-ljouDen/
en fïerften/ om tot appje*
<©e boo?fcb?eben 4Ê5ebepwceröe t'n De itëagifïraet Benfte en (iraflfe ban (lijben
De.
felbe
te mogen geraftem . ,
't Slim boo?fctj?eben i£ aengegeben BebbenDe/ toert
Ben-lutöen boo? nionöe ban gieter jpept eer|ïe 25urge*
€n De boo?ftlj?eben Staten 't.boo?fcB?eben rap#
meefïec boo? anttooo^öe gegeben/fnir fp boo? baer rap* po?tgeBoo?t/ Bebben D'anttooo?Deban De ifêagifïraet
pon aen öe Staten ingebjacfit bebben : bat De fafte en^opluiDenboo?goeDaengenomen/ en boojtjSacB*
in Oen felben niet toare / als? Die genomen en ber* terbolgenDe De begeerte ban De boojfcfi^eben ^eere ban
fiaen toecD/ ban toatf alfo/ bat nabien berfcDeiöen 23e? 25?aftel / tot Bet Doren en JiguiDatten ban sijne re*
belljelibecen en gemeente ban öe acfjt benDelen Der fteningen gecommitteert De ojDinaris' <0eDeputeer=
felber &taö aen De 25ozger-DopluiDen te bennen ge* Den / De felbe laflenDe met Den eerfien Daer toe te ber*
geben BaDDen / Dat onDer De gemeente feer geroepen en ftaen/op Dat D'onfcDulD ban De boo?fcB?eben Heere
gemurmurcert toerDe op alle ben BanDel en com* ban ^afteleenpegelijft ftenlp en notoir mocDttoo?*
mifiïen DejS peeren ban 2$?aftelsv en Dat fp I&op* Den.
luiDen DefelbeDaeropgeen contentement ftonDenge;
ben/ fpalle'tfelfDe gecemontfreert DaDDen aen be T^'tleiïe ban^lanuarp 1583. 3ijnDe|Balconten* menop
SSurgermeefteren/ en gereed Der <§taD/ Detóélfte -■■ten of ^paenfe/ onDer 'tixkiti ban Den <©ber|ten
goeD bonben Defelbe25ebeüjebberenen gemeente (Dte €ari$?/ op een bo?fi ober De (iromen in De ©elutoe ge*
boojDen ^op-lniDen hamer nocD toaren) tecfïontop ftomen/met een Deel bolftsf ban allen oo?Den bp Den an* be ®v
't^taöDiuss te Doen [tomen /en ban DunteberBoren/ Deren geruftt/ en Bebbenmetter aenftomfle 2. fcBant* ^paens
toat fp op Den Jgeereban 2S?auel toilöen of toiftente fen alDaer oberballen en ingenomen /en Der Staten lutoe.
ftrijgsfbolft Die niet ftonDen ontftomen/DooDgeflagen
«eggen
: 't toeift bp eem'gc en
banDtebf ban
en geDaen
3pnDe/ Bab*
ben Dc25urgcrmee(ïeren
Den <0erecBte
öaer engebangen genomen; Betb02Derftrtjgöboïft ban be
epgeamtooo?t en toeberleiD Bare Doleantie enguaDe Staten begabenfitB inDep?incipael(ïefcBantfe. <De
impjejfien / met generale reDenen / pjefenterenDe De KaDen ban iêtate / gecommitteert totte regeringeber ban be
felbe terftonD of De# na-miDDagsf boo? eenige <*I5ebe* <0eunieerDe p?obincien aen D'<®ofi-3ijDeDer JKafe/ lanöcp
pittceiDen (uit elft benbel te Deputeren) naDer en par* 't felbe berfïaenbe/ en bjefenbe Dat bp alDien 3p De fe ra
ticu lier Der te DeDuceren/ De toelfte ooft fo p?egnattt boo?f5.p?incipaelfle fcBantfe meDe mocBten in ftnjgen/
foubcn 3ijn / trat fp Bun Daer mebefobDen behoren te fpal bo?Der inb?eften fouDen/ Bebben in alDer-fiaefl ben/
^paeno
b?c
üw I
eltoaec
comenteren / en ban Den felben ^eere ban 2&?aftel geen ftnjgsf bolft ontboben/ Datfe naefi bp Der ftanD BaDDen/
anber geboelen te nemen en öouDen/ ban men ban fo om De boo?f3- fcBanfe te fecoureren / atë Den bpanD be bojfl'
een goeö en getrou patriot fcBulbig toatf en DeBoo?tte tegen te fïaen : DocB Bet fcBeen fijn Deflfein niet tuasf om
Doen:toien0bolgenDeDe felbe <£5ecommitteerDe ban Daer te toiilcn bertoeben / toant fp ban Daer boo^tss tenöc/
fp feec
be benDelen Des? na-nuDDagggeftomen 3ünDeboo?De getroeften 3(jn na ^teentop / altoaer nocB meer bolr pfonoe%
lijk Ie*
2?urgermeefleren eneenige ban Den <£5erecBte/Beb* bergaDerttnajJ/ en op Baer&omfïe toacBte: 3P togen benbe/en
robeiy
ben De felbe Dun met uftD?ucftinge en ftlare reDenen genoeg Doo? geBeel B?ie(!anD / DeDen al om grote fcfia* nteben^,
beel se
gefeib en geremonftreert/ Datfe ongelüa BaDDen in Den in De Dójpen omtrent ^taberen / ban Daer namen öe/mooj*
Daer p?opooften en boo?nemen / Die De 23urgemeefte* fp Baren tocBt boo? bp iBacftummer fcBantfe/ BarD bongert
menbe,
ren ficb lieten beDunften oo?fp?onft te nemen uit Bet in* aen gadingen / en alfo boo?t£ om 5pranifter en Eeeu*
geben ban eenige guaDegeaffectioneecDe tot Denboo?* toeröcn / ober al grote moettotl en tprannüe beD^pben*
febjeben igeere ban 25?a6el / Die uit jjaet en njjt De Deaenbe toeerlofeBuifïuiDen/b?outoenen ftinberen/
gemeente BaDDen toillen tojj£ maften/ faften Die on* b?anDen Secftum / een Balf uur ban SeeutoerDen / en
toaeracBtig toaren / tojguerenDe en D?apenDe De faften BaelDen ober al groten roof. 3&e piefen BebbenDe Baer
Die BP met bolle ftenniffe ban De Staten/ tottoelba* ftrngöbolft bp Den anDeren geruftt / fijn Baer met beel
ren ban be Staten te toege DsacBte en DoenDe toaje?/ Buifïutben tegen getogen met eenige belb-tfucfceng:
alsof IjpDe felbe utt 3ijn pjibe naemfortDer ftenniffe maer alfo fp beel rupterjje bp Baer BabDen/Die men fei*
ban De Staten/ en tot fijn eigen profijt uitrecBtenbe be omtrent 800. flerft te toefen/ fo Bebben fp einDe*
toaief. €n BaDDen beboo?fcb2eben 25urgermeefïeren lijft De ©jiefcBe in De blucfit geflagen. ^aertoerbe
met Bare remonfirantten eihöljjftfo bele geDaen /Dat aen bet'De 3ijDen feer bjomeltjft gebocBten/ en fó De (F0I:6.)
De boo?fcB?eben <©ebeputeerben met goeD contente* ^paenfefo beleruiteren niet bp Baer BaDDen geljaD/
ment(atë men anDerg niet ftonDe merften) gefcBeiDen fouDen alfo licBt mette buit niet toeg geftomen Dcb
jijn: BaDDen boo?t0 De boo?fcB?eben 25urgermeefteren ben : fp DeDen een iammerlijften moo?D / bpfonDer on*
begeert/ of be boo^fcB?eben (©eDeputeerDert/ of pe* Der be boeren/ Daer bleben ooft eenige Capiteinen en
manD anöerss ban De gemeente boo?taen ptt aenge* Eieutenanten D00D aen bütts 3ijDen; &tefn ban iBal
Dient mocBt too?Den / tot oneere en naDeel ban De ,§ta* Den <©berf!e Sm tenant ban iperobe met 3ön b^oeDec
ten of eenige Uitmaten ban Dien/ Dat fp al borend 't fel* toerben gebangen/en nocD een b^oeber bleef D00D : ^e
tegeloben en rumoer Daer af te maften /fuft eerfl te getoelDige ^oboofl uit ©?ieffanb toerDe mebe geban*
ftennen toillen geben ben ©urgermeefïeren of pemanb gen genomen/ eenige gebangenen fijn Ben tuflïBen toe*
anDerg ban De jiBagiflraet / Die toetenfcBap ban De fa gen ontlopen: De DoDen Bebben fp geplonDert / en fo
fte mocBten Bebben / om te berDoren toatter ban toasf/ naeftt laten leggen: BetgefcDutDat De©?iefenbp8eti
Die Bunt'allen tijDengoeb geBoo?/auDientie en goeD BaDDen / Bebben fp laten fïaen / geen gelegentBeiD Bebbericljt ban Dien fouDen geben en boen: toasJooftbpDe
benDe om 't felbe mebe te ftonnen ftrpgen : bele geban*
geBele jBagiflraet en bjjf borger ï|opluibenDaeron* genfoïDaten3ijntu*jcBen toegen ban De ruiterennocö
ber3jjnDe/aen De boo?fcB2eben»0eDeputeerDebanDe Doo?-fleften : De BuifluiDen / b?outoen en ftinberen Dis
Staten berftlaert / Dat 3P ban Den boo?fcB?eben J^eerc niet boo?t£ mocBten Bebben fp eenige boojfteften/fom*
ban 25?aftel anDer^niet toifïenDan alle eere en b?o* mige neufenen oo?en afgefneDen BebbenDe/ lieten fp
migljetD; Dat ooft bp Den burger J|opluiDen in Defen lopen/ en fijn alfomettecBaeft toeDerom met groten
anDer?s niet geDaen toa^/Dan Datfe De peeren ïfêagi* roof gelaDen bertogen / fonber op 't 25ilt te bomen / na
flraten geaDberteert BaDDen ban 't gene onDer Dege* ^tcentoijft toe / ban Daer elr toeDerom na Bun garni*
meente en 25ebel0ebberiS omgtnft / en ban ben Ifêeere foen getogen 3ijn/ nemenDeftaer gebangenen mebe/
ban 25?aftel gefeiD toerD / ten einDe 3p alö De befte ften* &tein ban DBaifen Beeft ficB en 3ün b?oeDec boonoo.
ntfe BebbenDe/ De felbe gemeente fouDen onDerricB* DaelDerjSberrantfoent.
ten / op Dat Daer Doo? alle DiffiDentte toeggenomen / m
3&e faften fiaenDe in Defen flate /iffernoeft bp gcfio* bare»
!(0be
men
/ Dat Den 1 7. 5peb?uarp tot ïDelf De poo?ten geffo't roepen ban De gemeente geftiltfouDe mogen too?Den/
alöAI,nu Deel,
gebaen toajs bp De miDDelen boren bernaelt. tenfüngetoo?Den/a!leDenDagDoo?/ban'sfmo?gen^tot
Hhi
Dej*

3*4
uit
ben
Sast/

Het Achticnde Boek.
ÖC0 abOttböV batter tlicmantl Utt HOCÏ) ttl ttlOCDt / DOC I Spangien gebracht, en rapport van fijn wedervaren ge

daen heeft, als dat hy metten Conink van Spangien en
bM Det toeen-merltt toae\ 5©c oo?fafie ban bien toag/ den
Fouk gecommuniceert ,gefproken en de
bat alöaergefocfjt en gebangen fijn oei»o?tïen eentge voorfzPrefident
middelen en remonftrantien gelevert hadde , de
SCCf't
52? cc" perfonen / Die men fetbe bat jegens ben tfaet beg lanö.ö welke inSpaens overgefeten byden Conink doorfien
30KS1 geconfprreertljabben. <©e panripaeltfe Deleiber ban
ücnmcu bien toajes eenen genaemt Co?neli£be jgogegebo?enin en overlefen fijnde , den Conink feer wel behaegden, en
fcrBacr* &en jgagc ccn feonftig plaet-fnijüer / öte lange tn €ngc* dat den Conink om de felve te helpen effectueren , hem
gevangene belooft hadde hulpe en affiftentie te doen
jw&t ^"ö aetnoont OaöDe / ïjp Ijaöbc fijn rjanbelmge geleert
en volken , en voor 't eerfte te beftellen op
fccrögo Dpptfiips <8alle: metnem tocröcn gebangen 2Hper van geldeofFrankfoort
dooreenige ltaliaenfe Koopluibanaen. jpranf3.25:oufcDer en Capitein ber fieöc ban3£elf/nocf) Keulen
den
de
fomme
van
acoooo
daelders,met commiffie
eenen Co^ndïtf 25oefc ^lotemafter / en tot ïlotterbam abfolute op hem gevangene,o
mruiteren en knechten
eenen «Dirfeffêullem 25oe&ö?ucKer/baertoerb mebe
te nemen daer en fo 't hem goed dunken foude:
gefocDt eenen» 2facoO ©otf^orto? inbe |Bebm> aen
belovende
hem daer beneffens te voorfien met 't Herte
p?incipaelf
fijn
öte
toefenbe/
ne / bocD een paraéelfift
togdom van Gelre , of eenig ander hem beft gelegen
raettfmantpatfinfnn fane/noeft toerbe gefocDt eenen
fijnde,
en
verfekertheid van dies, hem oSan öottaüer utt ©?iefïanö. 3Noo?fafee banbege* verfendendetot hetmeerder
ardrukfel
van fijn fignet , gegraveert in
banfeeniffe ban ben boo?noemben be (£oge toa^/ Dat öp
DaööeaenDcjïeet teteuc&en eenen fjo^ 3©illeboo?t0 een Diamant-fteen , 't welk de Conink van Spangien
Söoeïtocucr tot Seinen / 4000 exemplaren Dan fefeec voor fijn meefte fecreet gebruikende is : dat hy gevangene dien volgende en om de voorfz fake te beter ten efgeljeel fameus liüei / of boernen / geintituteert / Hoog:
fedtete
brengen , hem begonft heeft uit te geven voor
nodig Advertiflèment, en nocO 600 eremplaren ban
een
Baftaerd
van Ooftenrijkof van Keifer Kaerle, en
fefeere mifTibc abö2efferenbe aenbeJIooftmannen/SSefcel-Debberen en ^cDutterjS ban be ^teben/ op Den na* metten voorfz Meefter Jacob Vos en Jan Rottallergeme ban Co?nel# ban <©ofïenrijft/ baftaerb ban oen maekt en by gefchrift geftelt feker fameus , oproerig,
Keffer ïsaerle be Mfüc* <Ee bootö 3&Ü* 3©Hle* en feditieus libel of eenig gefchrifte , geintitulcert HoogIioo^tf5. trefe boer&eng aengenomen fiebbenbe tebjuc* nodig Advertiflèment : mitlgaders noch 'feker raiffiven
ften/enbebinoenbe be felbe bol febitieen op?oer$/en op
dennaem vaneenen baftaerd van Ooftenriik, addrefferende
aen den Hooft-mannen , Bevel- hebberen
r:ecgen£ anberg toe te tenberen ban om Det geBele lanb
tnop?oerte te (tellen /en be gemeente jegens berber- en gemene Schutters van den Steden defes Lands, tenderende beide om de Gemeente oproerig te maken en
fjeiö op te Oitfen/ ftoe toel öp belooft fiabbe 't felbe fecre* op de been te brengen , en de tegenwoordige RegiertelijB te boen en te Bouben / Beeft nocl)tan£ Öet felbe ge*
openbaert/ boo? bien Bpmerfete be flxrartgöeben tit ders , Overheden , en Magiftraten van de Landen en
Steden te verdrijven , door hulpe en affiftentie van den
baertu't foubenftebben gefp?oten> 3&e ^ogetëinben J voornoemden
baftaerd van Ooftenrijk,diehembydc
Ifage gebjacBt/ engeerammeert fijnbe/ beeft öp alle
fijn boojnemen Denent/ geuj&uit be nabolgen.be fen* voorfz gefcriftentc dien fine voorhaer Hooft aenbiedendewas: welk oproerig Advertiffement,hy gevantentie bjeber te fien të / Uubenbe aljs bolgt :
gene verfcheiden perfonen getoont en gecommunice rten
, met eenige van henluiden geraedflaegt heeft,
A Lfo Cornelis de Hoge geboren in den Hage , jeoijcv
om
d'eene
ofd'andere Stede in te nemen en alfo 't Land
•"•genv/oordig gevangen voor den Hove van HolCwttcltó Jmd , buiten pijne en banden vanyfer bekenten bele- weder te brengen onder 't geweld van den Conink van
i>t (|ogc. den heeft , dat omtrent Alder-heiligen in den jare 1 5 8 1 . Spangien:tot welken einde hy eenen Joris Willeboortfz.
eenen Don Gabrielde Silva, geboren van Mechelen, tot Leiden 't voorfchreven feditieus advertiffement gele verten aen beft eed heeft, om 4000 exemplaren daer
eertijds Camerling vanden Keifer Kaerle hoger gedachtehem
n,
gevangen getoont heeft fekere patenten van te drucken, en 600 exemplaren van de voorfz
of brieven van credentie van den Conink van Span- mifïïven, dewelke onder 't volk van defe Landen fougienfeggende
,
, na dien het tradtaet of handelinge met- den worden geftroit , en befegelt mette wapenen van
ten Hertog van Nova Terra binnen Ceulen niet ge- Ooftenrijk, 't welk hydaer toe heeft doen maken by
fuccedeert was , na des Coninks begeerte en intentie, Hans de Loor tot Utrecht : en dat de gevangene tot het
dat hy gevangen ( fo den Conink verftaen hadde dat kopen van een PerfTe, Letteren en pampier,opgebracbx
hy van fijnen bloede en een baftaerd was van den voor- en gefurneert heeft 200 Piftoletten in fpecie, om
fchreven Keifer Kaerle ) hem foude willen laten vin- noch 4000 exemplaren van het voorfz Advertiflèment tot Ceulen of elders gedrukt te worden , te weten
den byden Conink in Spangien , om met hem te raedflagen, en eenen nieuwen voet te nemen, hoemende- 1000 inDuitfe en zooo in Frangoife tale, om buiten 'sLands en onder den Malcontenten te diftribuefe Landen alderbeft foude brengen onder 't gebied of
gehoorfaemheid van den voorfchreven Conink van ren en ftroyen : en dat hy gevangene hem airede tot
Spangien, belovende hem gevangen in cas van fuc- / Ceulen ofFrankfoort foude gevonden hebhen, om de
te voorfien
voorfien met
mee grote
grote ftaten
ftaten en
en dieniteiten
digniteiten :: en
en dat
dat I voorfchreven commiffie en 't geld van den Coning
ces ,, te
hy gevangen de voorfz fake in deliberatie geleid heb- t'ontfangen , en dien volgende ruiteren en knechten aen
bende met Meefter Jacob Vos tot Delf, en hem {el- te nemen, om fijn aenflagop de Landen te effectueren
ven in Spangien niet betrouwende , ten voorfchreven en volbrengen, ten ware hem 't felve met fijn appreheneffede metten voorfchreven de Silva na Spangien ge- fie belet ware geweeft: alle welke faken fijn van feer quafonder» heeft eenen Jan Rottaller uit Vriefland omtrent de exempelen en confequentien , ftreckende tot oproer
den tijd dat fijne Excellentie tot Antwerpen gefchoten en feditie , en van verraderye en rebellye , niet excufaworde, gevende de felve Rotalier tot dien einde mede bel fijnde , die in een Land van Juftitie niet en behoren
brieven van credentie aen den Conink jmitfgaders ee- getolereert , maer fwaerlijk geftraft te werden , een exnige middelen of concept van ordonnantie daer toe die- emple van andere : foift dat 't voorfchreven Hof, met
nendeen
, feker vertoog of remonftrant ie vandeftaet, rijpe deliberatie van Rade door-gefien en overwegen
conditie en gelegentheid van defe Landen : en dat hebbende alle 't gunt ter materie dienende was, doende
hy gevangene om defe reife in Spangien te vervorde- recht uiten name en van wegen de Hoge Overigheid
ren de voorfchreven Rottaller gedaen heeft de fomme en Graeffelijkheid van Holland , Zeland , en Vriefvan 400 Carolus guldens , behalven noch fekere brie- land, den voorfchreven gevangene geeondemneert
ven aen Koopluiden in Portugael , om meer pennin- heeft , en condemneert hem by defen , gebracht te wergen aldaer te lichten indien 't nood ware, en de voorden op 't fchavot, ftaende aen de plaetfe van den Hage,
fchreven deSilva (fo hyte kort van gelde quam )ge- daermen gewoon is Juftitie te doen , en aldaer geex-eculcent gehad de fomme van 200 Carolus guldens : en teert te werden mecten fweerde , 't lichaem verdeelt in
dat de voorfchreven Rottaller (die omtrent vijf maen- vier quartieren of ftucken , en de felve gehangen aen
den uit geweeft hadde
wederkomfte hem ge- vier krieken of potenten opte vier hoeken van den Harangene een brief van} t'fijnder
credentie va» den Conink
van
ge, en 't hooft geftelt op een ftake : verklarende alle fij-
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ne goeden geconfifqueert ten profijte van de Hoge OVerigheid voorfchreven.
Adtum by den Prefidënt Borre, Cafenèróot > Bredenrode , Loon , Menqn , Backer, Leeuwen»
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<©efe fententte t$ Den 19. jBartp / 1585* gep?onun*
ctcert op öc auDientie Dan De rolle in Den {$age / en ais
Ï1P fjoojöe lefen Dat bp Hem BabDe bcgonfï uit te geben
boo? een baftaerb ban <®oftenrtjb/ of ban&epfer
3&aerIe/feiDeBp/Dat tien in, ^èfententie 10 ten feltoen Dage ter erecutiegeleiD/en BP toert geerecuteert
metten ftoeerbe/en boo?tS gequartiert/ bolgenbe De
boo?fcB?ebcn fententie.
Tutter na itf <£ó?neliS De&lotemaber JoS&elaten/
J-'geIöB oob Sflper 5pranf30on ontfïagen ijef onDer
BanDtafiinge / Doo? Dien bebonben toerDe / Dat fp felfs
biet toifïen mat Desfelben De Jgoge boojnemen toas/al*
fo BP BenlieDen fonDerlfnge niet BaDDe geopenbaert/en
De boo?f5. ^ircb ifêullen is meDe ontfïagen/ DocB boo?
eenige jaren uit J^ollanD gebannen / uit ooifaï te Dat BP
ïjet boerben om te D?ucben in BanDen getjaD BebbenDe/
*t felbe toel getocigect BabDe te D?ttcben/ maec niet
tjaDDe aengegeben ; OP beeft Den ttjD ujnes ballingfcbapS getooont binnen ©panen/en vs baer na toeDcrom tot ïlotterDam metter tooon genomen. fBeefter
gjacob ©os/fone ban jfêeefiec Jlfêaurinuö ©os/ in
fën leben $?ocureur <&tmwl ban atreebt/ toerbe
ten cettüjtgen Dage gebannen uittm lanbe/ fo oob De
boo?f5. 3fan ïïottaUec. 3!acob SlntBoniS JBups ban
<§cbiebam / toonenDe tot ^aerlem / bebbenDe getoeeft
een ^cDeepS-Capitein/fieeft Bent fiille gebouDen binnen Haerlcm in fün eigen BuiSetteltjBe jarenlange/
èn Beeft einDelijbpatOon berferegen. ©erfcbeiDenart*
fcece$jn banfelfs uit Den ^anDegeblucBt/toat Daer
ban is/of De boo?f3. C02rtelis De ^oge een baftaerb is
getoeeff ban Den üeifer Caorïe/ Daer ban foube in geen
feberbeiD bonnen feggen : DocB beb in beeftaen Dat
ÖP eert feer Boog mocDig man getoeeft is / Die lange
pol. 7 ) jaren te boren bem feer p?acBtig baöDe gebouDen/
BebbenDe in «Sngelanb/ Detotjle Bp jongman toas/ feer
geDomineert / meer Dan fijn ftaet becmoebt/ beeft Daer
na tamelpe mtDDelenbeöutoeuj&t/ placbt boo? fijn
aDbtjStefcB?ijben;
Cornelis , door Gods genade en gedoge.
Altijts vernedert , nochtans de Hoge.

&ijn JBoeber is in Daer jeugt feboon getoeeft /en
toas ten tijDe fijnre gebanbeniffe nocb Bier In^ollanD/
Dan is met ttoeeDocBtecen bewogen na23?upnStoijB/
alDaer y? eenige jaren Daer na gejto?ben is.
^en 23 5feb?uarp/toefenDeDeneer(ienDagbanDe
ttfeutoe
Btntfe
©aften 'S abonös omtrent tien uren/ iSDejüteutoe
N»«t* beurfe tot adnttoerpen afgeb?anDt/ eenige meenDen
ïSanö öattet öefiomen i^i Doo? Dien eenige bramers baer
n 1 toctï Wee boben op Den panD gualüben betoaert BaDDen/an
taw na Dere meenDen Datter eenige poppen geleiD toaren / en
&S? öatt^ berraDerpeonDer fcbuilDe/ om DatDenb?anD
««ww. m toffitfom plaetfen gebjb aert-bief / Daer berb?an*
ben feSoffeben perfonen Doo?Betb?eben ban DélaDDers/ meinenDe Denb?anDte Belpen bluffcBen: Daer
toas feer grote b?eefe binnen Der StaD/om Den aen(ïagDie 3pfo onlanr te boren BaDDen toeDerfïaen/ en
DeDeBen-luiDen gtoot acBtecDenbenbebben/ offer toeDer iet boo? BanDen toare / Daerom alle De bo&ecS bun
inDetoapenen begaben/ en op Baer loop-plaetfenlie?
pen elfe onDer Bare baenDelS/'t toelb D'oo?faeb toas Dat
ben b?anD te g?oter \aag/ eer Dat Daer o?D?e geflclt
toas/ Dan Deo?D?e geftelt3(jnDe/ beeft bemeenpeDer
op 't blijtigfïe toel gegueten : Daer bjanDe binnen ront-omuitaitoatb?anDen bonDe/ met alle De boopmanSfjap Die De bramerSDaer BaDDen/ Docb De muren
arenallet'famenin'tbierbantbltjben flaen: <©er*
Balben jprancops Scbot/ pautoeis Eupöinr/ en gan
5©aems/ Doo? lafi ban De jBagiflcaet gereetfebap be^
eonflente maben.ben % UBactp/ om Defe berbjanöe
beurfe toebetom te bemieutoen»
. II. Jöeci.

d'Ant
VVerp
fChe
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ChVerg
aert,beVrs > daer den Coop-tyax aLLé
Qebrant zllnde, h berfoVt , en geht noCh beVrs
gefpaert*

T^DeeStöD/namentïp Den x% ifêartp 1^5. tfler &&**
*een paccaet gearrefieert/ DaerbpberboDen bjerD !fiöaeï
Den bpanDen gene toeboeringe te mogen Doen banbic ï JK '
tmlk/ amonitie bart oo?löge en anDers/ 't löelfe De tnecbDeit
bpanD feer benaüt maebte.
b*m&ea
3fn 't|Soo?Der-4uartier
ari- teSc
Dere plaetfen/ fjebben Die bahfoDetot^panb?oeb
öoomfe Religieaisgrote
ttbam.
bergaDeringert gebouDen/ en alDaer D'ercrcitie Der h e^te
felber Religie /Die bp placcaten berboDen toaSte ep S„c.'
erceren gepleegt : D'toelb gebcmen 3finDe tot feenniffe ban me \
ban De Staten ban ^ollanD/bebben Den 18 §atttia= J«f*
rp / en bp anDere na-bolgenDe b?ïeben / als oob De Wtm
l^ince ban <©?angien Daer na/ bp miffibeban Den uut m
+ USartp/ gefebjeben
aen gjonber <©ieDericb ,§0^ ^00^ .
nop/<0berfie
en ,§uperitttenDe
nt ban Den^oo^Der- Snarrter/
guartiere en 3©aterlanD/ Dat bp ojj alle paffagien/ 000?
PlaetfenfóuDe/
en toegert/Daer't
eenigfins
ban noDé £cr
g°nfti*
toefen
De aucteurert/felbe
beiepDers
en boo?-fiart^
Ders ban al- fulbe berboDen bergaöeringenfouDeDoen ^onop
berbolgen/ aentaflenenfien te bebomcn/enboo?alle &ww.
Denopgetoo?pen berleiDeren p?eDibant/mitsgaDecS
oob alle berfamelingete Doert ftbren / febeuren en ber^
jagen. 3£en <0berfïen «^onop beeft Dien bölgenbe in De
Do?pen Daer alfulbebergaDeringen geljouDen toerDen/
gefonDen feberé folDatert/en beeft De bergaDeringen
Doen berfïoren/ fo binnen 3©ogncm/ ,§panb?oeft/
als anDere plaetfen / en Beeft eenige ban De boo?naem*
fieinDe boo?fcb?eben bergaDeringen getoeefl 5önDe/
gebangen Doen nemen/ DocB Den £eeraerof pape/
beeft BP niet bonnen benomen: De gebangenen üceft
Bp Daer na ontfïagen onDerfcB?iftelijbebebenteniffe/
Datfe Ben groff elijb ontgaen BaDDen jegens Bet platcaet
bp Den peeren Staten Doen publiceren/ metjjfêiffe te
Boren / De paufelijbe Sacramenten te ontfangen/ ert
anDere afgoDerpe te plegen/ toaer ober (p bebenDen
grote fftraffe (ais perturbateurs ban De gemene rufïe)
toeecDig te toefen/ en beloofden Ben niet meer in fulbe
bergaDeringen te laten binoen j maer Datfe na alle
Bun bermogen met l(jf en goeD Daer tegens oppoferen/engerte ^apen/nocB anDere/ bit De #aufelijbe
Religie en Ceremoniën foüDcn toillen erèrceren in
Bare Buifen fouDen ontfangen / of eenige communis
ratten met Ben BouDen : maec fouDen Ben boojtaen
D?agen ais goeDe patriotten betaemt/ en Datfe fom
Der bertreb fouDen betalen alfulbe onbojtcn alSDefoI^
paten / tot fto?inge ban De boo?fcb?eben paufeüjbe ré^
ligie gefonDen/ berteert BaDDen /en Datfe Dat fouDen
binDen onber Degene/ Die aubiteurS/ aenljangcrs en
bebulperSban De boo?fcb?cben paufelijbe religie ge^
[ toeeft
tóaren/fonDer
anDerS Daerom
aen té
fp?ebenof
moepelijb tepemanD
3tjn/Datfpoob
Den officiers
ban Der plaetfen fouDen bolDoen De boeten Daer infp
boigenDe Den placcate berballen toaren /en Datfe rjeBouDen fouDen toefen fo Baefl fp ban Bern ontboDcrt
toaren/ ben toeDerom boo?3ijn €.te laten binDen/eii té
D?agen alfulbe fïraff e/aiS De ^taten ban ^ollanD benluiDen ter fabe ban De felbe obertreDinge fouDen op*
leggen, ^it maebte een grote fcb?ib onDer De Buiflui*
Den/ foDat De bergaDeringen Daer Doo? acBter ble^
#e ^?ince ban <0rangf en BebbenDe 3tjn BupSb?oü*
ben.
toe Cljarlotte De bourbon berloren Den y Ifêep/ Jiïm'gZ
1581. gebjb top berbaett Bebben / is geDelibereert ge- rangicn :
toeefl ^fjn bierbe Butoebjb aen te gaen met |Beb?obtoe gSJfif.
3louifeban€oitgnp/DocBtecbantoijlen3|afperDeCo^ g „g ■
lignp / <©?abe ban Cbaftillon/ HDmirael ban ©?anb= raeb?ou.
rijb/toeDutoe
ban Deert J^eere
/ Die beite
1 te J,anjv
£cJ°"**
toeten/ljaer baDer
man inbanDe fértlignp
^arjif e moo?D
in 9Cugufto 1571. betmoo?b toaren / en Daerom in &?anb* ö0£ötcc
njb gefonDen en gebanDelt BebbenDe/ en 'tDntoelpb »l«m
gefïoten 3pnDe/ i& 3P Den 7 %wü in ^elanD aen- raiJ Jan
gebomen/ m alDaer eenige Dagen swwtf BebbenDe/ ®kti*.
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is Vi*>

e*

1583.
Het Achtiende Boek

$66 té fp ben

x 1 toefenbe ben ttoeben paefebbag tot 5Belf
aengeuomen/altoaerfp fecr fceftelijb ombaelt t0 of
too?bcn : öc$r anöccen baegg / tsr men met bet fMemnfc
feren ban Den Butoeïtjbe tufTcfjen ben boo?nocmöcn
©?inccen Bacrboo?t gebaren /en té folemnelnbenge*
ri boo? Ba*
trout / (tinne be ö?fc &onbaegfe ficrb-geboDc
fté feefï
b?utlo
febone
een
té
baer
re bomfïe gebaen t
anberss
té
:
gebouben / Die met b?oIij&Beib toei becgaen /focljt
en/
e
ban batbe ^pacnjSgeftnbe baer tut oo?fa&
om ben femrett meer in ben Baette b?engen banbe
gemeente/ feggenöe Datmen aen befc ailtantte met
een tfrantoifc b?outoe toel fag/ bat BP geBeel tot
$>?anfecij& genegen toas?/ en W £anb aen be francos
'
ngen.
ban ^ermonbe
be fteben
SCnjon
eb?e
hertog
©cèia* fe<©c
fuetban
nfot
Sanf en ©Ub0Q?Den aen ben Staten ober gelebert Bebben*
SrfSte be/ toaö boo?t$ getrocben na ^uinftecben bolgenbc tiet p2Cbtfioned ar coo?t met bem gemaebt / 't toel&
B«t
jeinböo^
top tn 't leflc ban 't boojgaenbe boen Bebben berBaeït/
Urn.
om alDacc te bcrtoacBten Der Staten <®efanten/ en
boo2tö efntclijfe be f toarigbeben op eenige poincten
gebaüen af te öanbelcn. fISibbeler tijbtoerb bafïge*
rccöfc&ap nemaebt/om CinbBobcnte ontfetten/bat
ben jbinceban $armaboo? ben<©?abe ban fEanf*
belt BatiOcDoen beleggen/ terfiontna bat ben hertog
banSCn/ou be foute t'Sflnttoerpen begaen Babbe. <©e
Jtcere ban 23ontbet commanbeerbe baer binnen até
<0ouberneur/ baer lagen binnen omtrent 800 foïbaten / fo francoifen a$ ^cBotten / baer toaren 00b bin?
nen be 5fran(e Colonei ^pocguerollejS/ en be ^eere
b'^llein. jBanöbelt Babbc De ,§tab feer flerb belegert
enbefcDanfl. <©ieban binnen Bielben fiaerfeer bloeb
cnb?oom /Bopenbe bafïelijb ontfet te toerben: baer
toe 006 groot gcreetfcBap toerbe gemaebt omtrent
befiaöban 3flnttoerpenbergaberbe menbaflBetbolb
onber ben ijBaerfcïjalbbe 2Stron/botBbe bjefetoasef/
(rei. s.) bat be Staten bolbmette^Francoifen t'famentebelbe
leggenbe gualijb fouben bonnen acco?beren/ Boe toel
baer geen geb?en aen i& bebonben gctoeefl. |Baer alfo
Bet ontfet te lange aenliep eerfp bonben gereet toefen/
foBabbenöe folöaten baer binnen leggenbe banalleief
«fnbïio^ gcöjeb / fo batfe genoobfaebt toaren metten <0?abe ban
5cX0? IKanf toelt te acco?beren : toant fp Babben batten/ Bon*
Sanm« ben / en peerbe-bleefcB / en anbere ongetooonlijbe fpöb^ o* fe boo? noob gegeten / en fouben niet lange Bebben bonJgiw nen tegen Bonöen/berbalbenfp eeneerlijn appoinctement gemaebt Hebben / te toeten -, bat fp met alle Baer
bolle getoeer/ bagagtc/ goeberen/ enbliegenbe ben*
beien fcaer uit fouben bertrecben/gelijBfp ben x? %-p?il/ omtrent tien uren gebaen Bebbem &p fouben
ongettoufelt fo goebcn appoinctement niet gebregen
Bebben/ foberre USansibelten ^aultepenne W baer
t'famen
bebel boo?maebte
Baböen/niet
Babben bernomen/bat?
men gereetfcBap
om te ontfetten
/ berBalben fp
gen te meer fpoebenom be^tebe te Bebben al eer Bet
ontfet ouame. ^e bclegeringe Beeft omtrent tyit
maenöen geöuirt gebab» ^er Staten leger gereet fijn*
be/eneen rebelrjbegoebe armee bp benanberen Beb*
benbe / fijn opgetrocben / en Bebben Baer gelegert boo?
3§ct &a> Bet Cafteel ban ©tcrfele / gelegen ontrent anber balbe
Èfecw mö|c ban %icït ' ^ ban Öet ^afï"1 toilöent fo niet obp bec bergeben / fo oatfc Bet canon baer boo? moefïen planstaten ten. SClftier iö ben Colonei be la <©aröe boob gebleben/
Kno?1*
eeniQfcÖ?öben
bat fïufe
Ijp gcfcBoten
/ anöerc
Bp boo?
men. Bet
berften
ban een
grof gefebutö
boobbatgebleben
©00b i«s; bpiö feer eerlp binnen 2Cnttoerpen in ,§t.3Io?i.ö
^aP'eHc
begraben.
<©e BPp?inceban<Orangien
toaffer
iaï5on?i
übx> feer
b2oebig
om / toant
een feer goeb en b?oom
foU
tf.
baet toass getoec|iy Bebbenbe langen tijb in 'tBeetfïe
banbeoo?logeinl^ollanb en^elanb geöient/atëoofo
in Bet |5oo?Der- guartier / Bebbenbe Bern altijö feer eerIQh en toel gcb2agen/ en in menigen aenjTag/ fcBermutfingen en bclegeringe getoeefl. ^Die ban Bet Cafteel
Bebben 't felbeoaer na moeten obergeben/ benCapi*
tein^Benfel baer op commanbcrenbcibleef gebangen
mette<0flïcicr$/öe folbaten mocBtenb?p bertrecben/
mits" allen
afgaenbebolbmetBter
rappier
en pon geleben.
jaert : anbere
Bebben
be Staten
geen fcBabe

©an baer té 25iron boo2t£ gcrufit na ücfenfcael/ m $&,
enfo
boo?té boo?
ban 3Bontoe/
toebomen* J5JS
Ü"'^H
be bendeere
ban 'tCaftecl
SSerfele Jfêarguté
ban 25ergenop
Eoom ban fijn Butéb?*u toegen/ bic eenige Dagen te mm»
bo?enban baerbertrocben toa£: bttt^ eenfrcib Ca? J3»1**
fïeel
in garnifoen
lagen of
omtrent
nen /baer
en toel
fo bele Butéop luiDen
boeren /150
met gtalia*
getoeer £°"cc
graten
en toaperten tamelijfe toel boo?fien. 2i5iron Beeft fijn Jjjs?»
grof gefebut boo? DitCafteel geplant/ en baer op ge* „X
fcBoten ober 1 y 00 fcBeuten / en Beeftet até boen bom
opeifieBen. 3Me ban binnen /Boe toei b> genen groten
noob Babben/ toant be b?effebie gefeftoten toatffeec
toeinig te beDuiDcn Babbe / en fouben baer niet op Debben
befto?men
fcBtjnt
nocfitanö batfe meen*fp
ben bo?ben
battergeen
ontfet/ 'tboo?
ïjanbentoasf/toaerom
uit b?efe'tfelbe
beCapttefnen
folbaten
baer uitobergegeben
trecbenbeben(jebben/
10 jjEep/
alleen met
rappierenen poniaerben. ^e boeren hk baer op toa*
ren / fijn gebangen genomen / en fp nebben baer fo beel /
rantfoen afgetr ochen aise fp bonber; krijgen: eenige ban
befelbe boeren Bebbenfjeri inber Staren bienfl bcgc
ben/ enbie fp fonber rantfoen ontflagen getoo^ben.
Parma nam feer gualijb Det obergeben ban 30ott/
aengefienljpgereebfcljap maebteom batteontfetten/
Beeft baerom ben ^jtaliaenfen Capitein gefcBolben
boo?een berraber/en Bem'tBooft boenafflaen. $a
Bet innemen ban 3©outne/ is baer grote btfo?b?e in bec
\ graten leger getoee(l/bpgeb?eb ban gelb/bib?esS en
J alle anbere notelijfeBeib / berbalben fp niet anber£ Beb^
1 ben beb?eben ban ben fcBamelen Buisman boo?t!5in
ben gronb beberbenbe en berjagenbe / en toas be Bope
ban beteringe feer toeinig na menfcbelijbe bernuft»
parma bolb Bebben booïtö ingenomen (Cuernout (bat
fp
t'Bui0 te ^oog-(ïraten/3loen.Bout/
en toeber
©terfelberlieten
toeber )ingenomen/
en té boo?téna öMefï
getogen/ baer ben Colonei f^aulu^ (Cucfter binnen ©c©?^
lag met 4. benbelenl^eberlanbfe / en % benbeïen €n? Jjjj1
gelfe folbaten/ W niet meer t'famen mocBten uit* S
b?engen /ban omtrent 300 mannen, ^e Colonei Bab* feomt
be Bier ban be peeren Staten ober lange geabberteert/ ggL
fobant? *****
fonber paerben
bolbtfen Böubcn;
batbp met fo toeinignietbonbe
gentooeflen^tab
maeratébaer
geen meer bolr in toerbe gefonben en be bpanb met een
folemneelleger baer boo? cjuam/ Beeft BP geb?ongen
boo? be iBagifiraet en 25o?gerpe / ijk Bern feiben batfe
in 17 jaren fetfmael toaren geballen/ ban in l'em
enb'anber^ Banben/enbat be&tab noit langer ban
isnt bagen tegen Babbc geBouben/ até boo? Bare groot*
Beib/ ftoabBeib en gelegentBeib onBoubaer/ getoilt
bat BPfoube fien te appoincteren / b?eigenbe anberg
felste appoincteren /en Bern enbe fijne boob te fnu>
ten : ebentoel be boo?f3 Colonei Beeft fïjn beft gebaen/
ombeboo?fcB?eben iBagifiraeten 2&o?gerpeteinbu*
ceren / batfe Ben mettet garnifoen boegen fouben /Bi»
Boopte be^tab toel boo? eenigentöb te oefen beren/
tot batfe ontfet fouben toerben/ ban Bebben baer toe
niettoillen berflaen/feggenbe batfe be furie ban ben
bpanben niet toilben bertoacBten / alfo Bet onmogelijb
toajSbe
^tabteBebben
Bouben:
ft'enbegeenam
®em
ber remeöie/
Baertenlaetflen
appoinctement
gemaebt ba»
metten <©?abe ban ifêangbelt / te toeten : bat Bet gar* ®'cjfn, |
nifoen fouöeuittrecbenmetBun 3ijb-getoeer/ fjpieffen/ J^J* i
roerjSentoapienen metuitgebane lonten fonber meer/ ben.
mebe b?agenöe elb folbaet en be b?outoen geBoub of
ongcljoub fo beel bagagien / até een negelüft uit be
ftab b?agen mocBte : en toerben ben Cofonel boo?fcB?e?
ben bergunt bijf toagensf/ baer af BP be ^k liet eeni*
ge ban bengarnifoene tk noteltjb befioebenbe/ enbe
ttoe boo? fijne bagagie/ baer mebe Bpooft liet boeren ■ w>
ben p?eöicant en fijn Butëb?ou en bagagie / nocB toerb
Bern bergunt uit te boeren fejS föne peerben/ en elft
Capitein een toagen / en elb ban be Capitef nen / %\\U
tcnantss en ©enö?!cB# een peert / en feber Capitein
genaemt 25alocl)io {öie baer irt toasf fonöer bolb ) ttoe
peeröen/met tjjb tot 'ganberen baegje? te it uren/
om uit te trecben : en fo beel be 25o?gerpe aenginfe
toerbe geacco?beect/ bat alle boo?leben faben fbu*

ben bergebenen bergeten fijn/ atë of We niet toaren
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gebeurt / en tic ecric Die toüDen uittrecnen metten
garnifoene/ fouDen mogen uittrecnen/ meDenemem
He fo belc fp foutjen nonnen D?agen/ gelijn en met
fulngelciDealSBet gacnifoen/mits Dat Betgatnifoen
terdonD en metter DaeD fouDen oberleberen aen tie
<©2abeban Ifêanfbelt Debenbelen banDengamifoe-«e / of oat Bet accoo?t nul toefen fouDe/ toeln oberleberen Der benbelen Dateltjn tsf gcfcBieD aen De Capttetnen Die Daer toe ban Den <02abe ban HQanf belt toaren
geDeputeert: en Des anDerenbaegS'SmiDDaegS Den
*8 lüöep/ iy8?. fijn De boo?f5 Colonel engarnifoen
uit Dec ^taD bertrocnen/ en toecDen geconbopeert
tot 23o?ger[jout toe/ eenige bo?geren meDe uittrec*
feenDe.
©c€w lonei(3ïotöen25o?gecBout genomen njnDe/t'0 De boo2f5 Coionci
7 5iunp Daer na gebangen genomen/fijn ben*
SS
in D'anDec
UleDerlanDfe
en
ï»oo? rafi &**
De <£ngelfe
in Dicnd
geBouDen benDelen
/ en Beeft gecafTeert/
Den 3£?od ban
S"«n
Cn»2a<
üanoge*
banjen.
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<Ü5?abe ban^oBenlo/ binnen oBcertwiDen- berge oon
in een grote nrennte geballen toas/ altoaer Bpter*
fïont cenen erpjeffen boDe Benen fonD / om te toeten alle
De gelegentBeiD Der fiebte / en men bebonD Dattet aen De
beter Banb toas /en goeDeBopeban ïto2te genefinge.
(Cen Defen tijDe toasf binnen SCnttoerpen een gerucB' feraéel
te geftroit D002 De ^paeniefgefinDe / en bpanDen ban De *<" mt'
#2ince ban <&- tocrpen*
Dat De felbe
atë nafreel
<©?angien / Bet
P?ince ban plaetfeban
rangienDe
bol Jrancoifenge*
b?acBtBaDDe/ DieBenalDaer focBtente befcBanfenen
te begraben. Zbit gerucBte toajS BeenhomenDe D002 fe?
fiere afpalinge Diemen maefete boo? op 't plein boo*
'tCafleel om Die te betimmeren/ fcBeiDenDe Deneerflcatenban Deerben Diemen betimmeren of becbopen
fouDe, <©p Dit rumoer ontfionD alDaer binnen 3inthjer=
peneenertalarm/enDe gemeinte liepen getoapentna
Bet rafieel/en Doo?focBtent al/en niet fegenfraenDe Daec
niet toerDe gebonDen / fo toasf noebtanö De ongeregeld
BeïD fo groot/ Dat fommige Den pointe ban <©2angiert
fcBeiDen boo? eenen bercaDer en inbrenger ban De
iprancoifen. <©itberD?oot Den ^?inrefeer/bpfonDer om
Dat De iBagifïcaet Daer geen fïraffe ober DeDe/ uit b^efe
ban De gemeente/ Die nu feer trots/ fïout en moettoillig
getoo2Den
/ Daer Daerom
aen men Den aert ban 't gemeen
bom
nan toasS
fpeucen/
të Bet fp?eentoooiD niet

2ö2abanD tegen Bern gep?oceDeert/boo? ^CommtffactfTen Daer toe geDeputeert. ^e boo?f5 Colonel op
ais fijn Defenfte geDaen BebbenDe/ en 'tpjoces gein?
ffCuccrt en gefucneert fjjnDe Den x ? mugufti 1 ? 8 5 . be<
felaegt ficB tn D2U& / Dat niet jegenjïaenDe alle fijne con*
tinucle follicitatie en becbolgf nge Die Bp om tot ejcpeDi*
«e te nomen/ Doo? berfcFjeiDen pecfonen Beeft Doen
Doen/ Dat 't felbe Den ? o ^ob.cerd ter ttoeber BanD ge* b?eemt :
nomen toas ban De Commiffanffen / De toelne in ber*
Geen plaeg fo groot in 's werelts pleyn ,
fcBeiDen plaetfen gefeten/ in Diende ban Den SlanDe ge*
Dan daer regeert het volk gemeyn.
Waegt emplopeerttoerDen/ en ober fulrban ongereOe berfain ö?u» melinge / fulr Dat Bp Defpereert ban nemmermeer tot
En noch:
Jjf|epm
einDcte
nomen /toaerom BPin feiD/genooDfaentte
Op geen gemeen volk u verlaet,
m&itie een
tocfcn
fnne beranttooo?Dinge
openbaren D?un te
Want ift nu goed , 't is morgen quaet.
jan ju, öoen; berfoefeenbe alleenlijk Dat De peeren Staten
En Cajimannvsfeit :
Smitcn/ ban ^aöanD belieben in Dier manieren te booten/
«n geeft bat Bp tot B02te erpeDitie banjuflitie mocBt geraken;
00a fijne inrgelijr De peeren ffêagiftraet ban Sünttoerpen / ban Sy worden bedrogen die op 's volx ftemme bouwen,
SJJÏÏf toelne ^taD / IjP feiD / een ingeboren poorter te toefen/ Ey , men mach dien ontrouwen hoop niet betrouwen.1
€bentoel Bebbenbe ^§cBout/ 25urgemeefïeren ert
ïrtnge ia en De felbe bele notoire Dienflen geDaen te Bebben/mitfö?ur u«/ gaDcrö De Colonellen en alle lief- Bebbecs ban Den ©a* ^cBepenen/ om Defe rumoeren te flillen/ Defenabol*
BT'
tarïanbe
beguame
ert metten
geboeglijne
De genDe publicatie Doen Doen Den z 5 msep / ij ip
feifé ge; Banb
aen tewetBouDen/
Dat Bp
eerdenmiDDelen/
ban fijne ge?
*an6e> banftenüTe mocfit ontflagen toerDen / om Dat Bp met A Lfo Burgemeefteren en Schepenen wel geinfor- «fleBoöm
(B 9) geloften pbec/ gelijn BP feiD /tot Dier tijO toe geDaen te ■^*meert en onderricht fijn, dat de Spangiaerden en ha- uirgeroe*
Bebben/DegemeinefaftCbanDen EanDetnet raeDen | re adherenten,binnen defe ftad met alle liftige pradtyken Wttnt

DaeDmoeljt Belpen /aljSBP tot Dier tijD geDaen BaDDe/
en ten uiterflen toe geerne Doen fouDe.
5^a lange follicitatie is BP tenleften ontfïagen/en bp
fententieb2pgenent.
Iget Ca* (€er|ïont na Bet obergeben ban ^iefl / Beeft JlBanffTeVf
ban belt fijn leger geb2acljt omtrent 3©e(ïerlo / toefenDe een
wtfizo fiecfee plaetfe en nadeel gelegen in De dempen in 25?aiSt banD / op De rebiere genoemt De g?ote iSetfje. ^ommiban
ge &naen$-gefinDe boeren nebben Den <&2abe ban
jnaanf* iBanfbeltaentoijfinge geDaen ban een balepe of leegÏJrt te ' öw^^111 cen Öalbe mijie ban Daer gelegen / Daer in
BP 't toater rontóm 3©edeclo lopenDe / faonDe afïeiDen/
om alfo DegracBten D?oog te manen / Datmen D?oog;S
tooetg aen Bet Cadeel mocöt nomen. ^e<02abe ban
jKanf belt De gelegentBeiD beficBtigt BebbenDe / be*
DonD Bet felbe Doenlijö; toaecomBP D002 De pioniers
en boeren terdonten metterBaed eengraft DeDegra^
ben ban DegracBt ban'tCadeel tot De boo2fcl)2eben
balep oflaegte/ en DeDe alfo Bet toater afïet'Den uitte
araeftt ban'tCadeel/ Datmen D20ogs boets tot aen
Set «Cadeel mocöt nomen ; 't toelft geDaen njnDe / Beeft
ÖPDaerDneducben gefcButS boo? geplant/ en eentge
fcBeuten Daer op geDaen BebbenDe/ Beeft fjpfe Doen
fommeren en opeifcBen. ^en dDberden ©liet geen
uftnomdfienDe/ Beeftet^lot obergegeben / allcenlijfc
DefolDatenmetBaerfijD-getoeerDaeruittrecbenDeDen
5" 5|unp. H%?i$ Daer ober tot Sïnttoecpen gebangen
genomen ; maer BP Beeft fiCB fO tod geDefenDeert / Dat
Bp op b2pe boeten gedelt en ontflagen ts.

T©en xf. Ifêepftomf namiDDag / iSDC (tffeabeban
DeS |0|Jince ban <©2ancn'en f toager /
&toertfenburg
benan eenige
Dagen te b02en ineeneftoare fecenöte geballen
J&toect*
vSau ^Ö"öC / Defer toereïb OberlCDen binnen 2llnttoerpen / ett
Seu» ten felbm Dage Kreeg De pijICe OOÖ tpDtnge Dat D?

en aenflagen arbeiden te maken mifverftand, twedracht ujcrgfn/'
en oproer, daer toe fy lichtelijk eenige hare dienaers
en aenhangers binnen defe Stad konnen hebben , die
nergens na trachten dan om dagelijks onder de gemeinte teflroyen valfche verfierde en onwaerachtige
faken,om de Overigheid in haet en miftrouwen te brengen ,als welende den eenigen middel daer door fy intlefeStad meinen te geraken en die te overvallen, gelijkmen dat door afgeworpen brieven heeft bevonden , en
genoeg is blykende by de brieven die eenige van wegert
der voorfz Spangiaerden aen de Stad hen hebben vervordert tefchrijven. Defen aengerrterkt en dat in alle
wel
ongeoorloft
geweeftgereguleerde
temeraerlijkfteden
van det'allen
fakentyden
van den
Lande enis van
d'Overigheidtefpreken : foeeft dat de Burgemeefteren
en Schepenen niet anders voor oogen hebbende dan de
verfekertheid, rufteen tranquilliteit van defe Stad , begerende daer in te verfien en te verhoeden de twedracht
en andere inconvenienren die daer uit fouden gefchapen
fijn te vallen tot merkelijk achterdeel, fchade en bederffenifle van der felver , hebben geordoneert en geboden,
ordoneren en gebieden mits defen, dat voortaen een jegelijk hem fal vermyden tefpreken tot prejuditie, achterdeel ofdifreputatie van de Overigheid , de Staten van
de gecon federeerde Nederlanden , Staten van Braband,
Magiftraet, Colonellen of andere laft, en bevelhebbende : maer fullen de goede borgeren en ingefetenen der

Stad , fo verre fy iet horen daer aen de Landen of defe

Stad is gelegen , volgende den eed die fy als Poorters of

anderfins bebbengedaenend'onderdanigheiddiefyals
af adverteren
Ingefetenen defer Stad fchuldig Gjn of, daer
Colonellen , om
den Magiftraet, Wyk-meefteren
I daer op fuiken regard genomen te worden , als tot wel' varenen verfekertheid van defe Stad behoort,opdepeHh 4
ne yao

i583.
Het Achtietlde Boek.

$68rie van

dat alfülkeperfoncndie hen vervorderen voortaen te gebruiken propooften tenderende tot nadeel van
de Overigheid, of tot oproeren twedracht,fullertdaer
over geftraft worden by banniffement , of anderfins arfal
bitralijk, gelijk men na gelegentheid van der. faken
Gillis.
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Caflref.

(Fol.io)

NAdien diverfelijkword gefptoken van de gravinge
die onlanx is gebeurt op de pleine , liggende tuffchen de Stad en afgeworpen Cafteel.en hebben Borgemeefteren en Schepenen niet konnen nalaten in tkor.
te te verklaren , waerom en ui: wat oorfake fulx isge^
fchied , om weg te nemen het miftrouwen de welk eenigedaerdoor (fonder fondament of redenen) fchijnen
genomen te hebben.
En om de felve fake te verftaen , fo dient eerft gewe, de ftad van Antwerpen is gerecht tot de voorfz
tendat
pleine, mits diverfe redenen die niet fijn van node in dcfe te verhalen , en die ook alle de wereld genoeg kennelijk fijn.
En hoewel Borgemeefteren en Schepenen over lange wel hadden willen de erve uitgeven , fo hebben fy
nochtans belet ge weeft onder 'tdekfel van Feker acT:ie,de
welke de crediteuren van wijlen CoenraedSchetz. die
een deel van de erve pretendeerde gekocht te hebben
van den Hertog van Alva , meinen daer toe te hebben.
Maer gemerkt men niet heeft met de voorfz crediteuren konnen accorderen , en dat notoirlijk de Scad tot
de gehele erve of immers het merendeel van de felve gerecht was,en dat in allen gevalle de ftad alleen vermochte te maken de ftraten , merkten , en andere gemeine
plaetfen,de welke de particuliere perfonen (genomen fy
tot die erve gerecht waren) riietfbuden mogen maken
na hare phantafie en wille , fo hebben ten keften Borgemeefteren en Schepenen , die van den maendaegfen
Raed , na diverfe verfoekenen inftantien vandenbredènRaed, refolutie genomen van de erve te aenveerden , en de ftraten en merkten af te doen tekenen .
En hebben voor de laetfte cöm miffie gedeputcert M.
Nicolaes de Voogt Schepene, Treforiers en Rent-meefters,en M Jan van den Wark Penfiórtaris, om tot de
voorfz, defignatic, en ook tot verkopinge te procédé
ren : die begonft hebben de merkt en ftraten te defigneren en over beide fijden op te graven , doende worpen
deaerde aende fijdevande ervediemen foude verko
pen, gelijk men dat heeft gefien en daer aen eenige haer
nebben geftoten en geargert, fonder eenige apparente
oorfaken.
Want hebben de voorfz Gecommitteerde redene gehad om
,
de gTavinge in fulker manieren te doen , want
fo het een groot vlak veld is , daer over men van alle fijden dwers over heeft gelopen , fo was van node eerft de
ftraten fo die lopen (ouden, te merken en te tekenen,
de welk niet anders gevoeglijk kan gefchieden , dan met
eenige grachten van tamelijke wijde en diepte
Aengefien dat ftekende alleenlijk fperren, fo kanmen
de ftraten fo wel niet onderkennen , en konnen de goede lieden die begeren te kopen , niet wel gefien waer dat
hen alderbeft gelegen is.
Item de fperren of andere ftaken , behalven dat defelve geftolen en uitgetrocken fullen worden , kohnen
voor geen af heininge dienen , maer wel de grachten, en
het is van node datter af heininge gedaen worde , om de
erven te onderfcheiden en te bevrijden,en die te mogen
gebruiken of verhuren te wijle die verkocht worden, genietapparent isdatmen diet'feffens foude konnen merkt
verkopen.
Item was ook van node grachten te maken wat breed
en diep, aengefien dat anderfins door de menichtevan
het volk peerden en wagens de grachten terftont overtreden en onkennelijk gemaekt worden. En foude men
in confequentic niet gevoegelijk konnen procederen
tot verhueringe of verkopinge, maer foude wederom
gemein wefen gelijk te voren : om de welkte beletten
en de erve diemen wilde verkopen te beter te bevrijden,
is men geoorfaekt geweeft de aerdete worpen ©iet op

de ftrate, maer op de fcjde van den erve, gelijkmen doet
inalleflotingeen af heininge.
Waer inde voorfz. Treforiers en Rentmeefters, en
andere Gedeputeerde hebben gevolgt het advijs van de
erf-fcheiders, gravers ën andere die hen daer af verftaendie
, verklaert hebben dat de gracht io wijt en diep
moefte Wefen om het water fo van de pleine , als van de
ftraten daer in te leiden, en om te beletten datmen daer
door metgeen wagens of peerden foude rijden , en dat
d'erve wat foude mogen bevrijd wefen, namentlijk niet
voor eenen korten tijd, maer voor lange tijd,alfo mogelijk die erve in 3 of meer jaren niet al fal Wefen verkogt,
Hier uit is lichtelijk te merken , dat Treforiers en
Rentmeefters en d'ander Gedeputeerde in de gravinge,
hebben geprocedeert ter goeder trouwen,en fo hen heeft
gedocht en behoorde tot meeften profijte van der Stad.
Enoffchoort yemand anders eenige andere redenen
hadde gehad, en beteren raed meinde te weten, daerom
behoorde het werk fo niet gelaftert te worden als oft toA
quaden einde gemaekt ware : maer moeten fülke perfonen die van anderen advijfe fouden hebben geweeft,
denken dat fy ook vele lieden fouden gevonden hebben
die hen advijs niet fouden hebben goed gedocht , en dat
het quaed is aen de ftraet te metfen of timmeren, en een
yegelijk contentemeht te geven.
Behalven dat geheel abfurd js, en tegen alle redene,
datmen de goede borgeren en ingefetenen heeft willen
wijs maken , dat die gravinge foude dienen om de Stad
te overvallen. Want van waer fouden de vyanden hebben gekomen , door wat poorte of over wat vefte ? En
als den vyand met grote menichte in de ftad ware gelijk
hy foude moeten fijn, want met klein volk kan hy niet
uitrechten , fal hy dan gaen kruipen in de grachten , en.
die innemen in plaetfe van de ftadPOf wat kan hy anders
daer mede uitrechten : vöorwacr die daer af verveert
fijn, doende Stad en alle goede borgeren en ingefetenen
te kort, en nemen haer goede reputatie en eere.
Borgemeefteren en Schepenen mifprijfen niet datmen forgvuldig is , maer met redene en fondament , en
niet temeraerlijk, en dat hemeen yegelijk houde volgende den bevele vanGod Almachtig,inde onderdanigheid van fijne Overigheid , en in fijn beroep , en fo verre yemand eenige fwarigheid heeft , of iet weet dat dient
verhoed of anderfins tot welvaren van der Stad, dat hy
'tfel ve in alle modeftie te kennen geeft daer dat behoort,
fonder te gebruiken lafterige en oproerige woorden die
in een wel gereguleerde Stad niet konnen geleden worEn fo verre iftdat de gravinge eenig dangier van de
ftad foude veroorfaken dat defel ve dient tot meerder verfekertheid : want fo verre eenigen vyand foude willen
trachten na die ftad,die foude die pleine willen innemen
pen,
met peerden , 't welk met die gravinge geheel is belet.
En na dien men fwarigheid maekt op de kleine grachten dienende
,
tot af heininge , wat apparentie heeft dat
men op de pleine foude een vliet maken, die ontallijken
fchat foude moeten koften ,en niet konnen dienen dan
omdeneringe af te keren van het een quartiertot een
ander, en om den welken te graven, men eerft foude
moeten van de Schelde komen in de veften , en daer over een brugge maken,en dan door de wallen graven,als
wanneer niet alleenlijk de ftad in dangier foude worden
geftelt , maer ook veel meer achterdenkens.gegeven in
regarde van den Caftele , welke vliet nochtans vele borgeren hebben verfocht dat gemaekt foude worden:maer
hebben Borgemeefteren en Schepenen , en die van den
maendaegfen Raed tot twediftincte reifen die fake in
't lank geexamineert , en de redenen te beide fijden gehoort , het maken van de vliet afgeflagen.
En hoewel Borgemeefteren en Schepenen intentie
niet is by defen yemanden te befchuldigen , nochtans
willen niet nalaten te verklaren , dat fy groot nadenken
hebben dat de opfprake tegen de voorfz gravinge is veroorfaekt door eenige quaedwilligeopgeruit by degene
die van wegen de fchetfen en het afgeflagen verfoek van
het maken van de vliet meinen geintereflèert te wefen,
nemende het pretext al of men daer by de Stad eenige
fchadc of preiudicie foude wijlen doen.

Wt-

Oorfpronk der Nederlandfe beroerten.

En is wonder dat defe niet hebben gefproken , als ee- ! fCbillett Die Daer UOCl) töfl«i1 flf tè tlOCtt / Ctt fOUÖC t»ÖCC
nige van wegen die fchetfen uit hen eigen autoriteit !i na fijttrefibentie nemen binnen 25?UffeI Of jjfèecDelcn/
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hebben gemaekt,en
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en f^aritia
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borftweeÏJCbenbaer
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bicn bat
P?inCe batt
ringe verfien , dewelkenuwel % jaren hebben geftaen \ feerfïerb tebelbetoaoV algOOh bat De Staten «©ene- ten
öcn gene*
pre
voor een iegelijxoogen, gelijk fy al noch doen, die vele

meer dangiers fouden veroorfaké, dan de gravinge doen
doen by Treforier en Rent-meefter, en ander Gedeputeerde van wegen de Stad, die 4- of y jaren gearbeit heeft,
om d'erve van den Cafteele te benificieren tot profijte
en commoditeit vandefelve, en de gene die daer roe
recht mogen hebben , de welke de Stad geen prejudicie
predenteert te doen en van de goede Borgeren en Ingeietenen , om in defe tegenwoordige gelegentheid aldaer
huyfen , hoven , ramen en andere gelegentheden na een
jegelyks gerieven te mogen maken.
Allen d'welk Burgemeefteren en Schepenen wel hebben willen in der manieren voorfchrevenby gefchrifte
verklaren , om metter dacd te bewyfen hoe feer hen ter
herten gaet de goede rufte, verfekertheid en welvaren
van der Stad , en dat fy begeeren de goede borgeren en
ingefetenen alle mogelijk concentement te geven niet
alleenlijk in defe, maerookin alle andere redeiijke faken ,hen vaftelijk verfekcrende , dat van gelijken fy
Jieden hen f uilen dragen alfulk refpecfr, als hen van wegen hen ampt en officie toeftaet, en betrouwen datzy
niet anders meer voor oogen hebben , dan het welvaren
en gemein befte van de Stad,en van alle goede borgeren
en ingefetenen van de felve. OÊntOatf onDertefteM al>
ÖU0/

JoAch. Gillis.

T\€ P2ince banparma BaDDc fijnen leger in Defe
-^tijDinDzie DcelengefcbeiDen/ D'toelhmenbteltte
fpniiten uitenbelen groten nooD en gebeft Die onDer
Jjentoas1 banbib^eg; Dies niettemin bernomen &eö*
6enDe/ Dat25iron met fijn bout gelegen toa$ tottöo*
fenDael/bceft boo? bent genomen De felbe te befp?ingen/
en fijn maebt bp ben anberen geboegt Debbenbe/ té
t>Jncc *mm toegetrocben. 25iron baer ban geabberteert
ar#ar> frjnDe/ té Den 17 g|unp getrocben ban töofenbael onber
SS* eisenbergen. 3&e <£ngelfe en ^cfiotten Die De aebterIStt&ta» bocbe Dabben/ toaren gebomen tuftïbcn tgalfteren en
ten tcaec ^teenbergen/até be$armafebacr omtrent ten 1 uren
«ufltöen
«&teen> na nocn acbterbaclben en beboebten/ De toeihe öaet
feet bjomelp/ toel/ en nloenlijK fjebben getoeect/
lergcn
en (gal* toel omtrent % urengeDurenDe/ tot Dat Den IBaer^
ftaen.
fcöaI«25ironmette5prancoifenen fencrpeerDe boln/
Die alreDe berre ban De acfjterïjoeDe toaren bertrocuen/
penlieben tétefjulpe genomen/ toaer Doo? DenfirijD
lö gecontinueert / tot Den abonD omtrent ten 10 uren :
cnfjeeftDen boo?fcn?eben BironfoDiep onDer De bp^
anDengetoeefl/ Dat fip in groot perijnel toa^bange*
bangen te toerDen / in Dien De J^eere ban 25arcöon met
De compagnie ban fijn €rcellentie/ ban €ilignp/€ol^
banen5Fab?ifjemniet fjaDDenteontfetten genomen/
cniö aïDaer fotoel gebocfjten geujeed/ Datter meer
banDefpDeban parma/ Dan ban De Staten fijn ge*
bleben : ban Der Staten fijDe fnnDer gebleben omtrent
400 / meefl €ngelfe / en fijn Doo? De nnent tx\ ber^
moeitöeiD ban malnanDeren gefcbeiDen 'gabontg te
10 uren gelijn gefeitf i^ parma IcgerDe f)em met fijn
leger/ na bp §tt leger ban 25iron/fo berre alö een fjacbfcfeutfouDe mogen D?agen. USenmeenDe DatlipDes
anDerenDaegjö toeberom aengenomen fouöe bebben/
»(wn matt 8? bertron na !^oog-firaten. 25iron ^he in
fi?e«6t 't ballen ban fijnen peerbe fijn been geb2cnen / en toon^
mbem. bc Dien Dacb fön bjomigbeiD en fcoetenfeftap in be
fane ban oorloge/ toant fonberfijn pjefentie fouben
apparentlijn befafeen niet toel afgelopen nebben. 3E>aer
bleben fonberlinge gene boof ben ban bc fpbc ber ^taten/ ban Capitein 5pab2t / be feboon-fone ban ben
U&inifter ©ilierss/en nocö eenigc €ngelfe Capiteinen»
^en leger ban 25irontoa$f in groot geu?enbangeibe
cnbib?esf,
7®tn hertog ban 2ln?ou toasf nu binnen Derftebe
l>an ^upnbernen/ altoaer bp foube bertoaebten be
«SebcpiucetDe ban De Staten ocwracl/ om bege«

tütl f0 feer Uenaut toaren/ batfe baren ter tt ÜelbC
cjualpen
Dan gelbe / bib?eg en alle nootbjuft bonben
onberbouben j en bonben malbanberen in eenige
faben niet toel beflïaen/ fo Dat De <®efantenbie De
Staten aen Den hertog fouben fenDen niét toerben
gefonben/ baer ban Den hertog Dem altemetg behlaeg*
De : baer toerbe boo?gefïagen/ Datmen Den ïgecre ban
SMbegonbe foube fenDen binnen <©upnberben om al*
baer bp Den hertog te refiberen en co?refponbentie met
bem te fiouDcn/ tertflbtoe Dat eenige finale refoiutie
genomen toerbe / om met Dem te Banbelcn / tot tocibet*
einDe De ^eerc ban SClbegonbc bpDe Staten <tf5enerael
berfeb^eben toerbe / Die nu in EelanD toag bertrocben
opfijngoeb tot3©etfer-,§ouburcb/ boo?gebenbe Dat
Dpgeen mibbel meer babbe / omt'3ünttoerpentemo*
gen leben / aengefien alle fijne goeDeren gelegen in )§&
negou en 3©alf-25?abanb lagen Onber Den bpanb/ DaeC
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ban bp niet trocn / en fijn i|upf b^outoen goeberen toa*
ren gelegen ten patten-ïanbe ban ©laenberen/ tite
nu mebc onber 't getoelt ber bpanben toareuv fo Xtat bp
ber niet banen genoot/ en fijnen tijb algöaeb ban
^tate toatfgeerpireert/ ooft öabben bem bie ban l^oï*
lanb fijn tractement ban noo gulbcnjacrUjr/ Bern
in ben jaer 1577. bergunt / opgefeib : toaerom l)p bab
batmen bem toilbe berb?agen ban een aïfulbe commif? F . s
fit: tencerflenom
bat ijtm
boebteongerabente
fïjn «©t öan
'$1
albaer
te fenben / eermen
gefloten
babbe / of men fjem
( tt toeten
ben :hertog
) boo?/ Dat
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^,öe'
nennen
of niet
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na benben:
ten 3 om
bem boegen
geenen Sfif'
mibbel
berfïrcbten/
en Dabben
bem batfe
in fuiner
n«i
ontbaeït / bat b^m onmogeïp toas op fulnen boet ©opn'
meer te bienen. 9CIfobcbbenbe^ta?en«i3eneraelben S?"
P?efibent ban ©laenberen |Bee|ier 9üboïpfj ban «n.
jlBeet herben albaer tot ^upnbertnen bp Den %>r- ©c»»«
tog gefonben ten einbe até boren. 5©en hertog be? JJg;
blaegbe Rem bibtoitë/ itat be beloof be Commtf^ Sm
fariffen niet toerben gefonben/ en l)p toerb toel getoare tof tot ar*
bat be Derten Dagelijr meer en meer ban bem ber? Ja^9nc'
b^eemDen/'ttoclfebpbele
«©ep^inceban (©^angien/ nietgoebgebonbentoerbe.
Doetoel bp niet goebbonb '
batmen egene refoiutie nam / nocb tot bet eene norb tot
Detanbere/ en geen beter mibbel bonnenbe bebenben
banbe reconciliatie metten hertog/ betoijie men ben
DerDen miDDei in fijn abbpsf gefïelt/ namelijb ban bem
tebefebecmen met Den eigen maebt/febeen te acDten
enboubenais niet te bonnen uitgeuoert toojben /om
beftoarigbeben biemen baerinbonb/b02(lnocbtan.s
De fabe ban Den hertog fo opentlijb niet bbo?t bjijben/
om bet generael mifnocgen Dat bp facD batmen ban
Den hertog babbe / en bat bele bem gualjjft afnamen
'tgeene
typ ten befïen
toaiSrabenbe»
<DcConinginne
ban Cngelanb
beeft 00b
aen ben Staten
<©enerael
ben 20. 28p?il gefcb2eben/ toelben b:ief ben 14. |fèep -. ontfangen toerbe / in effecte bit nabolgenbe* mSc
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bo?beringe ban bare faben / tot toelben fp bjecebe bat mmati,
bet mifnocgen en benonlufl/ baer ban fp bertoittigt «
toa$f / bat bp Datiht 1 ban bat be gonimtffarifien / Ut «
men belooft babbe aen bem te fcljiclien/ niet toerben «
gefonben/ nieteenig beginfel geben/ alfobpbattoaief «
nemenbe alö boo? een fmaeb ban 3tjnen perfoon en «
Qualitept/ babbe baerom toelgetoilt/ om te boïboen «
ben bpfonberen pber bie fp babbe om bem te Ijanb* tc
boubcn in fijnen graeb en eere/ met allebernoegenen tC
bolboeninge/ enboo?allemogeliibemibbelen tebo?- <«
Deren Den toelftanD ban baren flaet / baer te raben en cc
bermanen batfe ben fouben toacljten eenen ptnee «
toan fijne aualite.it tebcrtoo;nen/felf0 foDacfï nabe «
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ober
gebieben
mogen
foube
c
25acguebill
$|eereban
be
Vrankrijke, geladen met huifraeden meub!en,geno- ranalen/
^uin^ men
uitte huifen van de burgers, welke uit fake van de Jjjgfc
öe ftRepen boo? g&ufnberben/fo lang Rp binnenmiööel
te ontftane veranderinge, daer uit vertrocken waren , fulx Wc fip
nerben fouöe toefen / be toelft Rp meenbe ben
toefen om alle oo?fanen be£ nuaeDtf toeg te nemen. <tëp ik nochtans noch niet wete waerachtig te wefen gefchiet ÖabDete^
fult fcR?ijft Bp/ ot 't einöe mernen/ Dat alfulbe nuf ban* te fijn : want lo haeft ik verftaen hadde de meninge van gn öm
öelingen fcReurtnge bertoecficn fouöen : Reeft / feiö Rp/ de Heeren Staten Generael en uwe Excell. defen aen- ban
be Jgeere ban (€refïong ietg te Difputeren metten J^eere gaende, hebbe hen uitdruckelijk bevolen datfy vryen Cfia*
ban Cjamotë / öat Rp Rem bp tfate fijnen etfcR en p?e* vrank fouden laten pafferen en repaflerende fchepen JjJJ^
tentie aen Bern ober fenöe/ en öaet ober Rp ficR be* uit Vrankrijk na Duinkerken , en wederom van daer na bfrant;r
filaegt / Rp fouöe Rem fulbe reben geben bat Rp te bje*
ik gefien hadde de brieven die tooortfo*
ben fouöe toefen/ mitss öat Dp onöertufTcRen niet boo?t Vrankrijk Want fo haeft
Capiteinen den 3J op tv
aen dekende
haddeverfoe
id befchre
fijn Hooghe
bare bp toegen ban feite: toantmen beRoo?tbeparti> 14.
en ,ven
April voorled
de felve
datfe voor |ummm,
tulire paffien niet te betoimpelen met Ret generael. ^ den tijd van 7 of 8 dagen van die paflagie, fouden
bertoacRt ö'anttooo?De banöe Staten/ om te toeten willen vertrecken , en dat onder dexel van fwarigheid
toanneee Run «BebeputecrDe Romen fouöen / Rp toag
die de vivandiers en andere die nodige provifien brent getoeeft ban 't gene öe tgeere ö'€fp?unee *
bcrtoonöer
gen tot Duinkerken maekten of dat fy fouden achter
aucï omboöen Raööe / öatmen Rem ( fön €rcellenti )
hebbe ik te rugge ontte bcrflaen Raböe gegeben/batmen öoo? fijnen lafl te blyven: fo fyaldaer verbleven,
en Ouwen,
Quirijn
n
Quirij
inen
Capite
de
boden
©arisS Raööe laten öjuchen een apologie tegen Rem/Rp niemand aldaer vaftblyvende leggen, fz.
inACapite
als
iz.
driaen
Corneli
die
uwe
Excell.
kent
niet
een
fodanig
becfeuert Rem öat Rp niet en toeet toattet i^ / en 't uan
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rage
tril
'

©UfH
nethen
oen öen

ban O»
langten-

9e
JB^ince
ban <©»
rangieB
•fcOJÖf*
aen Den
'IDtnt'
rael
ÖCref»
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Het Achtiende RuBoe
Rem toel Raööe toilien toacrfcfjöutoen / op öat
k s *r, >** >„m tiAn^ebcn ban

toefen (feiö Rp) öat Ret tlS Der genet binöinge Dieöaec
ban Ret eerftegerucRtegeftrOit Rebben /Rem biööenöe
öat Rp niet gelOOft öat Ret anöersS igaltf een logen en
fCRalRReiD,^efenb?ieftoajSinDateöenx8 3llpjil/i583IfyiCV Op f&reflong
fCR?eef öe(Rem
P?t'nee
ban #rangten
aen öen
Öen
2liDmirael
Obetfenöenöe
COpie ban

b?ief ban fijn ^oogReiö ) öe RlacRten öie fijn i^oogReiö
toass Doenöeober DefcRepenöieboo?<i3jebelingenla*
gen/banDen oberlaft en getoclt Die fp fouöen Rebben ge*
Daen öen bibanbierg/bie bib?eö uit ©?anftrijb te <©uin»
Rcrbcn bjacRten/ en fe!fj> tottet nemen ban 't gunt toa£
boo?Dcn mono ban fijne Jgooglieiö/ Daerom Rp begeert
öatRp baer in ojöjetoil ftellen/en beletten öatfulfee
öefojöjeniet meergcfcRieDen: en alfo fijne ï|oogReiö
(fenajft De^2ince)meintDat Defe bingen gefcRieöen ten
öele om Ret gefcfnl öat gp Rebt metten ^eere ban €Ramoi^/fijnl^oogReiö bcrflaet batgpbefelbe gefcRillen
in fynen Ranöc fielt/ omöe felbete bereffenen bpee*
nen bpfonberen toeg / fonber Dat om een fulnen gefcbil
Ret generael Daer meöe bemoeit toeröc/ tottoelftenin
( fetb fijn €rcell.) toil öat gp 11 00b bocger/ Ropenöe öat
fijne l^oogReiö niet fouöe toelaten / öat Ret recRt ban u
fabeugemeerttneröe: en alfo fijn ||oogReiö begeert/
öat mijn i^eereban ©acguebillc mag gebieben ober
öe fcRepenban ^uinHerftcn/ fo lange fijn^oogReiö
binnen <Duinberlten toefen fouöe/ 't toeln öe Staten
geacco?öecrt Raööen/bolgenöe ö'inftructie enoiöonnantieRcm Daer ban berleent/ baer
aen fijne €rcel*
lentie fijnb?ieben ban atacfje Raööe gepaffeert/öaer

! te wefen die hem fo verre foude willen vergeten enfijjneneedenampt te buiten treden, dat hy in plaetfe van
j hemtroulijk tcquijten (gelijk hyalcijdsgedaen heeft)
| gedogen foude willen, dat fodanige overlaften byfijn
'| volk
werden
gedaen
, of dat hy
felfsfoudc
doen,fouden
nemende
fonder
onderlcheid
allefulx
vivandiers
en

paflanten , hebbende expreflen laft ter contrarie : maer
't gene my noch vremder dunkt te fijn is,dat fijne Hoogheid in defelve fijne brieven fchijnt de fchuld op mijnen
rugge te willen leggen, gelijk of ik fo onbedacht en fo
verre van den weg der reden foude geweken fijn ,dat om
het ongelijk dat de Heere van Chamois my gedaen
heeft,wefende alleen een particulier perfoon,ikmy daerom foude willen wreken aende generaliteit,fulx my nok
in den fin gekomen is, om daer eens aen te gedenken.
Ook fijn de goederen die ik op den voornoemden Chamois pretendere (als by hem met geweld geoccupeert )
van veel groter en meerder weerde , dan dat ik mjin garand foude foeken op koppelen kapoenen of andere diergelijke beufelingen of kleinigheden , gelijk uwe Exc fal
kon nen fien uitte lijfte,die ik u E. hier by ge voegt fende.
Maer het is noch den eerflen , noch den leften lafter of
calumnie niet die de voornoemde Chamois en andere
fijns gelijke valfchelijk erdicht en verfiert hebben , niet
alleen om mijn in ongenade en wederwaerdigheid van
fijn Hoogheid te brengen : maer ook by uwe Excell. en
eintelijk om my van de gehele wereld gehaet te maken :
want inden eerden fo heeft de voorfchreven Chamois
( om fijnlelijkedaedtotDuinkerkenfchoontemakcn,bv
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de uitfluitinge van mijn compagnie, en verdrijvinge en eifch tegen den voorfz Chamois, myfal doen hebben reden en contencement tot mijn genoegen , ( niet
van d'andere Vlaemfe compagnien, die aldaer onder
mijn bevel tediertijd in garnifoen lagen,my valfchelijk jegenftaende ik hem de felve t'anderen tijde hebbe gebeichuldigt, dathy fekerlijk bericht was, dat ik metla fonden ) fo bid ik uwe Excell. ootmoedelijk voor eerft,
Motte handelde , om hem de voorfz Srad over te leve- my by fijne Hoogheid te verontfchuldigen van allede
ren ,en t'federt , fo ik door laft van uwe Excell. en de voornoemde valfchecalumnien en injurien (gelijk ik
Heeren Staten Generael myhadde vervoegt na Nieu- nieten twijffele of uwe Excell. en houd my airede daer
poort (om my van daer ook te doen deflogeren ) heeft van onfchuldig ) en hem de voorfz lijfte hier met gaenhyfe wel ernftelijk verwittigt , dat hy by goede tekenen de te fenden , met alle favorable recommandatie en bede van mijnen wegen , op dat ik eenmael mag genieten
wifte dat ik 't fel ve mette voorfz la Motte ook pra.ctifeerde nopende hun Stad : en hore nu dat hy noch fo on- 'teffeét van de vruchten van mijn beloofde redenen
befchaemtis,daertoe eenander vuile logen te voegen recht jegens den voornoemden Chamois, alleenlijk van
om fijn voorfz fchone daden tot Duinkerken bedreven 't gene hy my fo onrechtvaerdelijk onthoud en fchuldig
te juftificeren of verdedigen , uwer Excell. wel bekende is , volgende de voorfz bygevoegde lijfte. En fal my udeugden envromigheid tebefoedelenofte bekladden, we Excell. verbinden en verplichten meer en meer,den
hemnietontfiendeteftroyen door de Stad , dat alfo hy ganfchen tijd mijns levens te bly ven der felyer ootmoein mijn afwefen ingenomen hadde myne huifinge,al- digen en onderdanigen dienaer,waer met een einde van
(ïol.u.) daer gevonden hadde een brief van uwe Excell. aenmy defen makende fal ik den Schepper biddenMijn Heere, dathy uwe Excellentie wil nemen in
gefchreven, by de welke de felve my hadde belaft en bevolen, dat ik degarnifoenen van mijn gebied fuffifan- fijne heilige bewaringeen befcherminge , my feer ootmoedelijk recommanderende in uwe Excellentie goetelijk Joude verfterken en befetten , om ter eerfter gelede
graden
,
uit Middelburg defen iy Mey iy8g. Ongentheid de Francoifen te mogen ombrengen en doder
ftond,
uwe Excellentie feer ootmoediger en feer
den ,en meer andere dingen , die geen verhalens weert
fijn. Ben ook ten anderen gewaerfchout dat eenen Ca- onderdanigen dienaer. En was ondertekent, GuiUaume
picein Blocq,diehem tot Duinkerken onthoudende is deBlois, ditt Trejltng. 'tOpfchrift was, Aen fijn Ex&otal of tot Bergen St. Wijnocx , wel open tl ijk heeft derven cellentie.
ben Ca feggen over tafel vanden Gravevan Manfvelt , onder
N^fi DatöeitëarefcBaïöe 25ironmet parmabolfc
veel ander injurien , daer mede hy my t'elken propoofte
bp ^teen-bergen / geUjn berBaelt i$/ BaöDe geöie fnöen befwaerde,dat doen ik de laefte mael tor Nieupoort was,
tfceöen
boln bertrocnen toa$ / öte Baer 006
om mijn huifraed , peerden en mefnage van daer te ha- toeöcromen $arma
In
ttoc
Delen
of ïjüpcn berDeilDen/ om öe
ban 1'tjtt
len ,aldaer maer eenen dag ftil fijnde geweeit , ik eenen
Dierte
en
groot
geb?en
Dan
öe bibjeg / fo Beeft Jparma
expreffen geappofteert of toe gemaekt hadde om fijn
Hoogheid te doden,of vermoorden,of dat ik 'tfel ve per- hcniuiöcn alt'famen eenfge betalinge geöaenen actö
foonlijk foude doen , en dat fijn Hoogheid hem voor fo berfcBaft/en namen nonDe becnemen toatffijn me*
goede waerfchouwingegefchonken haddeiooo kronen: ninge Den eenen Boop te fenben na Bet <®ber-fticBt ban
maer in een fake vertroofteik my , dat ik gekomen ben <0elDec/ en metten anDeren BooptëBpna ^erentalg
vaneenefulke getrouween genereufe natie dat noit de getogen/ en Beeft 'tfelbe belegert. 25iron Beeft ficf)
minfte fchandvlecke vaneenigaffifinaet,moordof ver- laten cureren/ en Bern ïaten brengen bp Den hertog
raderye,ja tot de aldergeringfte toe is geyallen,veel min- binnen ^uinff erncn / en Bet leger ban De Staten i# ge*
der op een deugtfaem Edelman , die fijne eere en goede noegfaem geBee! gefcBetDen/ öefolöaten in fteDen en
renommé ofwelachtinge in meerdere recommandatie jïeeftten geïeiD/ en parma 'tbelö gefieel tngeruimt/
heeft,als eenigding ter wereld. Maer de ydele lichtvaer- en öe fane alleen op een oo?log Defenfijf getfelt : alDug
digheid en onbefchaemtheid van den befchuldiger, ont- liepen öe faaen metten Staten ban öage te öage ttt
fchuldigen my genoegfaem by alle den genen die hem meeröer confufie en bertoerringe/ enmitg berfcBei*
kennen , hem noit geen andere oorfake hebbende gege- öenBetööeropinien eneonöen onöer öen anöercn niet
ven ,om my fo te blameren , dan dat ik hem fo aen uwe toeiacco?öeren/ fulröar öen Hertog tot <©uinFierKen
Exc. bevordert en gerecommandeerd hebbe, als aen fijn nocB fijnöe/ en niet feer koel te paffe/ Beeft goeögcHoogheid , en de Heeren Staten Generael , en aen veel bonöenöe patente fcBjijben/bat/Dug lange te ber*
andere particulire Heeren: voorts dat ik hem geaffifteert geefg gctoacBt Bebbenbe na Bare <0eDeputeerDe/fijn
hebbe totfiin rantfoen, en hem alfo daer mede uit de meninge toag om naBjannrijn tebertrecnen/foom
handen fijnrevyanden hebbe verloft , en meer andere o?ö2etegebentotte befcBermingeban Camerijn/alg
diergelijke goede vrundfchappen , voor alle de welke hy om anöere fijne fanen tufifcBen öen Coninn en Bent
my fo fchonen vergeldingeen recompenfe of beloninge teberricBten: begerenöe öatfe eene goeöe 6o?te refo*
gegeven heeft: gelijk van gelijken doet den voorfz Cha- tutte nemen en metten eerden Bare <0eöeputeeröeaen
mois , welken ik niet anders dan alle eerbiedingen , wel- Bern fenöen fouöen / om aileg te bergelijnen : BP fcB?eef
daed en goede dienden hebbe gedaen,hem rot drie of oor aen öen p?ince ban €>rangien feer btfenbelpe 3Snion
toa ban
öjieben
/
Bern
fijne
fafee
recommanöerenöe
/en
alle
fjjna
vier reifen het leven befchut, en 't vergramde volkin
ftilte gebracht , die al mette wapenen in de vuifï op de nebagagie en goeöeren t'fcBepe geöaen Bebbenöe/të tiertrehC
been waren , om haer verwoedelijk op hem en fijn volk opten 2 8 gjunij met alle fjjnBof-gefinöe t'fcBepe ge*
getrocnen/ latenöeöen i^eereban
te werpen en haer t'overvalIen,gelijk fulx de Magiftraet gaen/ennaCalig
van Duinkerken foude konnen getuigen. Hebbe hem CBamotë binnen ^uinfierfee al.ö <6ouberneur ban ©zanfe*
rtjh.
ook in fijnen noodgeleent een goede fom me gelds, tot öerfelföerplaetfen.
<©e !^eere ban lBonttgnp en la ïfêotte berBoo?t
dankbaerheid , loon en weldaed voor fulke getrouwe
Bebbenöe
öess Hertogen bertreu uit ^uinberae/ fijn Belegert
vrundfchap hy my niet alleen bedrieglijk mijn ftaet onfterhen
derkropen heeft, en de mijne verdreven : maer heeft met omtrent 5000 manöie fp tot eenen anöeren aen*
ook met macht en geweld , mijn huis ingenomen , hem flag bpöer Banöfiaööen/ öenlefïen gjunpöaer boo? bnn toe'
daer van meefter makende , en van mijn huifraed, fpijfe genomen/ en Bebben 't romfomme befet/en ber* een tien
of provifieen goederen daer in bevonden. Siet daer, fcBeiöen fcBanfen öacr boo? gemaefer. ^e ^taö i$i ban
mijn Heere, de fchone redenen , die defe eerlijke luiden ban gelegcntftciö niet (lerb/0002 öien fn in öe Eee-öui-

hebben om my fofchendelijkte lafterenen blameren, nenié gelegen /öieöaer ober genoegfaem commanöe
ren. <©e J^inceban Orangicn Ijaööe tod gaerne ge- ^arma.
fien/öatmen Bet garnifoen ban 31D(jnorbcrgeH öat
maer een mtjle öaer ban öacr isf / met öer Oaeft binnen
gefonöen Baööe : maer Bet toa£ terfïcnt fo befet öat liet
onmogelijft toaief, 33>acr toerö toel boo2geOagen om De
jFrancoifen/ ^toitfersf en alle 't bolb uiten ^teöen ter-

den eenen gedreven fijnde door een ongetoomde ambi
tieof eergierigheid , tyrannigen haet en onverfadelijke
gierigheid , en den anderen gekictelt fijnde met eene ydele en fotte glorie , geleidet van eene lichtveerdigheid,
die verre der vrouwen gebruik te boven gaet, niet weerdig fijnde de moeiten om meer daer af tefpreken. Na
dien dan nu fijne Hoogheid in fijnen brief aen uwe Exc.
belooft, dathy hebbendeden ftaet van mijn preten lic

{ tfOlU DertocrÖ te fenöen / eer DtKC yam bolr Ö00? quaj me/öauDe OUWmgBetö tOQlS ÜTtülailD fogrOOt/Dflt

feifö

Het Achtiende Boek.
iD

Die ban <©entberbiacrben/ niet alleen gecnge
§72fdfó
totterjpcancoifen Otilpe te toillen ocben ; maer 00b De

paffagie niet te totllcn bergttnnen om Die te mogen om*
fetten. 3Me ban 252ugge berfocDten aen De Staten <0c*
nerael/ aenDen$2ince ban <©2angien cnDenlfêaer*
fcDalb 25icon / Dat ten minften fjet leger mocDt bomen
boo? $ieu-poo?t/ om Det ober- cjuar tier ban 3©eftblaenDeren boo?t te betoaren/ bet toerb Den bertoilligt/
't bjoob ban monitte toatf gebacben / De febantfen toer*
Dengereet gemaebtboo? Depoo?tenban$ieu-poo2t/
Die ban 45ent belettent/berblaren aen Die ban 25?ugge/
beDelpen /
fo fp Daer mettcr f ranfe brijg^-bolb toillen
batfe Den toillen afionberen. parma ook bertoitttgt
fjjnDe ban Detf hertogen bertreb en belegeringe Die
IBontigni enlaffêotte boo2 ^upnberben begonnen
DaDDen/geuoelcnDe Dat DP boo2 ï^crentalg niet beel fou*
De uitrechten / ten toare met lanbfjeib ban tijDe / Deeft
geoo2beelt Dattec meer boo20eelö in Die guartieren ban
©laènDeren te boen toaö boo? Die ttjD / Dan Daer te bet*
geeftf fijn tijö te berfujten / toaerom Dp refoibeerDe ban
be belegeringe albacrop te bjeben/ gelijbDP aebaen
fleeft/en iö meDe boo? <©upnberbcn genomen/ altoaer
DpterftonDDe ^taD getoelDigcc begonft aen te taften.
&en <0ouberneur Coamoi.es/geen ontfet bertoacDten*
€fi!V
'iio ijs at> De/ oobgeenmiDDelfienOeom De ^BtaD lange te bon*
co?öcrrt nen fjouDen/fieeft fijn accoo?t metten p?ince ban $>at
metgac* ma gemaebt/ entö Daer na met fijn jfrancoifen Den
ma /en
trentuft 16 SJulp/ 1583. uit getrocben/ met rappier en pon*
jaert/fonDer Dat DP int maben ban Det accoo?t Den Do?©upniicrtien.
geren begrepen beeft/ Detoelbebaerom in groot ber*
D2iet ouamen: toant$arma De,§taD met^pangt*
aèrDen Defet DeöbenDe / DeDen Debo?gcren allefonDer
cenig getoeer opte merbt bomen/en Daer ftonben De folöaten géreet en befetten De felbe rontom/en belben Daer
roerg / niet anDer.ö Dan of fp Die alfo al t'famen Dateujb
toilDen omb?eng?n en boo?fcDieten/'tgeroep/'t gebarm
t n D'ellenDe té groot getoeeft Cenleflenfijnfpberbe*
tien en të Den 't leben gefcljonben / Dan fp Debben Daer
ïeben moeten berrantfoeneren/ opb?engenDe al Daer
toecmogen. ^itDeeft eengroot en fcDaOeltjb berlietf
boo?
EanDgeleert
getoeefl/gelüb
Den tijD 't felbe
meerfalDan
te
beelDetDeeft
/ en in De nabolgenDe
boeben
b£;
toonDen toerDem
Ban <©upnberben toog ©arnla met fijn leger boo?
en
t
o? nuip' 5^ieu-poo2t/ Daer niet Dan ttoeCompagnien binnen
»oijc
«t^
lagen/ Die Det Den 24. 3Julp 1583. 00b obergaben ;
ten en
ÜJruine Defgelijr toerDen Dem ©eurneen ^ijrmupDenoob oïjaiUDac^
ma ober becgegeben. t|ét bedien ban alle Defe plaetfen toerD De
moettoilligDeiD ban Die ban ODent toegefcD^eben.
Seg
ie
c|ïti.
<2uebe
^©e $?ince banparma alDu0 p?ofpererenDe in
©laenDeren/ Deeftmenoob bernomen Datbail alom
fnge'
frfjü tuf*
f ril en bt 00b grote ttoiïlen binnen 'jSSlanDsS toaren/ Daer uit
semcene men b?eefbe Dat meer f toarigljeDen fouDen mogen
acnö' fpauiten / D002 Dien De felbe ttoiflen meer en meer toeDolmba
ten
namen/geboet engep?actifeert toerben/en/fonoerlinge
te Ut*
ten / en t£ftn 3©e|ï-b?ief[anDeengrootenttoi|l ontftaen onber
tan ben
Die ban De ïïegeringe albaer/ Detoelbe gefpjoten ijS
platten
öe
ütan
ober Det boifen in 'j$ EanDjS
met Doe
tan
beel flemmen/ De^tcDen / faben
en met/ teDoetoeten
beel /fïemmen
©2(ef*
Depatte-Ianbcn alle &anD$ faben alDaer Drente
Janb/nOi< toerDen gereDDert. ^e lüegeringe ban De ïanDen ban
3>cnbe
tje
Deft 3B2ie|lanö toerDebp D'een gcfeiD / maer b^ D'anDer niet
tant (tu
toegeftaen : Dat na De regeringe ban hertog <0eo?gen
tegetin» ban eêaren in Den jaer 1504 tot De laefïe beranberinge
getoeeft te fijn bp Den peeren of ^taD- fjotibcren / ^?efiDent en ttaDen ban Den ^obe ban ©jïeflanD / De toelSe»
fee op contriüutien en anDere ftoarigOeDm/ De D2ie
<©oon plagen te beroepen / en De D2ie <0oon aen Den felben Dare bcftoaernifjfe / blacfjten en Doleantien teaDD?efferen/toelbe i^eere of ^taD-DouDer en pjobinciale
KaDen/De 0iagt|traten op boo2gaenDe nominatie ban
De afgaenöc jiRagtftraet (tot Djiemael te mogen rep20-beren ) ftellcnDe/ en De gcftelDc iRagiftraet op geltjbe
nominatie/ De gefto02cn gemeente De^cljepenen/
noebte jDagiftraet DebDen ganfclj geen in feggen in ee?
nige criminele faben / oob niet Det iiiinfteliD aengaen=
De /Dan ftaet allejs bp Den P20bincialen ïlaeD.
©nfcr De boo?f3 D2ie <5oon/ namentujb «©ojter^

gooy a©eff er-goo / en ^cben 3Bolben / tóïcgen geefte*
Iijlie / eDeleu / fteöen en eigerfDen onöer peDer <tf5oo re*
fb2terenbe/te compareren ( en b?ocbten onDer fulb <J3oo
eenftemmc in/ nu toerDen De <©ebeputcerDe ban De
€»oonfi)nDe/üpmecrDer ftem* (FoI-ïj>
leonDerDe
<0oonbpal
en gefïelt/ maer De «BeDeputeerDe ban
genoden
men
Den ,§teDen bp toeinig ifêagiftraten/ en De ifêagiftra*
ten al0 bojen.
<§nbenjare 1578. Den i?^epte!nu?i$fijnbe©ol*
macDten ban De E[anDente b^eDen getoeeft/ Dat in De
fane ban Deregeringe/DefteDen/ belangenDe De gemene
(ontributien / laften/ miDDelen/ en ttoemael aebte pen*
ningen/ en anDere faben Den intooonDeren ban De ^te*
Den en platte-lanDen gelübelp concernerenDe en Defert
aengaenDe niette bergaberennocD fïuiten/ fonDerDe
<6eDeputecrDe ban Den ^teDen Daer toe geroepen te
toefen / alleie? fonDer p?ejuDfrie ban beiDe partpen en B|»
p?obifie/en Dat oberfuljc De (leDen of DundBeDeputeerDe
tot ttoe in 't getal boo? De bterbe flemme fouDen flem*
me btbbsïï. Zbit i& alDu?s geobferbeert getoeelt tot Den
itffjuip 1^81. Dat De ©olmacïjten ban De gemene fïe* wcteöari
Daerbp fpberfclaren: «»«wi»
Den gemaebt Debben fenerearte
DatfpaenmerbenDe/enboe
langer Doe meerbp ejepe* IfS
rientiebebonDen DebbenDe/Datfp aengaenDe De rege* macötm
rittge Der (leben en lanben in ©2ieffanD bp De p?obifio« ban be
neleramingeof accoo?De ban Den is ^eptemb. 1578» %fSl
tujTcDen Den&teDen en^anDen bpp?obifieenfonöerm©?fcf#
p?ejuDicie ban beiDe partpen gemaent / niet toaren ge? [f^n*
Dient / Dan ban Dage tot Dage in meerDer en f toaerDer IfllL,
oneenigDeiD en Difco?Die geraenten / immers Dat De fa* üwoncei
fie alfo blöbenDe/gefcDapen toasf/al boben 'tberberf en oom
onDerganbbanDeplatte-lanDen/ooHDe^teDenenba? S?e ,
(ïigDeDen ban Dien eer niet lange/uit beeibulDige reDe* macstw
nenalDaeronnoDigte berDalen/fouDen moeten gron- JjjJJe
Delp berDerben en onDergaen; Dat Daerom fp©ol* gjj^
matDten boo2noemt raeDfaem Dabben gebonben/en bp amv
eent^acDtiee boifen eintelp gerefolbeert toaren /bat 8ae2jftl
fP'tboo2f3 p?obifioneel accdojtDaDDen gerenuncicert fjgj
en afgetreDen/renunrieren en traben af bp Defclbe acte» 1/78.
©erftlarenbe Dien niet meer te toillen nabomen nocDte
acDterbolgen / ban op Dare b?pc boeten / als$ fp Daer te
bo?en toaren getoeeft te toillen ftaen/ fonDer in Dier bóé;
gen met Die banDe platte-lanDen eenige communie ban
be felbe regeringe meer te toillen gebjuiben. ^ocD om
nrtalDerminfteDen gemeinen bpanb/albaeraltan^
boo? De Do?e toefenbe/fo te toater alis te lanbe/ geen 00?*
fabe te geben om te getoelbiger op De oneenigDeiD ban
De «SteDen en SanDen aen te ballen/ en De felbe lanben
telicDtelijberen geboeglper te beDerben / en alfo al*
lentöalben te betonen / bat fp geen oo?fabe ban eenigen
ttoift/ oneenigDeiD of berberfbaer uitontftaenDefou*
Den geben / fouDen nocD te b?cben fjjn Doo? perfuafle of
interceffie ban De peeren pjefiDent en mün l^eer €#*
finga/ om totten ïaetften ifeartp Doe aenftaenDe/of
toanneer toeDerom SanD-Dag en bergaDeringe ban be
Staten Des? felben ïanbfcDaps/ tot Dien fine berfcD?e*
ben fouDe moeten too?Den/in De boo?f3 raminge öf bet*
b?ag te continueren fonDer langer/ en Dat al bp p^obifie
en fonDer pjejuDlcie ban beiDe partpen recDt/ fotoeï
aengaenDe De poffeffie al$f anDerfing. ^e.ö Dat miDDe*
lerttjDbpfijn ^oogDeiD/offijnCrc.al.ö ^taDDouDec
ban ©2icjlanD/ De nueftie boo?f3 op 't polnct ban De re*
geringe in beter boegen en manieren / Det toare bp P20*
hi^ic en geburenDe Defe oorloge / of cintelijb / fouDe tuf*
fcljen ^teDen en HlanDen toefen geDeciDeert/of fuljt tzfc
ferenDe / tot Dat ten Dien fine De boo?f5 eerfte HlanD-Dag
befcD?eben fijnöe / partpen boo?f5 al.ö Dan na beDoojlfc
beuitfcD2öbingeb«n Dien Daer inmetrecDtofb^unb*
febap fouDen fijn gefcDeiDen.
<©aer na Debben De boo?f3 ©olmacDten ban Den ge* ©e gjj
menen ^tcDcn opten naefien 3lanD-DagDen 17 maar* JJfP
tp i^8 ?. toeDerom berblaert:Datfpal0nocDperfifteer* fte&én
Den bp De boo?f3 acte ban renunciatie en af treDinge ban ba»
De p?obifionele regeringe anno 1578. tuflfcDenDenen f$>L>
Die ban Den plattcn-lanDen geraemt/ geDenbenDe op Meren
Den ouDen boet ban regeringe en contributie/fo Die boo? bp ^
Den iare 1578. fo lange menfcDen memoiie toasfge- fJJJJ
to^ft/toe.Derom aen ti?nemen/i?n Die ban De platte lam m
ben

583.
tatfc.

b'3Bnt>
toaofoe
bande
©gI»
macljten
tier plat»
teu-lan»
Seti ge*
beben
tijtel ua:t
ie &ta>
ttn ban

lant) 09
Deüooifj,
rennn*
time en
P?ffenta*
'rte.

Öoifpronk der Nederland/e Beroerten.

373

ben ooHtoeberom Cjac^ oïbc oct)2uia te laten tocöcrba^ nalaten mitc?befen tcprotefteren bö02(8ób enbetoe*
ren.vDocl) om alle billi&bcib te piegen/toaren te b?eben eclb/ bat fo berre boo? befe boosgetoeube nieulbigïjeben £?/>»'
eenigefcDenringemocDtc rijfen/toaerboo: be lanben fn„%t
't berfcln'I/aengaenbe
't
poinct
banbe
regeringe/en
't
getal ber fïemme op De 3ïanbs?bagen en bec <0ebeputeec* en fteben t'famen/ of een ban betben in cenige (toarig* platte
öe/met al 't gene tuffcDen be fïeben en lanben eenigfins?/ beben of pcticulen/ oberlaften en fcljaben mor Dten bal* ,ani!C"
gucfïieus? mocljt fijn gebleben / te laten in goebe b?unb* len/ bat 't felbe niet bie ban bc platte lanben /aljSljun jjggf
fcflap becibecen/ bp ben peeren %icut. <©oubecneuc/ banallenieutoigDcbenenberanbcringc getoarDtDeb*
't fampt % Dan be $20bincialen lïaeb albaec / bk bocD benbe/ en ficD mebe onbertoecpenbe Den ingctoiiligbcn
bP fijn loogïjeib met abbijs? ban ben ïïabe ban ,§tate/ miböel ban juff itie / beboo?be te lafte geleid te toecben:
neflfcntf Dem te bicc tijb toefenbe / opten % 7 Jlob. 1582. ban ter contrarie batfulr toe gefclj?eben beljoojbe te
toacen geautojifeect/omban partpen gefcDil enDace toecben btc ban be fteben/als? in befen alber gcbaetlijfe*
ften en peciculofcn tube boojtoecpenbe btft nieutof glje*
pjetenfien te nemen informatie.
$jiec op Debben be ©olmacDten banbe platte lanben benen beranberinge/ niet gebruiRenbe ben o?Dmaris?
ben 28 jBactp/gcbmiHenbe befc dualiteit/ De gemene toegban jufiitie/toaer toe (p Dun (nopenbe bt Determi*
Vol machtigen van Oofter-goe , Weller-goe en Seven- natie ban alfobanige gefcïüllen ) in 't acnnemen bec na*
wolden,vanoltsgereprefenteert hebbende de Staten van ber unie berbonben Dabben, ©ermaenben baerom als?
Vriefland voor 't geheel,daer onder den Stede elx onder nocD be ©olmacDten bec ^teben/bat fp befe faucn eens?
fijn Goe begrepen, en nu voor een tijd lank de 3 ftera- recDt en gronblijn ( alle pacticulice affectien en paffien
men der fel ver den 4. den fteden uit gratie geconfenteert ter fijbcftellcnbc ) toilben ponbereren en ertoegen/ toat
en verwiiligt hebben, bccfelaert/bat fp niet fonber b?oe* recjjtfpinbec toaecDcib inbe bergabecingebec ^§ta*
fenifTe enlcettoefen gebiftteect / geeramineect en bec* ten/ anbees? ban onbec be <0oon becmengt/ Dabben ge*
ftaen Dabben be acte ban renunciatie bp ben gemenen Dab / bat Den be biecbe (femme geenfins? uit recljt/ ban
fteben en Dun ©olmacDtigengeteRent/ Den 26 gjulp uitgoebec gnnft en bertoillingc alleenltjR bp pjobific
1582. enbe confirmatie metten pjefentatien baerop toegelaten toae?. <0ebenHenbe bat fp in 't berfoefe om te
gebolgt en bp fcDriftelij&e acte obecgelebect ben 27 Dcbben meecbec fïemmen / niet alleenlijk beben bicec*
contrarie beboo?genoembe unie/ban oor Dun be^
ecteban'tber* tclijR
feertenrcfp
cnbatnietfo
15:83.
ïfêartp
\k$ ban De feleine contributie/ bk öaec uit foube bolgen lofteniffe naberDanb gebacn / bp feRec pacticulice bec^
nonnen /fobocfj bc contributie bec fteben ten aenficn bonb tufTcDcn be Hlanben.en fteben in ben jace 1 58a.
ban be lafïcn bp be lanben geb?agen/ en bagelör te b?a- aengcgaen/ alleö naber blijRenbe uit be nlare tooojbert
luibenbeal.ëbolgt: Elk andegen fobec en hlcin toatf / ja ten aenficn ban 't gene be fic- inbenlactftenarticul/
ren
lullen
helpen
ftij
ven
en fterken in alle goede loflijke
ben in 't pacticulice uit be lanben genoten / en nocD ba*
gelijr genietenbe toacen / niet met allen nonben geacDt privilegiën, coflumen, enufarttien, en niet gedogen
toojben/alö ten opficn ban bien/bat fjet felbe ben geme* eenigGnsdefelve te laten labefadleren of breken. (Cot
nenbpanbmeecbec Doop ban fcljeucinge tuffen befte* mclbcn allen of een ban Dien/ fo beBolmacDten ban be
öen en lanben foube geben/ ban/ met <0obö Dulpe/baec fteben (atëfpgcenfinggeloben) Dun nietfoubcn feon*
nen berfïaen/bebonbenbeboo?f3 Staten Dun beftnaect/
Dare p?obincie
bat oor 't felbe
uit bolgen foube/
iöbp bat fulRc folemnele cenunciatie en p?efentatie ban fub*
cib iiefc
enoneenigDe
baneniicDtbeccbigb
eennabennen
anbece naburige geunicecbe f^obincien/ en anbece mififie / cafienbe bc genccalité ban allen fteben en in*
goebDectigc pecfonen ben gemenen fatten guuftig en tboonbecg ban bien/ fonbec fpeciale ïaft baec toe te Dentoeltenbig/foube maHen/niet fonbec beclieiS banbe goe* ben(toaec af nocD niet geblcnen toasf) foube bonnen gë=
be reputatie ban nare piobincienen Hebenbanbren. fcDien/ enbatnocljb'acceptaticnocD cefufie ban Dien
3©aecom fo cepjcfentecenbe ben ^taten/be ©olmacD* bp Dun fonbec erp?cfTe en fpeciale lafï en bebel ban ijtm
ten banbe fleben b?unblijRtöilben gebcben/becfocDt/en ccfpcctibe meclïecjs 6anofbeDoo?t gebacn te tooien:
becmaent Hebben/ tetoillen gebenuenbe uitnemenbe toaccom boo? ^zft ceife bp be boojnoembc Staten geen
toelöaben / fo in 't nieu opboutoen ban 4 (icben uit bes* nabec bcantlooo?binge op 't bccfocïi ban be ©olmacb!anb£ buibel/en Det ftoeet en acbeib bec acmen ten plat* ten bec fteben nonbe gefcDieben / of gebacn to02bcn.
ten lanbe gefeten/ al0 aen anbecen fo?tificatien aen an* 1 <©an becfoeftenbe alfnocD bat fp ©olmacDten/ aenficn^
öecen fteben gebaen/en 00b aenfcDou nemenbc/Doe fecc | beöegclegentDeben bejeftübsfenbee faben met Dun tot
öe platte lanben boo?een gcotenbeelgccuineectcnge* licfïpe en eenbaacDtige communicatie en b?ucDtbacc
fpolieert toacen /baer ter contraciebe meefïefïeben in Iijbe cefolutten opten poincte en f toacigDeben op bc fel*
alle manieren /in alle njbbom en welbaert mcerber ben 3lanD£bag boo?geDouben / pjocebecen / alö bnin^
ban oit fïo?crenbe toaren/ en bat Dun bien bolgenbe ge* ben/ nabucen en ceb-genotcn beDoo?t/ met berniatïnge
iiebenmilbe banbe boo?noembenieumigbeben in be* en p?oteflatie / fo fp om fulr te boen in weigeringe bicfen onbecjuamen tijbe te fuperfebecen / en Den altfnocD ben/batfe genootb?ttfit too?ben metten anbecen te com*
öpp?obifiete laten genoegen mettetgene Dunfo libe* municecen / en Dun ecfolutien opten meeften fïemmen
ralijn uit goebec b?unbfcDap toajef toegcflacn/ ten einbe na goebec oubec getooonte encoftumen tefunbecen/
batalfobeibe Eanbenen fteben met alber eenfcacDt fonbec bat Det afblpben bec fteben Dun bien aengaenbc
en b?unbfcDap/ Bet getoelt öeis algemeinen bpanbgf foube p^eiubicecen / blijbenbe een ibcc falben onberbo:t
mocDtmeberflaen/ entegenjs Darenabucige ©^obin* fjjn gerecDtigDeib alö bo?cn.
<©eboïmacljten bec fteben Dcbben Dier tegen toe* ttèatüg
den en allen anberen ban alle licDtbeecbigljeiben na*
berom
een gefcfj?ifte obergegeben/ Doubenbein efifectc:
benben mocDten beb?p en ontlafl blijben. ^©ocD fo
be&teben meenben eenfg nabec recfu tot be gemene bat fp als? nu ^taetfgetoijfe becgabert/onnobig Dielben sêt»V W
regeringe te Debben / ban Den bp be bo?ige p?obifie ber* inecnigebifputenmette©olmacDteban be platteland ^«m»
flcöen
ijicr )t>
gum toaö/ mocDten De.boomoembe Staten iijben/ ben te treben:acngaenbe 'tpoint ban bc renunciatie bec JncS/"
öat fp be felbe boo? onpacttjbige KecDtecjS ordinaria p?obifionclcacte/ an. 1578. fonbec P2ejubicie ban bei* tsn.
viajuftitiaj, nabolgenbe 'teecfle acticle banbe nabec bc pactpen cecljt gemaeftt/bat allccnltjb baccin balt bp
unie binnen atcecljt gemaeBt/ bp Den allen folemne* bie ban be piattelanbcn categorice fonbec eenige be*
lijbbeftoo?en/enmet Dun Danben bebefiigt/inflitue* toimpelinget'anttooojben/ of fp be cjueflie tuffclien fle*
ren en berbolgen/ mits? baer toe bp Run cefpccttbc mee* ben en Slanben op 't poinct ban be eegecinge gereten /
(tecs? metbolbomen p?ocucatien fijnbe boo2fien/ al* toillen in b^unbfcDap bp 't feggen ban goebe luiben la*
roaec be boo?noembe Staten / al£ ban becficn toefen* ten becibccen / ban niet : en fulr afflaenbc bat niet an
bemet fpeciale procuratie in befe getoicDtigen fahen Decs? macD bolgen ban Det effect bec cenunciatie bec
fonberlinge nobig/fullen geb^uifeen alfulbe Dienfiige boo?f3 actcpjobifionecl/ fo niemanb langec in commu*
rebenen en mibbelen / m fp tot befcDermtnge ban D«n nie gefiouben too?ben te blijben/ ban 't Daer belieft : bp*
goeb cecDt bebinbenfouben/blijbenbemibbelectijb alle fonber bk fulr Dceft gepjactifeert als? Diec.
fanenfn geiijben ftate als? tot nocR toe/falben en onbec*
HocDtans? om in 't bon bc beanttooojbtnge bec platte
Bo?t een pegel ijh fijn cecDt in alles? : bp faute ban toelfie lanben een toeinig te bebattecen/ fo bechlaecben be bol*
acceptatie
/fpccpjefenterenbe bepraten niet feonben 'J
magten ber fteben erpjeffclijD/batfe
ber f'eiber boiroagII» Deel.
M
tctt

Het Achticnde

Boek.
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tCA nuaïf tcit / fó fr* mé aiöacc / toÊcmctclijH fïeiicn/ niet .toeöife gefnroet om bc Hanöen/ met benrenfttnge
en aömittcrcn / immers* batfe bun niet genoeg ftonben ban Daer ijanbeiinge tot öie tüö toe gepieegt / te beftoa*
of be felbe in eenige Habeinie te b?engen / baer boo?
renalle
bertoonberen met toat recljt of rebenen be plattc-lam fp
berfeRertljeib p?cfentecrben te boen/ fobte ban
ïanben
en
£tcöe
ban
f foi. 14.) öen Hun bcr gcDcelbcc regeringe
öe
^ttben/
al£ tjebbenbc Ijacr ianben/ gocöeren en ere;
bojfïen onbertoinben of befironen / en bat p2incipa!nft bitcn mebe ten platten Ianben / niet min aen be toel?
tn obermerftinge bat boo?be jaren i577^« Y%]*\ JP bacrt ban be platte Ianben geienen 107 aio öe Eanöen
ban 'Sïïanb; felfov als onlanr toel opcntlijfttoatf gcfpoo?t/ennoc&
Uk banbe platte -Ianben geen regeringe enbeel
toetntfcljapé faftenïn'tminftctoaögetoceft/
boet meer fouöe/eben berre befettoefpait op'tpoinctban
anbere
tot
alfboen
nocfjte
fteben/
ner ober ben
be regeringe gcfleten mare.
intoii?
fonber
nomen
ban regeringe Dabben nonnen
^eggenbe opbe cabiüatien ban ber fteben pjocu*
e
<0ee(t
be
ligingeban beflcöen/öe toelfte flebenom
ratien/bat
bk ban öc Sanöen aecn ^eeiters nocD öe>
liiBbetb ban be patte-lanben/bie te bier tijb baer tegen
reclameerben/ metter tijb cjutjt te toerben/ be felbe acte genten
toacen banfouben
ber fïeöcn
fa'ftcn/öie beb ©olmacDtcn
toel genoegfaem
befenberen/baer
an nobe fou?
la?
toege
atte
reboc
tot
btcie
pjeiu
r
fonbe
upp?obifieen
be
toefen/
ais
nu
niet
meitUtö
boojgeftelt
Debbenbe/ban
ee?
ten fiabben / en bat niet tot bien fijne bat be 3tanbcnmeer
l
't geen bat meermael Op berfcljeiöen acten / ooft onbec
nige regeringe baer bp fouben ftrijgen/ banbee
om alle contributien ober fteben en ianben in f toanft bcr fteben 3egelen toasf getereert getoeefï/ ban Dabben
bc tfeben roei billir te bernemen na ber Ianben p?ocuraen trein te baengen/alo' uit b'acte te fien toaO: en al toaft
tien/ bie alljier toeigerben Det gefcDil te laten beciberen,
bat in booittjben/ en op eenige ^anbsS-bagen aen?
gaenbe eenige beben en contributien / be fteben eenige
3Baer mebe be fteben alsS nocD toel b?ienbelijft ber- *H?
focDten/öat
hit ban be platten Ianben belief ben be gue* (cap?e#
ge*
moeïjten
fijne
communicatien mette <©oen elr in 't
Douöen ftebben / 't felbe toag alleen gefcljiet ten refpecte fiie boo?f5 alfnu p?omptelpft/ eenjS fonber langer uitfiel l^t&tu
banbefïo?cen renten ber felbec fteben op ftare^an* te laten bebiccren/ten minften bp pjobifie en geburenbe $£$*
ben/en niet ban Dun fieben €o?po?en/ en nocljtano ban beft oo?loge / ten einbe flrar eene eenparige en b?ucDt- Sen$ w
öe fieben en Ianben ban ©2icf!anb toacen b?te Staten bare refolutie tot pjomptelpe toeberflant ban ben bp- *>«» »c
getoeeft / alg «Beefteltjfte/ loeien en €igen-erfben/ be anb befïotenen geeffectueert mocDttoo?ben/ enbpge- gJJJ^
toelfte Promifcue fo toel in öen fieben algten platten- bjefte ban bien pjotefteerbenbe fteben boo? <0ob2Hlanben gebonben too?ben:toaet uit obecbloebig bolgbe/ macDtig en eenen peberen / bat eben berre uit befe ttoefo ooft beö noot fönbe/ metbeel acten totgelegenbec t0ö fpalt eenige bifojbje of inconbenienten mocDten gebeu?
gebecifieect ftonbe too?ben / bat cefferenbe be «©eefïe? een / bat alle 't felbe niet ben fteben / maer beel meer
lijftDeiö/ öie ban be platte-Ianöen/boo? al niet meet atë lik ban ben platten Ianben te latte fouben nomen ; p 20*
tefterenbc mebe ban nulliteit ban alle refoluticn bie bp
boo? ö'eene Delft ficD be regeringe öe$s gemene gtanbo' be platte Ianben in af toefen ban be fteben/ en in fanen
faften Dabben te onbectoinben/ iatenbe b'anber Delft bp
öie ban be fteben/ bk noto?ie toacen b'eenige befenfie ben fteben mebe concernerenbe genomen mecijten
en betoacinge ban be platte- Ianben : baer ober ban oon toojben. "®it toa0 albutf gepaffeert in öe bergaberinge
öe&teöen geenfind Dabben geDoopt / bat öie ban be ünt «Steben ben 2 9 liDartp / 1 y 8 ? .
3Clönu befe fafte albuö ten beiben fijben geb?eben
platte-lanbcn Dun eenigfino fouben Debben getoeigert/
omDet boo?f3 gefcDüöp onpartijbigete laten becibe^ toerbe / en bat elft fijn fafte op 't fcDoonlte boojftelbe en
ren : baer toe of om anöer$ be fafte albaer in via ordi- b?eef/ en partpen tegen ben anberen temeer berbittert
naria Juftitise te laten bccibecen/partpen btibc bp 't eer? toerben / boo? eenige fpijtigDcben in be gcfcDjiften fttcc
«re artieul ban be naberunie met ecb bebefïigt/ ber? na tegen malftanbeten öbergegebcn/bat ooft ben %k\xbonben fijn/ en bie ban be fteben geerne naftomen toil* tenant ^tabfjouber beJ^eere ban öumen/ en bie ban
len/mitgbat miöbelcrtijb beibe partijen ais^teben benp20bincialen Slabeuan ©2te(!anb/toatboo2ffa5
en Eanben blöben in Daec no?igen geljeel / fo fp boo? be gen batfe beben/ be felbe niet ftonben bereenigen/fo
pjobifionele acte toaren getoeeft: ftttr ooft bat be^te? guambe fafiefo berre /bat bie ban ben Hanbraeb of
öcn/até toillcnbebe fafte in b?unbfcDap laten beciöcrcn ' ÓSebeputeerbe ber bereenigbc ^cberlanben arn be
t'onrecDt ban eenige UcDtbaerbigDeïb/ onccnigljeibof ooft-3übe ber iBafcboenmaelsft'ötrecDt refiberenbe/ ^,
ooft fcDeuringe ftonben to02bcn bcfcljulöicftt/ banbeel Denlieben ernftelijft fclj?eben en bermaenben tot eenig? ue%m^
eer toe ftomt tot lafle ban be platte Ianben Uk fulr Deib en eenbjaeftt/ en batfe alfulfte oneenigDeib en mi f? rad»
toeigcren te boen,
berfianö alssonbec Denluibenmocljtefönberrefen/infröiöjw»
^üciben boojtiS op 't poinct ban bc grote toelbaben bp 'tb2unblijft toilben ternebec leggen/ immers fofulr Jg„
bc platte-lanbcn ben fteben (fo fp boo^geben) gebaen/ niet ftonbe gefcDieben / bat in allen geballe / fp bk/ bol? mtf'
öatbe penningen tottcnicutocfo2tificaticn geemploi- gens beninljoub bernaber unton/bPDenluiben nef? jf"1^
eert / niet fo fecr utt ber ianben bupM (a$ fp acnge- feng benanberen p?obincicn toel folemneip beftoo? SSSe
ben ) ban becJ meer uitte bomeinen / ejecijfen / confifca- ren / toilben fubmitteren / bereenigen en öeciberen la? tot bid*
ticiv gecflelijftc gocberen / generale en parttculire mib* ten / Denluiben baec bp in 't fio?te remonftrerenbe b'in- 5JSJÏL
beien en impofïen boo? be mcefienöeel uittt fteben bo - conbenienten bie baer uit fouben mogen ontfiaen/ en §Wfc '
menbe / en alfo uit ber fteben öupbel fijn genomen/en bat be bpanben boo? alfulfte oneenigDeib Daec p?ofijt en
baer met ooft genoegfaem toa$ gebebatteert be feer er? boo?beel toaren foeftenbe.
cc(fibe bcrftleininge ber fteben contributien bpDaer
^iec op Debben be©olmacBeen ban ben fieben aen
boo2ge(ielt/bpfonber baer bp gebaen be maen tlijftc guo^ be boo?f3 <0ebeputeerben ban be naber geunieerbe
ten ber ^teben-Duifen binnen Daten co?po?en/ baer en p?obincien of Eanbtacb gcanttooo?b :
tegenö be fcfione Duifen en bojpen ten platte-lanbe
Dat hoewel van olts af, fo voor als ook by de huldin©er
flaenbe / en fï02ercnbe/ gefteel b?p toacen / Doetoei alle
aenneminge van de Land-Furften en Heeren van ^0!Lm
ber fteben Ianben en renten / fo toel ban be €belen en geen
Vriefland, de Staten van Vriefland altijd waren gepre- b«ioe
<£igcn erfben in ben &teben toonenbe/ met bieban be fenceert geweeft,nietby Oofter-goe, Wefter-goe,en fieben
Eanben in allen contributien bp be fforcen rente ge? Seven-wolden, als die van de platten landen hen nu wel JSJL^
febattet/ en albaer gecollecteert too?bcn / tenremecte vermetelijk dorften aennemen en onderwindefi ,en de tefo%v
banal'ttoelfte bc fteben toclfo beel a!sf lik banbe welke doe niet alsdiftindte limiten waren van de platte tooojDe/
platte-lanbcn tot nocD toe gccontribuccrt Dabben.
landen van dien, dan veel meer by den Geeftelijken , E- jj1^ *^
(€en boet ooft niet/ 't geen bie banbe platte- Ianben delen en Steden , by den welken alfo alle eeden ftaetsgc- {kg^eie
uitte acte ban ben jare 1780. bp eenige fteben gete- wijfe den Heeren van Vriefland voor en na altijd waren gele*
ftent/met grote letteren albaer boojgefïelt ljabben/fo be
gedaen, en refpedivelijk van den felven Heeren weder- §ent^
^tcöcn
not't
in
tneeuingc
toaren
getoeefl inDaregcrecDontfangen
geweeft,als
verfcheiden
van den fj"
nocD aljsf nocD om
toaren/ombe platte Ianben eenigfins?
Landboeken van
Vrieflandby betoont
kondeaden
worden,dat
fp bie/jWn
ngljcib te turberen/ ban beel meer öe felbe baer in/
dies niet jegenfkende,naeft 10,40, 30, 4oa le"e|*"
111^^^^ tegen alle inbafic ban öcnbpanö na Daec nochtans
50 en langer als menfehen memorie, jaren, de regeringe fimt
uitterflc bcrnjcgcn te Helpen üanbBaben / en bed
van alle des Landfchaps faken van Vriefland continueÓJ1*

lijken
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.' Heeren laten decideren binberoerten
nd/ê
ük deren Nederla
Oorfpro
te willen
by goede
lijken gcweeft was by Stad-houder
, Prefident
Ra- fchap
nen Lands , namentlijk by haren genadigen Heere
den in den Hove van Vriefland die abfolutelijken daerom over Steden en Landen hadden gecom mandeerf, Lieutenant Gouverneur van fijn PrincelijkeExcell. haren Stadhouder , fampt twe van de Provinciale Raden,
uitgefondert dacdie van de Steden, en ook die van de
en
by
defelve fich te affocicren , die al over Winter in
platte landen , hangende de lelve regeringe elx hun aparte Gedeputeerde hadden gehad, die refpeótivelijk Novembri waren by appoin clemente en refcriptie van
hadden waergenomen en gedefendeert der Steden en fijn Hoogheid en Raed van Staten gecommitteert , om
platte landen privilegiën , fo in 't generael , als in 't par- van partyen pretenfien te nemen informatien,enhun
ticulier, fampt alle andere hun olde en wel her-ge- advijs overfenden , dat watmen daer toe had aengehou*
brachte coftumen, ufantienen goede gewoonten do- den , hadden die van de platten landen daer toe , nochlerende op al 't gene by yemanden van hogeren of an- te om die fake by eenige andere goede luiden in vrundderen ïlande , geeftelijk of wereldlijk daer en tegens ge- lijkheid te laten decideren, fich niet konnen verftaen,
attenteert of voor genomen was geworden. En waren dan al gefocht om den fteden in hun goet regt te fruftrevoorts altijdsen vanolts af , en gedurende defelve re- ren,en buiten lands een jaer 8 of 10 te houden lopen en
geringe alle beden en petitien van Heeren , en alle vor- pleiten, menende middelertijd en hoe langer hoe meerder ordinaris en extraordinaris contributien over den
der over de fteden te heerfchen en over haer ingefeten é,
gelijk
over die vande platte landen altans te domineren 5
Landfchappe vallende, opgenomen en gedragen geweeft opte floreen rente , daer by de platte landen van te rugge Hellende en verwerpende de gehele Juftitie,
Vriefland voorfz van olts af, by fekere generael aen- fonder onder de fel ve Juftitie, gelijk alle andere Landbreng waren aengebracht geweeft , fonder dat de Heden Furftenwel felfsgedaen hadden, te willen buigen. So
corporen, in de felve contribtien iet daer af hadden ge- dat ten laetften die van de Steden hadden geperfifteert,
dragen, totdat doe eenige jaren geleden, de prefente om byfijn Excellentie haer Stadhouder de fake rechtelijk te willen laten decideren , mits dat fijn Excellentie
troublen opgerefen waren, men den fteden corporen,
met contributien van der oorloge mede had willen be- eenige onpartydige Heeren en Rechts-geleerden by
laftenen
, onder andere by de generale unie de genera- fich foude beroepen , willende alleenlijk de fake op'c
le middelen mede ingewilligt fijn de , en by welke gene- fpoedelijkfte getermineert te worden, en 't welk die van
rale middelen die van den Steden meer als vier dubbel de platte landen met eenige cavillatien en nulle fubterfumeer , als die van den platten landen aldaer befwaert gien van haer procuratien, als dat fy voor gaven daer toe
worden.En al waft dat in den jare 1 f 7 8. om eenige con- geen laft te hebben , en eenige meer andere nulle uitvluchten, flange
o
hadden gedilayeert en geweigert,datfïderatien goedgevonden wasby confinatieen relegatien van den Heeren van den voorfz Provincialen Ra- fe ten leften fonder oorlof van den Landdag waren verde aldaer, de Steden en Landen Collegien van de Ge- trocken , latende alle de faken in 't wilde lopen , in een
depute rden infulker voegen gaer te werpen, datby feer grote confufie, doch hadden aj middeler-tijd,uit
provifie en fonder prejudicie beide van Steden en Lan- eenige ambitie en tegens wille van de Steden , alom fo
den, en alfo tot beider revocatie,die van de platte landen wel by mijn Heeren , als ook by den Heeren Landraed
fes Gedeputeerden ,en die van den Steden alleenlijk twe gedenomineert en eensdeels gefchikt die hun belieft
Gedeputeerden fouden gebruiken, die op der Steden en hadde gehad , hun in de procuratien van dien wel ftouLanden contributien , in den acten van dien geroert, telijk, en vermetelijk tegens alle oude goede gebruiken,
opficht fouden nemen , en op welke a&e voorts van jare noemende te reprefenteren de Staten van Vriefland,
tot jare , de felve Gedeputeerde hun meer en meer rege- recht of de Steden , die nu in defen tijde van oorloge fijn
ringe hadden aengenomen, en ten leften en f aulatim die d'eenige defenfie en bewaringe van de platte landen , de
van de platte landen , vermits dat fy der twe Steden Ge- fake niet met allenen raekteof concerneerde, fulx daü
depute rden iallen
n
faken hadden konnen over ftem. om 'tfelve en meer andere inconvenienten uit haer quamen , tot die ambitie waren gekomen , dat fy mette de regeringe dagelijx reforterende voor te komen,de ftevoorfz overftemminge,overde Steden abfolutelijken
den gedrongen waren om een fekere voet van regeringe
hadden willen heerfchen en com manderen, immers,dat te nemen,een apart Collegie op te rechtemdie der fteden
fyfo wel binnen als buiten Lands tegens d'expreffe wil faken fouden bewaren na behoren , en dat onder de geen refolutien van den Steden alles te wege hadden kon- hoorfaemheid van fijn Excell. haren Stadhouder, fijnen
Lieutenant Gouverneur en den Hove van Vriefland
nen
brengen,wat
fy
voor
namen,doende
alle
't
felve
opte name van Steden en Landen , hoe feer ook de Steden haer gebuerlijke O verheid,fampt continuatie vande generale en nader Unie met haerE.gemaekt,daerinfy
daer jegens reclameerden : fo waren die van de Steden
totten uiteinde fouden continueren en volherden,latengenootfaekt al 't voorleden jare van 1 5 82. op den Landdag de voorfz provifionele acte van regeringe af te tre- de de platte landen regeren fofy te rade vinden fouden,
den en te renuncieren, niet propooft om den olden voet metten welken fy nochtans prefenteerden alle goede
van regeringe , fulx die voorde voorfz provifie was ge- correfpondentie en eenigheid te houden, voor fo veelfy
weeft , wederom aen te nemen : doch vermits de vyand fouden willen toelaten , fonder dat fy ook de ingewilligdier tijd voor de deure was fich noch laten induceren
de maendelijke contributie , fo wel als de generale middoor den Heere Prefident D. Heffelo Ayfma en Mr. delen,fich fouden eenigfinsontrecken,om met den midFrans vanEifingaRaed,ominde voorfz provifionele
del den algemeinen vyand te gevoelijker te mogen wederftaen.
Daer uit dan (feggenfe) U. E. genoegfaerrt
regeringe noch te continueren, tot dennaeften Landfullen hebben te bemerken , dat die van de Steden geen
dag,fonder langer,ten einde 't gefchil der fel ver regeringe middelertijd in fulker voegen worde gedecideert, dat oorfake defes twefpalts fijn , dan veel meer die van de
ten alderminften cefTerende nu in Vriefland de Geefte- platte landen, die hun weigeren de fake in vrundlijklijke ftaet,de Steden met die van de platte landen paribus heid , fo wel als by wege van Juftitie op 't fpoedigfte te
vicibus fouden mogen regeren,daer toe dan hoewel mid- laten decideren. Waer over dan ook de Steden wel exdeler tijd grote vlijt , koften en on koften hadden aenge- preffelijk voor God Almachtig en haer E. wilden hebwent , om buiten by fijn Hoogheid en Raed van Staten
ben geprotefteert , dat even verre door defen twefpalc
eenige
inconvenienten mochten gebeuren,dat fulx niet
decifiete bekomen , 't fcheen nochtans , dat eerft door
beletfelen van die van de platte landen, en daer na ook den Steden dan de platte landen geimputeert foude behoren te werden , als fy ook protefteren van de nulliteit
door de acte van den 17 January ''Antwerpen, al 't fel.1 ƒ.) ve was ongedaen gebleven, fulx dat de Steden op den je- van al'tgeneby Hiddemaen Frankema,als alleenlijk
genwoordigen Landdag befchreven fijr.de, om onder gecommitteert by die vande platte landen ,en niet vande
andere, inhocinterregno , mette platte landen ordre te Staten van Vriefland, mitfgadersvan die tot Landraftellen op de regeringe fo binnen , als buiten Lands, we- de by die van de platte landen gecommitteert , ten minderom fijn genoodfaekt gewordende voorfz acte van ften tot achterdeel van de fteden in Vriefland eenigfins
renunciatie van 't voorleden te infifteren , doch van 't gedaen of gehandelt foude worden. En fouden de Stebeginfelderfelver Landdag tot den uiteinde toe bydiden niet onderlaten , fo verre de nood fulks vereifchte,
yerfe
IU aften
Deelgeprefenteert,om 't gefchil voorfz in vrund- daer af fy op 't fpoedigfte begeerden yan haer E. verften-
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byhae
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devoorfzLandraed te fchicken,die den behoorlijken
ftaet van de Steden aldaer foude reprefenteren, en mette
niE. Heeren op alle voorvallende faken mogen commu
ceren en fluiten , fo te rade bevonden foude werden.
Daer mede fy haer waren recommanderende in der felver Heeren goede gratie,de felve biddende, om haer tot
handhoudinge van der Steden goed recht,volgende den
teneur der nader Unie, te willen behoorlijk afTifteren,
en voorts van 't gene voorfchreven is voorgeexcufeer:
houden. Biddende voorts God Almachtig , om haer
E. totgelukfaliger regeringe te willen bewaren. Defen
brief was gedateert te Leeuwaerden den 17. Aprilis,
ty&J. Styloveteri.

an <£>2angien babDe öcboo2f3 gefcbilD<Ê$2ineeb
im al eenigen tjjö te bojen berfiaen / oofi meDe Dat
De felbe gcfcfjiHen optcn SanD-Dag Deftiger al# tc ïi0'
rentoaren bernt'eut/ enb?cfcnbe öat Dier D002 eenige
merbeiijbe incontocmentcn / tot groot naöeel ban De
<8eneraiiteü en p2incipalij» ban De SanDen en fïeDen
ban ©2ie(TanD fouben mogen ontftaen / IjaöDe gecom*
33e
muteert ^Jon&Deer $icolaiuS ban ^uplen / 3|ecre
ban ©2ahenb02a / &cDout Der fïaD a trecljt / SBecfïer
ban &>
SeonarD €afenö200t/ Oaeb 02Dinarië in ben ^obe
I^ollanö/ en jEeefïer 3Billcm 25arbeftu.ö 2Surge;
S Se-» ban
öcpatwr
meefïer Der flaD 3UmfïerDam / om Dertoerg te w fen /
Jf na en De fabe tot berD?ag en eenigbeib te beleiDen : maer
öoo? Dien De boo?f3 i§eere ban <D?a&enbo?g fenerc
55
flueftfeu moeite en ftoarigbeiDöaDDetnfijn particulire affat*
te berce^ ren/ j,002 Dien b?outoe <©Dilia ban 3plob02p b20utoe tot
mn' <©Deberfcen en toebutoe tot 2Cfperen / onttocben toa$
uit De berfeberinge/ Daer in Dp altf <0jficier DerftaD
ötcecDt De felbe baoutoe ter; injtantie ban |Br. 3Ian
25et0/ütaeöfn Den logen aaDeban^ollanD/ fijns
ampt.ö Dalben DaDDe moeten fïcllen/ toelbe b?outoe
[)em Debbenbe belooft öp aDeUjbe eere/ uit De berfebert;
BeiD niet te onttoij&en/ mft$ Dat Dp Daer in geen ftribte
berfebcrtDeiD fouöe (tellen / en Doetoel DP De felbe b?ou*
toe tot ©panen acDterDaelt Debbenbe/ fuftineerDe feber
; p2ttew$geleibebanDe3E>20jyart ban BpanenberRtegen te Debbene ; berfoebt DP aen fijne €rcell. ban De felste commifiï ontfïagen en behagen te mogen toefen:
toant ingebalïc Deboo2f3 bjoutoe geraebte te ontnomen/ foubeDP meer Dan 5000 gulDcnftljaDe baerbp
fiebben bomen te lijDen: toaerom Defe <öebcputeerbe
fo [jaefl niet ftonöen bertrecben. <©an Deboo?f5 ban
hupten berD?agen fijnöe ban De boo?f3 commiffie/ fijn
Deboojnoembe ttoeanDere «üüeoeputeerDe naDerDanD
Daer met Den beiDen gereift/ met b?iebenban crebentie
cnfcb2ifte!öbe infïructie / om De fabe / fo bette \)tt mogelijn toate/te betgeipen/en boo?t$s alfulbe goebe o?ö?e

aengaen / nut en Dtenïijb bebonben too^ben / fönfce fijn
€jtcell. toillig en bereeD Den Staten ban DjicjIanD in
alles? na fijn Uecmogen te fecunDeren.
<5eboo?r3 €JecommittectDen in ©2ieffanD gebomen
ujnDe/ fiebbentjaec boo2eet(ïgebonDen bpDcn 3B2pbeeiebanSumen/ ilteutenant <©oubetneut ban Den
fD^ince ba» <02angien / en ban Den fclben berflaen bcb*
benDe alle De gelegenttjeDen De2 fabe/fjebben fp fee? g20te
moeiten aengetoent om De fabe te acco?Detcn : Dan fijn^
De Dat alle moeiten te betgeefg toasf / öebben De boo?f5
Eieutenant ^taDBouDec 25er natD ban iBeroDe/ B2p?
Öeete ban öumen / mitfgaDet^ De boo2ft geDeputeerDe
ban Den pointe ban <©?angien ten lefïcn Defe tonDitiett
ban pjobifioneel becD?ag obetgelebet t/ en bp maniete
bangeboD beiöe partpen belafi De felbe p20bifionelij&
te ac[|tetbolgen / luiDenDe De felbe atö bolgt :
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"^TAdemael
Volmachten
van den verwilligt,hebben
platten lande van
-*-^
Vriefland de
opten
lellen Lantsdag
hun lïtigieufe faken by onparrydige Richterste laten decideren, navolgende den eerften artieul van der nader u- Uan öe»
nie binnen Utrecht gemaekt, en dat de volkomelijke j^friL,
procuratie van wegen der felver by handen is. So fullen mm /
beide partyen fich reguleren tot terminatie van't proces 3Lu(te*
als na volgt.Begerende daerom en niettemin van wegen ^"Ler,
fijn F. G. als Stadhouder Generael van den lande van ncuc jjan
Vriefland gebieden en bevelen , dat gener van beide be J9?m>
partyen fich prefumere te weigeren defe na-gefchreven SL*^
verwilligte forme van procederen en provifionael rege- S(cn/ban
ringe.
jpjoWfiO'
In den eerften, dat fefTe van wegen de Platte Landen, Jj[}!"8e'
en twe van den Steden fullen voor Gedeputeerden in 't
Collegie fitten,gelijkfy tot noch toe gedaen hebben,befoingnerende op alle de gemene der Landfchaps faken>
navolgende hare commiffie, gedurende totten naeften Lands-dach 3 die gehouden fal worden in 't einder
Octobris of in 't begin van Novembri toekomende, en
dat by provifie en fonderprejudicie van beider partyen
gerechtigheid , fonder ook dat iemand van beiden partyen daer uit eenige poffeffie of f uafi fal mogen vendiceren of pretenderen , volgende de a<5te van den jare
i578.inSeptembri, tufïchen partyen gemaekt. Enfo
verre de voorfz Lands-dach ten yoorgemelden tijde
niet geholden mocht worden , dat alle befoignen van de
voorfz Gedeputeerden daer na te doen , nul en machteloos fullen fïjn,ten ware nochtans dat eenige merkelijke
x.
nootfaken mochten voorvallen , fo wel door den Rich- ters als anders, waer door de voorfz Lands-dach verhindert mochte worden.
En om tot decifie van der faken te komen , fullen
beide partyen van drie weken tot drie weken , peremp
torie,hunne fchrifturen over-leveren tot duplijk incluis,
fonder meer, niet tegen ftaen de eenige ferien dewelke

taetin tyeDe
ai.Öt'nenallen
anbetenbebonDen
faben tefOUDe
(lellen/
atë tot |by %partyen
defen worden
gerenuncieert.
rutfe/
eenD?acBt
toetDente
Welke intermijnen
en overleveringe
van fchrifturen (Foï.ifj
beljojen. €n Om Daer; toe te beter te geraben fOUDen De geholden en gedaen fullen worden binnen Leeuwarden
partijen b002lJ0tlDen / Dat fijne €rtellentie geenfinjS voor den hove, of CommifTarifïen van dien, binnen de
ttoijffelDe Of benluiDen en toaren ten bollen bebent De Raed-kamer in de Cancelrye , ter ure van de gewoontUftige pMcujben / W De €oninb ban ^pangien toasf üjke 's Hofs comparitien aldaer,
geb2Umenbe en b0O2tfleïlenDe / om alle ttocD^acljt en
4. En wes na expiratie van de voorfz termijnen bebtbifie tUffcDCU DeSanDenteflropen/enDefelbe ban vonden fal worden onder den Hove of Commiffarien

clbanDeren te fcljeiDen / meenenDe Deë te beter tot
fijn boo?nem?n te (tomen/ De CO?ilïelpe Religie te
berö2öben/ De3ranDent'onterD2ucben/ en toeDerom
onöer \\jnt getoclDige en türannife beerfcDapppe en regeringe te iwengcu: toaerbp De Staten ban ©2ief=
ïanD UcDtelijb baDDen af te nemen De grote merbeltjfie tnconbenienten Die Den felben BtanDe en alle Den in*
tooonbcrenDetffelfs?/ Daer ober nabenDefouDenfijn/
eben ncrreDen bobengenoemDen Coninb met fijnen
aenijangeren/bpanDenban Defe HanDen/ totalfulö
fijn boo?nemcn geraebte te Bomen / 't toelb tot onDcrD2ucainge ban De toaeraebtige €fJ2i(ïelijfte Religie/
becDerf en bertooetttnge ban Den gebelen SanDe fouDe
frrecben : om 't toelb te berljoeDen / fouDen De felbe gefommittecrDen
metDieban©2ie(ïanD b02Derö abbi*
ferenen DanDelenop alle 't gene De berfebcrtbeïD en
toclbacrt ban Den felben SanDe eenigfin^ fouDe mogen

van dien ingebracht te fijn, fal gehouden worden voor
een geconcludeert en gefurneert proces.
5* Wel k proces, ter prefentie van beide partyen of
hun Advocaten geinventarifeert enby elx anderen gevoegt , befloten gefonden fal worden aen fijner Excell.
mitfgaders aen vierRechts-geleerden niet wefendeuit
defen Landfchappe, noch uitterflad Groeningen of
Omlanden van dien , daer by partyen aen eiker zyde
twe genomineert fullen worden, voorliet fluiten van
't proces en dzt 1 5 dagen te vorens.
6. Verfoekende partyen h'mcinde, nu als dan, en dan
als nu , onderdaniglijkaen fijn Excell. mitfgaders den
vier Rechts-geleerden voorfz dat den fel ven gelieven
wille de proceduren op 't fpoedelijkft te vifiteren , en de
fake rechtelijk termineren voor den naeft-komende

Landsdach , in het einde Octobris of 't begin van Noftand;
vembri geraemtals voren, latende yoorts alle mifver-
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ftand, queftieufe articulen en fa leen, niet uitgefondert,
tot het judicium van de voorfz Richters.
Aldus ovefgelevertinde vergaderinge van de Staten
'slands van Vriefland, by mijner G. Heerede Lieutenant Gouverneur , en ons als Commifïa riffen , by fijner
F. G. hiertoe gecommitteert. A et um defen 16 Mey
i?8$. Ondertekent Bernard van Msrode » LenardCafenbrotf en Willem Bardejlws.

bacn/op

fiteert hebbende de voorflag, het believen en gebieden
van den Heere Lieutenant Gouverneur van wegen fij- ban
Janö ge*
ne F. G. en u mijn vermogende Heeren fijner Excell. boo.JfTau
gefanten ) dat hoewel fy boven dien dat fy goed willig af- ben
latende de uitterftc trein van recht hun fonder eenige
voorgaende verdagvaerdinge het gewijs van fijn Prince- ban
De
MOWffof
lijke Excell. mitfgaders vier onpartydige Rechts-geleerden by partyen aen weder fijden t'ordonneren , onder«elere* .
hebben , noch wel eenige andere fwarigheden alDatïgeringe
7®t ©oïmacïjten ban be ^tcben befen büo?fïag / ge* nopende worpen
den voorfz voorflag hadden te moveren, ai
btetienen geliebenbanben bco?noettibeni£eeïe Èieu* voor te ftellen , als fy ook op huiden mondelinge voor
tenant <©ouberneiir: en «3ebeputeerbe CommifTarif- mijn Heeren gedaen hebben , alhier onnodig te verhafen ban fijn €jtc. gebifiteect öebbenbe/en 't feïbe met ulatende de felvige op het goede getrouwe rapport by
nige ban ïjaren Sabe getotnmumceert/ljebben baer op mijnlen,Heeren
Gefanten aen fijn F. G. te doen , dat fy
be£ anberen baegoy gtrgeben bit nabolgcnbe geft&ifte. nochtans (ten einde notoirlijk mag blijken dat fyine45c
UWht v r\E volmachten van de gemene fteden van Vriefland geenderhande maniere begeren noch willen oorfake fijn
jpDe \-J vergadert binnen Leeuwaerden, gefien hebbende van eenige moeite , t wifte , diffen fie , en fcheuringe, tot
macfitfae ^en voorflag van mijne Heere Lieutenant Gouverneur, nadeel van de gemene fake » en inbrekinge van de nader
toanöe en de Heeren Gefanten van fijnExcell. hen ter handen unie ftreckende tot fchade, verderf, en ondergank beide van Landen en Steden, in defen Provincie) de felfleben geftelt , beroerende de provifionele regeringe van de
vige voorflag , gelieven en gebieden van mijnHeeren
fytitf, Heerlijkheid van Vriefland , ftaende in queftie tufTchen
lanö o> de fteden en platte landen, verklaren dat fy defelve voor- van wegen fijner F, G. gehoorfamelijken onderdanigjjergege* flag indier maten niet konnen aennemen (vermits de lijk in allen hun pu neten en articulen accepteren en aennemen prefenterende
,
de felvige, om goede eenigheid
6p-1fj?aCC platte lanc^en diergelijke voorflag met fèkere puncten en
toerbla* reftrictien hun by fijn G. voorgeftclt,eertijds hebben af- en vrede binnen defen Provincie te houden,op het vlijwn ben geflagen en de Steden daer op hun rapport aen hun tigfteen fpoedelijkfte , getrouwelijk met goeden ernft
niette meefters hebben gedaen gehad , en by alle Steden daer en yveraen hun fijdc na te komenen t'achtervolgen.
feoimett op al eintlijke refolutie is genomen en een voet van re- En alfo de redenen by de Volmachten van de gemene
aenne> geringe gemaekt , en hun Gedeputeerde al fijn gekoren Steden voorgeftelt wel geexamineert en erwegen , geen
üocnbc gewee^ 1 f° dat de fake niet i?2tegra is , en door dien by genoegfame redenen van weigeringe aen der Steden
ecnanbe> de Volmachten van den Steden niet verandert kan wor- fijde konnen verftrecken, om 't gene voorfch reven is
retooo?* den.
niet na te komen, en om den vyand fijn aengevangene
moet en trotfigheid uit defe twefpalt genomen , te fwacjmfen"
tw^ en met
twedracht
te vermijden,
goeWte- de £*an
rufteomen a^e
eenigheid
malkander
te houden en
, fijn
de ken,ookde provifionele regeringe en contributie opSteden wel te vreden hun refolutie , die fy aengaende de ten voorgaenden gewoontlijken voet , fonder grote nadeel niet langer kan cefferenen ophouden, fo mede de
Regeringe genomen hebben, den tijd van een maend in
continuatie te houden , en middeler tijde de queftie van eintlijke voorgeftelde terminatie feer kortelijken gede provifionale regeringe acn fijn Exccll. te ftellen en te fchieden kan , en de provifionele regeringe fonder eenige voorgaende kenniffe by fijner Excellentie fonder
vreden te wefen met het geen by fijn Excell. als Gouverneur vandefe Landen ,fampt de gene die fijne Excell. den eenen of den anderen partyen directelijk te prejudiciëren niet anders als by V. G. en den Heeren Gefanten
gelieven fal daer toe te gebruiken , by provilte gedifponeert lal werden.
ftichtelijken gedaen is , niet kan geftelt worden, kennen
En in middelen tijde , ten einde de gemene fake daer daerom fy voorfchreven Gedeputeerden met hun by
door niet geretardeert worde, in plaetfe van hun contri- gevoegden op 't verfoekvan de Volmachten van de Steden nopende den voorfchreven voorflag , gelieven en
butie de platte landen een leningete doen, ter fomme
gebieden
van u G. en den Heeren Gefanten tot gene
hun contributie in de felven tijde foude mogen bedraveranderinge
verftaen noch daer in confenteren» Vergen alles by provifie en fonder prejudicie.
Mits dat de Gedeputeerde van de platte landen bin- foekende daerom vriendlijk dat den Volmachten van
nen 14 uren verklaren , of fy van gelijken daer mede te de Steden eenmael gelieven wil aen te merken, hoe veel
vreden fijn of niet. En aldaer na voorts in de principale te meer dat in defe gelegentheid van tijden en faken befakete procederen, gelijk de voorflag vermeld: mits taemt van fijn recht af te wij ken, dan boven recht hun
dat de Steden trecken de 19000 guldens in fekereacte naburen vrienden en magen te befwaren , dat hun gelieve fo lief hun isde vryheid in de Religie en politie , hun
van refolutie en repartitie de Steden geaccordeert , na
eigen,hun
geallieerden en defer Provincie eenige bewavermogen de felve acte van refolutie in date den 6 Marreniffeen
welvaertinde
voorflag gelieven en gebieden
ty, en de repartitie daer op gevolgt in date den ij Septembris beide anno 158 r.
vanu G. en den Heeren Gefanten van wegen fijner F.
Protefterende incas vanrefuis en on willigheid, dat ' G. te ver willigen en confenteren, metexpreffe protena verloop van de felve tijden alfo wel van de 24. uren, ftatie dat fo noch de goede billijke en rechtmatige voorals de verfchreven tijde van een maend, de Steden felfs flagen,ordonnantien en gebieden van u G.rriijn Heeren
rechts fullen bly ven om hun refolutie van regeringe ver- Gefanten van wegen fijner Excellentie, noch hun eigen
fchreven te mogen effectueren en achtervolgen. Ac- privé profijten welvaert, noch de vriendlijke verfoekenvanhun naburen, tot billikheid niet kennen indutumden 17 May, 1583.
ceren en brengen , dat Cy voor God Almachtig en voor
^e ©olmactjttge ban «©oftergoe/ 3Be|ïergoc/ en defe Provincie en allen hun Bondgenoten voor geex^eben-toolben / ben boojfê boo?flag / bebel en belieben cufeert en onfchuldig willen geacht en gehouden fijn,
fcan fijn <*35ben ^eete lieutenant <0oubeweuc ban alsgeenfins oorfake vanden fchadenen verderffeniffe
3&ieflanbett43ebeputeetbe CommffTarijTen ban ben die uit defen toteenigen tijden fouden kunnen volgen,
P?inceban<^angien gefien en gebiftteert öeö&enbe/ en datfy in defer fake niet meer weten te doen , dan
mitfgabets oob gefien bit gefcfoifte ban be ^teben/ t'imployeren en verfoeken de autoriteit van u G. u
Hebben ben boo?noemben boo?flag / gebieb en öelieben mijn Heeren , fijn F. G. Gefanten , en den genen
Deaccepteert / met betularinge / bat fp tot geen beran*
hun dorg die nader Unie behoren t'aflifteren en
Geringe ban bien / atë b? ben ^teben betfoent too?be/ die
hand te houden , dat fy met geen nieuwigheden oen nonben berfïaen / alleg bolgenbe be acte ban accep* vertogen, noch tegenshun voorgaende loffelijke cotatietjicena bolgenbe.
ftumen, gebruiken en oude herkomeq befwaerr worden. Inkennifïe van my Secretarius, ter ordonnantie
en
Welter-goe
,
Oofter-goe
van
Gedeputeerde
van
de
Gedeputeerden en hun bygevoegden , opten 1 8
?ccenm"T)E
tit 6p Die "^Seven- wolden , mitfgaders de genen die by hun uitban De ten voorfz Goen» tot communicatie en refolutie van de- May 1783. ondertekent
fl«fc fen verfocht fijn , verkiaren mits defen ( gefien en gevi1®<f
ILDccl.
E.Isbrandi.'
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7bp8titim fp Defen bootfag/ Brtttfccn HdIcUe^0
fou* nerael fouöe (Jebben gep2e(ïeert/ Djeigbe fiem Daer ober
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nige ban Deg <©berfïen guaeD-gunnerg tja bier Daer
ucnienten mortjtcn uomen te ontfïepteert/m boegen en onöer
ftonenbe. <©en ©berfïen bier ban gerjcacrfcDcut
ben boo2ffas Daer namebe geacc
fijnöe/ en «ennenbe be ijaeftigbeiD ban ben <©?abe/
manieren aïö De nabolgenbe acte të ui ttonfenbe»
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gev
HeeVen Gefanten van fijner Excell. hun overge
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Dien
fjp
tot
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D2tetoe
genregen
wel fy
dato den 16 May rfS?. verklaren by defen , hoe
nabbe banbe fufpicie Die Daer toag/ batbe bpanbett
feer befwaert vinden, toe! eentg berltanb met eentg ban bet garntfoen fouben
uit veelfuldigeconfideratien hun cen
allefins
om in de felve voorflagte condef deren, dan
mogen
öebben tebinnen
25lo&3ijl/en
bat
nobig
toa$ en't om
fel*
e Landsdag tot noch toe nietht liegedurende de verleden
be
garntfoen
beranberen/
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bp
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ver
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den
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alle periculen te ebtteren / öet benbel binnen Campen
en Landen
gehouden , dan dat 't gefchil tuffchen Steaen proc
eduren ieggenbe baerttit genomen en binnen 25lob$tjl gelettt
in vriendlij kheid en fonder eenige rechts
babbe en b'anber toeberom in Campen / bat oon bc
geüeten, en ter neder geleid, en over fulx alle onvriend- <02abe ban ^oljenlö te bter tijb fo berre ban bcr 5)anö
fchap uit pleiten gemeineiijk ontftaendegemydet fou- toaö / bat al eer Dp ben C5?abe baer ban Dabbe bonnen
dte mogen worden, dat nochtans om het hardaendnnberabberteren/ be falie grotelijr Dabbe mogen pcri*
Heeren
de, en deraltijd
ien van fijner omGena
oen en'perfuaf
van
gelijk
,
nu
als
Gefanten voorfz, mitfgaders
't gene /bpbntmeenfiabbe gebaen
/ bat t)pbanbaerom
cltteren
be
ben
Dienft
Den
Eanbe
te
bereifcfjen
fijne
dan
nde
foeke
fijn
s
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niet
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en
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te
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te
alle vrede, vriendfehap en onderlinge eenigheid, te vre- mem'ngeDaerm nietmaö gehjeedtettcDoentctbifreden fijn om de voorfz voorflag van fijner Genade,en des putatie of tot aebterbeel ban besf<0?aben autoriteit.
Keeren Gefanten onderdaniglijk aen haer fijdebypro- ^e pjince ban «©rangten/ gefien bebbenbe be b?ie*
vifie en fonder prej udicie vander Steden goed rechtson- ben ban abbertentte bn ben (©berflen ^Sonop ontfander ook datyemands van beide partyen daer uit eenige gen/ berfïonb bat ben (©berden toel babbe gebaen/
poffeffie of quafi fal mogen vendiceren of pretenderen, fulr ben bien(ï ban ben Sanbe jjaböe bereifebt : toacr*
na te komen en te achtervolgen. En dat alles opvafte om bp terftont aen ben felben <©2abe gefeïweben beeft/
hopeningeen vertrouwen, en met conditie dat de Ge- aleerbe mifberflanben fouben mogen toenemen /be*
deputeerde van de platte Landen , aenfehouw nemende fennabolgenben b?ief.

op 'tgemene beft, en alfo poftponerendc eenmaelalle
private paffïen , affectien en partialiteiten hangende dele provifie, nietfullen attenteren 't gene tot achterdeel
van der Steden en hun goede ingefetenen eenigfins föude mogen ftrecken , dan alle faken met gemenen advijfe
tot meefte nut en profijt der geheler Landfchappe, middelertijd laten decideren fodes behoort. Actum en aldus gedaen optenRaedhuife der ftcde Leeuwaerden den
.20 May 1^
OndcxtektntyAlbertEvert^Boner,
Ant. j4m£re7na.
Joan. tig* ^jfJ^
^^Z^'
v^l
(Föl.17.) gefz
Voor Staveren
en Sloten
, Potter. g'

Sfllütrê tébefen ttoifl met groter moeiten /p?obtfto*De
nelijft geacco?beert / meer tot tontentement ban
platte XanDcn/ ais ban bc ^teben/noebtang met goeb
genoegen ban Den $nnce ban<Drangien en De naburige ^jobtneien / W alle bjee^Den bat bier Door een gromeer anfonbe bebben / Daer uit men
te febeunnge geballen
beren
/
bebjefen
te
toaren
en
nbenient
ïjeremco
trottöe badehjb/ Dat fijn «Excellentie/ Defen tyb getoon>
ncn nebbenbe/ toel fonbe benecrfligen/ bat alle mifbcr{lanöen boo2tö at toeert en Ineg genomen fouben

28?fef

TT7Elgeboren Grave , vriendlijke lieve Neve , wy
V* konnenul.nietverfwijgen,hoedatonlanx tot on- Dan Den
fer kennifïe gekomen is, als dat u 1. metten Superintendent en Overften van den Noorder- quartiere van
Holland Jonkeren Diederik Sonoy in feker onverftand ban*©*
rangfett
aenDett
loudefijn gevallen, overmits eenige veranderinge van $?mce
<3?abe
0}9>
den garnifoene van Campen by den felven Overften ban
(daën , fonder ui. voorwete , fijnde ulieden geinfor[meert , fo 't fchijnt , dat de boven genoemde Sonoy daer fjenla.
by foude hebben gecontravenieert den eed aen u 1. handen by hem alsOverftegeprefteert, des ons leetis geweeft te verftaen : en nochtans hoewel wy niet en twijffelen of u 1. fal jegen woordelijk beter geinformeert fijn,
en dat den perfoon van den voornoemde Overften u 1.
ten vollen bekent fijnde, de felve u 1 lichtelijken kan afnemen, dathy niet foude willen eenige faken voornemen die tegens fijnen eed, en veel min tegens den dienft
van den Lande fouden mogen ftrecken. Om nochtans
allen vorderen onwilledieu 1. uit oorfake voorfz tegens
den voornoemden Overften foude mogen hebben, te

tueröen / en Dat be faken fuïjr fouben gebonöen to0£- jfchouwen , fo hebben wy niet willen na laten u 1. te fegtJen/öatöe reöeringeOpfUlBenbOetfOUöetoeröenoe; !gen, dat de felve veranderinge van Chriftalomfekere
fielt/Dat fp bOOJtaen metten anberen toel te bjeben fOU* j merkelijke redenen, den dienft van den Lande grotelij x
Den toefen
importerende is gefchied , fijnde de faken fuix geftelt geOmtrent Defen tijb of toetnig Daer na feïjeen ook weeft, dat al eerhy uwe antwoorde haddekonnen bekomen,de felve grotel ijx hadden mogen pericliteren,
battcr cenig mifberfianD fouDe ontfïaen ftebben tuf^
bovendien
dat hem by denLandraedaen deooftzijde
feïjen Den ci5?abeban ^obenlo/en ben C»ber(len ^onbï)cer3Mrh ^onop/ fp2uitenbe uit eenbletne oo?fane der Mafe , expreffelijk is bevolen Campen , Blokzijl en
Cuinder met garnifoente befetten en te verandefo'tfcöeen/ noebtan? toerbe bet felbe bp ben <©?abe den
feer fjoog-beftig en gualijb genomen. ^>e fafte toas ren fo als hy 't felve raedfaemen dienftelijk foude vinbefe. ^>en Oberfïcn ,§onop toa^bpben EanD-raeD den . fo dat wy volkomelijk weten dat hy daer in egeenJlötfber* bclaft bat bpbe ftebe uan Campen/ Deflerftten ban fins heeft meinen te mifdoen, of iet voor te wenden,dat
fïatu
en 23lobft)i en De CuinDer met garntfoen ban fijnbacn- tegens u 1. autoriteit en bevel ibude ftrijden. Begerende
nutoflle
fapöen DelöfouDe befetten /en De felbe foDihtotls beranberen daer om vriendlijk dat ui. allen vorderen onwiile laet
<©?abc
,en verfekert fijn dat den overften voornoemt, beolg
bp 't felbe
goeb
enraeDfaem albaer
btnDen totfouDe.
^ien vallen
bolgcnbc
baboe
Ijp
fjetgarnifoen
berfebeiben^
reet
is
ui. allen behoorlijken dienft en eerbiedinge te
öoban
doen ,fo hy ook over veel jaren den Lande en ons alfulke
aSben*
^«anticrtCbnftal
/ gelflftgelegen
[)p nu fijnen
<Dber(ïen
öurr* veifen
nant ^aquesf
Debbenbe
binnen ilieuteCam- merkelijke dienftcn gedaen heeft, dat wy niet dan alle
nm &a> pen/om merueujhe rebenen ban Daer berfcb2eben bab= goed contentement van hem hebben. Ten anderen alïj;
lbv öc
/ cn öacc/ bpfonbcr
mebc befette
ftcrbteban 2Bloft3i)l en De fo wy niet raedfaem vinden dat de fteden vanden Noormwe
Cuuibcrt
fo menbe meenbe
Dat bet garntfoen der-quartier van Holland van haren garnifoenenontban o- ban ^teentöüb eenige intelligentie Dabben binnen blotet fouden worden, overmits de menigvuldige waermT? 25,ofe5nl : toe <ö^bc meenbe / Dat fjet beranberen ban fchouwingen, die ons nufekeren tijdlank gedaen fijn,
teutu oamtfocn niet beljoojbe te gefeftieben ban Doo? fjem/ en noch dagelijks gedaen worden» van des vyands
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aenflagen en pra&ijken op de felve Steden , fo ook die
van'cCollegiealdaer noch onlanxaen ons hebben geschreven enbegeert dat wy de voorfz Steden niet fouden
laten ontbloten, maer liever in eenige van de felve de
garnifoenen vermeerderen. So hebben wy U L. daer
van infgelijx wel willen verwittigen„ten einde fich UL.
daer na ook mach reguleren, en egeene knechten uit
dien quartiererreckenfondermerkelykeen hoogwichtige oorfake, alfo wy 't felve indefe conjuncture niet
vinden dienende, aengefien wy uit reden endoor de
menigvuldige advertentien voorfz benodigt fijn geweert, den voornoemden Overften te belaften van Alkmaer te vertrecken en fijne refidentie te houden binnen
Enkhuyfen, fonder daer van te vertrecken of ook om
eenige oorfake uit den Noorder quartiere hem te begeven fonder
,
onfen expreffen laft en bevele. Hier mede
wei-geboren GravevriendlijkelieveNeve, naaenbiedinge van onfen willigen dienft,met alle't gene wy goets
en liefs vermogen, bidden wyGod almachtig met ui. te
fijn. t'Antwerpenden 9 dagjuly if8?.onderftondu].
dienftwilligen broeder, ondertekent
Guillem de Na f au.

s©0ö?bftfcD2ijben beeft t?c bownoembe <©2abe ben
boo2nocmbcn ontotlïc Drc fjj* jegcrisf öen boo2noemben
«Öbecften genomen ftabbe/ boo2t£ laten ballen/ en
&eft boo?t0 metten felbcn alle goebe b?ienbfcbap en
co?rcfponbemie onbcrDoubcn/ gelp bp te bo?en babbe
gebaen.

"R 3frttten ütwrnt bebbert
Bberen ber atbt
-^Bojgcr ^opïuiben Denbe 2Sebelbe
13, ^unij 158*. boo2
öe felbe t£oplupben febere remonfïrantie gep2efen=
teert aen t>en iftaeb bcrfïab HtcetfK/ begeerenbe bat
(p be felbe fouben boo2t£ toillen obergeben aen be Jgec*
ren Staten ban Htrecbt / om bic bp Ijen-licben beant*
tooo?b te toerben. ï|et cerfïe poinct ban be felbe re*
monfïrantie baer op alle Ijet nabolgenbe toecbe gefon*
beert/ toa£ luibenbe albu.s' :

bere tijben/ batmen meer fïfjabe m oberfaft fjabbe $u
leben ban be eigen folöaten/ ban ban be gene bicmen
poogbe te berbajben/ gelïjb men oon alreebe ban
Me m'eutee aengenomene fcneebten meer ban tebele
blacnt
entoa0Do?enbe. ZDacr uit (feggenfe ) batmen
P?efumeert/ bat notelücb iafe aengenomene bneebten
tot geenen anberen fijne fouben bienen/ ban tot ber*
b?ucbingeban be gemeente en ftafcilifyemcnt ban tprannte : maften ban boo?tg mentie / batter bcle 3tjn in
be Staten
bi'e geen
eeb nebben
getrout
fietb
/ anbere
bfe ontfan
gen gebaen
fjebbcn ban
geljab
en oig*
geen
renentnge bebben gebaen/ batfe malbanbercn ixm
Dal tocfeaetfen / en ben particulier p?oftjt foefecn / batfe
onber Baer toeinig perfonen allejs toeten te toege te
b?engen; Banbelen berfebeiben faben foban'taenne*
men ban be Hoge <®becigöeib en anbere affairenbe
Htanben/ ^teben en gemeente betreffenbe/fonbec
be felbe be gemeene Staten / ben € . Jüaeb ber <§tab/
be Kleine ^teben / beel min be 25o2ger ïfoputiben te
communiceren/ recfit of bet niemanb ban paecöer bier
of biif aenging / baer boo? ban bc fufpicicn en biffï*
bentien tegeng b'aenneminge ban be bneebten in
cjueftie/ bageiijr meeren meer toieffen/fienbe batfe
bare öanbelinge ben graten / jêteben en €. Kaeb
felf£fnaulij]rb02jïen betroutoen/ openbaren / of bacc
aüüitë geb2uiBen. €intlijü berfocfien baer remon*
fïrantfe in 't Befte berfiaen te toerben/ be 2502geren
en fnunuiben in toaertgelb aengenomen te cafferen en
af te banben/ opibat alfo alle biffibenrie tocg geno* (Foiis./
men fijnbe/ be geïjcele gemeente metten anberen mo=
gen in goeben bjebe en eenb2acut leben en alle bo^bec
moeiten/ on!u(t/en ftoarigljeib berfiinbert toerben/
en foubelbigen,
't felbe t'allcn tijben met lijf/ goeben blocö
btrfcïm
^en ilacb ncfi remonfïrantie ontfangen DeDöenbe/
Doe toel fn toel fagen bat öct p?efuppoo(t baer op bc fel*
bctoas? gefunbcert/fulr niet toass/enbat baerom bc
nabolgenbe articulen uit fulfe ongefunbeert p2efup=

Hitman*
drantte A Lfo alleHolIandfeen nabuir Steden fijn hebbende I Pööft gcmaeRt/ niet bOlgen/ bat 000 IK gene üiè (p
6j? öe be* ^hare Schutteryen en gulden, fonder welke gene fwa- ' fCDÖncntetolllenCUlperen/nOCnoOK bebter OfbijfbiC
re of wichtige faken , de gemene welvaert en Borgerye iP fetbCtt allegf te boen / niet nomineren / en bat t2 re*
öSt™ aengaende
worden : fo be- monfirantl'en niet toel toaren Onbem'Cfjt ban'tgene
aengaende, », afgedaen
afgedaen en
en gerefolveert
gerefolveert worden
hoortmen
in
defe
loflijke
Stad
(
al
waer
't felve door ty- fp te hennen gaben / en bat nocptanö be gene bic iiefe
ui'
Qoplam
beu
rannye van voorgaende Lands-heerenenregeringeeen remonfïrantie t'famett fJCfïcft RabbCU tit gemeente
tijd lang ftil heeft geftaen ) van gelijken het goed ad vijs qmlijU onberriebtenbe toaren/ fobebDen fpeben toel
ben
öaeb
en Raed der acht Borger Hopluiden , fampt hare Bevel- goeb gebonben be felbe ben Staten ober te ïebcren / en
öcc fttib hebberen (in de plaetfe van de Schutterye gekomen fijn- oor baer op aen te fiouben / bat be Staten hc felbe fou*
iUtrecfjt de , en overfulx wefende Tribuni plebis ) niet te verfma- ben toïllen &eanttooo?ben / op batfe baer boo? Daer on*
oberae»
mm. denofte verachten, fonderlingein faken d'oor loge en gelij&fienbc/ enbebinbenbe batfe ban notoire caïum*
nientet toaren te ercuferen/ baer boo? af laten fouben
bewaerniffe van Steden en Landen aengaende, fo men
biergeltjae
meer boo? te nemen /maer ()enboo?t aen
eenigfins wil achten op de grote getrouwigheid, goedwil igheid endienften by henlieden in tijd van nood io (ïil boubenbc ban fulèe manieren ban boen fouben be*
fifieren / en ben Staten en i^agifiraten Ijast anipt
binnen als buiten dele Stad bevonden en gedaen.

T\St alfo gep2efupponeert/ fo fegaenfe bat bege>
■^meene 2502gerne niet toeinig toaren beftoaert/
ter fafee bat Ret be Staten of ten minden fommige ban
Wr\ belieft fjabbeaen te nemen en in toaerb-gelt te
Jjouben etlijfte Donbert 25urgeren en^uifluiben/ om
öe felbe fo menp?etereerbete emplonercn tot befcfjer?
minge ban be patte-lanben/ toclftp2etertfpfeggen
filau te fijn/ en te tenberen tot bifTibentie tufffeben
ben 25o?geren en fommige <®ebeputeerbe ban be
Staten /toaeromfpboo2 bare ^opluibenaenben €.
ïiaeb ber «^tab berfoebt nabben afboeninae/ ten min*
fïen intcrcenle ban ben felbe bp be peeren ^taten / ten
cinbe be felbe cefolutte foube toerben geaban&onneert:
entoajs Daer baer op bp pare 25urgemee(lercn boo?
anttooojbe gegeben/bat be felbe refolutie te niet gebaen
toaiS/enbat men egeene ïmeeftten aenncmennocfjfn
toaert-gelb fiouben foube: maer berfïonbennu/ bat?
men metöet aennemen b^nbïen/en toe^ baer aenuleefbe / boo?tbarai totlbe / toaer uit bat toeberom ïjc üip
fibentie bermeerberbe en baaelijr ber jlerhte/allegerenbe berfcfjeiben rebenen/ en önber anbere bat be platte
'€anben/boo2 b'aenneminge ban be felbe aengenomen
25o?geren en !|uifluiben niet feonben befebermt en
geoefenbeert toerben/ fo 't toelDabbe gebleftenopan*

met ruften b?ebe laten bebienen.
<®berful&0 fiebbenbeil^agifïraten be felbe remon^
ftrantie aenbe peeren Staten ober gelebert en ber*
foebt bat be felbe gelieben fouben/ ombe gemeente
contentcment te geben / be felbe te boen beanttooo?ben*
^e Staten bebinbenbe be felbe remonfïrantie feer on*
gefunbeert/bol injurienen calumnien/ en batfe toass
fïrec&enbe tot grpte blamatie ban be Staten / alö of bc
felbe /boo? bet aennemen banbe boo?f5 folbaten/bic
niet in ber ftab / maer ten platten ïïanbe fouben geleiö
too?ben / tot befeberminge ber felber boo? iic ïnlegerin*
ge ban ruiterenen feneebten/ eenige tp?annpc oberbeii
25urgeren toilben plegen /bebben aengenomen met*
ten eerftenbe felbe te boen beanttooo?ben: ban alfo bc
felbe anttooo2be fijn tijb moefi fiebbcn / en baer na eerft
alle be leben moe^ gecommuniceert enbp be felbe ge*
app?obeert toerben/ al eermen bie mocljt ober geben/
geijj&rofrumelijB toa^/ fobebben be gene bie befe fa^
ben b2ebcn fo lange geen patientie bonnen Ijebben/
maer tg gebeurt opfebere tijb al0 be Staten berga*
bert toaren/ bat be gemeente ber felber ,§tab boo? - m
conbocatie ban feftcre meniebte ban bo?geren / en boo?^- mf ct,tc
toerpinge ban beel inconbenientcn be Staten genoeg bon
geb?ongen ftebben te cafferen febere refolutie/ bp alle Enm
be^eben banbe felbe Staten eenbjacftteUjb genomen xx&\*
Ii ,j.

*

op

r,.,

Het Achtiendé Boek.
■ mitteeröen/foaenöe Ifeeren staten atésfóagijïraet
a*
foiD
rten
benö
ttoe
batt
jóub
bcrl
enon
emen
on 't aenn
Dan n.tien platten lanDe en berfehert* f te berfochen 't gene Dier na ho mifjfa geöeöuceert toerö.
jöinge e fïeöe
bebjthlein
ten/ tot
heiö ban öe
TN den cerften alfo der dagelijxgeftroit word , dat de
na=
lgtr
gebo
t
bemen
tncon
anDer
een
iö
D002
laicr
•^-Provincie van Utrecht, over de 8000 1. inde generalité niet contribueert en datmen daer noch over de
ere pta*
D'anöecnD:
ap ^gelijnöe 006
öe ïïiDDerfch
tiicntïfjl? Dat
ac!>
tciDUerflacnöc öat öe rcfolutten Op Staten
1. van fchuldig is , contrarie het uitgeven van de
beljoozöcn te fnn net 40000
telp genomen / niet onöertoo?pen ftaö
ötrecht/ toant Heeren Staten , die dagelijx voor geven ettelijke duifenDozöeêl banöe gemeente ban De
den by anticipatie boven d'ordinaris quote betaelt te
baer uitbolgen fouöe/öatöe gemeente banöe fteDeon hebben
, fouden de Bevel-hebberen en Rot-meefteren
/öte|
foo?t
n@ont
en
ban 2ümctffoo2t/3Bij&/ftenen
van
wegen
gemene Borgerye wel vriendlijk begeren,
toel leöcn ban Den lanöe ban «trecljt fijn en ftemme m dan mijn E.deHeeren
Staten beliefde de ftaet van de inöe Staten Ijebben / alg öic ban Der (laö ateeebt / gpm
komen
en
d'ordinaris
lallen te leveren in handen van
o öat 't gene möe de Hopluiden of gecommitteerden,ten
rcclit fouöen brillen p2etenDeren/alf
einde alle quaed,
fouöe nonnen ge*
sStaten fouDeto02öeri Deflotcnhet/ niet
al öe gemeenten ban vermoeden
hoed worden.enopfpraek mochteweg genomen en verexecuteert too?öeri / ten toare
grote confuDe ^teöen lielieföe / toaer uit niet öantieneenfouöe
En om vorder alle diffidentie en wantrouw ganfeh te
bonnen
refolu
alle
e
ban
cring
acljt
fie enber
aboleren , fouden ook metalder reverentie verfoeken,
bolgen.
mkt uitbebben DiebanöeïitDöerfcbapoö?fa&eges dat alle rekeningen, volgende de refolutie van de E.
©e&ioStaten Heeren Staten in date den 17 Novembrisanno 1580.
tënge en bergabertnge Der
ïa^eP "omen ome Befcfijö
öat öe en anderen meer , ift nood , mitfgaders die 't federt date
nDe
fïtnere
baten binnen atreeïjt niet te cornpareren/fu
fiatnitt* bergaöerinae Der Staten bcboo?öeb2penonbebtoon* der felver refolutie noch ohtfangen fijnjeenmael fouden
gedaen , gerecoleert en gefloten worden* mogen
fouöenen compare
öie aftaer
en fonöec
öe genebjpelijn
te erfebijn
fijn / foenöatalöaer
öcn'te/ beftQ02ö
ffirt
te bcp ren
En alfo mijn E. Heeren Staten en Magiftraet wel
saöerüi> j^ in te ^ utmin te bomen conberferen/ en Defel* konnen verftaen dat door dien alle jaer verfcheiden ont%tum 1 be freauenteren na ben gclieben / Baer opinie ooh bjpe* fangers vernieuwt , en tot gene andere rekeninge als tot
»aOM.inacc lijn fegncn / fo fplieöen in baer gemoct en confeientic tot noch toegefchied is geconftringeert worden , en alle uit
t ban De lanöen raeöfaem fouöen bing- de gedeputeerde felfs en vicïjjim qttafiper turnos wefende
en toelbaer
ötónfï oën/
fonöeröatfe öaerobcr ban öe gemeente befien of felfs Domini en knechten, dat daer door feer grote congeöjeigt beboo2ben te to02ben/bcrftonöen ober fulr niet f ufie en defordre moet navolgen. Verfoeken daerom de
binnen atrecDt inDe becgaöeringe banöe Staten meer Bevel-hebberen en Rot-meefteren voornoemt, dat
te compareren / ten toare baerecrft02D?em toare ge* mijn E. Heeren believen twe, drie of meer ordinaris
fielt/ Dat fp Dehó02UjH berfeuert mochten fijn/ en Dat De ontfangers te ftellen , daer toe een goeden getrouwen
gemeente ficb boö? ecrflbegaben onDerDe beboojlijne contrerolleur of boekhouder , die ordinarie bleven , alle
0ef)oo2faemljeiD ban bare dDberigfjeib/ te toeten De jaer rekeninge deden, reffcanten overleverden, d'felve,of
3JBagi(iraet : 't toelh gefchieb fijnöe/ fouöen fp Oen toiU binnen fekeren gelimiteerden tijd, opbrachten, (ntfi
ïig laten binöen om tocöerom te compareren / en baer cattfam ) of door een derde deden ontfangen : en voorts
ten fcfte*
§o
te 3
geuo
ralerefci'
latie te
raflcren.

n*
fïifracentmoie

ijan toe<
aen öc
SP
JBagt»

fïraet
otoerac
5CÖCIT.

fnDeeÖ gemene lanögfanen te betonen alsS €öeüUiöen I dat mijn E. Heeren believe in alles fulkeordre tefteltoefronD/ber&laerbenmibDelertijDOberboDfg te toefen I len,opdat alle mal verfatie getolleert wefende, de gef n een anöere b?pe plaetfe te compareren/en haer in hen mene borgeren mochten buiten alle fufpicie en wanöcboir te nupten na bebo?en / b?ebet bermogenöe fehetrouwe, ook in goeden vrede, en eendracht gehouden
worden.
reactebanDateDeni3 51ulpiy83.
2Clö befanen nualöuö binnen atreebt ftonöen/en
En dewijle datmen nu ettelijke jaren met fijn Pr. ExcJ
ïiathtec Ö00200& öeanttooo2De opBaerboo?f3remon^ nopende het aennemen van de hoge Overigheid gehanfrrantie te mtnDer honöe gereet gemaeftt too?Den/fo delt en getradeert heeft , 't felfde nochtans fo fecretelijk
BebbenDe ©ebel-bebberen en 0ot-mee(leren uiten na* en by leer weinig perfonen gedreven hem ook geofFeme ban De gemene 25o?gerpe een ttoeDeremonfïrantïe reert, alfulke gelimiteerde en gereftringeerde articulen,
aenDen ^agifrraet obergegeben/ met grote toeloop die nauwelijxeen perfoonvan feer kleine qualitéfouban 'tboln/ ftellcnbe in 'tp?oemtum/ öatfe onlanr de konnen approberen: defelve articulen ook meeft,
öoo? Den ïïaeö Der (taö atrecöt en hare ^oplutöen / fe* fo men heeft konnen onthouden , dienende tot maintefecce veDcIijhe en toel gefunDeerDe remonff rantie baD* nement van de Geefteiijkheid en autoriteit van de Rid, fondcr dat in 't alderminfte, immers feer weiöenobergelebertaenöe Staten 'jeflanDüJ ban atreebt/ derfchap
nig tot voordeel van de privilegiën , en vry heid der bortot genen anöeren fine / ban Dat De Doggeren en ïjuifluf Den intoaertgelö aengenomen/fouDentoerben gecaf*
geren daer in word gecaveert, die nochtans 't fêlve prfnfeert/ en obermtt.ö ooh in Defelbe too?öe aengetogen cipalijk aengaet , en met lijf, goed en bloed fullen in tijd
ban De refolutie Der Staten genomen Den 17 $obem* van nood moeten beveiligen. Souden de Bevel-hebberen en Rot-meefteren voornoemt verfoeken, vifie en
»2tó/ 1580. op 't poinct ban 't rebenen /en Daer benefc
fensf ban De t^oge «©berbetb eenigepjincebanQualt- copie in handen van hare Hopluiden of gecommitteerden gelevert te worden , op dat ter gelegender tijd , daer
teit / tot Defenfte en befefterminge Der felber $20bincie
te offereren/ maer Dat in plaetfe De Staten aengeno* in vorders mochte worden gedifponeert , met kenniffè
men Oaööen Die te beanttooo?öen / en ten beften te ne* van fake en tot defenfie der borgeren , liberteit , privilegiënimmunimenten
,
en anders , fulx dat de gemeente
men / fo baDDen Die ban De ftiDDerfcljap / D002 opjoc^
ïieningebanfommigebanhenluiDen(p?etererenDeboo? by 'tfelye aennemen niet verkort of in hare vryheid
verhindert worden.

D02faheDe boo2noemDe beleef De remon|trantie) baer
ban De/fo toeï 02Dinari.ö bergaDeringe m berfcfoijbinge toel pertinaciter ganfchelöh te abfenteren / pof! *
ponerenDe en alfo te buiten flellenDe't gemeen toelba*
ren / om haren tntoenDigen ouDen Oaet / Die fp totte ge?
meentc D2agen/te betonen/ hoetoel fplieDcn in De boo?f5
remonilrantie / fonDerlinge fo fp reebt baDDen getoan?
ïjeuy tn 't alDerminfle niet toaren geleDeer t: toaer D002/
en Datmen DagelijhiSfag/Dat (<©oD betert) Debpanben Dec algemenen ©aDerlattDsS feer p?ofpcreerDen/en
b'ecntlaö boo?en D'anDerna innamen/ Dat men ooh
berftonb Dat onlanr berfcbeiöen p2actijhen en aenflagen opbefe hare baberUjue ^§taD toaren aengctoenD/
fo toaren f? anDermael gcnooDD?uht/ met alle reberen*
ticenonöerDanigDetööoo?Dare moplutöenen gecom*

Ten leften fo meer dan notoir en alle de wereld kennelijk is,dat de algemene vyand fo langer fo meer de geünieerde Provinciën is invaderende en aflopende,d'een
Stad voor en d'ander na in nemende : datmen ook voor
feker weet en verftaet , dat de vyand door eenige perfonen defeStad gefocht heeft te tenteren of overvallen.
So verfoeken de Bevel-hebberen en Rot-meefteren met
alder ootmoet , dat de Hopluiden en gecommitteerden
believe metten E. Raed te adviferen opte fortificatie en
defer Stads wachten, ten einde daer in word verfien en
fulkeordre geftelt , als de gelegen theiddefes tijdsende
hoge nood fijn vereifchende.
Protefterende voor God,de E. Heeren van de Magiftraet, en voor alle de wereld,dat de meninge van de gemene
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mene Borgeryenoit geweeftis,gelijkfeook noch niet
is, eenige ordinariiTe contributien (gelijk hen-luiden
metonwaerheid word na gefeid ) re weigeren of te verminderdaer
en ,
door de generalité en gemene fake foude eenigfins mogen verhindert en verkort worden , ten
ware men uit de ilaet bevonde fulx merkelijk fonder lelie van de generalité te mogen gefchieden , of de felve
elders tot fortificatie of anders te mogen employeren na
gelegentheid der faken , &c.
Op-'otc
tn alarm
luimen

(Foi.19.)

ftrantfe
bellöa?
gfltraet
oberge*
geben.

raOCJöc
ban De

ftcaet.

D€r\ zo 2CuguftiouDe/ofDen 50 nicutoefrijlDes
na miDDaegö tuflïftcn x en 3 uren/ gaenDe Den an*
DerDen 25urgemeefïer met eenige I^opluiDen toanDe*
lenöe op De plaetfe en nietguaeötf bermoeDenDe/toer*
öen fcOielijKen öe Deuren en benfïeren albaer toe gefme*
ten /Doo? Dien Dat De trommelen Daer omtrent alarm
fïoegen en aen boo?t Gingen / Daer Doo? Den 25urgemee*
fïer en l^oplieDen bp Bern fijnDe/ feerbertoonbert en
berbaeft toerDcn / niet toctenDe toatter te Doen toag / en
bernemenöe een tromflager met een trommel / hk De*
felbe albaer toilDe flaen/ljeDbenBem geD?ongen'tfel*
be te laten / terfiont fó een anDer trommelfïager alDaer
genomen Doo? De Saaen-fnijöerg/roerenDe De trom*
mei/ Die Den 25urgemccftcr ook geDtoongen Beeft te
gaen in 't .StaöBufó: Dan fommigeban 't felbe benDel/
getoapent fijnDe fijn Den tromffager gebolgt/en een ban
Dien bellenbe fijn Belbaert guam totten 2öurgerneefter
aen / roepenDe Den tromflagcr en BouDenDe 't fpitg ban
ben (jelOaert Den Burgemeefter boo? 't Dooft/ DeDe Hem
öen trommel flaen/ en fo i$ Bern mebe Den anDeren
tromffager gebolgt en Beböen De trommel gefïagen/
't toeln oor gcDaen té in alle De guartieren ban De fïaD/
toaer Doo? De bo?gerpeaI t'fameninDe toapenengua*
men/ tot De$ anDeren öaegö abonDS toe/omtrent fejS u*
ren. gjn toelber tijD De boo?fs lEagifïraet ttoeberlep re*
monftrantienfijn obergelebert/ Daer op fp begcerDen
batïjenlieöen of De gemeente terfïont contentement feu»
öe geöacn too?Den/ö'eene remonfïrantie toag Degene
öietopberUaeltbebbencnte bo?en obergelebert toajef/
en Daer Dn een anbere Detoelne fonDcr beef fcBi&S abfur*
öelijïi t'famen gefïelt toa^/ban bier articulcn/öaec ban
't eertfe toa$: Datfc
anttooo?öe
Bebbcn niet
op te remonfïrantie öegeerDen
obergelebert
aen De teifeeren^ta*
ten beroerenDe Bettafferen banöe fenccUtcnintoacrt*
gelDe aengenomen / fo Die al ober lange gecaffeert toa*
ren/maer anttooo?Deopte naboïgenDe niet gemeend
BebbenDemette boo?gaenDe. %. <£>at De IgopluiDen en
gecommitteerDe ook ban meninge toaren De miflïbe
ban fijnere, aen De peeren |BagifïratengefcB?eben/
öaer bp De gemene bo?gecpe geaccufeect to02Den / te be*
anttooo?Den / Doo? gecommitteeröe met beijoo2ïpe in*
fïructieen b?teben ban creDentie/ berfocbenDe oatöe
peeren fjBagifïraetpemanDen uit Den Baren Daer De*
neffenö toilDen committeren. 3. ^e boo?noembe lop*
ïuiDen engecommitteerDe berfocbtenaténocBte Beb*
ben copie ban 't gebefoigneerDe ban De ïtcKen-mcèfïer
«pijl / en Dat alle boo2ber reneningen metten DepenDen*
den ban Dien moc&tengeabfolbeert too?öen/berfclaren*
öe Dat fp Den öaren anDersi geen contentement nonDen
öoen. 4.3^ geCommitteerDe banDe 8 benDelen berfocb*
ten al0 nocfl acte ban autojtfatie/Daer meDe fplieDen bp
öe peeren jKagifïraten geauto^ifeert toerDen om be*
neffensföe ^opluiDenop alle boo?ballenDe ftoarigbe*
öen te mogen befoigneren en aöbpferen / tot b?eDe/ eenöjac&t en toelbaert banöe gemeenteibernlarenDe De ge*
committeerDe/Dat üp faute en toeigeringe banöe boo2f3
berfoenen fp De gemeente langer in geen lïiüjeiD uonDen
beljolDen / nocljte uit De rjoeer brengen / Daer banfp er*
P2eflfelijn p?otefteerDen* J^ier opljeeftDen KaeDben*
iicDen boo? anttooo?De bp gefcB2ift gegeben/op 't eer|ïe/
Dat D'eerfïe en D'anDere remonllrantien albaer ber*
Öaelt/genoeg aen malfeanDeren Ijingen / en beiDe meed
betreffenöe toarenDe Staten ban atrecljt/DieBa^n
Slöbocaet iaft gegeben tjaDDen / om uit De gegebene re*
folutien Der ïeDen banDe Staten antb300?De te manen
op De eerfle remonflrantie/toelKe anttooo?De genoeg ge*
reet toasf/en ee?(i inDen^taten toeDe? gelefcn mofl toe?*

ton/ eecmen öte^ uitgaf/ bolgenöe getooonte ban öoen/

en fouöen De ijanD öaer aen fjouDen/Dat D'anDere re*
monjirantie metten cerjlen gelijHelijnbeantti>oo?f fou*
Detoo?Den/Dan alfo Den ?HDbocaet ban De Staten met
beel getoicDtige faften '0 lanDö toelbaren betreffenDe/
geoccupeert toa^/en Dat f)p De ttocDe eerfi fio?tjJ in Ijan^
Den ïjaDgehtegen fomenalDaer eerflD'anttooo2öc op
De eerfle remontirantie begeerDe/fotoaer nietb?ecmt
DatmeneenDag 1 of? patiënte name/ 't toeïft De |Ba*
giflraet feer bertclijfe begeerDe Dat De ?i)opluiDen en ge*
committeecDen aen Den baren ten beften toilDen aen*
Dienen / De felbe berfenerenDe Dat Bet jegens maenDage
geDaenfouDe fijn. <©p'tanöerDe feiDe DeHQagiflraet
öatöemiffibe ban fijn €rc.aenöe fïaDgefcb?ebcnal*
leenltjn tenDeerDc om ruft en b?eDe inDe flat) te IjcuDen.'
al$f De iBagiflraet ook geerne fagen Dat geDaen toerDe/
en öaerom Ben bp Dcfclbe miffibe niet bonDen bef toaert
en in Dien pemanD ban öe 25o?gerpe Ben bp öen inljouö
ban öefeibe bef toaert bonDen / binD De iBagifiraet feer
goeD/ Dat De felbe fijn €rc. Kennen en Baer boo? De felbe
beranttooo2Den. <®p 'tDerDe/ aengaenDe 'tgebcfoig*
ncerDe ban De ïïeKen-meefïer ^ijï/mocBt Den ïSaeD lij*
Den / Datfe copie ban Dien licBten/ en aengaenDe De bo?*
Deringe ban De rekeningen /fouDe Den i^aeD liacrDe*
boir Daer tn Doen en aenljouDen/Dat De felbe fouDe too?*
Den geeffectueert.<0p 't bieröe feiDe De ipagifïraet Dat*
tet in BacrDer macBt niet toa.ö alfulbe auto?ifatie te ge*
ben ais> Daer berfoebt to02De / en fouDe Ben 't felbe feer
f toaerlijR bp fijn<!crc.al^45ouberncur afgenomen too?*
Den / en fo De ïiemonflrantenban meninge inaren aen
fijn €%t. pemant te fcnöciv fo mocBtcn fp De felbe mcöe
in commiffie geben / om alfulfce auto?ifatie ban fijn
€rc. te berfoeben/ en loe^ fijn <£rc öaer op Difponcer*
De/toa.öDe UBagifïract te b?eDente obeDieren. ©er*
ulaerDen niettemin Dat 't gene bp öe gecommitteeröe
totnocBtoe
in Den ïïaDe
aengeDtent
toaov Dat
felbe
met goeöer moDeflie
gefcBteD
toad/aenfienDe
boo?'t goeö
alffer iet meer aen te Dienen toag / Dat 't felbe bp goebe
btrftanöige burgers met moDeftie gefcljieDe/ fonDec
grote bergaDeringe ban De 25urgerpe. ©erfoenenDe/al?
foöejiBagiftraet op Defe tijD op BaerlieDer acngeben
niet toijöer bonDegeDoen/Dat fp Bun met Die anttooo?De
toilDen laten contcnteren/enDe gemeente in alfcerfïil*
ïigBeiD af DanKen en t'ïjuigtoaert laten gacn. 3Det Defe
anttooo?bealfo'tfcDeen Dat belegecontenteert toaren/
om na Duf 0 te bertrecben / Den r 1 'é miDDaegö te 1 1 u^
ren / Dan fijn bp eenige nuacötoiilige geefïcn De benöe*
len gcD?ongen bp Den anDeren te bujben.€n i^ De |Ba*
gifïraet bp eenige / Die feiöen Daer toe te fijn gecommit*
teert/een DerDc remonfïrantie obergelebert/ berfoeKcn* bcrfnclj
De in effect/ D'afflcllinge ban De impoflenen generale ^l,}^cl
miDDelen/en Dat terftont aleer fp ban Den anDeren Dr>g* gemeens
ten te fcBeiDen/en al toaft fo Dat Delfèagïftraten Defelbe «»
gecommitteerDe met alle Deouame miDDelen remon*
ÜreerDen D'onreDeltjbBeiD ban Baer berfoeb / en Dat Bet
in Bare macBt niet toaov om fuir te Doen/ ook meDe Dat
Bet lanD tegen DenbpanD nietbonDe befcljermt toer>
Den /fonDer De felbe impofien en generale miDDelen/
begerenDe Dat fp 't felbe Den Baren ten beften fouDcn
toillen aengeben / en De felbe te b?eDen ftellen en ban De
been b?engen: maer De ^opluiDen en gecommitteerDcn
berblaerben erp?effelijb Daer toe geen raeD te toeten: en
alfo De gemeente feer bertooefï toags en 'tbolnban aU
Ie 3ijDen Daer bp guam / Datmen niet toift toaer fo beel
boir mocBt Been bomen / en Datfe Den anDeren meer en
meer cpruiDen/ en men beDucbt toass boo? ftoaerDer in*
conbenïenten/fo fp bele D?eigelijbe tooo?Den ban Ben iie*
ten gaen / berfocljten Dacrom Dat De Jöurgemeefïeren
met eenige ban De fiBamfïraet Ben fouDen toillen bege*
ben op De |5euDe onDer öe gemeente alöaer bcrgaDcrt/
om BenluiDenDe rcfoliuieöeö föaeösf aen te Dienen en
Daer meDe te flillen / berBopenDe Dat De gemeente Doo?
De p?efcntie ban Baer <®berigBeib / öaer toe beter ber*
ftaen en Ben laten gefeggenfouDcn.
^e 25urgemecfieren met eenige gecommitteeröe
uit De UDagiftract / fienDe geen anDer remcöie / Bebben
Baer laten betocgen om op De $euöc bpDe op:ocrige
gemeente te gaen /berBopenDe met Bare auto?iteitcn
alie Deguame miDDelen ban inöucttcn ben lieDen te b?e*
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gcmcc^
freren
triiigc en
ban be
firari
liomcn
iipöe
S3ui-ge*
ren
en
fcueröm
in een
rimj be>
florcn.

ome
frljflU'
'jnü ban
eenige.

fleren noen geen bolftomen gelobe toMen toefleïïenen
te Mm : maer W toas? berfce ban Daer / toant fo uit Den ring laten gaen/ Dan boo? Imrbe tooo?Dcn/Datfe
&aeft fp op dc #euï>e genomen toaren / fijn 3P terflonD feiöen/Daer ftan geen f.u»fjliamcgefcl)iebcn of top moe?
berDalcn om ten Daer 3tjn / om te Dineren en affifleicn De publicatie/
toillcnDe tic faftenocD
in Deii'ringncflorcn/cn
ouutcntie
?
geDoo
egeen
Daer
té
iicn te inDÜcêren/fo
toelft DnnnocDnict genoeg toasyen Deeft Daer op De
iDtgc 't25urgemccficcten
getoc
Dan
niet
met nllc» getoeeft/ maer en fijn
laetfïcn gcfeiD/ Dat moet <23oD ge?
Dreigementen acl)oo:t / en boojtg niet anbers roepenDe «lacgt 3ijn Dat top anDer£ geen gelobe Ijebben/ en
ban af/ af/ af/hamcmiijfi b'impoftcn : en alfo De 2öup mitijoten een toeinig opening geftregen en De gemeente
rteren Daer alfo Doo?-IatenDe/ Hebben Dun gebolgt met een
gemeeftcren berfoeftten 't felbe te mogen rappo
Dcrt grote menigte en gcD^uté al in toantroutoen en toa?
aen 't collcgie ban Den ftaDe op 't^taDDuté bcrga
n
totlie
ntf
3tjnöe / fo Debben Dc gemeente Den fulr geenft
penen ftomenDe met Daer benDclcn op De plaetfe / roe?
toe laten / fjun DouDcnbe Dateltft in Den ring Datter me*
gocffec?
fal Datelijft
ff IjeiDen
nietalfo
top fullen
penDe 3ün/
inanö uit mort^ '7eggenDe Dat f? alDaer lp Daer fou? 1 meert
geblcben/en
oefs opofDeDetplaetfe
en fijn
Denbliiben/tcrttjDtoefpgeeonfenteettennTetRloti-lui?
SS5?
fcinge mettee DacD alle D'impoflen afgefïelt fouDen De publicatie ban Dat alle Dcimpofien af toaren /aen* $>umt&t
ïiebbcn'geltjHD'felbe met ftlobluiDingeingefïelt toaren» geï)oo?t/ en Daernaecrfi gcfcDeiDen/fonDer Datter in tem
«cntoillenbebcrDalcn Det anDer poinct ban Daer ber? Defe grote tumulten eenig nienfcD DooD geblcb en ttf/Boe Jf"*8*.
foeft /riepen /Dat en gact ons niet aen/ fp mogen fcD?D* toel Det op 't poinct toaov en ficlj liet aenfien Datter<©e0i>?ongen
een JfïJ, ,
bentoat fp toillen / top en toillen niet anDerg Debben , grote bloebftonfttgcfoube Debben mogen bolgen.
Dan alle De impoften af/baerom fijn top Dier genomen:: anDer en bolgenDcn Dag Debben De «öntfangers en Jjjojj|«
riepen Daer meDe niet anbers ais onfinnigemenfeDen/ 1 Collccteurg ban Den impoften en generale miDDelen Sftaaï
af/ af/ af/ af. <Dace beneflfengté Defe rafernponDer Dei aen De fjBagiftraten berftlaert/ niet langer optjunwu
comptoiren te Do?bcn fitten / om De grote b?eefe en pe?
DooD / D?ingtfe DooD/ me? riculen
gemeente geroepen / Dnngtfe met
fjaetölyfë: toant De guaettoilligen niet alleen
te
Daer geafifociecrDe
ncnöe De 25urgemeefïcren
Der
Staten
impoften/ tot Der Staten particulire faften
berpletren totterDooD toe/ toaer D002 25urgcrmeefïe? gcDeftineert / maer ooft Dc generale miDDelen en onDere
ren genoot-D?uftt toaren De trommelen teDoenfïacn/
om geijoo? te Debben / 't toelft gualijft toasS te benomen/ j fanen/ Die tottetoilDen
inacnDUjuc
quotefulj:
banDatMtrecDt
geDebcn
betalen/
Daer meDc
De
öoo? 't groot geftrijs? en getier ban De gemeente/ en to02öen/ntet
Staten
ban
ötrecfjt
Det
miDDel
toaiS
benomen/
om
SüS?
Debbenbetcnlcflcn talitcr rjualiter geDoo? geuregen/
fciDcn tegeng Dc gemeente/ Dat rjet gene Daerberfocljt Daer maenDIijfte Quote te furneren en op te brengen. W. turtott*
toeiD / in De macljt ban De ^tab niet toatf / maer ginft DettoelH DelïSagifiraten banötrecDt Denp?inceban ««t^»
toe Staten en De geDeelc i3eneraliteit aen : toaer op fp ©rangienDen %i 3iugu{li i?8?.ftyio veteri Debben £ §.
allé roepenöe /booj anttooo?Degaben/top enljebben üeraDbertcert/ met ootmoeDig berfoen en beDe/Dat vangfen
met Dc^jtaten niet te Doen/gp luiDen fullet Dier moeten
met al? öe8c'e'
toilDeberfienDerfafeett
Daert'n
<6enaDe
miDDelen /atë
De felbe
na geiegentDeiD
Sn ai?e
3ijn 5purfïelijHe
confenteren eergp banljiergaet: Daer op De 25urge- fnlïie
bebinDcn
fouDc
te
beuoren.
faften/
en
tnecjteren en Ijaer geaffocieerDe toeDerom feiDen/ 't fel?
<DefahenalDujs binnen Htrecnttfaenbe/ nonDecen j«fw
be in Ijaer maent niet te 3ijn : D'anDer Daer tegenjs roe?
penDe / alö u confent alljier gegaen Us/ fo ié Bet ontf ge? pegeltjB berfï anDig menfcD toel begrijpen / Dat Det alfo K^
noeg / top toeten raeD totte rede : feggenDc boo?t;S / top niet KonDe blijben/ en Dat Det gene De SBagifTraet alfo m m
toillen De reltebanDe fiBagiflraetooh toelBier Dalen met getoelD afgeD?ongen toas?/ niet mocDt blijben nocD «««we
met Den Secretaris* en Doen met Daeraté top metu
bcftaen/felfsf De gene Die toel oojfaefe toaren getoecfï [f"/"'0j
DoenDefijn: toaeropDe25urgemcefteren fciDcn/Doct banDet'famenBomingeDer25o?gerenDaDDen
Die me*
Dat niet/ maer laetonö gaen bp Daer/ top Dopen tjefanc ninge niet gefiaD/ cnDaDDentoel fecreet ja opentltje
te brengen tot u tontentementc / toant Dit té een fane berou / Dat Dc fane in fuïDer manieren afgelopen toa&
ban CjuaDen cremple/en alle beloften alDu0 gcDaen fijn <Dc ^opluiDen/25ebelDcbbercn en ftotmecfïeren fpja^
ban gcenDer toaerDe j toaer op De gemeente infifïeren? ftenbaftmetDcnanDeren/toat remeDiemen befïbtn*
fcc ijaer boo?gaenDe p^opoofïen / riepen toeDerom ober Den foube om De fafte toeDerom op Den ouDen boette
iuiD/ af/ af/ af/ fonDer na eenigereDenen te toillen ber? mogen bjengen /Dan toifïen generemeDie om 't felbe
(ïaen. €n na lange p?opoo|ten / goeDe DeDuctien en re? aen te bangen/ b?efenDc boo? nieutoe rommotie en op*
monfirantfen Die De 23urgemeejterenDeDen/foi^ten roer. €bentoel iss De fafte binnen eenige Dagen Daer na
Icften bp eenDer geroepen; tegeniS Dun/ banu beloften alfo beleiD / Dat De J^opluiDen/ 25ebelDebberen en öot?
tö Ijacfi genoeg af gefeit / toant gp fulr recDtcboojt toel meefïeren aen Dc 25urgemeefïeren feïf^f berfotDten/
te nennen geeft/ mette bïautoe roeften Die boo? Dc poo?t Datfe Dc afgeD^ongenc publicatie/ Daer meDc alle De
geftomen 3ijn / en meenen in te nomen / Daer meDe De? impoften afgefïelt toaren/ toeDerom bp nieutoe pu*
noterenDe Debane ruiterenDie optc repartitie ban De blitatk fouDen te niet Doen / fp beloof Den De lEagifï ra*
Staten
ban atrecDt Dat
(ionDen/'ttoelfteen
tooo?Dtoaö ten met Ifcjf / OoeD en bloeD te affifteren : mit.ö Datfe ah
fo berretenDerenDc/
De gemeente Daer Doo?occafic
ïeenlijft in Dc felbe publicatie fouDen berftïaren / Dat De
fonDe batten om Den 25urgermee|ïeren met Dun geaf? i.fiuib. opeen muD0e3©eitto7 en De ?. fiuib. op een
focieerDe ban De iiBagiftraet opter DaetDooD te Doen muDDc Hogge fouDc af 3ijn. 3ClfoisSgoeD gebonDen/
flaen/al Doe toelDcfelben roep ontoaeracljtig toaö/ Dat men notlj eerDc CommiffarifTen ban De P?ince
baer op De25urgermee|ïeren ooft niet Dojften anttoooj? ban <D?an jen gnamen/ De naboIgenDe publicatte/Daec
ten / om De gemeente niet meerDer te irriteren / toant b^ Dc boo?gaenDc afgeD?ongen publicatie te niet ge*
fp Doel) fuljc boo? toaeracDtig geljouDen fouDen Debben. Daen toerben/fouDc Doen /gelyft Den x ^cptemb?isi
€n fïenDe Dc 25urgemeefteren Datfe alleniSften^ in ouöeflijlof Den n. nieutoe fujlgeDacnté/inDer boe
meeeDeren bo?Der periculen rjuamen/ enboo?oogen gen Dier naboIgenDe.
geen anDer Uttftomflefagen/ Dan De DOOD Of Det tonfent ALfo de Schout, Burgemeefteren, Schepenen en ©Ufifff»
te moeten Dragen/ Debben Daerom en OOft Om Dattet te> «".Rade van de Stadt Utrecht , reprefenterende 't Lic- tte 6in*

genjs Den nacljt ging/ Dat belc ban Dc gemeente D?on
van der felver Stad, mitsgaders de gemeene Hop- nE,L^r'
ften toaren/ en men boo? anDere meerDer inconbenien? haem
eprefer van de 8.Bor- J^jj, gp
luiden, Bevelhebberen en Rotmeefteren
tenbcöucDt toa^/ ontoillig tegen DaergcmocDalDaer ger vendelen , en de ganfche goede gemeente der felver benï
tonfent geD?agen ban D'impoflen te fullen afflellen/ Scad,ge(ien en datelijk gefpeurt hebben in wat grote BflU«rt/
met toelft confent fpalönoclj uit Den ring niet ftoftcn fware inconvenienten en periculen de voorfz. Stad en tc „jetp
Bomen: maer Debben eenige ban DareDienaerg moe- d'ingefetenen van dien eenfdeels gevallen zijn en noch geöaett
ten uit fcnDen/D'ccne omDeftlofttcrftont te Doen lui?
apparentlijk gefchapen waren te vallen door decom- ^etöftr
oen
/en
D'anDer
om
De
publicatie
te
Doen
fclmjben/
motie
oproerte die den zo en 21 der verledener q^bw
De
DcrDeom telioorenof Dcftloftooft luiDe/en Daer ban maend enAug.
alhier geweeft is, alfo dat vermits de grote Weatie
rappozt te Doen/ fo alDaer geen gcDoo: toasVen rapport
confufie die daer was onder de gemeente, men op het ban öen
geDacn 3ünDe Dat De ftioft liiiDe/'t toelft omtrent 6 uren point
was van een grote bloedftortinge,en dat deneenen ^0 \^t
toa.ö 'js abonts / Debben Dc gemeente De ?5urgemeefte - borger den andren jammerlijk vermoort foude hebben, ttxU
ten
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ten ware dat God Almachtig genoeg miraculofelijk
fulx verhoed hadde. En dat leer te beforgen is, dat
fo verre tot gelijke inconvenienicn niet verfien worde,
dat den vyand xijn profijt daermede doen, en op een
tijd door fuiken tweedracht endiibrdre hemmeefter
van de Stad foude mogen maken , tot grondige bederffeniflc van alled'ingeletenen van de voorfz fta^ en omleggende landen , dat ook d'afftellinge van de Impoften
die de gemeente die van deMagiftraetop den voorfz
ai Augufti, door vreefevan meerder en fwaerder inconvenienten afgedwongen heeft, nietalleen ftrekttot
ruine en bederfrenifïe van der Stad en Landen van Utrecht, maer ook van alle de Geünieerde Provinciën, als
de gemeente der felver ten exemple van de gemeenten
van Utrecht (als feer te beforgen is) ook haer Overheid
/ouden willen dringen d'Impoften af re flellen , fo daer
uitapparentlijkeen nieuwe Inlandfe Oorloge tufïchen
deMagiftraten en Overheid met alle goede Patriotten
jegensde moed-willige gemeente foude volgen ,om te
verhinderen dat haer middelen van defenfie jegens den
vyand benomen , en de landen alfo confequentelijk tot
een proye van de vyand verlaten en gegeven fouden
worden , dat nodelijk foude moeten volgen d'Impoften
en generale middelen afgeftelt fijnde. En alfo de burger Hop-luiden , Bevel- hebberen, Rotmeefteren en
goede gemeente defer Stad , 't gene voorfz is infiende ,
door de voorfz Hop-luiden aen den Raed doen verklaren hebben, dat hun leed is 't gene by een ige quaed-willige op den ai Augufti voorleden, aengericht is, en
over fulx verfocht dat de publicatie op den voorfz 21
Augufti gedaen,met nieuwe publicatie gecafïeert en geannulleert foude worden,en d'impoften mette generale
middelen in trein gehouden , tot dat de fake verlichtinge lal mogen lyden, waer toe men eerft-daegs vorderen
en volgen fal, dat de rekeninge van dien gehoort en gefloten werden. Belovende te dien einde den Raed en
Magiftraet defer flad met lijf,goed en bloed by te ftaen,
en dén genen die daer tegens metter daed yet foude willen attenteren , te helpen wederftaen en flraffen na behoren. Sois't dat mijn Heeren de Stadhouder, Schout,
Burgemeefteren , Schepenen en Raden defer Stad, hen
vertrouwende op de goede wille en genegentheid van
de voorfz Hopl uiden , Bevelhebbers , Rot-meefters en
goede gemeente,en om de voorfz peryklen en inconvenienten daer de flad en landen van Utrecht , mitfgaders
d'andere Provinciën , als voren in foude mogen vallen,
te voorkomen , gecafïeert en te niet gedaen hebben :
cafleren en doen te niete by defen , de publicatie op den
Ti Augufti voorleden op 't af- fteüen van de Impoften
door bedwank gedaen. Verklarende en ordonnerende
datderStad,Staten Impoften en generale middelen haren cours en loop weder hebben fullen,in fulker voegen
alsfy voor date van de voorfz publicatie gedaen hebben ,waer na een yegelijken hen fal weten te voegen en
reguleren op de poenen begrepen in de ordonnantien op
yder faken refpeótivelijk gemaekt. En fo aen 't gene
voorfz is, niet alleen dendienft en welvaren van der
Stad, Steden en Landen van Utrecht * maergeneralijk
van allede Geunieerden Provinciën hooglijk gelegen
is, So gebieden en bevelen mijn Heeren voorfz voorts,
dat hem niemands onderwinde den Colleóteurs van
Stads wegen geftelt , of Pachters der impoften en generale middelen ter caufe van hare collectatieen pacht , of
yemand van de Magiftraet , Hoplieden, Bevelhebbers,
Rotmeefters of gemeente defer Stad ter caufe van defen
in eeniger manierente injurieren, mifïèggen ofmifdoen, met woorden of met werken op lijf-ftraffinge , of
ander arbitrale correctie na gelegentheid der faken. Des
fal der Staten im poft van de tweeftuiv. opeen mudde
Weits , en drie ftuiv. op een mudde Roggen , fo vele de
Burgerye hare eet-koren aengaet , 't einden dit lopende
faifoen j't welk Vidtoris toekomende uitgaen fal , af en
teniet te wefen.
G. van der V,o ort.

T\€n roep bnn befe beroerte liep terftonb al 't Hanb
•^öoo? / en De bpanDen ban 't 3lanb focBten Bier me>
&eBaerp?ofijt^ Doen/ en BaDben toel getoilt &atfe op
anDerenplaccfenoofe alfo te gemeenten BaDDenfeon*

, nen op öe Deen brengen / Dan Bet en toilDe Ben fo niet
geluclien. <©e Staten ban ötrecBt Bebben De ttoee re mier
monftrantten BenlieDeuobergelebert beanttooo2D/enaiItto,
eertf op'teerfïe artfeul ban De cerflc remonflrantt'e/ te uan"
fcggen
fp Dat f»feniettoefen
gelobenfouDe/
Dat inDatter
De ^teDen
J^tA> De ^ta'
lanö eengebjuï
geen ban
toicljttge [Jffl
nocBftoare fanen /'t gemeen toelbaert ofte 25o?gerije opteer
aengaenDe/geDaen/ofgerefolbeerttoojDen fonDerDe $e ™'
^cöutter
pen of<©tlDen Daer ober te roepen of te Bo* ffiant(e
ren /en (toaertnooD)fouDe mogelijk ter contrarie toel m
bltjnen/ alg Dat men in J$ollanD getooonlijfe tja" alle pjfW
totcljttöefafeente refolberenen befluttenbp De©?oet*
m'
fcBappen ban DefïeDen/Dieban ouD0 Daer toegeo?^
Donnccrt3tjn/en confifiecen fn fener getal ban perfonen gefeofen uitte befte en notabelfte ban De Bosgerpe/
gelijfe atë binnen atrecBt i$ Den aaeD ban De ftaD / Die
boben De 25tirgermee(ierjS en <0erecBte confifteert in
a+. perfonen / Die uitte gemeente genomen en geftelt
toojDen / en De felbe in effecte repjefenteren / fulr Dat De
gemene
Ben Daer
meDe / enban
met De't gene
De fel?
be
Doen bo?gerpe
enbefïuiten/
ten eremple
fteDenba
n
J&ollanb / toel beljoo?Den te tyeben te ftouDcn.
3©ant Datfe feggen / Dat De bo?ger ^opluiDen en Bare ©ebelfjeuberie? 30uDen genomen ujn inplaetfeban
De
^cButterpe/
te toefen geftelt
Tribuntoo?D:
i piebis,toantge*
't felbe
geïoben
De Statenen 3ulr
niet /foalfl
nomen Dat berftaen fouDe mogen too?ben / De ac Jjt borger benDelen in plaetfe ban De ^cButterpen opgerecBt
te 3tjn / fo fouDe Daer niet uit bolgen/ Datfe Daerom fou*
Den3tjn Tribuni piebis, foDeni$aeDbanDe&taD/Die
genoeg al gefteel uit De25u?gerpe/ of expiebe geno*
men too?D / gefurceDeert & in plaetfe ban De genen/ Die
men Dp Der föomepnentijDen Tnbunos piebis placD
te noemen / en Die op alle fafeen De politie/ neeringe/ en
toelbaert ban De ftaD mmljt en intooonDerö ban Dien
aengaenDe/niet alleen geBoo?ttoo?Den/ maer Daerttt
oou fiemme en opinie geben / fo toel a& eenige ban De
55urgemee|ïeren en <0erecBten/ en opficïjt nemen Dat?
ter niet geljanDclt nocl) befloten too^D / Dat tot p?ejuD<?
tic ban De gemeente fouDe fïrecnen/ of Daer Doo?Dt
gemeente boben De reDen beftoaert fouDe mogen tooz*
Den j en Doetoelt De Staten niet roert/met toie De |Ba*
gifiraet en SaeD ban De fiaD ötrttijt fjacr fanen trac«
teren of communiceren / (Boe toel fp niet berftaen Dat
Daer in eenige nieutoigBeiD beBoojt geplrcgt te too?^
Den/fonDer belieben en confentbanDe Uoac<©berig*
BeiD en Staten ban Den ïanöe / of Dat De Staten met
pemanD Bare fafeen befjoren teBanDelen/öan met De
Ifêagiftraten ban De StaD en SteDen / fo 3? ban ouDjï
getooonlp 3ijnte Doen) fo nonnen nocBtanö De«§ta^
ten niet laten De gemeente te aDberteren / Dat in De Ke*
public ban tornen /De Tribuni piebis ober alle fafeen
niet geroepen plegen tetoo?Den; maer BaDDen alleen
macBt en autoriteit/ om als? Daer iet bp Den föaeD befloten toas-v Dat tot ndDeelban De gemeente fcBeen te
ftrecfeen / aen Den felben ftaeD te tnterceDeren / ten ein*
De *tfelbe gebetert mocBttoo?Den /en te Dien einDebe
SaeDteDoen laDenof tebergaDeren/ enalDaer Bare
beftoaernifjen te pjoponeren.
^atoofe't getal ban
Tribuni piebis, binnen De
ftaD ban tornen /niet De
toasf boben 10 perfonen
/Boe
toeVDie fiepublijc fo groot en macBtig toasv Dat 51» ge*
noeg De ganfe toerelD onDer Baer fubimk BaDDe/ fo Dat
in Defe mepublpc/ DfeoptDuifenfte Deel bp tornen
niettegelijfeen ig/ in allen geballe/fo men Dengan?
fcBenHaeDDiein 40 perfonen confifteert totDeföege*
rtnge niet genoeg geoualificeertfeenD/ genoeg bcljoo?t
te toefen 't getal ban De 8 l^opltiiDen.
5^e toelfee fo De gemeente niet genoeg ig/ Dat Bet
meerenDeel ban BcnlieDen in Den aaeD fit/ Delfèa*
giftraet apart met befeoo?li)fe^ reberentie foube mogen
rcmonftrcrcn/alö Bern Dunfet Dattet iet in Den SlaeD
(Daer alle Staten fafeen oofe getracteert tocrDenjge?
BanDelt of befloten too?D / Dat De gemeente te nafouDe
mogen gaen / om Daer in te booten te too?Den na be*
Boren / Dan Dat fulr Doo? meerDer getal foube gefr Bie*
Den / fean een pegelijfe toel merften / Dat niet in taenoen'
fouDeDan een gtoot tmftroutorn/ nietalleen bpDen
fiaeD
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tfaeD ban be ^ttiö / n»oer ooft op öctooosfe. Üoplut?
Den /Daer uit in'tcmöemctöocöö foute fïacnte bcr?
tóacDtcn / mfltt tod een confufl'e ban alle goeDe 0202e/
en politie / en beraebtcringe ban De gemeene falie / bp*
fonDer ais tic aemeente ban De «gtcDenban nSCmerS
fouDen
gelijfte
ban
o2t
|Bontfo
en
r,
3©i)ft
/
oU
fienen
(F
J foo2t/
töiilen p2etenDeren/ als fp ten eremple ban De gemeen
fouDen
rebenen
te ban atrecDtmogeujft en niet fonber
mogen Doem
.
. _
<Cn fo [jtec uit blijftt Dat up 't boo2f3 ecr(te arttctil een
ongefimDccrt p:cfuppoo|t gemaeftt to02b/ itanmen
toelbcrftaen/ Dat De naboIgenDe articulenuit fulften
p2efuppoofr niet bolgen.
>. ^^
De ^tafeggen
/
j§o beel Det ttoeöe articul aengaet
acljtftc articul ban De naDer unie t'öt=
alfo Oet
ten / DatpgereeO
t/ Den x*. gjanuarp 1 ? yp.meDebjengt/
recljto
Dat ten einDemen t'alicn tijDcn foube mogen geafltDe
ftet toefen ban De tntooonöers ban Den 3IanDe/Dat
ïntooonDerSban elueban DegeunieerDe $20bincien/
ftcDen en ban De platte lanDen binnen De ttjD ban een
maenö na Date ban Dien ten iangften gemonftert en op
gefcfoeben fouDen tooien/ te toeten De gene Die toaren
tuffém 1 8 en 60 jaren : om De DoofDcn en 't getal ban
te
nftomf
ter eerder
Daer nageojbo
fijnüc /bozDer
n noten
Dien Degetoete
n/alS
te to02be
nneert t'fame
Dontge
üan
tot De meefte befcBermeniffe enberfeftertljeib ban De
getiniecrDe Sanöen/fouDe bebonben to02ben te Dienen»
3bat Dacrom De Staten ban Den lanDe ban ötrecljt bcgerenDc 't boo?f$ articul te effectueren/ goeD gebonDen
en gerefolbeert tjebbenopben 14» 3feb2iiari Daer na
bolgenDe/ Datmen bolgenDe 'tfelbe acDtfte articul De
boo:f3 opfc&ijbinge Doen fotibe/gelijft fp tot De monjleringe ban Dien/ ooft eenige gecommitteert Debben/Dacr
Den €olonel een af toas / De toelfte ooft Daer commif*
fie eeeft ten platten lanDe boltogen / en alle De opgefe*
tene ban 't felbe opgefcb?eben öebben / uit De toelue De
Staten Den belaft Debben op te teftenen De gene Die
becjuaemfï fouDen toefen omtoapenen te Dragen/ ten
einbe men De felbe/ ingeballe bannooD fouDe mogen
emploperen/ tot Defenfie ban De =£anben niet alleen te*
gens Den bpanD/maer ooft tegens alle onbeDoo2ljjfte in?
UafiebanDen Staten firijgs-bolft/ DatfonDer o?Donuantfcof confent ban De toettige <©berigljeib in Den
ianDe ban ötreebt fouDe mogen ftomen/en tot Defettinge ban De ftleine «^teDen en anDerfinS/ na Dat De gelegentbelD Des tijDS eifcDen fouDe.
€n fo onlanr Daer na / ais in De maenb ban fBeert /
De ruiters ban Den <0?abe ban ütoartfenburg / onDer
't DcleiD ban Den <*5?abe ban ^oijcnlo in Den lanDe ban
Ötrecljt en©elutoe bielen/ onDer berel Dat fp ïtëae?
ftdcfjt fouDen ontfetten en in De felbe Eanben Den ge*
Beien fomer bleben leggen/ fonDer te toilienoptrecften/
ïjebben
De Staten
't boo?f5DaermeDe
concept niet
boo?ts te toer*
Be
ftonnen
(tellen /maer
gefuperfeDeerttot
Dat De ruiters bertogen toaren/ en Deoben terfïonb
Daer na De boo?f3 geDeputeerDe Daer commifTie Doen te
toerfte (lellen / en Den x 6 j&obenrtms / D002 IjaerlieDen
öeDeputecrDen op Die ban De ©elutoen Doen berfoeften/
Dat fp Daer Dupfluiben / of immers eert Deel ban Dien /
op toapenen fouDen (tellen/ om gelijtier DanD ais eeni?
ge ruiters of folDaten tegens toil en confent ban De
$20bincien in De boo?f5 SanDen fouDen ftomen/ De felbe te Belpen (teuten en fteeren .* en berfjalen boo?tS al?
Bier/ toat Dien aengaenDe tuflfcDen Die ban De ©elu*
toen / Die ban 5CernDem / en De ^taten ban ötrecDt in
De jaren 80/8 1 en 8x. gebanDcltiSgetoee(t/totbefcOer*
minge ban De platte-lanDen / en Dat bp DenlieDen
't benDtl Daer a^eerDenburg Capitein ban is/ mitfga*
Ders ilitmeefter Cool tot ioopeerDen/Dienatot 150
geangmenteert toaren / aengenomenfün getoeeft.
<£n fo naDerbanD Defe EanDen obertogen toecDen
mette ruiteren ban 5prenS/€lDerb02n/Cöaftelct/Hiimbucg / etc. met De folDaten ban De J|eere ban 5Sienoo2t
en eenige anDere / tegens erpjeflTe toille ban De EanbracD / fonDcr aenfcliou te nemen / Dat De boo2f3 Staten
IjenlieDen maentujfte quote betaelt fjaDDen/en Dat fp tot
mcermael als De boo?f3 ruiters in 't lanD geballen toa*
ren / een merfteiöfte fomme ban penningen opgebjacDt

riaDDen/ om Daer af ontlaft tè toeröen/ fiebben De
Staten goeD gebonDen DatfeDeboo2S'3. banen rupte*
ren en ftnecfnen
repartitien
(taenDe em^
ploperen
fouDen/opomIjaerlie"Den
De felbe rupterS
en folDaten
uit
betlanD te fteeren/ en toaert mogelijft met affi(tentie
ban De ö"ifiuiDen/Daer uitte berb2ijben/ en fo D^m
Docbte Dat De felbe noclj teftoaftfouDcn mogen toefen/
beüben nocljaen Dieban^ollanD berfoebt afTiftcntie
ban eenige benDelen folDaten / Die Den ooft geacco?*
Deert fijn getoeeft. ^Dan ais De boo2f5» rupteren tot la(ïe
ban De Staten ban ötreebt (taenDe in 't lanD geftomen
3ijnDe / geen aflfiitentie Dabben ban folDaten / en alleen
ooft met D*t benDel ban 3©eerDenburg niet Deftaitö ge^
noeg toaren/ om fulfte menigte ban rupterS en folDa^
ten/alSin'tlanD geballen toaren Datelijft Daer uitte
D2ijben/iS goeD gebonDen getoee(t Dat men met Die rut?
teren en folDaten DanDelen fouDe/om DcnluiDen met ge*
maft te Doen bertreeften/gelp geDaeniS/en nebben
De Staten ban ötrecDt Daer toe gefurneert / fo bp an?
tictpatie ais leenmge/ een merftelijfte fomme ban
penningen.
€n fo De EanDraeD te raDe bonD om merftelijfte re?
Denen en confiDeratien / 't regiment ban Den l^eere ban
jföienoojttccafferen/enDatfe Den lieten Dunften/ Dat
Jet benDel ban hopman 3BeerDenburg/met Debaen
ruiteren niet genoeg toas/ om 't lanD ban gtrccDt
boo2tS aen ban gelijfte onbeDoo2lijfte inlegeringeban
ruiters en folDaten te bebjijen/ Debben De felbe ,§ta?
ten Doen aengeben/Dat 3pomDeS toille /en ooft om
te berftoeDen Dat De afgeDanftte folDaten ban De l&eere
ban $ienoo?t/gecn foule in Den lanDe ban atrecfjt
fouDen Doen / goeD bonDen Dat fp luiDen nocD een ben?
Del folDatenaennemen
ban 200.fouDen/
noppenopt'Dare
op Daer
repartitie
De felbela(teen
boo2toaerDen
en conDitien ban De platte lanDen te beb2üen/ etc. ais
't benDel ban^BeecDenburg aengenomen toas/toacc
toe
De boo?f3. JanDraeD gerecommanDeert Beeft ^op?
manüenop.
<Bt boo?f3. Staten /of Degene ban B^ïu<öen Dte
Doen in merftel^ft getal bergaDert toaren /bemerften*
De Dat De boo?f3. inlegeringen Dagelöjc meerDer en
ftoaerDer Dielen / Debben naDer met Den anDeren in De?
liberatie ge(telt Doe men Dier tn fouDe mogen remeDte?
ren/en i$ alSDoen bp maniere ban aDbijfe/ be(ïoten/Dat
men'tboo?f3. benDel ban xoo. ftoppen onDer [jttbe*
leiDban^oljan Senop/fouDe aennemen in maniere
boo?f3. Dat men De ruiteren ban €ool fouDe ber(terften/
en Datmen een Deel Dui(!uiDen in toaertgelt op ? o. (tut'
berStermaenD fouDe aennemen /ooft ettelpfteb02ge?
ren uit De &taD en (teDen / en Dat men b002ts fouDe beginnen opte recDten feftere benDe in De o^Donnantie op
De goeDeren Die mengee(telpfte placD te noemen ge?
melt / en naDer aDbüfe / toat men De boo?f3. folDaten en
Die ban De benDe ais fp in erpeDitf e toefen fouDen / ge?
benfouDe/met
men ban alles aenalle'tbo?DerDatter
alle De leDen ban Deaenftleeft/enDat
Staten rapport
Doen/ enboo?tSterecr(icrberfcD?ijbinge op alleSuit?
terlöft refolberen fouDe / en te Dien einDe De gecommtt?
teerDen / Die op De berfcDzijbinge gefcDiftt fouDen too??
Den autDo?iferen/om Deboo?f3» fafte uitterlüft te De?
(luiten.
SCcljtecboIgenbe'ttoelft De Staten op Den xi. j|o?
bemb?is 1 y 8x. berfcD?eben 3tjnDe fouDen befloten Deb?
ben/ Datmen bolgenDe 't berfoeft ban Dc^anDracD/
nocD aennemen fouDe fict boo?f3. benDel ban xoo. ftoppen en ïienop Daer ober Capitein pellen/ mits Dat
bolgenDe De pjefentatie banDe ïantraeD/De ttoee Delen
ban folDpe bp De Staten geD?agen / en Dct DerDen-Deel
blübenfouDetot tó(teban fijn^oogDeiD of De €5ene?
raliteit: DatooftDeboo2f3.$ienop bpfefter renberfael
fouDe beiobenboo? Dem/3öne 25ebelDebberenen fol?
Daten/ tot bermaninge ban De Staten/ De SanDen ban
atrecDt te Delpen DefcDermen / tegens alle ruiteren en
folDaten / Die fonDer eenige toettige o?Donnantte ban De
Doge «DberDeiDofanDereDieoberDe ïanDenbanöt?
recDt te gebieDen Debben /in Defelbe LanDen fouDen
mogen ftomen/ of anDerfinStnDe felbe eenige onbe?
tnea/
Boozüjfte eractienof concuifien fouDen totUen boo?ne?
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mm/ tut p'eittbicf e ban be boo2f5 lanben/of tot berft02*
€n fo in 't begin ban jfêeert toebereen mcettoïHi*
ttnge ban be micbelen tot be gemene faften gebefli* gen inbal ban ruiter* en folbaten gefebtebe/ fün be
neert/ en alfo confeguentelijft tot beraeftteringe ban öcr Staten in pofte/om baer tegen* te boo2fien/befcl)2ebcn (f°ua.j
folöaten betalinge: öat fp ooft be boo2f3^taten of Daer*- getoeefï tegen ben ? »ert. <©ptoclfte befeB2tjbingc
alle be&tebenberftlaeröen/ batfe Daerbojgeren niet
lieben <0eöeput eerben fouben affïtferen in 'terecute* Dabben
nonnen bertoilligen om tot aflïtfentie ban be
een banbe mibbelen ban contributienoberbeboo?f5
lanöen 0? be Staten geacco?beert en uitgefet : batmen platte lanben uit te treeften/ en bat ooft be Jobber*
boo2t*boben De boo2f3 folbaten 400. banbe erbaren* fcDapinftlein getal uit quanten en Klein beboirgebacn
fte til be faften ban ber oo?loge/ mitfgaber* zoo fo uitte Dabben/ in 't opjecDten banbe benbe bo?en berbacit/
^tab al* ^teben foube intoaertgelb aennemen/op Debben be Staten gepjotefïeert batfe boojtaen baeO*
een öaelber ter maenb / en be felbe onber ^opluiben en ten in gelofte faften t'bui* tebnjben en<0ob Stlmacli*
benöel* berbeilen / om ten fijne al* boben Dencffenö be tig beconferbatie ban be lanben te bebelen/ fulral*
boo?f5 ruiterpeen folbaten geemplopeert te toerben: bacte baec ban bjebec mebe bjengt : berDalen boo2t*
batmen boo?t* be boo:f5 benbe foube beginnen op te alle bet bcbötr bien aengaenbe bo?ber gebaen met bie
ban ben lanbe ban <0elre/ fo bat be gemeente baer
recDtenttoe/ en
om al 't felbe teeneffectueren
Bebben
uit Col*
elfte uit
toel ftonnen bertfaen/ batbe bootfebjeben benbe(laet
gecommitteert/
onber anbere
uit bet
lenom
geenblau p:etert/ maeromgetoicfitigc reöe*
iegle ban ber ^tab/ 25ernt &tel hopman/ en 3©illem
ban ^jielenburg fiaeb.
nen fijnaengenomen getoeeft. <£n fouben be Staten
IBaer fo be 2&o?ger* ban ötrecDt nabecbanb ftlaeg* toel begeren/ batbe gene Die tiefe remontfrantie ge*
ben/bat Daer benbelen boe: Det aennemen ban be boo? maeftt Debben/ fouben naemftonbig toillen maften be
ftfceben benbelen fouben geftoaftt toojben/ Deeftmen <©ebeputeerbe banbe Staten /baer op fpfeggenbefe
gebefifteert baneenige folbaten uit be bojgeren aen te btffibentie te Dabben/ entoaerom meer op benluiben
nemen/
en goebgebonöenb'aenneminge
te boen ban op anberen/ nabemael baer op fo menigbulbige
uitte
platte
lanben ten getale toe ban yoo alleen
fjoofben/en | communicatien enbefcD?ijbingen gebaen en geftouben
batmen 't benbel ban Itëeerbenburg ter geïegenber tijb fijn getoee(L
beefterften foube tot 3 ao Doof ben / gcljjft bit ooft al bp peggen mebe be ftlactjten bp ben ^opluiben of bö2*
Dm <0ebeputeerben boltogen i*.
geren gebaeu/ ban bat boo? Det aennemen ban be boo:*
UU alle toelfte refolutien alle berftanbige onpartij* fcl^eben folbaten / ïjaer benbelen geftoaftt fouben toerbtge mogen
of ber Staten
intentie/ inanbere
't aen* ben/
eenblau
nabemael Dagelijje
nemen
ban beuerftaen/
boo?f3 benbelen
uit be Ijuifïuiben
ben toerb
/ bat pjetertte
ban toegenfijn/
be <0eneraliteit
folbatengele>
uit
getoeefti*/banom be platte lanben tegen* benonbe* be b02ger*ber^tabaengenomen to02öen/gel(jftrtien
jjoojlüften
ban ruiteren
enftnecDtentebeb2(jöen/
't felbe nocOen3Cfing
onlanr €nte*
geboogtgebaen
ijeeft bp
ben Bjcze
ban
eniutijbe inbal
bannoob
bolftbp beOanb
te Debben/ baec 1I i&penoojt
te toerben
/ fo ïjaömebe men be Weine ,j§teben foube mogen befetten/ en benbe Staten ben ï|opluiöen nocDtansf baer in totalen belieben/ toeten ooft ban geen anbere beloften ben
battet felbe alfo fp mag beneffenjS 't gene boo:f5 isf/baer
^opluiben
gebaen te Debben/ ftonnen baerom niet ge>
uit blijften/bat af Doetoel öe gebeputeerben tot be boo?f3
fafte bare neerfligbeib gebaen Dabben / om be refolutie lobenbpbe25urgemee|lerenbe toefeggingein't y ar?
ban ben 1 1 JSobember in 't toerft te flellen / en baer op u'cul bermelt gebaen te Debben/ noclj en e* in b'aen=.
boo?f5 niet gebaen fonber abbü* ban tm
berfcöeiben communicatien gebouben Dabben / nocö- neminge
tang toantbebonöentoerbe bat opbenboo?f5 »» «föo- föaebber^tab/ en confecjuentelöft niet fonber Wtm
bember/ niemant ban boegen be ftleine ^teben gecom* banbei|oplufben/ baer ban'tmeerbeel in benöaeö
pareert baas/ ban alleen ]$enrift2&ot ban toegen hit fit/ enDct contrarie foube/ be$f noob fijnöe/ bp be^
ban 9$mecffoo2t / enfienbe batbe boo2ft inlagen niet ^tab* regifïeren blijften.
^ufr bat be ïtemonfiranten oualijft fijn onberricDt/
tegenftaenbe alle beboir / fo met gelb / al* beo? fcB?i>
béng ban be ïanbcaeb gebaen/ niet ceffeerben/ be bat D^t felbe foube gebaen fijn tot merftelijfte lefic ei\
banbe peeren 25tngcmee(teren en iüa*
«©ebeputeerbe ban be Staten/ na bat fp 't concept ban fileinacDtinge
ben
ban
be
étab
/ fo fulr gefcDicö e.ö bp exp?ed confent
't aennemen banbe benbelen ben n gjan» 1583. met
«enige alteratie goeb gebonben Dabben/bo^ber bcfcDJü- ban b'felbe/niet ter contemplatie ban b2te of bier/maec
bingegebecerneert bobben tegen* ben 13 3peb2iiarp/ tot conferbatie ban 't gebeeï platte lanb/ fonber be toel*
met erp^cffen uitb;ucftinge bat pet aennemen banbe fte be Staten niet mogcl(jft toare Daer maenblüfte quo*
boo?noemöe benbelen op toaertgelö ban 600 ftoppen te te furneren/ fo be felbe meer totbe generale faften
bienen foube / om in tube ban noob / 't platte lanb baer contribueren ban be ^tab en ^tebcn/toaerom Ijet ooft
mebe tebeb;öben ban alle onbefjoojlijftc inbafien/eu reben i0 bat be platte lanben/ bienocl) pookten nocD
be ftleine ^tebcn tegenjs allebaefligen inbal ban ben muren Dcbben/niet alleen tegenö ben bpanb befebermt/
maer ooft fo beel in reben en billiüDeib mogelijft té/ban
bpanb/baer mebe te mogen beletten / en batmen 't ben- onbeDoo2lijfteinlegeringe banbe generale Staten eibel ban ïfêeerbenburg foube berflerften tot 3 00 Doof*
gen ruiter* en folbaten beb?ijb toojben/ ofanber* en
ben / en bat ten einbe be <0ebeputeerbe ban be (tab en
toaertben Ijuifïuiben niet mogelöftDaer contributien
fteben Dacc rapport baer ban fouben boen /en 't felbe te continueren.
ten boojte bage inb?engen/ om baer op met anöere 3£e*
ben ban be <§taten gelijftelöft te refolberen. €n Dabben
sDe Staten toeten ooft niet/ bat pemanö banpenlui*
al* boen be <@ebeputeerbe ban be &tab en ftleine ^te* ben /of bie totbe fafte fün gebeputeert/ baer uit eenig
ben berftlaert / batfe be refolutie ban ben % 1 i^obem* particulier profijt fouben ftonnen treeften /en baerom
bli$ goeb bonben / met b'alteratie ben 1 1 gianuarp ge* fouben be ^taten toel begeren / bat be gene hit Me re*
baen/ en Hebben beboo?noembe<0ebeputeerbegelafl monflranttegemaeftt nebben/be perfonen fouben beno?
be felbe refolutie ter erecutie te (lellen.
mineren tk baer bp p?oföt getogen Debben / en toaer in
€n fomen be boo?f5 s°° folbaten fo Daefl uitte platte fuift p?oföt gelegen i#/ ten einbe fp Den baer ban fouben
lanben niet ftonbe beftomen/ i.ö gerefolbeert (fo be noob mogen purgeren/ emmer* be feïjanbeen oneere/ bieban ben inbal pjeffeerbe) ben 17 5peb?uarp/ batbe men onber berel ban eenige particuliren be Staten ge*
HaerfcDalften bp p2obifie 5: of 600 man banbe be* neralijft aenboet / beranttooo2t mogen toojben.
cjuaemfle Duiflutben op toapenen fouben (iellen/tot fto*
boo?t op 't 8 articul / batfe ban be ftlacbten
(Ie banbe 3£o?pen / om in ben noob/ bieboe genoeg hk peggen
be ifèagitfraetbcr j§tab fouben mogen gebaen Deb*
boo2 Danben toass/inplaetfe banftlocfte geflaggeem* ben / batfe acn be o?binari* guote ten acDteren fouben
plopeert te toerben. €n tot meerber berfeftertljeib ban ftomen / niet toeten / ban toeten toel bat alle be mibbe* ,
be platte lanben /foubemen in ben noob ïoo of meer
en % an* '
/ fteben
be ,§tab
tegentooo2big
bo?geren tot affilientie banbe buijïuiben en meerber len/
ben tik
in trein
fijn/ftlein ober
genoeg
(lijn om
be maenölijfte
ontficfj uitfenben/mit* batmen bie een bereeringe boen 02binari*quote/enbc emao?binari* contributien/
foube/ baer op be ftleine fteben rappojt namen om
W ooft groot ballen / teberballen / en fomen Ie vlakbinnen b?ic bagen in te béngen.
onbeMn be D00?
II. Deel.
te lanben niet foube toillenK befcljevmcn
k

1583.
Het Achtiende Boek.
;86
om 't platte lanD te bebjpben/ até fp mogeujft nocD bat
geDaen fouDen hebben/ inDien fp ban De boo?fch2ebett
fioojlnfte inlegeringen ban ruiters en folDaten/ fouDe
nue*
conti
«
ttoee
benDelen haDDen geafiïftecrt getoeeft/ en onDec
auote
ö* 02Dinarté
niet monclijft fijn aN«n
rt
getee
uit
en
lanD
e
platt
te
De felbe eenige bo?gercn uptter ftab en fteDen gefien
ren- geloben ooft batfo
te
ooft
n
fteDe
en
ftaD
haDDen» &o De Staten ooft niet toeten /Dat Denieu
De
ban
nen
efete
D'ing
Dat
I
n
tWoc
mits
/
Doen
te
en
ibuti
contr
aengenomen
folDaten eenige fonDeclinge oberlaft ten
haer
n
balle
fouöe
ftoaerDer
mtp*
min
te
en
gcfet
n
platten
lanDen
geDaen hebben / Doch fo Daer ban iet
lanDe
öat De pachterd ten platten
*
pach
haer
en
DctéfouDcn hebben baerlieDen gronDhcr
mogen toefentoeten
/ toilïen
De
Statengeen
't felbe
niet er*te
ten te betalen/ en confeguenteljjft De felbe gronDljeren fouDe
cuferen/fofptoei
De
folDaten
engelen
te min miDbeté Hebben ben felben in baren ftaet en ge* 3ijn / en fouDe fulr ooft gefchieD 3tjn/ D002 Dien De mon*
c teringe t'onDerhouDen/fo Dat ooft D'erctj* fteringe lange tpD opgeftouDen té getoeeft.
tooonenteïnh
fen impoften en generale miDDelen De0 te minDer
(©berfïaenDe't ió.articul/atétoefenDete feerge*
nerael en geinfereert uit ongefunDeerDe p?emif?en:
*ko beel ï ftutégelD aengaet/en roert be Staten niet/
op 't 17 Dat De Staten niet ftonnen berftaen/
maer De jÉtaö/Die tot berboginge ban hare ouote i ooo feggen
toaer
uit De gemeente
Defer ^§taD
neemt
/ Dat
D'aenne*
ntilDen ter maenD meer moften opb?engen/Die fp moe*
mingebanDefe
1
baenDcté
fouDen
Dienen
tot
berb2ju>
Dun*
goet
en
tenbinöenop fulfte miDDelen até ficnluiD
ftinge ban De gemeente en ftabiliffement ban tpran«
ften fouDe/Detotjlc De platte lanDen ooft een DecDepart nije/
Deboo?f3. *« benbelen niet fijn aenge*
platten ian* nomennaDemael
berftoginge ober De confumtiegelDenten
om
binnen
te leggen/ maer alleen
DemoftenD2agen/enatéDe,§taDDe iooo guJDenter om in De platte lanDenDe en«§taD
in De ftleine fteDen in De nood
maenD op brengen/ en gaet C»et De Staten niet aen gebmiftt te toerDen : behalben
Dat De boo2f5» ü benDetoaec 3? Die binDen : maer fo beel toilïen De Staten toel
len
te
geringe
fouDen
toefen/
Dan
Dat men Daer meDe
el
naDema
/
feggen/Dat Bet niet bjeemt fouDe toefen
De
gemeente
Der
ftaD
Utrecht/
Die
fo grootte/ fouDe
De
ban
Dat op alle goeDeren impofitien geDaen fijn/ Dat
mogen
beDtoingen.
fttiifen meDe mat gegeben fouDe toerben / gelijft até ge*
3&e Staten ftonnen haer niet genoeg bertoonberen
Daen too2öin 2&2abanD/ ©laenDeren/ ^oilanD en2fe*
Dat
De 0otmeefieren / 25ebelhebberen en gemeente De*
pen*
50.
en
100.
len
Den
lanD/ Daer fp tot meerma
ninft banbejjuifen nebben gegeben»
fer ^taD / uit toien^ naem Defe remonftrantie geerhi*
beert
té/ nu fo grote fufpicie genomen fiebben op en te*
(©p't 9. en 10. ^rticul feggen fp/<©eneraliteit
Dat D'aennemin*
niet
De
folDaten
ge ban De boo2fcfi?ebe
geno De Staten / até of 't aennemen ban De Diftgemef?
aen gaet /en Dat De Staten beel nutter achten /De fto* te benDelen geDaen toare t'haerDer berb2ucftinge / na*
ften ban Dien te Doen en Daer toe een maenDlnfte quote Demael fp noit ban te boren eenige ftlachte ober gelijfte
te emplouercn / Dan in öafacD te (lellen alle De maenD* refolutie /fobp De Staten apart /até met Die ban Den
Iijfte contributien ten platten lanDe/ boe mei teberho* EanDe ban <®elre en <©berpfel te famen / genomen en
pen toaö Dat De Domen Die ftoften felfö lieber fouDen geDaen hebben/ en befonDer niet até men De 600. roertf
te D2agen hebben / Dan De ftoften ban 't ftlocfte gefïach/ boo2 De hutéluiDenftochte/ até men De banebanDen
bermité hen 't felbe tot merftelüfte meet onftoftenbe* mitmeefter Cool/ en 't benDel ban »erDenburg en
loopt
ban^enopaennam/ Die alle geDaen hebben Den fel*
<©p 't 1 1. artieul feggen De Staten / Datfe toel fou* ben eeD /Die De i. benDelen in cjueftie/ fouDen Doen/
en oberfulr Difttoité/fo binnen De ftaD ban ötrecht/
benbegeeren/fouDen
Dat Denomineren
remonftrantenD'auteur$.alDaer
aengetogen
/fofp niet toeten Datter até in De ftleine fteDen en platte lanDen ban ötrccDt
pemanD onDer Den Staten té Die getoeigert fouDe heb* Derfeggen.
ontfangen en gelegen hebben gehaD / fonDer cenig toe*
ben Den eeD te Doen bp De generale Staten en fijn €r*
cellentie geo?Donneert / of Datter pemanD fouDe toefen/
<&e Staten toeten ooft niet / toat tprannpe men met
Die hem fulr fouDe gebanteert en beroemt hebben/ 2, benDelen uithutèiuiDcn/ meeftal geboren lanbfa*
Daerom behoren De remonftranten alfulfteperfonen te ten / aengenomen / fouDe ftonnen beD?ijben of te toecg
nomineren,
b2engen/ ineenïanDDaer alle De gemeenten ban De
3&och Dat De ^taten niet goet gebonDen fouDen heb* fteDen in toapenen 3(jn/enboo2 haer b?pbeiD firij*»
ben / Dat generaltjft geDaen fouDe too?Den Den eeD bp De DenDe/ en Dunftt De Staten Dat De gene Die De ge*
meenten/ até in berfcheiben articulen uit Defe remon*
Ifêagiftraet ban De ftaD utrecht in 't particulier ge* firantie
aengetogen toecD/perfuaDeren/ groot onge*
baen/
't felbe beftoojb
nietbjeemD
ben/ naDemael
fulïté toag
buitm DegebonDen
refolutie tebantoo?*
De lijft hebben/ en boo?Den baberlanDegeen goeD officie
«Senecaliteit/enbatalfulr 3(jn Crcell. felfg nietgoeD Doen/ naDemael De Staten banötrecbt ftaert'allen
gebonDen heeft/ Dat alfulfteneeD geDaen fouDe toer* tnDen/ en merfielijft geDurenDe Defe oo?loge/ jegens
Den ^pangiaerDen/ fo plompt en goeDtoiilig in alle
Den.
l&openDe 't ™. 13. 14. en i?. articulen feggen De faften getoont hebben / merftelijft in 't gunt ftreftte tot
Staten / Dat inDien De boojfclpeben benDelen gemon* maintenement ban De b?pheib ban Den baDerianDe:
ftect toaren getoeeft /Datfe toelberBoopt fouDen heb* Dat fp 006 fogoeDe o?D?e op haer faften geftelt hebben
ben met affïftentie ban De benDe Die fp Daer bp begonfl (te fp^eften fonDer co?rectie en fonDer beroemen) até ee*
BaDDen op te richten/ De platte lanDen Daer meDe te De* nige ban DeanDere p?obincien/ alfo Dat Die ban De
fenDeren/ befonDer até D'ingefetenen ban De FteDen SanDraeD fullen moeten üefiennen / Datter niet een
Daer bp haDDen toilïen tonen/Dat De onbeftoo2lijfte inie* ^?obincie té/ Die beter betaelt Dan De Staten ban at*
gecingen ftenluiDen leeD toaren / en 3? De platte lanDen recht Doen /en Die opjechtelijftecenmet meerDerpbec
Daer ban begeerDen te b?pen / fulr De .SteDen aengeno* in alle hen faften gep20cebeert bebben/ gelijft até men
men baDDen te Doen: ban fo lange fulr niet geDaen té onDerbeel anDere heeft mogen fporen inDefafte ban
getoeeft /nonnen noch behoren be remonfiranten ban De naDerönie/Die p2incipalpft bpDe«§tatenbanö*
trecDt ter ojbonnantie ban fpn €rcell»eerftaengehe*
'tnoch
effectDegoeDe
ban Dienen/ oprechte
Dat nocö onfeftec
oo?Deelenten/ ben/geD?ebeneneinbelijft
met afTtftentïe ban<©?aef
intentie téban/ niet
De Staten
quaben einDeto?ijuccenen interp2eteren» ^e
gian ban $affau/ De Staten ban $|ollanD en ^elanD/
toeten ooft ban geen fonDeclinge oberlaft / Die DeStaten
huté* tot fulften effecte geb2acht té getoeeft /Dat DaecDoo?/
lutDen ban De ruiteren en folDaten/ op De Staten re* als. een pegeljjft notoir té/ De HlanDen ban <©elre / (Fou*)
partitte ftaenDe / gcleDen fouDen bebben / fo De Staten ©2iefïanb en «öberpffel genoeg geconferbeert 3ijn ge*
ï?ï?.£!ïee,moöclÖft-ö getoeeft boo2fien hebben/ toeeft/alfoDatDeïlemonflranten toel beftóren te ab*
SU /Sï?11*,01,? ecntoc notaölc &lacbten geDaen too?* ftineren ban De Staten alfulfte injurieufe tooojDen aen
ÏSÏ ?!bDin R*8 ^°Piwl«cn en 25ebelljebberen belaft tefcb2tjben.
18. artieul/ feggen De Staten Datfe
£^^Ji5?fttö0en/f0 fpooft *m obec ««iöege^ 23eroerenDe't
PemanD ban De «©eDeputecrDe
öacc
öat
f
to0ten
met
,
w
,
*~
ïï£ *S« \*»^
térefteningeban
eintoeigeringe
Ibanbe^tatenté/Di
ruiteriS
ÏSSteöw2rfteeben
mÉ»fcmS!«iSlJ!S
io,oa.en DemuioenDUitottétoiiürtj betoont hebben 5ünen ontfang te Doen; toeten ooft niet Datter temanö

itf).

Öorfjpronk der Nederland/ê beföerteii.
ttfonber
becfeöeimteeietié
ban bebben
tic Staten
binnen ,\befloten
€rcelf.be
$oge $berigïjeib
een
faec cento
ontfang gebab
/en /öt'e
bie ccctijb^
ben lanbefjabbenftjn
ban ötreebt
te befereren.
,&o bebben ban
De
ontfang mogen bebben gebab / bebben baer rebeninge <8cbepureerben ban be boo?f5 Staten in beliberatie
gelebertoffijnbereibte leberen: alfo batbe ïïemon* geftelt/of nietgeraben toare bat be Staten ban at*
in gelijbe maniere als bie ban &ollanbfijn €r*
ftranten t'onrecbt baer ober fijn blagenbe/ toeten oor recfjt
ccllentie
be^oge (©berigljeib ban ben lanbe ban at*
niet bat eenige banbe Kleine j§tebcn fonberlinge aengeboubcn bebben om rebeningen gebaen te hebben/ fo reebt fouben befereren.
Oen inbien bolgenbc eerft goebnebonben/batmerë
niemanb meer in gebjebe i$ om rebeninge te boen/ban
be Kleine ^§teben / tk nocf) nott rebeninge nebben ge- be Staten op 't berlaten ban ben Coninb ban ^pan*
baen ban ber Staten impoften/ of toillen boen. 25c* gien/ en caffatic ban fijnen naem en toapen/ acljterbol*
langenbe berefolutie ban ben jare 1580. ben 17 3&0* genbefcberercfolutie/ baer op bp^ generale ^tatert
tot 2Cmfterbam genomen en in ben J^age gearrefteert/
bembjig
ban inbat't be19 rebeningen
en 20 artieulen
gefeit
toecbgenomen/
/ (eggen bebaer
Staten
baer foube befcb?tjben jegeng ben ioSEugufti 1581.
tn genoemt / mee|i al genoegfaem geabfolbccrt fijn / fo
(€en toelben bage op 't berlaten ban bc Coninb ban
bat baer toeinig aen refteett te boen / en battrr aen re* <§pangien en caffatie ban fijnen naem en toapenen ge*
fleert foube ober lange geabfolbecrt fijn getoeeft/ inbien refolbeert tè / in confo?mité ban ben placcate / baer tp
be gemeente ben <§taten fo bibtoiliS niet ftabben getur; bp be <0eneralc Staten gebjeffeert / bebben boo?t£ ge*
beert / en bare goebe refolutien en tntemien niet fjabbcn refolbeert batmen ,§taet£getoijfe committeren foube/
belet ter erecutie te (lellen.
W eenige poirtcten fouben concipiëren / baer op mert
€n fobe gemeente be Staten en be gene bie fptot* met fijn €jtceli. ftanbelen foube / nopenbe be t£oog-<®*
tefuiberinge banbegebane rebeningen/ manen ban berigbeib en bepenbentien ban bien/ toaertoe bphe
ben (tact ban be comptoiren / en preparatie ban be on- Collegien (bie boe nocb inbe Staten compareerben)
gebane rebeninge fullen committeren/ atënoch b?e* bijf / bp bh ban be fóibberfcfjap b?te / en bp lik ban be
öebjb toilben of boften laten befoigneren / fouben be I <§tab en ;§teben baerlieben 25urgemcefter0 gecom*
Staten in fo bo?ten tijbe be gebane rebeningen gefïoten 1 mitteert fijn getoeefï.
en gefuibert/ en ijk ongebaen fijn/ gebaen leberen/
©erljalen baer na boo?tsS in't lange en faebe/boe beel
batbe gemeente geen reben fouben bebben ober fiaer befcbnjbingen baer op getoeeft fijn / batter berfebeiben
te blagen / en fuibe 02b?e op alleg geftelt fijn / atë in ee* beranberinge / fo in 't generael bp be &tateiv alsef bp be
nigebanbeomleggenbe $?obincien. 3&e Staten fijn ftab ötreebt fijn gebaen / Ijoe bibtoilief be felbe fijn gere*
00b foontoetenbc niet banbe ftaet baerber comptoi* fumeert in be bergaberingen ban alle be &eben ban
ren/ of toeten bp na toeltoat penningen ohber b'ont* bien/ en ban be ïSaben en ©^oetfebappen ban be bleine
fangersf ruften /en al bet ban begene bie befe remon* ,&teben / batter berfebeibe ftoarigïjeben / ban bp b'ee*
firantiegemaebt bebben/ en toeten be penningen atë ne/banbpb'anbere fijngemobeert getoeeft; fulr bat
baer gelb gcb?cb të toel te binben / en berfialen befe fa * begene liküs gemeente te berftaen geben/ bat befabe
Benin 't lange en toijfen be fiemonftranten fiaer on* banbe J^oge Oberigfjeib/en anbere gelijbe faben bp
gelijb aen/ en op toat maniere berebeningen gehoo?t bier of bijf perfonen alleenlöb gebanbelten geb?ebett
en gefïoten toerben: feggenoob ober lange boo?fien te toerben / be felbe gemeente groff elijb abuferen / en ban
fön getoeeft / batter niet meer ban ttoe ontfangerg fijn/ notoire calumnte niet fijn te ercuferen/ nabemaelbat
ban bat hk niet perpetueel toerben gemaebt / en be fel* ober beboo?f5 fabealle begene biemen gctooonijjbtss
be altemet beranberen/tënocf) tn beliberatie gebou* tot gelijbe faben te befc&nben/ en confeguentelijEt
ben/ om batmen gefien Beeft bat b'<©ntfanger$s tik meer ban roo perfonen geroepen en opgeboo?t fijn
perpetueel getoeeft fnn / op be Staten niet beel plegen getoeeft / en met be felbe niet op eene tijb / maer tot ber*
te paffen / ja ben fo b?ongen alg of fp ber Staten mee* febeiben tijben tn communicatief geleib getoeeft /en
fleriS getoeeft toaren: enfo beel gefeit toerbe/ banbe falmenniet bebinben/ bat bet minfte poinct be^oge
tmtfang ber conbopen/ feggen/ bat fp ben ï>k# nott fteb* <©berigbeib aengaenbe/buiten be artieulen fo folemne*
ben bemoeit/ nebbenbe baer mebe altjjb laten begaen ijjb
befloten / iettoe^ gecontracteert of gebanbelt ij$ ge*
toeefh
mijn lieren ban ben Stanbraeb/ acbterbolgenbe be re*
folutie ban be generale Staten / ben toelben / inbien
^§al baerom be gemeente gelieben / aiö ftenlieben bp
fp eenige fauten in ben onfang banbe conbopen toeten/ eenige gelijbe faben aengebient toojben/ befelbe niet
fp fulr mogen te bennen geben*
fo licbtelijb te geloben / maer baer op te ba?en ben ge*»
25eroerenbe batfe feggen batter beel faben / nopenbe nen /bie beter benniffe banbe fabe bebben ban fp iuU
W ban be Jgoog <©berbeib / alleen bp bier of bjjf per* ben / en inbien (p ban ban be toaerfieib baren contente*
fonen fouben gebanbelt too?ben/ fonber be gemene raente niet bericht tooien /mogen öaerH&agiftraet
Staten / be Slaeb ban be ftab ötreebt / be Kleine &te* remonftreren/ en op be felbe berfoeben 't gunt ö«i goeö
ben/ be25o?gec-^opluiben en be gemeente befer «§tab bunbt.
<€en leften feggen be Staten/ batfpbeHoplutben
te communiceren / al$f of maer baer bierof bijf perfo*
nen aenginb/ en bat baer uit bomt boe langer boe meer of baren 55ebelbebberen niet gualijfe afnemen/ bat
fufpicie en biffibentie jegens bet aennemen ban be fp met DeleefötaBetti en beboo?lijb refpect bare |fêa*
toaert- gelbertf : feggen be Staten boo? eerft / batfe be* gifïraet remonftreren bet gene ben bunbt bat tot toel*
geren te toeten toie hk bier of bijf perfonen fijn / lik fp baren banbe ftab of lanben foube mogen ftrecben/ en
baer mebe benoterembatfe 00b begeren bat be aemon* toitten baer op oobalfulb aclit en infien nemen /aljSf?
ftrantentoillenfpecificeren/ toat faben bie bier of bijf tot nut en toelbaert/ fo ban be ftab en lanben ban Ht«
perfonen getracteeet bebben / fonber be Staten of Ee* reebt in 't particulier / alg tot bojberinge ban be geme*
ben ban bien te communiceren / en fo be Jlemonftran* ne fabe in 't generael fullen bebinben te bienen / fo fp be*
ten egene anbere faben en fpecificeren ban banbe ^oog- reib fijn bc gemeente/ fnalleg baerfp reebten reben
<©becigbeib/fo beranttooo?ben fp alleen 't felbepoinct/ in bebben / met raeb en baeb / lijf/ goeb en bloeb / bp
cefecberenbe bereftetottebo?bere fpecificatie.
te ftaen/ gelijb fp beröopen tot nocb toe betoefen te
bebben:
maer batfulbe remónftrantte gebaen toojbe
€n feggen: bataliS be Staten banl|ollanb in ben
metconbocatie
ban grote meniebte banbe gemeente/
iare 1 5 8 1 . in iBartio of in 2flp;ili / fön €rcellentie be
l£oog-<©berigöeib ban ben lanbe ban J^ollanb op febe- en 00b met bjeigementen/ 't felbe bonnen be Staten
re boojtoaerben gebefereert öabben/en bit op Dope bat ten beften niet nemen / nocb berftaen niet fulr te ftrec*
be banbelinge met ben hertog bananienfon/ boo?t!S ben tot beboo?Ujbe geboo?faembeib ban be (©berfg*
foube gaen/ en bat be Staten ban 25?abanb / ©laen- Mti/ en 00b om in goebe b2ebe een eenbjaebt (fo fp
beren enanberen gerefolbeert toaren metten ^ertog feggen ) te leben / maer toel tot bet toeberbeel. ^§0 bat
ban 3Blenfontc banbelen/ en befelbe boorbaer €rf be Staten toel fouben toillen batbe föemonftranten
fjeere aen te nemen / en bat be ,§taten ban ötrecöt om banfulbe manieren fouben toillen befifteren/ en ben
beel merbelijbe rebenen enconfiberatien baer toe niet Staten baer ampt en beroep met rufte en b?ebe la*
Dabben bonnen berftaen: maerbeniSffêartp 1580. ten bebienen/ en fo IjenKk
iet gebjeebt/
* 't felbe booj
M
II. Deel.
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Het Achtiende Boek.
388 be mopluüxm/fcie ööcIi brie tnDenöaeb fitten/ Den

lijbe mameren
IKagitfraet metüelioo2lübe en gcbocggeremo
nfteert/en
Staten
aen te Dienen/ om boo2t? Den
tracr op fuift rcaarb nenomen te to02öen alft bel]002t.
©cfe anttoóo2öe iö gearrcfïeert Den 14 ?llugufïf
n8}.cngetcBcnt getoee!ï/tei:o2t3onnantte ban De felbe/ bp (jaren ^etretari^ I. Strick.

«nt»
inoojöe

bergeten/ en tot b?ebe en eenö?acBt te arfceiöcn/ om ben
bpanben geen oojfabcte rjeben/ 0002 onfe intoenDige
ttocD?acBtenbifco?Dte3tjn aenflag op tjtfc flaö en lan?
ben te manen/ aïsf fp op anberen geDaen/ en om ben on?
Derlingen ttotfl ban De gemeente toerobert Bebben/ tot
Der Staten groot IceDtoefen.
ÊomenDe boo?t0 tot Bet eerfle artteul banbe remon?
(Irantie/feiDen De <0eDeputeerDcn/ bat De gene Die De
gemeente Bebben aengebient / Dat De Staten maec
8000 gulben ter maenD fouDen contribueren/ en Dat
't felbe nocB niet geDaen fouDe toojDen/ alfo Datmen
nocB etlijfee 40000 gulDen fcBulDig fouDe toefen / be fel?
be De gemeente gualp bericBt Babben/fobe Staten
op eenige maenben 1 1000/ en op anberc tijDen 10000
gulben / baer na 8 300 gulDen / en ten laetften boo? ee?
nigen ttjb 6000 gl. ojDinarie gecontribueert BaDDen/
maer BaDDen Daer cnboben nocBbeel ertrao2Dinartc
gecontribueert /fo Datmen foubc bebinDen/ batnocf)
onlanr bp be &taten bet Dan ^0000 gi. binnen Den ttjb
ban bijf maenben/ ejctrao2binarie geconfenteert en
boo? een groot beel gecontribueert toaren getoeeft. ^0
men nu alleen fiactfoube toülenmabenopDeo?bina?
ri0 contributie /alflfcBtjnt bat bc gene /Die Dat bc ge?
meente aengebient BaDDen/ toilDen boen/ foubenbc
boo?f5 (0eDeputeerDen toel begeren te toeten/toaermen
fo beel DuifenDcn fouDe binDen / biemen bibtoilsf ertra?
o jbinartc in ben Bogen noob moet furneren*
^e <@ebeputcerDen totfien niet bat tit Staten nocB
40000 gulbcn fcfiulDig toaren / maer BielDcn toel Dat?
fcBaer quote bolbomcntlijb betaclt BaDDen/ bet ban
eenige anDere p^obincien / ©2ieflanö alleenlöb uitge?
fonbert/ gelijb berebeninge baer ban Den HanDraeb
gclebert en nocB te leberen/bjeber mebc fouDe brengen/
en toeten niet Boe He gene / Die ban Defe fcDulDen De ge?
meente gccmboucBcert BaDDen/ be felbe fouDen bonnen
berifieren / anbersS ban Dat fp boo? fcBulDcn fouDen
brillen acBten/batbc Staten ban ötrccBtmacnDInft
minber betaelDen/ ban Bet acBtepart ban i^ollanb/
't toelb na be contributie boe liep/alle maenb mocBt be?
b?agen ongebcerlöb 1700 gl. maec be Staten bcrflon*
ben niet Daer tn geBouDen te toefen.
€n ten cinoc be 25ebel-Bebberen / ïlotmeefteceit
en bc gemeente beter mocBten berfiaen toat baer ban
fp/toass te toeten /bat bc lanben ban HtrecBt/feber*
batfp ban Bare 25ifTcBoppen aenbe ISeiferI«be|Ba*
jcfleit en Coninbltjbe HBajefleit ban ^pangien ge?
bomen toaren/ noit Boger tnbe gemene concributie
gefebat of getareert toaren getoeefl / ban na abbenant
ban Bet tienbepart/ bat bic banl&ollanb baer in ton?
tribueerben : ober toelbe tare be Staten ban Hircch t
nocB bp tijbc ban hc Coninbltjbe iBajefleit ban ^pan?
gien enregeringe ban©?ou iBaria Coningtnneban
^ongarien/ $c. baer groteliir beblaegt BaDDen/ ftt*
ftinerenDe om beel reDenen / Dat fp ban rij&Dom en in*
bomen niet te bergelpben toaren bpHie ban^ollanb/
Babben ter ootfahc ban Dien groot Debat enftoarig?
Beib baer op gemaebt/ 00b bp ttjbcn ban ben ü^r •
togeban 2Clba en ben <©2oot Commanbeur/ber?
mttsï bic Ben 00b op bet tienbepart Babben brillen ta?

25ebclBeb?
D<£ ttneDe remonflrantic Dn De boo?f3geerïji
beert/
flraet
flDagi
Den
cré
meefl
nïiot
üeröe
opüe
ttnrDc
20
Den
lebert
obcrgc
en Den fllbbocact Dan De Staten
ftrantle Defcu maenD / ten einDc Die ban toegen Den Staten ncf;
toa.i öe
fenö De boojgacnöe Dcanttooo2t fouDc to02ben / Bebben
SBcucI»
De (©eDeputeerDe ban De Staten berblaert/Dat fp mit£
KT öe op20crte Die Den 10 en % 1 Defer maenD tn öe flaD ban
«.«fier* atrecftttoa$getocc|t/ De Staten foBaeflomDeboo2f5
ouew remonftrantie te Dojen lefcn niet BaDDen nonnen Doen
n Beb?
ü'~ ml' befcl)2ijben / Boetocl fp bare naerfligfieib geDae
Den / om De felbe remoniïrantie aen alle be EeDen ban
De Staten ober te fcljicficn/ miDDclerttjb Babben De
onber?
000215 <0ebeputeerben bacr op/ Dp maniere ban baero
p
ertom
02ife
geaut
aren
fofp
nietto
nge/al
ricBti
o?Den/ toel brillen feggen / eerfl op 't eer (Ie beel
te anttoo
De prefatie: batUoctoel ofgualtjb De boojgaenbe
ban
remonflrantie toatfgefunbeet getoeefl/bljjbenmocïjt
uit Der Staten anttooo2be / 00b Boe De Staten De felbe
BaDöen berfïaen en genomen.
peggen boojtse?/ Dat fp niet babben berfiaen/ Dat bie
ban De ftiöberfcBap Baer fouDen geabfenteert Bebben
uit De bergaDeringe Der Staten/ ter oo?fabe ban be
boo2f5 remonflrantie;macr toel berfiaen te Bebben/Dat
Deoo2fane ban Dien itf/bcrmitö De gemeente banbe
^§tab op febere njDbergatert fijnbe/ Doo? conböcatf e
ban fefiere menicBte ban Doggeren / De Staten geb?on?
gen BaDDente cafferen febere refolutiebpallebe^ta?
ten eenbjacBtelijb genomen / op 't aennemen en onDer?
fiouö banbe ttoebenDelen folDaten uit ben BuifïtriDen
aen te nemen / Bier bo?en genoeg berBaelt : berflaenbe
öeboo2f3ïiiDDerfcBapenb'anDere Staten /bat bete?
folutien bp De Staten eenbjacBteljjb genomen/ niet be?
Boo?Den onDerto02pente fijn Bet oo?beel ban be gemeen*
te ban De &taD/Daer uit niet bonbe bolgen Dan een gro?
teconfufie en beracBteringe ban allen refolutien/bie
boo2 't toelbaert ban Den lanDe ban ötreebt in 't pacti?
culier / en tot bojberinge ban De gemene fabe tn 't gene?
rael / genomen fouDen mogen too?Den.
^e ttoeDe oojfabe berflonben fp te fijn / bat be fötb?
öerfcBap Ben lieten Dunnen/Dat Bare opinie in gemeene
ItanDsS faben b?p en onbeDtoongen beBoo?be te fijn / en
batfe Daeromniet beBoojDen te bergaDeren ter plaetfe
baer De gemeente fulr niet toilDe lijben / batfe baer om
niet berflonben/ Baer op eenige berfcB2ijbinge binnen
StrecBt te laten binben / ten toare bp De <0berigBeib al?
fulbe o?D?e geflelt toojbe/ tjatfp BeBoojltjb berfebert
mocBten fijn; 't toelb fp berfionDenniette bonnen ge?
baen toojDen / ten toare be gemeente ficb boo? eer(l be?
gaben onber beboo2lijbe geBoo2faemBeib ban Bare <©?
berigBeiD / te toeten / be ffêagiflraet.
(Foi. 14.) ||u Baömen onlanjc mogen fien toat refpect be ge?
meente D?aegt / niet alleen tot De USagiflraet en Baren
^opluiDen/maeroob tot De 25ebel-ljebberen enöot?
^an fo bc P20bincien/ flaenbe befe oorloge tegen
meeHerg/uittoiews naembe remonflrantie gemaebt ben^pangiaerben/
in bifputatie ge bomen toaren op
icercn.
en geexljibeert toag/ Dacr uit een pcgelijft berftanb l\zb^ becjuote W pber ©?obincie totte gemene fabefoube
benDe/ en Die geen particulier effectetoilDegebmïnen contribueren / Bebben b'anbere P20bincien / pjincipa*
bpficb felben bonDe oo?Delen/ of De SiiöDerfcBap tn Ujb boo2inbuctie ban bie ban ^ollanbcn ^elanb/be
baer boo?nemen of berblaringe gelijb of ongelön Bab? Staten bau mml)t fomtijDs? toillen tajrcren op 't bijf?
ben.
©erblaerbenbe boo?f5 <©ebeputeerDen boo2t^/Dat De/fomtijbsJop'tfefle/fomtoijlenop 'tfcbenbe enten
op 't acBtepart / 't toelb be Staten ban ötrccBt
fotocel in ïjen toasf/ fpnoit IjaDDen bonnen fpo?enbat laeflen
fienbe / en bebinbenbe bat alle be toerelb opinie Babbc/
bte ban De ïliDDerfcljap een ouDen baet tot De gemeente batbe flab en lanben ban atrerbt/rnber toaren ban
befer «§taD fouDen ijebben / maer BaDDen toel gefpoo?t/ be toaerBeib iö / Babben cintelijb om alle bebat te ber?
?5? u!lcban BenluiDen/Defabe fobanDe Religie/ npben / gencralijben in alle contributies geconfenteert
m ban t gemeen BaDerlanb/ met grote moeiten en Bet tienbe part ban tn quote / Die tik ban l^ollanb Daec
arbctDgeb?ebcn BaDDen.
geben of gelDen/ fonDer Dat fp eenig anDcr confent in
JRaer genomen Daer eenenouben BaettufiïBen be in
lange tijDengeDjagen BaDDen. 5^aer iegenö bie ban
«iDpericfjap en gemeente mocBt toefen ofgetoeeflfün
i|ollanb/
cnboo? Baerlieber inbuctiebc anbere^o?
(m fP ntet totften j feggcnfe / Datmen Die in Duöiani
bincien/ Boe toel totljun felfö en generaliteits groot
get(jbcnnietbeDoo2Deoute Balen j maer boo2ccrfltc J acBterbeelfuflineren/batbtcbanatrecBtfcBulDigfü»
tccon-
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teatrecDtfo
contribueren
acBtepart/^obatbciftotmecfïeren/
't toclft be Staten Dan 1 6e
toijbïopig
gemaeftt
toecbe/ copiebaeraf
fuijc bat m'emanb
niet Det
berfionben.
ailebe
Htebenban
be Staten
Babbe bart
ge*
ftab
/
fo
bat
be
ücmonfïranten
fiacr
ooft
bacr
mebe
be*
25ebelBebberen en Gemeenten baer uit fionben toer*
f)002bentege$ebfgen.o
ftaen /Doe noebe patriotten Bet toaren bk benliebcn
25cfortbcr bat te beburDtctftoa.ey bat be copic ban be
ban befe fcftulben aengébrent Dabben /en Boe befdbe
boo?f5.
articulen geftomen toefenbe in fjanben ban be
*t toelbaren ban be lanben ban ötrecBt meenen.
ü^at men be föemonffranten in ben nacm ban bc ge- gemeente/ tjat bacr jegens? gecontramincert foube
meente fonbe leberen ftaet ban alle o?binarté laden/ ftebben getoojben / alö ^cn tijbe ban be unie gebeurde/
'tfelbe toatfJUbemacDt niet ban be<ü5ebeptueerbc/ban bat een rontra-unic / met teftcninge ban bcie gebefügt/
fouben bepraten ter eerfïer gelegentneib baer op boen gemaeftttoa^/eer bcmincipalc unie gefloten toa0.
€n toacr niet te ttoijffelen / of be bpanb foubc jjaeft
uefcfmjben/ fjoetoel fp Oen lieten bebunften/niet beftoo?*
lijn te 50n/ bat pber man ben ftaet ban 't lanb fonbe be* copie ban be boojfr. articulen/ fo bie onber bc-gemcen'
floten te toeten / toant fo bic te Klein toare / fouben fto* te gecommuniceert toojben beftomen/ en fijn p?o#
men in berarfjtf nge ban Bare naburen / en fouben ooft fijt tot '# Hanbtf acöter beel / bacr mebe gebaen Oeb *
min erebgtg nebben ban fp nu toel boen / en fo bk te ben; toatfooft nobeloo^ nu bic copic te ieberen/mitg
groot toftre/fsmbe menden bder na toillen fcDattén ert Öct bertreft ban ben ^ertog ban ^llenfon nu ceffeerbe.
^§türbatfo berbe men met mijn l^eere be p?ince
4
gnotiferem
't (Ctoecbe^articul ftetreffenbe be refteninge / toag in
<0?an)'en
/ 't felbe
anbere
ïje boojgaenberemonfTrantie beanttooo2b/ en toaö ooft ban
guaKteit
en opberber
anberefjanbelcn
manierefoube
gebaen
foubcin moeten
tot pet j. artieul obcriange boo?fien / gelijn in bc boo?* toojben/ gelöft bie ban ï^ollanb met fijn fucfteujftc
<0enabe fn anbere gualitcit bcgonft fjabben te boen/cn
gaenbe anttooojö toa$ berïjaélf ; • '
^oembe faftebanbe i£oge<$berBcib toaggeBan* affuit gebeurt ttopffelcnbc <6cbcputecrbenniet/of
belt/ fiabbcn bc ncmon jïrant emut be boo?gaenbe ant- be fBagiflratcn fouben fulfteinficbt nemen tot befen*
ÜJ002ÖC Bonnen berftaen/en merftelijft of biefecrete* fie ban berbo?gcrcn libertcit/p?ibilegicn/ tmimini«»
lijft/ en ftpfotoeinigperfonett beleib toare getoeeft / al$ tcitcn / b?pDcben en bicrgclijftc gcrccötigbebcn Abat 5?
baer in niet berfto?t / nocfj becftlnbert fouben too?ben.
be gemeente toacfaengebient.
'©at bc articulen ban be Hoge «öberigfteibfo fou*
<©p 't bijf bc artieul / fo beel be fortificatie ber &taö
ben geUmitccrtBebben getoeeft/ bat bic naultjftg een acngact
/ fciben be »6ebcputecrbcn 't felbe meeft te bepcrfóbn ban fclcinc autoriteit foubc Hebben ftonnen ap* roeren be üfêagifïraten ber ^§tab/ lieten Den niettemin
proberen/ -t felbe geloben be <*3cbeputeerbe niet/ fo bunften/batfomen be (lab ötreebt bo?bcr foubc be*
ö'artttulett&pbe staten en alle bc Etcben banbienfo geren te fonificeren/ ban bie gefo?tifieeerttoa0/bat
rebelöfi toattn gebonben/battectoepnig toaren /bf e men boo? al foube beuoren t'arbciben / bat be gemeen*
met reben fouben Bebben ftonnen toeberleib of toeber* te metten anberen toel eens? mocfjten3ijn/ en onber*
poften toerben: ten toare bat men om be b?pDeib fcutf lingegoebeb?ebeen eenbjacöt Bolben/ en batfp Bare
lange gebocuten Debbenbe / Bern in eene nieutoe ferbi* llagiflratcn en Staten ban ben ïanben/ en 3ön a?rtuk fonbe toflien begeben. €n toaren bk articulen ceK.inBarcrcfpcctibc amptcn enftate/ ftenben/ref?
meet alle «mftem getoeeft b5 articulen / bk bp bk ban pcctecrbcn en geBoo?faemben fo 't beBoojt / fonber Ijen
llollanb met *jjn €rcellentie in 't opdagen ban be ineenige manieren te beletten. 'M toclft atë ban een
$oge <0berigftcib geftipuleect toaren / ecnige uitge* fïerfte en feftere fortificatie foube toefen / en foube bacr
fonbert/ Mzb& Sanben ban ötrccïjt particulierlp boo? ben bpanb toel opgefjouben too?bcn/ om ecnige
aengingen.
acnffagen op befe &tab te maften ; als bic bolftomeltjft
^ocOtoarenbet toel eenige articulen bie men toel betkï3t fijnbe ban ben ttoifl en ttoccb?acBt / bie baer in
fn ten gcmrael foube nebben ftonnen befïuiten / te toe* be &tab toaov en 't ftleen refpect bat bacr toa^ totte
^taten en HBagiflraet/ Bet p?incipaci funbament ban
ten tmöer
articul/'t
toclftenfp?eeft
t ban be conferbatic
hm
alten Bet
ouben
reenten
p?ibilegien/
coftumen/ fijn acnffagen baer op neemt/ fo fonber ccnb?acBt/nocö
«fa«tfen/b?p8eben/crcmpticn/etc. geiijft alginben toallen/ muren/ nocB boltocrften/ noeftftatten Bel*
jate ijt3* ftiftettractaet ban fcepfer Carel gebaen pen/ fobcn bpanb boo2bif02b?e be poo2tc toel infto*
toatf: ban alfabc Staten met ter baeb bcbonbenliab* men fean/ geiijft men <©ob betert / tot i^ieupoorten
ben / bat boo? öfen 't boo?fcB?eben tractact fo gencrael ^irmuibcn geficn Babbe / en op anbere plactfen meer
toasr/ toeeünb?euften fo in bep?ibilegien/b?pBeben/
reenten /erentptien al.tf anbcrfinjf gebaen toaren ge* gcfien foubc Bebbcn/ inbien Bet niet boo?6omen toare "°wJ
toeeft, fo dabben fpgerabcngebonbenbeelpoincten/ getoccfi.
^0 beel* 't lefle artieul aenginft / feiben be <0ebcpu*
Wefi» onber t gencrael Babben mogen begrijpen / par* tettbei bat men ben 2 r. bcfer maenb/meec ban te beel/
t icultcdijft uit te b?ucften/'t toclft alleen b'oo?fae& toa$7 d5ob betert / gefpoo?t Babbe / of ber gemeente meenin*
bat b'arttculen fo beel febenen te 3tjn,
ge in 't contribueren fulr toa.oy als* in be p?otcflatie ban
^e <i5cbeputeei'öc toiften ooft niet / batfe kt boo? ^t bit artieul bcrfiaclt too?b/ fo ter contrarie / tot ber <ö5e*
ceefldnftbeib bosberg Dabben geftipulcert / ban be fel; beputeerben groot ieettoefen/ toelebibentclnftgeble*
bc Dptre pacificatie/ fati^fattie/ naber unie / enreït ften toas?/ en baerom ftonben be <6cbcputecrbe Qualpft
gionöbicbc/albp mijn ^eerc be pjince/en bp be ^ta geloben/ bat befe rcmonflrantie banbe gemeente ge*
ten ban ^ollanbcnEclanb (bcrcitgionobjcöc alleen abbopccrttoais of foubc toojben.
uttgefonbert) geteftent / bergonfi toaö getoeefr»
<©e p?ince ban <©?angicnboo?'tfcB?öben ban be J^ct:
$0 fp 006 niet tot Hen battcr meer boo? b'een &tatt IjBagiflraet/ en'tgerucBte bat ban allen 3ijben ficBEX
banboo: b'anbcr beboo?toacrt toaö/ niettemin toa.ö bcrfp2cibe/berfiaen Bebbcnbebefe beroerte en gcfïelte* tan$im
be <6cbeputcerbe banbe^teben biftmael acngefeib/ niffe ban atrecBt / toasS Bier in feer bebucljt / b?efenbe fejjf
fofplufben iettoeö meer bcgeerbcntebcbingenoffli^ bat bebpanben Bier Baer perfonagic toaren fpelenbe/&e &£;
puleren /ban mbepoinctcn bp be<ö5ebcputecrbc be* en 006 Bun boo?bele uit fouben foeften te treeften / Beeft, mn vxu
toornen /begrepen toaovbatfp luiben'tfelbe fouben terflont bcrtocrjS gefonben en gecommittcert ^Jonft* m^boen / geiijft ooft eenige gebaen fiabbcn. €n bicn bol* Beer 3Hb2iaen ^cere ban ^toieten / jKecfter pietcr be
genbe öabben ïrte ban ber f?ab ötrccftt / op ben 2?. 3H -- flijfte rep?efentcrcnbe b'eerfte €bcle ban^clanb/en
p?il/ 1 ?8 ?. bier uit ben <©ericf)tc / en bier uitten ïïaeb ^iclaeis 25?upninft 3ünen ^ecretarijsf/ om met alle
gecommttteert/ bie eenige poincten bcc ^§tab bienlijft/ foctigftcben be faftc albacc te Belpen beletben tot re*
toncipicren fouben / alö fp ooft gebaen / en be felbe ben bjeffementcban allen faften / en berljocbinge ban alle
ïtaeb gepjefenteert ftabben/bpbetoclftc bicgoebgc^ bo?bere beroerten en inconbenientcn. «De Staten gc^
bonben toaren / fulr bat be Staten ntet en toiften toat nerael Bebben ftenlieben bangelijfteb2iebcnenla(tge*
3P ban fiaerber ftjbc meer fouben ftebben ftonnen boen. geben/ omallciö te Belpen te recBte teb?engen: bocö
&o beel be berfoeftte Copic ban be ï^ogc <8ber- reeftt boo? ber felber ftomfte albaer/ toaö be publicatie
i)tib aen ging/ feilim be OBebeputecrben bat fijn €rtel. bacebp beimpoflen toeberom ingeflclt toaren boren
toillefuir
niet toas? gctocc|l/ bic niet toilbe bat bcfa- bcrBaelt al gebaen/ fo batfe be faften bonben in bete*
II. Deel.
Kk 3
re»

o

Het Achtiencïe Boek.
bele
fpmccnbcn/
39° renftatealtf
rebjefTcren.fo 3&er
ten beftenbocöbolpcn
toatf alle faftcn

1 583

bmaen
oa«nflebo?
'n(ïentett
^opnuïjen/
Oen , bcc
tn
cnm Wefpaüe
anberepoin
fijöc / en meer
Staten ni3taibemn
boo?f3
<2roinintfTanfft'n la(l toa$ te bernemen en onberfoeben tot lafte ban be «Staten toaren leggenbe.
Cont'
genoeg te fton»
feggen / baer
mlflarff te reienen enoo2faben/ toaec uit te boo?f3 beroerte
nen^ocD
ontkennen
bat fpinDeDaerfcbuit
«lachten niet
Dabben
beDoren te
Un& toatf gebomembaer bcncffenj* boeben^taet alboe toaö boen aenfijn <£rcell. om baer in geremebieerftetoerbhc om, ftaenbe / mitfgaberss noemen baerin bcrficn foube mo? ben: maer fulr toa0 00b aebte rgcbleben / ftenbe bet
mJ*u genbatfulr in toe&omcnbc tijbeniet meer gefcbtcbe. Hleïn refpect bat tot Be4fcö2ijbcn ban fijn €rcell.in
<©aerom be 000215 CommifiarifTen baer op fjare P20? berfclieibcn faben gelagen toerbe/fo iiat fe ^opluiben 'tti&tckf
ö
pofitie maebtcn : op be toelfte te fBagiftratcn geöoort bemoebljalf berIo?en öebbenbe/berfjoopten batmen
e; eensfboo? Oetgeflabig aenboubenenbe follicitatientet
fïjnbe/ fjebbenalleö berfjaelt Roe be beroertepoetoa^g
be foube impetreren/ ïjaer niet berDoubenbe boo? fulfte
bat
mebe
ooft
/
të
elt
fcljiet/ géiij&bö?en berfja
pa?
tenbeni
Deimpof
ö'fliu; publicatie ban b'afftellinge ban
beroerte.
Qiftcaet afgebjongen/toebecom toa$ gerebjeffeert met grote
toooiöe
ban
D:
€n aengaenbe fjet ttoebe potnet / nopenbe be jegen?
tje publicatie ban ben ttneben èêeptembrtë boren ber? tooo2bige (ïaet ber «êtab / berblaerben fp/ bat be i^op?
tfract.
bat bien bolgenbe alle b'impofïen en generale Iniben/ 23ebel0ebberen/ eneenige <©ecommitteerbe poiwcf,
Daelt / en
n toeöerom in trein toaren / gelp aljS ft» boor uit be benbelen/ bes? anberen baegtf na be beroerte/ bermtbbele
bate ban be afjtellinge toaren getoeeft : en nopenbe Oet
berbe potnet / refereerben 't felbe aen be boo2f3 peeren béngen
foebt Dabben
aen be ïfêagiftraten
be boo?f3
afge*
publicatie/
toeberom bp bat
nieutoe
publicatie
baer?
e
bifcrett
en
b
toüföet
<0ebcputeecben/bie na öare
foube te niet gebaen /en alle faben toeber op ben ouben
tn fouben toeten remebïe te (lellen / fo na gelegentöeib boet gefïelt toerben / mit p2cfentatien ban lof / goeb en
Der faben fouben bebonben tooien te beOoren. <&cfe Dioeb / bp be ifêagiftt^et op te fetten en be felbe te Bel?
c anttooo2be ban ben ftaeb i$ bp gefcDrtfte obergelebert
mainteneren en befenberen. 'toelaten laetften
,enbpben^e? pen
ber 1585. flylo antiquo
ben 15 ^emem
ooft
gebaen
toasf / fonber eenige f toarigfjeben en fonber
r
25o?ge
8
bent.
3^e
(retanö &. ban ber ©oost onöerte
bat eenig bo?ger baer een tooo2b ftab toegefp206.cn /«n
Ufopluiöen nebben ben *o. September op btfe propo?
fitte obergelebert feber gefebrifte geintttuleert / bort toaren aïfnocö in ful&en flaet eenb2acbti8 en tn alle
flilligbeib/ refpectcen obebientteban be jföagifïract
berbaelbienenbe totanttoooröe op'taengebenbanbe metten anberen lebenbc als$ na beb02en.
<0ecommitteerbe ban fijn f3rincelij&e <£rcell. en l|ee?
3fiengaenbe fiet berbe artieul bp beb002fj <6ecom* ..h „
ren generale ^taten/en mebe inboubenbe be rebenen
mitteerbe
ben «toplutben boo?gebouben / om te abbt* 9om
en oorfaben bie be ^opluiben engemcene borgerpe ber
ftab atrecöt bebunften be bp een ftomfle ber tongeren/ ferenbeguame mibbelen baer mebe fulfee op2oerte in
en confeQuentcljja be beroerte baer uit gerefen ben 20. toebomenbe tijben moebte berfioet toerben / foube ^e
en 1 1. ^ttgufïi gecaufeert te nebben. g|n bit gefebrifte l|oplm'benen25o2geren (onber be0oo2lpereberentte)
bjtnt^ bebanficn fp boor eerft fijn <Êrcel. en be generale &ta> tod goebbunften /batmen boo2 al bebo2berbe bu.ö (labo
toaoiue ten en be peeren «Becommitteerbc ban be goebe affec? fortificatie /berfienbe be felbe met beöoo2ujbeamoni*
aSi 5« nc m waterlij 5c f02ge bic fijn ^inceltjbe €rceil. en be tt'e en p20bianbe / 00b met afbje&inge ban eenige Dut?
SS peeren boo2noemt tot Defer &tab toaren bebbenbe/ fen/ en Oet öloofler ban Slnttoijfe be ,§tab te na leggen?
fccnop öc berftlarenbe bangelijfien bat fp alle beboorlij&e bbjt be/ al bolgenbe be potnetentn D'accoo2be boomoemt
berbaelt / en ber &tab$ refoluttc al boo? b2ie jaren ge?
nben// b?ebe
tot bit
gelöb /fpeenb^ac
acntoerufle
f°uö,m
Sm'
rt ban/ nomen/ en nocB niet geeff ectueert.
fittijb
toelbaebabben
/ engebaen
be goebe
Srcom» om
(€en ttoeben/ batmen om alle biffibentfe toecD rene^
mifranf» be^tab enb02gecpe tebeftouben/ fobele Daer foube
men
/ boltrecbc en baerin be gemcene bo;gertje om be
mogeujK toefen / gantfelijftbetroutoenbefijn p?incelij'
f;n.
fte €rcellentie foube geen anber betroutoen ban be tcrö toille / beliefbc / be puncten in 't ttoebe berfoeli if
remonftrantie bo?en berbaelt.
25o?ger J^opltüben ftem laten tnbeelöen/ban f)P 'tfelbe
(Cen berben / batmen alfuocb na guame be poinctcn
e jaren t'febert be pacificatie tn berfcöeiben bpaccoo2beboo2
nuetlpcn
aut02iteit ban fmiö ^2incel. €rcelf.
aenjlag tot conferbatte ban be ftab/ fleben en lanben
gecommitteerbe ben 19 3Iulp. 1 y 8 1. geconcipieerd
ban atrecöt / ijabbe bebonben.
€en bierben / bat be gene uit be Staten geffclt om
't ecriïe
©oo2t$ belangenbe be beroerten toaer uit bie fouben
Dacr
opinie toille/ baer toeberin berfcö2eben/ en bte
JJOflJCt • beroo?faefit mogen fijn/ febijnen fpbe fcfiulb te leg*
gen op be Staten / öoo? be refolutie ban öet aenncmen bolgenbe be p2ibilegien ban ötreebt/ baer niet bebo^
ban tit bupffuiben en b02geren / onber berel (feggenfe) ren te bomen / fo toel om baer geboomte/ aljï officie toil?
t'Dupë gelaten fouben toojben.
grote Ie/ (€en
ban be platte lanben te beb2ijben/ 'ttoelft eenbeeerfte
bijfben/ Dat be confifcatie moebte/ bolgenbe be
biffibentie fyaifte gecaufeert/ bermanenban
placaten
/ in trein geb?ocBt to02ben/ en bat ntemant/ fo
obergegeben remonftrantie/ en bat baer op gebolgt
toel
<0ecfteltjb
aljs aoeerlijb baer ban etempt foube
toaiS bc caffcringe berboo2f3 refolutie/ fonberte ber? toefen.
manen / bat be cafferingc toag gefcöiet boo? be afb2tn(€en feflen/bat bolgenbe be refolutie ban be &aeb ber
ginge ban bc gemeente : fcggen boo?t)Ef bat be föibberfebap onber pjetert ban eenige injurien en bmgemen* £taö in bate ben % 3 jKeert 1582. be<Oeeflelijbc uitte
ten ben febert genoubcn babben uit ber Staten berga- Staten gelaten fouben toerben / mttsi bat bit bibber?
beringen / en Dabben aparte bergabcringen gefjouben/ matig toaren/onber be iïtöbcr fcf jap/en be borgeren on?
omtrent be €atfjmferö op be 25ilt of <0o(l-b2oeH en ber bejDagifiraet mocgten geroepen en gefïelt to02ben.
«IberiS ben anberen befcli2ijbcnbe / toacr uit onber ben
r€en febenflen/ bat b'inbomflen ban De geconftf?
6o2gereneen b2cmtbebehftentoa0 gebolgt/ temeer/ gueerbe p20ben9$ ban be (Cienben / en p2obenjBS ban ben
feggenfe/ om bat onber bc ïïibberfeftap toaren ber^ 25tflïfjop7 ten mtnfien fede vacante, bie probenis in
feljenen bte be ^aufelnne üeligie toegebaen toaren / en paujs-maenb bcrballenbe/ moebten bp p?obifie tot bec
ccnfbeel^ befclbe luibcn bie ten tpbe ban bet gouber- ^tabsf fortificatie geemplopeert toerben / etc.
^efe anttooorbe 15$ bptje boorf3 l^opluiben oberncmentbanbe ^pacnje tirannije b'eerfle in befclbe
Staten toaren : gaenbc b02bcr/ feggen bat be biffibcn^ gelebert / ban toag bp niemant geteftent : en bermitjï
tie grotclijft baöbc toegenomen / boo2 bien men facb bc in be felbe be Staten of eenige ban bien febenen aif*
ototc mif banbeünge ban bc Staten penningen/ en aU nocD geinjurieert / en alle be fcDultop De felbe geleib
leg anber0 genoeg in be boo2gaenbe remonftrantie be- te toerben ban be boo?fc biebcn beroerte: .^0 tybben
grepe'tn / felbe nocb naber particularifcrenbe : boo2tjS bc boo2f5 gecommitteerbe ban 3ijn<£rcell. begeert/
ooube falicbanbc lianbclingcban
be ^oge-<0bcrig- bat fptit felbe fouben onbertenenen / alfobie ban De
tjeib / ^ toclftc fy feggen te feer (lappeli)R gcbanbtit te Ifêagiftraet be bare / en be ïïibbcrfcöap ooft bare ant?
toefen totKlcinaclmnge ban fijn €rcell: feggen mebe tooorbe/ op een anbene brage/ gebaen Dabben; alfo
Dat totte boojf3 öiffiöentie feer gebolpen Oabbe / bat be fp be felbe ongeteftent fünbe niet bonben aenncmen
poinctcn en articulen gefloten lm be <J3ecommitteerbc boo2 een autentijb gefebrift.
ban bc #2ince/ fuircljen ben peeren Staten ctt ^>02ger
5^e Kibberfcbap toerbe bp De boo?f3 <5ccommit?'
teerbe
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aen Den foube mogen burjben bet gemeen beft gelegen
ben mi cent- te fijn : maer lieten ben btmben batfe fulbe remonfïcan»
b'üörfabe toaecom y? Staten
ïïniïl* tm** öföenraegt
bin»
Kr?* Qm tijblang uit tic bergaberinge banbe
ftfiap af- nen ötrccln / fo op bebefebrijbinge aljs anDcrfinjS ge» tie beboorben te boen aen ijare iDagifïract met beboo?»
refpect en reberentie/om bpbefelbe in faben t'Dacr*
bjbe bifpofitie
«?£'& Douben/ geabfenteert Dabben : baer op fp boor eerfï 3tjn ber
fiaenbe / beljoorlijfe berfiente tderben / en
SUS €jccellcntie en <©encrale Staten boocbebjb toacen be»
Gebeft banbenoe/ banbe gcote forgbuibiabeib bic fp toacen be faben ben Staten toucberenöe / aen ben feiben gece»
fcreert / om bp be felbe baer op gebifponeert te toorbert
1%? toa8enöc boor'ttoelbaect banbe ftaö en lanben ban nabeboren: bat ooft bc gemeente benmetter Staten
39*
Kift* ötcecbt/teneinbe be felbe in tuft /brebe en eenbracDt
eeljouben moebten toorben/ fo fp oor bebanbten be bifpofitie beljoorben te breben te bouben / fonber iet ba»
boorfcDreben peeren <tf5ebeputeerben ban bat hen tic telijjc baer tegen te aftenteren / of fo ben aen be ^tatert
Heft Dabbe befe lommififïe te ontfangen en be moeite te orbonnantie niet en genoegbc/ beljoren 't felbe mijn
boen om albaer te nomen. <£n fo beïe be principale fa» ^eere be Prince te bennen te geben/ om bp fijn jp* <i5e»
«eaengaet/ feiben: batfe fien ontoillig Dabben ge» nabe/ be Staten geDoort/ met beljoorlijbe orbre tot
maefetin be Staten /fo op bcorbinariis befebröbing*/ alles boorfien te toorben. ^>e boorf3 fiibberfcbap
alö bagelrjjce comparatien te becfebijnen/ en be gemene bienben be boorft «©ebeputeecbe nocb eenige anbece
fabc met alle binten naecfiigbeib te Helpen bicigecen faben aen / om baer in boorfien te toecben. 3Me ant»
en borbecen / fo tot toebecffanb ban be gemene bpan» teoorbe banbe iftibberfctjaptoa.ëgearreficertbcn 24
ten / toelbaer t ban be Hanben / aisef anber fin$/ fo meec <§eptemb?i#/en tecorbomianrie ban be fötbberfcbap
ban notoor toaö / en fouben niet gelaten bebben baec in onbertebentbp I. Strik, en ben 28 ben<©ebeputeec»
tecontinuecen/ bpfo beccefp brpelö» Dabben mogen benobergelebert.
compareren/ baec opinie feggen / en be cefolutien ban
^eboornoembe <©ebeputeecbe bttfbercegebefoin»
be^taten neffen0 anberei} mogen executeren: maec gneectDebbenbe/fijn terabe getoorben/ bat ttoe ban
alfo een ttib geleben gebeurt toa$ / bat bp alle be Heben Denliuben/namentlijfe Ifêeeftec petec be öijbe/ en ben
ban be Staten een eenöracbtige rcfofutie genomen Secretaris* $ tclaeg 2öruininr / fouben bectcecfeen om
toasf / batmen tot bebnjbinge ber platte lanben uit ben rapport aen fijn €rcellentie en be Staten <0enerael te
Hu ifïuiben foube aennemen ttoe benbelen hnecljten/ge^ boen/ en bk t'onberricbten ban be gelegentbeib ber fel»
iijfi oofe gebaen toatf netoeeft / en bat naberbanö be ge» ber fo bk nu toatf / en fijn ban baer gefebeiben / latenbé
ineen te ban ber (tab ötrecljt fonbec autoriteit ban bare ben l^eereban ^toieten albaer/omaileö totruftete
jfêagifïcaet/ in groter menicljte becgabectftjnbe/ be Delpen beretben/ en te bo?berenbat beï&opluibenfou»
boor f3 Staten boo? becfebeiben b?eigementen ftabben ! bentebenenbe boo?f3tjare anttooo?be* ^Docbtoat be
gebrongen be boorfj ttoe benbelen te moeten cafleren : boic Mp baec toe iKhe 1 en feonbefe baec toe niet inbuce»
bat 00b baec bencffensS eenige vit be itiöberfcbap par» een / fo bat tjp in <®ctobec febreef batfe bem cinbelijn
ticulieclijR gebreigt toacen / fo iiatfe liaccses lijfö beb?cefr Dabben aen gefeib/bat bet meecbeel bec t^oplutben
luaren/ia bat be gene bte op be befeïmibtnge gecompa» 't felbe niet begeecben te tebenen/ allegecenbe battec
ceert toaren/ fio?enbe be beroerte banbe gemeente/ inbe eenige acticulen in geflelt toacen ban toelbe gefebiebe^
bergabecinge ntetbabbcn bobben blijben/maec baec nifTefp geen toetenfetjap Dabben / fufïinecenbe baecom
uit gefebeiben toacen fonber te cefoibecen / of opinie te hk niet te totllen tenènen : maec battet tik beboorben te
feggen op be poincten baec op be befclmjbtnge bienbe : tebenen bk fjet geconcipteert Dabben/ te toeten ben
fo fjabben hk banbe Ribbecfctjap ben febect uit be ïïaeb ban 3 1 1 bk fulc mebe eïcufeerben/ feggenbe ban
bergaberinge getjouben / fo fp tjen lieten bebunben/ bat be ffêagtfrcaet gecaffeect te fjjn r fo bat 16 / fcb?Öft DP/
bebecgabecinge ber Staten b?p enonbebtoongenbe» boor bed en anbece bibecfe er cufen tottec tebeninge niet
(f©: »«.) öoo?öe te fijn/ en bat begene bfe albaec berfebijnen ban gecanen/en moet Det baec bp laten blijben/te meec
brpen fonbec brefe baec opinien moebten feggen/ fo fo mp bunbt / bat boor te beel porccn$ / niet beel goeb$
fp in baec gemoeb en confeientie/ tot bienfi en toel» foube bolgen*
baect ban ben Itanbe / caebfaem bonben / fonbec baec
!bz ^rince ban <©cangien'tcapport geboort ficfi^
ober ban be gemeente gebreigt te toerben : (atenbe ben benöe/ beeft aen be 25orgec-^opluiben befen nabolgen*
60B bunben/ bat 't gene eenbractttcliin bp be meefle ben brief gefebreben.
Remmen banbe Staten toecb gecefolbeect/fön effect
De Vrince van Orangien , Gr ave van Najffau } <&c.
bel)002 1 te forteren en geer ecu teert te toorben/fonber be»
. Marquis van der Veere en Vlijjlngen,
Iet of becbinbecinge ban be gemeente/ en fonbec bat al
fUlfte CCfOlUtien bpbe gemeente bebOOrben tetoorben I CErfame, manhaftige, difcrete, lieve, berondere, benban
gecetcacteect / beel min bat be Staten bp be gemeente 1 *-* VOor vier dagen hebben wy by den rapporte van Pie- öe «
fOUbe mogen gebtoongen toorbenbe felbe cefOlUtten ter de Rijke reprefenterended'eerfte Edele van Zeland, « ban
batelp te CafTecen/ en fObC gemeente bec (lab ötcecDt I en onfen Secretario Bruinink particulierlij jk verftaen ®tanV
Den tCC COntcacfe ban bien Onbecflaen Dabben / fO bat haerlieder en des Heeren van Swieten gebefoingneerde RojV
beel goebe CCfOlUtien en Orbonnantten bp be Staten ge» binnen der ftad Utrecht , op 't gene wy t'fampt de Ge- qcvnomen en gemaeBt te CUCjge geDOUben toecben / en on» nerale Staten van de geünieerde Provinciën henlieden jBopfaf'
geeceCUteect bleben. ^0 becflonben be RibbecfcDap belaft en bevolen hadden , hebbende feer gaerne en met Sm&
niet meec in be becgaöecinge bec Staten binnen 8t» goeden benoegen vernomen,dat lylieden t'haerder aencecfjt te ecfcDtJnen bOOr en al eec fulbe Orbre geflelt fOU» komfte tot Utrecht , den ftaet der felver Stad in betere
be toefen / bat be Staten brPltj&en en fonbec becDtnbe» ruftc en ftilligheid hebben gevonden , als hy daer te vo- .
Ctnge Of breigementen ban be gemeente mOCDten bec» rens was geweeft , en namentlijk dat d'afftellinge van de
gaöccenen befbingnecen/Daec opinie feggen/ 't gene impoftendenMagiftraetopden zi dag Augufti leftlebpbe&taten gefloten toorbe 006 Delpen executeren:
afgedrongen , wederom geredrdïèert , en alle d'imbat 00b be 45emeente bet (tab ïltmbt Daecluibec H@a» den
poften en generale middelen wederom in trein gebrochc
giflcaet beboorlijbcefpectecen en geboorfamen/ betcc waren , u lieden daerom bedankende van de goede offiban fp tot nocb gebaen Dabben /fobie ban beïïibbcc»
van 'tfelwy verftaen)tot
by u lieden (fogedaen
febap / eec fulr gebaen fp/ Daec binnen bec flab ateeebt cien
ve redrefTement
: willende vorderinge
nochtans middeler
en in bc becgabecinge ban be Staten niet genoegfaem tijd u lieden niet verfwijgen , dat wy en de generale Stabecfebect bonben bouben / en bat gebaen fijnbe / toacen
ten aen alfulken maniere van tYamenlopinge, oproerigheid en wapeninge als io Augufto tot Utrecht was aentoillig enbeceib t'alien tijben inbe becgabecinge ban
faben met 'gericht, feer quaed benoegen hebben gehad, en wel ver
be gemene
Compareren/
be patente
raeb
en baeb / ja
njf en goeb teenDelpcn
borberen / en ter hoopt hadden dat gylieden de faken fo verre niet en foud
tijb toe be boorfebreben orbre gefïelt fal fijn / toaren fp hebben laten komen, indien gylieden eens haddet getebttben in een anbere brpe en berjefeerbe plaetfcte
merkt hoe forgelij ken gevaerl ijk alfulken handel is, in
defe
tegenwoordige
geftelteniffe des ti jds,dat den vyand
bergabereru 381'ttoclbbe boorfebreben ftibberfcbap
mede foude konnendoen. U
daer
profijt
grotelijkfijn
!
d5e»
bc
fp
feiben betftaente feggen /niet ten einbebat
meentC toilben beletten JettoCjS te remonftreren/ baec lieden dasrom ernftelijk vermanende goede fcherpe
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toeficht te nemen, ten einde folk niet meer gefchiede :
maer ter contrarien dat gylieden volgensuwen eed en
fchuldige plichc , den Magiftraet , en alle andere vrome
trouhertige in'vvoonderen binnen Utrecht van aljegeweldenoverlaft befchuddeten befchermt,fonderaènfchou re nemen op de verbloemde en fchalke redenen en
propooften van eenige geeflen die onder den fchijn van
deugt en u lieden tegen die Overigheid opruyende,maer
mogelijken haeriieder fenijn in 't herte dragende , u heden alt'famen mette goede gemeente Toeken indeuitterfte ellende, ja in vyanden handen re brengen. En
nochtans indien gylieden eenig mishagen of quaedbenge
noegen foudet mogen hebben in 't beleid of regen
bena
Of
recht
te
niet
in
daer
of
als
,
fake
e
van de gemen
horen en worde gehandelt , fullen wy goed vinden fulx
aen de Overigheid met alle behoorlijke reverentie worde beklaegt , ten einde daer in na den heifch des tijds en
der faken mach worden voorfien , daer toe wyvanonfen wegen altijd bereid fullen fijn , en dien volgens ook
opdenremonftrantienen pundtenby ulieden denboven-gemelden onfen Gedeputeerden mede gegeven, airede wel gaerne ordre fouden hebben geftelt , roaer fijn
'rfelve differerende totte aenkomfte van den Staten Generael, die wy dagelijx alhier verwachten, willende met
Gods hulpeniet onderlatenfo haefUe feLve fullen fijn
gearriveertopalleste voorfien , fo als tot meeftegeruftighcid en verfekertheid van der ftad Utrecht dienlijk
falfijn. Ulieden genadelijk verfoekende allegoed devoir te doen, op dat middelertijd by niemanden iet
nieus aengegrepen worde, maer dat alle faken aldaer
inrufteenftilligheid blyvende,de Magiftraec byeenen
yederen na behoren worde gerefpecleert en gehoor»
faemt; en ook dat de vergaderingé van de Staten binnen
Utrecht vryelijk en onverhindert gehouden mag worden. Al 't welke wy u lieden ganfchelijk toebetrouwende, bidden wy God Almachtig.
Eerfame, manhaftige, difcrete, lieve, befondere.met
ulieden te fijn. GefchVeven tot Dordrecht den 16 dag
Oótobris , r?8?. <©nber fïonb / U lieden goede vriend:
Cn OïtiKmbmt/Guilaame de Nafatt. i^et OPfCBtfft matf:
Aen den Eerfamcn , &c. Borger-Hopl uiden der ftad
van Utrecht.

I?$ fobe fafte boojtgfoten Dcflen gebf rioècrt toct^
-M&é / Dat alleg beftoojlöft toerbe getueffeect / bat ooft
be Staten ftare getooonltjfte bergaberinge toeberom
toacen continuerenbe / en Dat be föiDDerfcuap ban Den
ïanDe ban ötrecftt Baer toeberom in be felbe bergabe*
ringe lieten binben • fo fcl)?cef be $?tnce ooft aen be feltoe J&taten /bat Bern 't felbe Iieftoaö teBo?en/ b?ien;
beujft begerenbe batfe fonbec eenige intermlftïe DefeU
bebecgaDeringe na oen Octfcö en noob ban beg geme*
m EanOö faftcn fouben continueren / nemenDe in allen
raeDflagen en refolutien/ fonber aehfcBou ban 't pactt*
lier / goeDe tnflcbt op 't gemeen befte / tot meefie gent*
ftigftetb en berfeftertfteib ban ben lanbe enftebenban
8trccftt / mttfgaberg alle goebe eenigfteib en eenD?acBt
mette anbere jjbobutcf en en ftace 25onDgenoten. ©an
fijnen toegen /fcö?öftftp/ mogenfe foei berfeftert fijn/
bat Bp en De Staten <©enerael niet fouben nalaten bo^
öertf op be faften ban atrccljt na beftojen te letten / en
totgeruftigfteib entoelbaert ban Ben-lieben en allen
anberengoeDen
t'ntooonberen
DerflaDenlan;
ben
ban ötrecljt toornen
/ alle goeDe
02b2e te (lellen
/ ftenlieben
alleecnftelüft bermanenbe alle faften mibbeler tijDin
goeDe fïilte en geruftljeiD te BouDen.
<©aec fijn Daer na nocl) eenige <0eDeputeerbe ban
ben ï^opluiDen aen Den §p;ittce gefonDen / ftlagenDe en
ÖenlicDcn ercufercnDe ban eenige faften / ban be $?in*
te Beeftfefuir toeten te recontreren/ bat boo? DïetüD
alles in flilte afgelopen io\

T\<£ ^eeecban $penoo2t en Sflfinga «Fnteg igobe*
*-r ling tlio ItëtDOeltfum/ Bebben in 't lefte ban gjunio
noojt/en mette «aBebeputeerbe ban De geunieecDe
©iobincien
3Stïnca
<Qme$
aen De<0oft-3|jbe Dec jBafe geftanDelt/ Dat fp eljcalö
lirijgen (öbecjte fouDen mogen aennemen fesf goeDe Compalaflen
gnien boetbolr/ ten Dien|te be.tf uaöerlanD.o,/ en afb^euft
re Dan

ban Den bpanb binnen be ©2tefe €»mlanben / onbec er* ?™ Jfr
p?efTe
flipulatie
conbitiey batfe be felbe
t'Oaren eige- benwm
1JfJ
nenftoften
foubenen toerben/aennemen
enonberöouben/
583.
"en batfe alle be felbe ftoften fouDen geljolDen fpn alleen J?e2Sf
te repeteren uitbe contributie ban be ©?iefe<©mlan± Sora
Den ban ben bpanben geoccupeert / en auDeren omleg-- arntc
gcnDen KanDenonber Der bpanben macfit toefenbe: JJ5",
toelber(taenbebatbeboo2f3 peeren ban |^ijenoo?te« ^^
^finga <emc$ öf ftouDcn toojben met Den naefï leggem um op
be pobincien en booinemélijft met büe ban 3©cft- jggjjy
©jieflanD goebe co?refponöentie te öouDen/ ooft büé S5öe
boo?fieniginge te boen/ bat De ingefetene ban 3©2ieO ©?tefe
lanDenanberegeunieerbepKibincienboo?
ftrügobolft niettoerDen DefcljaDign 3ll^fp fjaerlteber
nuö^crop f™lM'
rommifjfteftregenDen ö^ulp ^s^.^bben-fp terflonö
beginnen bolft aen te nemen/en Hebben Bare lóop-plaet?
fe op Der ^cljeiiing geftab/baer beibe <©berften op be»
14 ,§eptemb?i!$ quamen / en gingen ban baer te feticpe
mettjarcfolbaten/cnseilben ban baer ua#terbum/
een plaetfcop ber Ocemfe tufjfeften 5©elfsiel cnïtetöe
c/elegen / én ber joegen ben bpanb ban baer. ^ieban &f**
B?lenanbbebcnOaermebe tot Baer Bulpe 600 man? &$£*
wen/ onber 'tMtiti ban ben <®berfien E<cutenaUt nemm
^êtein iBaltfen. ^p maeftten <©terbum baft en ber <***
fcBantften
't felbe flaften
/ Bleibeneenige
baer bijften
mebe bele
on* JiX"
ber
contributie/
boo? plaetfen
en netene
timöet
Eanben onber toater lopen / fo bat bei» bpanbsf ruiters? l,a^alDaer toetnig ftonben uitrecBten / in boegen bat <©ter*
bum i$f getoeed aïsf een mure ban ganfcB 3©eft-B2ief^
lanb / toant De ,§paenfe baer meDe genoeg te boen Bete
ben gefiab / aifo Ben baer aen feer beel toa$ gelegen om
bentoeboer/fobatfefn 3©e(l-©?iefianbegene belegen
ringe Bebben ftonnen boen / ban tocljten op be bo?|Ie. i;
^©en i§tebe
15 2Cugu(ïi
Bebben
5parmabolft cjeiegen
ingenomen
(~T-1/-Ï
feftere
genaemt
Steenbergen/
om^Dc7ge„
trentttoe mjjlen bat*2$ergen opten ^oom'ttoelftfp Bpj9«#
met liftigfjeib
toant baertoarenber
in ge» n,ati»j*
bomen
omtrentinftcegen:
500 in boeren
ftieberen / en Bcbbent
Sgeliï
aifo oberbailen / feer tojebelrjft en tp?annelijft mette lie* men.
ben ïebenbe / B^ nlieben groot rantfoen af D?tngenDc boben bermogen* Sp meenben baer beet mebe uit te
ricBten/ ban met (jet boo?fleften ban eenen bijfi en bat*
ter eenige fcBepenboo? beBabengeleib toerben/toaö
Baerbooinemen belet. 5^e<i5?abe ban ^oBenlo ont*
boobterfïonb een beel folbaten/ en befetten be fïeben
en plaetfen baer omtrent enrontom gelegen/ om alle
b02bereninbal te beletten.
gin befen töbe BanDelDemen toeberom tn be fafte ti/iiaeon*
ban reconciliatie met ben hertog ban aünjou ; be ^ee- mn oen
reb'Cfpjuneaulr 2fimbafTaD?urbanben hertog DeDe f frt°ai
aioaer
toegen ben Hertog
/ berBael; jJJ,
"3
be Boe een
bat pjopofitie
ben hertogbangemaeftttoajs
Euitenant<8e<
heromtf
nerael banbenConinftban ©?anftriift3ijnen b2oeber/ S"*1!
be flerfete
Bcbbenbe alle
©2.anftrijft
in fijnen
Banben/banDatbenDe Comnftrijfte
grote affectie toan,,crfB'
Die
BP tofc Sanben toaiö toeb?agenbe/ in Bern nocljniet
toaoberftout Datlip nu beter al0 oitte b02enmibbel
BabDe om B^nluiben banbe oo?logete berloffen/bat
Bpalrebenieu bolftbegonbe te bergaberen omtrent be
fronttere» ban Camerift / om ben bpanben toerft te
gebenen tegen te tfaen/baer toaó ooft goebe miDDel
enBope toe om benConinft ban B2anftrijft te bctoe*
gen/ om openbaer oo?loge tegen ben Coninft ban
Spangien te boen aennemen / en Ben aifo gebelijft ban
be oorloge te berloffen/fp fouben nare <©efanten bp ben
hertog fettDen binnen parjjjef/altoaer Bp biefonbe ber?
toaeftten / en alle oueftien afïeggenbe / op meug in alle
b?unblüftBeiD met be felbe Banbelen/niet bergetenbe De
felbe abfolutemacBt en pjocuratie mebe te geben/em
be fafte niet te beraeftteren • fomma ftp p?epareerbe be
fafte Daer toe fo bele Bern mogeltjft toaiö j bocB be lan*
ben fcBenen fo feer banbegunfle ban ben 5prancoifen
afgetoeftente fijn/ batterbele toaren bie baer uit oc*
cafie foeftten ben $?ince ban ©rangien baer boo?te
meer inben Baet te b2engen/bermitj$ fp meenben Dat ftp
De fafte te feertoag bjtjbenbe/ om met ben Jprantotè
toeberom te reconcilieren:Die ban 2ö2abanD fcöcnen De|fe reconciliatie feer te b02beren:bïe ban ©laenbercnfonDcr
bp

393
i583.
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fonber
<©entgeb2eben
ter contrarie/
en toerben
alom i anöere
't boo?fcB2eben
tractaetStaten/
ban 2Sö2beaur
/en
tktiê peeren
booiöaerBegrepen
boo^fienig;
be fabe bfeban
pro & contra
/ baer onöcr
De «^paenf
gefinbeben perfonagie toarcn fpelenöc* <©aer gingen licib 1 nocb baer bp fouben mogen boegen / tot meeffe
bele boerbeng omtrent öefe ttjbin b?uft uit op befe fa* berfefeertbeib ban be Religie / bare p2tbilegien en b2p;
fee / na be Bu meuren ban be gene biefe Heten uitgaen : Deib/en berlicbtinge ban be fcDattingen encontribuonber anbere toa£ baer een boerften uitgegaen met; tien ban befe Eanben.
€egen bit boerben iseeen anber uitgegeben/ metten
ten tijtel ban Waerfchouwinge aenalle goede ingefetenen van defe Nederlanden , die tot befcherminge van
de vryheid van hun Religie, perfonen , privilegiën, oude herkomen itegens de tyrannyevande Spsngiaerden
en haren aenhang, t'famen verbonden en vereenigt fijn.

gjn bit boerben toerbt gebanbelt ban b?k faben om te
ftomen toteenen goebcnetnöe banbefe ftoare oojlo^
ge /te toeten; of te berlaten ben J^ertoge ban SCnjou/
enteb2eben Bet tractaet metljem gemaebt/te acco**
beren mette iBalcontenten / of metten Coninb ban
^pangien / 3ijnen natuicbjben I|eere te acco2öecen/
ofbatmen banbefe Hanbenfoube mogen manen een
föepublijbe/en bk bp regertngeban eenig getal ban
treffelijbe perfonagien gouberneren / in fo?me ban een
goubernement SCrifïoccatigue of 3£emocraticjue/na
b'erempel ban bteban ©enetien/ ofbeCantonsfban
^toitferlanb/enna het ercmpcl ban^ollanben*£e*
ïanb fien op ben felben ftouben / of biefen eenen ^ee*
re/'t toare uit ^uitflanb ofelberg/blijbenbeniet-temin alle be p?obincien in een berbonb bp ben anberen:
op befe b?k poincten bifcoureert bpop gelijbec ma?
nieren bp na / gelijb bet abbijö bp ben $2ince ban <©*
rangten in 't boojgaenbe 25oeft berbaeuv toaö mebe
b?engenbe. <£tntelijb befltiitbP 8et befte mibbel boo?
befe SLanbente toefen toeberom te reconcilieren met;
ten^ertogebanlnjou; toant BpacBtet mette JH&aU
contenten of Coninb ban ^pangten te acco?beren boo?
netgeBeleberberf banbe Éanben: befgelijr acBtBP
't oob onmogelijk batbe Eanbenbp benfelbenbpfoa*
me ban een ïtepublijfte fouben Bonnen beBouben to02^
ben met onfe eigene mibbelen/ toaerom BP racbbè*
ter te toefen te reconcilieren metten hertog obermüö
men met Hem alreöeté oberbomen/enniet bannobe
té om met gem in nieutoe capitulatie te nomen/ gelijb*
men met eenen anberen p?tntc tracterenbe/ foube
moeten boen/'ttoeift oor lange tp foube bereifeben/
bat onfe faben niet feonben Itjben : bat oor fijn t^oog*
tieib met bet obecleberen ban be ^teben / emploperen
ban frjnenbtijgsibolH enanbere mibbelen/ fijne goebe
genegentbeib nocb toa^s tonenbe / bk lp babbe totte be*
frijerminge banbefe ïanben/enban fijnboojgaenbe
fauten te tieteren. ^§ulr/feib Bp/bat be noob oms bjingt
( om on# eigen beboubenifTe ) metten hertog / bk ons
( en top niet Dem ) geoffenfeert baboe / op ben boet ban
ben tractate ban ssojbeaur toeberom aen te nemen/
metalfulbe conbitieban berfebertbeib/atébe peeren
Staten fouben mogen abbpferen/fo bat altoilbebp/
on$ niet foube bonnen tp?anniferen / be toelbe meefl
foube gelegen fijn inliet tractaet ban 2&o?beaur ban
toeber3ijbenbolRQmentlijR t'onberbouben / niet toela*
tenbeeenige^Stebenof ^èterftten met tfrantoife gar*
nifoenen te befetten / ben föabe ban ^tate ban getrou*
toe enberfïanbige perfonagien ban befe Hanbennef*
fen$ Bem te (lellen/ en fnn ï^of te maben ban ingeborene/ bem baer toe betoijfenbe enboenbe öebbenbe-boo2ïijbe mibbelen / be toelft men tot nocb toe in geb*>'
6e beeft getoeejlte boen. €n ooft mitö bertoilltgen;
bebenConinb ban©:an6rijb fijnen J|eere en25?oe*
ber om ons opentlijb bp teflaen/ en openbaer 002I0;
ge ben Coninb ban „jSpangien aen te boen / toaer boo?
b'oo^logetoelbaeltïn'töertbanben Btanbe foube ten
cinbegeb2acbtto02ben/enbaer uit getoeert en in een
anber Slanb/ of opte frontieren geto02pen en gebi;
berteert. €n om fijne HQaiefteit baer toe te beter te
b2engen (fo ben eenen b2oeber boo2 ben anberen niet
geerne fo ftoare lafligeen periculofe faben aenbeert/
fonber eenig toelbaet en p?ofijt baer af te bertoaebten)
foube niet ongeraben febijnen te fijn/ in ben boo2f3
tractate met fijn ^oogbeib t'acco2beren / bat in gebatte f\p fonber toettige 002 guam te fterben/bat befe Ean*
ben fouben berballen op ben boo2fcb2eben Coninbsü1
nen Meereen 252oebec/ al op beconbitie nocDtanss m

tftui / EenChriftelijkeen waerachtige waerfchouwinge ,en wederlegginge aller , die Teggen , dat de Chriftenen mogen verbond maken metten ongelovigen in
krijgshandel, om door hun macht befchermtte worden ,en voornamelijk tegen een boexken geimituleert,
Waerfchouwinge aen alle goede Chriftenem

^ier in too?ben flerb geb2eben en toeberïeib be ar*
gumenten in'tboo?fcfj2eben boerben/enoob in 'tab*
bij.ö bpben p?ince ban (©rangien inbe fabcban re*
conciliatie metten ïfertog ban 2Cnjou gegeben. i^et
gene f)p boomemelijb baer in b?ijft/ beftaet ïjierin/
bat
tegen dobesf
uitgeb?ubte
bebel om
i'sf/ boo2
batmeit
eenigfietberbonb
mae&t metten
goblofen/
ber
felber fiulpe befepermt te toefen ofte toerben. ^it be*
totjft bp uit €faie / Cap. go. 3©ee ben afballigcn uiw
beren/ fp2eebt be J^eere/ bk fonber mp raebflarjen/
en fonber mjjnen geefl befeftecminge foeben / bk De*
nen aftrecben in €gppten / en blagen mynen mono
niet / bat fp öen (lerbcn met be macfjt Pbarao / en bun
befebermen onber be febabutoe <£gppti : toant be
flerbte pgaraofal utot febanbe gebijen/ en baer be*
feberminge tot fmaeböeib. €n uit €faie/ Cap. 3 r.
Wee be gene bk trecben in Cgppten om bulpe / berla*
ten ben op peerben / toagenen / en ruiters? / baerom bat
fpbele fijnen fierfe / en Bouben fjun niet totten ^eili*
gen in gjfracl/en b2agen niet£ na ben ï|eere: toant
€gppten tëmenfcöe en geen <©ob/ Bare peerben fijn
bleefcb/ en geen geefl/ enbe i^eere fal fjjnbanb uit*
flrecben / bat be bulper flruifeele / en bien bk gebolpen
to02t/ balie/ en alle t'famen ombomen : leefl / rnerat/
en berflaet ( feib Bp ) befe ttoe paffagien toel / be poo?*
ten ber Bellen enfullenfe in ber ecutotodetCi niet obec^
toelbigen. ||et argument bat BpBter uit toil trecben/
tiS / bat Bp fuflineert / bat ben hertog ban nwu in be*
feüanbentsf aengenomentot een erfaebtig $eerc/fiS
tegen 45öb$ tooo^b/bentoille enbanb aller b2omen/
tegen
Betoo^beel
buifenb /rebelijbemenfcBen/f'a
felfö ban
b20utoen beier
en feinöeren
toefenbe be felbe Her*
tog fo groot of meerber tp?an a!$ be Coninfr ban
^pangien : baerenboben / na bat Bp fijnen eeb ben
ïanbe gebaen/ fo fcbenblijb en bcrraöelijb geb?o^
ben inBabbe
ben 17 ^tebeny
^lanuarp/metmoo2ben/
1585» t'SCnttoerpen
en
beleanbere
b;anbert
en pilgeren / memenbe be ïJeltgie ganfeb uit te ro*
ben met bangen/ berjagen/ Bangen/ b2anben/ en
moo2ben //$c.
en 'tbaeb
Eanbfo groutoelijb
alfo te brengen
in een eeutoige
(ïabernpe
toelbe
en berfcbjicbelijfe
IjS/ bat fijnen naem nimmermeer bebacBt/beel min ge*
naemt beBoo?be te toefen. 3&e tp?annpeban ©?anb*
rijft / feib W 1 is* tienmael to?eber / onbjbelijber en on^
genabiger banbe tp?annpe ban «Spangien/ 't toelfe
toel eengetoiebtige reben fjef om baer af te fcBeiben:
maer bit i& nu Bet fp?eebtooo2b/3£emen top ben Jpran*
coiief niet aen/ fo Bebben top niet alleen ben jSpangiaer*
ben/ maer 006 begeBele macfit ban ©janbröb tegen/
ttoe flerbegetoelbige bpanben boo? eenen/ dobber*
gebet bun bieoniS (feib BP) benttoeben ober ben BaljS
geb2acBt bebben: maerfegt mp/toaert nocBnietbe*
terbe garifcBetoerelb tegen/ en <®ob metonsfl <©oö
tegen / al tegen / en <85ob met on# / toie ban onjS Btnbe*
ren i niemanb. j^eemt men bem toeber aen / betoöle
Bp aengenomen té tegen (©obeg tooo?b/ fo boetmen
biMtl fonbe. 3©ant <0ob berbieb erP2efTelijb fulbe al*
leantie/ aenneminge en connracten / gelijb met 2Clenfon
gemaebt fijn: bit betojjfl BP uit be boo2berbaelbe fp?eu*
ben €(Qk 1 Cap. 30. en 3 1. en befluit baerom : al toat
tegen <©ob en fijn tooo?b i^ fal genen gelueftigen boo2t*
ganft Bebben / ja feib Bp / ib feg b?pmoebig / en bk leeft
faltfien/ fo lange bk alliantie met ©2anbrijb bup#
(op fulber toijfe alg 3Clenfon aengenomen té ) té ben
blocb be# peeren ober 'tïanb: Bp fïaet to?l toe batmen

Het Achtiende Boek.
martjt en bulpe b^cïittmttè toojbenV geïnbrnendat/
ucrbontiên trccJ meden/ met fijne naburen alfijntoob fomenmeint/ ban?Clencpn bertoaebt/enmaggeen?
noDlofen/mag maten -,maer gene berbonDen / om pa" fins gefcfiien/ of men Doet directeljjb tegen <8ob# i58:
dacrom fo tecder; tooo?d/€faie ^oen^r. (Geneerden/ falfulbe maebe
öc ooölore OcfcOermt te too?Den/ en$?ine
eban <®ran= en Bulpe totfebanden gedijen : tenanDeren flater ge?
leid D° 00b D'argumenten ban Den
toUIenöe fcb?eben leuter, rap. 17. Dat »£5odS bolk tnoeflenee?
en/
gegeb
io
men /in fijn aöVJiïo in f cb^uar
uDen/ nen Coninb berftiefen uiten teocDeren/ en fijn (feid Bp)
oeöbo
boo^g
ebt
getna
ber berbond met SBlenfon
ban de top 00b niet CüodS boib-J fijn top niet Cbjidenenl
bp brengende bele eremplen. 3ÜI0 ten eerden/ mette
n toaerom toillen top eenen Bebben Die ons en €5od tegen
Éeröcn ban ©2anbrnb/ geaffifteert sijnde
w
cn/o
©o?H
fe
«Dtitt
P2incc ban Bare natie: ttcm De
i$l ^teDan meinen doo? De macBt DergoDlofen be*
b geDandelt en ober* febermt te too?Den / mtftroutoen ban De macBt C50DS/
tot ötberfe reifen met baren Coninban
De ^tottfetS / Dte bolgenbefijn belofte/ foeben bulpe aen <©oDS bpan?
bomen fijn : boboer de Cantons n/ en
nocljtanS ban den/Daer geen Bulpe te binben is. <0ob i$ Coninb/
Bebbe
Deren
berbond met Denan
tie tiifffucn Bulper en betoaerDer fijnDer Berken / Die fijn eere genen
allian
banDe
bevff Ueiöen reünie fijn: b02der
*
«gnaelanö met É>enemarben en Defe fanden/ ^cbot
anderen toil geben / nocB fijnen roem Den gefncDen 2ïf?
land met ©janunift : item De^anfe-^teDen/ Die ban goDen of SCfgoden-dfeiiaers : Cfaie +i. Dit is recBt en
fciberfe tieliaie fijn / norbtans t'famen in een berbondeen: eenbouDig gefpjolien na 't tooo;d des peeren. 2Ule
item Den ©ojften ban «Duttfïanö Die Den &eifer tot medan (feid \)p ) die met menfebeitjb berfland en toereltfe
nocbtanS ban anDere
(öberbeere gebo?en Ijebben /polen
/ die eenen Coninb toij^beidtoillen regeren /tegen <©odg tooo?D/ gelijb?
linie: item De herben ban
mer (<©od betert ) nu al te bele bind / fait niet toefge*
(F0U8; Qtfi0im Bebben/ berfcbeiDenban bare Religie: bo^ lucben
/ toant daer i$ genen raed tegen De boogfïe tojjf?
Der De fêaldoifen / metten Coninb ban 25obemen / Die ÖeiD, ^aerflaetoobgcfcfjjebengiobcap
.^. enCfaie
ban De $alepe ban 9flngrome metten hertog ban «&a- cap. 29. 5^at <6oD De tojj.öDeid tier tojjfen
berblind/
fo
t'famen
al
fijn
BP/
feiD
en/
berbonD
3£efe
en
tot
febande
maebt
/
Dat
i$
1
al
De
toijgljeid
die tegen
bopen.
te
toerreberfebeiben/ a!0 Denöemel ban Der aerDen/
<©od0
tooo?den
tegenjSdodsf
geeft
i&
^atpemanö
ge- moebt tegentoo?pen / C5od0 bolft beeft Buöpe en troofl
met SClenfon fijn
De toelb gedtoongente
't contract (feidBP)
n bpenbaerom
bcrgelpe
toas/
maêbt
te toederleg? becbregen aen Den Coninb |Sebucadne3ar in 25abilo*
'tfelbe te beranttooo2den en op'tbo?tfie bele/
Den niet nien3ijnde/alfotop lefenin Daniël /en elders meer:
gen /op Dat fijn «rrceüentie / metnocb
aen den Coninb SüfjafueruiS / fret Refter / en notB
e 't ber? item
toant ten eerden aengaend
bo?der bernnjpen j toas
een oudgebjuib ban ober di? meer bp<©ariumen Cp?um: item 3Ifrael lange tp
biefen des lieifers/
berfe 100 jaren/ en Daer fijn d?ie 2&ifTcBoppen tot in Cgppten.ïBp fullen tocten/gelijb de ^eere met 3fa*
&eur-©o?ften/ 00b Den Coninb ban 25oftemen Den cob getoeef! iS in Cgppten/bolgende fijn beloften <&m,
bierden/papid fijnde: Daeromfjet geentoonderiS/ 4.6. alfo beeft bp 00b met fijn bolb getoeefi in de geban*
bat fp eenen #apif!tgen ï*dfer biefen / toant fp Bebben beniffe ban25abel/ en onder 2M)afuero0/diedcrCO;:
Demeefle ftemmen: ten anDecen aengaenDe Die ban ningen berte Beeft omgebeert / tot gunfie ban fijn bolb/
polen / De ^Stfifcboppen en aireiep gefpui^ ban fecten/ gelijb <©od 't felbe «otfj toel Bad betoefen / dat De mee?
fijn De meeftenDeel/ Daeromijt oobniet b?eemtöatfp fle
papiflen in 't bruis en berbolginge/Den CB?iflenen
eenen Coninb biefen na fjaren fin / toant toaer De goD- goed gedaen Bebben : aengaende de bulpe ban Cp?uS
lofeD'oberïjanD Bebben/ moeten De <6oDfaIigeUjDen: en ^arius / toaren ban «Bod daer toê bertoebt/ en ban
ten DerDen aengaenDe D'ailiantie metten .gtoitfersf/ defelbe lange tebo?en gep?opBeteert/ alfl blijbt Cfaie
bieban berfcljeiDen ïleligie fijn/ toa£ gemaefet/Doe tap.4T. ^at <©od Doo? CBo?eS ^r.fijn bolb toilDe
geben uit 25abel : maer gifrael uit 25abilo?
(P
nocfionlang
al t'famen
öoomfe
/ en ban
Dat berlofiïnge
nien gebomen fijnDe/ Bebben fp ^Darium of Cp?um/
fp Doe
geleDenDe ïjet
berbonDReligie
mettenfjielöen
Coninb
©janbrijb bernteutoet baDDen/53ernen EuricD/De ban Detoelbe fp fo beel toelDaDen ontfangen BaDDen /
boo?naem(ïe ban De Religie / fjaöDen Daer in geconfen* tot eenen Coninb geboden i neen /fp toaren te ^pon/
teert/ als? een berbonD bes b?eben/ Dat Den Coninb toaerom fouDenfp omberen na 25abilonienof€npp?
boo?noemt bem ncmmermeer tegen De Cantong/en ten i fp toiften toel dat (p eenen Coninb moften fybboi
boo?nemeiijb tegen De ïïeligie / fetten fal : ten bierben/ uiten b20eberen : alfo / feiD Bp / Beeft ons <©od 00b ber?
beroerende De alliantie Die Daer të tufleben CngelanD loft uit dat iftoomfe 23abtlon / uit de fïabernpeban €?
en ^enemarben en Defe lanDen / toag 00b ober langen gppten / en 't pauf dom in der regenten Banden gege*
/ fp Bebbent niet toiHen uitroepen / maer Bun laten
tp tn'tpaufDom gemaebt: infgelijr 00b tufTchen ben
inbruipen
Daer /en Bulpe foebenDe aen eenen
^êcbotlanD en ©?anbrijb/'t toelb al t'famen b?eDe-ber* Die een fïabeBieren
en bind Des paus ig.Jfyp b?engt nocB meec
bonden fijnmetten
: ten bijfConinb
Den belangenDe
D'ailiantie ban
ban Der
De
©alDoifen
ban 25obemenDie
erempelen bpupt Der jêcB?ifture Dattet<èoD miSBa3©alepe en 3Hngrome/ metten ^ertoge ban^abopen/ gelijb is berbond temaben metten godlofen / booma?
fön 00b berbonDen desS b?ede£ / onder en met baren melijb ban den felben Bulpe te foeben tot befeberminge
natuiclnbcn ^eere / op datfe moebten de toare Religie en berloffinge/ en feid daer na; en of fcBoon 3&ue b'^n*
lou Den lanDe toat goeds fcBeen te Doen / ais Den bpanö
belebcn/
gelijb top'tfelbe
aen den Coninb
ban fyif*
panien dibmael
badden aengefocljt
/boomamelij
bin berDjijbende ja obertoinnênde / infgelijr 00b fteden m
nemende aif dan foude ons berderf alrenaefi fijn : toant
't jaer 1566.
bem
aengeboden
toerde
D?ie
mi^
«oenen
of go altoaer
tonnen goutjs / bad \\p on0 feid Dp / toil- ten eerften alle de fteden die Bp inneemt / beBo?en Bem
ïen laten in de b?pljeid der Religie /mitfgader?s Dem
Hegenten
en 'tboln
blijbende goede engetrotttoe onderdanen: aengaenDe toe/en
fïaperlgtoe?den
fnnde/alfofal3P?anS:item
BP toabcn onfe
tonfen
berderbe/
Dan
00b ten leden/ [jet berbond Dat Die ban <*5eneben fouDen foude peder denben/ BP i$ b?iend en meint De fabe/
gemaebt bebben metten Coninb ban ©?anbrtjb/mocbt BpbeboeftmaerfïecBS ttoe ofd?ie Steden te Bebben/
00b een berbond deg b2edcn f0n / die ban <©eneben toi- ais 5£nttoerpen / <©ent en 252tigge/ De refte fouden bol*
(ten toel toat bulpe fp ban den $aug en fijn adljerenten gen / top Bebben immers gefioojt en gefien ais Came?
te bertoaebten badden/ bofleri fp 't tn manieren ban rpb ontfettet toaS/ toat groot beBagen beel bolr daer in
fpjeben / doen berfinben/ op eten / of met eenigen mid^ Badde/BaDDe Bp als doen nocB fommige fteden getoonbeltertoerdd bedriegen / fp foudent doen /firebte bun nen en den bpand t'onder geb2acBt / al Bad Bp 1 00000
berbonD bo?der dan tot b?ede boo?feiö / fo bebben fp ge; 5Pancoifen gebad/ BPfoudefe in alle fteden geleid
fonmgt/ en bermogen niet tegen Cïobg tooo?d. m* Bebben met toille en danb der «©uerDeiD / fonder peie berbonDen dan/Dteftrecben omalö uaburen b2ede mands tegen fp^eben / toaer bp gctoilt BaDDe : bo?;
rS°^eiJ/fün Oco02loft/ gelijb ^bjabam een der feid BP/toiit gp ^5odS tooo?d en de braebtige eremplen daer uit boo2tgeb2acljtniet geloben/ibtotluejc?
too:donö ban paulo aom. tl. geboDen/ bjede te Oou, emplen
ban onfen tijden boo2tb2engen: ten eerften/toat
lZZlÜlCte !^fcï,cn
' f0 M godlofen/
aI^ 1™WWom »Ooojgmn
J moet febade De P20tefianten in ©2anbnjb menigmael gele?
berbond
manen metten
Den Bebben / doo? berboud Des b?eDen fïecBS te maken.
m.1

i*8*

Ooripronfc der Nederkndfê Bcróerteri;
met Bare Comngen tS openbact : toat bcbsog 't l^uiss
ban ©allois/IBebices en de <0uifarts gebmibt ïielincn
in be bruiloft ban $aröS/onber 't berel ban een b2ienb;
lijb accoojt / toanneer ben Coninb ban ©janbrnb ?ijn
*§ufter ben Coninb ban $abarre ten butocb'jb gaf/
oob tegen 't tooo?b <©obS. |Ben leefi nocb in De fcb?ift/
nocljin
p2opbaneBi(to?ien
begin /tot
nu toe / ban
meerber beb?og febert'StoerelbS
/ moo?b en bweebbeib
fo
menig buifent menfcDen/fo peeren/ «cbelmannen/ ge;
meine lieben/ jonge gefellen/ €bel-b20titoen/ ionge
doebters / en Hinderen / fo ongenabelijb bermoojdenbe/
fo in Bun buifen ais op ber (Iraten ter benfïeren uittoer*
penbe / ais (ïepenbe lanr Der (iraten ais bonben/ gelijb
fp ben b?omen en gobfaligen SUdmfrael geöaen Bebben/
en niet alleen toas bit Qeftbkl binnen partje/ maer ge*
Deel ©?anbrijb boo?/ onber fuln een natie (feib BP)
foebtmen ons land te brengen, ^it erempel i$f fo grou*
toelrjb berfcB?icbelijb battet onsbeboo?t te betoegen/
onS nimmermeer te bermengen metten ongelobfgen/
en fulb bolb in ber eeutoigljeib niet te betroutoen/en bit
IS bat paulus raeb/ x. Co?, cap. <J. €rebt geen b?eemt
job aen metten ongelobigen/$c. toie ban ben bolbe
raeb tot bet aennemen ban 2fllencon/of <©ob Deeft bem
berooft ban alle toijSBeib / of Bp moeter toat anbers in
foeben. ^©epince ban «©rangien fal oob gebenben/
boe ontroutoelijb Uet^uisban ©?anbnjb metOem ge[janbelt babbe boo? 25ergen in l|enegoutoen / Doe me*
nigmael Halltu Coninb bem en fijn 252oederC52aef
3todetoijb
belooft
t'affïfteren/om
be b?pbeid
ber religie
in
defe lanben
te b2engen/
bP dede Bern
aflïtfentie/maer
Doe lange* tot be moo?d te $ar0S gcfcfjteti toaS/doe be*
be flp ben <0?aöe ban ifêanderfïoot bebeien/ bat Bp ben
$2ince in fijnen Banden foude lebecen/detoelblBan*
berfïoot niet toilde boen/ en (b;aegt BP) i$ bit al berge*
ten* gitem/ Doemen altijbiEf in©2anbrübmet3finjou
nefpeelt Beeft ais een poppe/ fjef openbaer / toanneer Bp
ouanfuis uit ben ^obe ontfebappeerbe / en bp be p?o*
tefïanten ginb/om die te bedriegen Babbet mogelijb ge*
toeefl / en ais bp fijn perfonagie niet bonbe fpelen / trob
BP toeber na 'tï|of:of Bp Ie Conté maontgomerp/^eig*
tieur be r<®?ge/bed?iegltjb uit ff2lant geiobt Beeft/Bern
aflïfientie belobenbe/ tot bat Bp in 't net toas/ en ten Ie*
den binnen $artjs outbaltf/ toeet <©od en Jjp/bele b?o*
me ffêinilterS in ©janbrijb getuigen fulr : betoeegt u
iieben bit nocb niet / fiet Boe be meninge ba?i beien pbel
en totfebanben is/ bie altijdS gefeib Bebben ennocB/
Zfrut d'3lllencon 0$ alleen ben mibbel die ons Belpen fal/
nu toat Bulpe BP ons betdefen Beeft/te openbaer/bp laet
beb?ome(tab ban<$udenaerden innemen/ BPlag en
triumpBeerbe / baettfe / boeleerbe en tournoibe ben ge*
ïjelenfomer/ BP (telde Bet lanb inttoitf en roere met
fijn JBuje/ ons troo(ienbe met be bomfie ban fijnen ge*
toeldigen
fw troupe bomtbatBp
in 't meenbete
mibben banboen/
ben
tointer/ enboop
bet /eerfteerploict
toasS Bet ganfcBe lanb berrabelijb t'obertoelbigen:toaer
i$ fijn toijöbeib * toaer i$ bjn gelb bat Dp uit ©?anbnjb
geb?otBt moeten
Beeft ombomen*
b'oo?logeen teBeeft
boeren
i i(l niet
befe
lanben
fijnbolb
Bet ban
ganfcBe
lanb niet bael gemaebt* ja boo:toaer/ toat oojlogtf
man BP oob is$ / laet ih pber oo?belelen / fijn baeb latet
bljjben. I^oe lange beeft Bp onsf fijnen eeb geBouben/
bie noebtah^ met fulben groten eere ontfangen tëge*
toee(l / tot bat BP t'SBnttoerpcn / en boojtg in beel ,&te*
ben meer / meinbe ( gelijft Bet Beeft geblefeen ) fijn ber*
raet uit te ricBten. ffla$ bat fiin goebertierenBeib / \ik
eerlijbe b?ome b02gerö ban 38nttocrpen te bermoo?*
ben /bie metten bloten boofbe (ïonben/ Bern eere aen*
boenbe / atë Bp boo2 be &ipbo?p-poo?t reeb / roepenbe
marche, marche , Ville gaignee , vive la Mefle. ^a bab

ong <©ob niet beter betoaert ais be menfeben/be religie
cn'tlanbtoarenberlo?en. mt bomt al (fiihW) ban
bifiïmulatie / baer men niet reebt uit gaet na 't 'tooojb
be$ peeren/ en toatmen aenrecBt tegen »0ob/ fal niet
toet gelucben.
©002t / feib BP / bat f)tt een jammerlpe en beblage*
löbefabe iief/batbele ^k toijsf bJillenfijn/jabeboo?*
naem(lebe0 lanbiS/bieoob in ber tnaerbeibtoij^ fijn
na ber toerelb/ ben hertog ban Sünjou / fjjn perfoon en

groutoelfjbe babentoillen berfcBonen/feggenbebPi-ö
ban naturen goeb / al batter gebaen i$ / bat^ boo? gua*
ben raeb. gtem BP <ö in ben gronbniet papi(i/ bp
gaet ter iBifife uit lief be ber &ronc ban ©2anbrp. 3*
tembpi0b2eemb ban alle twanniet item bat t'2Cnt*
toerpen / ^uinberben / ^ixmuiben en eibers gefcBieö
i$ i fulr Bebben felfg be albergoebertierenfie fineert
toel gebaen/ gelijb in be lefie toaerfffjoutoinge oob ge*
fu(iineerttoo?b: bo2bernocb ioo colcuren/blati bloem*

m

gelieberö ( ,as' '
fijn toajTcben
iegt/elae$f
biemer
bebmantelsSfouben
bens
feboon
Bernop geerne
en goeben gunnerS
bonben fp eenigfinief/ maer gelijbmen eenffêoo?man
fijn Buib niet ban beranberen of een lupaertfijn plee*
ben /item gelijbmen een lelijbe 252iiibniet banfcBoon
maben toatrieraet men Baer aen boet/ fobanmenSfl*
lencon oob in ber toaerBeib niet fcBoon maben. 3]6
toilbe toel (feib BP ) batmen mp bcüK(e i toat ^?üicert
toel met toaerBeib goebertieren mogen geBeten too?ben
ennocBtanö toelfulbe baben atë Silencon mogen ge*
baen Bebben: (tater niet gefcB?eben leuter, cap. 27*
©erbloebt \$ BP ^k onnofel bloet bergïet/ en al Bet bolfe
fal feggen 2Hmen * toa^ Bet geen onnofel Dïoebbergietett
ban be bo?ger£ ban SBnttoerpen / lik Bern blootg Booft
eere beben/alSBPpafieerbe/ Bern Boubenbe boo?Ba*
ren hertogen fijne ,§tab betoaerben/ fo berrabelijb
lietbermoojben/ fooob tc<Duinbcrben en t^irmui*
ben * ^e^eerefp?eebt turner, cap. v. bat Bet lanb
onrein en gefcBonben i$f boo? bien/ tk beie? bloebs fcbul*
tijb / om
bigi!ï/(|c.
ftgetoee(l t'fijner
omgeb?acbt
en^Cmafa berrabelpbab
bat BPtübner3103Ioabge(ïra
alsStoplefen z.^amuel 5. en ^o. en i.ïSeg. z.betoelbe
geljaelt toierb banbe Boo?nen bes 2Cltaers ; toaer fa!
Ulencon berfebijb^n / ijk ber fo bele onfcbulbig tec
boob geb?acBt beeft * of ten is batmen feggen toilt/ be
Coningen en pjincen mogen al boen toatfp toillen/
bolgenbe be groutoebjbe leere ban iBacbiabellusf / bie
boomamelijb 't l^of ban ^pangien en ©?anbnjb B^ö»
ben opgefopen. Jpen toilt 3Clencon meer ontfcBulbf ?
gen ban BP Bern feltoen boetttoant BP ff B?eef aenbe ^«eiren ban Sünttoerpen/ na bat befoule gefcBieb toa#/ bar
Bp fuf x Babbe aengericBt/fienbe bat anber meer regier*"
ben ban BP/ en niet genoeg gerefpecteert toas gelijb fijrt
l|oogBeib betaembe/baer mebe te bennen gebenbe/baé
Bp geen contracten begeerbe te Bouben / maer abfolute*
bjb te regeren : 't toaer een bleine fabe babber niemant
geen fcBabe meer bp ban bie 3ilencon begeren. Ifêaec
neen/ Bet gaet ten eerfïen be religie 45obö aen/ Bet gaet
oob be p?ibitegien aen / en fttt gaet ons alien aen/ en fo
berre aismen Bern toeberom aenneemt en befe lanben
b?engt onber be förone ban ©?anbrijb/ bints binberen
feib BP fullent noclj betoenen ban gefiaebte tot gefiacBte/en berbalenbe meer anbere faben en eremplen/fo be?
fluit Bpen bintje peeren Staten <©eneraeï en alle tiie
eenig bebel in 't lanb Bebben / batfe fijn fcB2ijben toillen
berfiaen en ter Berten nemen/ baer toapenen mette be*
batfe hm
macBt bes peeren/
loften/
aU
W aengrijpen/
nocBenboo?Banben
mibbel/biebulpe
recBten b'tooo?b/
toaer Bp (feib BP) nocb eens fo bleen ais BP i$/te l&eere
fal Bern fegenen : foebt feib Bp / niet langer Bulpe aen
ben goblofen afgobifien / toant gp fultfeinber toaer*
op
maben<8ob
contract tegen
barenBet 'teenmael
binben / laet
niet SMencon/
baer met
Beib nieu
betoijle
een
en fijn tooo?b gefcljieb W op bat be ttoebe toee ban ben
too2n <0obes ober ons allen niet bome:foebt Bulpe ban
bendeere/ ben <©ob ber J^eerbracbten/enbolgt lm
mibbel Ik Bp toelaet in fijn tooo?b / baer ië be Bulpe te
binben en nergens meer: laet ons boen gelijb be ^ffrae*
litententijbelofapBatS Coninbin fjuba/i.$ara*
cap. io. ons beberen en met onfen <©ob een berbonö
maben / bat is <©ob geloben/ op bem bopen en betrou*
toen/fo fullcn onSbe SUmoniterS/IiBoabiters/ nocö
alle bebpanben ticf$ ganfefjen toerelbsniet befcBabi*
gen: laetons eenberbonb maben met be CD2i(Wijbe
^2incen / al toaren fp oob tocinig in getale en ban beel
minber macljt ais b'Sillencon / 't fp in ^uitffanb / ik
nocb be getcoufte ban alle natiën fijn : item met Cnge*
lanb/ &cbottanb/ *©enemerben/ beP20te(lantenin
©janbeub / $c. bonb gp baer niet toe geraben/ maebt
een
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Het Achtiende Boek.
m fiemibiti&e M té mogelijh en ban fccr toel gefcDie*
flcfiDfllfö>?pmo«Dig
Den/
6 alfeggen fommige neen:paufD
$booi
om / ba* # tegen
W toaerljeiD en tegen Bet
einK
Ucn€om"nfi ban<§pangien en fijnen acnljanb/g
<©oD
en
<®oD£/
name
Den
in
DeDe
tD
<0olia
tegen
5©abtb
bcr ftcpjfiacbten/ Die De oo?loge reoiert / fal fonDec tton*
fel bict02ie gebemtoant öc Jgeec tjeeft ^frael fo memo*
mael/ Dteronöom barefrerbe getoelDigebpanben la*
igepcrfonenober*
gen/ boo2 Kleine miDDelen en neDer
iD/(ie. ia 000?
n/<©aö
<0eDco
Doo?
fo
n/
gegebe
iütninncte
«Deöoja / üaljel en guDitb/ Die maer b?outoen maren.
e fo lange
toie Heeft «©eneb
u Doel)/$auf
€n ( feiD DpDïê)'inlietbiDganfclj
en ge*
bpanD
tot
Dom
c
rt/
Betoae
(Daer
D
^elan
en
d
liaD Hebben i intern toie beeft Rollan
Den bpanö een groot Deel afin DaDDe ) fo lange betoaert
en ten einDe berloft tegen De gcljele macDt ban Den Coban ^pangien^ 'tfö in Der toaerDeiD<8ob ge*
mnn
't.. / Diemen Daer ban alleen De eere moetgeben/ fijn
toeeft
renDe/ t'n't
repete
eeutoi
inDernoeb/
gepjefen/ feiD
om
name fijnfp feggen
n miDDel
reefjte
Den /en
DatgfjeiD
hm
ianD/ De ïteligie en onfe ouDe b?pfjeiD te betoaren/ W
ten eerfïen niet t'atco?Deren metten Coninb ban&pan*
gien/ malcontenten/ en al baren aenbanft/en nocD beel
o*
min metten Hertog ban Sfinjou/oftlanb gaetberleen
ren / en De eenige miDDel iö / Dat Dem / ten eerfïen /
pegelijl! Defterccn gerecljtigljeiö oeffene: ten anDeren
Datmen berbonb mafte metten goDfaligen ^uncen : of
ten DerDen Dat Defe ^eDerlanbenbie Deföeligietoege*
öaen fijn bun t'famen berbinDen/bp fo?me ban republü
ue /eehen «EfoDfaligeu opper ©elDnecre luefen/ Die De
religie bozere/ Det $auf Dom b:ebe; Auditie geb2Ut*
fte/erbaren in KrtjgöDanDel/en alfo inDenname <®oD$f/
uolgenöe fijn tooo:D / Den bryg De?s peeren boeren/met
De miDDelen Die nocli oberig fijn /fo toie anöerjsf raeD/
foeftt 't ïanDö / Der Religie en aller pMbiïegien berDerf :
toilt gp 't (feiD Dp ) niet geloben / fo moet gp Det einDe
bertnaebten / en aljs Dan getoaer toerDen/ of DefenracD
uit »0oD i$ / of niet / Difputeert fo lang en bele alfl u W
Utft 1 Daer en të in Der bjaerljeiD geen naDeren bjeg.
<Daer fijn meer anDere boerbengten DefentüDe uit'
gegaen/ atë een met Den titul : Een ootmoedig vertoog

en eenvoudige verklaringe vanden enigen middel, waer
door men voortaen defe arme bedrukte Nederlanden
fal behoeden van vorder verwoeftingc , en defer ellendiger krijg haeft een einde maken. ^|n Dit böCJCben

toerDen conDitien boo? geflelt/Daer op men metten J^er;
tog ban "Sn jou fouDe mogen acco?Deren/ en fo DP De Djie
eerfle niet toil aennemen en mettet Daeö effectueren/
Datmen Dem Dan fouDe af Danben /en Den $2ince ban
<Drangientot een Dooft aennemen: Daer toerDen 006
abuifen in De regeringe acngetoefen / met miDDelen om
Daer in te boojficn: berDacitooft Datter miDDelen ge*
noeg tot gelD fijn / atë maer goeDe o?D?e geflelt fp/ toijfl
De 02D2e aen na fijn berflanD / oon Doemen 't gelD fouDe
mogen met meerDer p20föt befleDen / en Daelt beel anDere fabenDebben
ober 'tenDooft
/toil Defaften
<&tcDen
gefuibert
Dicrgelöfte
meer.en ©fficiren

,Dooft/ Det toelbe in bolbomen autoriteit en macDt obec
eft^regeringe Deg toaren
DanengeregemDe
tootöer
| een
Ariftocratia,Dati0/
onDerDc
€DelDom0/ toelbeeensDeeig Doo?De b^ome feiten J)a>
rerouDeren/anDerjSDeetëDoo? Daer eigen bloebboo?*
fiaen Des* ©aDerlanDg en Der gerecljtigDeiD / geaDelt en
berboogtgetoeeft3jjn: ofonDereen Demoaatia, Dat
té onDer een regeringe Der eerltjKftcn en bcrftanDigften
Doggeren/ bk ban Den anDeren mitbo2geren/ nut feber*
toetten en conDitien/ ooft boo? eenen feberentijb/ ober
Den berbo?enen geftelt fijn getoeefi/ toant Daer geen
ban Defe D?te fo?men 10/ Daer i# (feiD Dp) een Anarchia,
en een fcljaDelijfte confufïe/Daer boo? alle rcDelübe men»
fcDen Den beDoo?Den te fcD?omen. <gn als* Ijp nu op alle
De felbe geDifcoureert DaDDe/ fo befluit Dp Datter tot De*
fen ttjDe geen beter / beftenDiger/ nocDte becjuamer f02*
me banregeringe uonbe gebonDen too?Den/om on£
©aDerlanb uitDefen tammerlijfeen ftaet totb?eDeen
totDenouDen toclftant te brengen/ Dan De regeringe
bermengtuitDe SCriftoccatieen democratie t'famen
geboegt / geljjb Die in De b?pe fiijöfteben / en in Etoit
ferlanDaengefleltitf.
5^ocD een anDer / gefntituleert / Ernftige vermaninge van den ftand en gelegentheid der Chriftenheid ,ea
van de middelen tot haerder behoudeniffe en welvaren,
aen de feer Machtige en feer Doorl. Coningen , Vorftenen Potentaten, mitfgpders alle andere Staten van

Chriftenheid. <&it ging in Ïatijn/5prancoi0 en &uit&
in D?uft/onDer Den name ban een "<®uit# ^Delman.
l^et latijnfe toa^ gemaebt bp Den Heere ban &. aciDe*
gonDe/in 't toelbe met bele rebenen en exempelen too2ti
betoefen/Dat Det boomemen ban Den Coninb en O aeö
ban sêpangien i& ff recbenDe / om een |BonarcD<e on*
Der De CD?iftenDeiD in €uropa op te recljteti en De
DeerfcDappte ban Dien aen &pangf en te brengen. €en
leflen befluit Dp en feiD / De macDt ban Den Coninb en
fal u niet DinDeren/ ift Dat gp De faften ban j^eDerlantr
niet beracDt/ifl Dat gp 'tboomemen ban 25illp/aena
gaenDe De monDbanDe €cm$ onrecDteiphfnte ne*
men/D002 u autoriteit enbebelbelettet/ tflDat gpDe
b?anDenDe eergierigDeiD ban Den hertog ban peperen
en fijn affectie totte ^paenfe natie bebtoingt/ift Dat gp
metten alDec-CD2ifielijbf?en Coninb ban ©janferöli/
met De feer TDoojl. Coninginne ban €ngelanD en met*
ten hOKften gefeib/ met anDere p?incen ban CD?ïften*
DeiD ernfïelijb en in tijb$ raeD DouDet / ban te Doen blp*
ben binnen ijare palen Defe feer grote macDt ban De
.Spangiaerben: maer ifl Dat gp geDoogt Dattet aenpa*
lenDe ^eDerlanD/Dat nu bp na Dooj De ^paenfe macDt
berD2ucftt!3S/ ook gebren&t to02Demette macDtban
^uptfïanD/ gpfuItflilftoijgenDe aenfienDat Dieban
Clebe / <0uli& en Ceulen fullen beben boo? De geboDen
ban Den Coninb ï&DiliP.ö : gp fult De Sup&enaerg
niet berbieDen Den bpanb te Delpen met artillerie/ toa*
penen / p?obianDe / en alle anDer gereetfefjap ban ooj?
loge / gelijcb fp tot nu toe feer neerflig gebaen fjebben/
nocD fult 006 niet DeDtoingenDe b?anDenDe eergiertg*
DeiD ban Den ^ertog ban peperen : maer fult oojfacït

<£en anDer metten titul ban Difcours verklarende
watforme van Regeringe dat de Nederlanden voor de . fÜn/Dat Dp faf Krijgen Det 3fjêrtjS-bifDOm ban CculcÜ
aiderbefteen fekerfte tot defen tijden aenftellen moch- 1enDen^eurb02flelübenfïaet/Demooc6nietberbieDen

ren. ï^p Difcoureert Daer in / Dat Detojjle top om Doogtoicfjtige toel gegronDc oo^faben bet tpjannig regiment
ban ^pangfen bertoomen Debben / en D002 De berra
Derfe moo:tDaDigDeiD Der * rancoifen orns fo fcDenDlnö
beD?ogen binDen/cn gelijb fijn eenen menfcDe/ De toelbe
Dem binbenDe op eenen Kruietoeg of ftrate niet toeten*
De toelben toeg Dp beft berbiefen c ingaen fal om te ge*
raben Daer Dp geerne toaer/ foberDoopt Dp Datmen
Dem ten beften fal afnemen/ Dat DP fijn cenbouDigbe*
Denben Daer ban boo?tftclle / Detoülefp in b2pDeiD blp*
ben/ omfulb cenfojmc ban regeringe in te (tellenen
aen te rtcDten/atë fp totter betoaringe Der ceren <0oDsf/
en Ijarer toelbaert/ beguaemft en Dienlijbft DouDen en
bcbenneii fouDen. ^e ^ift02ien/ feiö Dp/ betuigen Dat*
ter ban DjieDcrlep fo^men banregeringe altijDcenijf
geDouDen getoeeft/baerna Dat De lanDcnen bolberen
5ijngeregiertgctoecft: toantfP3ün getoeeft onDer
- een
Monarchu, Dat 10 onDerDe regeringe ban een eenig

1 fun macDt bp De «^pangiaerDen te boegen tot berber*
, feniffe ban De ^eDerlanDen / ja gp fult De &paenfe ar*
mepe een ijaben open Doen in De 5^uptfe3ee. €ntoilt
niet ttoijfelen alö i^eDerlanD fal geb?ocDt fijn onDer De
flabernpe ban De ^pangiaertjS/^uptflanD en ©?anb*
rijb geDeiltfijnDe inberfcDeiDenfactien/ of uitgemer*
geit Doo? inlantfe ttoiften en oorlogen/ of Doo? bcrfcljei*
Den raeDfïagen en opiniengefcDeurt/ Dat De bjefeen
fcljiib ban Den ^paenfen name en grootDeiD ban Daer
DeerfcDapppe/ falgeiijb eenen ontblieDelöben fto^me
ban Der 3ee / alsf De naeff gelegen Dijfeen en baren geb?o*
ben fijn/ geDeel CD2iftenrïJft op &02ten tijb mette baren
bannittcrftefcDaDen enboogfte ellenDen oberballen:
D'toelb inDien Datter Dan pemanD
toapenen of an»
Der getoelt fouDe meincn te beletten met
te late geboeïen ful*
len/ Dat Defe feer beguame gelegentDeiD/ banDefabe
1toel te D?pben/ontgaen fijnDe/ nimmermeer fal/ nocöiroJ.5» 3
' DoojbracDt/nocDboo? gelofte toeDer Komen/en Dat kan
top

*8*

öorfpronk der Nederïandie beroerten,

'dm
béberbtenbe
flcaffe fiilïcti
DtuaetffteiD
en traegbeib
/ <$c. moéten lijben ban on#
3£aer fijn nocb berfcbeiDen anDere boerfcentf en t»»Trourfen/ fotn buitjes alg jprancoig uitgegaen/ Daer
\\an top nu ffcbijgen lullen / en eens bermancn toat mentnge biebart i^ollanb Dabben in Defe berabinge/ of
men öen ^ertog ban Sfiiijou toeberom aennemen en
metten felben reconcllieren foube öan niet. Wp Debben
alrebe f n be boojgaenbe boenen genoeg te Bennen gege;
ben/bat me ban fêfollanb totten (|ertog ban 2Cnjou nf et
geftnt maren om liem tot baren <feabé en ^eereaen té
nemen / Dat fp ooft met ben $?ince ban ©rangieh alreDefoberrettaöben gebanbcit/DatDem be^ogc-obcr*
neib in fianbentoatf geflelt/énbat fp alleen boo? ben
^2tnccban<örangien baer toe toarengéinbüceertom
in 't tracteren metten ^ertog te confentcren / op bat be
anbere ^obïntien te beter baer toe berfïaen fouben om
ben Danbel metten ^ertög te betfuiten. ©opberg fo Deb
iu ooft berbaelt batbe ^tnceban «©rangieneenrenberfael ban ben hertog DaDDe ontfangen/ Daer bp pp
bsrftlaerbe op be fpiobtncien onber'tbebelenregennge banbejfcince ftaenbe/ niette pjeténberen/maer
öe felbe t'fönen gebtcbe en aDmïnifïratte te laten/ gelijft
öe booanctf mbe $mice ooft bérftlaert pabDe bebaept te
tH1n in be felbe fijne gebieb en regeringe te continueren/
ria'tguntpcinbietfaengaenDebp baerlieben fcbagge*
confereert/ gelijft bp ooft febert altnDS gcDacn paDDe.
35efen ftanbcl ban Die ban^ollanb/atö Die ben anöcren
^obincien beftent toatf getoojDeri/toatf be felbe fufpect
en belette bat Die fo niet boo?t torjiibe at0 eenige teel
geernegefïcrt Dabben/ ja bie (abc toa$ föbérre geftomen /bat eenige tnbe Staten <©eneraelgep?oponeert
enDertaebseben Dabben /bat bie ban^ollanb en^e*
lanD
eerjïbias
met ban
fijn grote
J^oogpetD
Danbelenen fouben
/ 't toelft
een fafte
ftoarigpeiD
nabenften
/ en
toerD ooft in eenige ban Defe geDniftte boerftenö baer
. . tan ban mentie gcmaêftt : tikö niettemin fo Debben bic ban
loiian* i^ollanb tot gene banbélinge brillen berfïaen. €nbeeifcn fejijle Det fcöcen bat be pjincc ban <©rangien be reconciliatie metten hertog nocD loei geerne gefien paDöe/fo
Debben Die ban DollanD op berfcpeiDèn bagbaerben
Daer ban beraeDflaegt 7 en einbelijft op ben i? SHugufd
gerefolbeect aenben pjince ban <®rangiente fenben
feftcre Darc <0ebeputeerbe i om Dem te berfoeften / tjat
Dn geen bojber betroutoen opten felben Danbel foube
toiïlen tfellcn i maer be fafte alfo nemen gelöft altf of be
fafte ban belanbcn/bbozbe pulpeban<8ob ftitttatfc
tig met Det inboeren en onberDouben ban goebe ojbje
en auto?itcit/en mette miöbelen ban befe ïanöen en Den
tngefetenen ban Dien befcDermt en bepouben moefïe
tooien, ©m'ttoelft uit te recDten/ en Den p?ince
Doo2t£f te atfïjteren/ in be bergaberinge bcr Staten
<©enerael bpbe Staten ban i^ollanb gecommitteert
fün/gjonftbeer 5HD?iaen l^eere tot ^taieten uit De m&
berfcljap en Abelen / Sfêicpiel ban 25eberen oub 25urgemeeder ber ftab 3£>o?b?ecBt/ gacob Co?nelif5oon
ï^oerfterften ouD25urgemeefter ban 3W/ ïïeinier
Cant 25urgemee<ter ban SUmfterbam / iBeefier S&
Dan ban <®lDenbamebelt Saeb en Pénfionari^ ber fleöeKotterDam/ Henertgo?if5. öaeben<©ecommitteerbeber fiebeban ^êcDieDam / en peter ^ermanf*
30on 25urgemee(lec ban Mmn* 3&efe fijn gefamenDer
Danb bp ben fMnce ban «©rangien gereifl / en aen Den
felben/ bolgenbe baren laftcn tnflructtc / gebaenbefe
nabolgenbe remonftrantie,
Qcmtm»
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landen geleid worde, Co om me^öede ordre en autoriteit jegens alle faurenen ongeregeltheden inde regeringe van dfen lande in 't gemeen, en byfonder in 't beleid van der oorloge opgerefen te voorfien,als (onderlin-

ge om alle oorfake weg te hemen , waer door 'r gemene
volk tot enige alteratie foude mogen gebrochr worden j
aengemerkt (na;haren oordeel ) degeheJe ftaet van den
Lande met de hulpc Van God den Heereen uwe F.G.
door de goede willeen onderdanigheid van de gemeen*
te moet onderhouden worden. So fouden fy (onder correctie)verftaen dat niet alleen raedfaem , maer hoognodig is , dat uwe F. G. eenig vorder betrouwen op alfulken Potentaten als den Hertog van Anjoti en andere,
daer van tot noch toe eenige hope gegeven is geweeft,
nochte haren macht of middelen niet en ftelle , achtende onnodig uwe F. G. voor te houdende handelingen
by den felven tot verfcheiden tijden gepleegt uwe F. G.
en den ingefetenen van de landen genoeg bekent lijnde,
en onlans fo binnen Antwerpen , als irt Vlaenderen
aengerecht.
Maer aengefien dat de gemeente in allen den fteden
van Holland , feer fchijnt tot alteratie geport en geinciteert te worden , en dat by veel luiden ten quaetften den
handel metten voorfz, Hertog beduid word, menende
daer mede 't gemene volk te winnen en tor alteratie te
brengen, dat mede niemant daer van beter kennifle
krijgt alsde Regierders van de fteden refpectiveelx in
den fijnen. So isons belaft uwe F. G. vrymoedig te
verklaren , dat de Burgemeeftersen Regeerders van de
Steden voornoemt ten hoogften beduchten , dat 't felve wel foude mogen eenige fchadelijke alteratie veroorfaken, en dat daerom by alle middelen dient getrachr,
om dies aengaende alle mifverftant weg te nemen. G.F.
en Heere, de Heeren Staten houden hen wel verfekerr,
dat uwe F. G. in 't vorderen van den voorfchreven handel nier anders heeft dan 't gemene befte in bedenken,
ennamentlijk, om de felve by middel van dien, van
der oorloge te verloflen. Ook bekennen fy wel, dat fy
hen der Heeren of grote perfonagien handel enfakert
feer weinig verftaen.
Maer nademael het gemene volk, enookhetmeeftendeel van de Regeerders van de Steden, foten opfien van de aert en conditie vari de voorfchreven natie,
en andere confideratien , enbyfonder hare grouwelij»
ke moörddadigheden over die van de Religie , in gelijke als wy fuftineren , en hare ontrouwigheid in defe
Landen nu van nieus geopenbaert, wettelijk veroorfaekt iseeniggoed gevoelen vanden felven niet te mogen hebben, (o en derf niemand by eenige manieren iet
voorwenden dat tot hare verfchoninge of tot vorderinge
vanden handel met henluiden foude mogen ftrecken,
fonder in groot nadenken van de gemeente te vallen.
En verftaen de Staten voornoemt dat de fake van defe Landen niet wel vergeleken mag worden mette handelinge die Heeren en grote perfonagien metten anderen aengaen , fo fy de felve fonder de gemeente by middelen van Snantien en anders voor ettelijke jaren konnen drijven en itaende houden , daer ter contrarien den
handel van defe Landen, fonder de goede wille en onderdanigheid van de Gemeente (van de welke alle de
middelen moeten procederen ) te houden ftaen niet
mogelijk is. So dat dè felve goede wille en onderdanigheid van 't gemene volk weggenomen fijnde, niet anders volgen mag dan den gehelen ondergank van de
Landen, als uwe Furftelijke Genade felfs kennelijken
is. Vele laten hen ook bedunken, dat uwe F.G. (niet
r\Oorluchtige, Hooggeboren Furft , G. Hcere : de tegenftaènde alle voorfichtigheid ) door den handel van
-^Edelen en Gedeputeerde van de fteden van Hol- defe natie, fo wel foude mogen bedrogen worden, alsland, reprefenterendeden Staten van den felven Lan- andere wijfeen kloeke Heeren bedrogen fijn, en hebben generalijk ( om vrymoedig de waerheid te feggen )
den,hebben ons gelaft aen uwe F.G te reifen , en de felveaen te bieden hafen onderdanigen dienft, om uwe eencn fchriken grouwelvan defen handel iet goeds te
F. G* te aflifteren na haren uitteriten vermogen , met horen ofte verwachten, daer toe ook vele temeer beraed en daed in fijne goede meninge > en in alles dat tot
weegt wordende, datfy achten tegens Godes Heilige
dienfte en confervatie van den gemenen Vaderlaride en woord teftiijden , datmen fijn vertrouwen ftellen lal
den ftaet van uwes F. G. isftreckende.
die van contrarie gefintheidinder ReEn alfo de Heeren Staten voornoemt daer toe ten op den genen
ligie fijn , en dat fulks by Godes woord verboden Word,
hoogften nodig achten , dat eens een vafte voet geno- ook met comminatie van grote ftraften. Mits welmen en een feker fundament op de regeringe vanden
ken G. F. en Heere, devoorfeide Heeren Staten
iL DeeU
L 1
cmi

19 f

'39*

Het Achtietide Boek.

ons belaft hebben uwe Furftelijke Genade ernftelijk
teverfoeken en bidden, dat de felve gelieve eenig vorder vertrouwen op defen handel niet te ftellen , maer de
fake van defe Landen te willen ftellen en houden in alfulke poinren als of de felve door de hulpe van God den
Heere Almachtig, met het invoeren en onderhouden
vangoedeordre en autoriteit, en mette middelen van
tenen van dien befchermt en
, en den ingefe
óeCc landen
den moeft
e worden.
behou
En hebben een vaft betrouwen dat ingevalle uwe
meternftden GedeputeerFurftelijke Genade 't felve
den van den Provinciën alhier vergadert, voorhoud en
inbeeld, mee vermaningevandefwarigheden en perioden daer in de Landen geftelt zijn, de felve fullen inwil igen en confenteren fo wel in 't confereren van behoorïijke autoriteit aen uwe Furftelijke Genade als ook
genoegfame middelen, daer mede de felve autoriteit
en denftaet van den Lande gemainteneert , en de Provinciën en Sreden van dien befchermt fullen mogen
worden. Tot welken einde van wegen de Staten van
Holland fulkedevoirgedaen fal worden ,dat metredeneuwe Furftelijke Genade van henlieden fal hebben
goed genoegen , hebbende befloten in te willigen boven de 270000 guldens ter maendbyquotifatie ovei
den Provinciën te vinden , de navolgende gemeene
middelen , te weten : de middelen van Convoyen fo op
en van de vreemde, als op en van de Geünieerde Landen ,de Licenten op de gedesunieerde Landen ,
50 gulden op 't hondert Zoucs, 12 ftuivers op elke
TonneZeeps, 1 ftuivers op elke TonneBiers,en den
geraemdenimpoftopdcWijnenen vreemde Bieren te
betalen ter plaetfe van den eerften opflag al volgende
voorgaende concepten en refolutien daer van genomen den
, Gedeputeerden van de Staten van Holland
opde vergaderinge van de Staten Generael overgelevert, fïjnde tot avancement van de felve middelen te
vreden alle conditien en reftri&ien te ftellen totdecifievan uwe Furftelijke Genade, fo wel in regard van
de fteden van Holland , als van de anderen Provinciën,
hopende dat alle- d'andere Provinciën van gelijken fullen doen , of ten minften die van Zeland alleen , op dat
opde defenfievan den Lande, fo te water als te lande
ordre mag worden geftelt, zijnde infgelijks gerefolveert
te confenteren in't maken van alfulken ftaet van der
oorloge alsuwe Furftelijke Genade nodelijk fal achten
voor den tijd van fes maenden, om de koften van dien
uit de voorfchreven quoten en middelen te mogen verval enen
, 't kort by anticipatie op de felve middelen te
lichten , en by provifie re confenteren dat op de voorfchreven middelen promptelijk 200000 guldens gelicht worden , om daer mede in de notelijkfte faken van
den gemeenen Lande, terftond fulke ordre te mogen
ftellen, als den nood en ftaet van dien is eyffchende,
en in de felve 200000 ponden fo vele op de voorfz,
middelen te furneren,als by uwe Furftelijke Genade
fal worden in goede difcretiegearbitreert.
■ Genadige Furft en Heere, wy bidden uwe Furftelijke Genade onderdanelijk , op defe onfe korte Remonftrantie,na uwe Furftelijke Genade wijsheid,voorff«3i-) J?chtiBheid ' en g°ede difcretie, een goedertieren in'ficht, en alfulken regard te willen nemen, als den dienft
en ftaet van den gemeenen Vaderlande isvereyffchende: En hem verfekert te houden, dat de Heeren Staten voornoemt, niet lichtvaerdelijk,maer met goede
deliberatie, ook na voorgaende communicatie en beraedflaginge daer op in de Vroetfchappen van allen den
Steden gehouden , beweegt zijn, om ons defen aengaendeen met defe laft alleen, aen uwe Furftelijke Genade tefenden , en dat zy daer mede niet anders en foeken als de confervatie van de Landen , en den ftaet van
uwe Furftelijke Genade van onfe perfonen in 't particulier met behoorlijke onderdanigheid in alder getrouwigheid tot allen tijden verhopen te vertonen : hoe grotelukswy beneffens de converfatie vanden Vaderlande het advancement van den ftaet ten autoriteit van
uwe Furftelijke Genadein bedenken hebben. Verfoekende feer ernftelijken dat uwe Furftelijke Genade
goede gebefte zy ons hier opeen genadelijk antwoord
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Aldus gefloten in de vergaderinge van den Staten
voornoemt den 2? Augufti , Anno 1585. Onderftond, ter ordonnantie en by expreffe bevele van
de port.
Staten , By my ,en ondertekent C,de Rechtere,

T\€ fanettbanbe©ereemgbe,fèeDeclanDen fïonben
*-*f n oefen ttjö feec periculeus / toant niet jegcnfïaen*
be be $?ince ban pacma/ bagelijlrê meer en meec
P?ofpeceecbefotn25?auanb/©laenbecen alg elbec0/
fo toecbe feec toeinig o?b?e tot tegentoeer geflelt / ecn£öeefó 000? öien be gemeenten al om feec nuaeb ge?
noegen Rabben op oen l$ectog ban 3Hnjou en be Jf can*
coifen/ Die nocfjin benSlanbe toacen / Die ftct) tegen
Den IMnce ban $acma niet toeï meec toilben laten
geb^uifeen / boo? Dien Daec toeinig betalinge om ginR.
3£e|Mnce ban <®?angien fienDe fiet mifnoegen Dat*
tec toa$ / Roe toel öp meenbebat meno?D?e beijoo?*
be te flellen om 't 3elbe bolft battec nocii toass te geb?uiRen/ maec bemerftenbe batbefafeeri baec toe ge*
Romen toaren/ bat booj biettjb be bpanb meeftec
toacen ban Ret platte lanb/ en bat men obcc fulBsS
geen&egec fonbeclinge te belbeftonbe Rouben/maec
be «gteben / ^teenten en fpconttecen met garnifoe*
nen te beferten/ en tebeRouben bat men Rabbe/ tot
bat anbee 02b2e foube mogen gefïelt toerben / bat
i mebe gene jSteben be 5pcancoifen begeerben Binnen te
! fiebüert/ f0 Reeft Rp goeb gebonben bat men bejpcan

cotfen metten ifêarecRal 25iron foube laten bertrec*
Ren. 2Clfo fnn be 3elbe genomen tot 25ierbliet / een
€planbefeen aen be©laemfe Cufte/bijf mijlen ban
be ,§luife gelegen/ altoaec fp t'fcReepfijn gegaen en
na ©jan&rijft gebacen fip ben ^ertog betoelfte omtcent
Camerijft toeberomeenigbolR becgabecbe. <§obec*
tcoft be boojfc&eben 25icon met be Jpcancoife en
^toitfecfe ben 27. SHuguflt/ om Bern te boegen bp
Ret anbec bolR ban ben ^ectog/ toaec boo? oor ben
Piince ban parma ban nobe toa# engecaben banb
3ijne 5fcontiecen omtcent Camecift (leeft te befet*
ten/ om beuitballen/ Wtxt ban Camecift beben/
in mtfioitf en ^enegoutoen / te beletten.

Wt fcljeepsf-bolft onbecben
•^-■■toacen omtcent befen v^!
noegen / boo? quabe betalinge
gec en Rommec/fuic bat men
in bienfl ftonbe bcRouben/ be
boleerbcn ba(t en toifïen g?en

2Ebmicaeï Ccefïong
mebe in groot onge*
/ leben gcooten Ron*
W nualtjften langec
ftbeepg Capiteinen
caeb be feibe langec

nut©ebe
SBirott
fcflaift
J]fêace>
3Fianro^
UU &P
ricchfii

fen en
feijtort*

bcrlaun.

votQea
fcfjEcp^
ban
fjet
©nrje»
Uoih in

te OnbecROUben. «fëig ban 2Ö?ugge Dabben be gene ia Eten.
Die tOt lafïe ban bie ban ©laenbeceil flonben/ bm ©larn»
j % flulp ontboben binnen 2ö£ugge/ [icgeerbcn aen
ben ft|jeep0 Capiteinen / batfe ben OOOtggefellen
fOUben inbutecen Ottl l'tt bienfï te COntinuecen/ meit
fouben [jen ttuee maenben betalinge geben: be Ca*
piteinen 3eiben / batfe ftet fCÖeepj?-bOlft fllIjC niet
bO?fïen b002 flOUben / bjefenbe b002 een genecale
I muitecpe/ en batfe ten minften fouben toillen bolle
betalinge Rebben tOt op tfcöee Of fyie maenben na.
\^en Capiteinen b30?be belafl beg anbecen bacgsS
| met Race 25ebel5ebbecen en boo^naemjte ban be
j ^CBepenen in be ,$tab tt Romen / geajR 3p bebett/
i ceet
fjaec tetoecbe
ct ö?ic
maenben
betalengep?efentee
/ en binnen
ttoee
maenbeinn gelöe
baec ge*
na

nocRgelijfte b^ie maenben/ Ren betonenbc ben gecren
noob ban ben Sanbe en Det gcoot geb?eft ban gel*
be baec fp te biec tijb in toaren/ en iiat Ren onmogelijk toajS boo? i)k tijij meec op te brengen:
maec be bootö-gefelien bte baec bele mebe gefto*
men hsacen/ ciepen een-nemmig / bat fiet maec
tooo?ben toaren/ ijatfe lïeber Run pafpoo2t begeec*
ben fonbec gelb/ban Run langec alfo tt bienen:
maec alfo be ^eece Cacon meefï alleen bet tooo?b
bat
boecbe/ en be bootsf-gefellen öacbe toe fp?aft/ feg*
genbe batfe Ren toel befioojben te b^eben te ftou*
ben met be boo?fcR?eben b^te maenben geceet/ en
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batten ergften feomenbe en nobfg toefenbe men fjen
toel foube boen bienen/ en batfe toel moeiten gebult
(jebbenal betaelbemenfe nfet. 55e boot£gefeilcn/bat
eenen routocn fioop 1$/ bit öorenbe/ namen bit feec
ioualijften / raegben atë off? Ralf bol toacen / fpjefien*
be tooojöen ban feec guabe gebolge / en fonbec te letten
bat fiet gene lp feibc toatf boo? laft Rem gegeben / fp?a*
Ben meöe feec nualpen ban öem acfitec cugge / en ooit
eenobeetë in fijn aenficfit.
55e piince ban $anna fiabbe tec bier tijb <©ufn*
Reenen belegert/ geltjft top becfiaclt fiebben/ baec
toaren belc bk ben bijf ben '0 mo?gens op ben 25nrg
Iuibe uit riepen/ bat fo fiaeft fp be tijbïnge «regen
|9?ince bat bebpanb <©uinbee6en ingenomen fiabbe/ fpfien
ban <©.. fiaeft bertoertö berboegen fouben/ fulrbatmen met
rangici
mm befe boot£gefellen geen bienft boen nonbe tot ontfet*
tann {gbtol'e> tinge ban ^uinberben. 3^e fMmè ban <©?angten
ba
bitberftaenbe fieeft bie ban J^oüanb enZelanb baer
tand en
gdanö / banbertoittigt/ èn be faneten fioogften gerecom*
batfc op manbeerten fienluiben belaft /metten eerften albaer
be öetyp» goebe 0202e tèftellen op be Beb?ijbinge ban bet 3eeen
öfnge
bet jee beftabenenen frontieren baer op gelegen/ enboo?ne=
engee* melpbatbe ^tebenban <©oft-einöe en &lup0/ bk
fteöcu
in groot perieul toaren/ toel toerben boo?fien/ batfe
o:ö:c
in fianben ban bebpanben niet bieten/ alfo bk ban
fauöni
©laenberen
be fanenfeer toeinig fcfieenen ter fierten
fielten.
te nemen/ alfo moften be fafeen fip bie ban %jllanb
enEelanb berteerftirjt enfipber fiartb genomen toerben/
of baer foube een feec groot berioóp genomen
©e
Öebben.
® e $2ince te oofe ban SCnttoerpen na ^elanb
$?(nce
bmceftr becteocben/ om albaec o?b?e te fteilen/ bebbenbe
ban 9nt' eeeft bufiemtot Sünttoecpenontbobenben l^eece ban
toerpen
na Se* &t. 3üibcgonbe / ben toelben fip albaec liet / om in fijn
lauö.
abfentie alle fa&en ten beften te Belpen bicigecen /
toant fip fiem bolBomentlijn alles toebetcoube. 3&te
ban SCnttoecpen toacen oon met fiem feec toel te
b?eben/ en babben toel getoilt bat bp ifêac&gca^
be fiabbe geto02ben/ betoijle be JlBacfigcabe niet
bemint toag/ ban be Heere ban Sfllbegonbe floeg
'tfelbeaf.

©t

fSou
[eDeV
:ocmt
SeSft
aan ben
«tonina
ien^m
:emo8en
wojoe'M een
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te/ en fefi?eef bemboojtë alletf obec \a^t ïjpuit bin
boo?fefj2eben Capitein beeftaen fiabbe/ entoat fiem
béfelbe toaiS becmetenbe/banbep?ince enbonbben
aenftagom ia |Botte op bie maniece tebebomenniet
goeb/ betoitle be Capitein fiem op fijn tooo2b foube
moeten ontuicben en becfebêcen/ feggenbe/batmen
ben bpanöen 00b gelobe moeft fiouben / bat fip ooft
om anbece conjïbecatienben felben aenftag niet goeb
toaöbinbenöe.
gin giunio baec na öabbe be boo2fc ö?cben la lBotte
gebanbelijb
befeomen
eenen pietec
<©iccb|'5.
ban
©lijftngen.
5^e bjunben
ban ben
felben fcfiippec
febippee
berfocfiten aen ben boo?noemben Crefïong bat bp öett
tegeballe foube toiilenontfïaen/ en baec laten bolgen
febec gebangen bk BP öabbe ban <J5?ebelingen / mitsS
batfe ö^fn baec boo? fouben boen een beceeringe/
b'toelb (Crejïong acco?beerbe/ fcb?eef 00b in fabeuc
ban ben felben fcfiipper aenlalBotte/bat öpbegene
bk ben fcfiipper genomen fiabbe foube toillen inbu»
cecenom fiem gracelöb te laten cantfoenecen / en alfa
be boo?fcfi2eben (Ccefïong t'anbecen tijden ficfi bo?ge
babbe geftelt boo? 't cantfoen ban febec Capitein/ baec
ban \\p fijnbebbenbe
obligatie tóa$
fiabbefiem
gegeben
/ en 't gelbniet
albaec
gefonben
fijn obligatie
ge?
ceftitueect/ maectoasfgebleben onbec eenen $fiilip£
be $alme/ (Cccflong boo2 befe gelegentfieib fcö?eef
aen la lootte / bat fip fiem bebanbte ban be gunft / bit
fipinfijncefpectgetoont fiabbe aen ben boo?f3fcfiip*
pee $ietec <©icbf5 /bab fiem met eenen /bat fip ben
boo2noembe Pfiiiip^ be^alme foube toillen belaften
fiem fijne obligatie toebecom te fenben en ceftitue-»
cen/betojjle be felbe betaelt toaö. j^iec uit nam be
ï^eece la IBotte toebecom 002faöe aen ben SBbmicael
€cefïong te fcfi2ijben (betojjle be ,§teben ban <©uin*
ftecben/ s&ieupoo2t/etc. in J^acma öanben toacen)
befenabolgenbenb2ief.
TV4"Yn Heere , ik heb eerft gifteren ontfangen uwen
■*-yj-brief van den 18 Juny , d' welk my Jaet genoeg bedunkt, en aengefiengy my bedankt van de gunft, die
ik om u refpeót bewefen hebbe aen Picter Dirkfz»
fchipper van Vliffingen, gelooft, ik bidsu, dat ik in
meerder faken , u wenfche dienft te mogen doen , fulks

(Fol.31.)
«JS*.
w-tan
f<S?öft
JgjjjJJi
Gnfr

T79Cïentijn be ^acbieu^eece toanlaifêotte/^öü*
v becneuc ban <02ebelingen / babbein fBactiobe*
fes jaecg/ binnen C52ebelingen gebangen gebcegen een ik
metter verbeidende
daed uaenbiede
te betuigen , tot
welk ikmy
verlate,
de gelegemheid.
Belangende
de lona»'
ban be febeeptf Capiteinen ban ^elanb / genaemt fake
van Philips Palme, ik fal hem by my doen komen,
Ccijn Ccjjn$30on / öie 3ijn cantfoen gemaebt fiabbe op
om hem u obligatie weder te doen geven , fo die te be700 gulben /'t toelb opgeb2acfit bebbenbe /fo babbe
komen is,om u die ter gelegender tijd weder te fenden J
bectce&'gmibbaegg En voldoende alfo den inhouden van uwen brief in 't
Ia iteottèbem'jSbaegss boojfijn
bp bem ten eten genoot / fiern aenboenbe goebeciece.
<©nbec anbece cebenen bk baecom gingen/ feibeftp particulier, gedenkt my t'anderen tijden u gefchreven
te hebben van 't Generael , verklarende aen u voor
Öcm/ Dat Op WMW en fpwiate commiffie öabbe
ad vijs 't geen my docht heilfaem en bequaem voor
ban ben Coninb ban ,§pangien/ te mogen acco?be* mijn
defeverwoefte Republijc Tegenwoordig dunkt my,
ren met alle ben genen / bie fieft metten felben Coninö
dat God fijn volk wil verlichten of d'ogen openen , en
toübm berfoenen/ oon onbec conbitie bat be oeffe* dat
apparentelijk of na alle fchijn die van Zelahd en
ben
ban
bie
bat
en
3ön/
ninge bec Religie foube b?p
Holland fullen gebracht werden tot behoorlijke ge%anbc be 3ee fteöen tot öacen gebiebe fouben öeb? hoorfaemheid van fijne Maj.eer of voor die van Vlaen**" > ** Coninb anbecö niet begerenbe ban J^eece ban
derenten
, fal maer aen u ftaen de goede hand daer aen
bage bat ge* te houden, fchickende't in fulker voegen dat wy mogen
bp t'eentgeneerbe
bat
/en
toefen
ete
benilanb
lobe moebt bebben / om mette <©ebeput
ban ben
te verftaen de redenen van d'een en d'ander , ons aenwijbelinge
onbecban
eenige
in
n
(©cangie
ban
pince
Bomen/ bat bP O^n fobanig becnoegen foube boen/ fende verfekerde plaetfendaer wy datelij kfouden mogen komen of andere van onfent wegen, d'welk doende
bat bptnbo?te foube bomen tot 3öne begeecte: toefen* in defe
fake ik twijfele niet of gy fult met andere eerlijbe feec bectoonbect/ bat onaengefien be b2unblöbe
ke
luiden
doen dat alles ten goeden einde kome , en dat
b2ieben en becfoebinge bic f)p aen ben Sfiömicael
(Cceftong babbe boen boen/ fip bem noit een tooo?b wy hier te lande meer ruft en vrede fullen genieten , als
Babbe toillen tot anttooo?be fcb2tjbenj fipfp2abben wy gehad hebben in tien of twaelf jaren , en hier mede
3elben Capitein feecb2tenbelijfi toe/feggenbe inbien eindende, fal van u tijdingen verwachten, God biddende, mijn Heere, dat hy u wil houden in fijn H. befcherbp baer omtrent nuame te leggen boo2 be föebiere/ bat
f)p
fenben/
minge , my van ganfeher herten tot u E. recommandebp bem een b2iefbenban fijnbanb foube
rende, uit Grevelingcn den 21 Augufti 1583. Ondertotlbebp fiem bomen op fijn febip goebe fiere bp fiem
, bereid om u|dienft te doen , en .
mauen / boo2t>s gaf fip fiem eenen b2ief mebe aen ben ftond , u goede vriend
de Vardieu, Heer van la MotValentin
onderteikent
was
atömirael (Creflong/ feec b?ienbelijb en beleefbelijft
te: d'opfchriftwas, aen mijn Heere, mijn Heere van
allebienft en bJtmbfeöap aenbiebenbe: en betoijle be
Treflong,
boo?fcfi2eben Capitein Crijn €cijnf50on bem bec* Middelburg.Admirael van Zeland , jegenwoordelijktot
©c
mat/fo men bem lafttoilbe geben/bar fipla HBottc
in bo?te bagen toift infianben te ftcijgen/ fofonb be D<£ boo2noembe €ceftong befen b?ief ontfangen ^fnce
boo?f5 €ccfïong eenen ecp2etTeUjft aen ben P2ince
bebbenbe binnen iBibbelbucg / neffenjs abberten* ban#«>
ban ©jangien met ben boo?fch?ebenb?ief ban la |Bot* tie/bat bef ?ince banfacma in alce biligentie bebt toe jjj
II. Deel.
majl 1 %
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maucn to«l fcTiepen ten öo?loge/ *n ónbec anöere mebc
fcöapten
ou:!uje een <§aüec groot omtrent 60 laft /en een boot omtrent
teitfel
50 laft/ bcijalben eenige ©laemfe bootöV bie öpalöacc ie» rcbe t'3ce Ijaböe / en baer mebe omtrent öe iBafe ïiaö*
grog üp
De genomen een Coopbaerber buté en een ©lietfe boot/
ben
Ijeeftöen ^tnce ban tongienben boo?f5 b:tcf ber*
J9jtnte
ban
<t9* toont / en tjem öe boojfefpeben aöbertentie beeiartjtig
raiujtcü
toert
gemaeut / en oon aengeöiènt / bat bp aiöicn geen o?ö?e
toecöe geftelt op öebetalingeban net boottf-boln/bat
moim' Daer feec ftoate inconbementen tut ftonöcn te berfcoacljten/battec alcebe eenige obecgelopen toaren na
ZDitinuerftcn / en te beöucljten toatf / öatter fjaefi nocö
meet fouöen berlopen/bp alöien baer in niet plompte*
ïtjnberfien toeröe. <©c $jtnceöe faae ter betten nemenöe/ öeeftöaerin metöulpe banbie ban^ollanö
cnèelanö terftonb goeöe o:ö:e geftelt / fo op öe bètaItmje ban fjet fcljeeps-boln/ mcutoe toecuftinge ban
froepen tenoojloge/alö anberfine73ulr öatter geen
boboer berloop in net boottfbolu f 0 genomen.
panna Oebbenöcnu tot^uinnereeban
3ee-öabenen ban ©laenöeren / ingeftelt
en anöer
hen^eptn
Ei ftaeb ban Süömtraliteit/ ïjeeft ban gelijnen een 02öonnantie gemaent opte seebaert / in öefer foame.
©e
jp^tnee
üanj£>ac>
macht
een ojM»
ienee
beit
7.

r? Yne Hoogheid aen merkende dat door de reductie
*-J*n 't overgaen der fteden van Duinkerken en Nieu^0Qn ter geh00rfaemheid van fijne Majefteit het van
node is om beginnen te ftellen fekeren voet en ordre,
fo op:e zee-vaert, navigatie en tranjeque, als opte
van oorloge , hebbende tot noch toe tot GrevefcnePen geweeft,en
lingen
andere die men noch foudemOgen
^eptem- toeruften , en dit by provifie, en gedurende fo lange,
1/S3* tot dat by fijne Majefteit daer in anders fal worden
voorfien , als volgt :
Eerftelijk fijne voorfz. Hoogheid , als Capitein Generael van herwaers-over , verklaert dat hy van nu aen,
aen hem behoud 'o hoogde gebied en voornaemfte laft
( r- van de zeevaert en fchepen van oorloge, Capiteinen
ter Zee,
Schippers, fcheeps-volk en allen dependentien van dien.
x. Tot verfekeringe van welke , fijne Hoogheid ordon e dat
rt , geen Capitein ter zee noch andere , hebbende ofdie namaels onder haer verkrijgen Tullen eenige oorlog-fchepen , voortaen niet fullen mogen ter zee
gaen,tenfy die al vorens ontfangen werden op de gagiesvan fijne Majefteit,en tot dien einde van den fel ven
verkregen hebben beftellinge en patent in behoorlijke
forme, of van fijne Hoogheid en geen andere , op poene
van gehouden te werden voor zee- rovers, en fulxgeftraft
te worden , volgende d'ordonnantien daer op geroaektoftemaken.
3. Alle de Capiteinen ter Zee,Schippers en bootsgefellen fijnde tegen woordelijk tot Grevelingen en elders,
fullen ontfangen werden op de gagies en dienft van fijne
Majefteit , en om des te beter dienft te konnen doen ,
fullen hen voortaen onthouden en refideren in de voorfchreven Steden van Duinkerken en Nieupoort , en
fullen hen aldaer voegen als hen fulxbyzijn Hoogheid
fal werden geordonneert en bevolen.
4. Detrafijke of handelingeter zeefalvry en open
ftaen een yegelijk fonder onderfcheid ,'t fy zy zijn van
Spangien , Vrankrijk, Engeland, Schotland, Ooftland ,
Noorwegen of elders, felfs ook van Holland , Zeland,
Vriefland en andere on verfoende plaetfen , mits dat die
fullen hebben licentie of verlof , geleide en pafpoort,
fonder dat hen fal mogen aengedaen werden eenig hinkomen , om met hun waren en koopmanfchapder't, infytediekomen
ter havenen van Duinkerken » Nieupoort of Grevelingen, of om te havenen in eene der
voorfz. Provinciën of elders, niet jegenftaende eenige
placcaten , bevelen en verboden ter contrarien ,behouj jfy als Koopluiden leven en om te handelen,volgende d'ordonnantie van de Admiraliteiten , fulx men
fal te verftaen geven by ordonnantie en uitkondiginge.
f. Enten aenGen vanfulke,die woonen ter plaetfe
en navene onder de gehoorfaemheid van fijne Majefteit, foingcborene ah andere, die fullen ook moeen
handelen op de rebcllc landen, mits van fijne Majefteit

of fijn Hoogheid daer toe hebbende pafpoort , of exprefTelaft in behoorlijker forme, fo voor de inkomende ,als uitvarende waren , als voren , welke pafpoorten
of oorlof fijn Hoogheid alleen aen hem behoud, fonder
datyemand anders hem mag vervorderen die te geven
of verlenen , en tullen de pafpoorten moeten behelfen
by fpecien allede waren , die men fal willen in of uitvoeren.
6. Alles mits betalende by den onderfaten of geen onderfaten, fonder onderfcheid , voor de voorfz. koopmanfehappen, inkomende en uitvoerende , de rechten,
tollen enlicenten daer op geftelt, ofte ftellen in handen
vanden ontfanger daer toe geftelt, of te ftellen na dat
men gewoon is in fuiken en gelijken faken te doen , en
maken.
volgende
de lijfteenfpecificatie daer opgemaektof te
7' En om degefchillen en queftien te effenen die
ontftaen mochten van wegen d'arrefteringen en aenhalingen die ter zeegefchieden fullen , fo van de vooriz.
koopmanfchappen,fchepen of anders,fijn voorfzHoogheid willende hier in een yegelijk recht plegen , fielt en
autorifeert daer toe Jooft Huifmanof
Raden ordinaris van fijne Majefteit in den Rade van Vlaenderen,
d'een van beiden, die daer toe beft fal mogen vaceren,
en daer toe den Do&oor Jafpar Baliner Auditeur van
den garnifoene van Duinkerken , Nieupoort , en andere naburige plaetfen, om door d'interventie oftuffchenkominge van de gene die aldaer ter plaetfe commandeert ofgebied, daer de fchepen en koopmanfchappen fullen aengebrocht werden , kennis van faken te nemen ,en fommierüjken te oordeelen narecht
en reden en gewoonte der Zee, midfgaders de placcaten en ordonnantiendaeropgemaekten temaken.
8. En by fo verre dat een van de voorfchreven partyen hem befwaert vind van 't vonnis , fal daer van mogen appelleren aen zijne Hoogheid , welke daer toe
heeft geftelt Balthazar d'Avila Raed en Meefter van
Requaften , en Lieven Snoek Raed en Commis van de
Finantien Gjner Maj. om kennis te nemen van 't voorfchreven appel , en van allen anderen gewichtigen fakendie
, de faken ter Admiraliteit fullen aengaen , om
by de felve aen fijne Hoogheid rapport gedaen hebbende by
, de felve geordonneert te worden » als na recht en
billikheid bevonden fal worden te behoren.
9. En fo veel aengaet het recht van het tiende der
voorfz. prinfen of buiten , de voorfchreven ComraiffarifTen fullen daer van notule en aenteikeninge houden ,en fullen fulx configneren in handen van den
Greffier om daer van rekeninge te doen aen fijne Hoogheidde
, welke wel exprefTelij k verbied aen eenen yegelijken voortaen geen recht te lichten van de voorfchreven tiende , alles by provifie , en fo lange tot dat by fijne Majefteit anders fal werden voorfien. Aldusgedaen
en geordonneert onder den name van fijne Hoogheid
in 't leger voor Ypere, den 7 Septembris 1585. en
was ondertekent , Ahxandert en leger ftond gefchre- '
ven. Ter ordonnantie van fijne Hoogheid , ondertekent Verreyken.

f^üBtrent oefen tüb /öe ff aö ban^utpOen met toef* gutpsm
^nig gacnifoen befet 3önöe/ Beeft ben <©betften ^0
(CaxfêbefegelegentBeibtoaer; genomen/ en befe^tab JJJ JJJ
0002 iiftigDeib in gekregen/ in befer manieren» <£en $;rnce
folbaet ban fjet garntfoen ban EutpBen binnen SBjeöe- batupap
boojt gebangen 5tjnae/fïenüe bat fönen Capitein geen £}£$£,
fo?g ö»eg om tjem terantfoeneren en berloffen uitte berften
gebanHentfTe/öeeftomficöfelbenuitöe gebanneniffe a»M
teftelpen/berfocfn te mogen nomen in communtca- 2"*
tie metten «Dberfien 5fan 25aptifta (€ariief/ 'ttoelli
nem bergunt 31 jnbc / beeft met Bern communicatie ge*
Doubenom De (tab ban ^utpfjen te benomen/ en Oem
geinfo?meert öebbenbe allebe gelegentneib ber jêtaö
en ban bet garntfoen / fjeeft ficm ben mibbel aengetoe*
fen om Die (tab te benomen op fenere plaetfe baec geen
toacljt gehouben toerb.€ari^ De gelegentbeib berftaen
tjebbenbe/i0 met eenen Capitein 250^ en een goeb
beelfolbaten (fotepaerbeató teboegbien flp ferme*
(ünbpben anbecen gerwnt fiabbe/ op eenen nacnt ie-
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Oorlpronk der Nederlandfe Beroerten.
Êtetelp genomen bö02 ^utpfjcn / 5ijnen leiDg-man
üiütln bem niet toot ban De nieu (ïaöö poojte / altoaer
f)en Bet meetfe bolft Daer omtrent berb02gen Bebben/ en
i$boo2t£ getogen aen eenfefter groot (tenen ront-beel/
Daer Defefijn leittf-manfeiöe geentoaebt geljouöente
tD5?öcn/enna Dat (Sarie? berfebeiben malen met (ienen op 't boojfeï^eben
Doltoerfttas/
Ijabbefijnboen
öebonben
batter geentoaebt
baertoerpenen
omtrent
30 oberftlcmmen metten folDaet Die Den aenflag ge*
ntaeftt BaDDe / en Bebben baerfecretelijftberb02genin
Bet toacïjt-Diu.ö albaer enfieb ftti gebouben/ tot bat
'#
be poo2te geopent
toaovöoen
bobben en
fp met
allemo?gengf
furie onboo2fien#
be toacBt
in be pookte
öet
toaebtbuté binnen be poowe oberballen / en baer op i&
CariiS met fijn bolft te peert en te boet tn be ^tab geballen / febermutferenbe een toiji tijb£ tegen bet garni*
foenen eenige goebe bo?geren/ Die ben in De toaperien
Dabben begeben/ ban en Duirbe niet lange : baer toer>
benber bele fo ban bet garmfoen als bo?geren boob ge*
fmeten/b'anbere namen bebluebt enfalbeerben ben
fo fpbefï moebten. 3£e &taD toerbe geplonDert/ be
bo?geren gecantfoeneert boben Ben bermogen en toerbe
feer tp?anneftjftenaIDaer geleed /fo bat Demeetfebo?*
gerpe berliep en baer uit toog aio fp ftonDen/ lieten baer
boo>t# batfe nocb BaDDen. <Bit innemen i$ gefebieb
ben i x ^eptemb?isi 1 y 8 3 . na ben nieutoen fïjjl.
3£it onboo?fien innemen en oberballen ban jêut*
pben maeftteeen grote fcb?ift tnbe omleggenbe *§te*
ben/ en 't toare te beDuebten getoeeft / bp albien (€a;tó
bolr genoeg öabbe gebab en batbP fijttbict02te ber*
bolgt Ijabbe/ BPfoube licftteftjft nocB eenige bteben
baer omtrent ingeftregen Hebben: ban Detotjïe Bp baer
toe niet bolfcs? genoeg BaDDe/ fijn beomleggenDe,§te*
ben metmeerber garnlfoenenbefet/ atë &tool/^e*
benter / ^arbertoijft en €lbo?g. ^ie ban 2flm(terDam
bebben tecflonb een benbel ban baer garmfoen binnen
^merffoo^t gefonben/ opBenluiber berfoeft/bteeene
uitat 3©et albaer tn pofte fonben/ en berfoebten in
alre ple aflïftemfe/ b?cfenbe obermitg beleperfonen/
uit anbere bteben uitgefet/ albaer ben toaren omBoubenbe / of be bpanben albaer eenige cojrefponben*
tiemette felbeen anbere ingcfetene ber boo2fcB?eben
&tttK l ban geltjfte bumcuren toefenbe/ moebteri Beb*
ben/enberbalben befelbe^tabmebe moebtenober*
ballen, *©e Staten ban Ifollanb babben betfebe ban
3£aerDen 00b boen f02rtficeren bcfen Corner / baer
SBeetfer ï©illem 2SarDefiu0 25urgemeeffer ban 3Cm*
derbam betoefiebt op Ijabbe gebaD/toelfte^teDe Die
ban 2Hmfierbam meöe met eenige foiöaten in ber Baefï
beben befetten.
1M ©ttober gttam uit €ngelanb een poofó l^eer ge*
•^naemt Sfllbmué a üafco/ een ban be D2ie pilatijnen
in polen/ een geïcert b?oom^inre/ fijnbaDer toatf
fjeronimuö a Èafco / bjoeber ban fjoanneiaf a 3£afco/
bpreiöbetoeberomnapolen/OPtoassben 16 en 17
<©ctober binnen Hlmfterbam/ aitoaerfiem feer grote
eereaengebaen toerb/befgelijHgooö in allen «^teben
baerbppaflfeerbe.
binnen ,§taberenlag opbefe ttjb^oïlanbjefgarnifoen/ be toelbe/ fo be (©ebeputeerbe ban be Staten
ban ©?ie(lanb aen ben ï^ince ban (©rangien fcl)2eben
ben io ^eptembjijèf / en aen be <0ebeputeerbe ban bet
5$oo?Der-guartier/ eenig mioberfïanb babben mette
Iflöagifïraet ber boo?f3 (lebe ban ,§taberen / toaer boo?
fcbnjbenfp/getoiffetijöinge beftomen te Rebben/ bat
bebpanb alöaer binnen ber (lab eenige cojrefponben*
tictoag bouöenbe/ en bat be bpanben mibbel babben
benomen om fteöige boobfebap boo? fijn nontfc&apperg
baer binnen te fenben/ fulr bat fp niet toeinig/ ftöJiiuen
fp / in ber fafee bitiutt\t toaren / te meer fo be «gtaö aen
ö'eene ^ijbe niet genoegfaem gebejlicbt / en be befettin*
ge baer in feer f toan toag: en öetoijlebe Sanbfcbap
ban ©jieflanb baer aen niet toeinig toag gelegen/ babben fp gerefolbeert baer in een ban bare benöelg te fenben /ban beburljtfünbe bat ben Capitein baer in leggenbe/ fulr niet foubetoillen gebogen/ berfoebten be
rjocbe banbbaer aen te toil(enï)ouöen/ en ben €apiII. Deel.

teinbaer ïeggenbe/ te beloften be boojfefaeben rom?
pagnie ban ben ©?ieffenregimente fonber eenige tergiberfatie baer binnen te ontfangen : maer alfomen
nainf02matie baer op genomen /niet bonbe gebinben
batter eenige ttoid tuO'cbenbe |Bagi(ïratenen folba?
ten toass/ fomaeute bit een jaloufte- tuffcljen Die ban
l^ollanb^n ©?ieflanb / en men meenbeöat fulrmaec
een gefotfjt pjetert toaov om Die ban ben |^oo?berT
gunrtiere te fruff reren banbe befettingc ban bienrmaeu
alfo W ban Den ^oo^Der-cmartiere en bpfonDer Die
ban^nbbuifen/ fujlmecrben ben niet min aenbe be^
toaringe ban ^taberen gelegen te fijn / ïjebben fp 006
metaDbtj0banben pzince meerDer bsfetungebaerin
gefonDen,
T\€r\
1 ginnpanno
1583. itfiBeefïer
^oanban %m*'
-■-^(^reflong
eerfte pjefiDentbanben
fjogenKabein
€«f»
^ollanb/ /een
feer trcffelön
geleert man / befer
toerelb St
jÖSg"oberleben
in toien^
plactfe gecommitteert
iö Ifêeefter
Sörnoult i^itolai / be toelbe p?efiDefit toa0 ban ben uasi Den
P^obincialen
/ en toerb in fijne plaetfe toeöerom l°le"^
^efiöent ban 0abe
ben f^obincialcn
maDe jjBeefter %1%U JgoBLö
aenbanberjBijle.
ouecie^
31n Defe tijb (tonben be fabcn in ©laenberen niet ^W»
toet/ be P2ince ban pacma baööe na bet innemen f™nm
ban ^irmutben befiab banffpje belegert/ 'ttoelb ©faem
eenfcboneenfïerbej§tab ijüban gelegentljeib/üSban J"fnD0
25?ugge
9 mijlen/
/en ban 5^i>
p"(nce
muiDen bier
mijlen:15Demijlen
Ifeerebanban(©ent
liBarguette
com- tan
manbeerbe baer binnen en bielt bem feer b?omelijb alle Ëjg£*L
't beleg
boo?. <©e
$}it\tcbaerbanbeleparma
focfjt be^tab
uit
te bongeren
enleibe
fcDanfenen
boltoer* um*m
ben boo?/ op alle be abbcnuen/Docb Doo? Dtt feloeft
beleib ban ben boo2noemben i^eere ban ii^arquette/
beeft DP be boo?fcö?eben &ttiit bele maenben be*
febermt / en Det beleg boen bup?en ; bocb eintelp
boo? Dien Bet ontfet tot ttoemael afgefïagen toerbe/
öebben fp 't in 2fip2il 84. booj noob en gebeft ban aU
lefaften obergegeben/ fo top t'fünber plaetfcn fullm
*
berftalen.
<0eburenbe 'tfeïbe beleg/ \mft Parma Doo? ben Set^ag
IBarguijö ban fóicBebojg of Jüoubair metten i^eere ^tm*
ban Aontignp bet &a$ ban <©ent ingenomen ben genometi
ai <©ctob?$/ baer booj 00b lik ban <©ent/ 25?ug* jn^Jg
ge en anbere plaetfen grotelijr bcnaut toerben/ en ^eïT
fijnbe geballen in'tlanö banJBaeö/ ïjebben ooït in* nefieöett
geftregen De ^teDen ban Huift en tole D002 De on* )>an
troutoe banDeïinge ban ^erbaeiSban^telanD^Bael* ï&m
iu ban ben lanöe ban 3©ae0/ be toelbe 00b bet fïot met&ét
ban ïlupelmonbe oberlcberbe/ De toelbe mebe tyit fTotuan
fcljepen
ban oorloge
DaerbP
bebel ober Ijabbe
Sonöe*
ober
te lebereri
/ maer
bet boot.öbolb
getrou meenDe
toefen* 6p
bm 1
be / toilben baer toe niet bertfaen / fo Dat Ijp 't felbe niet
tetoege bonlïe brengen. <©e <0?abeban J|obenlobe*
bebebijften baer omtrent bootenen /fo Dat betmee>
(ie Deel ban 't lanb ban a©aeg bp na onberbloeibe : öP
tj^z ooft ter fömfe een (ierbe febanfe maften / om be re*
bierebe ^cbelöete beb2tjben/ enercurfien in©laen*
beren te mogen boen. USen meenDe Dat Doo? bet Doo?*
(teften ber boo?fcb?eben
^jjftenfouDen
/ De' bpanDen
Doo?
'tlanDban
JBaesS toeDerom
moeten Daer
berlaten.
^ie ban 2ünttoerpen toonben Ben feer couragieug in
tiefztiji}/ niet tegen(iaenbe öefe aenberötïnge/ enlie*
ten niet alle beboir te boen tot ftrenftinge ban Bare bp*
anöcn/ en befcljcrminge Baer0 felben. &p toaren
bangoebe meninge met Diebön ï^ollanD/ Eelanben
Htrecbt in een eentoig berbonbte bomen/ tot berboe*
pinge ban alle bo?Der berloop. ^e bpanDen fcljenen
ooft feftere intelligentie binnen <0ent te bebben/ en bab*
ben baiebope omDcfelbc <§taö D002 intelligentie in
tcftnjgen/ Dan De falie toerbe ontbeftt/ en Daer too?*
Den gebangen genomen Höonfieur De 25oucle met
nocb 30 of 40 anbere metten bpanö^n gebanbelt
bebbenbe / en Daer mebe toerbe Baer Deffein op befer
tijb berbinbert.
jTSacr bier openbaerbe Bem tocberom een anöcr ftoa*
rigljeib boo2 bc geunieerDe 5SeDerlanöen/ Dorb 't toerDe
1 3
t^
ban ^?an)'en ftreeg
feer toel te paffe onbeftt. *De LP2ince

ssatffa !
Jlaeéo*
becgcu*
*xxt* -

i
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Betttrt ötcnfïe Dee Comnjc
402 tnötmte/DatbeEnncenanf armamet een Deel ruite* l ren / en 3ijnefonen nebben
bcgeben.
£anben
Defe
tegen
Dattee
en
ven en bnecljten na <©eiDerlanD marcbeerDe/

\

aïceöe eenige in^utpbert toaren genomen /en Datfe
Staten «Beneraeï üebben een febanrfe Doen
ban meninne toaren ben te begeben na De fêelutoe/ "T\€
■^flaen
opte ©elutoe tegen ober Eutpben aen De &
fel*
of eenige jtaö of plaetfe te oberballen : toaerom De
fel-ftant/om Deercurfien ban Die ban eutpben opte
be$?inre tertfonb Dertoaerte aenfonD alle'tbol&Dat
et* fëelutoe te beletten en De felbe te beb?iiDen j Docïj in ben
hpeemnftnöuonïje nuffen /fcb?eef oob aenDanallepla
tointer/Doo? 't groot optoater Der rebieren / ie be boo?fen om goebe toeficljt op ailee te nemen / De fase / fcb?eben
febantfe fcfiiec geheel berïopen / toaer boo?
toae
/en
Dag
Den
aen
tijDeltjb
nelijBgefeib te /quant
'tgarnifoen Daer in leggenDe beriepen ie/ en ie De (Foi 3i%
bit: Dat(02abc 3©iüem ban Den 25ecge StaD&ouDer boo?f5
febantfe Daer na banDcSpaenfe berobert en
r/
Stoage
en
ban «Belrclanb Dce finten ban €>?angï
toeDeromen <8berpfel
gerepareertin contributie
/ Die Daer Doo?
't gebcle
lanD ban
ïètoaebou* <0elre
natten p?ince ban $armaco?rcfponDent
bebben
geb?ac[)t.
oberen
Die
lgam/
yttenbenbe D002 eenen fwberÉ
fjn december 1583. Cjuamen be Spaenfe ober tjm
toeöer ober rciebe/cn b2acbt De fabe fo betre/ Dat De
Ulijn
met 2?. benbelen en 700. peerDen. 3£e <ö5?abe *Sfrft
rma
ban$a
nce
bcnp?i
e
beloofd
<z32abe
boojnocmöe
ban
^oöenlo
toae oob Doo? lafl banDen $)?ince met een fccmm
W
fouDe
eerft
te leberen ïm £anb ban <0elre / en boo?
«tot* m fijniianDen lebcren De fïaD ban ^utpben/aie De goeD Deel boetbolr en peerDen Daer omtrent gefonDen <g>« oen
om ben tegenaie tefpftaen/
DaerbaDDenj
Doo? fp Docb
niet Defo <0elDerfe
beelbonDenen na^jo?*
SSïcn*
(©eire / gut- uitrecöten
ban Den EanDe ban geb?acb
P2incipale fo?treffe
!)aneöe pijen
gemeent
t
fou*
leger
fijnen
bp
ïiaeft
l/
fo
«öberpfe
en
<®mben öuftebDen boo: De felbe StaD/omaie Dan boo?teDe
Dan
<©berpfelfe SteDen toaren toel befet /Deröaiben iëlp "«"aen.
boojtena
<0?oeningcn genomen/ beeft bier benbelen
e
eren.<©
oberleb
S2E& wfc tinn &cn &antie u bun te mogen
ömft p?mce ban parma/ al eer W fön*n ^öer alDaer toilbe in 5Permfum gefonbert -3Ijebben boo?te <Öterbum bele* ©ter*
Doo?De^|eere
ban$ijenoo2t
3Cfinga
g"?^
$am/
utrenfcnöcnben/ begeerD
berfebe
De DanDe ' gert/
merren
€ntee 'ttoelb
BrïjgebolB
toel bcfu toae
/ Docb toarenen niet
toel btie&n
ban
<0?abe ebanDaerDenban25erge
/ Dieringe
ftem ban
fulr beloofb
onöcr 5ijn eigen fignature en feercet cacfjet/ in Date Den boo?fien ban btcmalie : maer €ppo ^eucbee en fajjoe
SDjfnre
toanjpar>
%<{. 3!ugufli 1583. Docb alfo De $?inee ban J&irma Claeeban25uecbe(ïelDen Daer boo? ettelij&e bonDert &ww
ma.
miböelertijö anDere aenflagen in ©laenDeren boo?; gulbene aen bier en anDere nooDD?uft boo? De ©o?(l in/
Danben fiaDDe / en Daer boo? cjuaujb boln nonDe miffen fouDet anDere niet Ijebben bonnen tegen boubcn. «Den
Deitoerte te fenben / en bat boft De fïaD ban Eutpben al n.5[anuarp 1584.. Deben3p eenen getoelöigen fto?m
eer fjet leger in <©elreïanb nonDe nomen / bp Den <©ber- op «aterbum / ban toerben manltjb afgeflagen. Ifyet
flen (€arie ingenomen toae / gebjb boren berbaelt ie/ boo?nemen banbenbpanbtoae/na berobcringe ban
Daer Doo? De faben in anber ftaet toaren / en alle be (te* <®rerDum met alle bare macljtin ©?ieflanD te ballen/
Den en plaetfen albacr toaren befet met bolb/ fo toi|t De maer fo lange fp <©terDum niet baDDen Do?ften fp't niet
33?ince ban ^arina niet of De <6?abe miDDel fouDe beginnen /om be €emfe en ben toeboer Die benDaec
nebben / om De oberleberinge ban anDere SteDen te Doo? belet toerDe: fp bebben eintelüb aen <£terDum niet
Bonnen Doen/ toaerom bP albaer toeDerom fonD/om gebaD.^e l&eere ban ^ijenoo?t ie na een lange branie ^t »
naalleDegelegcntbeib tebernemen: bocDbefabeont* 6eiD binnen (©terDum gefio?ben /en toerDe albaer in bfln
^©ia* DeBt3ijnDe/iö Den <©?abe opten i? $obemb?fe Dee eenloDen bifiein Derberbebegraben: bwteecnbioeb m*
en een groot JES*
belet'D Doo?
8 uren met
moj3enö
aee eenen benDel
KSra ben
tortfn
%ere te Cant5el
föaoen folDaten
/ mette/ naDen
ban en feer couragieue €Delman getoeefl/
beflaen/ ' *
ban
(lout
3ön ©abecianD/
ban gemoeb
litf-Htbbet
ffloBttf öer StaD / in 3ijn J^of in 3tjne aamer berfebert / en aie feer
b?oom ban
/ bp toae op Die ban <@?oenin«
feer berbtttert/bocD fjet gelul, toilbe Ijem altijbe
Sm
8cüan8en gefjouDen / gelijn oob 3tjnen .Secretarie pa^» gen
6anfe*ï' toert/
efler/ niet bierten / lyp beeft bp Den Brpg niet berobert/ maec
eenen€ljoma
<3an|Be
ïlentmeSecrelijf» $e» en ooft en
£ ertenf3
eenen
i0?amap.3tjnen
meDe 3tjnen
jijn eigen goeberen feer belad/én in De oo?Ioge ber*
nomen.
tariö
tarie (foiftenCant
mecne.)3elaer
w&ecre
toerDe
in Be
't J|oftoert
bp minDert ■,Daer ie oob een ban fijne 3onen tot #terDumi
enbefa
?aegt/
onberb
De üaben
allee ontbent. <De minute ban be mifiïbe bp nem aen ge(!o2benenbegraben»
<Dieban5ïm(terDam fcb?ebenaen ^onhbeer^ie^
Den $?fnce ban ^arma gefcljjeben bier boren berftaelt Dericb Sonop Den 2 8, |^ob* / boe Dat fp ten felben ba*
toerDe onber Dee Secretarie pampieren gebönDen/Die ge met een fperiale bobe ban %uih berabberteert toa*
top Dier uit Den ƒ rancoife getranflateert meDe bp boe- ren / Dat Den bpanD febcreaenflfagen boo?baDDe op De
gen /tot fenerDeib ban be faüe.
fïeDc ban €nbljuifen : fp fonDen meDe ober febere mtf*
flbe met rbarac teren ban Daer gefonDen / oob meDe bet
\K/Y Willem Grave van den Berg, &c hebben ver- a, b. c. ban De felbe cljaractecen : De $?ince ban <&*
&dófre
1* ftaen door onfen feer lieven Heere FrederikUt- rangtcnfcb?eefmeDeuit^o?D?ecbtDen 2?. j^ob, /Dat
ban oen
ten-Ham , de begeerte en bevel van den Prince van bp gelooftoaerDeljjb onDerricbt toae ban feberen aen*
<5?abe
- ,
ban Den Parma en PlaifancejGouverneur en Capicein Generael
ffag
Die
De
bpanDen
baDDen
op
De
ffeDen
ban
€n«*
it^ttm
SBetjje
van de Nederlanden , ombyons geleyert te werden in
butfenen f£oo?n/ en boe Dat fp boopten De fane fuïjc abocw
flen
oen fijnen handen eenige Stad: verfekeren aen fijne Hoog.
©?inee
ban
beleib te bebben/
Dat fp
meenDen inbo?te benDaerom
Dagen fulr ^paenfr
Je"rJJ
heid by defen in handen ce leveren de ftad vanZutphen> tererecutiete
mogen
fiellen/toaerfcbout
parnia. dewelke is de principael fortreffe en fleutel van den lande van Gelre, Zutphenen Overyflèl, fo geringe fijne (gelijb oob De USagijlraten ban bcüit felbe St^Den) «uw
Dat men goeöetoeficbtfoube Debben/ enbermanenbe^Jg
Hoogheid zijn leger gebracht fal hebben voor de voorfz benlieDen op bare boebe te fijn/ en alom fo goeDe toaebt i be
Stadjde welke gelevert fijnde in handen van fijne Hoogheid, Tullen wy te beter konnen overleveren de refte te bouDen / Dat alle inconbenienten met <0obe bulpe ^t^n
moebten berljoeD too?Den/ en alle o?D?e te (tellen Dat ^m
vanden Lande in handen van fijne Hoogheid,hcbbende Den
bpanD in alfulft fijn guaeDboo?nemen berbinbert/ fen,
defe principale Stad in fijn handen» En in getuigeniflc
dat wy dit felve lullen volbringen , volgende de bevelen en
[jem 't felbe
alle mogelpeanDere
miDDelen
belet moebt ^JS£
©oc|"
toerDen:
Daer bp
gaamennocb
aDbertentienban
van fijne Hoogheid, hebben wy defen betekent metonfe handen en gecachetteert met onfefecreet cachet, en
gerequireert aen den voorfz Frederick Utten-Ham te
willen rapporteren aen fijne Hoogheid onfe goede intentie ,om ons te gebruiken ten diende van fijne Maj.
Gegeven t'Acrnhemden 2f Augufti 1583.

3?>c jfoabe ie Daer na ban
em gebanfteüjb
na ben i?age tn li^ollanb gefonben3Cernfi
/ ban Daer t)P boo:re
booj eenigen tiib tot vDelfe-l^aben gefeten
/en
toert Daer na uttfeberrefpect /toeberomloe beeft
gelaten/
Mto» fönbe/ljeeftDpbeaübe ban Den «toninft gebo^

berfcbeiDen plaetfen. CenigentijbDaer
4,^.'
IijbinDemaenDban^ecemb.
Den 16. iftna/namentgebeurt Dat f*«4
eenen H@r.5prane
©nDerrecto?5!ooal- bmm>
la0nuffn,
Daer/
toefenDe tenbanbuifepoulenburg
ban flQeefter
giacob
(lenf3. Secretarie binnen Cnbljuifen gefctD beeft/ Dat tn-n*
\)P Detoilbe
geconfeDereerDe
ban 't geconcipieerDe
berraet ^?nf^
niet
noemen /toantfobP
Die noemöe Dattetbun
ffn ge*
leben boften
foube/ 'ttoelb
nimmermeer
ge- ^ff
bano"1
moeD
of conftientie
fouDe bomen:
toaer opuitDefijn
boo?f3
Secretarie feiDe/ Dat bp ban ampt en officie toegen fcntflfc
gebouben/en oberfuljc ban meninge toae 't felbe Den

ySi.

Oorlpronk der Nederlandie beroerten,

IBagifïraetgeijouDcn
ban Cubbut'fen
openbaren/
en Datbaer
öp
mitSbien
toas fijnentenaem
te noemen;
op \)P pnilenburg tocberom (eiüe l fcQt bat u fulr ban
piefen t-ef gefeib ,• öe Secretaris Daer op toeDerom
fegqenDe / öter toil meer na bolgen/ anttooo?De \yp/ Dat
toeetib toel / toant toifc De&cOout Dat tri fulrtegens
u gefeiD DaDbe / bP foube meet ban mp toillcn toeten
f n mp reenen of pijnigen. 3De boo2fcb2eben ffèeefler
Sjiatob g!oo(ïenf3. Secretaris öefc p?opooften ge[joo?t
ïjebbenbe/ beeft be felbe ben jjBagiftiraet aengegeben/
be toelbe baer op ben boo2fcb2eben ffëeefter JpranS
poulenburg «ebben boen app2ebenberen/cn onberbja*
gen of Dp be bö02fcb2ebcn tooo^ben tegen ben boo?*
fcb?eben Secretaris niet Dabbe gefeib/ bebenbe ter*
(ïontfulr gefeib te [jebben/en bem bo?ber geb?aegtfijn*
be/ feibebat omtrent 14 bagente bo?en eenen <©ou*
toel|ilHenScn 5[elle Sflenneg beibe ban be^ioutoer of
fcaer omtrent bem Dabben aengefpjoben in be grote
föetfte binnen ber fclber fïebe ban €nbbuifen / boo? be
jjroteaenmffe biefjpmet ben babbe gcbregen/alSljp
met fien omtrent Sneeft in ©jie(!anb tooonbe/ en bem
j&abben gefeib / Datfc inbe Streek met eenige Ijuinuiben Dabben gefp2oben / en t'famen becaebflaegt toel*
6en bag be alb;r beguaemfte in 't jaer fonöe toefen/
om €n&ö«ifen / ï^oojn en jfêebenblib op eenen bag te
mogen innemen / en béngen onber be geboo2faem>
fjetb ban ben ftoninft ban Spangien / en bat fp na lan^e Deliberatie baet toe boo? ben gelegenfien fjabben ge*
noemt ben 3 jpeb2uarp tocfenbe St. SÖlafiuS bag/
en bat om batten felben bage na onber getooonte S'«
23lafiuS metmeniebte enbart lopen ban peetben ge*
biect toerbe/ en Dat op ben felben bag fjen beel ber*
fcljetben buifluiben met Care peerben binnen be boo?*
febjeben Steben fouben laten binben / i3k albaer met*
te felbe fjare peerben fouben bernaebten/ en alfo ten fel*
ben bage be <Dijb-grabe ban 335ecbterlanb binnen
||oo?n getooonlijft toas 3tjnrebeninge te boen/ al*
toaer Dan mebe beel buifluiben binnen guamen om be
rebeninge te Dosen/ en mebe om betalinge ban bare
materialen en arbeibS-loon te ontfangen/ fo fouben
Onber febijn ban bien ten felben bage beel berfebeiben
Öuifïuiben te boete Den binnen Der boo?fcb?eben Ste*
6e laten binbenen bernacbten/omalfo gelijbelijb ba*
ten aenfïag bp nacbtte toerbte ftellen: öabben noeft
öe felbe tegen Bern gefeib / Dat Die ban Steentoijb baet
uitertfe befte Doen fouben/ om eenig bolb af tefebe*
pen en eenbaben banDet 3ee in te brijgen; berblaer*
be en nomineerbe 00b ttoe perfoncn Dte onber ben buif*
luiben collectatien ban penningen beben tot tit er*
85?" Plo*ct ^acc fört00H nocÖ ttoe 3!efuijtfe papen ge*
pa^n bangen / hk ten platten lanbe bergaöccinge gemaebt
nw Dabben, ^e J&inccban «©rangien beeft ben 0aeDSm
peere HBeefler iteonarb Cafembjoot met cencn Seere*
tatitf ban ben Jgobe albaer gefonben / om be gebauge*
ne naber te eramineren/ toaer ban baer na rappor
geDaen 3önbe aen Den pointe ban ©rangien / beeft bp
alle Deftucften gefonben aen Den l|obe ban J^oIlanD/
om teljebben De^felfsS aDbfe/ toelfeeabbüö getocefl
të / Dat De gebangensf fouDen aff toeren De €oninn ban
^pangien als? <®?abeban l^oilanD/ en Deen DeneeD
ban getroutoigbeiD/ bolgenDe 'tfo?muliet Daet ban
3ijnDe / 't toelft geDaen 3ijnDe / Dat De gebangeng (baer
tn begrepen ttoe papen tot^aerlen gebangen) gere*
lareert fóuDen toecDen onDet öanDtaflingc en belofte
ban tot allen tijben toebetom in gebanbeniffe te bomen
totbermaninge ban De «©fficieriefrefpectibe Die De fel*
begebangeng geapp2ebenbeert IjaDDen/enboubenbe
plaetfe ban bare refibentie boo? baet gebanbeniffe fon^
bet Daet uit te mogen gaen boo? een tijb ban nr Dr
maenben fub poena confeffi & convidi , en betalen be
feoflen ban gebanbeniffe / en ingeballe be gebangenö of
eentge ban ben/ toeigetenbeboojfcbJebenafftoeringe
eneebteboen/ ben felben te bannen uit be lanbenban
Igollanb/ Eelanb/ ©2ieflanb / en ^tiebt ban atreebt/
mitjS De felbe gebangentf als Dan nocb in gebanbe*
niffe blöbenbe DcntijD banacöt maenben/ om te fien
toat miDDelretnb mocDt opbomen Dienenbe tot onbec
feingcbanbefarie.

3

"r\<ei»ijlen be l^ecre 25et narD baif lEciobe Hecre ban
^--'lüume
lieiuennnt«aouberneur ban ©2iefïanb/
eenigen
tijb lang aen
ben pn'nteban <&t angien bab*
be acngeboub
en/ om ban bien lafl cntflagente toet*^
Den / ejtcufet enbe bem / fo op 3ijn bogen ouberbom/ aiS
00b Dat Den felben lafl bem te ftoaet biel / Dtcft bp 't fel*
be eitttelijb bertoosben met grote Danbfegginge ban
5ijne gocbe getroutoe gebane bienfïen ; toaerom be
<8ebcputeerbe Staten ban B?ieffanb fpecialijben be*
fcb2cben bebben be Bolmacbten ban <©ofler-goe/ 3©cfler-goe en ,§eben-toolben / en na lange en rijpe bciibe*
ratte en communicatie/ bebben fp eenb?acOtelpen met
gemene fiemmen geboden tot Eieutcnant <0oubet* Willem
neut ban Den pjinceban «©rangien ober Den SanDfebappe ban ©2ieffanD/ en tot Colonel ober Ijn brijg0*
bolbalDaet te ïanbe 3ijnbe/ Den toelgebo^en i^eere M»mi
totjh ^an
<02abe3©illem aoDetoijbban J^affau/ om De Belet* gJlfS
Dinge ban De bnjgfabenenregeringe Der|[anDfcOap= %{mi,
pe metten ^5ebeputeerDe ban De Staten / en D'abmi- want
niflcatie ban be jufntie metten p^obincialen ftaeb te SSJffi
betoarenen beleibem ©erfoebenbe 3ijn (©enaben bat ©;fEf»
bP bem niet bef toarentoilbe beboo?f3 ftaettotbienfle lanöen
entoeibaren ban ben gtanbete aenbaeiben; gelijbfp SSSt
00b berfoebten Dat De P2ince ban <©rangien tot Dien vim
einDe bem ban commiffie/ fo al0 2-ieutenant 45ouber* »«»•
neur/en mebe als ColoncIobet'SïanbS brügsbolb mm~
Mlüe booten. <&it is alfulr gefebieb ben i ? ^ecem*
b2is 1*83. en is baer na be commiflïe bp bcïi p?ince
ban <©rangien op ben felben i^eete <©jabe gepajfeert.
"D gjnnen ^Eelfi lagen in garnifoen een beel Cngelfe
-^en jseberlanbers ; Die ban <£5ent IjabDen aenge*
nomen De felbe te betalen; maer toant fp nu al bele
maenben ten acljteren toaren/en bat tk ban <ü5ent niet
jegenflaenDe alle follicitatien geen gelD fonDen/ begon*
Denfp gelijbcltjb te muitinecenom Ijaer betalinge /De SEffft
Cngelfe toilben ijanDelen metten bpanDen / De ^uit?
fe of i^eDerlanDers / Die De ftoabfle toaren/ begeer*
Den niet te ijanDelcn : De p^ince ban parma ban*
DelDe met De Cngelfe/ Dat ÖP benluiDen fouDe bera* s, ?
len 3000 bronen in betalinge ban baer aebtectoefen/ %xw.
D'eene belft gereet / en D'anDcr belfte binnen een maenD wosaDaerna/mitsbengebenbe 43üfelaerS tot berfeberin*
ge/enfonb baer op Deboo?f5 Parmaeen getal ruite*
ren na3Helfl toe/ 'ttoelb De ÜeDerbuitfe berflaenDe/
OjnDe beftoabfle/togen fp baet ben 3 o of leften jSobems
b2iS uit/ en be <£ngelfe ïebetben be <§tab ober en ont*
fingen 't gelb / en togen in 't begin ban december baet
uit na bet^paenfe leger /leggenbe tot €belo/ maer
ftcnbe batfe niet betrout toerben / berliepen meeft alle
inK02tentijb* finnen 2ielft toerDen3©aleningarm*
foengeleib.
D€ generale Staten Der bereenigbe jkcberlan*
ben / Demeiftcnbe be gcfteltenijfe ban bare gemene
faben / fo ten opfien ban be maeftt en lifligbeiD tjaerDec
bpanDen /als 00b ban De beranberingc Ijaerber faben
febert be toebomfïe ban be DanDelinge Der ^prancoifen
Den 17 Sjanuarp 1^83. en De berfcïjeibenïjciD bait
al 't felbe
Dec EanDfatcn/
en gefintljeDen
De opinien
b/
ffe en onfebertbei
gtote bebommetni
b2engenDe
meDe
en obetfult meet Dan oit te bojens bereifebenbe bat
berfien toerbe op bet goeb beleib ban allen faben/
infonberbeib rabenbe be oorloge met tc0 baer aen
bleeft/ toaet in eenige onbetlatinge en fïilfïant ge*
bo2ige
ben tijb 'pan /beDabben
bat oberfïreben
ballen / mitstoas
febapen toas
ber teEanbraben
regecingc
berfebeiben bergaberingen gebonben / om op alles te
boo2fienv en bebinbenbe bat bet in befen ttjben meer ais
oit te b02en nobig toaS/om alle b2ienbfcbap/eenb2a£bt/
troutoe en co2refponbcntie onber ben p2obincien te on^
beibouben/ en niet alleenlijb alle lief bete boen aentoaffen en gtoepen/maet 00b alle alliantien en berüon*
teniffen bnber benluiben opgcricljt te bernieutoen / be*
braebtigen en boltrecben/ Ijabben goeb gebonben be étMB
naber unie in ben jare 1579. opgeriebt te rcfiimeren/ tnéu
toaer na be <6ebeputeerbe eenb2acbtelüb betblaerben JJJjl^
De felfbe fo CD?i|teiüb / goeb / eer p / nobig/ ïiefïiib en mmfö
Uün*
LJ4

;
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Het Achtiende Boek.
i$8q>,.
tan De istcriftcüm tötc^n eeubinburigc eenözacïjt opgerecljt/ 1 famett enrefpecttbeltjK competerenbe of fj^tn gcïrefe^
ïllirie re*
in eenigcr fane- foube to02ben berminbert of
g acöten eenige nieutoe ber reert/
berho?t. <DerBaiben Be&ben fp bp p?obifie ingeftelt
fitUKrên bebonben/ batfe onnobi
£tl J)Ct|ï' bonten ïffc op te tcclitcn ■: maer fo De felföc niet bolbo; eenen öaeb ban &tate ban u. perfonen banbe Be*
baer
11 il bj?/
'
meiijh ooojfce Ijeftigbetb ber oorloge en anbere impe- nuaemftc en gecjualificeerfte ber felber HLanben/ te toe*
ca Iau fcfjementen in eenige poincten niet boltogcn toaren/
men be bannen biebeljooröe te boltrecucn/ enfo baer eenige ten uit Igollanb/ Eelanb/ en Hlanbenban ötrecBt/
ijotuccen i,onfieci)cib of ttonffelacbtigöcib in bebonben mocöt ük nefTenjj ben p?ince aio <©bcrBooft fouben befof*
gneren /baec in toefen fouben feben uit !gollanb/b?te
SïïtaSn tooien/ al 't felbe met alle brimbly&fieto bolgenbc ben uit Eelanben ttoeban ötrecBt/ toelbe «Becommft*
fulr / aifo 0« teecbe in ben boo?f3 ïtabe/mebe atë 0aben fouben buj*
toawS 1 1 arti'nil bcr felber te beflecötcn. <0ber
füU^ . ii artifui ban be aniefp?ehenbe ban bc ïteïioie/fulj: ben
in ben ïlabe ban Staten bie ban toegen be <©cne*
KT toatf aefïclt in refpecte ban bat be probincien/uitbefon* raïiteitgcfrelt foube too?ben» «©efefaueft toerben feec
ftcligic boe ter tija
^clanb/öc öoomfe
(Fói-3f' ) bert ^o'Iianö ennbe/
en baecom be b?pBeib boo? Bet felf* crnfh'g
toerbegemaefet
tot bien befïaenbe
einbc feuerein inftruc*
toaren ejrercere
tk boo? geb?eben/en
ben felben iüabe
3 1 ara
te
bic
om
ren/
flipule
te
n
bebonbe
n
lgerabe
bc artictt
ticulen/intoeineonber
anberebe
boo?noembep2face
mogen beranöeren / Co toannecr fp fulr tot ruft en tod* ban ©rangien atë <®berBooft ban be felbe Eanbety
baert baecöer $?obincte / oei'aben mocljten bebinben/ in alle aenflagen en explofcten ban 002100e gegeben
fo toa# rapport benomen of nu niet gerabcn toa£ tJit toerb bolnomcn autoriteit te geb?uiuen/ en ingeballe
artic ui fulr bp gemeen confem te beranberen / bat aen» ïjem geïiefbe eenige toturijg^raben neffensef D^m te ge*
gefien allebe fbobtneien boo? 43ob0 genabe/ be€*
bangeüfe <ü5erefo?meetbe föeligie nu eenbracljtciijH b2uiuen bat W 't felbe mocflt boen/ tot feofïe ban bc
Baböen aengenomen / fp baec bp fouben blijben/ fonbec lanben / baer toe b'ingebojene ban be lanben nut en be*
eenige bcranöecingubaer in te mogen boen/al£ met ge* quaem3ijnb* totten felben (laet/ boojanberentoerben
menen confenteban allebe ©onbgenoten/enoobben gep2efereert/mettoelKefafeebege[)elemaeBbban<©e*
anberen met lijf/ gocb en bloeb baer in te mainteneren cember / en een beel ban januari o toegeb?acBt ij^. %U
en befeftermeh / om alfo te boojnomen bat in toebo- fo Beeft bep?ince eintlp aenbaert Betbetoinb cnbe*
mcnöe tijöcn boo? beranöeringe ban ïleligie / geen leib banbe urijgjSfafeen banbe ^k p?obincien/^ol*«
fdjetinncie moebttoerben gepjactifeertofte toegege* lanb/ ^elanb en atrecBt/ borlj boo? Bet aennemen
b2acl)t onöer be boojfs Pïobintien / of 5leben ban bien. ban ben felben la(l/B«ftBP begeert batmeneerft niet
©ctan
bevingc
e/Sebcn alle Bet «rijgsbolli bat boen in bienfïe toasf foube af*
^20bï'nti
o betre eenige
3©elber|taenbebatf
irt't 1? of^teben
igie toefenbe/
nberefiel
banbe
öoomfeofa
rebenen banbeboo?lebene bienjten/ 'ttoelftoofi bphz
artfeul
Staten ban be tm |B?obincien goeb gebonben isf.
tan ha ben na oefen bcgeerben inöefe unie te begeben/batbe
Wniei
felbe baer in 6p gemeen confent aengenomen en ont? ©O2ber0 i$f ooft bp Uk ban J^ollanb apart ernftcliju ge*
aengacn» fangen fouben mogen toecben / en Bare b?pbeib baer in bcfoigneert op be faue ban ben $?ince ban <©rangien/
beöcnie* fouben mogen beboubcn. ï^ier opisS gerefolbeert ge* om bieeintelijB te befluiten/ fulr bat ben naeftlefïen
me. ixiccft / bat b'€uangelife <0ercfo2meerbe iüeligie/ baer sDecemb?iö 1583. ocpohinenen articulen baer op be
99 ban b'erercitie openbaeclü& toegelaten en aengenomen Eanben en <©?aeffcBap ban üollanb / ^elanb / 3©eft" isfgeb2utbtte too?ben/ en ooBtegentooo?beujlt in 't o- ©?ie|ïanb fouben mogen p?oceberen tot Bulbingeen
" penbaergepjebiftt en geererceert to02b/foubeto02ben inauguratie ban be boo?noembe ^eere p?ince ban (@*
99 gemainteneerten befcOermt/ alom binnen be geuni* rangien atë<*3?abe banbe boo?f53lanben/ bie bpföit
" eerbe ^obincien / fonber be openbare leeringe of erer* €rccllentiefön betoilligt en bp ben boo?noemben ^ta*
" ritie ban eenige anbere Religie inbe jegentooojbige ge* ten (laet?sgetoij0 gefloten/ toel berflaenbc bat Bet felbe
" unieerbe ^obtnefen toe te laten/ enboozttf anbere in bpben©?oebfcBappenbanben ^teben foube toerben
" ben berbonbe toe te laten/ acDtcrbolgeube 't gene boo?; geapp2obeert en bebefiigt : gelija 't felbe b?eber in 't 1 %
" fcD2ebeni0.
23oeftÏ0bcrKlaert.
3IJJ boo2t#ooeb gebonbenbat een gocbco?beninge
C«t>|jw
op 't fiüfi ban tic cêgeringe foube toerben geftelt / fo T$ befen faer 1^83. B«ft ^kh ©olbB«tf3. €oo?n^ ££
beïeboenujö/ enbciS tübsfgelegentljeib toa0 toelaten- Aljert eenboerben uitgegeben metten tijtel/ f&oebe uttm
be» J^ter op fün eenige articulen geeoncipieert en ben banbe ^eberlanbfeCatecBifmujf/'ttoelH Bpgebebi- «nöwjy
11 ^eptemb^ op rapport gearreltecrt, JBaerboo? teert Beeft ben Abelen /bermogenbe/ BoogacBtbaren JJjjJJ,
bien be gemene faben banbe geunieerbe P20bincien peeren (©ecommitteerben inbe bergaberingebecêta* cate*
bagelijr meer in berloop en confufie geraebten boo? ten ban ||oilanb. ^n toclbe bebicatie BPBem felben cwf»
geb2enbanbel)002lijKe autoriteiten regeringe/enbat
te fijngenen
partpebiefeboo?
ban ben felben
/ en tegen mmm
alle ben
opreebtCatecfiïfmo
toillen beranttooo?*
be fP?obincienmet malnanbcrenin aile^niet ftonben feib
acco?beren/ fulr bat ben gemenen bpanb beel otca- ben. ^itboo?f3boerften toerb in bebergaberinge ban
fien geopent toerben / batte bebuebten toajS/ bat in- be&tatcn banl|ollanbgep?efenteertbp Siclae^ban
geballe bpop?ecï}tinge ban genoegfame en benoo?lij- ber 2taen 25urgemeefter ber (tab J^aerlem. 3&e boo?f$
fee auto?iteit en regeringe in be boo2fcb?eben %qï\* Staten namen B^t uitgeben ban 't felbe boeruenniet
ben mitbatter aenhleeft niet toerbe boo?fien/ ben ge- toel / bpfonber in befen tjjb / bat niet alleen be bpanben
Delen onöerganb bcr Hanben ftonb te bcctoacDten* fobeelbe Hlanben met openbare oo?Ioge toaren aen*
©c m* ^0 Debben \jc Staten ban ^ollanb / Selanb/ en atbecBtcnbe/
maerban3finiou
oohbat B^trecBt
uitguam Sfinttoer*
'tentijbe
al0benJ|ertog
fönaenffagenop
SanSIli xtt&t aenmerltcnbc bat b'anbere geunieerbe ^>?oen anbere ^tebcnin'ttoerb geflelt Babbe/baer*
p?ompte pen
toaren
gerefolbeert
alö notö niet
lano/^e'
om eenige meenbe menbeBoo?be niet alleen Bem/maec
bereifcfien*
toa0 fo
noob toel
ben Ijogen
o?b?e te (lellen/al^
innü / en binden
SSJt/ oe/ wiobelretijb berfocöt engebeben ben$?ince ban oor ben b?ucber baer ober te boen corrigeren : bocD
Wim> ^wngten al^ (Dbcrbooft bp afftftentie ban be to toerbe eintlijb gerefolbeert/ bat Bet felbe boerften ge*
fico^s ben/ uitte boo?fclj2eben Sanbenneffens fjemtecom- fielt foube toorben in Banben ban een banbe fProfeffo*
Sïefien mtttcccn ' ï»e regeringe banbe boo?f5 Elanben aente ren tot üteiben / om 't felbe met een $?ebicant te Wte^
aengaet nemen / opte inttructie bp benlieben geeoncipieert op't ren / en baer uit te colligeren 't gunt baer in tegen ben .,
op bc fa» bebagen banbe ^?tnfe/opftope b'anbere geunieerbe Prcbicantcn toag flcijbenbe/cn 't felbe in febece €Befe$S
mS f^in^^ baer boo? beroo2faeftt fouben toerben/ be of p20pofitie te berbaten : maer aliS Coo?nBert W niet
9C t„ faue banbe gemene oefenfteen't bclcib ban ber oo?- aen ftonb /en bit acljtcboo? uitblucBten / en bat baec
-t gene loge te meer te beljectigen en te bojberen / en om &02- na bpttoe $2ebicanten ban <©elf febere remonflrantie
D«t«n tcc GCCtJC cn ujuclnbarige refolutie/ fo urtfiuw ban toerbe obergelebert aen beboo?noembe peeren ^ta- fe®f*
rcgccmgc/aiö tontributie/mebete nemen tot Ijante ten ban Jgoilanb / baer bp fp ober ben felben Coo?nBert JJJJSJJ
poubmgc ban be unien en berbinteniffen tuffcfien be en fijn boen feer toaren blagenbe ; bocb eintlijb bcfiuU geüen
boo2feb2ebcn itanben gemaebt/ fonber bat nocUtanss
tenbe/ bat Betberbe ban baer iief/bat fp 't felbe berljaeU
te*
bpbie tnflructie/be autoriteit ban ben boornoembeu ben/ombentoeberfpreber/
genfe) sen
al^alle bo?bere anttooo?<
fSSm,
^?inceanöerftn0 ober bc boojfclpeben 3p?obincicnte
be ontoaeröig fijnbe/ geheel af te boen pen/ recDt ( feg* team
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genfe) of top onfe leece miffcoutoenDe niet Dan uit* ^acabiabenboo?noembert<£óö?nï)ért ÏJ^cifpt fiabbe/
eerflbanbat f^p^ b?age/in5ijn uitgegeben boeeften
Her aen blucbten focfjten / en De becanttooo?Dinge ban Dien niet
de $ra' Do?f Den aennemen : maec tec contrarie té onfe ecnflige
albUÖ fiaenbe / Of de gelovige menfehen door Gods
ten ban
genade
in Chrifto , het gebod Chrifti van der liefde, toe
, Degeecte en berf/oeft / Dat utoe <£. nietten alDec eertfen
fijnen naeften hier konnen volkomelijk onderStjoe" &aeco?D?e op (lellen toilDen/DatBp metten oenen Die God en houden
,qualijft gedelt / en batmen in ben felben Ca*
lenöe Bern fullen toillen Belpen/ tegen D'onfe geBoo?t mag
jeaeng
tecljifmo
befelbe
b?agebaec alfomet bonbatébpbie
too?Den.
JSant
De
<©ienaec$s
Des
3©oo?DS
fijn
(
45oD
ftemac'
geflelt ftabbe/ enoberfulc betoijs aen ben boo?fcb2e*
|oo?rte lof) Die met / toelfte De noDige en nutte Decifpingen niet
ben Coo?nbect becfoebt / bat bp bem fouöe tonen toaec
toopei'. fouben mogen Ipen/ nocb De onDecfoeftinge fjaecDec
leece becb2agen (toantgoeDe allope ben p?oeffteen niet befe b?age in ben tfateebifmo (}onb/ beeft Coojnbecc
b?ce(l : ) fp foeften ooft niet minDecS ban tegen ceebt in gefeib/ batfip bie b?age alfogefïelt babbe / beeftaen*
fuïc fommieclijft b'inbouben ban Dien te toefen/ ban
't ftace boo?ge(laen te toefen / maec 3ijn toel te b?eben/ be
inbten fp bebonben toecöen felfs gelopen bienaecste bat bp becfïaenbe boo?anbecen batmen fuflineecbe De
fijn/Bace btenflen te beclaten/foooft bebonben toecb b?agebaecinfulftecfo?me niette toefen/ baDDeïjpbe
Ijace Religie baté en becboecig te fijn/ niet alleen anbe* b?age fobie eigentlijft in ben Catecfjifmoftonb/boen
ceföeligienneffens Ijaecte lijben/maecfelfS tegeDo* bmeften enboo? int uttgeben fijns boeefteité baec op
gen/ batfe (geltjft ceebtté) becboben toecDe. Ifêaec boen placften / 't toelft f)p becflonb toel te mogen boen/
topbettoutoenDegenaDeDes^eecentoe/ bat bp allen
toeten fijn eigen toeeft becbetecen boo?'t uitgeben/ en
toornen en onpactijbigen blijftenfal/ bat niet in ben teecgecniffe
en fcljanbalen te becboeben : einteljjft na bat
Catecbifmo/maecinben oogen befeg toeDecfp?eftecS biec op eenig becbec gefp?eft i$ geballen/ en bat €oo?n*
leitjfte bleekenen onfuibeefteben fijn / bat niet be «töece* fiect beftenbe baec in geboolt te bebben / en bat bp fuljc
fbjmeecbe fteefte/ maec befe biefe aenbeebtet/ banbe gebaen babbe tot becmybingeban qualijft truiden / en
?Cpoflolife leece afgetoeften té/ofbeel meec in befelbe Datfjp'tbecbetect baDDe/enbp Defenopenbacen Ban*
noit cecbtgeflaen beeft /beoube ftettecpen $elag(j en Del nocb betecDe / fo meenDe W batmen beboojbe boo?t
€ eleftij / bp be fóeefte €b?ifli uit bes l&eecen tooo2b ge* tegaen. ^aec na beeft ^acabia Coojnbect becifpt/
conbemneect toeDec aen ben Dag belpt b?engen: bat ooft ban bat bp fjjne becifpinge niet baboe gebaen tec plaet
niet onfe fenbinge/ maec fijn becifpinge ontoetteljjft/ feDaecbP biebcljoo?De gebaen te bebben/ en bat fuljc
onbeBoo?ljjft en ongobbelijft té •,fiojtelijft / bat niet ons/ bleeft uitte bebelinge bes Catecbifmi / be toelfte bebeelt
maec Bern geen geloof meec ban pemanb beBoo?t gege* toecbe in D?ie Delen/ namentlijftöes menfeben ellen^
ben te toecben tot bec(lo?inge bec fceefte Cfyifii en bcc- DigbeiD / fijne berloffinge / en ban De DanftbaecBeib Die
buiftecinge bec toaecBeib/ <|c.
Den menfebe <5oDe fcbulDig té:nu bleeft tjat in be bpfDe
b?ageenanttooo?De/
Diebp Coo2nbectitoecbe becifpt/
<©e boo?f3 J^eecen Staten ban l^ollanD be boo?f3
©e&ta>
ettbati
alleen
ban
Den
onbecbo?en
menfefje gefp?often toojDe
Hemontfcantie gefien BebbenDe/ en op befefafte bec*
galiaiiD
totontDecfiinge ban fjjne ellenDigbetD/ en Dat bp baec*
:efa!b&> fcöeiben belibecatien genomen en gebouDen/ Bebben
ta bat eintelijö gecefoïbeect/ ooft met aDbjjSbanben $?ince om Den Catecbifmo onceebt bebe/toanneecbP onbec
ban #cangien een bag aengeffemt / bat biibe pactpen/ be bfjfbe b?age ooft alle Becbo?en menfeben feibe begce*
imen
te toeten/ be$?ebicanten en€oo?nBect rfamenfott* pen te toefen: bocb beftenbe Dat in De 114.. b?age/oo§E
itantm ben mmpaceren in ben t&ageboo?eenigeCommfflTa* neen geanttooo?D \XKtbe/ opbe b?age/ofbe gene Die
tm m riffen / baec toe fpecialjjften bp be boo?noemben $?ince tot<(5ob befteectfijn befe geboDen bolftomentljjft fton*
interen
en Staten gecommitteect/ om albaec boo? befelbe Den bouDen / en feiti Dat tp alDaec fijn becifpinge baDDe
nllen
Berden
Commf flaciffen geboo?t te toecben / bolgenbe be o?b2e bebo?en te (feilen: en na Dat £oo?nbect geanttooo?b
\fyont en boet baec in te nemen/ baec toe beibe pactöen be* baDDe/ Dat bp alDien bet gefcbti toace/ toie ban ben btU
fcB?eben fijn. SMfo fijn ben 27 <©ctob?té 1*83. gecom* Den conftelicct of Dialectelijctfön meningefouDe bon*
(ere
ItHtl'
paceect in ben Kaeb-ftamec ban ben l^ogen-cabe booj nen (lellen/ \\p até ongeleerbe fcube Ijcm be plaetfe toijs
nffltoif» be J^eecen ban ben felben J|ogen-cabe / namentltjft ftenreintelijft betoilligen fp bcibe/bat De Status qujeftionis alDu$ffouDege(lelttoerDen. <©fcenftecbo?enmen? staws
°5r IBeetfecS 3Mcft ban bec $ieubucg/ <©eccit ban JBijn-rtflirif* gaecben/^ebafliaen ban ïoofen/ <©[jf b?ecbt ban #o- febebe geboDen <0oD0 banDec lief De/ in befen leben q««fti<>*■ öp genbo^p / gioban ban 23antDem en ilanninft ban tfo* bolftomelijft mag onbecbouDen/ Dan niet* baec op S?2J£L
ratie/
mee rcc^' cnwt öcn ^aöc ^obinciael mijn J^eece |B5C. Coo?nïject feibe ja , en De Catecfiifmujg neen.
Coo?nlject£ betotjiö ban ja / (lonD alDusï : baec i$ on*
n&ta> S°°ö beiBenijn Saeb ©?binacté; mitfgabec0 ban
DecfcbeiD / tuffeben toerften Die onmogeujjft / Die ftoaec
wfan toegen be^eecen Staten /^eece<©tto ban€gmont en
liebt ballen om te boen : bat onmogelijft té Qe{ttkti
ieS5 ^ibbec / ^eece ban ï^enenbucg / uit ben €belen ; |©t.
nüteert ^Jacob ©auli ^eufionacté bec fiab <©o^b?ecöt / uitten nimmecmeec/ maec Die ttoe laet(le gefcbieDen toel/ te
im
name ban be felbe jêtebe ; J^eeflec 3ian ban ISup W toeten Die ftoaeclijft/ maecDefe licbtelöft. &u€ljffli
lert tv uit ben name ban tjiz ban ïtaeclem >,ifêr. <©eccit 25ie* geboD / CB?iflt la(l/ $0. De geboDen Cft?i(li/ Daec oriDec
w»be
fen ©enfionacté ^Kt flebe ban ^elfi 5©illem ^an ïte* 'tboo?neem(leté/ betgebob ban De lief De tot <«5oDen
pecf5- ban J^eemf fteeft / uit ben name ban tik ban Etei* nae(len/ fijn niet ftoaec/ maec \itï)t om bolb?engen : Dit
acgument (lonD &acabia Coo?nbect toe/en feiD Dat De
3"lJn tc ben;
©bilipö
Cosnelif^uit
ben
name
ban
hk
ban
Mm>
(tecbami DB*, ^an 5Cb?iaenf30on boo? bie ban 2ilft- Catecbifmug Daec tegen niet IcecDe/ bec(laen 3ijnbe
maec / en Sacob fJoofienf3» boo? W ban €nftöuifen / banDen becbo?en menfclje/ fuïc Dat C0O?nbecttoeponb
alle <©ebeputeecben en <©ecommitteecben ban 3ijne te betoijfen/boe Dit jegen Den Catccbifmum (lcijDe:biec
^?inceljjfte €ccell. en ben ï^eecen Staten 'iS lanbjS ban op feibe Coo?nbect bat De anttooo?De op De 1 14. b?age
Ifeollanb/ opbe 'tfamen-fp?afte en bifputatie bie ge* Daec fegeng (IcecD/ en naDien De fhrus quaeftionis Defe
febiebenfoubetufTcben 2iD?ianu0-§acabia ^?ofe(To? faftefelfiS toasf/te toeten/ of De becbo?en of ftinbecert
tn be (Cbeologie en HKiniftec De£ <©obbelijften tooo?b$f <©oD0 De geboDen <0od$ in befen leben bolftomentlijö
tec eence/ en ^ieft ©olftöectf5. Coo?nbect tecanbece mogen onbecbouDen/ Daec toe De CatecbifmujS neen en
3üben. 5Cltoaec be felbe pactpen meöe gecompaceeect Dp ja feibe/ fo bleeft ^ibe bp in be booft-gueflie/ljet neen
fjjnbe/ eecfl gefp?often té nopenbe be 0202e biemen feagen niet ceebt te toefen / en fijn feggen ban ja / toel
[Foi.35.) boubenfoube in beboo2f3 bifputatie. <©efcb?nber$fDie gefeib te fijn: Ijiec op feibe ^arabia/ bat Coo?nbect
be bifputatie fouben fcft?öben 3ijn getoeefï ^Intoniuief ficïjin Defebetoijfinge giotelbc toas beD?iegenbe/ al*
<0enet3 <0?effiec ban ben J^ogen-rabeban toegen be toaec bP berbiclban Ijetboen Dec geboDen <0oD0/tot
boo?fcb?eben <6ecommittcei-De/San 3©olf |^otaci0 | bet boiftomen onDi'rbouDen Dec geboDen <0oDe0/bet
J^Jf8 ban toegen Den iBiniflec ^acabia/en(j3oUaect ban toelft bp fciöc berbe een anbec fahe te toefen / Dan Bet
Difputa» Kböf totjft iSotacisf ban toegen ben boo?f3 €oo2nlject/ fimpel Doen Der gt boben. (©p Dit incibent biel lange
Je tof' en té De boo?fcb?eben bifputatie ten felben Dage begon* gueflie / elft toillenbe fijne opinie (laenbe bouDen en Ba*
ten beften fp moebten uitö?ucftcnbe/geDuic*
ftceeg
in 't open- ccDe meninge
ï^ogen-caöe/
Den
ban
auDientie
n*«opDe
Snin
Dit
tot
Den
? |^obemb2té toe Des miDDaegs : en fa
uw, baecboo2 alle ben bolfte/ Die baec met menigte qua>k*!w»n men om be felbe te aenfjo?en: en na bat be boo?fcö?cben men meenDe na uuDDaegs toeDewm te becgaOecen/ fo
Ijett 0'
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lbtt>
fcïjeiDe
6ocjc

ton* en
fczfcoucf»
ïfl^n
tyuftuit»
Beaeöen.

&P m boïï* te pe<*öe/onDer;fp
fireeg <£oo2nfiert «» feW
tcftcnt bp ttoe ©20eDfcljappen Der ft.iD Haerlem/Dat
lt fan*
te biet* uren geöae
en 'gmojgengtoc/
Den felben nijgrtö
en tn
bonö
e
felb
öe
taou
Buiö
nlje
Coo?
üp
De
D00D
Baer
00000 nobe/ en ïiat fp ïiem nocl) eentf boo?
:t aen öe %w*
/ Daer D002 Coo*fnpet
begcerbe te fp2cBenenDe
rfoclu bcrlo om eens? gingen
ren CommijTarifl
nfenen*
gecoBuit
BernDan
't toelft
n /rifl
ceife
naDeOuttfComm
mogencnfo
te De/
toebe
en Uw
ilïa
teert ctoer
toaren / mcDe na Dut.ö rcioDen / toerD öe tijD uitgeftelt
mcn
al t'fa
toeöerom
/ öatfe
mb2iSen toe1 altoa
z 8 $obe
öen teage
tot öen
Dien
allee
bta
^ara
er
cBen
üerf
tn
teerde öen 28/19/ en 30 $obemO2i0/cn öen 1 ^ecemttointig blaöen groot/
I32I0 tot '0 mtbbagtf toe/omtrentflen
gerefolbeert / öat
en öoe toerD bpDe ComintflTari
Coo?nljert fouöe na ïïutö retfen/ en fijn replijfee öaer op
fchjü&en / en Die ^onöaegö öen 1 1 ^ecemb2të fenöen
aen Den «©jeffier ban Den Hogen-raDe/ Die De felbe öan
rop
öen p*eöicanten fouöe tocfcDicBen/ öetoelfteöae
De
r3ij
oeöe
en
aent
öan
n
fouD
/om
mane
ijBe
öupl
Baer
'tboIBte
Hage
in Den
fijnecolle
fönötge/ inelftDe'tproto
oDenbooj
ontDn/en
n gefïe
ltDooj
engeteBentte
lefe
too*Den:Dien bolgenöe fonö Coo?nBert fijn repljjBe öen
8 ^ecemtotë aen Den <02effier ban öen ^ogen-raöe/
öie öaer ban öen negenöen fijn recepiffe gaf: maer
toant De felbe replpe feer groot toagenöat öiegeftelt
toerDe in BanDen ban De boo?noemDe $2eDicanten/Dfe
öaer iegeneen Duplijne maeBten nocBongelijft groter
fijnDe / Daer uit Dat De Commiffariffen bebonben / öat
öit een oneinDeiijB toerfe en fo onuitfp2eaeltjB groot fou*
öe ballen / en Dat net niet licïjt fouDe Bonnen geeinDigt
toerDen / naöemael öit nocl) toaö op liet eerfle artieul
Dan fo of 60 Die Daer na bolgDen / alfo fjebben fp öaer
ban rapport geöaen aenöe peeren Staten ban J&ollanD / De toeinc DebinUenDe Dat in öefe gelegentBetö Dctf
tiM/ öat öe bpanöen fo grote p?eparatien maeBten öe
lanöen te oberballen / en öat uit öefe Difputatte öe fafte
niet aonöetot eenigöeiö/ maer tot meeröeroneentgBeiD gebracBt toerDen / Beuben raeDfaem gebonöen öe
öifputatte U002 oefen tijö te laten beru(ien:en al Doetoel
Bet'Den
ertDerfc
öe Doo2
oberergaf
/ omf5€o
öaero2nB
meöe
Doo?t te gaen remo
/ i$nfïr
öaeranti
nieten Do?D
Dan geballen/ öan öat btitte partpen tegen öen anöeren
fchjeben en berfcBeiöen boerbentf uitgaben*
3In oefen jare i58^f|jnnocBDerfcBeiöenöoerBen$/
öifputatien en tractaten op oefen tijD uitgegaen / na*
mentliJB een metten titul/ ban Een klaer vertoog der
heimelijke raedflagen en pra&ijken , die de gemene vyanden gebruiken om defe Nederlanden wederom der
Spaenfe tyrannye en inquificie te onderwerpen : mitfgadersdeeenigeremedienomdefelve daer van tebevryden,en wederom in hare vorige voorfpoet te brengen.
€en anöer metten titUl : Van den ftaet der tegenwoordiger Nederlandfe regeringe.
<Êen anöer / Difcours aen mijn Eerweerdige Heeren
de Staten van Braband , Magiftraten, &c. in Septembri
1583.
3&0CB de Juftificatie van den BifTchop van Ceulen
Gebhard
fen krijg. Truxes in HOOgöUit.Ö / Beroerende den Ceul3^0CÖ/ Copie van drie brieven gefchreven by den
Keifer,aen Hertog Johan Cafimir Palfgrave,aen alle Overften , Ricmeefteren en Bevelhebberen, die hen tegen
het Eertz-fticht Colen met krijgsvolk by Truxes lieten
vinden-.en de derde aen denaeftgelegenekrijgsoverften.
Een ordonnantie opte Politie van Zeland by fijne
Exc. gedaen den 8 February, 1585.
fltem / Een declaratie van den Doorluchtigen Prince Johan Cafimir Palfgraveen Hertoge in Beyeren, inhoudende d'oorfaken die hem beweegt
de oorloge aen te nemen tot defenfie van den hebben,
Doorl. en Eerweerdigen Prince en Heere, mijn Heere Gebhard Truxes 8ekorer» en geconflrmeert Biflchop yan Ceulen Sec.
330CI)/ Copie desbriefs van de Koningvan Spangien aen den Prince van Parma , hem gebiedende fijn
uitterfte beft te doen , om fijn afgevallen Steden, Sloten
en Caftelen wederom te brengen onder fijne onderdanigheid. J
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€n DerfcDeiöen anöerefo in ^oogDuitë öW ftam
roisf.
TSgie ban ^5?ügge en ban 't ©?pe/ Oaööen na Bet
-^'obergaenban ^uinBerBen/ op Baer eigen auto?t*
teit fonöer confent ban ö'anöer Bleöen ban BlaenDe?
ren tot fiaren töouberneurgefeofen €üarles$De€top/
p?ince ban CBimap / fone banj öen Hertog ban
%ci(tl)W De toeifie fesere tijö lange met fijn ljui0b?ou*
toe Ji^arie De 2$?imeu <©?abinneban Ifêegen getooont
ÖaöDe tot ^eDan / altoaer f)p p?ofeffie DeDe ban De <ée*
refo?meeröe Religie/ geujfioofe fijn Bui0b?cutoe/ en
toaö nu toeDerom inDe IseDerlanöen te25cberen op frjn
Mui$ in 't lanö ban 3©aesS / öaer Bp J^eere ban toajef»
^pfonöenaen nem fesere «©eDeputeerDcn/ om Bern Jz*
Daer toe te berfoe&en en betoegen. Zfric principale öe* Sncs^
leiöer^ ban öefe fase toaren öe peeren |Siclae0 Cafen* map
b?oot en peter «©ominifte en eenige anöere/alletTa- Sbtt,
men ban öe «6eref02meeröe öeligte/ öe toelfte Daer op^ wmm
ficfjt öaer op namen / menenöe toel betoaert te fijn met a^tmae.
fulB een p:ince / öie pjofeflïe öeöe ban De fteligie- l^p
op 't felbe berfoefe tot 25?ugge gesomen fijnöe/öeeft Bet
goubemement aengenomen. 5©e 0?inceban <©ran*
gien beter 6ennenöe fijn onfïantbafiige nature/ Beeft öe
boo?f5
Cafenbjoot
feer op^
recBt enHeere
baoom&tilat$
rnan toaö
en banöe/ ö'toelfee
föeligte/een getoaer*
fcBout en gefeiö/ öatfe toel fouöen toefien en letten op
alle öe Oanöelinge ban öe boo?f5. ^?ince ban €W
maj* / of öatfe Ö002 Bern fouöen beö?ogen toerDen en in
fbjarigBeiö nomen : maer De p?ince ban Cfiimap toifl
fo toel 3ijn perfonagie te fpelen / öagelijr ter feerfeen te
gaen en Dem geBeel beinfenöe ban De <0erefO2meeröe
Seligie te toefen /Datfe Bern bolBomentüjB betrouDen
en De minftefufpicie op Bern niet en nonDen batten»
föojtsi öaer na toert ftp oob berfocBt ban öie ban <0ent f f
en f pereen generalijBboo? «©oubemeur ban geBeel Kgw,
©laenöeren/ 'ttoelB BP alles accepteeröe/ en nreeg ma?
Daer öoo? feer grote autoriteit enmatBt: toantBem %**
toeröegegeben D'aut02iteit oberaï'tBrijggbolfi/fote „eS?ÏS
paeröe ai^teboet/enmocBt Difponeren ban De fte- aAei

öen/Bajteelenen f02treffen/ te befetten en berfeneren ©'«»» j
metgarnifoenna^önöelieben, g&ieban 25?ugge om ©fee"baii!
Barefiaö toelteboo2fien ban bolB/Beuben goeö ge? stugge
bonDen Dan lEeenen te ontbieDen Den Colonel 5^abiö ™tbi»
25opöe met 5üne^cBotten/fulr öat iBeenen alfo ber* *ZmU
laten toeröe/ 'ttoelB 602»? Daer na banöe DKalton' fom «tt
tenten toeröe tngenomen^e pointe ban CBtmap om &*?
te beter in 't creöit te Bomen / to onDe feer groot fabeur S^
aen Dfe banbe <0erefo2meerDe$ïeligie/en Beeft tot Dien t»c m&\
etnDe uit 25?ugge
Doen uitfettenöepnncipaeifle
banöe comfen'
CatBoltjaen
ban25?ugge:
ÜaerDen Boog 25aliuöe
ma
Heere ban <*3?ijfe / Den boo?f5. 25urgemee|ler ^idaej^
4Tafenö2ooö/ en eenige anöere toat naDer lettenDe op
föne BanDelinge/ begonDen fufpicie op Bern te &rü=
gen / DatBp toatanöersf Djeef öan Bp uiterüjB toon^
öei toaerom ^ 5Ün actiën en Banöelingen begonDen
tegen te flaen / en Bebben in begin ban $obember öen
Heere ban Hocce met feBere memorie aen öen^2ince(F0l'S7]
Dan<©2angien in^elanö gcfonöen/Bem alle De gele?
gentBeiDDerfaBen bertoittigenDe/ enooBDatfp gene
raeöfagenom öaertn te remeöieren/ten toaremen
öenperfoon ban öen ^2ince ban CBtmap berfenec*
öe/ en Bern DepojteerDe ban 3ön <©ouDernement:
maer öen tnpjince
Dan <©?angien
ongeraöen
binöenöe
Dier manieren
geöaen 'ttefelbe
toerDen/ bonö
Doo? 't befte om Den $2ince ban CBimap te betoegen /
om met De «töeöeputeeröe ban25?ugge
©jpete
Bomen in ^elanö inöebergaDeringeban enDe't Staten
«Benerael tot mSiDDelburg / om te BanDelen op De ge?
meene 3LanD0fa6en/en öat men in 3ijneabfentieöe
(ïaD
Dan 25?ugge en 't©2?e fouöe DerfeBeren/ ful]t
Den Dienfï
Dan öen ïanöe fouDe DereifcBen. iBaer öe
^2ince Dan CBimap b?acBt ercufen Dooien begeer?
DealDaer niette Bomen/ en ober fulttó en Bonöeöit
boomemen ban Den p?ince ban <©2angien niet ten ef? -r^
fettt geb?acBt toerDen.
g3wf«
€ot <6ent
bp De bpanöen ban öenpn'nce ban &omt
<©2angien
/ Die isalDaer
nu De meefie auto?iteit BaDDen/ j!!D£,
toeöerom «it Palt3graDen ïanö ontboöen SPan ban mea
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^[mbifc / bk fp toiftcn gbaeb ^pc^ricoi^ te toefen : befe
albaer toeberom genomen fjjnöc hrecg albaer feer gro*
te auto?iteit / bp toerb albaer ©002-fcBcpcn of 25urgc*
meetfergemaebt/ enftelbe al tut beregcringe bie Bern
partpe toaren. <©e fanen toerben alle oefen tijbboo?
met Hengroter
lift en
bp
$2tnce
ban partijfcBapgeb?eben/acnb'een3tjbe
Cïjmtap niette fijne tot 252tigge/ en
tot<©entban gfmbifemettc fijne op gclijne maniere:
enaltoajt batmen bemerbte bat be fauentot Betber*
öerf
liepen / men
bonbetoaoy
baeren niet
ben aenljang
te groot
albuöin remebt'eren
liep bet jaer / 1toant
? 8 2.
ten einbe / bocB toerbe alfo nocB al gecontinueert in ben
nabolgenbcnjare:
Niet dan van Bedrog , geveinftheid én verrade f yen»
Lift en valfcheid hoordemen aen allen p)en.

*84. \X7*^ fultcn fict iacr 1584. beginnen / met feftcren
;
v v aenfïag /nktic Jgeere ban &t. gilbegonbe 25ur*
©e ^tt> gemeefterban Sünttoerpen boo?Babbe opbe (tab ban
Setta;i
%ktc -} altoacr feberen Capitcin binnen lag / be
toclbe
gueftic febeen te Bebben met eenen anberen ^flta*
tlfffOHÖC
liaenfen Capitcin /geliet Bern ofbp totfijnber eigener
Jeeft
eeneen* berfebertfjeib be (tab foube toillen leberen aen be ,§ta*
ITas op

oeftao
ban

ten3ijbe: aIbU0 toerbe befefabe Betmelp geb?Cben/

boo? eenen onber-banbeler tnffcfjen ben boo2f5 Capt
tein en ben i^eereban <§. SClbegonbe / BP ontfinfe eenig
gelb gereet / om baer mebe fommige te toinnen op fijn
3ijbe/ fo bp boo? gaf. SïïjS nu befe fahe fo berre ge*
taaebt toa^batter eenbag gejtelt toerbe batmenben
aenflag in 't toerb foube (tellen / fo fiabbe titfe kapitein
contrarie gepjactifeert / om ben J^eerc ban 3ïllbegonbc
met fijn bolb al t'famen in 't net te b2engen / en fiebbenbe fecretelp ben felben nacbtbaer binnen boen fco*
men bier benben ruiteren/beeft ï)p tuffeben beihe poo?ten fulbe lagen gcleib/alö fjp meeribe tot fijn beb^og ban
nobe
toefen
: maer
't genebienbe/
ben ^eere
^Clbegonbe
alïjiecte tot
fijnen
boo?beel
toassfban
be buifïerfjeib

tiejefnacDtss enbe quaebpeib bess toegö/toaerboo?ge^
öeurbe bat begefette tijb al oberfrreuen toaö/ eecfp
ximtrent Eier guamen/enbat ben bag begonbe boo?
teb?eben/fobatbe|^eere ban £. ?dibegonbe ongera*
iienbonb kt aen te grijpen: niettemin ïjpbonbgera=
iien eenig bolftin embufcabete leggen /omeenige uit
ïiec ^tab te mogen beftomen / om ban alle be gelegene
Deibbeg&tabtö onberrieptingete brtjgen: maer bie
ban binnen fjenluiben eenigfinö gctoaèr toerbenbe/en
itierfienbebat baerluiberboo2nemen gefaelgeerttoasf/
fijn feer fterb uitgeballen / toaer boo? be gene ttk in em*
Ijufcabe lagen / ontbebt fijnbe/ be blucfjt genomen öeb*
ïien : 3ilbegonbé Deeft ficlj terfïont / en fo ftaefi boenlijh
luajs ino2ben gejtelt /en baer toerb bapperlijft gelïre*
tien/ en baer bleben aen beibe3ijben bele boob enge*
toonb / en onber anbece naemb,aftige perfonen bleef
üaerb?omeltjbflrijbenbe boob be Capitcin Eeoninusy
3one ban ben !£ee« ^octo? ClbertujS Èeoninuj?
Cant3eler ban <©elberlanb.
©e (©mtrent pet mibben ban ^fanuario fijn be <§pacn*
5Snfe ^emöe ©elutoegeftomen met bele bolbief / plonbcrem
>p be &* / robenbe en ook eenige menfefjen boobjlaenbe fon<
©eiutoe/ bec eenig onberfegeib / fo toel ïtoomfe Catbolijben aljf
Soof an&tte/b'eenen Babbe'tniet beter ban b'anbere/ fp
Jf6?EÖ? b?acBten'tal in berbinge. <©e Staten fonben ben
•n rioot» <©?abe ban l^ofienlo met bcelbolHtf bertoert^ / ïjp be*
Sk0-1"
^cttc
allc gjanuarptot
öe fcöntieren rontom
met garnifoen ban
/ l\p toatf
len.
ben i^
3Bmfterbam/bertrob
baer
na Ifêupen / 3©eefep en .^aerben / ban baer troh Bp op
ötrecöten boo?t na 2imerffoo?t/ en Kreeg bageliibjö
meer en meer bolb / tik Bern be Staten toefonben. ^e
^paenfe toaren feer toel gemoet en Dabben toel toillen
flaa leberen/ ban men bonb boo?'tfebcrt(te en befte
C^aben bemalle toeboer ban bictualieaf te fnijben/
en Demalfo op te Bouben/ toel toetenbe bat bp 't niet
lange foube bonnen Berben / gelijb 00b gefebiebe/ fulbiö
batBpben ix 5peb?uarp toeberom ban baerbertrob
boo? groot geb?eb en Bongerje? noob / en begaf ficb na be
ouartieren ban EutpDen/ baer BP mebe niet beel boo?faeb^bonb.

oen uren /
T®clf berloft bani$üe
eenenp2tnceffeuan
jongen 3011e / <©rangien
baerom feertinnen
giote
blijbfcBap binnen 'ttgof en alle be ^rab boo* toerbe be*
b?eben/ meniuibe ook bc grote hlccbcn b2iemaeï na
I ben
anberen
inbcrnacBt.^p
toerbeFrederik
ben n^unp
ten boop
geb?arbt
/ en genaemt
Henn 1584.

rDer^au
p.-mce
£"**&
f™*115
g»fm

Jpbp bolingeeenfge feggen/ enfrl)?ijben ^enrüi fjli*™
geljab
/bieïictn<02oot*
boo? ,j8t.' '
Bare miU.)
<0efanten$p opBeeft
ben tot
booppetere
geljebcn
Bebben/bc
macBtige Coningen Jprcberib be ttoebe Coninh ban
(tX\ lüinnni
«Denemcrben / en %nrib be 25ourbon boe ter ti)ti Co >
ninb ban $abarre/ bie naberDanb oobConmh ban
©?anbrijbi0gctoo?ben.
tftiéet "
n

Incarnatie :

TrederlC nenrlC te üeLffln HoljLant geboren h,
WIL der spangaerts MaCht t'zlbien tilt hehpett
Verfioren Wh»
©fe ban
om norö
•^'bOerbengeintitUleert/ Verrooggedacn den ingefe- mence*
ren
nen van Gent, verklarende waerom de reconciliatie, fo S™*L
wel metten Spangiaerden als Francoifen niet raedfaem mrt;

rjgfe ban (©ent Bebben in KM* tiitgegeben febcr &mtnt»

en fy. j^ier op Bebben fp ben ?o ^jannarp gerefolbeerM^nfnft
batmennocB met ben ,§pangiaerben / noebmeoben gj
jprancoifen in geen communicatie nocb Ijanbelinge Jen/
banb?ebeban toegen bcr felber ^tebe foube bomen ; nocö
maer batmen
in aller
neerftigbeib
ar- jj"""
beiöen
foube/ batfe
met allc
mogeltjbe ecnb2acbteUjb
mibbelcn fouben Sm ®n,
arbeiben bat in ben name ban alle geunieerbe p?obin; jou te re*
cien beguame perfonen fouben geaut02ifeert en gefon^ JJJJÈL
ben too?ben / om metten ^B>uïtfcïi 5pur(ten en ben ïtijr- batmm
(teben banbe Keligie fijnbe te Banöelen en goebe co?ref= fic& w<
ponbentie aen te riebten / en ber felber Bulpe aen te foe* X!Lort
hen / al0 00b ban alle Coningen en Surften be tteligie s p
toegebaenfynbe/enonfe eigene mibbelcn met eenb?acBttgBeib te geb?uiben / meenben men bonbe baer mebe
alle besi bpanbsf macBt genoeg tegen (taen / en Bern fel»- .
ben
befcBermen.
J|ier$?ince
uitte gebolgt
/ bat fp bob
gent®1
goebbinben
ban ben
ban Cbimap
aen met
ben fenben
©alt3grabe Cafimirum gefonben bebben om Bulpe en aen ca*
afTiflentie: maer toant befe legatie nietig gebaenmet Kjffi
gemeen confentban alleberecnigbe Hlanben/ enbat^ f0nt»ec
men Betfelbe nieternftig mcenbe/ enbp be fommige mmqt
meer gep?actifeert toerbe ommeerber ttoiften onee- n*en*w
nigBeib in 't lanb te (tellen / en oberfutt te beter be fabe B
baer toe te beleiben/ batmen metten ^?inccban ^ar*
ma of iBalcontenten in banbclinge foube treben / fo iö
uit befelbe legatie niet b?ucljtbaerlör gebolgt/ gciijït
fp felbe toel ban te bo?en toi(ten / toant bp baer infitüt*
tki$ gebleben/ batfe genen anberen la(t baböenban
omtebernemenoftfelbefirijgöbolb foube toillen bo*
men /en op toat conbitien/ enban baer ban rappo?t
te boen aen be % 3lebenban<0ent; baerom top baer
ban geen berber mentie maben fullcn / alfo in 00b baer
ban geen reebt befcBeib Bebbe bonnen bebomen/ban
bat bp fommige gefuftincert toerb/ bat be gene bktie*
fefabe binnenrent b?ebenban Cafimiruö in 't lanb
te boen bomen / be gene toaren lik fulx toaren beletten*
be/ en bat baer uit gebolgt të'tgcne fp ober lange
boo?genomen Baöben/ te toeten /nabemael baer geen
Bope toasrom ban baer bp(tanbte bonnen benomen/
batmen foube bet le(temibbel in bet toerb (tellen/ te
toeten /petë maben metten (leben ban SHrtoi.ö en^e*
negou/ toelberfebert 3ijnbe batfe batpoinct berbrij*
genbe / bat ban Bet anber / namcntltjb met parma fel*
be te banbelen / liebt bolgen foube.
3©ant omtrent befen felben ttjb ifTereenboexncn in
b?ubuitgebomen/ gcintituleert/ Middelen en condi-

tien,door dewelke deingefetcne der vereenigde Provinciën »met de Maj. van den Conink van Spnngien haren
natuirlijken Heere met goeder confeientie, mits be- fflibtie*
hoorlijkeverfekertheidfouden mogen accorderen. <&it L™SJ|

boetbenbebonbmenbat gebomentoag ban<0ent/ en
men bermoebc ftcrbelijb bat bet boo2tguam ban ben
$002 febcpen Cmbjjfc en fijn aenfjangeren ; toacr ïu
gefeib toerbe/ bat noit eenig bolb eenigenbrijg of loge
00?^

nmge
metten
fjgg
naflïU.
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Mt aenrte W n beeft/fonbet ten eerff en baer toe te Dcfc 1 regertnge ban mt b'38ïba/Df e feft W niet fionbe bcr= jgj jyos
ben feftere ocraft en / öacc na miööeïen ombenfirijgtc feboont toerteen / Dantötep2efnmeren enbcrmoeDen/ £5! h
boeren /en ten laetften feftec cinDccn pjofijt bet toelfte feptDp/ öatfulfte Duigen ötfetotlö fonöez toeten en te- b?cöc^
metten ftrijg nefoeftt to02ö: Daeromooft/ fofaenalö Oen Den toillebanben&cpfccenConinftaefelneDfün/ fantbfJ
t'n 't bergicten
ban bet onnofel
fpfulfieenemöe enmofijt berftregen ftaDDen/ nebben Die
nótt gefe
Oenen Kun"
Rebben
eentg toelbeRagcn
geftaDtebloeb
Rebben:
Daerna/
memnge
ft» Ptüö begeert / en ben fclbcn ben gepjefenteert fijnDe/
geerne ontfangen en aengenomen: Baant bet einDe feit ftp/ Dat !jet afftoeren Deief Coninr ooft een grote öe&«?era
fauteté getoeeft/ cnnaDienDefautcen mifbanbelfó J^JJ*58
fenjöen beeft altöD getoeeft cqpoe* tenbeibcn
alle teetteJpè
banfelterc
ujben/ fob?aegt ftpof niet beter toare/ Dat ootmoe*
De
pais* en tèebe.
|)u aennacnbe Den langen jammcrlüften en bloebt* top onDerDanen f[jnDe/ onö eeeft berootmoebtgben/ en J's™ f*
©c ®»
Sïr&, ncnftnjg/Dteüc a&cbcrlanben Duö langgeboert öaö* babenom een ceutoige becgiffcnifTe enbergetingeban J"„ *
iicnrcfd' Den/ Daeracn entoas niet te ttoijffelen/ of fp Dabben al Dattcr Duö lange mif banDelt toag / met begeerte berge*
te en ge* beel actöicljtige ootfaftcn gebab/ om De tp?annpebec batmenona/ onberbe fcbulbige gehoojfaemfteib on$f *mfle
natup?lijftcn Coninr/ bp onfe pubilegfen/ bjpljeben/ {5,
ou* en
SIS? dSPangtacröen (Die tegen aile reebten / rebenen Deencon*
erercttie ban De reine <©eref02mcecbe Sïeligie / met
seöai/ De pjibilegien ober lijf/ gocD/ ïeuctv ja ooft ober
onibr tp> inentten Der mcnicbcn baböcn toillen Domineren ) met geuoegfamc bccfefteringcpapfelijft lieten fitten en te*
ben / gebenDe Den Coninft Dat Den Coninft toebeet/
rannpc bejjoojttjfeé Defenfie te toeberftacn: maer gemerftt 't fel* Dan Dat top inbefebpanbfcbap/ metonfe nageburen/
£>pangt< be tot nocljtoc gcfcljieb fijnDe/ top onfe p?ibilcgicn/
aeröen m ftet gebluft ban De <0erefomieerDe ïteligte berftre* en oor in Defe berb2emDinge ban onfen naturlüuen
^eece bleben fteften*
Dattet ongobbe*
,anac öetoaert
öu^ onmogelijk
öcn /encnoon
ttaeï %l lijft
Zbit fcitftp/ fal beien b?eemt/ ongobDeltjft en feer
fp/ Dabben/
Dat eenenen inlanDfen Krijg
altijD en eentoig geDüp?e/ DaccbeiDe partijen geUelpït ) periculeuiefDiinRen/Diefeggenfullen/menfoelnonöK
berbojben en geruineert fijn : fo toaö het meer Dan I beD?iegen en te berraDen : Ijoe ifi mogelijft Dat top-met*
tüö / onfe gramfebap gelioelt en gepaffeert fijnDe /top ' ten Coninfe ban ^pangten Die [jem fotiogeltjR ge*
rentf begonöen te peifen/ bocDat alle mifberflanDen öffenfeert IjouD/ ftonnen becfoent toerben^ toat mib=
toeg genomen fijnöe/ b?cDeen lief De toeDeromfouDe Delen fijnber om ond genoegfaem te berfefteren ban De
^rt af^ mogen beröregen toerDcn.|5ti/feit Op/Dat al Die fonDer Religie cnonfe pjtbilcgien^ cn altoaert Datmenonss
fwcKB pactpfebapen affectie fp?ehen toillen/ moeten beken* alle fefterbciD ban ber toerelb gabe / boe ftonnen top
ïoninfe «e" bat Ijet afftoeren ban Den (Coninfeban ^pangien gcrufï fijn/ be^aufeujfteföeligie btertoeDerominge*
m fict en Ijet aennemen ban ben jfcancoitf niet goeb/maej fee? boert fünDe^ etr. hierom bib bP/batmcneerf! fijn re^
ÏÏÏh r,fl&totiSb tofl^ getoeefl/ en tik Den felbenraeDnocö benen falljo?en/ eermen oojbeelt/ en fo fnn geboden
tmËn* ö?*ben/ DictoonDen toei Datfe feer onberftanbig / ja onreebtiö/ batmen 't bertoerpe/bp begeert baernic*
tos ban Dertnerftig/ ofrccjite bpanDcnban Den b?ebeen toel* manb aen te berbinben : maer fo iemant eenen beteren
o"'* b,1rijn öanöen ïanöe baaren: toant 't aennemen ban of beguameren raeb cn bocnlijfter mibbel of toecb boo2*
fcöaöe* teQ ipraticotö bienbe nergenö anberö toe/ ban om fiem fïaen ftan / Dan De fijne i$ 1 Die toil ïjp ban bertcn Dan*
m boo^ miDDel te geben tot beguamer tijb te bo!b?engcn Det Ren/ ontfangen cn belpen bolbjengen : maer Dit is al*
openbacr/fcit bP/ bat top niet ceutoig tn befen flaet
ïanben ^clbe/ öaecjn ÖPboo2maelö Bern te feer geöaeflljeb- tijD
monen/notbfeonnenblpben/bacromfijnfe
te p?pfen /
aetoeefi. ^enöe/ gefalgcert ftabbc/ of om een eeutoigen Brijg
terontinueren/enmaent alfocerft cenDifcourö tegen titm baer beft berftanb aitijb onber correctie / centge
Den 5Prancoi0 / fufiinerenDe Dat fiet aennemen ban mibbelcnbcDcnftcn/ om uit Dit jammer teftomen/fo
(Foi.38) Den jfrancoiö geen einbeDcöferügjf/nocfibeginfelban berre fp beter abbpö bereib fijntcbo?en en na te feo*.
De berloflfinge betf ©aDerlanbö toasf: Daer na ban* men. <©aerom moeten / fetb bP bier bier poincicn be* vo^tn
belt DP nopenDe Defoame ban De regertnge/ en fuftt* battit cn betoefen fijn: (Ccnccrften/ of bc bereenm* moeten/.
neert: Dat bc fojmeban regertnge ban ben ^Ibel en ge met onfen natuirl(jften^ccrc/ beöoubenbe bet ge* utt^pi
befte burgeren toel be befte toaö/ ban fufltneert bie bmift ban De <©crefo?meerbc Religie / cn onfe pjibïle* J'jSJ
bier niet pjacttabel/ maer ooft onmogelp te toefen gien eenigftnö mogelijR {p: ten ttoeeben/ Doo? toat fijn / ren |
om in te boeren : fetb ooft bat alle beranbertngen ban miDDelenbe felbefoubc mogen gefoebt en bciftregen c«fifn j
fïaet of regeringe in een Eanb of rcpubltjft feer pericu* fijn : ten DerDen/ toat berfcftertbetD Datmen onö tot on- %fJ*et
leuöfün/enbctoijti bat mette meningen ban ^icur* fergeruftbeib baer ban fouDe mogen en ftonnen geben: nuw
guö en ban ^olon: baer na fetD W/ Ukt op fouDe en ten ïaetfïen / bp alDien bat top be berceninge en ber* ma ben |
pemanb mogen bzagen/ toat raeb of miDDel baer fefteringe boo>fcb?eben / bcboo?lijftberfoeftenDc/ niet S2ïïtf j
ban fouöe mogen fijn om eené uit bcfen jammerlöften berftrijgen / toat on$ alf Dan te Doen (tact. &o beel al.ë benoe
(tact/ bcboubenbebet geb?uift banbe toare <©erefo?- 'teerfte poinrtaengaet/ fetbbp/ bat be bopenu ter ö«oe#
meerbe öeligie/ en bet gebmift ber pjibilegten/ tot tijb feer groot cn apparenttö/ teroo2fafte battct niet HU,
een goebe rufle en toel-berfefteröe peiö te Romen* nieu iö / bat Coningen cn potentaten / ban baer <®\v- fbjmf er»
^itbeftentbp eenftoare b?agete fijn/ enbifcourcert berfaten geoffenfeea fönbc/ metten felbenuitgronb ^mu
baer toeberom/ bat be regeringe bicmen boo? bebcfïe üt$ fterten gcrcconctlieert toerben : om bit te betojjfen/ J*^
Doub alsi een getempecDe of gematigbe regeringe / uit b?engt bP berfebeiben oube eremplen bp/ cn feit baer fmt mw
ben toornen €belDom/ en uit bebcr(lanDig|te cnbe* na / bat top 't felbe meer bebben te bertoaebten ban on* wWK*
gelijftfle bo?geren/ t'famen berenugt/ biemen ontf fenConinu/gemerftt bc rigo?eufe to?eebhetb/ jatp*Kggl
boordt ban beel b?p «önö-lteDen in ^uiflanb tot rannijeban fijne ^tabboubcrö getoeeft 10 b'oo^fafte maer op
eenerempelof patroon: baer opfeib bp/batbiefuU ban allen ono?bcningen / mif berftanben en alteratien : fön &op«
fee regeringe toel gebmiften / maer bet te (fetb t^P ) on* tenanberen/ moeten top berbopenbat bcConinfttot SJ
ber een ijooft/ te toeten ben ïtoomfen Èetfer/ bie fp tamclijfte jaren geftoraenfijnbe/ begeren fal fijne ftin* beeit
alleeereengel)002faembeib fcljulbtg ujn enbetoöfen/ beren een geruft / ftilz cn berfefterDc partagic en furcef* fancn om tot fulnen fo:me ban regeringe cn totte p*o= fic ban fo bclc fcljone Hanben/ onbxc te toelfte heiz
fiitcltjftijeiDbanDefelbe teftomen (feiDbP) cnbeljöe* te minftc niet fön / aebter te laten : te hm nabigatte/
ben ton geennicutoe fo?mcnban regeringe te foeften: te toelfte niet alleen tie ban ^ollanb en Eelaub / maer
maer laet onö De oube fojme ban regeringe onfer boo?* ooft belc anberen/ btctnanbercgealtcrcerbe pjobtn^
baöcren toeberom bpber banb nemen cn geb?uiften/ eten fijn tooonaebttg/ tn&pangien toegelaten toerb/
bpbenfttniet Dattec in €uropa gerufler/ (tilDer/cn geben goebe bopc om be berfoeninge te berftrijgen / fb
bjpec Eanben oit getoeeft fjjn / ban hU ban onfer boo?= te feite na behoren/ eenb2acbtelb& en ootmoebelijö
baöeren/ babbcn fp alleen be toaeraebttge ftenniffe
berfoebt toerb : en laeftelijR leert b'erperientie bat
45oD.ö/enb'oeffcninge ban ber felbec ïieligie gebab/ menigmael met ber tijb geconfenteert cn berftregett
baer met nu <©ob bcfe aianbcn begaeft Reeft / 't toelft toerb / bat tn 't cerftc / ttoebe cn berbe bitten niet bertar?/' onfc ï00^*"11 owbjoften Oeeft : baer na ftomt bP op ftcegen toerben ftonDe : alle Dingen bebben baren tijb /
SenS. 'tbtolercn ban De regeringe/ cn fonberbjucften ber en te reconciliatie ban ben «tfbelbom cn fteben ban 2Cr*
nmeert gemeente boojben .^taDljoubercn en anbcrjï/ enDe toiöen ^cnegoutoen/ tie ben Comnftban^pangicnr

Oorfpronk der NecterLindfe Beroerten.
fotoelgecffenfeert fjaööen / aï^ öte ban Defe Hanben/ een Deugt fouDe maften moeten/ mttfga&er^ Darmen J*™ ^p
betuigt Datje cen graceljjh appoinctement berbregen Dan bebinDen fouDe/ Datmen meton^enenfennabo* JStSSi
melingen anDer0 niet in Den fin baDDe /Dan 0110 in eeu* fle en
BaDDen.
3Bat eere/ glorie en pjofjjt (fetö Bp) ficcft De ïioninh toige 23arbarife flabernpe/ beiDena Den licbame en *»«rcfi^
Bier uit op Bern felben of bp anbere potentaten / Dat Der confeientiete b?engen/ top bonnen nu niet toeten „ffin>
Bp fo beel jaren gearbel D Beeft / met berlieg ban fo beel toat top Dan eintelijbtot eenenraeD binDen en nemen Den bc
Duifenb mannen/ en fo beel geltsf/ De melb genoeg BaD* fouDen / maer top toillen Bopen Dat top alfo getpjanni- b°™nDe getoeetf om Den groten (€urh uit alle 3jjne EanDen feert fnnDe/ raeD en ijulpe up 450D en menfcBen binDen
te ber jagen / fonber nocBtantf f et befonbertf uit te reeft* fouDeiPDaer ban niet noDig toaiS b?eber te Difcoureren.
5©it is? fommarie Bet geBeel inBouDen ban Defe boo?* mbeV0
ten i fouD Bern niet beel loff elpter en pjofjjtelper toe*
fen fün eigen onDerfaten met eerljjhe conDitien in gena* ge(ielDe miDDelen/ tegen toelbe terfionö feftere onber- foeftmae
Denteontfangen*
foebinge en eraminatie fijn uiigegaen / Daer in betoefen tn ^a;
<©aer na bomt ijp op 't potnet banbe Heli gf e en fetö/ toerö/ Dat alle Defe boo?gejïagen conDitien/ alleen op Jgjgr
Dat fijn geboelenig/ öattet onsf eerlijber en beter is?/ eenpDeleBopeenbertoacBten fijngefunDeert/ en Dat- boom
alle tot Den laetiïcn man te flcrben/ Daneenigen b?ebe tet niet Dan conjecturen fijn fonDer eenig funDament/ fjj>^
in te gaen/ Doo?De toelbe De openbare b?pe oeffenin* BebbenDe alleen maer een fcBijn-bope fonDer eenige un'
ge ban De Religie fouDe gebrenfit en uitgefloten toer* berfeberinge/en Dat D'erperientie onö beel anberjs Beeft
Den.
geleert : toaerom Bet noöig isf nu ban De nooD een Deugt
€n om fulbe erercitie ban De Religie te berbrjjgen/ te maben / en Defe pDele Bopeninge/ D?oge bertroofïin*
mit Dat Daer aen fileeft/ fijnber (na ujn meninge ) gro* gen/ en magere conjecturen te laten baren/ om ong
teapparente conjecturen/ Die ones tjopegeben Dat De met alle onfc miDDelen te Belpen / tegen Dat <0oD gelie*
tooo?fcB?eben erercitie banïïelfgie fouDe Bonnen ber* ben fal ons? berloflïnge te berïenen / toelbe niet toilt Dat
bregen toerDen/Doo? Dten bet te bergopen i$ Dat De Ko* top Bern berfaben / en met balfcbe Bope on.d fciben be^
ninb tcnleften nafo lange erpertentle Den tfiaeD ban DjiegenDe / on# in Den D00D / enonfe ©aberlanb in eeu43amaliel foube bolgen \ en niet Den bloebDo?fïigen toige flabernpe bjingen/ metbecliejs fün$ftooo?D$f en
raeD/Die Bern Dus? lang niet gepjofiteert BaDDe: Bp toil* geljelcnonDergang ban fijner herbenen «©emeinten/
beooft Dopen Dat Den ïioninh tot fuiïicn rppen ouDer* Die Bp in fijne aöoDDelijbe betoareniffe genaöiglnb toiï
Dom gebomen fünDe eentftopfelüb fouDe ober Denhen/ beljouDen.
5^efe miDDelen / Boe toel Die bp De boo?fcU?eben on*
Boe fan ï^eer baber met fo grote periculenen onboden
en Bleine reputatie /beonöerD?uchinge ban De öeligie Derfoebinge en eraminatie genoeg BracBteloog letoe* (Fol-3s )
tn ©uitfïanb geattenteert BaDDe / en nocB ten laetfteti fen toaren/Bebben eenige binnen «öentfo toeten te Djp*
met Blenen lof/ De religie DaD moeten toelaten : en ber* ben/DatfeBeneerftgelatenDeal^ offeBen toilDenber* m batl
BaeltmeeranDereconfiDeratien/ enten laettfen/ feiD foenen mette pjobincien ban Sürtotë en J^enegou/Daer «sent
BP/ bat ftp Die ban J|oUanD en ^elanD fulr beeft toillen na fpjebenDerecBt uitfo fp 't meenDen/fo beel te toe* Jgw»
toelaten
en Daeromfal.te Dopen ijs Dat fop 't D'anDere lan* ge
te b?engen
Datfe Den y banb^eDe
iBeert acteBanDelen/
paffeer* g"Jce"
Den/toifien
Datmen
fouDe /metparma
Den meDe / toelaten
*m&e&
©e ïfêaer/ feiD BP / De meefie ftoarf gBeiD fcBijnt gelegen tot toelben einDe fpBare <6eDeputeerDe tot 3&oo?m& ma om te
Sm,
ttfön wbe miDDelen om Die bereeniginge met fijne bpben^inceban parmafiebben gefonDen: berbre* ffS
mMc
Sfêajefieit te ber&rjjgen / Daer toe geeft Bp boo? raeb gen en befloten een bptfant ban Djie toehen / fenDenDe be/ tit*
ffote
ethejj
«BoDtebiDDcn/ DatBPBetperteDeS ftomnbsf Daer toe ten beiben fijben eenige oflagierss en i# ober fulr tot Jjccben
e».
toil betoegen / en ftaet ( feiD BP ) te bertoaebten en Oo - <®ental£oftagiergehomen een^paen^Capitemge* gW
pen /Dat Bet fpneiBajefteit niet langer fouDe ontfeg* naemt .... ,§egura/ Die ten Buife ban ï|embpfe aijS o* Ben om»
gen / gemerht Dat niet alleen Den (Curft / maer 006 Den ftagier guam logeren / Daer bp 00b cjuam De ijcerc ban stag.
jdaus? felbe De <3!oDen te Komen en elDers? DulDet en lij* Ifêannp <0ouberneurban <©uDenacrDen / Daer tegen
bet. 3&feban3Crtot$ en Igenegoutoen fullen Oen ooft fonDenDieban <©ent eenige J©o?geren toeDeromino*
laten bewegen 't befte te Doen om ons* tot bereeninge te
^e Paince ban CDimap BaDDe 00b fün perfonagie ^f0
Belpen/ Daer toe ooft anDere potentaten Doolare in* ftagie.
fotoeten
te fpelen/ Dat Bplifielijb De gene Dieboo?goe* mmen
terceflïe Ben fullen laten gebmihen aen Den €0. om ons?
tot be felbe reconciliatie te Belpen / Die Den Coninh fulr De en getroutoe boo?ftanDerss ban '03IanD0 gerecB- ban(5ö"
tigBeiDtoaren geBouDen/ enfpn gebeinjtbeiD getoaer 58?
niet fal toef geren.
9e
&o berre nu Bet boo?f3 berbregen toerb / De miDDe* toerDenDe/ Bern tegen flonDen/ eensiDeeljes gebanbe* in^uV
nmbden
tton tov len ban berfeberinge / fetö BP / fijn liefttel jjh te binDen : Ujb BaDDe genomen/ eenige berDjeben/ en anDere ban 0».
toant Bet ui tlantë ftrjjggbolb ober al afgeDanbt fijnDe/ felfjSgeblucBt fijnbe / om De periculen te ontgaen / De
fonDer Biernaeenig anDermeer aen te nemen /en De flfêagiftraet al t'famen tot jtjnen toille beranbert en
geruineerDe caftelen geDemolieert blpbenbe / mit $ Dat berfet Beeft / en acte berbreeg inBouDenDe bolle macBt
DeanDerebannieutojS gemaebtfijnbe inDefe trouble/ op Bern/ foo ban toegen Die ban 25?ugge aljS ban 't
00b neDer geleiD en geflecBt toerben / De fteDen Daer De ©?pe te mogen BanDelen fo in 't bjeDe maben / altf an?
DerfiniSBet gemeen toelbaren betreffenDe/ alsSBPfou*
«0erefo?meerDe Religie geoefent i£ / De felbe mttsf Dat De
goeD binDen te beBo?en : BP BabDe Dit toeten te toege
/
Daer ban DepenbeertbeBouDenDe enbe ffêagiftraten
te
bjengen Doo?Dien BP DenColoncl boeiDe en fijne
bolgenbebe pjibilegien en cofiumen/nugeufeerttoe* ^jcBotten meefl tot fpnen toille BaDDe/ en BaDDe alle
fenbe geftojen en geo?Donneert fijnDe / en Die ban b'eene
en D'anDere Religie b??Beib BebbenDe/om te reifen b?p* Bet obergebleben hrijggbolb gebjaebt in't guartier ban
moeDig met totjf / binDeren / Babe en goeD een pegebjb 25mgge / BaDDe ï|eere ^aqueief De Èanop / i^eere ban
refpectibe tot fulbe plaetfe Daer BP Bet erercitie ban fün XejsfDatn gemaebt tot 3ünen Hlieutenant Colonel en
Religie Bebben en b?pgeb?uiben mag/ toat fullen top <s5ouberneur ban ^©amme/Die bp Bern bleef/en gionft*
beel meer berfeberinge beBoeben/ en mafeenbe een toet/ Beer 2llrent ban <©?oenebelt <©oubcmeur ban^luisi/
toolgenbe'terempel baniCrafiBuIusf/ baneeneeutoig De toelbe bp De <©eneraliteit bleef/ fpn ecD betraeftten*
bergeten aller boo^leben Dingen en boo?taen b?eDelijb De / 't toelb Bern feer fpeet Dat bp De felbe plaetfe par*
en uniiiDiiiJi met malbanDerente leben/ en anber be* ma niet meDe in een accoo?t bonDe obcrleberen / gclpö
Quame miDDelen/ DienenDe tot bjeber berfeberinge BpBem toegefeib BaDDe: Defgeltjr bonDe Ijp boften*
banbeiDe3ijDen ban allen partpen/ Diemen iieOtelijb De meDe niet aen fpn 5pöe D?engen / D002 Dien De ^eere
foube binben : toat Dunbt u (b?aegt BP j fouben Die ban ban |Bo?taigne <©ouberneur alDaer ficfj met Bet gan*
De <0erefomieerDe Religie meer bonnen toillen of be^ febegarnifoen Ben op De3pbe ban De peeren Staten
geren * ^p BouDe (feiD Bp) bat Ben De mate Bier meöe IjaDDen berbiaert.
fouDe bol gemeten fijn.
%be Staten <0enerael toefenöe te Defer tpD bergabert
i- Wat
I©aer De b?age ts$ / fo een fulbe b?ebe niet bonDe bep binnen ©elf/ cnberflaen BebbenDe Den BanDelbanDe
«n^te
(ncn
&cegcn toerben/ toatmen m Dan fouDe te Doen befiben*
ban Cfjimap binnen 25mgge en in ©laenDeren;
sarti in* öaer op te anttooo:Den të / Dat m en al^ Dan uit De nooD p^'nce
Bern tefenöen Denpenfio*
Sebben goetgebonben aenMra
II. Deel.
«artf
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Het achtiende Boek.

nadtf ter ffaS v>an Sfinttocrpen/ metten ï^cete ban
uoo?f3 fa=
:§cöomtoalU' / om üem te informeren op ticrapp
o?tae;
n
enljn
nöe/
rtfij
eftce
Sc/ DetoeUietoeDerg
ucn
yje&
erac
«©en
en
Stat
5
öacn [jcüücnüc aen öe boo?f
tf
jaöei
mttfr
/
ap
Cntm
ban
e
fp aen oen üoo2f5 $?mc
en
fiacö
n/
ene
©oog-uaim/ Söurnemeefleig/ dep
nafcoi*
$oraDle öcc fïece ban 25?uoae aefcn?cöcn tiefenA.,r
genöenOjfcf.
&*nfe TXOorluchtise, Hooggeborene, Edele, Weer», W ijfcfcf ban Xy fe en feer Voorfienige Heeren , Wy hebben uic den
ten: m* rapport ons gedaen by den Penfionaris der ftad van Ant«cracl/
afaenfen
werpen aen ö. E met den Heere van Schonewallc van
lande
den
van
geveerdigt , verftaen de gelegentheid
jDjtnce
uauCfii'
ntsp/
VJaenderen , en met grote droef heid en leedwefen ver, fo wel U. E. als die van der ftede van Gent,
nomendat
rbr
ou
tó
ncur ban foude in meninge fijn te komen in eenige onder-handeoftractaet met de afgevallen
beven/
JOiacit' linge en communicatie,
wy geheel en ganfchelijk
dat
fo
ift
al
en
:
Provinciën
berg
mïtfua>
verhopen dat U.E.met defelve meininge en intentie
niet fullen begeren voorts te varen , maer ter contraricn
23alia/
die van der ftede van Gent met alle mogelijke middelen
23uw
|J003
induceren, dat fy blijvende by henne naburen de gememee»
fïcrjS/
ne Lands vyanden fullen gedurige wederftand doen , en
in een goede en oprechtefake volherden } hebben nochnen/
tans niet willen nalaten? mits de grote confequentie en
Üacb en
verSaMe importantie van defe fake. U. E. feer ernftelijktc teowel
rypelijk
believe
hen
dat
bidden,
en
te
manen
ban
3P?ugge
verdenken en overwegen de dangieren , fwarigheden,
en örg
JaiiLir»
en onweder-krijgelijke fchaden, daer in fyniet alleentoan ben
lijk hen fel ven, maer ook henne kinderen ennakomelingen fullen brengen , by fo verre fy niet by tijde affnijden en beletten departiculire handelingen en tractaten,
daer af wy verftaen dat airede veel te veel is gefproken :
wy willen niet ontkennen , maer weten feer wel , dat na
d'oorlog eens eenen peis verwacht word , en datmen
daer na moet trachten en arbeiden, enbefonderdatter
genen foeter noch aengenamer fake is , dan den peis en
vrede,na fo langdurige en fware inlandfe oorloge : maer
hoe dat den vrede meer gefocht, gewenften begeert
word , en hoe dat den naem van vrede lieffelijker is om
horen ,foveclte meer moetm^n toefien , datmen niet
en word bedrogen , en dat onder de foetigheid geen feil ijngemengt en fy, gelijk U. E. metterdaed bevinden
fullen, dat by dtfe gemeende onderhandelinge by de vyanden en henne aenhangeren, niet anders gefocht word,
dan ( onder 't dekfel van accoord ,peis en vrede ) de reitcrende fteden van Vlaenderen te onderworpen de flavernye van de vyanden , met geheel verlies en uitroyinge van de ware Religie , want nadien men fpreekt van te
handelen met de afgevallen Provinciën , is dat niet voor
heteerft eenen dekmantel die by den vyanden genomen
werd, om de fteden van Vlaenderen, en goede borgerenen ingefetene van defelve te bedriegen? Na dien
de voorfchreve afgevallen Provinciën nergens by den
anderen fijn vergadert , 't ware 't Staetsgewijfe of anderfins ,en dat fy alfo geen lichaem hebben , daer mede
men foude konnen handelen , gelijk fy ook geen macht
hebben , om eenige van henne eigen Steden te ontledigen van garnifoenen 3of in eeniger manieren over het
krijgsvolk, of anderfins te gebieden: maer fijnfubject
den Conink van Spangien ,en ftaen ten gebode van den
Prince van Parma,de welk al anders was ten tijde van de
Pacificatie van Gent , als wanneer de Staten met mijnen
Heere den Prince van Orangicn , en Staten van Holland en Zeland , de wapenen in de hand namen , en verklaerden de Spangiaerden voor vyanden van den Lande,en dat alfo alle de communicatie die gehouden word,
met eenige die fchijnen te komen uit den name van den
afgevallen Provinciën , als wefende dienaers van de
Spangiaerden, niet anders kan verftaen worden , dan gehouden tefijn met de Spangiaerden felver , gelijkerwijs
ook maer een coleur is de grore en fchone conditien , de
welke men voorgeeft , en meint dat geaccordeert foude
mogen worden : want is den vyand wel fo liftig , dat hy
wel wetende, dat dikmael defame en geruchte van de
aengename faken , hoewel die verfiert en onwaerachtig
fijn.nochtans volkomen effecT: en kracht hebben,om een
gemeente te abuferen: laet de Fame uitgeven dat die van

!

Genten Brugge feer grote en fchone conditien mogen
gebeuren , daer af nochtans niet is , en genen fekeren auteur fal gevonden worden , veel min die van wegen de
afgevallen Provinciën de macht hebbende en gequalificeert wefende, om hen felvenen henne naburen eenige goede conditien te gunnen en te verfekeren , gefonden word. Maer alle defe gepreteendeerde onder-handelinge van peis , is herkomende van den vyand, die altijd, offchoon op den naem van de voorfz, Provinciën
ïetgehandelt werden , den middel en autoriteit fal behouden om
,
tot gelegener tijd te doen 't gene dat hem
belieft , fonder ergens in verobligeert te wefen , allen de
welk wel nader fal bevonden worden , als men infiet de
conditien die voorgeworpen worden ,als namelijk , dat
alledevremdelingen uit de landen fouden moeten vertrecken,dat de exercitie van de Gereformeerde Religie fal blijven en datmen geen ander toelaten foude , ten
ware de afgevallen Provinciën ook in henne fteden toelieten het vry exercitie van de voorfz, Gereformeerde
Religie , dat den Gouverneur, Officiers en Magiftraten
fullen blijven,die tegenwoordelijk dienen,dat defelve in
de toekomende veranderinge van de wetten, de nieuwe
Magiftraten fullen creëren, dat de gamifoenen fouden
gecommandeert of bevolen worden, gelijk fy nu ter tijd
gecommandeert fijn , dat geen van de gebannen of uitgewekenwederom
,
fullen mogen komen , dan de gene
die niet fufpect gehouden worden , en die fulx fpecialijk
fal worden toegelaten : want hoewel dat de voorfz, con-r
ditien norelijkfijn ,om niet terftont te vallen in handen
van de vyanden , nochtans fo ift abfurd , datmen wil ge'
lovendat
, den Conink van Spangien , door die van Artois, Henegou, of ander afgevallen Provinciën , defelve
conditien, of gelijke fouden begeren te accorderen, veel
min willen onderhouden : want om voor by te gaen allo
d'andere conditien , daer by dat den Conink van Spangien foude verftaen dat hem fijne autoriteit geheel en al
benomen werde , en te fpreken alleenlijk van het poinct
van de Religie, dunkt ons vremt en wonder dat yemand
wil geloven dat hy fal toelaten,dat inde fteden van Gent
en Brugge alleen de cxercitc vandc Gereformeerde Religie onderhouden werde,en is fijne meininge en refolutiefo verre verfcheiden, dathy nimmermeer fal gedogen, dat de ware Chriftelijke Religie (die nu ter tijd
door de genade en barmhertigheid van God Almachtig
in defe Landen gepredikt word ) in 'tminften, in'ropenbaer eenige plaetfe hebbe, of in eeniger manieren
geexerceert werde , de welk fo evident en notoir is , dat
wyvaftelijk betrouwen dat een yegelijkdaer af genoeg
is onderricht, befonder de gene die hebben gefien de fakende welke in defe landen fijn gepafïeert.Want behalven datmen in 4.0 jaren tijds heeft ter caufen van de ware Religie, en om de belijdeniffe van Gods woord met
alderhande tormenten vervolgt , verjaegr, verworgt, en
levende gebrand, over de i 00000 perfonen : fo heeftmen met fo veel onnofel bloeds noch niet genoeg verfadigt geweeft. Maer alfo de Heeren van de landen in den
jare 65 hadden overgegeven hunne ootmoedige fupplicatie, ten einde byden Coning daer in foude worden
verfien : foheeftmen als doen met openbare placcaten,
de exercitie van de ware Gereformeerde de Religie toe
gelaten, fo lange totdat de Hertoginnevan Parma,als
doen Gouvernante , haer fterkgemaekt hebbende met
krijgsvolk 't felve wederom heeft verboden , en dat den
Hertog van Alva in defe landen gefonden , om die gehelijk de Spangiaerden te fubjugeren, heeft doen verjagen,
vermoorden, levende branden, en met alle ongehoorde
tormenten vervolgen , veel duifenden van de ingefetene
van defe Landen , uit dien fy de ware Religie waren toegedaen,en volgende de openbare placcaten, hen hadden
gevonden in de predicatie, en de voorfchreven ware
Chriftelijke Religie geexerceert, en hebben de voorfz
openbare Placcaten en confenten nergens toe geholpen. En onder andere fijn de Graven vanEgmonden
van Hoorne geexecuteert geweeft, en henne hoofden
tot meerder fchandaie op palen geftelt, en daer-en-tuffchen ook in Spangien gehouden de Heeren Marquii
van Bergen en Montigny, die aen den Conink waren

gefonden, om te vertonen des Land^ gelegentheid»

en

M

1584.

Oorlpronk der Néderlaftcf/ê Beroerten;

2tt bidden dat daer in ("oude worden verfien : maer hoewel den Coning en alle andere Heeren , en Princen niet
behoren te beletten de ootmoedige fupplicatie van henne onderfaten, fo heeft hy nochtans de voorfchreven
Heeren in Spangien doen ombrengen , en henne goederen confifqueren, violerende niet alleenlijk de expreffe privilegiën van den Landen, maer ook 't gemeen
recht van alle de wereld , en onder pretext van pardoenen heeft genoeg verklaert, dat alle de Landen waren
vervallen van henne privilegiën , gelijk hy dat ook metter daed heeft bewefen, alom oprechtende Caftelen,
en inallesordonerendeendifponerende na fijn wel gevalle, fonder de Staten aente fien, gelijk hy ook met
gewelt in meininge waste werkte ftellen den tienden
pennink, ten ware hem 't felve ware belet geweeft, mits
deoppofitie van vele Steden, en principalijk van de
Princelijke ftedevan Bruffel, die hen daer tegen met
een mannelijk gemoetjniet tegenftaende de Hertog van
(Fol.4.0.) AJva van garnifoenen van Spangiaerden in de Stad was)
hebbenpartye gemaekt, en voorts door het innemen
van de Stad van den Briel , en komfte van mijnen Genadigen Heereden Princevan Orangien, dievoorde
twedereife, meteen grote heirkrachc in 't Land gekomen wefende , heeft 't federt met de Staten van Holland
en Zeland, tegen den Coninkvan Spangien d'oorloge
gevoert, ter tijd toe God Almachtig de genade en gratie heeft gegeven dat de Provinciën t'famen door middel van de Pacificatie van Gent , fijn vereenigt en t'famen tegen de Spangiaerden de wapenen hebben aengenomcn.En hoewel by de voorfz Pacificatie niet expreffelijk was toegelaten het exercitie van de Gereformeerde Religie ,gelij k anderfins de landen daer by niet en was
verboden , daer op te difponeren , fulx als fy fouden bevinden te behoren, nochtans heeft den Coning van
Spangien, noch Don Jan van Ooftenrijk noit de voorfz,
Pacificatie willen approberen, dan met conditie, dat
daerinniet begrepen was tegen de Catholijke Roomfe
Religie , en uit dien dat het fcheen , dat de voorfchreve
Pacificatie een ige vryheid was toelatende, fo heeft den
Conink van Spangien, door den Heere Don jan, het
accoort,de welk met de Staten,fonder bewilliginge van
die van Holland en Zeland gemaekt was , doen breken ,en het Cafteel van Namen , en andere plaetfen
doen innemen, fuiksdat de Staten hen wederom met
den anderen gevoegt hebbende, fijn bedwongen geweeft d'oorloge te continueren , en dies niet-te-min
hebben alle mogelijke middelen aengewent om te komen tot peifeen vrede. Maer niet tegenftaende de interceffie van de Keiferlijke Majefteit , van den Conink
van Vrankrijk , en Engeland , en de ootmoedige bede
de welke de Staten den Conink hebben gedaen en doen
doen : fo heeft den Conink noit tot peife willen verftaen , maer genoeg verklaert dat hy veel liever fage,
alle de Landen komen in de uitterfte ruine , dan iet
toe te geven in faken van de Religie : in fulker voegen dat de Staten hen toevlucht hebben moeten nemen
aen den Doorluchtigften Vorft en Heere den Hertog
van Anjou fone van Vrankrijk en eenig broeder des
Coninx. Welken aengaende , wy U. E. onfe meininge
en intentie hebben doen in 't lange te kennen geven,
door de voorfchreven onfe Gedeputeerde, en de welke
ook is vervat in de inftrudie by hen overgelevert , daer
by niet nieus en word verfocht, maer'tgeneU. E. felver over lange hebben goed gevonden en gerelolveert,
en by de ftad van Antwerpen , en alle de Leden van de
felve neffens mijn Heeren de Edele van Braband en ftad
van Bruffel infgelijx is geaccordeert , gelijk blijkt by de
Ade hier by gaende. Welke aenneminge alleen wel behoorde U. E. genoeg te wefen, om alle uwe gedachten te wenden van den Conink van Spangien , die noit
fijne onderfaten peis heeft willen geven , en niet verfadigtis geweeft, met fo veel bloeds, alshy doen ftorten heeft, en met fo langdurige verderfelijke Oorloge , en die al noch cgeen meininge heeft , noch foude
konncn hebben om eenige goede conditien toe te laten ,veel min om die te mainteneren : want dat den
Coning van fijnen eigen wil en deliberatie, geheel
vaft gefloten en gerefol veert heeft, dathy liever d'uit*
*
11. Deel.

terfte ruine van de Landen fal fien, dan een Jota van
de Roomfe Religie te veranderen , daer af konncn
fijne Raeds-heeren genoegfame getuigeniffe geven,
en de effeden maken 't felve openbaer, en namelijk,
dat hyfelfs nemmermeer heeft geaggreert noch goed
gevonden de Pacificatie van Gent, gelijk dat hier voren is gefegt. En in teken van dien , en heeft inegeen
negotiatien of traktaten van peife, gefproken van de
PacifiHitie van Gent alleen, maer altijd daer by gevoegt het eeuwig Edict en de Unie, by vele Edeleen
Gedeputeerde van de Staten, in 'cbeginfel ondertekent tot beveftinge van de Roomfe, en uitfluitinge
van de andere Religiën.
En door den Baron van
Selles, die gevangen wefende daer af getuigeniffe mag
geven, en daer af even-wel het befcheed noch in wefen is, heeft den Coning doen expreffehjk verklaren,
dat hy niet verftond te onderhouden de Pacificatie van
Gent. En in alle de negotiatien van peis, en namelijk in defolemnele vergaderinge dien aengaende. gehouden tot Geulen , is gebleken geweeft dat de dienaers van wegen den Coning gefonden , niet waren
geautorifeert in het poindt van de Religie, de welk
ook blijkt by de Procuratie vanden Hertog van Terra
Nova, die gedruckt is by da^rede-handelinge van
Ceulen , gelijk ook de Inqurmie van Spangien , die
in gelijke faek autoriteit heeft, ook over den'Conink
felver,noch fijne Lieutenanten die voor hem d'oorloge voeren , en den Paus aenhangen , nimmermeer
fouden willen gedogen, dat daer tegen gedaen werde,en
't gene den Conink niet heeft willen noch konnea
doen , de landen noch wefende in hen geheel , en meer
machts hebbende, dan fy tegenwoordelijk doen, en
ten tijde als fy al noch egenen anderen Heere aengenomen hadden , en door de in.tercefïie van de Keyferlijke
Majefteyt, Coningen van Vranckrijk en Engeland,
en in fo folemnele negotiatien , en tradaten van peyfe :
wat apparentie is dat hy 't felve fal willen doen , in regarde van de Stede van Genten Brugge? fonderlinge
wefende in den ftaet gelijk fy zijn , en or 't fchoon eenige goede conditien in'tpampier geftelt werden, foo
fal men die niet meer onderhouden dan men gedaen
heeft inden Jare van 66, en veel min, na dienden
Conink fo vele plaetfen heeft ingenomen , en door
defe Oorloge, fo veel middelen om hem te verfterken en de landen te verdrucken , en felver de gebannen en uitgewekene, die wel toefien fullen , dat
zy uit den Tradate niet worden gefloten (hoewel
men anders te kennen wilt geven ) zullen haeft alle
de autoriteit gewonnen hebben , en alle dingen wederom brengen tot hunne verfekertheid,en verdruckinge van de gene die hen verjaegt hebben , op den
ouden voet, gelijk dat in alle inlandfe Oorloge (de
gebannen en verjaegde wederom gekomen wefende) is gebleken , en nu ter tijd te meer plaetfe
heeft, na dien fo grote menigte van perfonen inde
voorfchreven Steden zijn die daer na altijd hebben getracht, enhengeenfins met den tegenwoordigen ftaet
van de Landen te vreden houden , daer door men ook
geoorfaektis geweeft garnifoen in de Steden te leggen,
en hebben U.E.zelver hen genootfaekt gevonden te
; abandonneren de ftede van Meencn, om hen met
meeder garnifoen te verfterken, en is de communicatie
of pretens tradaet van peife,niet den middel om de goede ftad van Yperen te ontfetten, en de Landen met confervatie van de ware Religie, mitsgaders de privilegiën ,oude herkomen en gerechtigheden , in peis eri
vrede te ftellen , maer worden gelijke faken opgegeven byde vyanden,om de goede gemeente te bedriegen, en is de gepretendeerde communicatie recht den
weg om in vergetinge te ftellen alle middelen die in
eeniger manieren , tot verloffinge van de ftad van Yperen fouden mogen dienen, die in 't lange van onfent wegen, fobyde overgegeven ftucken, als verbalik byde
voorfchreven Gedeputeerde, fijn aengedient, en kan
by alfulke particuliere handelinge van peife, niet anders geprofiteert worden , dan ( met verlies van de ware
Chriftelijke Religie en des Lands viyheden) veranderinge van öörlögè, en in plaetfe van U. E. nu ter tijd
Mm
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is) 't hooft fullen bieden : betrouwende dat uwe E. daer
werde, metdeaengeboden handelinge, enioudedaer op ook in allen gevalle , niet nagelaten hebben behoorin niet hebben gekomen, veel min fo lange gebleven,
lijk terefolveren,en uwe E. Gedeputeerde alhier wefentuffchen fo vele grote en machtige Steden , als fijn Ant- de , of die hen believen fal te fenden op als genoegfameBrugge en Dermonde, en hebben lijkteautoriferen, alfowy ook van dage tot dage alhier
,
werpen Gent,
U. E. noch de ftede van Gent , geen oorfake van vre- wederom verwacht hebben den Heere van SchonewalVoor- le, met uwe E. fchriftelijke refolutien op alles» Hier
fe, by fo verre fy 't gemoed hebben van henne
vaderen, die om kleine faken dikmael langdurige oor- mede God Almachtig biddende.
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E. te verlenen
fijne
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17 Marty 1584. enwasgeparagoedeen rechtvcerdige fake) wilt God Almachtig tijd phreert E. van der Burgt , lager ftond U. E. wel geaftecen mate (tellen van de verloffinge van de Landen , en tioneerde vrienden de Generale Staten der geünieerde
hem worpen in handen van de vyanden, min of meer Nederlandfe Provinciën. Ter ordonnantie van de feldan al of den Conink van Spangien nu geheel verandert
ve, ondertekent
ware. Wel is waer, dat het hert van de Coningenen
M, de H e N n 1 N.
neigt
felve
't
n
die
,
Heere
n
Princen is in de hande des
en keert na fijnen wil : maer 't foude eerft moeten blij3&e fuperfcriptie toag alDug :
, des Coninx hert tot goed verandert ware , daer
ken dat
Doorluchtige Hoog-geboren Heer, mijn Heerden
nu ter contrarien is blijkende , dat hy in alle de Landen
en Steden die in fijn handen gevallen fijn, heeft doen Prince van Chimay,Gouverneur van Vlaenderen:Edele,Erentfefte, Hooggeleerde , wijfe en difcrete Heeren,
uitroeden de ware Religie , en dat arger is ■ laet de nieuwe ingeftelde BifTchoppen , tegen de privilegiën van de Hoogbailju, Borgemeefteren,Schepenen,Raed en No*
Landen , hen autoriteit , doet de kinderen herdopen, de table der ftede van Brugge en des lands van de Vryen.
gehoude perfonen hertrouwen , en generalijk is nie- D<3Ieban «Bentorn ijacrfanetoat fcBijnsstegetoen/
mand onder fijn geweld gefeten , die foude derven in
tjebben gefcD?eben aen tic Staten <0enerael/ £ta*
't minfte verklaren, dat hy de ware Religie is toegedaen: ten toan 25?abanb / fïeDen ban Snuffel en ainttoerpen
maer heeft de afgoderye mecrgevolgs danfy oit te vo- benöanDtlbiefp boo?ïjaDDen/Danfeggen niet tn Den
ren gedaen heeft , en hebben grote menigte van de in- fin te fjebben / om Ijen ban De opgerecïtfc unie af te fon*
gefetene van de Landen en Steden , die met hen geac- tieren / oft pet met öaer toeDcrpartpe te fiefluiten / boo?
cordeert waren , verjaegt , en ettelijk omgebracht , ver,gtab m 't particulier / of tot naDeel ban öe toare
fmoort en gebrant. En des meer is , den Conink van Bare
CÜ?tfteUJBe föeligie / Der p^ibilegien De£ lanDg / of tot
Spangien, en fijne dienaers, bevechten de Keurvor- feïjatje ban be geünieerde lanDen jtrecnenDe; maer fjaö*
ftelijke Doorluchtigheid van Ceulen , om geen faken
anders dan uit oorfake van de Religie : want ten is den tien Dien aengaenDe maer iet boo: 't generacï bego|ï/$r.
I^aren bjief gefenjeben aen De Staten 'glanfcg m
Biffchop van Ludik niet , die d'oorloge in Duitfland
voert, maer den Conink van Spangien, die hem de HcrtogDoms ban 23?abanD ( Die top fjier alleen (tellen
middelen en de macht fubminiftreert : en heeft den fullen / fo De anDere al genoeg ban eenen inïjouDen toa*
ren ) toa£ luiöenöe a$ bolgt :
voorfz, Biffchop van Ludik , airede de Inquifitie in
't land van Luik ingevoert, en tot Bondoen ombren"P Dele,voorfienige,
en weerde
Heeren , wel en
verfekert
gen, verdrinken en onthalfen, niet alleenlijk diverfe -l-ifijnde
datter verfcheiden
onwaerachtige
quade
JVlinifters , maer ook ettelijke Borgeren en ingéfeten rapporten by u lieden en over al uitgettroit fullen worder ware Religie toegedaen. En is wonder dat de gene
den ,om onfe goede intentie en voornemen te verdraidie vieemde, hen niet aengaende., en niet fubjectwe- jen , en ten argften uit te leggen tot onfer defamatie ,en
fende , bevecht om faken van de Religie , en die alle fij- lafteringe vande ingefetene defer Stede, hebben wy
ne Landen t'famen de Religie niet heeft willen accor- raedfaem ja nodig geachtet u lieden hier met grondelijk
deren, dat die 't felve foude willen doen, ter contem- van onfe meiningen en aótien te berichten , vriendelijplatie van twe fieden alleen. Wy en willen U.E.niet na- ken begerende dat gyalle finiftre rapporten encalumder vertonen, wat dangier dat mede brengen de parri- nien klein achtende, dit voor defekere waerheid houden en vaftelijk geloven wilt.
culireTractacen , aengelïenU. E.welkonnen merken,
dat de gene die alleen tracleren met eenen machtigen
Eerftelijken, gelijk ons noit in den fin gekomen is ons
vyand , altijd handelen met meerder achterdeel, en fijn van deopgerechteen befworen unie af te fonderen : aliubjecl vele periculen en dangieren, en dies niet-te-min fo hebben wy ook noit voor ons genomen met onfegevallen intwedracht met henne bondgenoten, die hen meine weder-partyc iet voor defe Stad in 't particulier
fouden mogen dienen tot een goed en feker fteunfel, te contraderen of bcfluiten , dat tot nadeel van onfe wahulpe en byftant : en bidden overfulx,dat U.E.in regarre Chriftelijke Religie, der privilegiën des lands of tot
de van hen (elven, en van henne naburen en bondge- fchade vande geünieerde Steden of Provinciën foude
noten, believe geheel af tefnijden of immers tijdelijk op mogen ftrecken : maeralio wy den vyand naeft gefete houden de gepretendeerde communicatie, gemerkt
ten en ten hoogften bekhadigtfijn , en geen apparentie
de felve niet anders kan mede brengen , dan een genera- fien dat door de macht en middelen der voorfchreven
le en fubite vcranderinge en ruine , de welk U. E. wel Provincien,eenigen uirgauk
of einde defes krijgs te ver-
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wachten ftaet , of dat de ftad van Ypre uit defe extremiteit eens foude mogen verloft werden-maer dat het veel
meer te vrefen ftaet, datwy d'een Stede voor en d'anderna,fondereenig ontfet> tot merkelijke fchadevan
de ware Religie verliefen fullen , verftaen hebbende dat
hen fommige goede occafien en gelegen theden prefenteren , die defe benaude Provinciën en fteden over al in
ijn,enten
't generael grotelijks fouden mogen nuttelijkf
altijd
niet
hen
occafien
fulke
(dewijle
,
komen
beften
prefenteren als men de felve wel foude begeren ) hebben wytot gemene wel vaert die niet willen onachtfamelijken verliefen en laten voorby gaen', maer hebben
begonnen de felve waerte nemen, om ulieden en alle
onfe bondgenoten daer van te adverteren , en alfo wy
fchuidig fijn te vermanen dat wydie eendrachtelijken
recht gebruikende, een mael een einde van defe onuitfprekelijke calamiteit en miferie verkrijgen, en dat
't Land over al tot eenen Godfaligen verfekerden vrede
foude mogen brengen , daerom fijn wy gedwongen geweeft een beginfel te maken , van met onfe wederpartyewat te communiceren, opdat wy gelegen plaetfe,
rijd , en behoorlijk vry geleid en fekerheid verkrijgende ,u lieden hare Gedeputeerden met inftructie en volle macht fouden mogen afveerdigen (fo verre als u liehebden luft en begeerte tot eenen Godfaligen vrede ren,
ben, daer van wyniet twijffelen ) om te contracte
en mettertijd defe fake af te handelen , verklarende dat
aenalfo wy dus lange met de hooft-fake des vredens
ook
wy
fijn
fo
n,
capitulere
te
begonnen
hebben
,
gaende
vijs
ad
en
't felve fonder u lieder en der ander geunieerd
wy
dat
nde
en raed niet bedacht te doen , dan verwachte
uliedenfeker pafpoorten om t'famente komen, haeft
fullen mogen fenden , en ook fekeren tijd en plaetfe deen
nomineren om vry moedelij k t'famen te komen
bidden,
k
vriendelij
lieden
u
wy
communiceren , fullen
middeler tijd op goede conditienen articulendes vredes,op de maniere van de verfekeringe des felves, te willen adviferen,op dat u lieden vande plaetfe en tijde voor-te
fchreven geadverteert lijnde haer Gedeputeerde des
eer afveerdigen, en wy alfo t'famen eendrachtelijk met
n mode gratie Gods, den gewenften vrede verkrijge
als
bericht
defe
lieden
u
dat
de
verfekeren
ons
gen- en
drachtig, mitfgaders 't gene dat de brenger defesM.
lieJoosvanBrakeleenCornelisMonius, diewy totfalu verbreder
,
hebben
den ten dien fijne gedeputeert
, en alle valfche rapporten (contrarie
,
klarengeloven
van des voorfz ) verachten fullen. Willen wy defe hier
mede eindigen , en God den almachtigen bidden
Edele &c dathy Ü. L. in goede gefontheid en welvaert fparen en bewaren wille. Te Gent den 9 Marty,
158+. onder ftond uwe E. goedwillige vrienden en
bondgenoten ten dienfte bereet , Schepenen , Raed ,èn
beide de Dekenen der ftede van Gent. Getekent F. Heilink. Het opfehrift, Edele en weerde Heeren, mijn
Heeren de Staten desLands en Hertogdoms van Bra. . ..'
band, vergadert tot Antwerpen» Wf_ 9w
t
$ocB ftonö o* festoen aen w> f*1**
van paffage,
Alfo wy tot onfen leedwefen by faute
n konnen
hebbe
eer
U. E. devoorfchreven brieven niet
gefchicken , fo is ons van wegen den Prince van Parma
ers
middeler-tijd gefonden pafpoort voor de gene herwa
de
ons
ens
beneff
zijt
komende: indien U. E. beraden
vorderen,
aengevangen goede meininge en devoiren teuteer
de te
Gedep
ers
herwa
aegs
fult wel doen eerftd
felve
de
fullen
fchicken , om hier op te befoigneren , en
e.
geleid
vry
doen verfien van behoorlijke pafpoort en
Den nood der ftede van Yperen en ftant van den Lande en laetniet toe dat eenigdilay hier in worde geoeboort, Defen 16 Marty 1584.;
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banSS^ai
geerte van uwe E. datwy in fuiken conjunct ure onfe &tatcti
Gedeputeerde fouden willen afveerdigen neffens de banbacn
henne , om in eene openinge van pacificatie metten vy- tuc ban
and te treden. Waer op alfo wy voor defen uwe E, genoegfaem van onfe intentie en meininge fchrifrelijkgeinformeert hebben , en in gelijkformigheid van dien uwe E. voorfz Gedeputeerde mondelinge beantwoortjfo
fal defe dienen tot breder confirmatie des felfs , om uwe
E. te verfekeren , datwy mettehulpe Godesons nemmermeer fullen affonderen van de Generaiiteit en refolutiender felver,maermette felve ftantvaftig aenhoudén,omden vyandendes landsmet alle middelen wederftant te bieden, en defe landen van de Spacnfe flavernye te bevrijden. En derhalven,dat wy fonder de aggreatie en vorige ordonnantien van de felve Generaiiteit
geenfins oirboirnoch redelijk vinden eenige Gedeputeerde van onfent wegen af te veerdigen na uwe begeerte, veel mineenigfins deoore te bieden dengenen die
ons tot defe bedriegelijke pacificatie fouden willen perfuaderen. Biddende uwe E. als goede vrienden,naburen,
en trouwe bondgenoten,datdefelvehareseeds en plichts
gedachtig , in egene particuliere handelinge metten vyand willen vorder in treden j maer de felve , fo fy eenigfinsbegoft mag wefen, te willen affnijden , gelijk als uwe E. Gedeputeerde ons verfekert hebben, dat uwe È.
niet van intentie is iet fonder de refolutie van de Generale Staten te handelen ofte befluitcn , maer ftand-aftig
te volherden in 't uitvoeren defer begofte algemeine fake, totter tijd dat deHeereons door fijn genade, openinge falgeven van eene fekere en durige vrede, tot Godes eerc en rufte defer landen, en dat by gemeine refolutie van de geünieerde Provinciën ( die wy in defe be»
gonfte onderhandelinge niet konnen verfien ) anderfins
daer in geordonneert worde , en waer toe wy noch goed
betrouwen hebben , dat wy eindelijk fullen mogen komen ift
, by aldien dat wy (alle onfe particulire aftectieri
te buiten gaende en befijden ftellende ) ons wel refolveren op de middelen die ons tot onfe verloflïnge fouden
mogen dienen,en dat om daer toe te komen uwe E. gelijk als de ander Provinciën hare Gedeputeerden wel
gemachtigt afveerdigden ter vergaderinge van de voorfchreven geünieerde Provincien,de welk is de meefte en
naefte verfekertheid die uwe E- fo voor haer felven , als
voor den anderen Provinciën foude mogen te wege
brengen in conformiteit van 't gene dat uwe E. Gedeputeerde onsalternative hebben voren gehouden geweten, datwy of middelen tot defe pacificatie fouden helpen ramen , of aviferen op de defen fie van den lande, en
wederftantdes vyands. En niet twijfelende of uwe E
en defe tegenwoordige bedeen
vorig fchrijven
ons behertigen,
fal
advijs
alfo henlieden en ons daer vele aen
gelegen is,en fullen dek niet vorder extenderen,dan om
uwe E. alle trouwe, hulpe, en by ftand , diemen van fijne
goede bondgenoten en naburen foude mogen verwachten, te prefenteren, en de felve trouwelijken beloven*
datwy in gene faken die den lande dienftig fouden mogen wefen, in gebreke ons fullen laten vinden, maer
door alle middelen hand aenhouden by de voorfz Generai teit, enderhalven onfen Gedeputeerde ter felyer
v«rgaderinge wel ernftig belaften, dat op uwe E. hulpe
en byftand een goede en promte refolutie genomen
worde. De welk kenne de Almogende God, die u Edele }weerde , wijfe , difcrete en feer voorfienige Heeren
van defe particulire verhandelinge metten vyand wil afkeren, en voor alle fijne liften verhoeden. Uit Antwerpen den zo Meerte 1 5 84 Uwer Ë goede vrienden, naburen en bondgenoten de Gedeputeerde van de Staten
des Hertogdoms en lands van Braband. Ter ordonnantie der felve : ondertekent Caluart.
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È by hen Dan
fchrijven van den n defer , ons eensdeels heeft gelieft te Snuffel
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genwoordige gemeine oorloge. En alfo uwe E- ons &mt,
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handen vanPrincen fullen verkort blyvenin refpe&e
daerby verfekeren dat 'tfelve niet fal met hem bren- vande gene daer tegen hy voert den meeften hoogmoer,
gen eenige affonderinge of nadeel van de geünieerde en in opfien van fo vele gepaffeerde faken , en den naProvinciën en privilegiën der (el ver, en noch min van tuirlijkenhaet vandeSpaenferegeringe indefe Nederde Chriftelijke Religie, ja der felverfoude mede-brinlanden: fchijnt (onder correctie) niette konnen valgen niet dan goede vafte verfekertheid, en daer beneflen in eenig gemein verftand , immers is het verwachStefen sook de ftad van Ypre met alle andere benaudenoden
ten van de experientiedien aengaende (o uytnemende
den ontkom meren van de fware belegeringen en
dangereux, datmen immers fonder den uitterften en
hen over 't hooit hangende: houden uwe E. indachtig hoogft-dringenden nood die wy meinen dien van Ypefchrijven gevan 't gene de welk wy volgende ons lefte
voelen van de verfekertheid , diemen dien aengaende re , en vele min uwe E. noch ter tijd fo feer niet te dringen, daer toe niet kan noch behoort te vallen , noch met
met eeni^fins gefundeerde, ja ook apparente redenen
vanonsingeboreneleeufche herten , door
foude mogen verwachten , en van gelijken ook hoelan- j verflauwinge
eenige vrele of ongemakte verfuimen onfer nakomege en vele dit poinct onder den geunieerden Provinlingen eeuwige vryheid , of de felve ftellen in de genade
cienis gedifpureert,gehandelten finalijkook befloten vartde gene diegene fake meer dan defelve fijn behage weeft , en in 't particulier ook noch feer onlanx by ulendelatende
:
noch ftaeri het ftuk van de Religie , daer
we E. en henne leden mette andere leden van Vlaendeaf
fy
immers
voorfeker
fijn befworene erf-vyanden, weren en van meeft alle anderegeunieerdeProvincien , en
fende
faken
die
wy
achten
van fuiken gewichte , hoewel
van den voet die op de verfekeringe van de fel ve alfdoen
en ook noch tot meer reyfen te voren is genomen,en ai- wy fijn en voor vele jaren geweeft hebben fo wy niet
in ongelijk meerdere fwarigheid en perplexirede begonft te werk te ftellen. En konnen onder cor- dolen,
teit
dan
uwe E. dat ons dunkt voor onsen onfe nakorectie niet wel begrijpen,hoe dat uwe E. aenneraen daer
melingen ongelijk eerlijker en oorboorlijker te fijn daer
mede wel fal konnen bly ven ftaende , daer op wy nochtans achren dat alle andere Provinciën fijn ruftende, voor ons lijf en goed oponfeveften of elders te beftrecnoch ook of het felve aennemen niet fal dienen tot eene ken , dan te verwachten een alfulken verfekerden verontledinge mogelijk ook fonder hope van den redres derffelijken uytgank , daer toe de Spangiaerden , na ons
van het behulp en befchuddinge die wy genoeg fekerlijk dunken , by uwen E fijn trachtende : daer af wy als goede bond-genoten wel hebben begeren uwen E. te verweten voor de hand te wefen , en volgende het gene demanen, niet uit eenig achterdenken,de welk wy fouden
welk met fijn Hoogheid tot Dermondeis befloten; mirfgadersvande fijne en meer andere onfe bondgeraoren, hebben van dat al 't felve byuweE.niet genoeg foudc
die wy gevonden hebben by den vyand te wefen van fui- fijn overwegen, maer op dat 'tfelve byuwe E. foude
ken gewichte , dat fy nu meer dan fes maendert geleden mogen bly ven plaetfe houdende tegen 'tgene,dewelk de
alhier hebben gearbeid om ons te leiden tot 't gene de- liftigeSpaenfe acndryversby middelvan eenige communicatie ofhandelinge, die uwe E fchijnen voor hanwelk fy van meyninge fijn , immers na ons begrijp, met
uwen E. te handelen, namentlijk op het vertrek van de den te hebben, fouden mogen voorhouden , en daer be
uitheemfe , en den Religions-vrede de welk fy niet heb- neffens ook het infien in wat difforme gefteltenifïen de
ben nagelaten , befonder binnen eene maend of fes we- faken van Vlaenderen en d'andere geünieerde Provinken herwaers feer ernftelijknefFens onsaen tedryven,
ciën gefchapen fijn te vallen , uwer E voornemen by
ook metafveerdinge van eenige Gedeputeerde,fo haeft d'andere of eenige van hen niet gevolgt fijnde,gelijk dat
als fy hebben gevoelt den voortgank vande volkomen mits redenen boven verhaelt , genoeg apparent, ja feker
handelinge met fijne voorfz H. als achtende't felve ge- is. Biddende uwe E. alle 't felve ten beften te willen nelijk wy dien aengaende ons houden voor verfekert , ook
men,en ons t'allen occurrentien te willen verwittigen
by volkomen en feker advertentie van gener fijden te van alle 't gene de welk fy fullen achten ons als goede
wefen henne grondelinge beder vinge , en d'eenige ver- bondgenoten en mede geburen tot kennifle nuttig te
fekerdewederftantvan hunne tyrannige raedflagen tot wefen. Biddende voorts den Almogenden,
eeuwige flavernye en onderdruckinge onfes Vadervoorfienige en weerde Heeren , uwe E. te wil-'
lands. En daerom konnen ons ook noch ter rijd niet len Edele,
houden in fijn Goddelijke befcherminge. UicBruflaten voorftaen , of het foet fingen van den vyand , daer fel den 1 6 Meerte 1 5 84..
mede hy nu ter tijd fo foetelijk , en fo feer tegen den aert
<©ie ban öe ffêaaifïraet ban ^nttoerpen Debben 006
van der Inquifitie van Spangien mag fijn by komenseanttooo?t
in nanolgenüer; manieren.
de, dient alleenlijk tot gelijken einde gelijkmen leeft
Tj1 Dele , Weerde , Wijfe en feer voorfienige Heeren, *,*,&
van d'Oorloge dieder was tufïchen den fchapen met ha- -*-'Wy
hebben uwer E. brieven van dato den 9, en benban
re honden, tegen den wolven, daer in 't rractaet van peife werdc befproken dat tuffchen den fchapen en wolven den ió" defer maend ontfangen,
en gehoort het ver- öeHB»
foude wefen eenen eeuwigen vrede, behoudelijk dat fy I bael rapport ons van ulieden wegen by den fel ven Ge- J^»^
fouden verlaten het verbond metten honden : de welk deputeerden , namelijk , M. Joos van Brakel en Corne- bierpra
exempel ons ook fchijnt te willen dreigen , en nochtans lisMoons gedaen, waerop wyniet konnen laten den aen Mr j
waer te feer jammerlijke fake, en fouden 't felve exem- felven tot yriendelijke antwoorde te voegen , dat ,wy ^n fl
pel niet begeert hebben hier byte voegen , fo verre de grotelijx verheugt fijn geweeft te verftaen,dat uwe E.gegelegentheid vande fake ons daer toe nieten dronge, floten fijn by de Generaliteit van de geünieerde Provinciën vaft en onaffcheidelijk te blijven , niet willende
namentlijk hoe na deConink van Spangien is gehecht
aenden Pausen Inquifitie, ja dat hy felve is in hunne eenigfins met de gemeine weder-partye iet contracteren
macht , fulx dat al wilde hy houden , de welk hy den lan- of befluiten , dat tot nadeel van onfe ware Chriftelijke
de mochte befweren, 't houden of breken van dienis Religie, noch van den privilegiën des Lands, of tot
ganfeh ftaende in de hand van de voorfchreven Inquifi- fchade van onfe mer-geunieerdefteden of Provinciën
tie, gelijk ook is het uyttrecken en invoeren vande foude mogen ftreckemmaer alfo wy by onfe laetfte brievremdelingen , en van gelijken ook het ftuk van den
ven aen Ü. E. gefchreven (welke wy verhopen U. E.
peis en oorloge na hunne geliefte , daer af de voorgaen- fullen ontfangen hebben) genoeg en in 't breed verhaelt
de exempelen alom noch fijn dringende bloedige tra- hebben de menigvuldige redenen en oorfaken, waerom
nen. Men heeft welgefien met wat loffelijke prefenta- ons defe maniere van handelinge grotelijks fufpeót is,en
tien van defer fijden gehandek is geweeft in 't tractaet fchijnt eigentlij k van wegen des vyands uit liftigheid
van Breda , Colen en andere, en datmen noit heeft kon- voorts gebrochtte wefen, om door eenige particulire
nen komen tot het geniet van exercitie van Religie : en communicatie , die daer uit gefchapen is te volgen , onweten ook wel hoe feer de macht van
den Conink
fe Provinciën en fteden in fcheuringe te brengen : dies
van Spangen tfedert is gewaffen , wat befworen ee- temeer, om dat wy uit het voorfz rapport der voorfz
denhy tot noch toe den landen heeft behouden , en tot gedeputeerde vernomen hebben, dat haren laft en comdien ook 't gene de welk gepafTeertis aenden perfoon miffie niet was haer met de Generaliteit te begeven,orn
van fijne Excellentie en getracht is tegen de Majeft.van der fel ver aen te dienen het gene datfy ons alhier heb
Engeland en Schotland.
•tn te achten de fulx-danigej ben voor-gedragen,maer alleenlijk tot particulire fteden
te rei-
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die tot den vrede te vermanen : en kunnen
wy niet laten uwe E. in alle goede en trouhercige meininge te verklaren , dat wy een alfbdanige maniere van
procederen voor feer periculeus houden , en van quader
confequentie achten te wefen , daerom hebben wy ook
defelve niet kunnen loven noch achtervolgen,maer veel
raedfamer gevonden, nadermei fy verklaren dattertotte
Generaliteit van de Staten eenige andere gereift waren,
om van ulieden wegen het fel ve officie aldaerte doen,
dat fy het daer by fouden laten beruften , verwachtende
de antwoorde en het goed advijs van de felve Gencraliteit, de welkfy ook van harent wegen genoeg raedfaem
en nutter gevonden hebben,tot welker intentie fy nu tot
uwe E. fijn weder kerende : den welken wy willen
met den felven wel verwittigen , en van onfent wegen verfekeren , dac wy niet fullen laten by de voorschreven Generaliteit , aldaer wy onfe Gedeputeerde hebben (die ons van alle voorvallende faken particulierlijk verwittigen ) de goede hand daer aen te houden,
dat by de felve een goede vruchtbare refolutie genomen
werde , het fy om een vafte , verfekerde en wel geconditioneerde vrede te ramen, indien datter eenige maniere
van verfekeringe gevonden kan worden , of anderfins
van goede bequarcie middelen te vinden , en voor de
hand te nemen om met geweld en gefamender- hand des
vijands quade intentie te mogen wederftaen. Gelijk wy
ook niet fullen laten de felve onfe Gedeputeerde particulierlijkte beiaften, datfy in alle ernftigheiden diligentie inftantelijken aenhouden, dat op middelen en
wegen gedacht werde , daer mede de goede ftad en borgene van Yperen geholpen en ontfet mag worden, waer
toe wy van onfent wegen alle onfe mogelijke middelen
geerne fullen verftrecken , en twijfelen niet fo wy gefamen-der-hand alle gelijk in alle getrouwigheiden met
goede ftantvaftigheid wouden ons van fijnen behoorlijken plicht een jegelijk quijten , of de Almachtige
God foude onfen arbeid in fulker voegen fegenen , dac
wydoor fijne genade tot een goed en vruchtbaer einde van defe benautheid wel haeft fouden geraken. Dit
isdeoorfaek Edele, Weerde, Eerfame, Wijfeen feer
difcrete Heeren , goede naburen en bondgenoten ,
dat wy aen uwe Edele hooglijk fijn verfoekende en
vriendelijk biddende, dat fy op defe hoog wichtige
fake haerniet lichtelijk en laten bewegen van de gene
die vele fchone redenen voorwendende, iet anders in
den boefemfijn dragende, en foeken ulieden en ons
allen met liftige praclijken het net over 't hooft te brengen : maer willen in alle manieren haer by de Generaliteit infulker voegen houden , dat fy alle handelingen
encommunicatien, die niet gefchieden byde ganfche
Generaliteit , en met rijpen rade , advijs en conient van
alle de geünieerde Provinciën gehelijk afflaen , fonderden felven eenig gehoor te geven, dat lal grotelijx
dienen tot uwer E. goede verfekertheid , en tot der landen vafte uttie en eendracht. Ën alfo wy ons tot uwe E.
(FÓI.4J.) ganfchelijk fijn vertrouwende, dat fy het ielve fullen
met aller vlijt en neerftigheid behertigen , gelijk als de
gewichtigheid der faken en gelcgentheid destijds , mitfgaders de liftigheid des vyands is vereifchende, fullen
wy defen niet langer maken, dan om U. L alle onfe
dienftelijke plicht en nabuerfchap, goede getrouwe
vriendfehap en correfpondentie aen te bieden en God
den Heere bidden , dat hy U . L. Edele , weerde , wijfe,
en feer voorfienige Heeren , in goede en falige regeringedoor fijnen H. Geeft , wilt onderhouden. Uit Antwerpen defen zo Marty, 1584-.

nen als andere, dat den vyand alle middelen foude
voorwenden om U. E. te perfuaderen tot Pacificatie:
en dat hy om uwe E. daer toe te bringen u foude prefen»
teren exercitie van uwe Religie, en der Landrechten
vryheid, hopendedoor dien de gemeinte eerflmael te
locken,en de felve daer na jammerlijken om lijf en goed
te bringen na fijn gewoonte- Om op welke gewichtige fake, en de welke eens gerefolveert wefende, niee
lichtelijken kan wederroepen en geredreiTeert worden,
uwe E. eenen goeden raed te geven , fo bidden wy defelve uit grond onfer affectien , en dat door nabuerlijke
liefde en medelijden (te meer, dat aen fulke eene gewichtige refolutie ons en den anderen geunieerden Provinciën niet weinig daer aen gelegen is) dat uwe E.
voor allen gelieve in uwe memorie te revoceren de
voorgaende middelenen manieren van doen, met de
welke deSpaensgefindeons hebben over lange gefochc
te verftricken,en hoe fy door een fchoonfemblant den
Heeren van den Lande getoont , de felve hebben eerflmael ter dood , en de ganfche gemeinte daer na gebrocht in fuiken ellende, dat wy de felve niet lichtelijk
behoren te vergeten , als wy ook niet fullen , ten fy dac
ons God ( onfer fonden halven ftrafFende ) ons van onfe
finnen berove 'T welk fulx wefende en van een yege>
lijk be kend , en de memorie der felver wonden noch fö
verich , dat wy te rechte mogen feggen datfy noch fijn
bloejende , fo kunnen wy ons nier genoeg verwonderen,
datter noch eenige luiden van verftande onder uwe E.
gevonden fouden worden die de goede gemeinte eenigfins fouden willen raden na dervyanden propofitien te
luifteren,en de bedriegelijke redenen van Champaigny
en andere fijne mede-plegeren in defen , eenig gelbve te
geven : Want wat de toefegginge van de religie belangt,
die uwe E. by henlieden, met fchone woorden word
voorgewend , ift dat gy den plicht , met den welken den
Coning van Spangien aen d'Inquifitie is verbonden,
wilt aenmerken , en voorts rijpelijk overleggen 't gene
dat de Religie aengaende, te Duinkerke, Nieupoort,
Audenaerde, en andere plaetfen , nahenlieder overgeven , ervaren is, en d'executien die dagelijks in Arthois
en Henegouwe om de felve gefchieden , fo fult gy lichtelijk konnen merken,datalfulke propofitien des vyands
maer dienen tot een fchijn en luifter , om uweoogen te
verduifteren vooreenen tijd van fommige dagen, die
niét langer ftad grijpen fullen , dan tot dat fy met kracht
henlieder intentie en moetwille fullen konnen te werk
ftellen. De welk hoe lange dattet fal konnen duren , na
datfy uwe meefter fullen fijn geworden, en een nieuw
Cafteel tot uwen kofte wederom opgebout fullen hebben,fal uwe E. lichtelijk konnen bevinden, ift dat defelve hare oogen des verftands eenigfins willen openen , en
indachtig worden wat in een gelijke fake hier voormaels
by de Hertoginne van Parma (doen egene Spaenfe foldaten in defe Nederlanden waren) toegefeid,en daer na
korts metterdood overeen menichte volks geftraft en
gewroken is geworden, 't ïsongetwijfelt onfe Religie
om de welke wy van den Conink van Spangien fofeer
gehaet fijn , en defe oorloge begon ft is. 't Is in de Religie dat hy nemmermcer fal , noch konnen, difpenferen,
en in de welke men boven alle andere faken , den heretyken ( fo fy feggen ) geen gelofte behoort noch fal houden, 'tWelk fo uwe Edele wel rijpelijk beliefde te overleg efouden
n,
klaerlijk bevinden dat óefe prefentatien
van Religie niet fijn dan lok-redenen, en bedriegelijke
treken om uwe E. over den hals te worpen den ftrik/
met den welken fy u namaels fullen ombringen en verworgen.
Want datmen uwe E. foude geloven , dat met defen
3&e «Bebeputeetöe bet Staten ban ben Hertog*
bom ban 25?abanö öabbenban befe fianbelinge ban tradate de Spangiaerden uitten lande fouden vertrec45ent al te bo?en int becfebetben «©uartteten en ban ken , en dat volgende diens egene garnifoenen in uwe
fctberfenecfonen beeftaen / öetbalben fp aen Defclben Stede geleid fouden worden, 't felve fijn voorwïer plaufible redenen, om flechte en eenvoudige luiden tot henaleecfp
eem'g
fclmjben
ban
bte
ban<©ent
baöoenge*
lieder pacificatie te perfuaderen,maer u E. en alle luiden
feregen/ befen nabolgenbe b?teff)ebben gefcD?eben en
van verftande is genoeg kennelijk dat alfulkeeene belofgefonben.
te niet ftaet in handen noch macht van de Malcontenten als
, die hunne eigen Steden daer af niet kunnen beXf Dele, weerde, wijfe, difcrete en feer voorfienige
vrijden, endie daer boven moeten lijden, dat de Stederï
-'-'Heeren : Wy verftaen tot onfen groten leedwefen,
by diverfe brieven fo van fommige particulire perfö- die binnen twé of driejaren by hunlieden ingenomeii
Mm 4
fijn
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dige middelen voorwenden om ons alle tVarriert van de
enltaliaenfe
fijn in Vlaendèren én elders, met Spaenfe ook
willen u Spaenfe tyrannye te bevryen. Biddende God Almachgarnifoenen nu befet worden. Daer toe
tig uwe E. en ons allet'famen daer toe fijne genade te
willen per- verlenen
, en de felve.
die u tot defe Pacificatie kome
brengen alle de gene ook
ten
,
n
tot henne pretenfie
fuaderen , en Tullen
Edelejweerde,wijfc,difcrete en feer voorfienige Heefy uwe Edele tijdelijk daer in voorfie, en niet toe laet dat ren te diverteren van hen in alfulken tractaet met de gedoor fulke perfualien uwe herten in haer ftand-afcig meine lands vyanden te begeven.
voornemen verflouwen , waer door uwe en uwenakoUit Antwerpen den i+Meerte 1584. Uwe E goede
meren welvaert,desLandsliberteit, en dat meer is de vrienden, naburen en bondgenoten de Gedeputeerde
ware Religie , niet alleen komen te pericliteren , maer van de Staten van Braband. Ter ordonnantie der felve
want ondertekent
L. Caluart.
jammerlijk onder de voeten getreden wordenn; van
de
konne
chten
verwa
wat foude men anderfins
"D örgemeefïeren en ^tfjenenen ban Sdnttoerpen
occafie op defe Ne- -^IjaöDen
Spaenfe natie? die tog fo feer en met
meöetc bo?en berfïaen ban tic ïjanöeltnge
ins
eenigf
eden
henli
die
aer
voorw
derlanden gebeten U?
bp
bic
ban
<0em
boo?genomen / te toen met öe itëaf*
foude willen betrouwen , en de gemeinte voorwenden, contentén/ aleetfptjaredBctieptiteetbe fonöen binnen
foudatmen met henlieden eenige maniere van verbondluide
n <©9o?iuh om metten J&tnce ban $arma te HanöeJen/
voor
er
erme
nemm
fullen
de konnen maken , en
van verftande, maer voor uitfinnigegerekent worden. berljalben bteban SCnttoerpen om ïjaecban fuift boo?*
nemen af te toenöen/ goeö bonben te fcï)?ijben ben na*
Nopende den nood (fo het fchijnt ) die uwe E. in defe bolgenöen ojief.
voorgewende Pacificatie foude doen in treden , en daer
toe doen verftaen(mits de kleine apparentie van eenigen "ü Dele,weerde,wijfe,difcrete,en feer voorfienige Hec- &enö>
wy verftaen hebben dat U. E. fouden in ver- «„raiS0
trooften byftantvan Potentaten of andere geallieerde -^ren^lfo
handelinge
fijn met de Malcontenten, om den voet van taetfte*
Provinciën) delelvige voorwaer is grotelijks in confideratie te leggen , en behoort ons grotelijks tecommove- eehe goede vrede , mitfgaders de vryheid Van de Religie ten ban
ren; waert datterm iddel ware om ons door eenige Paci-j en behoudenis der rechten en privilegiën der landen te l^am
ficatie uit defe ellende te verloffen : maer gemerkt de mogen ramen,hebbenwydaerinver(cheidelijk beweegt Dm
perfonen diedefelve beleidcn noch middel noch wille geweeft: want ter eener lijden hebben wy ons verheugt, fiooghebben ( ten ware met woorden en fchriften om ons te dat U.E. infonderheid defe twe ftucken betrachten,daer 2-™'"^
ncn tornt
bedriegen) maer dat ter conrrarien alle haerlieder voor- een yegelijk behoort fijn goed en bloed gewilliglijk voor frfiepen/
ilel is om onfen nood te vermeerderen , en onfe koortfe te wagen : endatfy mids behoudende de felve begeren ê>cïjepe»
in eene brandige en dodelij ke fiekte te veranderen ,,en in 1 onfen gemeinen Vaderlande in de gelegentheid van de
de Stede van een ongewis perijkel, ons in een fekere fen fwaren krijg eenen vrede te verforgen,waer van alfo banhtn
dood te bringen , fo dunkt ons niet datter egenen nood de naem lieflijk is , fo is de daed ook loflijk en wensbaer. en ëaeo
fo groot foude mogen wefen , of fo luttel apparentie van
Maer ter ander fijden als wy overleggen in welker &et fa*
merklijk fecours van menfehendieonsof U E tot defe voegen defe verhandelinge wort aengegrepen,en daerna 45^
lofe en liftige Pacificatie behoorde te verwilligen , en bemerken met hoedanige lieden de iel ve gefchied,en by
door de welke anders niet dan de dood (die doch is het wiens raed en toedoen fy gevordert word,en ten laetften
uitterfte datmen in alle faken foude konnen vrefen ver- ook wat hope van goeden uitgankmen daer uit waerwacht kan worden,en niet alleenlijk een dood en die ge- fchijnlijk kan verwachten, io moeten wy niet alleen bewis, maer 1000 doden, en de felve vergefelfchapt met vreeft worden , maer ook hertgrondelijk bedroeft , bedenkende den jammer en ellende daerU.E. en wyalle
allerley foorten van calamiteiten miferie,van d'welk,ift
by aldiendat wyeenig mannelijk herte en egeneflaefs hierdoor gefchapen fijn in te mogen vallen , fo verre als
gefint voornemen by ons houden, wy ons noch wel ful- de fake niet beleid word in fulker voegen als de gewich- (Fól, 44)
len niet alleenlijk verhoeden,maer ons ook bevryen van tigheid der felver is vereifchendc.
Want in den eerften het fchijnt dat U. E. tredende in
deflavernyeinde welke ons de Spaensgefinde foeken te
brengen met defe liftige voorwendige van Pacificatie. particulire verhandelinge,daer mede haer felven genoeg
En derhalven fullen wy met Godes hulpe nemmermeer foeken af te fcheiden van den gemeinen verbonde der
na de felve verftaen , noch fuiken gepeis plaetfe in onfer geünieerde Provinciën , waer door den band van onfer
herten geven veel min ook eenig gehoor den genen die unie gebroken werdende U. E. en wy grotclijx worden
ons daer toe fouden willen perfuaderen , wat redenen gefwakt,en de vyand ten alderhoogften verfterkt, welke
ook en verfekertheden ( want wat foude ons konnen te- tot dien einde alle liften en lagen over langen tijd gebruikt heeft, om U E. daer toe te bringen.
gen de eeuwige flavernye , dood, en moordadigheid der
Want
indien U. E. als nu fchijnen fwak genoegte weSpangiaerden verfekeren ? ) fy ons fouden konnen allefen
om
des
vyands geweld weder te ftaen(fo als u l.de gegeren : niet twijfelende , of alle goede Patriotten en liefne
voorwenden
die u E.hier toe raden)hoe lult gy fijnen
hebbers des Vaderlands fullen hun by ons en onfe refolutie voegen,en met ons(navolgende hare plicht en ver- uitterften moetwil en bloeddorftige tyrannie kunnen
bondom
, den vyand te wederftaen ) goed en bloed op- dwingen , als U. E» haer felven met alle hare macht en
wagen, endegemeine vryheid te helpen befchermen, vermogen van hare vrienden en naburen afgefcheiden
waer toe ons , God lof, noch geen middelen gebreken, hebbende, in des vyands handen fult hebben overgege
fo van bequamigheid en fterkte van Steden en plaetfen, ven>fonder of voor u felven iet behouden of van u lieder
als van een goed leger ,die wy airede op de benen hebben 1 wegen ons iet overgelaten te hebben , daer mede fijn gein Geldre, fondernoch ander feker fecours dat wy fijn weid mochtegeweert worden, uitgefteken alleen blote
verwachtende ,fo uit Duitfland , Engeland , als van el- woorden en beloften,op pampier of parcament vervaet.
ders, en boven alle 't welk 't principaelfte is) de hulpe en j Behalven dat defe particulire vredehandelinge genen
kracht des alderhoogften, die de fijne , en namentlijk de | vrede kan mede brengen,maer maekt veel eer den krijg
ilede van Gent noit heeft verlaten in 't uitterfte, en wel velefwaerder en elendiger, kerende 'tfweert dat tegen
ke faken (daer de hiftorien vol af fijn ) waert dat uwe E. den vyand uitgetogen was in der vrienden en nagebuwel overmerkte, de felve fouden fo lichtelijk niet flau- ren herten en ingewanden.
hertig worden , en door vrefe van middel haer felven in
Want fo lange als Braband, Holland en Zeland met de
luiken gewis perijkel ftellen , als unoodwendelijk defe andere geünieerde Provinciën den krijg lullen blyven
voorgewende Pacificatie fal mede bringen, tercontra- voerende , fo konnen wy niet verftaen dat de verhanderien van 't gene dat uwe E. door de felve foude verholinge met de Malcontenten, d'elenden en 't ongemak des
pen ,en als men met fchone woorden ( maer met egeen krijgs vande Provincie van Vlaenderen eenigfins foude
apparentie ) de gemeinte is voorhoudende.
kunnen afkeren : want den ftroom fal evenwel gefloten
Dit hebben wy uwe E. als trouwe naburen en bondblyven, 't platte land geplundert en verdorven , het land
genoten wel willen aviferen, niet twijfelende of de felve vanWaesaen
alle fijden doorgefteken en verdronken, en
fullen onfe goedhertigheid ten beften duiden , en in de- alle de middelen van leeftocht verhindert en afgefneden.
fe particulire bedriegelijke Pacificatie niet voorder treEn fo dan of Vrankrijk of Engeland(vrefende het onden,maermetonsgefaeraderhandvolherdenenalleno-! matig toenemen van de macht van Spangien) ook de
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in handen neemt , alfo daer genoeg apparentie
fchijnt van te wefen : wy fien niet dat de ftad van Gent
dies te meer in vrede fijn fal , of der ellenden des krijgs
meer ontflagen , om dat fy met den Malcontenten haer
fal mogen hebben verfoent en vergeleken. Die van Henegou lieten hun dunken dat fy fouden des krijgs ontledigt fijn, fohaeft alsfy denPrince van Parma hadden
aengenomen : maer fy fijn federt dien tijd in vele fwaerder laften des krijgs gevallen. De ftad van Loven trachtende inden beginne na vrede , en vallende af van de geünieerde Provinciën j is tot haer grondelijk verderf en
verwoeftingegeraekt. Het land van Waesmeindeder
contributien en lallen der oorloge ontflagen te wefen,
mits haer vergelijkende met den Malcontenten: maer
hebben hare laften grotelijks vermenigvuldigt, en haer
fel ven tot eenen gehelen ondergank gebracht.
Daerom achten wy geen wijsheid te fijn datmen uit
ongeduldigheid der ftraften die ons God oplegt , eenen
ydelen naem des vredes aenneemt, ten fy datmen der
daed wel verfekert fy. Den krijg kanmen nietontgaen
met onbehoorlijke middelen die de menfche hem lelven
verdicht en voorbeelt.het is een ftraffe Gods en een roede diehy uit de fchatten fijner gerechtigheid uitlangt,
om ons fonden te ftrafFen, fo lange als 't hem gelieft : wy
mogen hem geen palen noch mate ftellen , verbindende
ons met fijne vyanden,en vallende af van onfe vrienden
en Bondgenoten : maer moeten ons onder fijnen toorne
verootmoedigen , en in goede confcienrie volherden in
onfe beroepinge , verwachtende fijne hulpe en ontfet te
dat wy niet d'eene ftraffe over d'andere hafijnerlen ,entijd,op
uit den ketel ( fomen feid ) in het vier fpringen.
Dit is de oorfake waerom wy grotelijx beforgt fijn dat
defe particulire verhandelinge met den vyandenU-E.
den vrede, die fy foeken , geen fins brengen fal, maer vele
fwaerdere fmerte en groter verbitteringe van der oorloge,meteen eindelijk verderf en ondergank veroorfaken.
Want alswy ten tweden bemerken met hoedanige
lieden dat U E» defen vrede verhandelen,fo kunnen wy
ons niet genoeg verwonderen op wat fondamenten dat
allulk een hope gegrondeert fy.
Want in den eerften hebben de Malcontenten onder
hun geen hooft noch lichaem van gemeinte, waer mede
U E. foudc konnen verhandelcn,iy fijn in alles en gehelijk den Spangiaerden en den Italianen onderworpenen
kunnen niet verder treden dan hen bevolen en toegelaten en is Daerom de gene die U. E. wijs maken dat fy
niet met den Spangiaerden, maer met den Nederlanders handelen , foeken U E opentlijk te bedriegen.
Want het is een groot en merkelijk abuis datmen foude meinen dat de Walen of Malcontenten fouden eenigen vrede kunn n maken en beveiligen tegen desConinx van Spangien wille en macht , of de Spangiaerden
uit den lande doen vertrecken ( die nu fo fterk in 't land
fijn , en noch dagelijx toenemen ) daer fy noit hebben
kunnen verwerven dat het land fonder Spangiaerts foude blijven , doen ter tijd alffer noch geen waren , niet tegenftaende het folemneelcontra&datfy metden Prince van Parma hadden aengegaen en aen weder fijden befworen:daerom die haer fel ven het net over 'thooft hebben laten trecken , konnen U- L. van het felve niet bevryen. Ten anderen wy fien, dat het fijn even de felve
lieden , die gene fake ter wereld meer haten noch (chromen dan de ware Euangelife Religie ( daer U. E. in 't openbaer profeffie van hebben gemaekt ) om de welke te
vervolgen , verdrucken en vernielen fy haer fel ven met
fware eedplichten hebben verbonden , die ook hare eigen vryheid in der Spangiaerts handen hebben overgegeven,alleen om u.1» en ons allen van onfe vryheid te beroven en in flavernije te brengen , die fo menige vloeken en eeden overtreden hebben , daer mede fy verbonden waren gene Spangiaerts in 't land te laten komen, alleenlijk om ons en ulieden inden gronde te verderven:
daerom geeft het ons wonderlijk feer vremt , hoe dat u.
Wer E. hen kunnen laten perfuaderen,dat fy by alfodanigelieden,niet alleenlijk vrede, maer ook de vryheid beide van de religie en van de privilegiën des lands emmermeer fullen verwervemdan is voorw2er het vier in 'twater gefocht en 't licht in de diepe duifternhTe: want het is

openbaerenkennelijkdatfulxnemmermeergefchieden
fal j maer is flechs een liflig uitgeven om u lieden tot
communicatie te brengen, en daer door in twift en twedracht te doen geraken , en alfo in den ftrik te voeren
Men geeft ons aen,dat fy evenwel geen vremdegarnifoene in hare fteden fullen aennemen, enulieder ftad
ook daer van vry houden: maer dat is defelve belofte die
fy nu kortelijx den lande van Waes gedaen hebben, daer
anders niet dan het verderf en verwoeftinge defTelfs uitgevolgt is, Loven, Namen, en vele ander fteden hebben
met alfodanige beloften in den ftrik en tot een jammerlijken ondergank gebracht geweeft : jawy fien dat niet
tegenftaendehettradtaet met Artoisen Henegouw gemaektfy, in 't generael alle de fteden met Spangiaerden
en Italianen hebben befet die fy onder haer gewelt hebben kunnen krijgen, fonder dat de Nederlanders,ja ook
die hun het land overgelevert hebben, ergens gefien of
vertrout werden: en willen nu 'tfelveden fteden van Artoisen Henegou aendringen: waer uit men lichtlijk merken kan hoe fy gefint fijn met U. E. te handelen, fo haeft
alsfy eenigfins haren fhgen gelegentheid fullen fien.
Want hebben fy nu ter tijd door hare bedekte en heimelijke vrienden en dienaers,fo vele kunnen uitrechten,
datU.E ineen particulire communicatie met hun getreden fijn, niet tegenftaende fo menige beloften aen de
Generaliteit daer tegens gedaen : wat fake iffer fo vremt
die fy niet fullen vermogen te wege te brengen als fy felve meefters vande ftad fullen wefen, de wachten met het
volk van haerder gefintheid befetten , en alle officien en
Magiftraten by hare dienaers en officieren doen bedienen.Het isvoorwaer vele lichter allecommunicatien in
den beginne af te flaen dan de felve eens aengegaen fijndeden wille des genen die de macht heeft om conditien
te ftellen eenigfins weder te ftaen Daerom konnen wy
anders niet fien dan dat U E. met valfchen liftigenraed
vervoert fijnde, haer eigen verderf en ondergank hier
mede over halen.
Om 'twelke beter te fpeuren,bemerkt doch eens door
wiens raed en beleidinge dit gedreven en gevordert
word. Is het niet Champagny die van de ftad van Gent
hem fo grotelijx geoffenfeert houd, fijnde daer in ((o hy
meint) tegen alle recht en billikheidfo lange in ftrikte
gevangeniffe gehouden geweeft, die een gefworenvyand der religie altijds geweeft fijnde,allen defen krijg der
ftad van Gent alleen altijds geweten heeft:wiens broeder
is den eerften oorfpronk van alle onfe ellenden en miferien,een hooft en inftellervan alle nieuwe Bifïchoppen,
daer van hy hem felven hooft en primaet heeft willen
maken , een ftichter van de Inquifitie , en Prefident van
den Raed van Spangien ? Men fegt gemeinlijk en is warachitg,dat fo wie aen fijnen vyand te rade gaet,die biegt
hem aen den wolf,en ontfangt wolfs loon en wolfs abfolutie. Hoe konnen danU. E. eenigegoede perfuafieof
hope hebben van eenen raed en aenflag die u E. van uwen erf-vyand word voorgedragen , en van de Malcontenten gedreven? welke altijd verklaert hebben datfy
den krijg hebben aengenomen , hare bondgenoten verlatenharen
,
éed gebroken , en de Spangiaerts in 't land
doen komen ,alleen om haer van het leet te mogen wreken, dat fy van de ftad van Gent vermeinden ontfangen
te hcbben:cn nu hebbende fo fchonen gelegentheid van
haer leet te wreken, meinen wy dat fy niet wel inde vuiffc
lacchen als fy fien datmen aen hun te rade gaet en haren
voorgeven gelove toe fielt? maer wat einde ofuitgank
kan ons hier van te verwachten ftaen ? Ten eerften ift openbaer en kennelijk dat den ondergank van deEuangelife Religie hier uit noodfakelijk , en ten aldereerften fal
moeten volgen. Want kondemen ons eene ftad , dorp,
ofvlecke noemen die aen der Malcontenten fijde haer
begeven hebbende op wat conditie dattet ook fy,de vryheid der Religie hebbe behouden , ja de Religie niet gehelijkverjaegt en verdreven hebben, de kinderen wederdoopt , de huwelijken hermaekt, en andere alfodanige grouwelen voortgeftelt» wy mochten ecnige oorfakd
hebben te denken datmen der ttede van Gent de Religie foude mogen toelaten , maer alle exempelen fijn ter
contrarien. Daer is geen land, geen Provincie,geen Co-
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van Spaininkrijk, Stad noch vlccke onder des Coninx bloed
ftor.
e
elijk
grouw
met
ie
Relig
de
<rne gebied , daer
en
lgt
nhgeen met allerley wreedheid niet werde vervo
tplicht,fijne verbonden
uitferoeit : fijnen eed ,fijne fchul
der Inquifitie, ja fijn
met
nen
Rome
van
Paus
met den
nature dwingen hem daer toe,fo dat hy veel liever foude
klein fchijnalle fijne Coninkrijkcn verliefen ,dan een
fijnelanvan
e
eenig
in
licht
clifc
Euang
felken van.dit
mag ons
men
om
Daer
gen.
gedo
den met fijnen wille
ren als
fefte
vele
met de hope van de vrye Religie fo
men wilr,macr de vryheid van de Religie fal wel haefteng van de confeientie, wellijken verkeren ineendwa
ke isde rechte iofe van alle haer vermeten en aenflagen.
Daerom de cene die de hoofden en voorftanders van de
gemeinte geweeft fijn , (uilen wel haeft daer uit merken
watter gaens fy,en daer door bedwongen fijn het land te
ruimenAViefalder dan wefen van eenigen verftandedie
niet lichtelijk fal konnen oordelen wat ons allen te verwachten ftaet?want de fchapen fonder herders en wachters, worden gemeinlijk den wolven tot eenen roof.
Maer hadden wy het by experientie der jaren 66 en 67
niet genoeg verfocht doemen ons ook onderhiel met de
vryheid der religie , en de felve met 's Coninx placcaten
en verfegelinge beveftigde,men foude het in twijfel mooen flellen , alleen nochtans een requefte geprefenteert,
een predicatiegehoort,jaeen aelmoeffe gegeven te hebben, werde doen ter tijd voor een doodfonde en crimen
van Iele Maj gerekent,en met confifcatie van lijf en goet
geïlraft. Hadden wy ook beneven ons eigen exempel
niet voor oogen dcnfpiegel van andere natiën die de
Spangiaerts onder haer juk voortijds gebracht hebben,
hoe fy die hebben verwoeft, verdorven en in eewige defolatie gebracht, jade gene die hunnoit het duifentfte
deel van het leet gedaen hadden de v/elk fy vermeinen
van ons ontfangen te hebben,wy fouden miffchien oor.'Pol.4/.) fake hebben om iet verdragelij x van hun te verhopen.
Maer nu als wy fien hoe die van Granaten onthaelt fijn
geweeft dienoit hetminfte gedaen hadden dat hier by
mochte worden vergeleken: wie foude noch hem willen
vertrouwen op de Spanjaerden of des Conings fachtfianige goedertierenheid ? Wy laten de Indianen ftaen die
met menige milioenen vermoort, verwoeft, en uitten
gronde verdorven fijn , fonder nochtans eenige oorfake
daer toegegeven te hebben, uitgenomen alleen datfy
haerlieden der Spangiaerts geweld en tyrannie niet wilden onderworpen. Maer wat hadde dat te doen by defen
langdurigen en bloedigen krijg, diewy tegensden Conink van Spangien hebben gevoert? daer door fijne
fchatten uitgeput fijn geworden , fijne befte en Overfte
Capiteinen en krijgflieden om hals gebracht^de bloeme
vande Spaenfe natie jammerlijk vergaen,fijne huifen en
Caftelen afgeworpen en verbrand , fijne wapenen afgefmeten, fijnen naem en gehoorfaemheid afgefworen,en
fijne reputatie over de gehele wereld grotelijx vermindert.En nochtans meinen wy dat hy ons dit alles niet alleenlijk vergeven fal,maer ook voor eenen groten dienft
opnemen,en ons onfe religie en alle onfe vorige privilegien,rechten en oude herkomen gewilliglijk toelaten?
fonder eens aen te fien hoe dat de Portugefen,ja de Spanjaerden felve (die nochtans fijne lieve kinderen fijn) van
hem met der Inquifitie worden getracteert , als hy alle
jaren eens of twemael openbaerlijk op een fchavot hare
lichamen met menige honderden, felve met denviere
der H. Inquifitie gaet offeren. Wy laten ons magfehien
dunken dat wy beter en vriendelijker fullen onthaelt
worden dan de Spangiaerden felve:'t is voorwaer grotetelijx te beduchten dat wy ons fullen inalder manieren
bedrogen vinden.
Want alwaert fchoon alfo datfy haer leet over ons
niet fochten te wreken , en dat fy ofte van naturen goedertieren wefende , of by de voorgaende exempelen geleert hebbende, dat het uitterfte rigeur fom wijlen fchadelijk is,van fins waren alle voorgemelde faken te vergeven en vergeten , nochtans fouden ly het om vele gewichtige oorfaken niet wel konnen doen.
Want in den cerften,de Conink van Spangien Gjnde
metten Paus van Romen in aller manieren verbonden
en verplicht , en deshalven der Inquifitie gehelijkcn on-
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en , genen anderen voet van regeringe konnen noch mogen volgen , dan die hem van den felven
fal worden voorgefchreven.
Nu beftaet ontwijfiijk des Paus welvaert en voorfpoet
infonderheid daer in,dat alle de gene die niet alleen felve
van de religie fijn , maer ook die met hun verkeert hebben en eenige gemeinfehap gehad , worden geheel vernielt en uitgeroeit,alfo by alle exemplen en hiftorien.en
by alle gefchiedeniffen van onfen tijden altijd gebleken
heeft: en de Inquifitie van Spangien houd ons ook alle
gelijk voor veel erger dan eenige Tufken,)oden of Heidenen, menende datteteen fware grote doodfonde foude fijn,fo fy yemand van ons lieten leven , daer fy hem
mochten ombrengen, ten ware dat hy hem openbaerde
een gefworen vyand van der Religie te welen. Daerom
foudedeConink genegoedertierentheid konnen noch
mogen gebruiken tegens ons , ten ware dat hy lelve fu£>
peet wilde werden.
Daer na is het feker dat in allen gevalle de Conink van
Spangien fal willen twe ftucken verfekerèn, namentlijk
de Religie,en den ftaet des lands: want defe twe poinóten
fijn van den aenbeginne in alle travaten en vredehandelingen altijd merkelijk uitgefteken geweeft. Nu i's eenen
yegelijken kennelijk met wat manieren datfy hetftuk
van de Religie gewonelij k fijn te verfekerèn. En fo veel
als den ftaet belangt , alfo fy nu met der daed genoeg bevonden en verfocht hebben,dat defe landen eendrachtig
wefende onwinbaer fijn, en dat de macht >rijkdom,welvaren en fterkte der Steden , middelen genoeg kan furnieren om alle vremt geweld van volk uit te houden •.hoe
fullen fy haer immermeer vanden ftaet des lands konnen
verfekeren,ten fy dat 't gene dat hun eenig achterdenken
kan maken, ganfchelijk geweert en weg genomenfy ? en
nochtans dat kan geenfins gefchieden fonder den Edeldomende principale en notabelfte van den Lande om
hals te brengen, fonder vier, f weert) galg en pijnbanken
aen alle hoeken op te richten om vrefe te maken , weder
de privilegien,rechten en ufantien des Lands weg te nemen't, gemene volk tot flaven en lijf-eigene te maken.
Wat nu daer uit volgen wil , van moorden,branden, roven vrouwen
,
en dochters fchoffieren , alle fchandeïijkheid, wreedheid en onkuisheid te bedrijven dat kan een
iegelijk verftandig menfche genoeg afnemen : infonderheid fo wie ook de Spaenfe en Italiaenfe manieren gefien
of gekent heeft. Maer "t gaet fo 't wil in allen gevalle fijn
wy verfekert , en fy verfwijgens ook niet , dat fo fy eenmael meefters worden van den lande, fy ons de klauwen
in fulker voegen fullen korten , dat (y in eeuwigheid niet
meer behoeven te vrefen.dat wy tegen hun fouden konnen opftaen.
En in der waerheidfo fy anders deden, en haer kans
noch eenmael verfagenom ons middelen toe te laten,
daer door wy andermaelde wapenen tegen hen mogen
nemen , fy fouden voorwaer van alle verftandige mentenen voor alfo onvoorfichtig gehouden worden als wy
fouden fijn,indien wy ons lieten wijs maken dat ly fachtehjk en goedertier lijk met ons fullen handelen: vele
min dat fy onsofte onfe Religie of landsrechten en vryheden fouden willen toelaten.
Wantdatmen meintdat fy haer fullen laten verbinden
metter belofteniffen van Artois en Henegouwe , is eene
al te groten flechtigheid. Wat verfekertheid konnen ons
doch die van Artois en Henegouwe geven , die haer felven niet hebben konnen verfekeremhoedanige tra&aten
dat fy ook hebben gemaekt, ja fy worden van den vyand
geacht fchierio vele mifdaen te hebben als wy felve: voor
waer fowy niet gehelijk verblind fijn, en ons felven
moetwilliglijk foeken te bedriegen , wy konnen lichtelijk uit alle voorgaende dingen oordelen wat fy van hare
beloften en eedplichten fullen houden. Wy hebben in *t
jaer 66 gefien , dat noch ordonnantien , noch placcaten
van de Gouvernante , noch intercefiïe en verfekeringe
van de Heeren van den lande en van den gehelen Raed
van State , noch zegel en placcaten des Conings onseenigfins hebben konnen de beloften en tractaten vaft en
bondig maken : want fy hebben altijd feer lichtelijk oorfaek konnen vinden , gelijk fy noch voortaen doen fullen om
, alle haer beloften te breken , makende ons wijs
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dat wy de eerfte overtreders fijn geweeft Don Jan alshy
de Pacificatie van Gent foude fwercn , feide merkelijk
niet langer te willen daer in verbonden fijn , dan tot fijn
berouwen of wederroepen- De Coning die de felve uit
Spangien fodikmaelsbeveftigt en geaggreërthadde,ontbood ons nochtans met den Heere van Selles, dat hy
voortaen niet meer wilde noch dochte daer aen gehouden te fijn.Maer hebben wy niet altijds gefien>dat fy met
dobbelheid en argelifl met ons gehandclt hebben ? AU
de Conink Don jan herwaers fchikte om eenen goeden
vaften vrede te maken,en des Hertogen van Al va en der
gerebelleerde Spangiaerts moctwilligheden af te doen
en te verbeteren , fonde hy niet ter felver ftonden fecreteinftrudtien voor Don Jan aen Jeronimusde Roda,
die geheel contrarie waren van 't gene men ons in 't openbaer te kennen gaf , en op datmens niet gewaer foude worden , hy beval Jeronimo Roda dat hy van hier
foude in Spangien vertrecken fonder Don Jan ergens te
gemoeten , en foude fijne inftrucrien laten in handen
van Balthazar Lopez, : hy beval in 't openbaer datmen
de voorfz, rebellen die voor 's Conings vyanden van den
Raed van State in fijnen naem en onder fijnen fegel verklaert waren geweeft, foude ftraffen, anderen ten exempel :en hier-en-tufïchen fchreef hy in 't heimelijk aen
Don Jan en aen hare Capireinen , elk in 't befonder, dat
hy hem eenen feer merkelijken dienft gedaen hadde,
die hy nieten foude laten hoochelijk te belonen,alfo het
ook metter daed bleek, alshy Sanchio d'Avilaen alle
andre hoofden van de rebellen in groter eeren en ftaten
verhief en met gefchenken vereerde. Hy fchreef aen alle
deHeeren van defe Landen feet minnelijke brieven,
dankende hen hogelijk vanden dienft die fy hem gedaen hadden : en hier-en-tuffchen fchreef hy aen Don
Jan datmen met hen een tijd lank foude diffimuleren,en
hen goed gelaet tonen * totdat die van Holland tot ge^,
hoorfaeraheid gebrocht waren , en daer na foiide menfe
den anderen tot een exempel nVaffen , even gelijk als hy
Jn'tjaer 6£ aen mijnen Heereden Prince enaenden.
Graef
Egmond
hadde de, naalderlieffijkfte*
brieven vandiemen
foudegefchreven
konnen dichten
dat hare fententie in Spangien al gegeven was. Dies niet tegen ftaehde , wy namen Don Jan evenwel noch aen , en vergaten
alle de voorleden injurien , en merkten op de waerfchouwinge niet diemen ons dede, verhopende altijd
het befte : maer onfe hope werde wel haeft te niet : want
hy dede de Spangiaerts uitgaen om de felve (eer fy noch
in Spangien waren aengekomen ) te doen weder-keren :
hy hiel de Duitfen alhier onder 't dekfel van met hun over hare betalinge te handelen, en daer-en-tuffchen
namfe in dienft aen , om alle de fteden en fterkten , en
infonderheid om het Cafteel van Antwerpen den Staten afhandig te maken : maekte hun wijs dat fy oorfake
Waren dat de Duitfen niet worden betaelt : hy tracteerde
met den Staten van d'onderhoudinge eens eeuwigen
vredes , en fchreef aen den Conink om de Landen metten fweerde en met den vierete vernielen , en gaf hem
den raed door fijnen eerften Secretaris Efcovedo , datmenfe door het middel van de Religie foude konnen in
fcheuringe brengen en alfo d'een metten anderen kaftijden . Dit is U, E. alles feer wel bekent : m aer wy verhalen 't, op dat U. E. merken of wy ook oorfake hebben
om afulken dobbelen gronden niet vele goeds toe te
vertrouwen. Daer na is gekomen de felve Prince van
Parma , welke of hy fijne beloften en uitwendig gelaet
beter gehouden heeft dan Don Jan, kunnen U.£. gevoelenmet
,
oogen fien , en met handen taften , daer hy
in ftede van geen Spangiaerts in *t Land te laten komen,
allede fteden die hy heeft kunnen in fijn geweld krijgen,
heeft met Spaenfe en Italiaenfe garnifoenen vervult , en
den felven alle de gouvernementen en regeringen in
handen gegeven. In fomma , het is klaerder dan de ionne-fchijn , dat fy ons gene geloften , eedplichten , noch
verbinteniffen fijn gedacht te houden : want fy fijns ook
niet fchuldig : ja en mogens niet doen, navolgende het
decreet van den Paus van Romen, datmenden ketters
geen gelove houden fat, en navolgende den eed diefy
gedaen hebben , dat fy dett Roomfen ftoel in alle manieren fullen helpen vorderen , en vaii alle contrarie

zijri.
Daerorn Edeleen Weerde Heeren ,en wilt u felveri
niet laten bedriegen met verbloemde woorden, maer
wilt op de fake rijper letten , en in gene particulire vrede-handelinge treden, of van de Generaliteit affcheiden
door eene ydele hope van vrede : want die u defen vrede
voorwenden foeken in der waerheid genen vrede, maer
eenen bloedigen krijg tegen onsen uwen naburen en
bond-genoten te verwecken, om ulieden met ons gehelijk te ruineren , en de Euangelife Religie ganfehehjk te verdrucken en te vernielen : en daer toe ift dat fy
ulieden willen gebruiken , want hebbende ulieden aen
harefijde, ofgy fultuwe wapenen en middelen tegen
die van dé Religie moeten gebruiken , of u felven by
hun van rebellie fchuldig maken : in allen gevalle fullen
fy oorfake hebben om u lieden en ons mitfgaders de ware Religie tot eenen gehelen ondergank en verderffeniffe te brengen.
Want anders indien fy ons immers eehigen vrede willen gunnen, welkwy onsqualijk uit hun konnen vcrfien , fo laetfe doch eenen generalcn vrede voordragen,
op dat de fake navolgende onfen eedbyde Generaliteit
opentlijken overlegt en bedacht werde , fonder u felven
te brengen in laft daergy nimmermeer fult kunnen uic
| geraken. De Prefident van Vlaenderen heeft ons van uwent wegen verklaert, dat U. E. mannelijk gerefolveerc
waren byde Generaliteit te blijven, wilt hu het felve
metter daed bewijfen. Want datmen u lieden wijs ma- (F01.4S.J)
ken wilt dat de Generaliteit van de Provinciën en de gene die defe particulire vrede-handelingen voorfufpect
houden , fouden Frans-gefint fijn , is een verdicht uitgeven,om U. E. de ogen te verduifteren. Wy fijn genoeg
geleert datwy ons niet lichtelijk onder eenvreemt jok
fullen begeven: maer dat wy fouden verhinderen dac
Vrankrijk of Engeland niet fouden tegen Spangien den
krijg aennemen,dunkt ons geenfins geraden : den tijd fal
ons leren wat wy doen fullen. Hier-en-tuflchen laet ons
des Heeren name aenroepen , eenen goeden móet grypen , de middelen die ons refterende fij n voor de hand
nemen, en onfeh gemeinenvyand mannelijk wederftaen, ja liever den dood kiefen dan in de Spaenfe flavernye te vallen,en die wonderlijke genade die ons God gedaen heefr, van fijn Euangelium te mogen horen , en de
vryheid dcrLand-rechten te genieten, om een weinig
ongemax af te gaen. Wy willen malkanderen alle goede
rten
huïpe en affiftentien doen : en verhopen door het door
fteken met
der Dijken
't landtotvanU. Waes , dat wy in korter
dagen
fchepeh infullen
E. Stad mogen varen,
oo rfonder dat liet de vyand fal konnen beletten: middeler
tijd fullen wy de hand daer aen houden dat by de Generaliteit alfulken ordre geftelt werde , dat wy eenen leger
mogen in 't velt brengen , daer toe airede het volk is
marcherende, en daer mede verhinderen dat de vyand
niet lichtelijk tot fijn vermeten fal konnen komen.
Daerorn bidden wy U. E .feer hogelijk,dat fy doch den
moet niet verloren willen geven. Godes hand is niet
verkort,noch fijne macht vermindert : des vyands faken
fijn ook fo klaer niet als fy wel luide roepen.
Men is den Spangiaerden over de ii maenden foks
fchuldig , fommige anderen noch veel meer : fy vergaen
van honger en kommer ,cn fullen ons niet vele konnen
fchaden als wy eendrachtig fullen bly ven : maer alle haer
hope ftaetop liften en praciijken, met welken fy foeken ons van malkanderen te fcheiden. Laet ons ons felven niet in ellende brengen : God heeft ons fo menigmael geholpen daer onfe faken vele erger ftonden als fy
nu doen gelijk als Holland , Zeland , en alle andere Provinciën wel konnen getuigen : hy is de rechte noodhulper, behalven datmen ftantvaftig blyve. Daerorn laet
ons goeden moet grijpen , en totten einde toe volherden. Daer toe bieden wy U. E.
Edele, weerde, feer wijfe, en voorfienige Heeren,
lieve naburen ert bondgenoten , al wat in onfe macht en
vermogen is , biddende dat den felven gelieve alle goede
correfpondentie en nabuerfchap met ons te houden, gelijk als wy van onfent wegen gewillig en bereid fijn het
felve te doen , de felve U. E. hier mede den AlmachtigenGode van herten bevelende, &c.
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penen banben föeute/gioetf 25o?lut l^eete ban tonele/
t'BuisS 60?
ban <0ent
penfionatijS
en Sanueg
be ^paensfge?
/ fo Bebben
te boen tappo?t
/ om (Capatt
menbe
finbeBenben s H&epgebonben in gtote menigte boo?
Bet .StabBuf 0/ om be atticulen Benlieben bp ben p?in» tJjw
ceban patmaaengeboben/boo? teb?ingen. Roepenbe <&m
toaet fijnfe Uk genen pats* en toiHen* top toillen petë en
"<®ü
toatmag.tetflont
en'tftofre
lief of leettiS/
b?ebe
begabenBen
e Religie
45etefo?mectb
banbe toient
inbe toapenen/namen een poo?t en be beften in/en gua?
men boo?t$? gelijftet Banb na be H§et6t en ^tebeButë/
toaet boo? b'anbete een b?ee$ fttflgenbe/ betttoeften
banbe gene bie totbefe b?ebe/en bep?intipaelfte
fijn
Banbelinge
getaben Babben fïjn gebangen getoo?Den/
baet ban eenige nabetBanb fnn geetecuteett: boo?tsS ©fel
Bebbenfe alle Banbelinge ban b?ebe afgeftagen/ en gete? JJJjJ
folbeett ten uitetften te Bouben mette <©enetaliteit / en anl,cc
Bebben tot Bate betfeftettBeib ingenomen feben benbe? «foiu
len folbaten/ en ttoee fto?netten pactben/ tit fo uit Jjfj
$5nttoetpen alsiban 25?uffel albaet binnen gefonben bfcDf
toetben /boben Baet fttijgöbolfi bat baet te bo?ennocB Mm
in toasf/fulftss batmen meenbe be &tab baet mebe boo? Ja"JJ
be (©enetaliteit genoeg betfeftett te toefen.
Lca^
^ep?incebanCB»napbetoelfte fijne teconciliatte af,
boo? fijnpetfoon altebe gemaeftt Babbe/ boo? miDbel
ban fijnen babet en benlKatguisS banRentp 25aton
banlBontignp/ Babbefjjne <0eDeputeetbe gefonben
na ^oo?nift aenben p?incebanpatma om ban at?
coo?t te Banbelen/ boo? hit ban 25?ugge en <©amme/en
Babbe ooft gemeent W ban dent / «öoftcnbe en ^.luisf
baet onbet te begtijpen. *®c «6ebeputeetbe toaten htfc
23etnatb be a©infiete J^eete ban p?iau / %o\$ <©ene?
tieten l^ecte ban 3©atineiS fijnen p?incipaeiften raebsJ?
man/
ban fijnen toegen/'HIntonijEf ban ben 23et ge/ ^ee*
teban^ammetfbelbe/2e»o?gemeeftef/©incent,$pon
,iScBepen/CBatle!Sfbe|Batiboo?Debenouben/enpfii?
lip$s
CBetf / «öntfanget
ban gelijft
't lanb top
banbetBaelt
©?pem Beb?
g>t>
nu beim«©ebeputeetbe
ban (0ent
ben/bebo?bet Banbelinge afgeftagen Babben /en bat
be ^eete ban <©?oenebeït
<6oubetneut
bet^luife
Bembuibclijft
betftlaett Babbe
boo? be ban
Staten
<t3ene?

tael / fo Babbe baet jegens De l^eet e ban Eefbain Bem
betftlaett maet
met beDiep?ince
CBfmap/
^k ban
25?ugge:
ban Betban
gatnifoen
ban en^amme/
BielDent metten p?inceban «©tangienen Staten /en
bettogen uitte ^étab na^lufétoe/ enmeenben'tge?
fcButenamonitie mebetebetboeten: maetbe p?in?
. te ban CBimap baet ban betabbetteett fönbe/ fonö

®5«
^0»
beït
™J'
^,iB^
g»
J'j;rt
mem
&uw

) yoo Baeft-gefcButten uit 25?ugge/ tk Bem 't felbe
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mrtserom benamen cu tbcljcrom na «Damme bocrbem den,andie
tot verfoetingeder voorfz freden. en landen "anden
SCengacnac <Qoficnbe/baec toa$ be l^eere ban ÜBo^ Vryen , en haer gegeven middel om haer te refplreren,
tatnge «Bonbecnenr / en ftonb öe fafec aibaec feetr toan^ fonder datfe van nieus fouden mogen geftelt werden
Helbaer/ team öc $?tnce ban <£Bimap Babbe be garni; van andere, dan na haer goeddunken , na de oude forme
foenen belooft te betalen/en al cenig gclb gefcBilmmaer en maniere, en als tevoren plagtegefchieden.
.
5. En indiende voorfz fteden cnlartden van Vryeri
fobeboibere betólinge lange aenliepeec fpguain/ fo
Babbe be $2incc ban €)rangien fo beel te mege ge* hen vonden belatb met renten en andere fchulden , haer
teacljt/ bat bie ban ïgollanb en ^elanb/ be betalinge foude toe gelaten worden om defelve te mogen betalen,
ban jjaec acötectöefen beloofben te boen/fofp oor bate* te continueren de generale en particulire middelen , jelijneneen metRelijRe fomme gereetbaer toeopbjatB5 geri woordelijk haren gank hebbende , op den gewoonttien: en al toafï bat Bet garntfoen niet fo ge jieel metten lijkenvoet, en tot employeringe als voren, en dit in
krachte van dit tegenwoordig accoord,fonder datfe dacr
At USfl anbecen baectn feortben accojberen/ fo Bebben fpBen
*£'*£}
nocfitantf etnteltjR geBeel mette Staten berHlaett/baet toe fouden behoeven te verkrijgen nieu oc"r.roy.,mi dat
rdefelve betalinge niet werde gedaen aen de vyandents , of
Dc
öc
filatm toeljet goeb beboit/ bat Capitein ^aguetf (ttelaec
die de oorloge continueren tegen fijne Maj. en de Probebe / p2incipalij«cn geBolpen Beeft.
Ben
vinciën enSteden van fijne gehoorfaemheid.
#e $?incc ban CBmiap/ merfeenbe bat BP niet
^tateu jfoonbe te toege brengen/ 't gene [ip ben $>?ince ban $ar*
6. Dat de voorfz Steden en Landen , haer tegenOene» ma belooft Bdö&e / en bjefenbe bat bp albien Bet atcoo?t
woordige en abfente borgers , die geen vyanden fullen
rarlblijven
,
mitfgaders
die jegen woordelijk op dit placcaec
langer bertroefcen toerbe/ batbe f&fncéban <©ran*
gten Bern noen fouöe mogen boojRomen/en anber p?ac* fouden weder inkomen volkomelijk en jJayfibelijk fouden komen in de genietinge van alle hare renten, actiën
tijae te meel* ftellen / om fijn boojnemen te beletten / ja
én
onroerlijke
goederen , gelegen onder de jurisdictie
fciftf fijn perfoon te berfeReren/ betoijleOp nocBbele
toegebane engoebgonfïtge baer binnen Babbe/ ailjoe* en gehoorfaemheid van fijne Majefteit, niet jegenftaenmei tip be p?incipael(ïe bte Bet crebijt baec Dabben / alsf dealle aentaftinge, verkopinge en vervreemdingeter
öe peeren 25urgemeefteren &itlaè& €a|enb?oot en contrarie gedaen, om altijds te genieten dit tractaeti
in fouden begrepen worden de foldaten van den
peter ^omintcle gebangen Dabbe/ fijnbe be l^eete waer
garnifoene
van de voorfz Steden,die hen fouden willen
ban <02i)fe ^oog-balm oiublucöt/ atö oo&be^eere
ïBarimïiiaen be l§o?w# J&eerc ban glocre(bien DP oor begeven onder de gehoorfaemheid van fijne Maj. ofte
vertrecken in een neutrael Land niet vyand of partijdig
een imjletijbS gebangen Babbe geBouben.) fo Beeft W fijnde
fijne Maj.
Bet accoo?t feet geBaefl en cintelijR ber&regen / en i$ ge*
7. Dat de voorfz borgers in den voorfchreven Steden
floten ben io |Bcp/ met €muanuel beüialain iJlSatm»iö ban ftentp/ Söaron ban |Bontignp/$c. groot ! en Lande blyvende, niet fouden onderfochtnoch ge25aliu ban ^enegontoe/ ben p?efibent ban SCrtotë/ en 1 quelt worden om 't feit der Religie,mirs levende fonder
öen^ecretaetè ©affeur/ enupben J&intebanf&ar* fchandael , en de gene die begeren fouden exercitie vaii
mageconfirmeertben 22berfelber maenb: beeonbi- andere Religie, dan de oude Catholijke Apoftolijke
Roomfe Religie, onder de welke defe Nederlanden fo
tien maren in effecte befe nabolgenbe:

is

$?fttce

tnanac
mmat}*
coibettt
mcttrti
©Jtncc
6aih$ac'
«taett
Irtrrt

w©6m*
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I, T^At de Prince van Parma indennaemen van florerende geweeft waren, en op de welke fy Gjne Majefteit fofblemnëelgefworen hadden, en hy ontfangeh is
wegen fijne Coninklijkc Majefteit , de ftegeweeft voor Prince defer Landen fouden mogen ver^en van brugge en Dam me mette landen van Vrye ont
trecken daerfy wilden in neutrale Landen en wederSteden
en
Provinciën
fangt, en wederom ftelt onderde
keren
als
het hun goeddunken foude , mits geen vyandvan de gehoorfaemheid van fijne Majeft. om te fijn gegouverneert en geregeert als in voorleden tijden , en om fchap getoont hebbende tegen 't Land, en fal hen toegelaten werden het vrye gebruik haerder goederen roeweg te nemen alle occafien van miftrouwinge en te ftel-.
rende
en onroerende, en actiën gelegen en fijnde onder
generalen alle dingen in vrede en ruft , accordeert hun
de
gehoorfaemheid
van fijne Maj. om die te tranfporteleen eeuwige vergetinge van alle voorleden gefchiedè ren,verkopeh, alieneren en difponefen fo het hüri goeddingen, door en in defetroublen gefchied., hoe die fijn,
dunken foude, of die te doen adminiftreren en onrfangelijk als af werpinge van Caftelen en Sterkten , ontblo- genby fulke, die fy daef toe committeren en ftellen
tinge van Steden , verbrandinge van huifen % doorfte- fouden.
en Cloofters,
n van kerken
dijken ,dcftruc~Ue
kinge vanrtuntflagi
%* Dat alle begon fle procedüren en fententien gegeMajefteit,
van fijne
nge, affweringe
nieuwe
ven inden Provincialen Rade,in de ftad van Gent,gereontfanginge van eenen anderen nieuwen Prince, en ge- fideert hebbende in qualiteit als Raedsheeren inden RaMa.
neralijk van alle mifdaden en mefufe , crimen UJie
de van Vlaenderen, mitfgaders de Magiftraten defer ftejeftatis divina & humdna , fonder iet te excipieren of uit
te nemen , dat de gedachtenifTe van alle de felve dingen de en lande van Vrye, fouden voor goed gehouden worden,om minder confufie: weïverftaendedatdegeconfal uitgebluft enter nedergeleid blijven als dingen die
demneerde
hen fbuden mogen voorfien (dochtet hen
niet gefchied fijn, metexprefTe interdidieen verbod
aen allenProcureurs generaels Jufticieren,Officieren én goed ) door middel van appel aenden groten Raed , dewelke hun fouden vermogen, fonder fwarigheid , vooralle andere fo püblijke als particulire perfonen , van wat
fien
met de claufulen van relief, niet jegenftaende verqualiteit die fijn , geen mentie daer af te maken , of verloop van tijde ;.als ook foude gedaen worden aen de gevolg tedoen, of anderfins yemand van defèlve'tfy pu^
ne
der
voorfz fteden en landen van het Vrye , tegen de
blijke of particulire perfonen van wat qualiteit of condi- fentenrie daer te voren gegeven.
tie die fijn , te verwijten of vertoornen 't fy mette daed
9. Dat raiddeler tijd de voorfz fteden en landen van
of met woorden , op peiné van exemplaerlijken geftraft
perturbateurs , en fchendefs van de geme- den Vrye,haer wederom fouden ftellen onderde onderte werden
ne rufte en alsvrede,
danigheid enbehoorlyke gehoorfaemheid fijner Maj. als
Grave
van
Vlaenderen haren Souverainen wettelijken
a. Defgelijx belooft fijn Hooglieid hen te laten behouden hare rechten , coftumen , vryhedencn privilegïen, en natuïrlijken Prince, als fy geweeft waren daer tevo«
ren,op dat den ftaet en politie wel geadniiniftreert wergelijk fy die voor defè troubelen genoten hebben .
werden
3. Dat devoorfchreven Steden niet fouden
den, en d'onderfaten geregeert en gegouverneert in ftilbefwaert,nochte getravilleert met eenige onnodige gar- te en rufte , confenterepde fijne Hoogheid in den naem
nifoenen of foldaten , dan ter nood en tot hare eigene van fijne Maj . dat de oude alliantien , en verbinten iffen
befcherminge na goeddunken van hare Overheid, No- en tractaten gemaekt met den heiligen Rijke,en andere
Princen,Pptentaten en Republijken, om de koopmantable en andere geaccoftumeerderefpec"tivelijk, en dat
defêlvefullen wefen ingeborene vanden Lande, aen- fchap weder op te rechten , onderhouden , en waerc
genaem de voorfz. Magiftraten , Notable en geaccoftü- nood, vernieut te werden.
10. Dat de voorfz fteden en landen van den Vrye,
meerde.
.
• •j
4. Dat alle impofitienitollen en exaöien opgeftelt ter promptelijk renuncieren en afftaen van allen contracfake en gedurende defe troublen , fouden afgeftelt \Vor- j tenxri cónfccfer'atïen, dié fy. mogen gedaen en gecoriIL Dcél.
Iff n
cra&eert

4*t

Het achtiende Bo
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prefenteerden te bly ven voor oftagiers , rot dattet 1^8*
defen troublen , tot preju- Vrye
n , gedurende Maj.
\Ï1 tradeert hebbe
van wegen die van Brugge en Vrye foude geefaccoord
dicie of achterdeel van fijne
accepterende den ielven

ir. En aengaende de tranfporten gcdaen by de
voorfz liedenen landenvan Vryen van de goederen en
domeinen van fijne Maj. (fijnder eenige gedaen ) de felvc fouden van geender weerde noch effect wefen.
,
ix Defgelijx alle Prelaten , Collegien , Capittelen
alle
ahjk
gener
en
uifen
Godsh
,
Cloofters,Gafthuifen
perfonen,'tfygeeftclijke of wereldlijk, pubhjkof pnot yerde fijde van fijne Majefn t.vryel
vaet , hebbende gevolgt neutr
nk,
foude
,
Land
ael
een
in
de
wefen
en
trock
volkomelijk enfonder vrefe mogen wederom komen
en
in de poffeflle van hare onroerende goederen, renten et,
trada
dn
van
actiën, om die te genieten van den date
: uitniet tegenftaende fy verkocht of vervreerat warenlcatie
n
fortif
tot
rt
genomen die, de welke fijn geapplicee
en,
ufagi
n
gemee
e
ander
en
en
merkt
n,
der fteden, ftrate
waer op fouden gecommitteert worden CommifTariffen , om te recompenferen den proprietariflen de weer-,
de van de gronden of anderfins daer van te ordonneren
nadat gevonden foude worden bequaem te wefen : ook
iöuden fy mogen repeteren en wederom nemen hare
nde goederen diefein'twefen fouden vinden, fo
roere
ook fullen mogen die van de voorfz fteden en landen
van den Vryen : welverftaende nochtans, dat noch van
d'eenenoch vand'andere fijde foude mogen gepretendeert worden reftitutie der vruchten en inkomiten van
immeubel , noch felfs van de domeinen van fijne Maj. ,
leen-brieven of andere inkomften , en geemployeert by
de voorfz. Steden en Landen refpedivelijk ,en ware dat
profijt geparticulirc perfonen daer mede hadden haer
r autoriteit van de Magiftraten en Overfte,
,
daenfonde
en welker kenniffe toebehoren foude de ordinarifeju-

ers van de domeige
• gen1s3.. Dat ende rekenin der Ontfang
ceren van de
nen geaflmoter door de genen die hen qualifi
van Gent , fouden niet fubjed wefen reReken-k
de
ftitutievvaonn'dtegn epaleeer , ten kewnare daaelrle in faultvee en ubdeede fel fo
gev
word , in wel
drog ge
,
den
n
woeufdeen yedredl enen,davatn bgyeepnarreticwueleirrde e ontfeanng'tengenweasbgeevwoeneft,
w
f
tieert
,
en niet insdgeerfcoocnhftifq den geweeffttituti'te felvne foeeuidfechnti.et moo
r
e
f
va g
o
n
r
o
w
e
g
gekocht hadden
die
gene
de
van
14.. En ten regarde
eenige geeftelijke goederen, fijn voornoemde Hoogheid wilde niet beletten , dat men haer niet weder geve
hare penningen , door hun uitgegeven , door alfulke
middelen als 't voorfz Land en Steden refpedivelijken
fouden adviferen , mitsdattet fy fonder intereftvande
oude proprietariffen.
En eenige andere articulen meer, mede aengaende
die van Gent, de munte, de Heere van Champangny en
andere , en dat de Steden en Caffelryen van Vlaenderen
die onder degehoorfaemheid van fijn Majeft. noch niet
gebrocht waren , en die mede onder dit tradaet fouden
begeren te komen, en hen wilden reguleren naadvenant van dien, fouden ontfangen werden binnen if
dagen na dat de publicatie van dien gedaen foude wefen
binnen Brugge en andere Steden of Provinciën. Gelijk
fijn Hoogheid ook accordeerde , dat alle donatien , ontervingen en andere difpofitien , tuffchen levende of uit
oorfake des doods , door hact van Religie van d'een of
d'ander fijde gedaen , fouden gecafleert en van geender
weerden wefen en alle fuccefiien abïnteftato vervallen,
gedurende defe troublen, fouden volgen hare aldernaefte en ligitime erfgenamen : hy belooft ook dit tradaet
binnen 5 of 4 maenden te doen approberen onder de
hand en zegel van fijne Maj. en aengefien die van Gent
(Fol.4.8.) hare refolutie niet fonden , of fy dit accoort ook begeerden aen te gaen , en dat den tijd geexpireert was, die hen
daer t£>e was geftelt,en datfe dikwilsfovan fijne Hoogheid als door anderedaer toe waren gefommeert,en aengefien de kleine apparentie die daer fcheen te fijn , datfe
hen daer na fouden reguleren, vermits de nieuwe alteratien of twiftingen diegerefen waren , fo werden die van
Gent noch vergunt 8 dagen om noch ontfangen te worden onder defel ve poinden en articulen van dit tradaet.
En alfode Gedeputeerde van Brugge en 't land van

fedueert fijn, fijn Hoogheid
goeden wille , heeft hen gedeclareert , luik vertrouwen
van hun te hebben en van de gene daer fy om traderen,
dat hy gene oftagiers noch andere verfekertheid begeert
van henlieden , dan haer fimpel woord > metten eed die
fy doen fouden aengaende het accoort of tradaet voorfz
waer van de voorfeide Gedeputerde fijn Hoogheid feer
bedankten, hem verfekerende dat fy altijts fouden wefen
feer genegene en gehoorfame dienaren. En dien volgende werde her voorfz accoort by fijn Hoogheid en de
e n befworen
't heiligen.Euangclie, 'c felve
Gedeputeerd
onderhoude
en doen op
onderhoude
te

3£irrracraerror 252üöge oepubttceert fijnDe/ beeft*
men alDaer oebierr/ en uclc renenen ban blijDfcbap
geroonr/ en fijn bele banketten en maelnjöcn geljou*
oen
ren. bp De CarDoujncn en ^paenfe ocfinöc 25o?gc=

D;

Her na té toe pointe ban Cbtniap gereift na «Doo?*
nfn bp Den #?ince ban $arma/ altoaer Ijp toel
toecbe ontfangen/ en ban Den felben bcDannt pon De
goeDe Dtenfien Die fjp Den Coninb gcDaen tjaDDe. «ceni*
ge Dagen Daer na fo fonD fip mer confenr ban Den ^mcenanpacma 3j)nenJ£of-meefrer <3]anDan i^aüena
f&f"
toel ontfangen
Daer Contnn
/ Diefelben
Den Coninb
^pangienemaeneinreljjn
b?acljt «^map
ban Den
toa^/enn
©e
feer gunftige b?ieben/ bcm bebanbenDe ban De bien> mute
ban Dar
B*titp?öf
n baDDe/
np DemgeDae
(ten DiepDele
en »alil»
©00^
2filenfon/
ban *nöe
Den hertog
beloften ban
bpDe
ban De eraren ban ^oIIanD DaDDe afgefïagen / en bet- nut / au
De felbe Demfo rnilDeïtjn nier nonDcn jgjw»
aerjt/ aengefien
feren/ fjp fouDe meer berlojen Jjebben aen banbe
recompen
De lanDen en ?öne goeDeren / re rngge fetrenDe Den luufim
*«
reDen ™tatnr
ïBajefleint/foDat
Dienft banfüne
BaDDe&em
belieft goeDe
Dat DemBptoel
43oDte Danaenba
OaDDe
fulben falige tnfpiratie in re geben / fonDer De toclne DP pww
anDerö ren ruine fouDe Dabben gebomen Daer öp nu g*M
fouDe mogen ftcf) conferberen/bermeerDercn en bp boe- fta. &en
gen feer groreren glanrs/felfgDoo? De goeDe jonfte en ben ca
™«n'«
toefen ïjem
uDe genegen
alrijDsfo
Danröaerï
n/ iiea
cn
fouDe pjefentere
Deoccafie
aI*Dem
Delen/Dtetjp
re jeiD
meDe
gene
mette berfebertbciD Die fjptotl nemen/ Dat l)P 't felbe 'rJ™^
continuerenDe bon een
ban fijnre 3ÜDen DoenfouDe/te confirmer
en in De <0oD^ cöimas
goeDe m een beter / om tiem
lianDelingefo mvft
ftjne
lijfee gratie/ DoenDeboojtginalle
toelin'ropenbaer aljS in'rferreer/ }j?ofeffieen berro^
ninge banfulfee fijne goeDe iurenrie/ Dar rorrer DaeD
ban De öoomfe Cafliolrjbe religie niet een puntnen of
tippelben terugge bïebe/betocln beel gemacnelüner
fouDe ballen inDicn f)P De fjanteringe en conberfatie
miiDet of febutoer ban De gehe Die eenigfiaö fufpecr/
befmer of geraehr mocbren fijn ban eenige gcrepjobcerbefecren/enDat bP^oben alfünbutéfouDefuibc^
ren ban Diergelijben bolb. €n boort eerflc maeöte
bPöem 'tbooftbanDe25enDenban <©?Donnantie / in
plaetfe ban De Jfêarquigban «tjfbourg 2öo?ggrabe
ban<0ent (Detoelbeanno i^8y Den 4. 21p?il/al0top
rer gelegener plaerfe ijier na fullen bernalen/ tn De luebt
toeg fp?ong mer feber bierftbip bpDie ban 3Hnrtoer*
pen roegemaebt regen De fetjipb^ugge Die De ^?in«
ban parma ober De^cbelDe baDDe geinaebt/toant
Defen b?ief Dess Contnr toass geDareerr Den ao ^§ep^
remb;u0 1785.; boo?tsf fcb?üft fip DatbpDenf^ince
ban Sarina belafl baDDe ïjèm te befigen in allen fanen
Die DagelijrfouDen booiballen/ombem retiouDen tn
fulbe rccommanöarienban faben/al.öfön perfoonen
gualtteirmerireeiDen/ $c.
5De p?inceflfe ban CDimap fijne ljui0b?outo / De
toelbe DenbanDel ban baren man grotelijft mt.^baegDe/ ijSDaer na ban baren man gefr. beiDen / en té in
J^ollanD
gebomen/
fp baer in
'ji«6?aben{)a^
ge
erlijbeiacen
lange altoaer
IjeeftóntljouDen
/ DoenDep?ofcffie
ban De <©erefo?meerDe Religie : maer De |)?incè baren ©0?i>«
man / Dctft Daer na gepoogt Doo^ een pere <0tnril Die fienbe»
ÖP 'tnenJ^ollanD
fonD/met
fenijn
't lében
bien^ u«n
ffljJJ
gen
te bergeben
/ op Dar
Öp (tiaer
fo Deommare
gmg:tè) fouöc
ca*
mogen
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map met mogen *en anber rtoütó^n : maec bet becracb uitge*
tyouiot.■'* Bomen jönöc/boo: De beRenteniffe banben feltoen <6cn*
'
til l ötcfecc geppnigt toaov en |)ct fenijn bp Dem bcbon*
Bén/ öeefc fp öen boob ontgaen: namaetë i£ fp nocD
0002 fïjn begeerte op een neutraeï plaetfe gaen tooonen/
te toeten /binnen HlupR altoaer fp eintcujR In tfipjil
i^of ; gefto2bcn is/ baer boo: fp ben $2ince/ boe ï$ér*
tog ban Sflerfcnot boo2 3jjn babers boob / en al rebeltj*
Ben ouö ban jaren geto02öen 30nbe/ ben toeg geopent
imft om te mogen een anbec troutocn/ geljjB DP ge*
baen Deeft/ trotitoenbe «©020tfiea be €cop/ bocDtec
banbe j/fèaiguitf ban ^ab#3ün nicDte 16 of 17 ja*
renouojünöe.

eicst JL/öenoft^erfcfjappen
pv€n 4 »p öefeg j'aertf/
fe&ece
«•"*
ban Debben
©2iefïanb
een èbeHte*
cemon*
tomttu tfcarme obecgegeben aen <0?abe 3©ilUem SobetoüR
ianb ban i^affau Dacen Hlieutenant ^tabboubec / öaec m
booj&et fp Blagen obecbe cegecinge ban be «©ebeputeecöe of
b!Xn ©oïmacDten ban ©2iefïanö/becfoeRenbe baec inbp
re&tce 3ün<©enaöe gecemeöieect te toecben: toel&e cemon*
ttmaa* ftrantie fp feggen onberteinent te Debben / ten einbe Bet
Siacö» felbe boö2 geen fameus libel of calumme-fcïmft foube
renotiec geacDt teerben. 't «Bene baec obec fp toacen öolecenöe
jerege' beftonö boojnemelijB Biec in: öat beooog <0ebepu*
|c' teer&e fa&en ter Danöen namen baec toe fp niet toaren
gelaft: bat fp b'autojiteit ban ben ^obe ban ©2ief*
fanb toeg namen: platcaten op Djaecfelftf autoriteit
mae&ten: öe munte beöen flaen na Daecfelftf belie*
ben: nieutoe toapenen in plaetfe ban ö'oube of Do*
toen ö'ouöe baer op te flacn: batfe obec lange op Dan*
ben geftaö naboen/ om <0efanten aen 'tftijR tefen*
ben / en ben SLanofc Dappe ( fonöec baec toe laft te Deb*
ben ) onbec 't felbe te eigenen / en obecfulr op Daec tu
gen Danb eenen nleutoenïgeec toaren foe&enöe: boe
toel men uit rebenen banbefommige berftonö/öatfe
meer genegen toaren onbec ^pangfen/ ban onbec
'tfttj&te Bomen: tjatfc beletten be abjucatie banbe
ConinB/ en öie b'abjucatie gebaen bobben/ bat tik
ittfnft op be 3ïanb0baoen compareren : batfe ben
Xanbföag tik tot allen tijben tot Iteeutoecben placDte
oefcDjcben te 31)11 / binnen jfcaniner Dabben gebaen :
bat öaec regertnge toagftrec&enöe tottpjnnnpe/ boo?
bien fp niet en toilben iuftificiabel 3ijn onber't ^of/
toaer onber =fóetfer en Coningen geft aen/en Oen be gu«
flitie alttjö onbertoojpen Dabben / bte fp onöer be boet
traben
: ^atfp 'tbeJ|of
öiffameerben
niet acfjten/
baec
Dare naburen
üjufïftiefn
groter enaebtinge
bielben:
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toa$ tegen baec
benperfoón ban ben $cere ^incebön<D- boo?nc^
rangien/
obec fchere r|)h Éoopman genaemt SLnïrS
i^ang ^>anf?» iö gebangen gctoojDen. 5^cn acnflag tm
i$ ontbentboo? toedoen ban eenen bie DP aile begele? fêa^
gentDeib ban bien fcifgte Bennen gegeben Daöbe/ en jjj"f'
bien Bp ganfcDeltju bertroube: tit Det openbaerbe Ik,cp,
toag feec baec in begaen/betojjle be boo?ftD?eben J£an£ man
^anf5. fulr alleen jegens Demgefeib Daböe/ ebentoel gJJJJ
befcbJicnelijBljeib ban 't feit beeft bem 't felbe boen o*» ccn ' Z*
penbaren. ^et boo^nemen (0 W getoee}!: bat be boo?f3 m aen
^anjj
l^anf5. onöec
Det ^tabDtu'0
©liflïngen/
oaer &?£,
tien |B2inceban
«©rangien
ïogeerbetotalssbP
baer toa?/
^tnre
eerten feeïber geDuirt Daöb^ / altoaec Dp fommige ton- fan p,
't biec tan8k&
om öaec
in gefet pébben/
foube<^rcellentie
nen bufpoeber
tefteben/
al$*3Pn
obec tafel
foubein fitten:
enbp albienbit foube gefargeect pebben/ fo DabbeDP
boo2genomeninDeföerfeetot ©liffingen/ omtcetttbe
plaetfe baec 3ün €Ccel(entiegemeenlö& fit/ temauen
een put en baec in te (tellen ttoeofbjie tonnen poebec/
om 't felbe te laten fpjingen met een löpenb' biec/ fa
toanrteec ben ^2ince in bep2ebicatie foube toefen: ten
becbenfo becrebit mifïtiftte/ Dabbeeen lwi$ geDuirt
tegen Ober be francoife ïjerue tot iBibbelbürg/ al^
toaer DU» ttoe of 300 mufguetten foube Debben ge*
fïelt/ om be felbe met een lopehb'btec banbe naefte
plaetfe te laten loflTenen affcDfeteh/ en alfo fün €jc^
celtentie met alle tik baec omtrent fótiben 3pn tec booti
te bjengen. €n foDP oob fnije niet Dabbe Bonnen te
toege brengen/ Dabbe booigenomen 3pn €rtellen*
tiefelfste uomen binben intoat plaetfe Det toare/ en
Dem om ben Dal£ te b?engen / bp toat mibbel Det foube
Debben Bonnen gefcDieöen : mitfgaberg 00& be flab ban
^liffingen in begbpanb.s Danben ober te leberen. <®tt
toag in effecte'tgene be perfoon/ btebé gelegentDeiö
toifre/ ontbebt Dabbe. ^en boo?noembeil i§ansf ^anf5.
Dier ober gebangen 3Pnbe/ toerb bapperlöben geera*
mineert / en Doetoel DP eerft alleiff ontuenbe / Deeft ein^
teljjKbebent 't felbe fpnboomemen getoeeftté fpn/ erf
bat Dp Dier ober Dabbe geDanbelt metten ^paenfen
- ^
afimbaffabeur
in
©2anfirüft
refiberenbe.
<ên
na
bat
al>
-*}?»
letf toel onöerfotDt toajï/ i0 DP op eenen ©?pbag ben 1 % Setb

2ip2ili!S bp fententteöpenbacrlöK ontDooft/ en fijn Dooft onu
Soorr
be beften ban ber ^tab.
een flaeu gefïelt
op
/^Üfêtcent
befetübop DanbelbementoebecomfeecftetB
®t&tu
^-'metten hertog ban ^llenfon of 2fn)Oü. 3&e;§ta* «n«Be,
ten <0enerael Dabben gebeputeert enalbaer gefonben/ JÜJSJLi
ben J^eereban ïKouillerie én 2CfTelieriei/ mitföaberjScp S£
be ^eere %uniu$. <Defe fcD2eben uit ©2annrp& ben wttm
bat fp 't t|of focDten uit te roöen / en 't ïanbfcbap on* x8 siKartp/ bppare bjiebenbie be Staten <©enerael gJJ»
ber nieutoe toetten / politien / en coftumen te brengen : ben ? acp?il binnen <©elf ontfingen : bat fpn ^oogDeib $l
baer notbtanjS bie ban't^of alberberfle berfcljeiben eintelpu toa£ geacco^beect boo? Dulpe ban fpn 25?oebec
3tjn ban ambitie en febitie / baec fplieben be felbe nocbbefe
te fecoureren
en 't oo?log
boo? (©objes
nabe Ëanben
te bibertcren
utt Mc /Eanben
/ en fcDjpben
bat ge*
fp
tang
mebe
belaften
:
batfe
b'ojbonnantie
ban
be
^in*
cc niet nebben gebolgt tegen bare beloften : batfe goebe bp na alleg Dabben berbregen bat fp bolgcnbc Dare in*
luiben fcbentelön uit Daer ampten Dabben geftotembp*
Dabbenmoeber
berfoeftt
/batin fp
i'egentooo2bigDeiö
ban
U
anöen goebecen bp luiben in bpanben Hanben toonig ftructie
Coninginne
/
en
binnen
feë
bagen
Doop*
geDaelt/ en tot doeningen geboert Dabben : batfe buU
ober te nomen. Ban toelbe tpbinge be Staten «6cten Daec commiflïe eenen ^pnbicum en^eccetaci^/ ten
nerael en be ^ince feer berblïjb toaren/en Dabbe ^oc*
en anbece <®fficicen aennamen/ W 't J^of 006 geen cef t02 ^iiniuss fpeciael bebel ban ben ^ertog om tik ban
peet b?oegen:batfe fententien uitfp?auen:batfe be €loo*
(ler-Hlanben onbec bun biftcibueecben: allefanenna fiperen te abberteren bat DP paer berboopte eerft* (Foi4fJ
t'ontfetten/ enfebeen ook bat be <£oning ban
gunjt en afgunfl baeben / ben anbecen ben bal toeftaet* baegjef
©2an6cöB felbec be faöe geljelüh toilbe beDectigett.
fenbe: boenbealtoatfjen lu|i/ fcDennenbeDde Cloo* g^en 19 3Cp2ili0 guamen be boo2fcD?eben <®ttjtpiu
fleren toeg. p?efenteren meeranbersS aen ben bagte teecbe uit ©2anT?rDh binnen ^elf/ enb^acDten fcD?p*
hengen / mïtief in gjufïitf e ontfangen toecbenbe / baec ben mebe ban ben Hgectog bol aliess tvooflö en Dope / en
fp Oen onbec toacenfubmittecenbe.
DP alcebe beel bolc bebc licDten. *De ^ectog Dabbe
öit bet obecgeben befec cemonftcantie toag in bat
eenigen tpb feec fecanb getoeeft / ban toasf nu toebeconi
©jieffanb een feec gcote oneenigDeib:toant be <©ebepu» aen be betec Danb.
teecbe en ©olmacDten bebonben Den bp be felbe grote *
giuniu^ b?acDt oor mebe fjtttmbbelt ban ®9 »r,
ujc geinjurieertte toefen/ toilben Den Oor in juftitie be <©octo2
bjiebeh bie ben ^ectog ftb2eef aen tik ban *6ent tog bnn
beranttooo?ben / meenben men beDooabe ben bolean*
^etoelbcfommieclpö toaceninbouöem^0»/
tiecjef of Denlieben groteltjc te ftraff en/fo bat ben ^§tab» en||pecen.
be: tiat DP niet nonbe ooibelen boo; \xtat reben en JJfL
ftouber genoeg te boen Dabbe/ omalbaec elft in officie
te Dolben/ en bet buicbe lange eecbefe fafeefeonoe ten gebacDten fpluiben bctoeegt toacen getoeeft to'owmm'
einbe gefcaebt toecben/fo battcc bele goebe gelegentDe- te bieben be balfcDe bonben of inbentien en lofe of °.cn We
fcDalfie
DP bpanben/
beeftonb beDen-luiben
bo02Seante^
ben om ben bpanben afb?e& te boen boo? bp liepen.
geftelt te aesf/betoelb
mecben ban Dace
toelae niet aon^
nwu
&Wt> T|S begin ban ifêactió i# tót ©liffingen eeneri feéc nenbeBomentotbuhboojnemen/ mettemibbelenban \*
«'öft ^fcOzicBeiöKen aenflag on&ejt/ W boo?genönien Ö«toelb/ nóclw anbece tpjannpen en oberïaften bie ci
J
II. Deel

Het acltciende Boek.
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{ffltttttt/ dg»
,fp tegen Ben-unben/ bacrb?outoM en battet
mèfr
oeffcnt Babben/ met ftri&e tojcetJtjetö
5 grijfen toag baer aen te gebenben/ öebbenbe fo feer
n en perfuabe*
3 Eiacr ucrflanti betobect/ boort ingebe
, ren ban eenlge tot aifuifte betraberpen tocgemaebt/
' om eenellenbig fletoni/ bat Bet fcljeen batfe Baer 00*
„ gengebonöen Babben/ berooft ban alle geboelen/ge*
toer*
' «et ( ald öooj een oo?beel <©obg ) om getoo?pen teellen*
ige
eeuto
ban
nb
, ben in ben fclmcucltjben afgeo
, öe/'ttocluBP beidaenBabbemetalfulben leebtoefev
, fa om bat BP bace boo? grotelijb berfiinberttoa^/ay
BPBenlui*
, te meer om be baberlpe b?unbfcljap biemttss
r ber*
t/
boclj
Bern
bat
e/
agenb
1 ben toatf toebi
'tgeBele Htanb
bolgban fo beel ellenben/ baer mebe geen
toaer boo?
't
ban
nalaten
't
boo?
" gebjeigttoeröe/
oo?fabe
befer
ter
€n
toerben,
' fo uonüen befjouben
toijS
feer
een
g
fjuniu
?
3&octo
ben
n
gebebe
BP
baöbe
en boojficBtto man/ pbecicB tottet gemeen befte/ te
toefen bjengcr banbien bjfef/ bie ben feertoel foube
' bonnen bertonen (boben'tgenefpfouben gebcftigtbe*
" binben op bit fufifett inoefen iötcf J intoat ellenbeen
/ fo <©ob
te ballen
(lonben
uiöen
penjRelfol
' fijn
be
e metboo?
en Beöbenb
b /ommetUjb
en goebOei
genabe
J3
/
ellenbe
en
linge
bertooef
algemeine en pactituüre
be toelfte Baer ober 't Hooft tjing/ Benlieben oo?beel
peri*
niet betbllnbe/omna'terempcl berbco?lebendieren/
moeten
te
baben
?bige
tegentooo
Baer
, tulen/
en refolutie
„ bienen en boo?ficbfig manen in 'tbeleib
„ ban ben en ban Ijare faben/ baer ban fpluibcn mo»
,, gelp infienbe be grootfjeib en b?efenbe b'onfefeere
' intltomfle ber felbec/ gingen fp Ben-lulben toerpen
„ in een b?anbenbe bper/ Baer befunierenbe of feBei*
„ benbe boo? eene ober grote UcBtbaecbigBeib tan be
,, anbere p?oblncien/ baer mebe fp berbonben fpn bp.
„ eebe en getrouljeib/ een fabe fo mttfBasenbe <0obe/
„ nk een tonner en berfmaber i$ bes gebitten eeb$/
„bat bet om gene commobiteit of boel geiegentBeibge*
„ oo?loft of toegelaten të eenig eerlijb of beucBbelijb
„ bolb bien te boenen : bat meer i$s batfe ben felben baer
„ boo? fijn becberbenbe/ geitjb ft» 00b boen: baer-en„ boben toaren f\? 000 fpccialijb aen Bern berbonben
„opeen nieu folemneel en remercabel/ baer ban be
„ionfeguentie ban inbjabe niet anbertf foube bonnen
„ met béngen ban een b?oebige uitbomde/ fp moe*
„ teneengroutoel enfcBzib Bebbenban eenfobofenaen*
„ Bang/ altoaect batfe alleen maec toeberBouben toer*
„ ben ban Baer eigen confeientien: BPb?aegt/ toatfe*
j, taerBcib fp bertoaebten ban Bare ^pangiaerben Uk
„fp fo ffBanbelp berb^eben/ geboob en langg Bare
^tab gefleept Bebbcn/ ben Coning ban jSpangien
9, ontbloot Bcbben ban fijn eigen erfbeel / föne toape\ nen ban Bare portalen enbe^e plactfen afgeflagenen
' geloften/ ontfangen een anber !P?ince en fteere/
" nieutoe metten/ o?bonnantf en en raben ge(lelt/toeg^
"genomen b'oeffeninge ban.be CatBoltjfee ïloomfe
" Religie/ baer ban BP een feer nau obferbateur enbe" febermer tó/ be <0eeflelijbe goeben en domeinen o" penbaerltjftberbocBt: bo?teUjb Bern i^niet gebleben
" ban een libteben ban beracBtinge en mif baeb/fo groot/
atëombat tegebenöen enficB teto?eben alle mibbe*
"len fpn Bern eeclijb en fonber berbnjt: toat Banbel
'en capitulatie (b?aegt BP Benlieben) batfe ban (tal*
* len bonnen maben om berfeöertte fpnboo? beoejfeningebebben
ban Bare
ï!elfgie/ enofBoebanig
fplufben getoeed
alrebe berlo:' ren
be gebacBteniffe
toasf
b'onberBoubinge banbe pacificatie ban <0cnt/baer
s, banbe Banbeltnge bp ^>on fjan in fijnen name ge*
sïftoo?en noclj toacm toaiS/ en om betoelbe Benlieben
55
„ ben Baber en^one fogeBouben en getracteect Beb*
)t ben * toat berfeftertbeib Bebben be <0?ote en <6emeen„te geBab in be belofte ftjnö 5eöel$s en Banbtebenss^
„ ban eenfcBabot boo? ben eenen/ baerfn fo fcBanbe*
„ iijb Bun Booft berlo?en Bebben/ en b'ahbec ellenbe*
„ lijb bermoojt en berb?eben fijn getoeefl : fnn (feib Bp )
„ u be oogen fo berbonben / en *tber(ïanb fo berbpfiert/
„bat fipu Bebben toil been aen been/ om u al metee*
„nenflagte Bebben/ fonber fterbteen onber(ianb/om
„ugebepte becbempen booten p?omten onbermö^
3S
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belijb berberf i toant fp fuïlen gebetifeen om bat fp "
u niet uitgeroeit Bebben/ fp felf fo^tune iopen/ en "
nocB eerfl in ben aenbanb fön, ^0 gp bafï blijft/ *c
al0 gp beBoo?t inbe önie tk gp fceftoo?en (jebt/ tot u
toelbe top u bmm/ en fjjnbe alle fo gerefolbeert/ "
ifl bat gp beminb u ©aberlanb / u eere/ reputatie "
of toel-acBtinge en rufle, <8p B^bt fo lange toeber* "
geflaen bejs^pangiaertief getoelt/ en metulieber ei* "
gen mibbelen opgebouben be rafenbe tïerbten ban c
een fo groten p^ince/ toat/ iffet nu rebeljjn/ bat u "
nu '
bat gpBcbt
een goeb
nu met
^anfiröb
onber anbere
tik aenfiet/
i 45pooge
en geeft
moetberlo?
ben
utoe toetten en b?pBeib mette toa* '
BanbBouben
bo?ben tegenss
ben meefïen en grootten ©?ince/ al$i •
penen
Bpbie beeft toillen tegronbe (loten en onbeibmeben.
'
ben noob
top u inoojfabe
BP )bebatgelegene
belooft
bn^ f
utoerberla*
tot niet
en bat
fullen/( feib
ten
pe geenftnsï fai toerben beraebtert/ maer gebojbert f\
uit alle onfer macBt/ geujbtopbat alrebe begonnen f
berlo(fen
bomen
BaelielQb
Bopenbeu
Bebben/
bicu (c
ge met*
berb?ucfein
bante be
in be Banb/
te toapenen
^/ gelijfiu'tfelbige bebejiigenen ber*
aengebaeni
nu
fal ben boo?fri)2cben ^octo? Iuniu0/ en be (
febere»
peeren ia lBouillerie en Sïffeiierg getuigen fullen
t'baerber toebecfeomtfe. «©nbertufrcljen bibbcn top
uerndelijb (al£ toefenbeu eigen toelbaren) ubleeb*
moebeïöb te BanbBaben / geiijb gp gebaen Bebt te*
gen utoe bpanben/ mettetoelfee gpboo? geenbcrBan* i(
be erpebient eenig bertcoutoen noclj berfebcrtBeib
bonb bebben/ en top fullen niet berfcBonen ban al <c
bat inontf bermogen #/ felf^onfelebenniet/'ttoelfe
top (lellen fullen boo? utoe toclbaert en beBoube* -s
niffe/ toaer op top ben goeben <85ob bibbenute toilien bp(laen/ gelp top bopen/ boo? föne genabe/ en
altijb te fnn in utoen raeb/ ten einbe gp boo? Bem ec
mooebt refolberen en befluiten tot Bet gene rctljt
beerbig en nobig isf tot utoer eere en toelbaren / $e.
3&efe bjieben toaren aengenaem bp bie ban <tf5ent
en speren/ ia bie ban<6ent/ bie te bo?enben3pran*>
fen naemniet mocBtenBo?en noemen/ en bug berre
in 'tberloop toaren genomen/ alleen uit Bate ik fp
be apraneoifen toe bjoegen/ riepen nu niet anberg
ban bat be berloflïnge banbefe SÖLanben alleen/ nae(l
<6ob / boo? be f ranfe Bulpe mocljt geftBieben, |Kaer ftnm
W ban Hperen toaren ai fo berre gebomen/ boo? Jf^J?
geb?eb ban alle noobb?uft/ batfp 't niet langer bon* %mm%
ben Bouben/ toant fp al ban September 1583. be*
legert /en met 25oltoecbenen fcBantfen/ bie alle toe*
boeringe enbpbantf allen uit en tnganb beletten/ be*
fet en omringt toaren: en Bottod men tot ttoemae!
toe'tfelbe gepoogt Babbe te ontfetten/ fo toag 't fel*
be te bergeefs/ en i.ö Bet ontfet t'elbeng afgeffagen
getoeed/ berBalben be t^eere ban |Barguette Bem
feer toel in'tboo?fcB?eben belegge geb?agen bebben*
be/enfienbegeen ontfet boo? Banben/ en bat Bet niet
mogeiyb toag.' langer na be jpranfe Bulpe te toacBten/ toant peerben/ batten/ Bonben toaren al ge*
geten en baer toa£ niet meer boo? Banben/ igefnte*
lijft benobigt getoee(l ban opgebinge te Banbelen / met*
ten %ere ban a©erp Boog-55aliu batt €o?trp <©*
ber(le be$i felfben beiegö / op 't beBagen ban ben p?in*
te
ban Parma / en i$[}tt accoo?t in fubdantie gemaebt
alöbolgt;
r\E Heere van Marquetteen twevan fijne Capitei- Stccoo^t
-^'nen , fulke als de Heere van Werp foude willen kie- L*^J
fen , fouden fo lange gevangen bly ven , tot dat het rant- üperen
foen daer fy op geftelt werden ('t welk was 13000 gul-fjaero*
den
) foude
opgebracht
en betaelt
Capi- üe^^n
teinen,
Officiers
en foldaten
geborenfijnvan: d'ander
defe Landen,
jge£te
fouden mogen vertrecken alleenlijk met rappiers en ban
poingjaerts,
fonder , vendels,
of bagagie:
de horfbatt
®cfP/
andere
Capiteinen
Officiers trommels
, Edelluiden
en foldaten
aldaer in garnifoen leggende en van defe. Landen niet oen Co*
wefende, fouden mogen uittrecken met haer wapenen ntnften bagagie hen toebehorende , fonder vaendelsof trommelflag , des fouden de voorfchreven Heere Marquette, en alle' de"
Capiteinen , Officiers en foldaten , fo van
dcCc
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defe Landen als vreemdelingen, moeten fweren in
fes maenden geen wapenen te voeren tegens den Conink: alle'tgefchut ,amunitie van oorloge in der Stad
fijnde , foude in handen van de Heere van Werp overgelevert werden : de gevangenen die in hare handen
en machc waren, fouden fy aldaer moeten laten: de
vrouwe van Marquette met haer kinderen en huifgefin , mitfgaders hare meublen foude mogen vry en
vrank vertrecken daer't haer geliefde. Aengaende de
borgeren en inwoonders, de Coning prefererende
fachtmoedigheidinplaetfevan rigeur, foudenaenden
Heere van Werp overleveren vier gevangenen diemen
nomineren foude, daer onder niet fouden begrepen
wefen den groot- Baliu , noch Schepenen van der Stad,
d'ander fouden alle hen ftellen onder de gehoorfaemheid van fijne Mijefteit : alle mefufen en mifdaden , de
welke van den beginne af van defe troublen tot die tijd
toe mochten bedreven wefen , fouden vergeten en vergeven fijnen blijven: de Geeffcelijkheid uit der Stad
verjaegten verdreven fijnde , fouden mogen v/ederom
keren binnen der felver Stad , in hare goederen , niet
tegenftaende alienatie of diffractie der felver: allede
borgeren en inwoonders van wat conditie of Religie
die fijn , fouden mogen vertrecken uit der Stad binnen drie maenden met hare meuble goederen , daer't
hen geliefde, uitgcfondert de voorfchreven vier, die genomineert fouden werden als voren , en die op neutrale
Landen metter woon trocken, fouden hare onroerende goederen bly ven genietende, en die van Ypren fouden tot een randlben opbrengen tot behoef van fijne
Majefteirs krijgsvolk, 1 00000 gulden, te weten, yoooo
gulden
binnen
15 dagen,
binnen drie
maenden
daer na.en d'ander yoooo gulden

Staten
t'cf tot «Goubcrneur too?n
ban Den osenerast
EanDe bangehomen/
<3clre enen^utpften
425
geboren tn SX»
plactfe ban Den <a?abe ban Den 23erge, ^e boo2fcft2e^ S°i
ben <©2abe lag met een Deel bolr ober b'anDer 5ijDe ban ïaim.
Den^fel/ en D?oeg bemfeer toel tegen Die ban ^ut*
pijen / floeg De bpanb een ronbop af ban meer Dan mo
man/enonDcrDefelbe ecngoeD bermaert ©ebeibebber en brijgöman.
5^en berb2cben Cettrb02fr <® ebarb (Crurex? i$f in De^ «sefiarü
fe tpDtot 9üernbemen boo^top fitreebtgebomen/en Jflïf5*
té ban baerboo2té Den xo %p?M$ tot ^>cif gearri^ S"n
beert/ altoaer De ^ince ban <®rangien $tm te ge- «<•«»moet gegaen $ijnDe/bp ban Den felben met groter J^H,
b2unDfcbap en eere ontfangen en bem alle goeb ontbael kn/homt
geDaen té: öptjSeentoöletpDsf fo tot^elfalö in Den t°< ©fif
J^age getoeefï/ eintelijb Detople fip geen bopc DaDDe/ $,£
omDoo? Der Staten bulpe toeDerom tnfijn U^urbo?.- SraSftenDom geftelt te bonnen too?Den/ fpngelD enmiDDc* wngjjn*
ien beroo2locbt ftjnDe / té W na De D00D ban Den $?i\u
re ban <©rangien na ^tractfbueg / Daer Dp 00b 3£omJ^eer toa^/ getogen/ Daer bem 00b feer grote toeber^
toeerbtgbeib té toeDerbaren ban bet ^om-Capittel/
en ia eintelijb alDaer / fpn fafien gebeel berlopen fpnDe/
DefcrtoerelD oberleDen/ toel onDerbonDen DcDDenöc
toaeracötig te toefen / Defe ïatpnfe becfen :
Cumfuerufcelix multos numerabü amicos^
Tempora Jïfuerint nubila ,folus eris.

^aer been 00b {jet^eDcrDuttjS fp?ecbtooo?D fpeno;*
fp?onfeöeeft:
Als gy geluckig -zijt en veel moogt geven,
Dan hebt gy veel Nichten en Neven :
Maer wanneer het geluk u weder ontgaet
So en hebt gy niemand die u beftaet.

«©ït lö altiu^ ïn cffccte beflotcn getoeefï Den 9 3H*
Wil / en Daer op fpn De gene Die Daer binnen lagen bettrocfeen. <De $2eDif anten toecDen in 't accoo?t niet be*
grepen/ Docbfp toerDen Daer mcDe onbcfcljaDtgt acn np^t 25ergenopDen^oomtoaöeenmutterpeboo2' SJf*
-*• genomen ban eenige folbaten alDaer in garnifoen „ƒ« Sé*
Öarc Ipben uitgeDolpen.
leggenDe/ om bare bctalinge/ en baDDen bcimeltjb ocno^
T\€ Ccucfmft föeureé toag nu Doo2bcn trfeu ge* onDer Den anDeren gerefolbeert Datfe De Capiteinen gouw»
■^Utam 25t(Tcnop ban Coïcn <£rneftuö ban föeperen fouDen uitter «^taD jagen/ en De ifêerbt en De$oo?*
mette bulpe ban $arma bic fijne Dcfenfie acngeno* ten innemen: Dotb De Capiteinen 't felbe bptpDtfge^
men Ijaöbe/ genocgfaem uit fijn 23ifDom en Ccurfur* toaer to02DenDe/ bebben 't felbe ter neDcr geleiD/ en
fienDom becb^cben/ enbabDe be boo2fcb?cben Crnc; inf02matie genomen beööcnDe/ fpn eenige ban De au*
ftu$ nu genoegfaem alle poffeffte genomen / en toat teurtf en boojftclDerggebangen genomen/ en Daer ban
ifFoLjo.) nocö refïeerDe tn aDeftpljalen/ toasljp ober öoenbe. eenige en onDer anDere eenen JBouter ban 252abanö
?®e Staten «öenerael bonben raeDfaem een Deel ban <ff02p02ael ban De Compagnie ban Den SUbrmrael
(0n brijgobolb fo ruitcren atéboetbolb in baren Dienfi Creffong/ een Cngelfman onDer Capitein aDaDDel/
aeu te nemen/ geltjb ip oebaen £ebbcn. <©crbalben en onDer Capitein 252tiiges$ bp fententien ban Den 6
pc^-ray öe<0?abeban^oöenlo/ met eenen goeDenboopruite- 2Cp?ilté 1584. getoefen bp Den förijgoraeD / gecon*
geren öc «n en bneebten getcocben té na »fel/ om ban Daer Demnecrt gebangen te to02ben/ eenige fpn ontlopen/ en
arote in 't lanb te brengen öe bootfebzeben ruiteren en brügS- 00b eenen <0libier ban Der ï©alle 2Cöelbo?(t onDer Den
fSa rafc bol& ö*e ÖP tm Staten aengenomen toaren / geltjb bp boo2fcb?eben (Creflongsf Compagnie ontfcfiulDig bc
lutoeTe' Ö^baen Beeft: en Beeft boojttfmeer anDerbrtjgöbolb bonDen fpnDe / toerDc gerelareert / en alfo té De muite*
een oöet bp ben anDeren bergaDert/ Daer mebe bp tnbe ©elu- riegeftiïf*
(Cot <§tool toaren Den 17 IBep/ eenige folDaten 3Mon*
gut* uje getogen té / en Beeft be getoelDige febantfe Die ben
leggenDe
onDer Capitein ^teben ban puilen/ De* jJJjR,
vm' bpanb opte ©elutoe BaDDe leggen aen be fïfel tegen toelbe Djonben
en bol fpnDe fonöer eenige reben of hrgec
Eutpben ober belegert: Doen grote fojtfe en boffen
Daer op met febieten gebaen BebbenDe / enfienbe Dat tooo^Den/ op eenige b02gcren metfeberp feboten/en foibarm
fulr te bergecté toag / fo Ijeeft Hp be felbe fcfjantfe alfo D?ie bo?geren met een binb getoonD bebben / ber&alben Jjjjj»
befettetmet febantfenen brüg.öbolb/ Dceenc febantfe De b02geren in toapenen geraebten/ alfo 't Daer gefeba*
met gojbjjnen
retrancBementen
aen D'anDer
fo becb< pentoasf een grote commotie te berrijfen/ fo25urge*
tenDe
ban Den eneenen
oeber Der föebtere
Doogtfgetoijfe
meefïeren/
^cbepenencn
ïtaeö 't felbe niet
metgoetot aen Den anberen/foDatter ban Den Bclüfen bant De
boo2fienigbeiD
intijDö boo2gebomen
baDDen.
55e
niet tn De 2totpbenfen bonbegebjaebt toerben/ toaer banDaDigertf begabenbaer op De blurbt/ De toelbe fo
boo? niet alleen De febantfe/ maer 00b De (tab ban ^Zwt* tcpeerDe até te boete berbolgt toerbenDe/ beliDen fp
pfien feer benaut toerDen : aen D'anDer 5ijDe BaDDen De
Daer eenen
befeomen.
<©en "<0berf!en
Staten op Den boDem ban bet Cteaeffcbap/ be fïebe ^onop
Daerbanbangcbanbeltjb
D002 fcb2ijben
ban De jKaoülraet
ban
,§töol
beraDbcrteert
ftjnDe/
fjeeft
Daer
gefonDen
om
ttan ïoeftum / 't J£uté te 3&o?t en anDere plaetfen met
garnifoen bcfet 1 om De &taD meer en meer te benau- inf02matie Daer opte nemen/ en beeft bet garnifoen
toen en eintelijb te bebbiingen om ben acn Der Staten alDaer bertoifTelt / fenDenDe alDaer Capitein 3©iilem
3Ö&C te begeben. SMDaer top Bun boo2Defetübtoillen ^(jfbettnplaetfebanDe boo?f3 ^teben ban puilen/
ïaten leggen /altemctétegeritf DenanDeren febermut* Dien \)p met fijn Compagnie binnen Cnbbuifen DeDc
ferenDe / fomnjté met groot conbope De flebe bictualie; bomen. 3£en gebangen iiSDaer na berbeDen m'tk»
bp bem altijD toel en b20*
renbe/ tot Dat paffe geeft bat top jjenDer toeDerom te ben gefebonben / ten refpecte
N
n
3 baDDe/ en Doo? Den
melijb tegen Den bpanDgeD2agen
pafTe brengen en gebenben.
<De
f*®** 5^e H52abe 9üDolpn ban i^ieutoenaer/ flBeur^/ 1 bjonfe bier toe gebomentoajS/ en op belofte ban grote
jj^ Ximpurg/
II. Ded. <|c»i^ op befe tüb me^b^ tn Dfenfl ban bc' berbetertnge.
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Het achticnde Boek.
of «Toninfirijften foube mogen gebaen tooien/
426 TDc $?ince ban <0rannf en toaitf alle befen ttjb binnenn tien/
op fp alreDe feftere part aet nabben gcarrefteért
«Delf niette graten <0encrael/ en ooft mettc State toaec
en
boen
b?ucften/ om ïjet inljoub ban bien in tijb en tot>
ban ©oüanö opalicfafteno?b?efïellenbc/ foop beno* ïen te toerft
te flellcn : fo bonben fp niet raeöfaem be
ban^tcben en fïerfct*
atien/aiSbefemngco?bonn
btgefojtific
antie en arttjftelg fcfjepen ban oorloge ban ben «Eemg te boen bertrecten : maftenöe ooit een nieutoc
oo?* ften/ enfouben belleren Staten niet onberlatenben
bwf om onberDouben te too?ben op be fcfjepenïjetbanfcueep
toelgcbo?en <0?abe ban<®oft-©?ieflanb/ aljSooftanloge/tot goebe 02b:e/regel en bifcipline onöcr
fclje*
ban
bereomliagenbe Aanbenen ^tcben/ banfiet lnljou>
cit
quantit
eenige
ooft
c
enboottfbolft/ betoijl
ben berfeïber piatcatenin ujb£te bertoittigen/ niet
een
n
ooft
n
gelijfte
te
ban
:
n
Plnin®* pen ten oo?loge toegerufï toerbe
ta
n
tc
ug
ta
api; ttojjfelcnbe/of3tjn4I5enabe/ bebinbenbe batbe boo??
oagrtgjc o?bonnantie om onberftouben tctoo?bcnbpben€
ou* gemelbe peeren Staten met goebe rebenen/ en tipt
crujtf
entoeg
nomen
aenge
bie
ciö
temen / en (öffict
baren op b?pbuit tot ftrenftinge ban Cïmfïeüjfte oo?faften / gedongen toaren be mibbelen
111'ouige
ig üc* / öen too?ben om te
tot ftrenftinge Ijaerber bpanben boo? fjanben te nemen/
oe bpanben: en ban geltjften mebe ecne nicutoe inftruc; foube
niet meer até anbere omleggenbc Clj?ifleln&e
tor toooV tte boo? b'SCbmiralüeit ban Eelanb/baer na oe föaben
fel* Potentaten en peeren ftclj bacr ober ftebben te beftla*
ci*0nceber ban
<^fftct
anbere
alle
en
it
ralite
Sllbmi
banber
SSSto ber
^ep?i
ren.
regule
te
n
Ijebbe
I)cn fouben
gen. €n foube be? niet-te-min ben ftrïjgs'bolfte te lan*
(örangten nceft ooft tsen<©?abeban$|oljenlo in 't nc= been te toater leggenbe erntfelijft belaft too?ben/ bat
gin
bannant45
^junio'/
nieutoe
fp gen fouben
ontïjouben
/ Dinbcr bes?
/ of
!. cominifiïe gegeben / al£ 3ijnen oberlafï
enerae
in fijne
genabe eenige
Hlanbenmocttoille
aen te ricljten/
HUeute
spiarract ^gn + Ggjunp §mm be Staten <0enerael een pac> foube fijne (0enabe be Danbfjouben / bat bp fijne on*
lit Mm caet laten uitgaen/ baer bp bie ban 25?uggecn lanbc berbancn be bpanb egene toeboer gefeftiebe : fous&mase ban ben ©?ue / en anbere ftoubenbe be partpe ban ben
be mebe benCapiteinen ban ben fcfjepen op b'<Êem£
SnSSn Coninftbari ^pangien/ berftlaert toerben bpanben leggenbe bebelen/ batfp bepafpoo?ten/ bie fijne <©emm* ban begeunieerbe gr anben/en berboben metfjenluiben nabe berlenen foube / beuoo?lijften refpecteren-en be
bre*. te fjanbelen / traficeren of eenige co?refponbcntie te goeberen
baer op biefiouben/ fouben laten pafferen/
taSn Oouben/ en bebelen annotatie / opfclmjbinge/ faife- öocfi mits? bat baero?b?e toerbegefïelt en fcDerpelijft
Ipauöcn. ment / toefïatfn en benunciatie te boen ban be goeberen toe gefien bat be bpanb cgeenfing baer boo? too?be ge?
roerenbeen onroerenbe/ mitfgaberjS banbe actie ben
boojfeiben bpanben toebeljo?cnbe en competerenbe.
&o beeibe grote fout-fcDepen / opbe €em0opge*
fïerftt.
jpreact 7®>m zz öjimp Rebben be Staten iBeneracl nocD fiouben / aenginft / al-ïioe-tocl be boo?-geme!te ,§ta?
bSoocn «en paccaet laten uitgaen/ barrbp alle toeboer ban ten / om ben bpanb alle toe-boeringe ban fout te ont*
leeftocöten/ SCmonitic ban <©o?logen en hoopman-- treeften / met biilfjfte rebenen toel fouben mogen o?b?e (foi.;i.)
bxcö te fcijap
byunöcu
nabe Rebenen Eanben ban ben bpanb too?be (lellen/ bat egeen fout na bc plaetfen offout-pannen/
toSc berboben/ en metten felben eenige co?rcfponbcntie te fo na ben bpanb gelegen / foube too?ben geboert : noc ftttöoen. Douben: affiellenbebe Sicentcn/ baer banbe o?bon- tang totllenbeben ingefetenen ban <©oft-©?ie(ïanb in
nantien en piaccaten te bo?en gemaeftt/ gecaffeert ftaer ncringe ban fout-ficben/ accommoberen/ fou=
toerben.
ben bieboo?fieninge boen/ batöet boo?fcl)?eben fout
55e Staten <6enerael Dabben op berfbiere banbe op€mbben foube mogen pafferen: ban alfo men fe*
€em!S leggen feftere <©o?log-fcljepen / baer ober 3Ian fterlp toeetbat benConinft ban^pangten bpftope/
<©arb*antf5. ©ice-2fibmirael ban be fcfiepen ban 00?- tranfpo?te enfjeimelijfte p?acttjfte atbeibe en beneerloge uit ftet ^oo?ber-ciuartier commanbeerbe/ om te Hig.be/ om frïjepen/ beguaem tot ftrenftingeban bebeletten ben toeboer ban bib?e$? en amonitte ban oo?lo- fe Hlanben en belettinge ban be gemeine commercie
ge /bie Bare bpanben / bp bie ban €mbben toegefon? en traffiften/ aen ftemte b?engen/ fotoaren be.öniec
ben toerben. ^efe Daelben alle be fchepen / tik ben bp- jegenftaenbe om alle goebe nabuerfcfiap/ beboo?geanben toeboer beben / aen en macutenfe p?ijö / en Dab- melte Staten/ bie grote feïjepen op b'€em0 aenge- ben ooft feftere grote fcDcpen met grof fout/ bie na Douben/
teb?ebente boenontflaen en laten pafferen/
bat genoegfamc berfeftertljeib toerbe gebaen/ bat
SS;
€mbberlanb
opgeDoubcn.nam'G&tbit <0?abe
€b- mitss
facö tiau farb
<iD2abebantoilben/
(öo(l-5D?ief(anb
feerguau>
be felf be fcöepen bp tranfpo?te of anbere maniere bv
•■*: ften / fujïïnerenbe bat ftp een KijftsS l^eerc toaus / en bat rectelijft of inDircctcïijfe / aen ben Coninft ban ,§pcn lanïfent füne (Iroinen en toateren b?p toaren/ batbe «Staten gien of ben ?ijnen niet fouben toerben geb?acnt/ of
<B£faa* <0enerael albaer niet te feggen Dabben / nocl) niet toa- ten oo?loge tegen befe % anben toegcrufï en geb?uiftt.
Wp Ijebben berftaelt batbe peeren ban DBouillerie
?n A? cen oerecDticljt/ om fijne onberfaten eenig belet te boen:
Sm «£> öe<©?abe liet luiben batöP banmeninge toa0 eenige en5üflrelier^/uit©?anftrijft geftomen fijnbe/ ban ben
ncraei / oo?logff Ijepcn toe te ruften/ en ber Staten fcfiepen ban hertog ban 2Cnjou met alle goebe bertrooflinge en
om V
De Daec te tlaen/bocft ficlj beter bebenftenbe/fonb fjp aenben Dope/ ban bat fip met affiftentte ban fijnen 23?oebeu
S*
«iccaig
^taten^encrael tot *©elf bergabert be peeren l^ecto? ben Coninft/be^eberlanben Baell foube ftomen betban
<©lberfum/^enricu0<0eerts$en 3©ijl)art % eng/en loffen en b'oo2loge biberteren/ en betoijie men bad
b?p te
bebe
boo? befelbe <Defantenaenbe i^ecren^taten boo?- baer opberftoopte en bat fiet effect foube bolgen /fot^ .
ïjcüörn.
noemt berfoeften / bat bc felbe fouben gelieben bc <©02- ben boo?nocmben hertog toeberom in een grote ftrenft- SKb
log-fcftepen bk fp op fijne <©enabe dromen Oabben leg , teen fiefttegeballen/ bctoelfte mettectjjb toenemen= Injouo*
genbe/ ban baer te boen bertreeften/ en ooft beopge be/ toatneerfïigöeibbe UScbicijnen baer toe beben/ 1$ ^mta
fiouben grote fout-fcl)epen toeberom b?p en b?anft la- öpeintitjften ben 10 giunp totCftafïeau <&p?p befet «Sn10
ten baren / $c. ^efe boo?fcl)?eben <©efanten Debben toerelb oberleben/ met goebenenftloeftenberffanbe: mm
be Staten vöeneracl ber ber eenigbe i^eberlanben ben men feib bat \\p geen HBonninft nocö 25iecDt-babec ^8+«
scffcïjeib 28 gjimp boo? affcOeib gegeben/ batfp alle goebe na- bp Ijem toiibe ijebben in fpn uitterfte/ maer bat i)p
gwm öuirfcljap en co?refponbentie / gclijft ban ouben tijben/ 'tbertroutoen ban fijne faliglKibfïelbe in be bergüje?
ö:nöoo?« metten toel-gebacl)ten l|eere<©?abe ban £)oft-©?ief= niffe fijnber fonben / boo? Ijet bloebbergieten
èlviifti
ben
eenigen
^aligmafter
:
bit
fouben
betuigt
lieb(je«
fiES? lanö en anbere beveiligen itijjr bertoanten begeren
(J5ri'an? en tocl genegen inaren te onberliouben. 3^an alfo be be gene bie bp öem in fijn uitterfte toaren getoeefl/i&
ten ge»
boo?noembe Staten boo? b'aenftomfie ber boo2fcD?e- laet bat in fijnber toaerbe blpben.
0cbcn. ben
Sfifgefanten / om getoiffitige rebenen en 002faftcn/
bebefclierminge berfeïber ^lanben en betoare öeliJaerdicht op des Hertogen van Anjou overlijden»
gic betreffenbe / toaren nerefolbeert met nare geabtmieerbe b2imben en 25onbgenoten/ en ooft met alle be
FranCholls uertoCb Van knloY 3 hLLenConert
mibbelen bie ften <ü5ob in Uanbcn naöbe geflelt/ en
Brabavd,
nocli botter foube mogen ftellen/ te berftinberen en besterfin IVnlo thlen hehbenA' slln WLOMe*
letten/ bat Hare bpanben te toater notft te lanbe/ e*
Verfiatid.
gene tocboennge notDte ajï|ïfïeiuie ban eenige %&\v
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NJ5 fpnboob Bebbeube Staten «föencrael ben Co* I bocDten:toaer Dooi bat ben pince/ boitienbefietab*
ninn ban ©2anbrij&fpnen25?ocberbefucce|Tiecn btj# bat fjem gegeben toatf/ alö batmen Dcm foube
«öbcrigbeib ban befe |[anöcn gcp2efentecrt op beton* meöerom toeg fenben / bebal t^at een ban be ^ecreta*
luien entractaten met toijlen fijne 3§oogbeib aenae* rtfen foube beneer|!tgen / batmett Bern eentg gelb ga*
oaen / baer ban top b?eöer in [jet nabolgcnbe Deel (uilen be / om toeberom te fenben. <®c toelbe ben felben «§e~
cretartö befcljtftte/ en bebe bem lebcren fijn bebeïeh
Danbelen.
$>e graten C5encrael en be $iii\tc ban ©rangtcn ïafï/ en beeft op ^onbag ben acbtfïen bag banbec
fiaöben tn SRapo te b02cn afgebaerbigt bc l^eere 38o# maenb giulp fijn gelb ontfangen. <©es? anberen baegg
beCaron l^eereban^cbonetoal aen ben bob?fcl)2ebcn bocfjt Ijp ban ttoe folbaten ban ber toacöt ttoe finbroe^
$£crtoaban'H!njou/ om fijne igoogfjeiD bare refolutie ren /ja fjp breeg tooo2ben tegen een ban be felfftefolba*
op
't gene tong
met gcbanbelt
bem bp öe aen
peeren
ban ifóoutllerte
/ om bat fip Dem gebetter of 't eerltnb loot toeigerbe
Süffeücrg
te biencn/
enteberfoe*en tetenmaben.
ben/ bat DP fobaefï mogelpbtoatf fouöe geitellen fp*
<0p ben 10 bag toaebte bp bat ben pince falf*
ger
gebacötenaf quam om tegaen eten/ en bomen*
©afta^ nefiulpetc fenben / om §3arma fpnloop berbtcro2t'cn
te
(lutten
en
öe
bcnaube
tfeben
te
berloffen.
55e
pin*
bebp
ben felben pince/ beeft bem een pafpoojtge*
3at tóe
ce ban €>rangien fonb met ben boo2noembcn J|eere etfebt / be toelne t\p toa£ eiflebenbe (gelijb mpn b20u*
fiïHI fel* ban ^cbonctoal een jongman ban 26 of 27 jaren/
toe be ptneeffe feer tocl merbte)met een bebenbe fiern*
bf ii uab
me enberbaeft fijnbe / in boegen bat be felffte b?ou*
fc&ettjit bte in't begin ban j]Bep tot «Delf gebomen toaoven Bem
noembe5Prancot0»©upon gebo?en ban 25e3anfon/fo- toe mijnen l^eere ben pince b?aegbe tote bat öp toa.ö/
bcuoc
ne ban peter <aupongebo?en te üiong en geljounj&t en bat bp een feer guaebgclaet of opften babbe: toaec ©e
toooj cc-1 tot25e3anfon/ altoaecbat fijnboo2noembe baberom
op bat ben pince anttooo?Dc/ bat bp fön affcöetb be*
tien
be ïleligic omgcb?acbt toa& ^efe jongman Babbe geecbe/ betoelbftem foube gemaebt too?ben. (Cegert ^tt
jpcan*
t«t$®u> ben pince ban ©rangien aengebient of boen aenbte* Betetnbeban bermaemjb fanmenljem toanbelen on* ban©*
Ent in nen ' öat ÜP omtrent ttoe jaren geleben gerei jl toa$ ban trentbeftaHtngen/bteacbterDetljuiöflaen/ firecöen* g"iim
benabetoallen ban ber ^tab/ cnflaenbeaenbe bo?e
ge^
i8ananö/^3anfon/ omalfn'er teüanbe te nomen ben pince ban befale baer ben pince gegeten babbe/ fo bp fou* öooö
fc&otm
na
entoccö'
ten
bienfte/bannomenbeboo2
3£urembo?g toagtjpbp
fpn Cofijn
genaemt bu pe <§eccetari0ban
ben <ü5?a* bc uttbomen / i$ typ bp ben pince genomen/ en be ma* ^S
©?a!ih3 be peter <£rnft ban ftëanffclt/ opgeOouben/ en albaer
niere mabenbe ban fijn pa(Tepoo?t te tifclm/ beeft e«ace.
Ofljfi!
cenenfebecen tijbgetoeefi: fijnbe Babbe albaer a\$ ben fjem meteen ftnn-roer boo?fcboten. ^en pince ge*
p?incipalen Clerb ban ben boo?nocmben 3£upege* boelenbe bat bP getreft toasf / (zinz anberss niet ban be*
emplopeertgctoeeft/ en ober fuljr bintoitë in fint ge* fetoOO?ben/ Hcere God weeft mijn ziele genadig, «®f^
toelb
ban ben <0?abe
ban ifêanffelt
en ik ben feer gequeft, Heere God weeft mijn ziele, en ^etft?
babbe gebab
boo? 'tben3egelfelbcnbeel
«Soetelaertfen
anbere / bte
dit arm volk genadig : <©efe toOO?ben gefp?Oficn f\tb' tood?*
gebient babben pafiTe-poo?ten gemaent/ en om ben benbe/ fo begofl Dp te fuiftkn/ maer §onnDeer 3[as öc,u
pince ban ©rangten bienft te boen Babbe Bp een aletn cobbaniKalbcre fijn ^talmeefter beeft fjem baftge*
bouben/entoerb tenlaetflen op betrappen neberge*
pajtfeen
met bliegenbe
b?ubfel$boo?banBet't felbe
be geb?acbt/
menenbe afbatmen
mibbel3egel
banme*be (et/ toaerbat fip niet meerfp?aö/ ban fo mijn b?ou*
felbe mat goetg foube nonnen uitceebtemen fo bepintf toe be <0?abinne ban i§toertfenbo?g fijn ^ujter / Dem
Dem bebe b?agcn toaectoe btebtenen foubenen mat- in !|oogbutt0 b?aegbe/ <©fbg fön 3«le niet fielbe tn
men baer mebe foube nonnen uitreebten / gaf boo? ant* be banben CD?itft ^|efu/ fo anttooo?be \)p/ ja/ en
tooo?be / batmen foube mogen manen eentgen aenff ag Beeft noit meer gcfp?onen. &o?t$ baec na toerb bp
op een ^tab / of ten mtnfien tnbten be fïeben ban Hu* opeenbcbbegeb?agcn tnbe falebaer Dp gegeten Dab*
jtembucg mat te berbe gelegen maren / batfe be befpie* be / toaer bat bp niet lange baer na fijnen faltgen geefï ffi
berg
boo? 't batter
3lanb genen
trocnenmtbbel
btenen mag/om
fouben. gaf. 7®m |Koo?ber focDt te ontbomen lan* be acD* ^Li
5^ocDenbeanbere
pince btemeenbe
ter-piaetfe/ en Deeft tn 't\JO^ lopen fijn anber ftnb focfettc
baec boo? centgen aenfïag te manen/ maer batmen öocr laten ballen/
en toasf alrebe be tfallingen ge* mt^Öera metfommige foube mogen behelpen/ ombebo*
paffeert/
jaberre
tnbe nebcr
fïrate geballcn
bp be ©efien/
ben bte gaenbe en nomenbe maren ban 25?uffel na Ca* ber
eenigjlro
paffeerbe
i$i enfoDPO^
nocD* mctIv
. nterin: bebalbaerom bat Bpeentge baer laten foube/ tamstoeber opgefïaen/ en op be toallen genlommen/
en be refle mebe nemen / om te toeten of be Jgeere ban mcinenbe alfo in be ^tabtf-Befien te fp2ingen bie m
25tron btemen meenbe bat <0ouberneur ban Came* bol toatersf fjfjn : maer \)p toerb bad geböuben ban mooiöec
cpn foube fijn / bcm mette felbe fegetë foube mogen be* ttoe ban be.ö pincen <©ienaer0/ bp be toelbe nocD [»«*«*
Belpen boo? pafpoo?«f. 2Hlbu$f i$ be felbe jongman anber gebomcnfjjn. §p toaötn'teerfre feer berbaeft
berfcb?ibt: maer tube ftallingen geb20tDt fijnbe/ m':
metten boo?noemben l^eere ban ^cöonetoal na en
©?annrtjb geretft/ bocöalfo ben hertog ban SCnjou en fienbe batmen bem betoaren toilbe / ja batmen niet
befer toerelboberleben toaö/ fotoerb befen genaem*
Dcm banboobbe te<©tenaerg
fïaen / bp bem
maebte
b'onberbaejv
be/ enban
fo een
ben3praneof$<6upon met b?teben aen ben Staten en fp?an
feibe/gp
fijt ee*
nen
fnoben
fcbelm/
6pf«be:
ben pince afgebeerbtgr/baer bp ben ^eere ban ,§cöo*
ten ben genen fcDelm/
netoal be felbe abberteerbe banket oberlpbenenboob toant in Debbc gebaen 't gene bat mp ben Comnö
beiafi beeft: 3©at Coninb feibebe ^ienaer^ ^en
ban ben boo?noemben hertog.
Sfilö benptneebe b2teben gelefen ö^bbe/ öeeft öp Coninb ban ^pangicn mijnen meeficr / anttooo?*
ben felben <0upon tn fijn hamer boen nomen / fo fjp be Dp- IKaer fo DP boen in 'tDuisf gebjocDt too?b/
noen op fijn bttitt lag / om ben felben be partt cularttct t inbomenbc boo2 be b02e baer bp uit gebomen toa# / erf
afteb?agen ban be boob ban ben boo?noemben Her* acnficnbc He felffie poo?tc / of bo?e / ocb poo?te/ poo?*
tog: baer opbp bemalle befcBeibljem nenlijnfpnbe te/feibe DP/ OPbcbt mpbeb?ogen/ ib fk toel bat il*
gaf: naberbanb al$f Ijpgebangen toasf/om 't feit bat een boob man ben / en toerb op be fiaenbe boet ge*
top berljalenfullen/ beeft Ijp benentbat Dpte btertijb b?ocbt tn 'tl|ut$i banbe Conciërge. m$ nu HU ban
ben pince 00 fijn beiitie bermoo?t foube fjebben / bp al ber 3Bet baer gebomen toaren / beeftmen bem ter*
bten bpfpn potngjaertof ^»aggebp öem geljab bab* ftonb onberb?aegt en geejramineert t maer DP eifc^*
be. ^©aer na beeft ben felfben ^upon/ gaenbe in bc te papier en inct/ gelobenbcna bienbpeen gebangen
man toa.07 batbp begebele toaerfjeib foube berbla* **ea
pebtcatt'e
en
3dbont-gebcben
/
alttjbsf
in
be
banb
02a*
genbeecn palmboernen / of eentg 23oeb ban be Selt* ren / be toelbe DP nocbtanS niet hete j toant DP meng* moo?"
gte/enlenenbe ban ben |)02tterben 23pbel / Ijem fel* bebeel logenenonber fommigcfabcn hie toaeraebtig t>nr*wu
ben tn be nenniffe geb?ocnt ban fommtne ban ben Uut* toaren.
gg.6»*
fe/onbec fjetbehfel banbe «eltgte. Cnalfo bemge*
%P getuigbe bat Dp genoemt toass 25alta3ar €ie* S?
feib too?be/ bat f)p albaer niet meer te boen babbe / en raertjg ban ©illefanies in 2D0urgotgne/ en bat bpo*
bat fipfjem foube bertreeften/foetfebte bP toat gelbö/ ber fejef jaren geleben / ia ten tijbe bat be $acifita*
togenbebatDpnocDftDoen.0/ nocDbouffensi yatide Dte J tieban <0ent geb?oben toasi/ ben toille Dabbe gebaa
Nn
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©e
Den ©ghtee te öoöcn en bermoojöen / en OetoijfDc I feiben gjcfmjt / fijn Doornemen beeft te bennen gegc*
ban
bat Ijp De felbe metmnge baööcöoen bP binnen ïDolc j ben öcn $2inceban parma/ cnöatöco? cenen Djtef JSJS
toao f/ ten Imife ban ^an ©Mauj/ ontrent fetf jaren DiebP02DineerDe binnen IDoojnib/ feetoelbe bp felbe Sooy^
gclcöen/mittföat lip een blote Dagge infönljanöljcb Öeeft gcpKfentecrt aen ben feiben $)2ince: maet öat me» re
\)P op De felbe oeeu amtooo2De Do?f De bectoaebten/ J""nfU
DenDe/ De feiföe uit a'lc fpn macljt tn een bo?c (tan/ tyefcnDeDatbpfeerguaujb
nemen fouDe rjet obcrD?a* ^„ce
ïan3 feögenöe : Dat Ijp toel tooube Dat Den (teen getoecfl gen
ban
De
boo?feiöe
bltegenDe
5egel07 enfö alfo ge* ban
hotuae* foaer in 't berte ban ben §B2ince ban <örangtcn/ toacc
bomen binnen öefe fïaö ban <©eïf/ toaer Dat ï)p beeft &Mmtoao" 3|an
een Die genoemt
ban©irretin
to02ö
betifpt
tin
Dat
af
S"
gelcbert
De gcD?ubte 3cgel0 ban De boo?feiöe <Ï32abe/
öe
gnfen/
S&üötgof
erban
ijnöcn wi\km$ pontlji
iiioojbw tocjhc jjCm j-cjöc / öat (jcm ntct toe beboo2öe De $?incen 't toel» bp geöaen beeft / op bope ban te binöen bcgua*
men tübom fijnen aenfïag te bolboercn. &Q becüf*
m' te bermoo2öcn. ©00210 baD bp binnen D?ie jaren ber- fee
af/ Dattec geraöen toojD Dat bP fouDe met Den Jgee*
(foi.«o toacrtëberftaen Dat Den Coninbban ^pangienbon;
reCaron trecben na ©janbrtjb/ en ban De felbe 3e*
nifTegegebenbaööc tegen öen feiben $2inee ban fjem gels
gebcn Den Höaerfcbalb ban 25pron/ en anöec
teöoöen/ toaer Datbp toare/ toaerombp uit2Sour;
goignien berttoc ben taai* / en bertoaeciS ober genomen öieöepartpe bielDenban toijlenmijn J$eereöen Jgcc*
metmeiningeomtfclfbebonmfle metterDaeD te bol; tog ban 3Cnjou : maec fo Den feiben hertog oberiep
bitngen/ De toelbe toag in De tnaenö ban ,§p2örbele Den toaov fotocrö öptot fijn eigen becfocb toeöecge*
banöenjare 1581. IBaerfo lip binnen De fïaö ban %iu fonöen tjectoaetö-obec/ ö2teben b?engenDc ban öen
rembojgin De rnaenöban flfêaerte genomen toao/fo boo2fetöen i|cerc Caron/ fotoe! boojDen $2ince al$
ï)002öebp öaer fcggen Dat eenfeber 25ifcaperDcn felf= boo? öe Staten/ bp De toelbe fp öe toete bregen ban
öen $2tncebermoo2t IjaDDe/ toaerom Dat Op bem in De Dooö ban fpn 5ïllte3e/ entjeeft ban Dien ttjöboo2t$
öen Dienft ftelDe ban een Die genoemt toaö fan Du alfemiöbelen bebaebt/ om fnnen aenfïag te bolb?en*
f^ë/^ecretaritf ban Den <©2abe ban 3(13anffelt/43ou> gen/ maerfo bpgeen bcnuamerbonb/ Dan ban Ijem
berneifr ban 3lurcm&o?g: maec namaeld berftaen-l te Doo?-fr bieten / of al0 bp fouDe na öe pjeöicatte .
öcDatDen boo2feiDen ^2ince niet Daböe bermoo2tge
gaen / of als bp beneDen fouöe bomen eeten / of aio? ijp
toeeft / bP nam boo2 ftem / toatter bem 00b af bomen na Deneeten fouöe uitbomen/ fo ïjaööe bpöetf Dacgg
moebt/ fijn boo2feiD boo?nemen te bollmngen / bopen- te b02en ttoe ^inb roeren geboebt/ en Deeft [jet een
bc Dat tip Den beguamen tyD fouDe bjaec nemen om gdaöen metö?ie bloten/ en D'anDec met ttoe/ toaec »0ïicrfti
öieiSte öóen/ alö Den <©2abe ban iBanffelt fouDcin af öat bp 't gene öat met D?te gelaDen toasï/ op Dien Sfmii.
öen Steger toefen / ontrent cenige plaetfe öaer ben Dag geloffet beeft op öe 2$02|t ban Den boo2feiöen rorrmcti
§i)2ince toaer/ en öat \)p öeimelijb fouDe ban bem gaen/ ï^jince / en mits* De toeice Die öe igellebarötertf ge^ Jgfjjj
Cembeinfenöe Dat bP ban DcjS ^incen ïteligiebjaer/ Daen baDDen/ baDDe ^p fjet ttoeöe niet mogen af* btn
en Dat bp fommigebliegenDe5egel£fouDe pjefenteren febteten/ öetoelb bemfeec becö2ietelüb en leeö toa0/ pjince
geD2ubt in root toafcb metten fignet ban Den feiben berfebcrenöe Dat bp alDien bp tegentooo?Delijb toaec fl«'
<Z32abe/ en baöDe Dope Dat bp cenen toeganb fouDe Duifenö mplen ban bier/ öat ÖP fouöe fjectoaecsf-o?
toinDcn in 't ^of ban Den feiben $2ince / om abï tijö en bec toeöec-becen / om te berbolgen De öooö ban Den
fïonö fonDe geben/ fpn boojnemen te toerb te fiel* feiben pjince. <©efe faben too?öen getuigt en ge*
ïen en te bolb2engen acn Den perfoon ban öen $2tn; fcb2eben bp Den feiben <tf5craert/ in De l^amec ban
ut met bet minfïe perijbcl Dat bem mogeltjb toaer. Den Conciërge/ en obec bem to02öen gebonöen
3$olgenDe Dan fijn berouöert boo2nemen ( Dat 3bn fijn ttoe blafen Die toat opgeblafen toaren met een pijp*
eigen tooo2ben) fo beeft bpober jacrin ^©eöemaenö ben/ om De felbe boojtg op te blafen/ Ijopenöe öoo?
oojlofberfocbt aen öcn boo2fcb2eben Du f&ë / Die btn- miööel ban Dien te geraben ober öe ©ellen ban Dcc
nen^tefïbJaj^/omDat bpgecnffbijnfelfag/ banbe ? ^taö. ^acr-en-boben baööetjp beel meec p?opoo*
ijuamelijbcr te mogen geraben bp Den boo2fcb2eben ften/ (trecbenDe tot Dien einöe/ öat al öaöDeDenfel*
0?ince/ om Dat De boo2feiDc ban JlSanffelt toeöer= ben $2mce 50000 brijg(ïicDen omtrent Ijem gebab/
om beeröe na 3Ua*emb02g: niet te- min fo öe b002- fo berre alö bp IjaDDe mogen omtcent beni bomen/
fetöeöu p?ë fijn|ïéec(ter enCoftjn ermtelijbop bem öat bp 't feit fouöe geöaen baDDen / ja nocb Doen fou*
berfotfjt/ öat f\p bem fouöe bolgen/ bopenöe/aïfo De / toant bem feec leet toatf Dat \\p niet D00D toas ( ge»
ïie felbe Du $ïé bem toijö maebte/ öat Den <©?abe lij&nvn bem toijö maebte ) en geb2aegt bebbenöe
«O2t0fonDe tbcDer-bomcn in öcn ïegec / ja binnen een of bP geguctd toag / fo \\p beeftont ja / bP boegöe Daec
roaenö / en fienöe Dat t)p öe fabe uitflelDe / [)p Dacbt ee- bp/ Dat bp feec bujDctoaov en Dat bpöe DooDnietfou*
nigen ttoift tegen fijn bóojfeioe jiEeefïer te nemen / om De mogen ontgacn. *®an na toefenDe in öe geban*
ban bem te mogen fcbeiDen/ mits1 Dat npaltijög tot beniflTe/ beeft t)p op becfcbeiöen cetfen bebent/ en
fijn boo2nemen gcDjebcn to02ö / maec bp bonDc geen
tot in De Dooö Daec bp gebleJöen/ 't gene Dat öiec na
oo^of brögen. <©at fjpooh naDec-banö gefoctjtbaD- bolgt.
ie uit Üuremb02g te bertcecben/ om fijnen aenfïag
€en eeclïen beeft DP / boben 't gene öat biec bp?en 2&d«n'
te bomen berbolgen/ maec öat aljs Doen fijn boo2fet*
/ Dat bP te't bon*
gcfcb2cbcn ifS/,igongepijnigt
öejUieedec bebonD/ öatbem uitfön biflc 450 bro= nifTcbanbpecn
moo?
mo* ff*
pjince boo?feiö
miDDelDen berblaert
nen geftolen toaren / en Dat bp (op fcatmen op bem genöoöcn / niet naDDe gcfien Dan binnen bijf maen* *n$in
Oeen guaeö bermoeöen fouöe nebben banbefc Dicfte)
gen/ n{^,
gg*
maec toel Dattjp
bertoaecg/
Den Dat
iiaerom nocï) bjag gebleben m Den boojfeiöen öicnuV boe
bo?en openbaerbjb
ban te baDDcij02enfeg
bet ïn|geberlanD
niet-te-mtn fo 't felbe gclö toeöec gebonöcn toa^/ ijp toad uitgeroepen. $%p feiDe Dat bP in De maenö ban
foebt alle miDDelen om bp Den b002feiben $2incc te lilScpe laejïleDen bier niet meer Dan acfjt Dagen toa£/
geraben/ fo op Dien tijö De 3Balfe benDelcn Die &tn= en Dat bp binnen Den feiben tijD Den boojfeiöen aen*
nen 3tucemb02g lagen/ in $cDctlanö onrboöcn toa- (lag fouDe bolboert beboen/ fjaDDe bP beguamen tijö
ren : maer t\p toerö tocDcc belet D002 De fiebte ban Den gebaD/ en cenige bope of miDöel gcfien ban te mo*
boo2frfj2eben Du p?ë / De bjelbe gcDueröe acljt Dagen gen ontbomen. m)at {)p na De Dooö ban öen $|ec*
boo? Sjerfmifle/ entoa^ 14 Dagen öaer na om toc= tog ban Sfinjou fijnen ötenfl geboDen UaDöe om öe
öec tot bem feiben te bomen. (€en laeften beeft \)p b2ieben te blagen ban Den boo2fctDen ^eeceban 4Ta*
tnmaaecte laeflleöen banfün boo?feiDe jlBcejlec 002- ion / ten etnöe Dat bp fouöe mogen bevtoaertf obec
ïof genomen/ enecc öP bettoaecjU obec guam/ i$fbp bomen/ om fijn feit te uolbomen: Dat bp 00b iioü
öcreiH tot (€rier/ toaer Dat fjn in bieebte bcrblaeröe fijn feit üaDDe te bennen gegeben Den feiben J^eece
aen cenen gjcfuijt / Die bem bielD in 't Collegic ban De Caron : toant bp fnn opjeebt en goeö tjerte beel te
3jcfuijtcn tot (Crier/ alle fnn opfiel en boojnemen/ toel benbe/ en Dat bptn Dit^lanö met geen menfeïjc
entoonöebem öeboojfeiöe 3egel0/ bem biDDenDe Dat ter toerelöban fijnen aenfïag gefp?oben baööe. ^at
\)P fuljc fouöe fecreet bouöen tot paefleben / en m Dan bp Dcgöacgg te bo2en öen toille tJaööe gebab om öen
feiben aenfïag te bolb2engen/ recfit op öen noen/
't felbe te bennen geben
boo2feiben <©2abe
IRanffeU. <Dat Dp 00b/ öen
bolgcnöe öcn vaeö ban ban
Den , maec ftenöe öattet niet mogelijk toa^f te ontbomen/

584fo- Baboe Bp

Oorlpronk der Nederlandfe Beroerten,
fulrniétberben befïacn/ maer bat Bp op
telen Dag/ niet toillenbe langer toeben/ BaDDe bajl grepen toa& 3£aer-en-boben/ bat De felbe ban 3ïf; ™afb'nö
Bem BpnocB
boo?Daer
Bielbtoeecnige
boo? Bern genomen Dat te Doen/ toat pcrïjbel Datter foniebïlle
en fienöe bat
fo feer
gemoetftoarigBeben/
toas$/ ö^^ft Jjc£155
oon morljt toefen/ ia alBaööe Den $?ince omcin* Bem gefetD: <©aet Benen mijn fone/ifïDat gpbit feit
geit gctoccfl ban ?oooo mannen/ bat BP 't foube I bolb?engt / ben Coninn fal u Boubenal 't gene bat
geDaen bebben /en Dat BemleetiS/ Datljp mijnree' |Bp gelooft Beeft/ en gp fult eenen eeutofgen naem
re be p?ince niet Beeft ter boob geb?ocBt/ maer Bebben: toaer op De felbe <6eraert feibe/ bat BpBoop*
bat Bern niet leeb toatf'tfelffre befïaen te Bebben/ja te Bem felben fo toelte bcinfenbanber ïxeiigtetc toe*
al toaer BP ober buifmb mijlen/ bat BP niet foube fen/ batBP foube mogen bomen in ben bienfï banee*
bertoeben ban te pafferen geberebten/ ribieren/ en ntg ^ecretariöV enbp fulbenmiDbel beguamen tjjö
alle ftoarigöeben ban toegen om fulr te bolb?engen/ te Bebben / ban te p?efentercn eenige b?ieben om te on*
maer aengaenbebe 3fefujjt ban €rier/ Bp feibe ais Derte&cnen/ en bat BP alti ban in Bet te&enen foube
bo?en. ^aer-en-boben / fp^eaenbe tot b'een en b'an^ ben $?ince met een ^agge Doo?ftebcn. $a bac BP *£ .
bet/ fo fdbe Bp: bat Bp in ©?anferij& 5ünbe/ nocB gepjjnigt toa#/ fo feibe fjp nocD/ bat Bern niet leet „„^
bag/nocbnatfjt geflapen bonDe/ fofeer toerbBP ge* toaov bat BP befaht op ben perfoon ban fijn <8xctU fiabg««
quelt ban be begeerte ban 5(jnen aenfïag te bolboe* lentiebeftaen Babbe/ en in bienbat nocBte boentoa* 6frou»
ren /ja op batBP foube mogen toeber gcfonben too?* re /batBP niet laten foube bat te Doen/ alfoubet Bem
ben / fo Beeft Bp ttoifl gefocBt / en gebocBten tegen boften buifenb lijben. <$pben i? Dag benenbe Bp/
be ïDtcnaerjef/ en in bien bp op befe reife geen mib' boben bat boo?feib is/ bat bc boo?feiDe ban Won>
bel Babbe geljab om te bolb2ingen/ BP fouDc toeber lebflle jjèm gelooft Babbe/ bat ben §3?inceb.an par*
geneert Bebben in ©?anbröft/ en Bern geboegt Beb* ma Bem foube befjiiïpig fijn/ bat ben Conina ban
bm bp eentge «©emeinte ban be religie/ toaer bat ^pangicn Bem foube BouDen 't gene Datter gelooft
Bp Bern in ful&er manieren fouöe geD?agen Bebben/ toas Bp 't bonniffe/ en batBP 't felbe feit befïaen Bab* ïjet feit
batBP eenentoeganb foube geïjab Bebben bpbte ban be om rijn te toefen: bat ooö befelbe ban $ffonle*
tefieb&cw
ber €onfifto?fe/ en bat Bpfo beel foube gebaen Beb* biïle benfelben $?inceban $armagetoont ftabbebe T3L
ben/ bat BP foube bernregen Bebben b?ieben ban boo?fe*be jegelö/ Die Bp Bem toeber gaf/ feggenbe geDaen
recommanbatien/ om toeber te bomen Bertoacrtf- batben$?inceban$arma teb?eben toaö/batfjpbie
obcr/ en bp befen miDDel ecnen toegann te Bebben/ foube geb>uiben/ maer Dat gefloten toerb/ bat boo?*
om 3ijnen aenfïag tt licBtelijaer mogen bolb?engen. taen be 3e(ïel.ö ban ben <0?abe ban ffêanffelt/ niet
^o Bp ter bann Babbe getoeefl / en oob eer BP op be meer fouöeu ruit tojjs gefneben too?ben/ en bat BP
banft guam/ fo bebenDe Bp/ bat BP fpn feit te feen* fnnen 3egel foube beranberen/ op bat fijn bliegenbe
nen gegeben Babbe binnen ^oo?nib / ben ^octoo? 3egeI0 fouben onnut toefen: en Beeft befelbe ban^If*
in ber <0obBeib / 25?oeöer <0erp be |Binneb?oeber/ fonlebilleBcmgeraben/ batBP&omenbe binnen 2Cnt«
«eftwt enbatinbemaenbban SiBeertiaetfHeben/ bpbetoeh toerpen fo berre BP geleiö toace boo? be ^eere ban
£me> ** na bat BP gepijnigt toaS/ Bp oor gebleben t$: fo éSint aïlbegonbc/ bc felbe 5egel£ Bcm foube togen:
men tot Bpuu tocberom gepjjnigt toerb/ bp feibe/ foBP een DatBP ooubomenbein eentge ^tabfpn 3egel^altijb$f
etgenss becgbe/ tk BP naberBanb ginu Balen, ^at
-ah aen arm gefelle toaov en foebenbe eenig goeb te ber*
:en
brijgen/ Bp eaf ben p?ince ban ^arma be fabe te ben beo?fetben 23?oebec Cferp/ fijn boo?nemen ge^
HBfane- hennen/ be toelbe ben ilaeD^Becre ban fHffonlebille Boo?t Bcbbenbe/ Bcm Beeft gefeib: aengefien bat BP
1:0, ;■...;
Bern op bit feit b?eber
i^open* Beeft geo?bonneert/ om met
feit te' bolboe?
Babbe't enboo?feibe
boo? Bern
uea re te fp?eben/ befe na bat BP Üem Babbe berBaelt be ren/
bat BPgenomen
't boen foube/
Beeft Bern fijnen fegeti
IcDSdtperjjhelen bk baer in gelegen toaren / Beeft Bern gefeib/ gegeben/ en gelooft batBP <ï5ob boo? Bern foube bib*
bat BP öen Coninb ban ^§pangien foube eenert ben: bat oou ben giefuijtban (CrierBem biefgebjr ge?
groten bienfl boen/ maer tn bien BP acBerljaelt looft ijabbe/ feggenöe: bat BP fouöe gefïelö too?ben
toaer/ bat BP Hen pince ban ^arma niet foube in 't getal ban be iBartelaerjS/ in bien BP om befen
aenflag fiojbe: batBP ben naem ban ben felbenSe^
toiJlen beb?agen: en op beftoarigfteDenbanbentoe* fuijtniet tof ft/ ban bat BP Regent toasS ban be Colle*
ganb in't^of ban ben pinre/ Die befelbe ban3fif- gie/ rojS ban bertoe/ en bat ben felben ^efujjt ban
«aböe fonicbille Bern boo?Uielt/ fouöe bpgeanttooo?b Beb* Dit feit gefp?oben Babbe met bjieanber pecfonen ban
\llfZ &cn / öat BP Bem felben foube noemen 5f ranfot^ 4Bu*
5ijne Coïlegie. ©olgenDc be boo?feibe belijbingen/
ommu pon/ befoon ban eenen f eter (©upon/ 25o?ger ban bpMt toelfie Bp Beeft gebleben tot tn be boob/ toerö
wröen 25cfan5on/ bieBier boo?tijö!Ster boob geb?ocBt toerb Bp geco?beelt en bertoefen/ na inBouben ban tien
feSSlf* om be ïteligie/ met confifcatie ban fijn goeDen/ en
top Bier
berBalenal fullen.
oniewi bat B» atö een arm gefelle/ en luttel goebsf Bebben^ bonmffe
te ban befebatbaeb/
liepnaterlïonb
be fïab 't<©erucb*
ban 5^elf
<6erefo?be
b?agenbe tot
Bert obertrecben
feer goebfoube
/ o'ofeReligie/
be
*•
boo?
/
en
baer
toa£
een
groot
rumoer
in
be
felbe
^tab/
in l^ollanb/ en
meerbe
be #oo?ten toerben terfïonb gefloten/ elu berbloefe^
gaen in't^of ban ben boo?feiben p?ince/ toaer bat te befen bof en |fêoo?Der: ^ejS anberen DaegjS fó be
Bpbeboo?feibe 3egeI0 foube p?efenteren/ om Bern fel* ^?ince gebalfemt/ en Beeft alfo op fijn bebbe gelegen
"®e toelbe be felbe ban
ben aengenaem te maften.
befien/ baerbe?
aCffonlebille feer goeb bonb / bk Bem bermaenöe bat batbempberbietoflDemocBtfeomen
Ie buifenb tranen boo? be gene lik Bern guamen bc*
Bp fijn boo?nemen foube bolb?engen / Bem bibDenbe fien
geflo?t fpn : toant BP uittermaten feer beminö
bat \p ben ©?ince ban $arma niet foube beb?agen/
m
^tince en bat ben felben $?ince niet fouöe nut toefen/ bat iögetoeefl/ alöoit p?ince ban fijnen tpe moebtbe?
om®m> bp Bem foube meloen. ^e$f anberen baegs Beeft minb toefen. öitBft gene in befe acbtien25oelien ber*
mai»a öp |-onlJÊÏ. pijnigen beöent/ boben bes boejfeib \$i Baelbis/ banblaer genoeg blij&en ban fijn groot ber?
€r* flanb/ toijgljeib/ grootmocbigbetb/ geflaDigbeib en
SSiuirt bat BP'SbaegSte b02entoas bomen fien/ of fijn
beö^asen fellcntie beneben toaö gebomen om te eten/ en fien* gebulDigljeib/ bk Bp betoont Beeft in alle 3fine ba*
fö*
be bat BP ober maeltjjb toaS/ fo Beeft BP »n fijn Ber* ben/ totten leften toe: Bp i^getoeefl benmeefïgeer^
berge gegaen om fjjnttoe roere te laöen / DieBP Bab*
p?ince t'n gtöeel €B?ifïenljeib in f«> mattt
be Bangenbe aen 3ijnen riem/ op be flinber 3Ö0c/ permenteerben
ben ban &tate/ 'ttoela niet te bertoenberen toatf/ gj««
latenbe 3ijnen mantel Bangen op berecBte fpe/ om aengefien batbp ban jonr op toa0 opgetogen in be ua- tan3im
batmen foube min acBteröenbens Bebben: nocB mer ban ben Öeifer CarelDe bjjfDetoel negen iaren boojrera
feibe Ijp boo?tS/ Boe be boo?fcB*ebcn ban Sffonle^ lang/ en na-ber-Banb in 3ön eerfïe BrpgiStocBten / Beb> ?/»»«»
bille/nabat Bpmet Bem ban be fabe gefp?oben Bab*
bebtent/
en bebclen
tommanbementen
benbe grote
oub/ p'
n jaren
maer omtrent
bat BPtoefenbe
bel Bem geloofbe befabe te berularen aen ben ^?in* jafulr
te ban parma/ betoel&e gebaen Bebbenbe/ BP Bem ban ben tteïfer gefeo?en en geftelt \t getoeefï <6ene*
(w.«o berblaerbe bat ben felben p?tnce ban parma befa* rael ban ben Steger ban 3üne Öejferltjbe jjfóajefïeit/
m p2 be goeb bonb / en inbien BP bat bolboerbe / bat BP 8e* baer toeBp in 3ijne abfentie bp 'oen ^ei^r ijs gep?c*
?3«> ntam foube ben loon bie in'tboo?feiöe bonnifle öe* fereert getoeeft boo? feer bete peeren, ban prote er*
. baren
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baremfjeib/ aïiStoaren De <0?aben ban 5©offu/ %& tofogen Die Bp De Staten en grote peeren en bêrfo*
laing/ €gmomv ffêegen en ban SCrenberge/ mitf- nagien/ nanmen
De£ SlanDjS/
fo Dibcn
mem'gtoerben.
3jjn Croot
berfïanb
/ toiisB? iD engebat
boo?-n
gaDertf iBarten ban Jïoffum oub öiDDer: toantbe Beeft
Mtiftt alrcDe geerperimenteert BaDDe toat in Bern fiebtigbeib merben: maec BP Beeft/ ieiDertoete tiJDj*
toag : BP D**ft oob beDf ent De «Boubernementen ban te blein rrcDit gcBaD/ enig meeftenDeeün 3i)ne goe*
25curgoignien/ ^ollanb/ SüelanD en atrecBt / Daer De raeDfïagen niet gebolgt getoeeft: toat D'oo?fa*
pöilipsf Be Daer ban getoeefi t£/ bebbentop bieren Daer aen3pnDe D002en Den
toe gecommitte
ban Staten:
öaeöCom'nfc
/ DettoeDe/
^pangienert
ban
getoefen en berBaelt. <§ijne blocbbelD en boc:ftcB~
Bp té ooft een ban De <£5ecommitteerDe getoeeft ban tigBeiD fó fo groot getoeeft/ Dat bp 00b beeft toeten
Denb2eDe-BanDeltuflïöen be «Comngen ban ©?anb* te bernemen bet alberfecreetfïe Dat Den Coninb ban
rijft en j§pangien / altoaer BP uit monDe ban ben «Spangien totacbterDeel banbefe EanDen boe? Bern
Coninb IgenrfcujS berfïaen beeft/ Dat De Coningen nam / gaf penfioen aen eenen ^oban De Caflilia boel
ban £>pangien en ©janfirpb tfamen gefloten Bab- omtrent tien jaren lang/ De toelbe toefcnDe opperben/ om allé De gene Die gefufpecteerDe toaren ban Clerb ban Den ^ecretartè £>apa£ Bern aUcsi toifï
De Religie fo in Bïanbröb au? Defe 3lanDen en obec te laten toeten / toat Den Coninb ban &pangien op
alDoo?De ganfclie CljjiftenbeiD uitte copen. gin Den Defe SlanDenboo? baDDe/ Daer na bp Bern Dan fom*
jace 1^66. a\$ Defe (Croublen in De $eDerlanDen tijDtftoift te reguleren/ om'tfelbe boomemente flut*
eetrfl op fïonDen / i£BP ban De ©ertoginne ban par- ten : ban gelijben t\p onDec De bienaertf ban Den P2in*
ma föegenteen doubernante «©enecae! ban De J|e* re bén Parma 00b eenen BaDbeDie Bern De fetreteit
bedanDcn/ gefonDen getoeefi binnen 9flnttoerpen/
tegen Defe 2£anDenboo?genomen
toerDen penfioen
t'eiben.S
toïftteabberteren/
Diebp oo&een merbelijb
^ollanb/ ^elanDen ötrecBt/ altoaer Bp 3Pn Debofr Die
geDaen Beeft/ om De trcublente Doen ccfferen: maer toas gebenDe. 3&002 Defe miDDelen ftceft Bp ben Co?
alis ijp Daec na berfionD/ Dat fijne Dienften Den €0* ninfe ban «gpangien groot afb?tuh gebaen / en uitter*
ninb nietaengenaem toaren/ en Dat BP berffonD bat maten grote frbatten Doen confumeren/ en belet Dat
ben Coninb ben hertog ban 3Jlbain Defe $eDerlan*
uit-fo toeinig beeft bonnen
Bp met fo grote Beirlegerss
DentotlDe Doen nomen meteen grote BeirftracBt ban cetbten/inboegen
Dat ooftDeConinbban
^§pangien
^pangfaerDen/en merhenDe Dat De peeren <&}& meenDe/ Dat Bern/ om tot 3tjn becmete te bomen en
ben ban <£gmonb en igooine niet gefint toaren / om Defe HtanDen en De0 felfë <©nDerfaten onDer 30"^ Beec*
niette bulpe ban bare biunben Den felben hertog fcljapppe en flabernpe te b?engen/ ntet anber# ban no*
ban ?f!ba met fijne ^pangiaerDen uit De üanDen De toa^ Dan Defep?tnte ban bant te Belpen en ban
teïjouDcn/bennenDe De0<ffonim gemoeten Dcg^cr* ,Bet leben teberoben/ niet eens* DenbenDe/ Datgelp
togen ban 2filba tojeebbeiD / fo Beeft Bp BenluiDen «0oD Defen pntice bertoebt BaDDe om jjjnetpjannpe
getoaerfebout BebbenDe 3ijn ecempel te boigen / fij- tegen te flaen/ en Defe Eanben en ingefetenen Dooj
ne goubernementen en Staten berlaten / en De feU- 3Öne «©oblijbe Bulpe te befrBermen/ 00b anDere tot
be in iianben ban De ^ertoginne boomoemt ober« gelpen einDe te bertoecben: Daerom Bp 00b foDani»
geflelt/ eniö na ^uitflanb bertrocben in bafle me* gen barbarifen ban / pjofcriptie en fententic tegen
ninge om Bern in rufïe en b^ebe bp fijne fcunben te bem Beeft laten uitgaen : belobenbe te Doen geben en te
fjouöcn en Te leben: Dan ben ^ectog ban %m a\
boo2 De gene Die Bern ban 't leben beroben
Uier in De SlanDen genomen fijnDe/ en fo to?eöelnb furnieren
foube/ Daer toe boo? 3jjne eefgenamen ingronDe ban
DanDelenDe/ Dat BP niet alleen De 45?aben ban€g^
of reDe penningen t'fijner beureen optie/ Defom*
mono en J&oome/ met bele ^eecen en «EDelen tec erbe
gouDenbronen/ belobenbe boben Dien
ban
me
D00D bjacBte/ en uit ben üanbe DeDe blucBten in Den genenïyooo
Die fulb een moo?DDaDig (lub fouDe aenrecB*
baHinbfcljap: maec Dat BP 00b alle fijne goeDeren tenteannobiliteren
of€Deltemaben/ inöicnljpban
aen tafie en confifgueerDe/ en boben Dien 3öncn fo* genen 9ïDel toare/ en fo UerreDe felbe eentg Delict
nc Doemaelö nocb feer jong toefcnDe / en tot Eoben of misSDaeD gerommitteert BaDDe (Boe groot De fel*
ter fcbolen leggenDe/ DeDe gebanbelp toeg boe*
Bern De felbe te fulien berge*
ren na ^pangien / tegen De# Coninr eeb en De &U be foube mogen 3ijn)
Defen goe*
bilegien ban ffijabanb en ban De öniberfiteit / fo ben. 3flfo beeft De felbe Coning niet geruft
Denp?ince ban Der toerelDte Balpen/ BfbbenDetfel*
Beeft BP Daer D002 oo^fabe genomen De toapenen betotbiberfetijben
berfoebt / alie? namentlijb: binnen
ter BanDen te nemen tot Defénfie ban 3(jn eere/ 3tjn ?finttocrpenDoo? giangiauregupoebojenban 25ifca*
leben te bcfebermen/ 3ijn goeDeren toeberomte nrij/Daec toegeb?acBt 3ijnbeDoo? SafiJac b'Sflnatfra
gen en fijnen fone te bertoffen/ en fó tot Dien einDe pen
^paen^ hoopman / Die mette <@fficiec$ ban Den <&o?
met een getoelDigen Segec in 't^KanD gebomen om ninb Daec ban geBanDelt BaDDe: Daec na binnen 25;ug«
Den i|ectog ban $!lba te beficijDen en fïag te lebe- geDoo: êSaJfebo en 3pne complicen: nocb 00b Doo?
ren: maec De l&ectog 3ön getoelt b?efenDe/ Beeft eenen peb2o ^o?Doigno/ meDe binnen 28nttocrpen
Den fïag met bo?ben toagen / en Bern flerb begrabem (fo€manuel ban useteren fcBJöft/ Boetoel tb Dtese
be omtrent maae(iricBt/ fo ijs BP genoobfaebt ge* aengaenDe niet feberö Bebbe bonnen bernemen ) me*
toeeft 't=Hanö toeDerom te moeten ruimen. <©aer De D002 eenen jpranfen Capitein ie 45otB genaemt / Die
naberfocljt 3önbebanDe boomaemfle ban Den 3tan* 't felbe notbtans niet Beeft toillen bolb?engen / Bcbbcn*
be en beroepen 3fjnDe ban De p?nicipaeï(le Segeec* De'tfelbefelf0 aen Den Dag gebjaebt/ en tot 3tjnDooii
berg ban De ^teDen om 't =HanD tegen De tpjannpe toe in Den Dienfl ban Den #2tnce en EanDen gettou
Der «SpangiaerDen enDejï hertogen ban SQlbate bo
menbebjpen/ fotjf BP anDermaelmet een grote Bcir- blpbenbe : al# meDe tot ©liffingen D002 een hoopman i*^
genaemt
nan$ t^anffoon/
anbere
in 't
5§n gebomen
of ban DebeBalben
toelbe men
geneDiefe&ec*
ftracljt in 't^anD gefiomen/ maer fo Bern in beiDe IteBt
Defe getoelDige BeirtotBten De toegefetDe Bnlpe fal- BeiD maec alleen P2efumtie Beeft geljaD/ tot Dat ten
geerDe/enbpfonDer DatBP BemberlatenDe op De toe- laefl en Dit moo2DDaDtg fett / D002 Defen fnoDen en ber
gefeiDe Bulpe ban De Coninb Carel De negenfle ban bloebten frBelm/ tetoegefó gebjarbt. <©e pincet j$
3S>2an&rtj&/ De grote en fcbjicbehj&e moojb binnen Dtbtoiltf geraDen getoeed / Dat BpBém beiecbenoojbe
©acijö gebeurbe/ Daer Dooj 3ön beffein geBeel ge* te toacBten: maerBp feiDefulc onmogeïjjbte toefen/
b?ofeen toaö en eenen anberen plop nam/ fotóBP Doe ató Daer een té Die getrooji iö metmpte fierben/ fo
tn ^ollanD gebomen/ en met feer blefne miDDelen fieeft Belpt geen toefiebt / Daer in ober eenbomenDe met $&
Bpmetbuipe ban De Staten ban ^olianben aanD neca/ De toelbe felbe/ Bp 10 %eece ban u ïeben/ Die
fo beel jaren Defen fo grootmacBtigen Coninb ban
^pangten/ Die ban alle be toerelb fo feec ontfien 3ön eigen leben beefmaet. 3&efen p?ince t'0 gebo?cn
getoeeft te ^«lenbojg in 't jaec 1 y ? $.Den 14. 3Cp?ib0 :
toatf / tegen gefiaen. gjiies? toat Daec na gebeurt tó Bp
BaDDe nocb bier geb2oeDer$ / Daec ban BP De ouDfïe
feDert De ^nr ificatic ban <©ent/ tot 3ön D00D toe/ toati/cn feben fufiec0/3ün babec toaö 00b genaemt
Bebben top tontiufrig berBaelt: aen De berfebfibene
Difcourfen/ öaranguen/ pjopofitien en toaerfcfiou* W illem <ö5?abe ban kaffan : 't pit nfbom ban <&can*
gten en fucceffie ban 't $ufó ban Cöaion / toaren Bem
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aengeftomen Dooi teffanunt en mafttnge ban den
Ifetnte SïeneOc Cnalonfijn «Donté^enrift ban^afc
fau eenige fone. <£>2ie ban fïjnc broederen / nament*
i[ift «02aben 3[odctoüft/ Südolf/ en l^cnrift/ bebben
in oefen jleOcrlanöfeu fmjg baer lenen gelaten. 3&en
bierden/ nainemtijn <02abe San ban J^affau / |)c«ft
bem ooft eenen tijd in Dele oo?ioge laten geb2uiften/en
té <0ouberneur ban 't hertogdom ban Gelderland
en
<0?acf)"cfiap
ban ^utpben
en té daer
na 'ttoederom
tn 3&uitfiand
gercijtge&ceft/
en tot vDiilenburg
oberleden/den 8 <©ctob2té i6c6. oud 71 jaermin
feg toefcen en d?ie dagen: ban fijne Hinderen bebben
Ijen ooti bier gebjoederöin defen 5ücderlandfen ftrjjg
begeben / namentltjft a©illem/ PbtW/ <£rnft/ en
ELodetorjft/ die top inde nabolgende 2öoeftcn t'fynec
plaetfe f fo 't God gelieft ) fiillen gedenftcn : alleen ban
den oudfïen ban de bier bebben top eentoe mentiege*
maeftt/ en té jegentooo2dig ban defelbe biet* oeb?oeberg maer eene meec in 't lebcn. <©eö boo?f5 p?fncen
^ulterg fijn alle aen trcffelpe «Efcabeti geljutoelpt
getoeeft. ^ijne moeder té getoeeft ©20iitoe 3]ultana
<02abinneban,§tolberg/Oetoelfte 2§nno 1578. até
fp 75 jaren oud toaov gefien beeft 113 Htnoeren en
•^ ftindg Kinderen uit baren iijbe gefp2oten. <©efe boo?*
aa S" ftf)2eben $2inceban <0rangien beeft bier $=>uisb20U;
attüieii
toen geftad : d'cerfte té qeboccfï de eentge ^Docljter en
lOUtoeil erfgenaem ban fÈartmtüaen ban €gmont/ 45?abe
o hm,
ban ©tippen/ 3Ieerdam/<|c. bpde toelueljp getoon;
ïcrcü.
nen beeft ttoe «moeren / namentlp een fone / genaemt
Pttitpg/ die a8 jaren ïauge tn ^pangien geban*
gen té getoeeft/ en Sflnno iw doo? boojbtOdenban
3ülbertu0 bari <0ofrenrp ( fo men feiö ) fijn b?pf)eid
berftregen beeft/ en té getrout getoeeft aen€leöno?a
ban bourbon pinceffe ban Conde / en té in Oen jare
1618. defertoereldoberledenfonder Kinderen/ en een
«Docftter/ genaemt Ifêaria/ geljout getoeeft fnnöe
aen $ftilipö <©?abe ban üoïjenlo : fijn ttoede tjuté*
b20u toaö Sflnna / eentge dochter ban J^ertoge |Bau*
dtj Ceurbojfl ban ^aren/bp detoelne bp d?ie Hinderen
getoonnen Deeft/namcntltjb eenen fone/genaemt iBau*
ritiusf/ iegentoO0?ötg ^jtneeban «örangien/ 43?abe
ban^affau/Uc. <aouberneuren€apitein *©enerael
ober öe geunieeebe J&obincien/ geboden tot billen*
burg ben 15 |Sobemb2té 3Cnno 1^67. enttoebocb*
teren/ namen-lijft %r\m/ gebutoelijbt getoeeft fijn*
be met <©?aef asilbelm ïoöetoiclj <©?abe ban l&afifau
<iBouberneur ban ©2ieflanb baer <©omö fone / lik ge*
(tobentében 13 giunp i?88. enleiö totjrecubjep
ben in 'tgiacobtnen Cioofter in een Cjecrltjbe tombe
begranen / en isi be boo?noembe <©2abc 30il()elm %fr
öetoicö in Oefen jare i<Jxo. in^umomeDeoberleDen/
en dEmilta gebout ftjnbe met <gmanuel ^2tnce ban
$02tugacl: fijnberbe bui0b2outoeté getoeefl Ctjarlotte be ^ourbon/ZDotDter banben ^ertog ban JlBompenfier/bp be toelfte ftp fe0 boebteren gep20treert Ijecf t/
namentlijft Eoijfe giuliana / gebout getoeeft fijnöe aen
l^ertoge Jrebericb bebierbe ^altfgrabe bp ben tniujn
€eurfur(t/<Êlifabet/geboubaen hertog ^enrift ban
25ouillon/©tcontebe (€ourain/$c€atïjarina 25elgica tiS gebout aen pjilipg Hoöetoijft 4B2abe ban iga*
nau/dc. flanö2ina tsieen 2tbiJt(Tein ©janfcröft ge*
to02ben. Cbarlotta 252abantina / i.tf gebout aen €Iau*
bio hertog ban (Cremoullien en (Cobar^ / $2tnce ban
(Calamonb en <*3?abeban Cöifnes?/ en<emilia ^c*
ctmba,
,$ön bierbeljutébjou tégetoeeflïoijfebanColig*
Coltgnp 2iDmiraelban
np/ "©ortjterban Cafparftpbegep20cr
eert beeft freöcrife
©2anftrijft / bp be toelfte
natutrlijben
bP^n^n
ï^enrift boo?noemt: nocö beeft
fone nagelaten /genaemt giuftianu^ban l&affau/ be
toelbegetoeefti09fibmiraelban Eelanb/ ennu <0ou*
berneurbanber éStab/ Cafleelen Eanben ban 252e*

2BliS bcfen P2tnce binnen "©elf alUusf berrabelijb
bermoo?b engefcljoteri toerbe / toaüJ bp oub ^ 1 taren
elfmaenbenen 16 bagen. I^ptéeen P2incegetoee(t
ban feec goeber naturen / ftatenbe alle bitterDeib / ban
fljnKugtafté ijpbic banbe^ltgie gmijligcn toegc-

baen getocefi / een groot mtéHaaeu bebbenbe in alle be
to?ebe erecutien / fo toel metten biere en metten ftoeer*
be / of in 't toater te berfmo?en / of te belben / en anbe*
rebiergeltjfte/biemenplag tegeb2uiften/ tegen be ge*
ne tk ban be Religie loaren : ban gelpen beeft bp oor
geen behagen geiiab in be to2eeöbeben lik be <@2abe
ban bec ffêarfc in be eerfïe tronblen tegen be <0eetteu>
fie/ papen en nfêonicftengebnn&te/ bp fyetft eenige
bie fobantgc ercefifen beb2eben boen ftraffen : gelijlt bp
ooft ïcen <02abe ban bei iBarft baerom fo lang oebe ge.<
bangen öouben / en ten leflen losf gelaten té ten regarbe
ban ben nuifebaerbp afgenomen toass/ fommabpté
in 't fiuft ber ïleligie matig getoeefi : 't té 006 fijnen fin
noeft toille niet getoeefl / batmen pemanb in fijn geloof
en confeientie btoingen of onberfoeften foube : be Mm*
noniflen/ dopers* en iuiterfe Beeft bp nott toillen
berb2uftt Ijebben / maer batmenfe in rufï en b2ebe fou*
be laten/ atéfp ben in ftilligöeib politöfteltjft toaren
b?agenbe/ fnlr berfebeiben fjjne particuliere bjtcben
ftonnen betuigen: en bie banbe fioomfe üeügie ïjeeft
bp be ftanb lange tijb boben gebouben / ia fo feer bat bp
baer 0002 groten baet op fijnen balfe geljaelt beeft:maet:
na bat be 45?abe ban Sennenburg fo lelijften fijnen eet»
te buiten gegaen toajef / beeft bp nott bte ban be föoom?
fe föeligie meer ftonnen betroutoen / om bat be gene bte
P2ofeffïe ban befelbe boen/ ben eeb baermebe fpaen
ben $au# en bare fteligie berbonben fijn / ïjoger arö?
ten / ban baer mede fp baer ©aberlanb berbonben fön/
gelijftbeledat ftebben laten bltjften/ ebentoel beeft bp
nott eenigonberfoeft op pemanöjS gelobeof confeientfè
toegefïaen: \yp Oeeftjelbe openbare p20fe(fie ban be
<*3erefo?meerbe Religie gebaen tot ben einbefijnjs Ie?
benö/ bat bem fo moo2tbabeItjften té benomen bart fo*
bamgeneerlofenfcbelm/ bte bie banbe föoomfeföelt*
gie ben niet febamen boo? eenen (jeiligen USartetaer itt
openbaren tyub te berftonbigen : bP beeft fo bemint
getoeeft/ bpfonber bp t)k ban $|oHanb ên Eelanb/ bat*
febem niet alleen be tjoge <&bertjeib banden %mtt
ftebben opged?agen / maer Bebben bem ooft opene b?k*
ben bp be €öelen en (leden ban Rolland onder tjare 3e*
gelenen de banden der^ecretariflfen geteftent/gege?
ben: de poincten en d'articulen/ daer op fp foudett
mogen bande
p20cederen/
tot buldt'nge
en inauguratie
até
432abe
boo2noem.be
Sanden/
toaren al gepaft
feert / en daer refïeerde niet andere dan de felbe öuldim
ge te doen / daer op nocb in Ifêajo toerd gebefoigneert/
en beguamen tijd bertoaebt / om boo?té allesf tot effec^
te te brengen / fijnöe alleen belet doo? de grote ftoarigbeden die de bpanden de Handen aen deden / en dat fpn
leben doo? defe lelpe moo2d berfeo?t té getoojden. 3&e
Contnft
ban baren
^pangien
meenden 't
nu allesfna
toille ente ^paenégefinde
bebben/ até fp befenboom
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badben'
tpd beeft
geleertenbe^
toont dat afgebouden/doebden
fp metfpnen dood daerom
tot baren
berme*
ten niet fpn geftomen: maer datbe fp^uiten uit dien
afgebouden boom boo?tgeftomen/ toebcrom fo fierft
fpn geb)02den / dat niet alleen de Nederlanders / maec
ooft andere bed2uftte en ban de tp?annen oberla^e (an«
den / onder ïjare tacfeen en fc&adutoen fcbuilen. ^efen
|32ince öeeft in defe <©oo2loge gebout de £tad na fpnen
name genoemt 3Billem^tad/daer ban Bern be beer*
luftbcid banbe Staten ban 232abandté gegeben ge*
toeeft/ geltjft Bp ooft de tlad ban de Cluinder alias
$ieub)e-baert fieeft boen boutoen,
Jaerdicht op de dood van den Prince van Orangien.1

In V 'erfland
Den CLoeCkflen vrlnCe
Yi\e o\\t Leefde op der tierden,
hVerMoort teoeLfflnHoLLand,
Ew begraven naer siln Waerden.

'<€té

Ander :
ConJnCk vblLIps Moorder en tiran Van Spangie»
VerCreeCh zlln VVILL*
gien dood.
fn
and,
oroo

niet door 's vrhts Van
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fïtaff e b<
Ïm mi tüb bat top ban be toel toercienbe
:be=
aircb
en
Ijebb aircbee ton
3Bp Ijebben
toep
alcn. 3lBp
ber* toerij
i?ö mooj
toerijalcn.
moMberjf
j?£
ijael gcöaen> boe bat toefen S&altljasar; <0etaert0tot
ücrfclïctDen reifch tè onbecbjaegt/ en gecjramincert
getoeeft / op bit moojtbabig feit/ en bat bP nocD tooo?/
nocö na/ noen in toe pijne/ notlj Buten pijne Decft
eenig tenen toan lecbtocfennoclj toerougetoont toan bit
<©upbel$enffb2tcnelp feit: maer fjceft öaer bpge*
perfifteert totten lc(ten toe /batbp albienbp fultnocb
niet laten fottoe alfou*
te Doen Dabbe/ bat Ijn'tfeitoe
fo feet fiabbc \jtm be
taffen/
ïijüen
toet fjem jooo
^Dupbc! ingenomen/ enbefe bofe toertnecKigfjcib noe*
men öie ban be fioomfe &erbe beügt/ jianttoatftg*
ficitoen Deiliabctb/ en ben nwtoer een Öctïtg flBar>
tijb boo? een
/ bic öc'n $m$ noctj tet
telace
tooo? een Ijeplig H3ac*
fijnegelegenber
ficilig fal confarcenm en toe
telacc boen aenbtbtocri/ fo niet te ttoijfelehi0/öetoH>
ïefp flaenuet febamen bemin b?nbböo?cen gtotfeu.S
en ttïumpbcrcnbe iBartelaec te befcDmjben/ en bat
èp öco2 fyn blocb en mattelanje befe Eanben gebe*
hebijt beeft/ gelijn top bier na toaetban nocbietful*
lenber&alen/ m top eeifi 'ttoonniffe/ 'ttoeln bp be
peeren ban ben i^ogen en j&obincialen Kabein^ollanb/ bencjfeng be peeren ^cbepencn bet (lab 3W
toaer; otoec getoefen/ en Doe öieter tjjbter erecutfe ge*
fielt 87 fullcn befc&eben fjetoben: bit bonniffe tojatf
ïuibcnbeatëbolgt.

ALfo Balthafcar Geraerts, geboren van Villefansin
't Graef fchap van Bourgoignien , onder het gebied
des Conings van Spangien , tegenwoordig gevangen
bekent heeft : Dat hy voorgenomen hebbende om te
brengen den perfoon vanden Doorluchtigen , Hooggeboren Forft , en Heere den Prince van Orangien,
Grave van Naffouwe, Sec. ontrent twe jaren en een
fcf)?icftc.i half geleden, hem begeven heeft uit den Lande van
Itjcüe
moojb Bp Bourgoignien, in den Lande van Luxemburg, alvan den Sehem begeven hebbende in dienfleeur,
|jcm gr* waer hy cretaris
aldaer.
Gouvern
Manffelt
van
des
Grave
treert
perpe* in
getal van des Grave van
öcn per* afgedrukt heeft feker groot
foon ban Manffelt fecrete pitzier zegelen , hebbende ook gcfcen
leert conterfeiten de ondértekeninge Van des felven
©Hnrc
van dien , acfian<©> Grave van Manffelt, om met behulpe emden
Prince
voorno
des
Hove
inden
tanglcn.
maken
te
ces
(fel**)
vanOrangien , welke fijne voornemen hy bekent heeft,
in Martio voorleden fch rif tel ijken binnen der ftad
Doornik te kennen gegeven te hebben den Prince van
Pafma, de welke door fijnen Raedsheere Chriftoffel d'Affonleviïle, daer toe gecommitteert met hem
gevangen, daer op in communicatie en onderhandelinge getreden fijnde, hem gevangen toegefeid heeft,
dat in diert hy fijn voornemen wifte te volbrengen,
enden Ban ofProfcriptie van den Coninkvan Spangien tegen den perfoon vanden Heere Prince vanOrangien uit gegeven ter executien brochte > dat den
Conink van Spangien hem foude voldoen, 't gene hy
by de fententie houdende onder meer andere poincten de fomme van 15000 ducaten toegefeid en belooft heeft: en dat hy gevangen met den felven Afhebbende op 'c' volbrengen
le beraedfl
fonlevil
revenaegtfeit met
van 't voorfch
hem belloten heeft, dat
van den
in 't Hof, noemenn hem
gevange
hy
mden
voornoe
Heere herwaer
Prince s-over
foude begeven
de hem Franfois Guyon, eenfone van Peeter Guyon,
eertijds Borger van Befanzon , de welke eertijds om
deReligie omgebracht foude fijn met confifcatievan
goeden. En dat hy gevangen onder het fchijnfel dat
hy van jonx op de Religie foude toegedaen fijn , en
omdelelve fijn ouders en goeden verloren foude hebben, met alfulken vervalfchten name en met de voorfeide afgedrukte pitiier fegelen en geconterfeite ondértekeninge desGrave van Manfvelt , toegank in den
Hove des voornoemden Heere Prince van Orangicn foude maken , volgende welke beraedflaegde opfet hy gevangen alhier in 't Hof van den voornoemden Heere Prince van Orangien gekomen is, en fijnen naem vervalfchende, hem genoemt heeft Franfois Guyon y en fulx in 't Hof van dea voornoemden

«e
ofen*
gent
ijonnfffe
gegeben
tegen
JSaltafat
<5e>
torcfie

^

Heere Prince vsn Orangien gekotien fijnde, hem
vervordert heeft op' den negenften defer maend te
kopen twe pifloletten of korte finkroèrs, en op deri
tienden defer, op den noen verlpiet hebbende in 't
Hof, dat den voornoemden Heere Prince vanOrangien in 't Salette ter tafelen gefeten was, hy gevangen gegaen is in fijn logement, en die twe finkroèrs
geladen hebbende, het eene met drie, en het andere met twe deloden
ballen Sjhangende
weder in 'taenHoffijnen
gegaen
i?,
hebbende
twe of
finkroèrs
riem,
op fijn flinker fijde onder fijnen mantel, latende fijnen mantel van fijn rechter fchouder neder hangen,
op dat hy niet foude fchijnen iet onder fijnen mantel geladen te hebben, en dat hy den voornoemden
Heere Prince komende van der tafel , en dit bet falette gaende om de trappen op te treden na fijn kamer, het een finkroef of Piftolet met drie loden of
ballen geladen , op den felven Heere Prince afgefchoten heeft, van welke fchote den voornoemden. Heere Prince (ten groten leetwefen van allen goeden patriot engeftorven
)
is. 't Welk wefende een valfch
verradis feit , bedreven in den perfoon van alfulken
perfonagie als den voornoemden
Doorluchtigen
Hoog geboren Vorft, den Heere Prince van Oranigien hoger memorien geweelï is, niet behoort ongeftraft te blijven : maer ten exempelen van allen anderen feer rigoreufelijken geitraft te worden.
So ift dat mijnen Heeren de Gecommitteerde van
den Hogen en Provincialen Raden , ter examinatie
en judicature van den voorfchreven gevangen , beneffens den Heere van de gerechte defer Stad gecommit e rt, en mijnen Heeren de Schepenen deler Stad
wel en rijpelijk overgewegen hebbende de confeffien van den voorfchreven gevangen , en alle het gene in defen te confidereren ftond , den voornoemden
BalthazarGeraerts gevangen gecondemneert hebben en
condemneren by defen, geleid te worden op het fchavot alhier voor 't Stadhuis opgerecht, om aldaer eerft
fijn rechter hand daer hy het voorfchreven verradis
moordadige.feit mede bedreven heeft, met eengioeijende toefl uitende yfer gefchroyet en afgebrand te
worden, en dat daer na metgloeyende tangen tot fes
reifen en verfcheiden plaetfen fo aen armen, benen,
en 't geen daer fijn lichaem meeft met vleefch bekleed isf het vleefch uitgebrand en af genepen fal
worden , en dat hy daer na levendig aen vier
quartieren gehouden fal worden, beginnende van
onderen, en ten laeflen hem den buik opgefneden,
en fijn hert uitgenomen, en in fijn aenfichre geworpen, en daer na fijn hooft afgehouden fal worpen: en
dat fijn vier quartieren op de Bollewerken vander Haegpoorte, Oolt-poorte, Ketel-poorte, en Waterfloótfepoorte defer Stad uit gehangen, en fijn hooft op den
School-tooren , achter het logement des voornoemden Heere Prince op eenen ftaes geilelt fullen worden :
verklarende alle fijne goeden geconfifqueert tenprofijre van den Heere. Aldus gepronuncieert op 't Stadhuis
det
ftad Delf, den 14. dag July Anno 1584. En was
ondertekent
A. van der Meer.

T\€8 ©?pbaegg ben 1 5 ban bec ntaerib/ toctb bem
-■^oetoetegcöaenban fijntoónnnTe/ ten einbe bat bP
nemfoube bemöen om'jtfanberbaegtfte fïertoen. ^p
Usass metten eerften feec toecbae(l / toertoloenenbe bat bP
oit binnen ^olebep^actöbe geleert fjabbe / en bat ÖP
toel babbe getoilt/ getoeefï te bebben een arm am*
backman/ fo fonbe BP in fulben ongeballe niet gebal*
lenbebbeny enbcnlaegbe fiem/ ban bat bpniofl (ïec^
ben: niettemin na bien bp be btoae#beib babbebc*
b^eben / öat bp 00b ben la(l mofte b?agen.
ï®2$ ^atcebaegö ben 1$ becboo^fcbieben maenö %év
en aen eenpael jaröe»
geb^aebt/
op betfeijabot
/fó OPfonbee
gulp
geüonben/
batmen «onbe
in Bern mecben ee* gjg^
nige becbaeftbeib / fo (jeeftmen tym eecfi met een Doobg^
gloepenb toafel-pfec be ceebtet öanb afgefcb?óeit / fo $«*•

bat Det gebele febabot en beperöt ban bert toob bet*

I

*

Oorfpfonk der Nederlandfe beroerten,
Uilt tó:rbe/ fonber üatmm bem ott öoo?be roepen
of öcöten ban pijne: maer be fianb alfo gebjanb
fjjnbe fcfjubbebp befelbe nocfl/ enfcöeen baer mebe
een &cut^ te toillen maben. 3£aer na toerb fin met
een gloenenbe tange genepen in be bi&te ban Den fel*
ben arm / en boo?t$ in ben anöeren arm / en benen/
en baer fijn licfjaem meelt met bleefeb beftléebtoag :
baer na Deeftmen fiem oöte bann geleib / tn fijn
fcöamele leben afgefneben öcbbenöe/ i$ fiem ben
bm'ngerufet
opgefneben
't bertc
alfo gefmeten
lebenbf g :uit
ben lip
be
en tn en3ijn
aenjïcöt
üoojts
i$
tip
't fjooft
afgefjoutoen
aen bier guartieren
ge*
beilt/
en alfo
gefielt enen gehangen
opte plaetfen
tn be fententfe genomineerr. SClbitf fieeft ftp aU
Jjier op ber JBerelb ontfangen be toel-berbienbe
ftraffe ban 3(jn beb?ebcn booss en moo?bbabig
feit i Douöenbe en tonenöe een feloen gelaet totter
boob,

JAER-DICHT.
iahtazar Geeraerts VerVhoeCkt Moorder feL,
VerCreeCb hier slla WeL Verdiende JiraffneL.

^^ecucfite ban befe moo?b enerecutte Beeft nem
A terfïonb
berbjeib /tnfoallen
ben
ban i^ebedanb
toel ben
aen ^obtnet'en
be 3übe öte en
be ^tepar*
tpe ban ben Coninfe ban ^pangten bielben/ atë be
geunieerbe f&obincfen: en boe toel bie ban be geuni;
eecöe ^obtneten generalijn grotelijn behoeft toa*
ren/ fo öeeftmen ook aen be &paenfe 3ööe gene
blijbfcbap bertoont/ ja felfg fiet oo?logbola albaer
berbloebten alle geltjn fulnen bofen baeb/ tn boegen
batter een ban öenlieben met luiber (lemmen fetbe
tooo? alle be folbaten ban fijn garnifoen / toefenbe tn
baren m be ^cljantfe beo? gutpben/ en fpjenenbe tegen fjet
iWenfl
ban ben KrijgSbolK ban be geunieerbe Slanben/ bk in be
Ganinfc loop-fcöantfen toaren/ battet een frfielmg feit toa$/
(Ijnöceii.
be «Be> en eenen fcftelm biefulr bolbjacöt/ geraben enbebo*
len fiabbe / altoaert jjjnen <£onfnn felbe : en fó be
nuinre
becoloc ^iefleriStnbeel ^teben bieren toilöen/ be<©emeinftcn Dit te b^eftbet niet toülen gebogen /betoeine alfuln feit
bij feft/ berbloeftte : in boegen bat be Canonlcften ban '0 ^er*
Souöen» togen-25ofcö / fienbebatfe fulr niet mocbtenberBiijbeben
gen/ fo 3(jn fp nocfjtansf bergabert inbe 3&om-&ermao?»
bet/ Va»
ber/en
bedeel'
becban
bf en tjooj
fefielm.
JBorrhcn
tot ©a
uap ge»
bjuftt
toilegfe/
ceappjo;
beert alg
toaeröïj
gebjunt
te toec
ben bn
een ©ao
to; tnöcc
<53brjetÖ
ban De
Ctoomfe
«ier&e.

6e/ toaerbat fpfongen TeDcum laudamus, enbegs

van fuccefTie , veel min van cenig geluk of recht van
Oorloge of eenige fpecialc bercepinge van God of
menfehen , en op dit woord Tyran , fundeert hy die
fchoon feit: want den naem van Tyran , feid hy,
brengt mede, dat, volgende de wet der Romeinen
en Ouden, het leven derfelver behoort weg genomen
te werden van defe wereld, ja felfs met vergeldinge
van geld en eere. Ten tweden, feid hy, fo iflër niemand die niet kan feggen , dathy nieten weet dat dien
Willem van Nafifau, waè een falfaris en openbaren
menedigen : ten cerften door de qualijk gelukte Pa- (Fol.jr&)
cificatie van Gent, by hem fo folemnelijk befworen
en niet onderhouden , endaer na ook ter fake vanden
eed byhem gedaen inde ftad van Brufïel, van «emmermeer te gedogen dat de Catholijke Religie, 'riy
door wat middel het ook ware, foude werden gevioleert, daer hy nochtans contrarie doende door zijn Ephialte Aldegonde, over al daer hy vermocht, hadde
ingevoerc defeafgrijfelijke en fchadelijke peft van Religie, hoe wel hy hem wilde verlchonen metterefolutie der gene die hen noemden Staten. Ten derden, feid
hy , wie ift dat niet weet , dat defen goeden Willem altoos geweeft es een waerachtig Ketter, eerftmael Lutriaen , naderhand in 't leven van den Keifer hem veinfende Catholijx,en daer na Calvinift,en eintelijk Allift.
Eintelijk, feid hy, dat hyis geweeft een Kerk-fchender en bloedfchender voor God en voor de menfehen :
want hy heeft een Nonne Abdiffegerrout gehad Gode
gewijt en geconfacreert , 't welk , feid hy , fo een afgrijselijke vuile daed is, dat in gevalle 't fel ve gedaen hadde geweeft by tijden dat te Romen ( noch Heydens wcfende) de difcipline der zeden hacr gangen daer hadden ,men foude hem door den vyere hebben doen vergaen , getuigen daer af de gene die eertijds de felve ftraffe hadden geleden , alleenlijk om datfeeenmael gevioleert hadden een Maegt de Godinne Veftageheiligt. Ik
bidde u ( feid hy ) ifier ook wel eene foorte van Kerkfchendinge die hy oiet heeft geperpetreert , in berovingeen verwoeftinge diehy heeft gedaen otdoen doen,
van de rijke Kerken van Holland en Vlaenderen j en
over al daer hy fijn klauwen in heeft konnen krijgen?
wat violeringe van dochteren en vrouwen Gode geheiligt? wat roveryen en moorderyen (vraegt hy)
heeft hy niet gedaen , in allen ouderdom of gedachte ?
hoe veel duifend zielen heeft hy doen vallen in d'eeuwige verdoemenifïe ? ift wel mogelijk geweeft dat wy

allede gruwelijke mifdaden niet 1'ouden hebben geweten of gehoort? hy wil niet meer feggen voor defe
tijd ten einde men niet en denke dathy de doden wil
bijten in 't vertellen van hare excefien : maer'tes nodig te ververfchen dat notoir enpublijk es van de crimen of mifdaden van dien perfonagie, ten einde een
yegelijk verftadatmen eenafgrijfen behoort te hebben
vandegemeenfehap vanfodanige menfehen , en voor
hoe veel men gehouden is aen den genen die foheiligüeimus Eftius. S. Th. Do&or. g^at fulr toeerbig lijken religiofelijken d'cxecutie heeft gedaen: fijnen
toas boo? ben b?«ö bermaert of berbonbtgt te loer? t'halvcn fo verfchrikt hy fich alshy gedenkt hetcomben. 3&en tjjtel baer ban toa^/ De Giorieufe en portement van dien armen Prince, fo van fijn leven
Triumphante Martelifatie vanBaltazar Geraert, hem als fijn dood, hy is voorfeker gedwongen de hand van
overgekomen binnen der ftad van Delf den 14 Ju- de penne te nemen , als hy overleid wat onfe nakomelingen fullen feggen alsfy in pampier en memorie van
ly, iy8+.
hare
voorfaten
fullen fien , dat een goede partye van de
belelijk
fo
Prince
voorfeiden
den
In welk Boexken
Nederlandfe
Provinciën
, verlaten en abandonerende
verdefen
en
,
fchildert en tot in de Helle vervloekt
vloekten Moorder en fijn daed (o hoog geprefen en tot haren natuirlijken Prince, een Prince fo goedertieren
inden Hemel toe verheven werd. Den Prince noemt en barmhertig, hun hebben willen onderworpen en
hy een brandende licht van de troublen defer Neder- voegen tot een vafïal , ryran , waerachtig ketter , fchenlanden ,die als eenen Seba fone van Bochri, en gelijk der en bloedfchender, de welke openbaerlijk getrout
eenen tweden Hieroboam defe Landen hadde inge- hadde een AbdifTe.
nomen, hebbende de (elve vanden anderen gelneNu dan gy Nederlandfe mannen ( feid hy ) wat fullen
den en gedeilt na fijn welgevallen : hy noemt hem wy feggen, fowy fien dat door de fonderlinge gratie
een bedrieglijken bloden Vos, de welke gebruikende Gods dien Tyran is ter dood gebracht ge wcelt, gelijk
duifenderhande bedriegeryen en inventien, fonder eenen Abfalon , feer fubijt en haeftig , feker ellendig
oit te betonen het minfte gedenkteken van groot- en beklaeglijk , gelijk eenen wreden Bufiris, of een Phamoedige deugt, om fijn bedrieglijk voornemen te laris Agrigentin , min noch meer als een Cambyfes,
bedecken j voorts een Tyran, rover van ander lui- befpotter van God , en de menfehen : wat fullen wy fcgden goeden , die door fijn eigen autoriteit hem heeft gen,fo defen Heretike onvoorfiens ter dood is gebracht,
gevordert en gemaekt Prince fouverain , fo veel hy gelijk de Keifer Juliaen Apoftaet en Valent Arriaen , en
vermocht, fonder wettige verkiefinge of cenig recht dat defen Kcrkfchcnder verwonderlijk de flappen des
II. Deel.
doods
Q o

abonbgf baer na bolgenbe / té baer een fcb?icHelijït
ontoeber opge|ïaen ban bonber en blirem/ bte op
be felpe i^eföe té geballen en ben to?en berbjanb
D«ft/ fonöer eenig Bui? ban ber .jêtab te befcDabigen.
(Cot ^ouan i? een 25oerfien in 5prancoi? gebjnftt
bp 5Jean 25ogarb geftoo?en ^ucber in ben guiöen
25tjbel/ met p?ibtlegie/ en bebeftiginge ban Gui-
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doods heeft getreden , gelijk ook gedaen hebben
Den en bieten / op Den leften Dag ban $obcmbet in Dit
chus en Hehodorus, rovers en fchendersder Tempe
jaet i6io. op^èint38nD?ie0De^3l!potlel!5Dag/tnDe
lenen heilige dingen, fekerwy behoeven ons dies niet
feer te verwonderen. Dien quant mochc hem dies ook &et&e ban De #ater£ Der Sociëteit Sefu/lmmen Jfêe*
cBclen/bolgenDeDe
Diefe aeninerben
Daer ban aio1Datnu 311*
la*
wel gedenken , om hem te wachten van dienfehande- tenuitgaen;
Bietbp üilletten
flaetnocbte
Colvader
Schoon
fijn
van
lijken dood, noch bloedig
pjjonfo De ©illegajs in een 25óeö geimituleert/ Fios
ligny Admirael van Vrankrijk,van de welke hy de voet - San&orum , geD2UBt tot ,&alamanca in ^pangien/ en
ftappenniet als te feer heeft gevolgt, wacrom het niet geDeDiceert De ^ertoginne infante/ Defen moo2Det
is te verwonderen dat hy genoeg een gelijk einde ge- 23alta5ac <0eraett£ feet Boog p?rj(l / en (lelt Bern onDet
i!
ff
jj
P»
had heeft. Wy behoren dan grotelij k (leid hy ) te dan- De gene Die gecanonifeett of gebeatificeett fullen toer*
ge oan
voorfichö ken defe hoge en fbuveraine providence of levens
van Den / en flaet alDaet boo; Den CatDinael j&oaneus / Die
des
draed
trioolin tigheid, de welke afinijdendeden
fcrr?
alceDe gecanonifee?t of gebeatificeett té/en al$ nu Defen
dien ellendigen , hem niet langer heeft laten leven , ons
npenuaGeraert
r
45eraett ooufal gecanonifeectfijn/ fullen Defen boo?*
Baltaza
igen
rei
verweckende inden wel gelukfal
noemDen^ifcouceetDec
en Die fijn Difcourg p2öfencn
geraekt
,
Geraert
ttnen nieuwen Aiod , den welken
, bran- boo? goeb aenncmen nocf) eenen feftonen patroon en
van den heiligen y ver ( 't lieve geld ) van Phinecs
einte- 2CDbocaet in Den ï^emel bebben / Daer (p meDe betoaert
heeft
dende van ware liefde tot het huis Gods,
toefen / ate? offe mettotDenboo2f5
beiDe boeten ^iffouteerDec/
in 't bpet faten.
lijkgeexecuteert'tgene rechtelijk enjuftitielijk tegens fullen
aEnfeomenDetoeDetom
hem nu eenige jaren geleden was gedecreteert , hebbende den felven.genoegfaem getoontdoor fijn onver- Daet ban top fpjefeeu / maeut Defen ssalta wc «©ccacö/
winlijke ftantvaftigheid en door de deugden diemen aebtee Dit fijn DifcoucjS een Jfêaufeole / Dat isS een feojie*
aenhem in fijn dood heeft befpeurt, dat het heeft ge- lije en pompeu.ö «öjaf of (Combe / met Defe infeciptie ;
weeft door de wille Gods, dat dit groot Capitael ftuk
werx ter executie geftelt is geweeft : waer door wy hem
Cy repofe de
Girard,
qui d'une
dextreforte
tenhoogften wel mogen prijfenen erkennen, als den . Emporta
trots plombs
Tyran
orgueilleux,
eI
dienftg
en
g
teken
genen die een feer gedenkweerdi
Ouvrant d'une mifme coup, pur une mejmeporte,
daen heeft aen Gv)d, denConink en aen de Republii&ejj>erance a U Beige '©ati^:
> hfon ame les cieux.
ke van defe Nederlanden. Hy was wel waerdig daer na
langer te leven : maer de Heere God die dele fake ( feid
Alhier ruft Gerard , die met fijn hand krachtig,
hy ) heeft beleid, heeft t'henwaerts gebruikt een grote bermhertigheid : want alfo hy gedaen hadde een
Door drie loden rafch , ter neder heeft gevelc
lieen
rde
meritee
twijffel
alle
ftrarageme, die buiten
D'hovaerdigen Tyran , brengend' hoop machtig,
berale recompenfe meteere en glorie voor hem en de
Ruft het Nederland, fijn ziel in rufte ftelt.
fijne , en ten einde de quade genegentheid in hem gene
€enanDec:
verandering foude baren , heeftet den goeden en bermhertigen God gelieft gehad hem te tranfportcren en na
Icy ce grand Girard enfemble veiïïe & dort,
hem te nemen , dooreen extraordinaris maniere, om
Invincïbleenfa vie , invaimu en fa mort.
hem m de Hemelen fo vele groter loon te geven , hem
gevende denCrans van Martelaer en ConfefTeur , gelijk hem ook hebben gegeven alle de gene , die tegenHierbenefFens waekten flaeptdien vromen Gerard
woordig hebben geweeft by fijn dood , en die fullen lefen dit volgende difcours,'twelk geheel waerachtig fijnOnverwinlik
groot, in 't leven, onverwonnen in fijn dood.
de , een oorfake falfijn van wel te fijn verfekert in het
aenmerken van de wonderlijke en overgrote voorfie- <£n boo? Den pjince maefet Bp een Cenotapfie / Dat W
nigheid Gods, fijne memorie fydan eeuwiglijk gebe- een ^taet-gcaf of (€ombe / met Defe infertptie.
nedijd, en God de glorie en eere, tot groot-makinge
Cy -git qui fe plaifoit au f er, aufac , au feu,
van fijne Catholijke Apoftoiijke en Romeinfe Kerke en tot de bekeringe van defe arme Nederlanden.
Effronte contempteur , des homnes & de Dieu,
Heritique, lyran, Sacrilege, Parture,
Ptfe de funivers, Ie monftre de nature,
goeDen
Dien
jBDat
Stjet Daer/ 3lefec/ boefcBanDeli
Die
te
/
gelof
too?ö
jhen
lMnce
ugbeU
02omenenDe
Ardant tifon d'enfer, du grand Diêu Ie courroux,
fo bele boo? De $eDeclanDfe bjpBeiD Beeft gebaen en
Digne d'ejtrejetté aux corbeaux & aux loups,

geleDen/ Datfo lange De toecelöfal ftaen/ fijn lof fal
31>utfö:
Dupjen en nemmecmeec becgaen : tec contcacie / aen?
mecbt met toat maniece ban Doen/ niet alleen toecb ge?
langs d'aerd'
in begraven
Hier be/potter
, en den menfehen,
God geftrekt
van leid,
Een
eccufeect/ maer tot in Den Igemeltoe toojD becljeben
Bet alöctboofre fcbelm-ftub / moojb en tojeeDBeiD / Dat
nde in roof, vier, en fwaerd',
Hem verheuge
ott in De mk bp Den <®upbel té gepjactifeect getoeeft/
Tyran, Kerkfchender na wenfehen,
Ketter,
Pefte der Werelt, menedig en boos,
fcöcrt Den af bal ban 3HDamen Denmoo?DbpCalnge'
Helfch brandende vyer, valfch bedrieger loos,
pleegt in Den perfcon ban fijnen b?oeDec %M tot De*
fectijDtoe.
Gefel Gods, wel waerdig onbedolven
De
ban
bctfjael
een
e£
fflcngaenDe Bet Difcouns/
Geworpen t'fijn voor ravens en wolven.
moojD bp mpbier bojen beröaelt aen De perfoonban
Den boo?noemDen pince/ toelbebaeD Bpfeec p?ü(t;
Daer Die bittere boogfieiD ban Defen SMfcoureer*
booatss becöaelt BP öeè moojDers? confeffie / pijniginge Sfet
öec/Dienö bittecgemoet/ berftenDeen obeclopenDc
en DooD / en boben maten berbeffenDe fijne Bertnecnige ban femjn/ alle De toeceïtgeD?ongen isste openbaren
booö&cib / mengenDe Daer onDer altemetg eenige loge* HjnmjDig/boog/balfcf)/ toocfl en quaefctoillig berte/
nen / om 't felbe te berderen na fijn boo?nemcn / en tot tn boegen Datfip toel betoont uit De ^elle gebaelt/en
eece ban Den groten / g!o?ieufen / ercellenten en onobec* banDen^uibel geleectïiebbenDe alle Defe bofe tocoj*
totnlijuen jtóartclacr (fo BP Bern noemt ) Die Biet na fal DenDiebpféuitbolDecenDe/ en ban Ditfcöoon fatfoen
fön (fetDbP)onfen patroon :toiettojjfelt Dan of Defen UjnbecnocOalmeecin/ fofonnetten alsfanDere/ Daec
moo?Der fa' nocb in toeaomenDen tjjDen ban Den ©au* | ban top albicr genoeg Bebben / om te ficn of Dien pjtn
geftelt toozDen
in 't getal Dec ||.
ban De te geen anDece €pitapBicn of <©2affcf)2iften fijn ge*
Roomfe
i^ccbe/bemgebenDe
ooblEactelacen
eenen beiligenDag
maebt toaecDigfijnec foonuitfp2ebelijfeeclof/ memo*
In'tiaecom bem te nieren en aen te biDDenalg Baren rie en onflecffelijfiec eece / bp De gene Die fijn bjoom en
patcoonen ?CDbocaet/gclijBnu Den tegentooo?Digen
paaö $aulu£ De büf öc geconfacceect Beeft eenen nieu* Deugtljjb gemoet betec gebent Bebben / Dan Defe.
toen Beilig genaemt &inte fcancifcujS ^abecit^/
«ZDocB top fullen Biec eecfl fijn begcabinge in 't none ®ew
becöaien. ^eboo?f5f ?inceban<©2angienBaDDeD!fi* m*
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Öorfpronk
der Nederlandfê
batmen
Dem foubcBegra*
met toapenenBeroerten.'
en geb2agen

toilö in f(in ïcben begeert/
ücn fonöcc ö1018 totfeUJftbeib en (tact: nocljtanö bc
peeren
ban ï|ollanb
/ ^elanb / ©2ieflanb
atrecBt Staten
/ gebenftenbe
fijne menigbulöige/
grote enaeii;en
gename bienften/ tk ï)p bc felbe kanten nut fijnen
Foi.f70 geburigenen gocbtoilligen arBcib gebaen yabbe/beb'
ben ijem eene becrlijfte begrabingc gebaen / öie fijnber
b2omigl)eib enfjoogbeib toeerbigen betamelnft toatf.
3£enbag baer toe toaöberaemt ben 3 bag ban €>ugf?«
maenb/ toefenöc ©2pbag Binnen <Delfinbe nieutoe
fèerfte
op 't €boo?/be
toaöbegcabinge
bol boir bante fien.
berfebei;
Den plaetfcn
genomen ^tab
om befe
<©e
toelfte oefcïucöe op öefe maniere: booj eer(t gingen
be bo:geren ban «©elf te toeten bc j§cputter0 met baer
getoeec/ opbe maniere gelüftmen alfo getooonl(jft in
benroutoeiögaenbe/ baer na be förompettertf/ baer
na bolgben aebt paerben in ftoart lanen Behangen tot*
ter aerben toe: 't eerfie peert toerbe geleib bp ^onftbeer
<6ecrit ban <gcfjoten/ en ^Jonnöeer $auluö 3©ijttf/
baer acljter toerb gebjagen bp ^Jonftljeer pjiltpö be
<02uitere J^eereban *Dtrrlanb/be25aniere ban25?e*
ba/ mm
met toelne
't peerbBpooft
Beljangcnbantoaö:
bet
peerb toapenen
toerbe geleib
3|onftljeer
bcr
3W en fjonftöeer be öouleö/baer acöter bolgbc gjon*
fcer ^Joban ban «Êgmont mette toapencn ban be
Itoftgracffcbappen ban ber ©eere en ©liflïngen/
baer met bet ttoebe paerb mebc toaö befiangen: Bet
öerbe paerb leibe fJon&Qcer ban <$p?ang en gionft*
ïjeer gioOan ban <®oftrum Caftelein ban a©oeröen/
baer acljter bolgbe ^Jonfter föofne mette banierc en
toapenen
ban CDalon/
peerb ooft
mebe
Bebangen
toatf : betbaer
bierbe'tboo2gaenbe
peerb leibe ^onfiljeer

3f!o2i# iCferclaeö en fjonftbeer gieter ban öoon 2öatl»
hu ban jutten / baer acljter bolgbc IJon&Deer 3fafpar
ban poclgeefï mette Banierc en toapencn ban 3£ieft/
baer mebe fjet boo?gaenbe paerb ooft Bebangen toaö :
Oetbtjfbe peerb leibe gionftfjeer gjacobban Sfilmonbe
en gjonftöeer ban ïtaepb02ft/baer aebter bolgbe^Jonft*
geer <0erarb ban bcr %a 1 Djagenbe be Banierc en toa*
penen ban ©ianben / mette toelfte 't boojgaenbe paerb
ooft toaö bebangembet fefte peerb leibe g|on&beer Co??
nelijg ban 3©üngaerben en ^onftfjeer ban ber Xinben/
baer na bolgbc gjonftbeerElanceïot . . . bjagenbebe
Banierc en toapencn ban CatjenellenBoge / gelijftooft
't boojgaenbe peerb met gelijke toapenen toaö BeDangen: 'tfebenbe peerb toerb geleib Bp gionnfjeer @fjtlip0
ban ber %a en «gjonftbeer ï^erman ban 3©ittenl)02ft/
bacrna Bolgbc 5fonftljeer Co2ncli£ban ,§toietenb2a*
genbe be Banierc en toapenen ban &affau/ gel(j&
't boo2gaenbc peerb baer ooft mebe toa# Benangeni
't acutfte peerb leibe flon&Deer ^otian 25acr Cailelein
ban ï^eufben en ^fonftOcec ^ieöerift ban ^ubenboo?*
be 25ailliu banben 252ielc/baer na bolgbc be ^eerc ban
jj^arguettc mette baniere en toapenen ban «©rangien/
baer tiet boo2gaenbe paerb ooft mebe toa$ Bcbangen.
<©efc €belen aliS ooft alle ^e anbere toaren al in 'tftoer*
te met lange mantel^ ter aerben toe. Interna bjoegbc
!|eerc ban iBanfaert ftin €o2nette : be %ere ban ïlij?
Boben fijn <0uibon of ©elbtoimpel : ^lonftöeer Softan
ban i^aelttoijft fijn ©aniece/ elft Bpfonber frape bebifen be$f $2incen IjcbBenbe.l^ier na bolgben bier .Scljil»
ben ban beö P2incen bier <©iinrtieren / te toeten : $af=
fau / ^tolBurg / J^effcn en Coninofiein / gelagen bp
be 25acnberftecre ban ^eterfcöem/ban ^enre/So"^5
fteer a©encelp ban 23oetfclaer/ en gionftfteer ^oftan
(ban Hiffenbelf J^ecrc ban Cralingen. I^ier na b2oeg
gonftfieer gacob ban €gmonb J^eere bah föenenburg
ftin geljeJc toapen met fijnen Cimber en Coleuren/
K fjonftljcer kantel banben 23oetfelacr J^ccrc ban IRertoefjet %lmet /gionftfteer ^uit^ (Capitein ban bc
^5uarbe ) bet öijti toeert / J^eer JBolpftcrt ban 252ebcrobe ben 3©apenroft. <©aer na toerbe bet öoupeerb
geleib bp lonftliecr ban 252er&t en ^onftfteer ban
, ffèalberebe. i^ier nab2oeg be <©2abe ban <0berftein
een bloot ftoeerb en ben 25aroen ban Creange een gouben ftrone : baer bolgben be$2ie ^ofmeeflersef/be Üeere
ban bcr 3Ca / ban Uubenfojt en ©iert : baer na bolgbc
be bare mette ftitfe baer Detlicfiacmtn lag/ beDangcn
II. Deel

bp ttoaelf Cbelïieben / ncf*
fenief toelfte gingen ^eeregjoljan ban 25ourgoengien
^eere ban 5protmont/^eer 3©alraben l^eere ban 252e*
berobe/ be ^ecre ban|Berobc/ en ^oetertooubr. &%
tytlyfi en ben ^eroult/ bolgbe be P2tnce iKauritjef/
*©2abe ban 5^affau/ bcjef P2inccn fone / met eenen lan*
gen mantel fiepenbe/ en opgeb2agen ban fijnen <&ou*
berneuröe j^eereban ^onffelt/ aenbe recljter ?yöe
banbenP2incejlaurit^ toa^ ben Ceurfo2(t <©ebarb
^ruresf^iffebopban Colcn/ enaenfnn flinfter5ijbc
ben«02abe^lnüpiöban^olienlo/ baer na gingen eljc
alleen *62abeiBillem3lobetoijft ban|^affau/<©2abc
PjilipiEfban Haffau/ en bc <02abcban ^olmjS/bic
ben routoe floot- 3©ien bolgben be peeren Staten
•öeneracl/ ben öabe ban &taten/be Staten ban IfytiU
lanb/be p^efibenten en öaben ban ben J^ogen en ©20?
bincialen 0abe ban j^ollanb / en peeren ban be Kefte*
ningen met tjare <©2effier$?/ ^ecretariffen en 2lubt*
teurief/ baer na ben ^cjjout/ 25urgemee(teren en be ge=
ftele jBagifïraet ber fiat) ^elf/Daer na be P2ebf canten/
en Capiteinen ban ben $2ince / fijne trautoanten/ met
berfebeibetr anbere Capitemen en 25ebel-bebberen/
toten alle bolgben ontallijft bolft fonber 02btnantie / ge*
lijft alle 't felbe in ftopergefnebenen in b?u& uitgegaert
iö/met bc namen aller berbooitreffelprfïe geerenen
perfonen bie met öctlüftterbegraeffeniOegegacn 3jjn/
bolgenbc be boojgaenbe ojbinantie. ^aer toa£ in*t ge*
Dele 3lanb grote bjoefbeib om fijn boob en bpfonber
binnen ^elf / op befen bag fpnber bcgraeffenifTe / baec
grote menigte ban tranen uitgeflojt fpn getoeeft / boo?
beobergrotc lief been affectie bie Hem ooft elft een toe
b2oeg/ baer na toerbe in be tofte een aenbacljtige fto?>
te en troofielijfte $2ebicatie gebaen boo? 5Crent Coatte*
lif3. g^fenaer üt$ <0oblpften tooo2b$f binnen 3£>elf/obec
beplaetfeuit be(©penb.g|ol)anni!S/Cap. 14. 1?. ï$a?
lig 3tjn be bobcn iik in ben ^ere fterben / be geefl fah/
batfe rulten ban baren arbeib/ en bare toeeften bolgen
Den na/$c. toelfte ^ebicatie in tyuh i$f uitgegaen;
Zbit i0 l\tt einbe getoecfl ban ben $2ince ban <©rari=ï
gten / en be eere hk be boo2f5 Staten bet licbaem batt
befen P2ince na bc gelegentbeib be0tijb$f enbeftoacr*
ïijfte lafien / baer mebe be Eanben te bier tjjb beftoaert
toaren/ ïjebben aengebaen/ ter gebacljteniffc ban be
toelbabenbpöen/boojfpn topö/ftloeft en boojficfjtig
beleib/ genoten. <©aer 3pn te bier ttjb berfebeiben €er*
biebten / €pitapfiien en 43?affcfj2tften üan ben felben
^eerep?incc/ fo in f rancoiis al? ir\l&uU$ gemaeftt
getoeejt bp berfebeiben lief bebber? beö BaberlanbjS/
en onber anbere iffer toeinig tijb0 na fpn begrabingc in
b2tift uitgeftomen bp p^ibilegie ban be Staten ban
l^ollanb/feftere ftemonlïrantie bp fo?me ban bifcour?/
inboubenbc't€pitapbie op be boob beö p?incenbart
(©cangien: maer toant bat in alle manö banben ge*
noeg i$/ fullen top bat / en be anbere in b2uft uitgegaen
3Pnbc/ laten beruflen/ enljier cenigeft02tc (tellen bic
noit gebjuftt 3pn getoeeil. 3©aertniftben boo?tganft
fal laten bebbcn 't gene hk goeben ^oètc i^icolacö
<Doubict 3a(r. in be f rance tale gemaeftt ijceft/ luiben*
bealöbolgt:
Sur la Mort du Tres lil*. Prince d'Oranges, &c.
Le Poëte parle au paffimt contcmplatif aux funeraille

AMy quelque tufou, ds gr ace ne contemple
Tant a la grand (Irucl 'ure & beauté de ce tempte»
Nt moings a ce tombeau, encor' quiltienne enclos
D'un Phcenix e» vertu les venerables os.
Les os d'un Printe telqui o fa fair e tefte
Contre la Tirannie en la plus grand' tempe/le :
Lors que plufiers Couards de peur fe tenoient coy
Luy feularmê defoy, combatifl pour lafoy,
Et tant pour la Vatrie afoubflenu les armes
®uen fin il efl cy mis, non fans grand dueil<&> larmes
Detous bons Patriots, quipar fa trtftemort
Semblent avoir per dus la vie.& leur comfort.
Al ais puis que d'un meurt r 'ter, non a*une main guerrierrt
Nousfbmmes las Ifrufrez de ft belle lumierc,
Cefera legrand D'teu legrand Dieu Eternel
glut vtngerafa mart par fon bras immortelt
Ooi

Nous
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Dereft fullenuveelHiftorienfeggen,
Diedukliiken klaer fijn victorien uitleggen,
Daer op ik my vcrlaet , fo gyfe wik dourlefen,
My wetende genoeg dat ik u by defen
Voor by gaend' heb vertelt, dat nemmer fal konnen
Sijnlof door de dood,ecnigfins werden verwonnen.

*36 Nous

ayant cy laijfé unfurgeon de fa race
De qui Ie grand eff oir Ie Tiran ja menace.
Mats quoy amy ? encor' tu retourne lesyeux
Vers l'appareilde dueil que tu vois en ces lieux :
Ce< artnes, ces quartiers , ïoutcs ces banderoles,
Ne font que vauitez moindanes &frivoles.
,, C'eft la propre vertu dont lafiabilité,
j, Nous rend recommandez alapofleritê.
Comme de fat ft ontfaicl les kaultzfaifts de ce Prince
Quifeuls nefont cognuzpart tout cefte Provtnce,
Ains Ie renotn en ef par tout Ie monde tel,
Que fon lozfiorira a jamais immortel.
Parquoy tu doibs ( Amy ) fitu me veux bien croire,
Flus admirer fes faiftz dignes de grand memoire,
Que ceftefobre Pompe, en qui rien ne re luid
Que larmes &Joufpirs, que fa mort nous produift,
Le refitepourront beaucoup d'Hifloires dire,
Aufquelz je me remetz.fi tu les voudras lire :
M'ejïavt ajfez quicy en pajfant t'ay conté,
Que fon loz nejerapar la mortfurmonté.

Een ander gedicht, opte dood des Princen van
Orangien.

YVTAt

■

Souffrance avance
N- Doublet.
(Foi.;s.)

Wclx fin aldus flechtelijk is vcrtaclt.

droefheid mag hier fijn ? hoe is 't volk dus verjla-

't Is om een Moor der boos, die den Prins van Orangien,
Met wreedheid valfch en loos, door het beleid van SpanVermoort heeft onder fchijn, den Conink te behagen.
Een ■wreed'' beul volfenijn, die heeft et orven agen.
Een roer met loden dry.fonder een woordd te /prweken.
,
Schoot hy gi
volen tyranny, daer door hem't hert mofi breken,
Alwafl een korte pijn, wy moetent noch beklagen»
Dees Prins en is niet dood, hy leeft by God Almachtig,
,
Maer defen vilein fnood, gevoelt Gods frafwaerachtig
En den tyran verwoet, fal moeten eens verhuifen,
De Prins leeft nu in ruft, fijn ziel die is ont fangen
In den Hemel naer luft, daer hy hadnaer verlangen :
Maer die nufuiptfijn bloed, f uilen eten de luifen.

Den Voet en taet voor by gaende niet af
Aen tefyreken den aenfiender van dit graf.
T7Rienr, wie gy ook fijt, en wilt hier niet ftaen kijken,
" Opminditopfchoon
gebou
en cierlijkheid
der Kerken,
Veel
dit graf,
daer , men
licht kan merken,
Daer in beflotent'fijn, daer voor elk moet wijken,
Een Phcenix in der deugt, die noit had fijns gelijken.
'Teerweerdige gebeent van eer vroom Prince goed,
Die het hooft dorfte bien, wagen fijn Edel bloed
In het meefte onweer, als elk was ootftek
En als veel vreesden bloo 't ontfichelijk gewelf,
So heeft hy hem alleen gewapent voor 't geloof,
En voor 't lief Vaderland, belettende den roof,
Voerende de wapen tot dat hy werd' geleid
Niet fonder groten rou, hier met tranen befchrcid,
Befchreid van die beminden 't lieve Vaderland,
't Welk hy tot alder tijd, vlijtig dede byftand,
Nu fchij nen wy verloren, door fijne droeve dood
Onfen trooft fchijnt gevloden, wy fteken in den nood.
Maer al fijn wy berooft van een fo fchonen licht,
Niet door
een flrijtbacr hand, maer door een moorders
fchicht,

len ander :

T?Y u, ó Moorder wreet, fy ook Tyran van Spangien,
■■• Diefohaeft waertgereet, den Prince van Orangien
Om fuik fno gewin, daer van gy niet fuknutten,
Door eenen bofen fin, fijn levensloop te ftutten.
Fy u, ö Affonvil, fy u gy J efuijten,
Hebt gy nu al u wil, meen t gy ons te verbijten,
den,
Nu gy den
Prins vermoort, en 't leven hebt benomen >
Daer door gy God verftoort , en Gods oordeel moet
den,
fchromen.
Dien God dien gy veracht , verfmaetfijn heil'ge woorDien God die gy belacht, diens dienaers gy verfmoorDie fal u vinden wel, als gy't fult minft gedenken,
En werpen in 'tgequel, die nu and'ren wilt krenken.
Neerlander die nu fchreid, God fal u weer verblijden,
s
Een korte tijd verbeid, gy raekt wel haeft uit lijden.
Prins vermaert, u lof fal eeuwig duyren,
O Edel ren,
Om dargy den Spaengjaert die ons dikwilsdee truy,

Sijn boos voornemen fnood, fo wijflijk konft beletten,
So fal den groten God en den eeuwigen Heer
Dies hy met uwe dood, fijn ziele gink befmetten,
Alle haer voor itel boos haeftlijk werpen ter neer,
Gy leeft by God in ruft, gy fult nu niet meer fneven :
Door fijnes arms kracht fal hy de boosheid wreken,
Maer naer u goede luft, met God in'vreugde leven.
Daer toe hy ons laet , tot een waerachtig teken,
Daer tegen den Tyran , vervloekt werd opter aerden,
Een fpruite van dien boom,van dat heerlijk gellacht,
Van kinderen, wijf en man, die hy altijd befwaerden,
Welx grote hope dreigt alree des Ty rans macht.
Gedenkt Herodes left, die levend' werd verbeten,
Maer waerom keert gy vriend noch uwe oogen klaer I &fo]fc
nTwer^
JN a dit droeve cieraet datmen gaet togen iwaer ?
Dees wapenen, dees vaen, en alle dees quartieren,
Die hier hangen gemeen, nu dees plaetfe vercieren,
ie of Graf-ichrift.
'Tis niet dan ydelheid , 's werelds beufels en eere,
Hoe wel nochtans gedaen, tot lof van defen Heere,
3> 'Tis alleen d'eigen deugt ende volftandigheid,
?) Die de nakomeling' lieftalligheid bereid.
Gelijk hebben betoont de vrome kloeke daden
Van defen groten Prins, altijd tot goed beraden,
Diens deugt, lof, prijs en eer, in dit land is bekent
En al de wereld door waer datmen komt omtrent,
Sijnen roem duurt altijd, eeuwig en onfterflijk,
Sijnen weerdigennaem blijft altoos onbederflijk:
Daeromme wilt my (vriend ) daer inne geloven,
Verwondert u meeft van fijn gaven van boven :
Want fijne daden groot, weerdig altijd gedacht,
Sullen werden verhaelc van geflacht tot gedacht.
Maer defe flechte pracht kan niet anders tonen
Dan traen',
en klacht, die nu by ons wonen,
Die ons fijn gelucht
dood bracht
aen deurt fel fnel vermoorden
Van den vromen Prins die den Tyran verftoorden.

Epiraph

TLT/ér in begraven leid, de Prince van Orangien,
-*■■*■ Die terecht werd hifchreid, vyand 's Coninx van
Spangien,
Bemin der van Gods woord, eeu hater der Tyrannen,
Die hy dik heeft verftoort, diesfy hem deden bannen,
Beminder van de deugt, en aller vromer menfehen,
Dies leeft fijn ziel in vreugt , 't welk alleen was fijn wen-

Hy maekte 't Neerlandvry, injpijt van de Maranen,
Van Spaenf
n,averny , en ging de weg klaer banen,
fcehefl
Door 'tfiorten van fijn bloed, hy haer vryheid dier kocht e,
Diesfo bluft noch verwoet, het vuile Spaenfch gedrochte :
Maergy Neerlanders vroom, wilt in eer en gedenken,
Hoe dat hy hiel in toom , al die u wilden krenken,
Looft meteen dankbaer hert , geeft hem ,naefi God, die
Datgy over ufmert, verworven hebt viUoru
glorï,

Een
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Jïalcnnocïj een ttoeDe bieinder pebetfaï/ f)et iicbaem
ban gemengelde ftoarte jlfêarbcr. 3Be onöerfic plint
en bobenfte moiuren ban (€oet£ / noelj op de Uoo2f5 pe*
nier Is terhllCk begraVen „ dlengoeden prins oranDefïalen bier nicljen ban fêtoetf/ b?ctt ttoe boet fes*
he LaVen
C
,
f
d
en
e
w
t
gi
a
k
L
C
r
e
n
e
l
e
a
a
e
r
l
e
Dutm
V
M
V
>,
s
en boog fes* boet 3 cjuacrt/ op toelbe uoo2fcb2e*
d x
v
toen uier pebeftalen (laenbicc ©20utoen -Beelden ban
't loCk Va» spangen.
2ö?onfe/ elr fejS boeten boog/ te toeten boo? rep2efen*
terenbe <3juftitie en 3Iiberta$/ en ac&tcr fieiigie en
€n uoo?
'tlefïe
fuïlen /fïellen/öe
fn'er De incarnatie
!£ubert
23altJ0f
gemaebt
toelb ooh bp
in USeefier
cccaS tiJD
3f02ttt
uDo. öe acljtparige colomnen fijn aebe bierban*
in D?ub t.9 uitgegacn / UuöenDe al.a uolgt :
25oben
ten / toaer in gemaebt fjjn op be baltoe tallen be Debifen
Incarnatie of Jaerdicht :
ban be J|oocb. <0eD. J^eece $2ince in be tooo2Den / &*?Een ander met Incarnatie

In nelsfden thlenden IVLII hoort dit bedlet „ slet,
vhlAps V ' an spalgnen ahs een feer boos ge/eL. afela
onfen vrins ter dood brengt > en ons Int Verdriet t> Lslet,
dVs God heM firaffenfah, aLs eenfnoo rebeL „ fneL.

fcüf -fa
Btï*
«nfeoftf
löfcgraf
f«©cif
t» erven
«nae»
JSete'
ban ben

"T\<£ Staten <0enerael ban De bereemgde $eberlan*
-^Den/ bebennenDe Doe feer fp in Defen tornen en
«SoDfaligen $2ince ban <Orangien geljouDen toaren/
naDatfp De ttoaelf-jarige (Crebie? Den 9 2Hp2il2inno
ï6o9' öcfïoten badden/ Daer ban top in onfe nauol*
oenDe fp2ebenfiillen/
25oeben ffo bet en
eobe
en Ijp on£ Debben/
't leben
laet)
Daergelieft
bpfp /toerbregen
oatfpboo? b2pe3£anben gebenten geljouDen fün / en
Dat befen goeden $?iw:e Dit fonöawentban ljareto?p*
IjeiD geleiD / en met fijn tolocD IjadDe belpen bou*
toen/ nebben tot eeneeentoige memorie/ inerbente*
niW üan
faoanioen
tocldaeb /tjeerlijben
Bern een fodanigen
graf
laten
boutoen
ais fobanigen
$?ince toaer*

vUTratiquillus inundis, bat 13: Stil tuffchen de wrede

Zeebaren. 3©aer ban be accDitrale/ tregelilfen en to2^
niffen ban toitte / en be tfrtjfen ban ftoerte gemengelbe
IBacbec gemaent fpn. ^e aebt boeben inbetimpa*
nenban ftoerte gemengelbe iBatbec/ bebiei- brrelen
boben be nicbenmet dunne ttraten ban toitte ifea^
bet/ botoen toelfte uier timpanen en behfeté bomen bier
plinten toan toetsf/toaer op bomen uier Doof alge boobf boof ben ban toitte Jfêarber / leggcnbe cijr tuiyr «jen bier
bopere «raten/ toaer op flaen bier pramtben/ elr
bib fönbe beneben aen beboet i+ buimenen boogncgen en een balbe boet / gemaebt ban ftoarte gemengeld
be msarber / op elue pramiöe (ïaet eenen ronben boperen bloot fetoenen eenlialbe Duim in ben Diameter
bergult met blat-goub. 25otoen be colomnen fjjri ge*
maebtfetoen bogen ban toitte jBarber/ enopbe mib*
Den ban betooo2f3 bogen fïjngemaebt totderaetban't
toerb fe£ bopere €ompertementen/en nocl) atlit b!em*
Der bogen op beboo2f3 nicljen/ mebe toan toitte ijKarber : (Cuflcben toelbe bogen bomen ttoe hvui$ toutffeljS
Uan toitte msarberijangenDeonberclr bruiö een bo
peren cieraet / 00b op pDer fijDe botoen be miDDel|le co*
lomne een co?toesf met fijn toercieringe / en op pDer co??
toeöeenfittenD feb^epenb boperenbinb/inbeibeban*
Den bebbenbe b2anöenbe Coo2tfen: (Cuffcljen De bicc
boo2f5 ©iramiben bomt een ronDbertoelft ban toitte
IBarber berciert na Den eifcö : op toelb toertoelft röfen
a peDeftalen / Daer op bomen ttoe (iacnDe binDeren toan
252onfe gemaebt/ De toelbe toijfen mette bingeropeen
€pitapbium ban (3roetiSjleen boog D2ietooet fe^Düim
en lanb UierDebalbe tooet / rondom beüat met een bope*
ren 02nament / toerciert op 't boogde met ttoe fcl^epen*
DegebleugelDe binDer-boofoen meDetoan 9B2onfe gemaebt/ toelb €pitapbium gegrabeert en bergult ces
aen toeder 3ijben/ toaer toan 't gefclmfte i& inde 3[a*
tijnfetale. ^aer toan top Den fin/ foua Doenljjb i$ al*
Uier in Duitg gefïeiD Bebben.

9j(nce big e.tf/ Daer aen egene boften fpar ende / Jjebbenbe 't fel*
wnaSn üe Doen maben bien uitnemenden bermaerDen en in
gebeel europa bebenDen ^onaenaer/ 5fircD«ect en
25eelDljouDerllBee(ler ^ennbDe feeifer/toonenDein
betont en in aüeDetoerelb bermaerbe Itoopftabban
2Cm(ierDam / ban toierberlep ftoffe/ te toeten/ ban toit*
tengitaliaenfenHSarber/ban ^önantfen (Coetfïeen/
ooh toan ftoerte ^taliaenfe aemengelDe|Barber/en bo?*
toer toan 252onfe jföetael. <D'toelb fo derlijb i0 gemaebt/
toatter toeinig in geljeel Cbjifienriib m cierli)bi)eib/
HOftelübbeiDcnbonfte Diergelijbe mag betoonben toer^
ben: toantbebaltoenbattet boo? eerft toet? z8ooo guï*
toen /boben een bereeringe ban 1000 baclDerjef bejteet
toa$ / fo iö bet toerb namaelss fo toele uerftoaert en toerbetert / battet nocb etlübe iooo gulbenenbaer-en-bo^
bomen te boften/ 'ttoelfe niette toertoonberen
toenfal
iss / aengefien De cierbjbbeib en uitnemenDe bonfle toan
't felbe toerb / bebbenbe 't felbe al omtrent fe£ jaren onberbanben getoeeft / be toelb nocb op befen Dag Den 1 1
3Sobemb?iö bejj iaersf i <Jio. niet geljeel en bolbomcnt^
God Almachtig ter eeren , enter eeuwiger memolijbiö uoftrocben/ eniö'tfeltoe tefien binnen m)elfin
rie van Willem van NaiTau Prince van Oranten als een
lonnaiu benieutoe&erbop't€f)oo2. ^aer toan De o? Donnan«ebefetö. 1§u gebde toerb ïjö lanb io boet/ Deuoet Vader des vaderlands , de welke den dienft van den Nete ban
rfeltoe
totelf Duimen /en b^eeb 15 boeten en boog 27 tooe=
derlanden meerheeft geacht, alsdewelvaert en vooroerh.
fpoet
van
hem
en de fijne, en over ftilxmecft uir fijne
ten. D'€er(ïe b2ie trappen mabenbe be öoogte ban ttoe
(Combe
een
op
Daet
toets*/
boeten toan ^ijnantfen
eigen middelen heeft bekofticht en op de been gebracht tottwe reifen, twe machtige Legers, en daer
Boog ban ttoe of b?ie en een fjalbebuim / lanb acljt boe*
mede
doorordre
en hulpe van de Heeren Staten van
me*
Duim/
feben
boeten
to?ie
b?e&
en
/
Duim
tien
en
ten
cira*
bopere
en
moluringe
met
fce ban toets* / berciert
den Lande de tyrannye van de Spangiaerden verdreten/ toaer op batleib ftetDoDebeelb toan ben boog ge>
ven en afgeweert : de ware Religie, mitfgadersde privilegiën van den Lande wederom ingevoerten in fijn
öaebten ^ecre p^ince / fo groot atë bet leben / gebleet
in een ^incen rob/ fion(teuj6gemae&t ban fuibereu ouden ftate gebracht, en ren laetften de vryheidvan
gtaliaenfen toitten Ifêarber. J|et toerb buiten om be* den vaderlande weder bekomen fijnde , geveltigr in
tfaetin ax ronbe colomnen /gemaebt toan ftoerte %> handen van den Prince Mauritius fijnen Soneen erfgetaliaenfe gemengelbe Ifêarber / lang fijnDe fonDer bare
name van fijne deugden. Den welken in oprechte Godvruchtigheid, wijsheid , onverwinnelijke kloekheid
peDeflalenfe^ boeten bier Duim/ enDib inDenDiame*
ter negen Duim. ï©e peDeflalen / bafen en capitelen beftaen hebbende, Philippusde t wede van dien name
fnn bolgenë De 0202e ban 3&02ica toan toitten jEarber* Conink van Spangien , een vrefe van Europa, felver
(leen/belicbamen toan De peDi{la!en fpn met geinen- heeft gevreeft, en niet vervaert noch ondergebracht,
öelDe lEarber berciert/ neacU grote plaetfen beg2p* maer met een gekochte beul, door fchelmfc verradepenDe elr ttoe colomnen fpn ingeleiD met toetfleen. 3&e ryecn bedekte Jagen van 't leven heeft doen beroven.
toier ücbamen op De boenen fpn gemaebt toan toitten Hebben de geünieerde Nederhndle Provinciën dit
gftaliaenfen Ifêarber / elr uitgeboolt met ttoe nicben/ doen ftellen , als een eeuwig teken van fijne dienlten en
toaer in en op bangen 16 3©apenenban232onfe/ge* verdienften.
floff eert met bun eigen toleuren/ nocb op De uitterde
€n aen bet boeten einbe ban De (€ombe op Den bijf*
toier boeben bier ronbe pebetfalen toan toitte DBarber/
elr berciert met een (Ctonieen tufleöen bangenbe te* ben trap isr een figure repjefeuterenbe Den perfoon bon
poenen toan ujonfe / en op elr toan be toooinoembe peDe* Den $?incetoan«0ran0ien/ alsfletocnDig/getoapent
O o 3

fönde/
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en lief öe fouDe ojiberflouDen toojöen / Daer toe fjp aiu
ciert
etber
Casi&
een
boeten
fijn
oö?
enDeb
*
ïjeDD
/
3(jnDc
eenfeec <©oöb2efenö ^eer/altöb getraebt Beeft. Ober*
43
met
met fijne pluimagie/ alle£ ban 252onfe/ t'famen <£n fulfts f$ op Den 30 3!ulp 1*94. Defen aengaenöe
een becDjacfj gemaeftt / tuffeben <©?aef a©ilbem ban
De fnplaetfe ban een cierlünen antgnfen ^toel. lufe
fijn Do2öer alle De moluringe en citaten alleg honfle
kaffan/ 45wf ban ©jieflanD $c. / geafTifieert met
en tierig» gemaebt en acojöonneertnaöenetfcb Dan «êberbarD ban föeiD / en <&rcbamu0 jêtober aio BoU
't weeft. $)cij t'etnöen 't booft-einöe fïaet een blie- maebten ban Den boo?noemöen <froo2l: <©?abe gioljan
genöejpame oan 23jonfe meöe groot fe$ boeten met ban^aflfautoen en3. Den <©uDen ter eenre/ en l^iclacö
twee 25 ifuinen ia De tjanöen / De reenter blafenöe / De 5|)ijl/ Curateur ban fjet ^terfDui^ ban Den $?ince
flmftec neöerljangenöe. 3§lle De figuren 5ÏJn felber ban <©rangiên ter anDere fijöen / ban alle p?etenticn/
mette ftanöenban Den boojnoemöen ifêeefter igenrift ©bligatien / ^cBulöen / 28fTignatien / leningen/
gemaeïtt: De Heen al t'famen natutcujH en ©crüo?gingen en anöerjS / Die <0?abe 31oban ban
fec cieel.
öc^:iartifi
met
/'t 3eöert Den jare \^6x. aen Den |Nnce ban
werft al$ ergens te bin* NafTau
mt t£ fo febonen cierlijficn
of tot beictocljtenof anöer0 geDaen fjaöDe/
Orangien/
n/
plaetfe
Den etf / en ftomen Dagelijr ban alle berre
begroot
boben
De feoflen ban De lange Dof ïjouDingc
bcleluiöenom'tfelbete Delïchcigen/ berwonöertujn* De.3 ^incen / om <©illenburel) / ten fomme ban
De / niet alleen Dan öe f ierlpbetö öe$ felfö / maer Die
iierftant nebben Dan De ftonfte/ fnnoon bertoDuDert 1400000 gulDenö/ te bieten / Dat bet boo?noemöe
b m öe uitnemende ftontfe Daer ingebjuiftt. üJicolaeö ^terftjuies boo? allen Dien/ enDeljof&ouDingc/ bCta,
IcnfouDeDe fomme ban 64*000 gulDentf/ op negen
De Clerft tot ©elf/ beeft 't felue / fo na mogehjn e£ / in
eerflnomenDe laren/ t'el&en een negenDe part ban
Uopere platen Doen nafnjjöen.
Dien/ binnen SfimHeröam/ b:p ban alle hommer; en
Dien 3alfip De negen jaren lang Beffen enbebou*
boben
25pboegfel öeg Sduteutf.
Den bet aenDeel ban Die ban Orangien / in 't inbomeu
Transa&ie tuflehen Graaf Johan van NafTau den
ban 't^lot en nmö Dan J^affau ; falmeDe Daer en
Ouden , en den Curateur van het Sterfhuis
boben bebouöen alle 't gene up aen tapifferpen / filbergefcb uur / meublen / nlei noDien en gelD ban Den p?fn*
van den Princc van Orangien.
ce beeft ontfangen / en fal ontfangen toefen ban De
fcnulöban 6000 gouögulöenö / Die <6?aef ïDilljem
D€ ^eec <ü52aef <3!onanban «fëaffau/Catfenelle* ban ISaffau Den Ouöe/ aen fijnen fone Den $?fnce
boge en|. Den Ouöen / b?ocöer ban Den pointe
ban prangt en/ <©2abe ban iJSaffauw/ boogicffelij» boo?noemt fcljulöig toaiS/ ban Den jare i???". met
ftec memorie / ftaööe Den boo2fcb?eben j)2tnce ban Dcnintereftban Dien. ®e^3al 't ^tetfbupö alleen tot
<Orangien fcer groote (ommen ban penningen toec- fijnen lade nemen en IjouDen / De Obligatie ban De
fr (jooten / meefienDeel tot Dienlt Defer lanDen betflreftt/ fcbulö ban De paltjJgracf ban tyoooo ftorinen/ban
fo tot opiiebtinge ban De grote öcirtoebten Doo? Den De 3lanD-*ï5?aef ban 19966 fïorinen tien uatfen; ban
Doo2noemöen$2incegeDaen/ omDefe lanDen in Ijare Den hertog ban 3©trtenberg Dan ioooo fïorinen ^
ban Den <©?aef ban 3Ba(Tau^arb?uCHen 4000 (ïor.j
bjpneiD te (lellen/ als anDcrfintg/ entoatf 'tfelbe bp en ban Den <©?aef ban ^anaubiJÈ$f 1000 fïorinen ;
Denboo?f5^eere <©jabe tot berfcbeiDen tjjDenaen De
peeren Staten ban De ©ereenfgöe $eöerlanDen/ Wel ban Den <0jaef ban Der Sjppe ban 910 fïorinen ;
bertoont en geremonflreert / Dan obermittf öe-ttan* ban Den <©?aef ban Oo(t-©2ieflanb ban ^940 gulö.
Den met Den Oo?log niet alleen befwaert Dieben / macr <3n Defe Transadie 3(jn noclj gcfmoltcn De 1900
Dat De lallen Doo? Den grotenen langDucfgen Oojiog 5pranlifoo2tfe gulDen / Die <©2aef ^oban %nno 1587,
meeren meer toenamen / fo non Den De peeren Staten al$ 25o2ge betaelt beeft aen «töjacf a©olfgang ban l^o*
/ ober bul>lij&£ goeö ban fijn »0emacl / toefenöe
Daerinniet boojfien/ en toiert baflDefaeftin fufpen- benlo
Defe Transadie getebent bp De boo?f3 perfonen/ en
fiegefjouöen/ niette min alfoDe ^eer 43?abe tot Do*
gen ouDecDom cjtiam / beeft bp in Den jare 1794. alö iliDDelaeriei bp <©ir& ban €gmonD ban Der
feet aengegouöen om met (jet ^terfftuté ban Den $icuburg / gfoban ban Olöenbarnebelt en Xeonarö
pnnce ban Orangien fijnen b2oeoer / alle gueftf en en Caefenb2ooö/ en i$ bpDen l^obe ban J^ollanD 't fel*
gefcftillen af te manen üp fjjnteben/ op Dat tuffclicn be berD?ag ban toegen Ijet ^terfbutë geappjobeert
fijne ninöeren enöe ninösrenban fnnen boo2noemöen Den i 9Cug. 1794. geregiflrcert f(jnDe in bet eerlte
tooeöer/ nafjjnDooöte beter tyimöfcliap/ eenigljeib UBemociael-boen ban loDan De öecDtere Fol. zp.
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cc mebc toiï i& / beminDc Sefer / befe ac&ticn 2&ochen einbigen / met boomemen I fa
mp De Secre tyt ïeben ïaet / gcfont&e i0/ macljt en fïerhte geeft / 't fcïbe boojttf naerfreu &
te continueren en bctboïgen / ban 't gene f)tet na gefcïneD i* / bpfonDer inDicn ih bebinDe
Dal .uIutDen bit aengcnaem i£. 3jh fjeübc
moeiten uoc& orbcio gefpaect / om De maerhetö na te
fochcnenboojttefccngcn/ en t>c feibc opreefKehjb en onpartijDeïijb berijacït/fonbergnnflcof
afgunftc/ mnn£ toeten0/geb?tüht of oengefien te nebben : taant laat foube anDere De ëtfrorien
boo? De nakomelingen nut $ijn/ aï£ men De toaerfceib Daec in niet fouDe binDen i sfjnber fcoïtn*
gen in / Doo? guoDc onDejncljtinge / Die ïaiït mp gocDigïijh ten beften ïjouDen / mant moetbjiïuet
W t& mp [ucr tn met ontgaen. g& tyhbe lange jaren gearbeiD om De ftoffe en materie
fafee
benuaem / Dacr toe te benomen / beïe goeDc peeren / bjunben en perfonen ban nuaïiteit ter
hebben
mp Daer in beïmf pig getoeeft / uit Iicfbe ban 't gemene befrc/ en om Dat De nakomelingen to
Den mogen met toaerïjept geDient $ijn / De feïbe goeDe peeren en binDen ïjebben mp aïtemetó (foi 6o 1
gepoft om boojt te gaen/ 't melh ih na mijnen brille niet fjebbe honnen Doen. gft bcrfo'chc b2un£
W oen eenen pegeïpen Die nocö eenigc
toaeracljtige gcDenhtoecrDige ftuchen tot Defer materie
Dienfïeïnh onDer ïjen mogen Rebben / Daer meDc Dit merh gebojbertmag tuerDen/ Dat fp hen
met ontften mp De felbe mcDe te Deiïen of te communiceren / ten Dicnfte ban 't ^aöerïanD en tot
memorie ban De na&omelmgen / ih faï bereiD fon 't feïbc Danheïtjh te erhennen / en
her boojt te gaen. 25enfper^ en mtéDuiDerg meet ih mei Dat ih'er genoeg fa! hebben te/neeruruï*
oen
«1 mp met fal floten / bereiD fijnDe nochtans? De fauïten Dier mogen toefen / De£ onDemcntDaer
fiinDe/
te ceteren. ffêant fjet s$ onmogeïijh DusDanigen toerh fonDer eenige fauïten te farchnibcn/booi
oo;fohe Datmen ober aï (c\f$ niet han tegentooo^Dig toefen / en fo gelooftmen Dan Die genen/ Die
men boo? tooeracïjttgc / opreebte / onpartijDige Unöcn fjouD / en Dacr boo; bp een poer cteacht
39n / Dtemcnban betrout. 3|ht)ebbe hierin gcinfereert beïe autentrjne acten/ o:öonnantien/
pïnccaten / accoojDcn / urnen / aDbijfen / uitfpjahen / commifTien / mftructien / renueflen / p;ote*
tien/ beebaien/ rece ffen / Difcourfen / mifTiben en anDere autcnttjhe inflnmtcw en /tot cmbechin*
ge ban De toaerfceiD en feherfjeib Derfahen/ Daer ban ihDe pjincipaïe feïber mbel ofgehaö
£cbbe/fommtgcgcften) geïeenten geb2uiht/ eenige in 't geljecl/ eenige fommarie/ eemge ten
mei al na De geïegcntïjctD Der fahen na De materie mp Docfit te bcreifc&en en ten beften te Dienen.
$eemt fcet alle 0 ten beften/ enDenht Dat bet lichter ijef te becifpenban te berbetcren. 3fh bebb*
ooheemge fahen bpanbeccbcfcfeeben/ Daer ban ihna neerflig onDerfoehaen De gene Die Daec
SJanhenniffe behoren te öebben/egenefeherneiD of onDe^ricoting öeb honnen fachomen / hebei:
uitgelaten of boo?bp gegaen / Dan aï toiïïenjai onfehere fahen toinen flellen / iatenDe De feïbe eben^
toe\ in hare toeerbe : beïe anDere fahen Die bp anDere niet jijn aengeroert / ïieb ih bernaeït / Doch
met fonDer goeDe feheröetö / hennifTe en onDejricïjtinge Daer ban te öebbcn. ©e fauïten ten bet*
ben 3pben gebeurt / Daec ban ih goeDe blijh ïjebbe / Defelbe öeb ih niet boo? bp ge-jaen / tot toaer*
fetjautmnge ban anDere/ boïgenDe De toetten Den i#iftotifcn?öbecen gegeben. S{h fiebbe mp
ban auc partpfehap getnacïjt / aïïeenïijh / beb ih De moo?D begaen aen Den ënnce ban €>rangieti
|oogloffeïrjhec memorie ten ïjoogflen berifpt / en fuïhen grutoeïijhen DaeD / Die De ^cfuiten booj
fjeiïig öouöen en p#fen / boo^ ejuaeD / goDïooö / oneï)?ifleïijh/ ja Duibeïö? uitgefp:ohen/ boïgenDe
tnnngemoet: merDöet feïbe ( ïjoetoeï maerïjeiD 3pnDe ) bp eenige boo? partpDig&ciD gehou^
ben / ih mag bet ïijDen en faï mp Daer aen niet floten. jBaer toiï tot een befluit ban Defen / Den
goeben ^ïmacïjttgen en groten 4B0D uit en ban «ocDer en geBeeïDcr &crtcn ootmoeDcïph btDDen/
Datbp DeniegcntooojDigen^inceban^rangien/ en fijnen 2&?oeDer / ^onen ban ben boo;*
noemDen booggeDacïjten ^tnce / mitfgaberg De anDere ^aben ban ^affautoen / Die hen ïöf
enïebentenDienfïeen boo^'t toeïbaren ban Defe ©ereenigDe l^eDecïanDen fo üm en goeDtoiïfig
toagen/boo^foDanige moo^Derfefcfteïmen/ Die op foDanigec moo?Derfetoijfe en manieren na
yen ïeben fïaen / f fo $p aïreDc tot berfeïjeiben tijDen fjebben Doen bïphen / te toiïïen uit te cechten
op Den perfoon ban Den boomoemben Doo^ïuc|)tigen g?ince J^auritiu^ ban $afTau / Daec obei
gieter ganne tot ïeiDen/ JiBicïjieï De Üenicïjon in Den ï^age/ en ©tere Du f ouc tot Reegen on
^oom/ op hare bebententflen geccecuteert jpn/ beïjaïben anDere Daec men af geïjoojt ^eeft/ J ge^
naDeïphtoiïbefcïjermen/beöoeDen enbemarcn/geïph ïjptot noctjtoe gcDaenöeeft/totfpne^
naemj? eere/ lof en p?p£/ en toeïbaert Der ©eceenigDe $ebeclanben/ 3tmcn.
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Derde deel.
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Aen de Mogende, Edele >
Hoog-gclecrde , Wijten, Voorfienige, feer
Difcrete Heeren,
Mijne E. Heeren de Staten Van Holland en Weejl-Vriejland , en derfelver E. Mo*
gende Heeren Gecommitteerde %aden. Mijne gebieds-Heemu

De Mogende, Eerweerdige , Edele y Erentfefte, Hoog-geleerde , Wij ie,
Voorfienige , fecr Difcrete Heeren , Mijn Heeren de Staten 's Lands van
Uytregt 5 en hare E. Gedeputeerde.
MYNE HEEREN.
ïginbéboojgacnbè 18» boenen banbellebcrïanbfeoojïogenengcfcïjie*
£ bcnifien/ inb?ub liet uptgacn|inben jaere 1620. en ume4lBogenbc €ück
Jl £cben toe-epgenbe / neffeng be ^oo^ïugtige $?tncen .TOauritg ^?tnce ban
<0rangien ïi^oogï, geb. enfceberin ^enrtn ftjnen fyoeber/ tegenmoo?big $tintt ban <®rangien/ en bc ^iBagifrratenbcrifïab iïptregt/ {jeu in
belooft be bozere gèfcöiebenifien met aïberbïijtigbctb en gctroubngïjciD
te berboïgen op Den feïben boet en maniere/ en met inbocging ban be % eten/
t^bonnantien / pïaccaten/ accoo^ben/ banbeïingen/ berbonben/ p?opojitien/ refoïunen/
commiflïen/ mfïructien/berbaïen/ bifcourfen / en meer anbere autentijcnueigcfcbriften/
injtrumenten en miffibcn bienenbe totbebeftingeber maerljeib en fenerïjeib ber fanen bic
bcrnaeït merben. ;pï)cbbë ooft gecne moepien nocl) arbept gefpaertombefeïbetebefeo*
tnen/beïe peeren en perfonagien ban quaïitept in en bunten beregeringe ban bef^obin*
tien gemcefï $ijnbe / Rebben mp baer in ïjare gunfte betoont / en beïjuïpeïrjn gemeeft / en me*
foe gebeeït / bie in niet en ïjabbe /en met groote moepten on gefoeljt / boo^befen niet en öabbc nonnen benomen/ en bat upt Üefbe ban't^aberïanb / op bat be nakomelingen met
toaetgeibgebient/ ennictmctïeugenenenfoubenbaerin berïepten gepaept inerben. <®e
eerde 1 8.2&oenen ïjabbe in geb?acï)t tot be boob ban ben ^oo^ïucïjtigen jfêiïlem $2ince ban
<£rangien
beb genomen
in in tjtft negen
boenen berboïebtbatbenboomocmbcn|^ince4ïBaurmu#
't gene febert bim tijb boo?gebaïïen i$/
tnben baer/ numebe
totin^lBartioi^o.
l^ince ban #rangien «d^abeban^affau/ fjctïlfafteeï en befïab ban 25?eba beeft ingenomen en berobert/ met eene befraepfïe|tratagcmaen$fcijgfltfï aï$ optinbc|coo:ïogegc^
fyuphtig/ met bpbóeginge ban 't gene boo^ber baer acn ig ïjangenbe/ menfalinbefcïbc
beeï fcïtfaemg en tyeernt^ birtben/ en berfïaen öoe fober en cïïeubicl) be fanen bcr ©crecnicbbe$eberïanben in bien tijb geftaen ïjebbcn / bpjonber aïg be <0eneraïe Staten bcr ©er*
ieenicljbe $?obintien genootfaefet maren bc ^ouberainitept ber f^obintien acn tebieben
tenige fïptïantfe koningen en potentaten / aï£ ©janbrijb en <£ngeïanb ; <£n ïjoe fcoonber*
baerïija <«3ob almachtig/ aïft op fijn quaetfïe fcöeen te toefen/ mibbcn in ïjaer upterfte
noob /een rebeïijne goebe uptuomlïe en berïoffinge berïeent/ en befc ïanben gefegent en beloaert ïjeeft tegen fom^eben/gemetbigen/ macïjtigcn enbobaerbigcnbpanb/ bicbinbjiï^
niet alleen onjsf : macr beïe anbere bolnercn gcnoccbfacm öceft boen beben / baer ban be gelüeïbige ^paenfcïje 3Hrmabe banben jare 1588» tyit fpupt een ïjobaerbige en trotfenmocb
onberminnebjft noembe / gctupgenijTc ban geben/ en anbere crempeïen meer hit men in heft
boeben en boo^gaenbe faï ïefen en binben: <©aeruptteberfjopcui^batbcn3ilïmogenben
<Böb befe ïanben noeb bo^ber fegenen / bewaren / en epnteïi)beenc goebe gcUiMrige uptftom^
(leberïcnen faï/ bpfonber fobm ban onfefonben afftaen/ onjS ban berten ropec^teïijft
fiebeeren/ onjef boo^ob berootmocbigen/enïjcmnafijnmoo^bbicncn/ eerenenbjefen/
tn onjef bertroumen op ^em aïïeen jïeïïen / on^ tegen bcm nieten berbobaerbigen / nocï) onjS
bertroumen nietfetten op onfeepgenc brachten en machten of bie ban onfe<^caïbeerbcna^
ïmren (fonber noebtan^ be mibbeïen bic onjS <©ob almachtig acnbnjfl/ of tocfent te berfup^
men enberaebten ) mijn meening i$ bat top on^ op be feïbe berbonben / aïianticn en macte
ten/ niet te bafï moeten betroumen nocb berïaten/ maer bat üap eer en boo? aïïc faben baer ïn
boïgcnbet^rempeï banben ^oo?ïucötiöcn5furflenï^eere/ Wilhemprince van Orangien
Grave van Naflau, &c. ^.<&M mcïbe tcnti|bebatbe#?obintien ban^oïïanbenEeïanb/
onbcrfrjn <*5oubernemcnte be oojïoge aïïeen/ tegen ben ïUoninbg>btïip^betlocebcbocr^
ben / en bat be hertog ban 5lïba be Wrecde ,fijnen <0oubcrncur / onber 't beïept ban fijnen
^onc <©on freb:ico be €oïebo aï^^eït-^eec/ be &tab Sacrïem na een ïangbunge De*
ïegcringe/ beïe befïojmingen / en ten ïcftcnboo? eenupterfrebongerjef-noob/babbcinge^
nomen en berobert/ en bat bier boo? ^oïïanb banöeti^oo^bcr guartiergefeïjepben/ en
% 2
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het schede Ittmd boï b?cfe en betfïagcntgeib / bc necringc en toeïbaert berïopen / beïe boï&g
init u;efe tcXanbe uptbïucgte/ ja Dat Daer natrarmtDDeïtoag om De foïDaten in ïeeninge
te■ nonnen onöcrgouöen : fa Dat ooft De pjincipaïe goofDen aï^Den <£berfïen penner ©ie*
Dcrigj§onop<e>aubcrncur ban get $oo£>er-guarticr/ en eenige anDere ban bepjincipad*
(tof en Coimniflartffcn intfelbe guartier aïgboe toefenbe/ aenfonboo^nocmbefurfte*
ïhKe<0enabc obcrfcg?cben De berfïagentgeiD en geïegentgeiD Deg boïr in biequartieren/
enbcgcecbcn te toeten of fijn f. <*5. niet cenigbafr&erbonb met eenige «JiBogenbe en grote
éotentaten gaöDc gemaent / en ober fuïr een treffeïtjn ontfet boo? ganben gabbe/ ttt. Itëaet
op fijn f. «5. boo? anttooo?De fetyeet in effecte onDer anDere Defe tooo?Detï, Dat al eer wy oyt

defc fake onder de befcherminge der Chriftenen en andere verdrukte in dcfe Landen aengevangen
hebben , wy met den Alder-Opperften Potentaet der Potentaten alfulken vaften Verbond hebben gemaekt, dat wy geheel verfekert zijn dat wy en alle die geene die vaftelijkdaer op betrouwen y door fijne
.geweldige en machtige hand ten leften noch ontfet fullea worden , fpijtalle fijne en onfe vyanden, fonder nochtans dat wymiddeler tijd ecnige andere middelen , die ons de Heere der Heirfchaten toegefchikt heeft, hebben, oft alfnoch willen laten voorbygaen, &c. geïtjft 't feïbe Ut ÓllgSefte Boek

folio 328.ü?eDer te ïefenig. 4tn boo?toaer aï£ ton toeïtoiïïen letten op De gefegiebeniffen
ban Den
ban fïen
't begin
ban onfe
fullcntopbcbinDcn/
Dat
<0oD
on£ boo^ïeDen
nopt in DentijDnptcr
nooD aen
genomen
3fjnDe<©o?ïogen/
/ al gaDDenfotop
macr nïepne miDDeïen
en macht/ en fegecnen geheeï berïaten te 51)11/ fyctft berïaten /fo toamiccr top on$ ban ge geeïber gerten tot gem öehecrDen/ en on£ betroutocn baftclhh op ïjctn ffeïben : toeDerom
aï£ top grote macgt en miDDelen bp ben anDeren gaDDen/ enDattopbacropon^fcbccnen
te bcrïiobacrbigen en te berïaten / fo gebben top niet alleen / niet beïe uptgercebt ; macr i$
be feïbe maeöt aï£ een rooft berD toeénen / en $ijn in meerber bcrïüopcnftoarichciögcKO;
tnen aïg te boren/ D€rcmpcïcn $ijn in onfe éifïo^tfcgc befcg&jbinge ober altebinDen/
eenige ouDe b^ome patriotten nonnen Daer ban nocg getupgen / en hoetorï Daer beïe geflro^
ben wx Die oogen tupg 5ün getoeejt ban De feer grote geerïijfteDaDen Die <0oD in Dcfe $c*
Dcrïanbcn geeft uptgerec l)t met bïepnen upterïgften macgte / Die ooit garen mnberen De feïbe
tot<0obcglof/ eere/ en p?ij£ Dintoiï£ berteït gebben/ fojijnDer ook noeïj beïe ban tante ;
ïnïicncnmiDDcïbarenouDerDom/ Die Daer ban noeggoeDegeDenftenifTcn gebben ban eent*
ge Derfcïber. 25innen Der &teDen ban l^aerïem/ StepDen/ 3Mmnaercnanbercfoubcmcn
noch aï beïe binben De toeïite goeDe geDenhenifle gebben ban begrote berfïagentgeiD Die
f n geheel ^oïïanD toag na het innemen ban ^acrïcm booten ten toarc De grote muptertje
ber ^pangiaerben Die Daer op boïcgbc/ ïietet fïg aenften/ fo fp metter gccterbacDgare
l>icto?ic gaDDen berboïegt/ fp fouben b'eene flab boo? en b'anbcr na ingenomen hebben s
Mact Doo? befe muptertje gaf <£ob be berbaeïbe en berflauöc herten tocbcromnïccb/ fei
bat Ijp De feïbe fo berfrerfete/ niet tegenfïaenbe be nlcpne macht öiefpboo? oogen fagen/
batfeaïgstceutoen gemöeb5#nbe/ gaer geheel bertroutoen op<èoDfleïDen/ benbpanben
tegenjxonbcn / en garen afem toat bergaeït gebben / foöatbacrnaöemtiptcrijegcfhittoe^
fenbe/ en Dat ©on f reDerifto De ftaD ban i&lmnacr beïegerDe/ De foïDaten en borgere»
Daer binnen 5ijnDe/ gen fo b^omeïp gebben geD^agen en gerjueten / Datfp eeutoigïofen
eere aïbaer gebben begaeït / en Dat De £pangiaerDcn met gare grote feganDe en berïie£ ban
eenige Capitepnen en officieren en meniegte Der foïDaten/ in tfto:mcn en uptbaïïenDoob
gebïetoen/ De f!aD gebben moeten berlaten ^ Daer na gebben fp oor be^ee-flag op De^upber-Eeeberïo^en/ DaerDen^abeban S5offu met beïe ban fijne «Bbeïen en eenige &paen*
feCapitepnen gebangen toerDen/ en anDere €>o?ïog fchepen Der bpanDen gare bïucgt
namen : Daer Doo? De gebangen jBagifiraet en boderen ban l^aerlem/ Dieaï tenDoDe
beroo?öeeït toaren/ nocg epnDeïgn b^p quanten. 3i!ïg De 45?aben ïoDetogn en Jj&nrift
ban ^ajfau/ geb^ocDerjS banben$?inceban<£rangien/ met hertog Cg?iffoffeïfone ban
Den ^aïfgcabe f ceDerift/ eenen fegonenïeger ban feiee Dupfentboethnecgten/ ©uptfen/
feancopfen en Ho^anopfen metb?ieDupfentrupterentetoegegeb?acgtgaDDen/ en Dat top
Daer op grote gope gefteït gaDDen/ Detoijïe De &pangiaerDen boo? ScpDen ïeggenDe De
beïegeringe Daecom moften op boenen / en aïfmen goopte toonDer met De feïbeupt te reegten/
fo $rjn De feïbe op De iBoner-^epDe inDe bïucgt gefliagen en berfïropt/ aïtoaerDeboo^g
ttoee <5eb^oeDer^ en^ertoge <Tg?if!offeïmeDeboobenber|lagenbïeben: ©e^pangiaer*
ben De bicto?ie bernregen gebbenDe/ gebben aïgboetoeDerominpïaetfe ban gare bictojte
teberboïgengemupt/ en gare betaïingc gefocgt binnen 3lnttoerpen/ Daer fp met een grote
furie binnen nomcnDe/ en Den bo:geren grote oberïafïDoenDe/ gebben fpDefdbe bier gon*
Dert DupfcnD <öuïDen afgeDtoongen/ Daerentuffegen Dieban^oïlanD toatinrufrenïaten^
De. ©aer na De fïaD ban ïepDen ten ttoeDen maïe feergertbeïegertentotDenupterfïen
bonger^-noot geb^acgt 5ijnDe/ geeft <£oD De feïbe toonDerbaerïgft Doo? fgnen ftrocgtigen
arm ban De feïbe beïegeringe berïofl en ontfet/ enbe Den^paenfenï^oogmoet ter neDec
gefmeten/ Daer en boben geeft <Dob Doo? Dett 3P?ince ban ^angien metten Staten ban
•SSIJf? C/nEclantI/ De fÊÏb^ ©?obintien / boo? fo bed fp Daer ban gaDDen / met gare feïepne
m iDDeicn/ met aneen befegermt en betoaert tegen fo macgtigen bpanb: maer gebben De
E2ÏÏ2 <±mP S ^tcbcn ban «iöDdburg / 3HrnemupDen en get tfafïceï ban 0ammcKen^/
anoer^ zeeburg acngen$tjbe gebjoegt/ fonDerDat De BpanDen met algen grote macgt en
getoeït
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QthscU bit ïjebben ftönnen ontfettcn : <£ob geeft ooft be getoeïbige &pacnfe SHrmaöc bic ben
Uoninft ban ^pangicn in ben jare 1 574» ^sen ï^oïïanb en Eeïanb toeruftc / onöcr ben 2£fc
miracï Don Pedro de Menendes , baec mebe fp ïj^oïïanb en ^elanb meenben re berbeïgen /
boo? fijne 3Umacbtigc banb aïïeen tot niet geOjaeïjt/ boo? ïjet fterben baat ben feïben %b\nU
racï en noef) fc$ of febcn bun(tnbt man bit Ijacftcïijft uan be Jdcfte fto?ben / betopïc fp aï ge*
recttoaren/ bact boo^oïïanb/ ^eïanb / en ooft €mbcn ban bate b^epgingecriboo^geno*
men oberbal betypt $ijrigctoo?bcn. $a bet innemen ban &icrn-£cc in Ecïanb in 't Htanb
ban ^cboutocn/ maten bit ban ï^oïïanb en ^eïanb totbcupterftcbctïautbciögebL2acïjt/
en 'tfeïjeen bat mact
naufö«3ob
eentge
menfebeïijfte
en ïjopeban goebc
uptftomftcmcccboo?
fjanocntoag/
Slïmacbticlj
beeftbnïpe
bit aïïegbaefteïijft
gebeten/
foboo^bet fubyt
obetïpben ban ben «ö^oot-Commanbcur/ al^boo? bit generale mutinatic ber ^pangiaer?
ben / baec boo^ be Staten «Beneraeï en föacb ban £tate aen be 5ijbe be£ ïioninp ban £pate
Qitn/ bt ^pangiaecben feïf£ tooo^ bpanb tocrftïaeröen / en acnbcn^inecbanaDrangien
en Staten ban I^oïïanb en ^eïanbbuïpc tegen bc felbebcrfocïjten/ en baer na met befeïbe
acco^bccrben en bsebebecfoebten/ en begoten toerbe binnen befrebe ban <£5cnt. ^tct öït t^
aïïcg gefetnet bat bit ban ©oïïanb en £eïanb met gene fonberïmgc ïjuïpe ban uptïantfe $o*
tentaten gefterftt noef) berbonben sfjn getoeeft / ban $ijn alteen boo^ be matïjtige banb <&&
ïic£ befebermt en bctoaert gemeefl* Wilim top bo?bec ftentoat top met grote maebten te
tocgc ïjebben gcb?acbt/men ïette boe be getoeïbige toebten banben$?inee ban #rangien/ge*
treint tnetbuptenïanbfe maebt ban fijne beetnamen/ cntoanbenftoninftbant^anhrrjRte
niet $ijn gegaen / boe ïicïjtcïijft ber Staten groot Steger bp tpbe ban tDon %m ban boften*
rijft (bt$ &oninftg ban ^pangien 25aftaert Sloeber ) bp <!5cmbïoerg geflagen en berftropt
ig / ïjoe toepnig be grote ieger^ ber Staten onber btn föertogc ftafhnir / ben !£crtoge ban
3ïlnjoufoonberbcn€ptcï ban befebermer ber $ebcrïaiïbfc ©?pïjeib/ aïgbacrnaaïg&er*
toge ban 25?abant / ïjebben uptgcrecïjt/ ftan men bier enbacr in befe 25efcb?pbingcn nïaer*
lijft fïen en bebinben/ en ion beïjocbenbaer ban gene oube nocb berre ercmpcïcntefocfteit
ofte berbaïen/ anbetg ban ten p$fe ban bc toonbeebabe n <J5obe£ bit ïjp betoefen beeft/
seburcnbe bt gefebiebeniffe in onfc toeo?gacnbe boenen berbacït/ macr men faï bat ooft in
bt(t tcgentooojbige boeften en bt gene bit met 43obe£lwïpe (fo ift gefontbcib / bcrftanteit
'tïeben beïjoube ) boïgcn fuïïen/ genoeg toaeracötig bebinben / en top beïebenfenoeb tot be*
ferurc toe/ becbaïben top feggen'tgenc^Ucbio? ben <$berftenber$ntonitenfepbebanbe
omberen
tegenomberen
ïjloïofcrneg
fo top inïitn't bpf
ban be tegen
^ifto^ie
ban <6ob/
%u
öitb ïefen/ ban
batfo3jfracï
ïangebe
ban /^jfraéï^
niet bteneapittd
befonbigben
baren
of bat fytt benroube/ fo fpbenbefonbicöt bobben/ enbaeruanafflonben/ bar^obboo?
|)aer frrect/ en bat fp Ijct belt bebieïben/ en nicmant feonbc friet febabe boen/ matttbaet
<0od (bat ooft ben onfen i#) baet'et bet qnabe/ ttc. ^aeromfepbe bP tegen ï^oïoferne^/ mijn
ï^eceeïaet hernemen of bem bat toom ooh berfonbiebt fyttfi aen baren &ob / fotoiïïenmp
baet op treftften/ en baren <&ob faïfc ugeb3i|iTe!ijftinbanbengeben/ batgpfebebb)ingeL
4^aet (jebben fp fym niet berfonbiget fo boen top nictg tegen (jacr / taant baren <©oö faïfc
befebermen/ en top fuïïen tot fpottoojben btn ganfebenïanbe. ^itfeïbefeginbebbentop
ooft meniebtoerben bebonben / en fuïïen noeb <®abt$ buïpc feherïtjft bebinben / fo top on£
toan herten beneeren/ en bat top rou en ïeet blagen ober onfc ongcrecliticbcöen / chönjS
met <!3obe berfoenen/on^ bafïeïijft betroutoenbe op fijne ïjuïpe en genade/ maïienbe (na
bet €rcmpeï ban ben boomocmbe$?inceban<®rangien) batt3B>erbonbmetbcn<©ppers
fïen ^otentaet ber potentaten / fonöer noebtan^ miöbcïcr-tijö eenige anöcrc mibbeïen bit
on^ ben ï^eere ber ^cerfebaren tocfebiftt of faïtoiïïen toefebiftften/ bco^bp teïatengaen
ofte berfupmen ; Zfrit fytb in aïfo goct gebonben aïbter te berbaïen / op bat top bit €tempcï
be£ ^incen bano^rangienboïgenbe/ bt buïpebe£ peeren epnbeïijftgoebeontfettingc en
ruft / en b?cbe mogen bernrpgen / en bier toe bienen bc J^tfïoncn ban ben boo^ïeben tijb/ om
onsf na te mogen
reguïeren
en €rempeï
/ 't goebc
boïgen
en 't miabc
%k
fyebbtban
beft boeften
bu$ berre
geb^aebt nemen
/ enïcbere
u 41^og.
&. befeïbe
ober feboutoen»
tot u <ê. dfBog,
<6. epgenbom / en in ber feïber befeïjerminge / toerbopenbe bat befeïbe u 4lBog. €. niet min
aengcnaem fuïïen toefen aïg bt boo^gaenbe/ en batfc ooft ben ©aberïanbc en btn naftomc*
ïtngcn fuïicn ötcnfrtcö enbo?berïijn jijn/ en op bit ïjopega ift mpberepben bt naboïgenbc
öcfcïjiebenijTe mebe bp gefebjifte te fïcïïen.
e Sanbcn be^
^ier meb
befer
«WSijnc Meeren» <&ob 3üïmacbtigb bit u .ilBogcnbc <£. tot bt ïlegeringc
roepen beeft/ bibbenbe bat bP« «JiBog» ^-toiïbegabenmettoijfbeib/berftanb/enftïoeftmoebigïjeib/ om befe ïïanben nafijntoeïgebaïïcn te regeren/ tot fijn p$£/ ïofenecre/tt
4fBogcnbc €» en ber feïber onberbancn toeïbaert/ ruft/ eenigöeib / en opreeïjten gebjebe/ ift onö faïig. <Defe6?ebcn tot ^aerïcm btn bpf-cn-ttointieöften mtml
burigen
5Enno 1616.
U E. Mogende
Ootmoedige en Onderdanige Dienaer
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Den Doorluchtigen , Hooch - geboren en veel
vermogenden Furlt en Hcere

By der
Van
Van
Van

HENRIK,"
FREDERIK
natten Godes , Trince Van Orangien, GraVe Van Naffau, Van Catfenellebogen^
Vyanden , Van Meurs, Van hingen, Van Bueren, Van Leerdam, &c. Marquis
der Veere en Van Vliftmgen , Heer e en Baron Van Breda , der Stad GraVe, en
den Lande Van Cuyk^ Van Dieft, Van Grimbergen, H erft al, Cranendonk, War-

mefton , Van Arlay , Van Noferoy , Van S'. Uyt , Van Daejburg, Van Bolanen,Van
Willemftad, Van NierVaert , Van ïfelfteyn , Van Sc. Martens-dijk, Van Geertruydenberch , Van Chafteau regnart , Van de Hoge en Lage Swalwwe , Van TSLaeltivijk ) &c- Erf-M arfebalk Van Holland , Erf-BurcbgraVe Van Antwerpen, en
Van Be fankon. Gouverneur Van Gelderland, Holland, Zeeland , Weft-Vrieftandy
Sutpben, Vytrecbt , en Over-ÏJfel , Capiteyn en Admirael G ener ael der Vereenichde ÏSLederlanden.
Doorluchtige Hooggeboren Furft , genadige Heere en goedertieren Prince.,
naer prefentatie van mijnen ootmoedigen diende.
'^^^ï-ii N mijne voorgaende achtien Boeken , heb ik befchseven gehad den oór^vfl *Pronk, begin, aenvang en vervolch der Nederlaridfe Oorloge en BorgerIfölJ lijke oneenicheden en twiften , en wat dies aenkleeft tot de dood van den
doorluchtigen Hooch-geboren Vorft en Heere Willem Prince van Orangien, Grave van Naflau, &c. uwe F. G. Heer Vader Hoochlofl:
gcd: die moortdadelijk door laft van den Konink van Spangien binnen
Delf is omgebracht , als u F. G. macr weynige dagen meer als fes Maenden out was : In
defe tegenwoordige Boeken heb ik voorts vervolcht 't gene federt het overlyden van den
felve doorluchtigen Prince is gefchict tot het innemen van Breda Anno 1590. waerinik
verhaelt hebbe den droevigen en ellendigen ftaet daer in de Vereenichde Nederlanden ter
felven tijd en daer na geftaen hebben,fo dat de Staten der felver Landen door den befwaerdenftant genootfaekt zijngeweeft de Souverainiteyt der felven Landen te prefenteren en
acn te bieden, den Alder-Chriftelijkftcn Konink van Vrankrijk Henrik Valloys de derde,
de welke niet tegenftaende hy wel getint was defe Landen tot fijne Croone te voegen,
nochtans die fchone gelegentheid moft laten voor-by-gacn en afftaen, door de Oorloge,
die in fijn eygen Koninkrijk opftont door aenhitfe vanden Ambafladeur van Spangien,
en die van den Huyfe van Loreynen , Guife , en andere Ligeurs , die tegens den Koning,
onder dexel van de Catholijke Religie op Honden, niet tegenftaende de felve Konink fo
groten yveraer van de Roomfe Catholijke Religie en vyand van de Gereformeerde Religie was , als zyluyden felfs mochten wefen : Daer na hebben de voornoemde Heeren Staten de felve Souverainitevt tot twecmael toe aeno;eboden de alderdoorluchtichfte Princeffe Elifabeth Koninginne van Engeland : Doch defe grootmoedige en deugdelijke
Princcfle, betonende haer onverwinnelijk gemoed , heeft voor alle de Wcrelt opentlijk
willen betuygen dat fy niet iocht noch begeerde yemants Dominien , Heerlijkheden of
Landen, en dat haer herte en gemoed niet was befmet met fodanige begeerlijkheid van
meerder Heerfchappyc: Maer datfe met de Koninkrijken en Landen, die haer God Almachtich door wettelijk fucceffie verleent hadde, wel te vreden en vergenoecht was.
Nochtans heeft fy na gewoonheid van genereufe Potentaten , voor goet ingefien, de Vereenichde Nederlanden, die van haren eygen Prince en Heere , fonder wettige oorfake tirannclijk in hare Confcientien, Rechten, Gerechtichcden en Privilegiën, verdrukt, en om
lyf, leven en goederen gebracht werden, hare hulpe te bewy fen, en niet toe te laten dat de
felve fo onrcchtveerdclijk geheel t'onder en te niet gebrocht Jouden worden, en de felve
te hanthouden inde befcherminge van de ware Chriftelijke Religie, en van de Vryheden,
Gerechtichcden, en Privilegiën der felver Landen, en op dien voet heeft fy met de Heeren
Staten voornoemt gehandclt, gelijk dit breder in dele Boeken verhaelt en uytgedrukt
wert: cndewyle de Heeren Staten ook acn hare Majeftcyt verfocht en crnftelijfc gebeden

had-

hadden, dat de felve gelieven foude, haer een Heer van qualiteyt over haer fecours te
willen fenden , aengefien de authoriteyt van deRegieringe door het overlyden van den
Prince van Orangien feer geflapt en vermindert was: volgende welk verfoek haer Majefïeyt aldaer gefonden heeft den HeereGrave van Lycefter als Hooft en Capitcyn Generael over het fecours by hare Majefteyt in defe Nederlanden gefonden , de welke alomme
met feer grote blijdfehap ontfangen is,en de Heeren Staten Generael,om hem met meerder
eere te bewyfen, hebben den felven Grave, boven de Commifiic die hy van hare Majefteyt
hadde , noch gedefercert het Gouvernement Generael van de Verecnichde Nederlanden*
met alfulke macht en authoriteyt als alle voorgaende Gouverneurs Generael van defe
Landen , byfonder by tijde van den Keyfcr Carel de vyfde gehad hebben. Dan alfo daer
na de voorfz. Grave van Lycefter , fieh hebbende laten verleyden door eenige vreemdelingennietgeaffedioneert
,
ten dienfte van den Lande , houdende met de felve Cabinet en
achterraet , fo is 't Land daer door vervallen in grote t wift , tweedracht en fadien, en genoech in ecnen foberen, defolaten en ellendigcn ftaet : waer door hare Majeiteyt beweecht
is geweeft, den voorfz. Grave te bevelen het Gouvernement van de Landen wederom te
ftellen in handen van de voornoemde Heeren Staten Generael, gelijk gefchietis. Na
welken tijd het principael beley t van d'Oorloge geweeft is , by den Doorluchtigen Prince
Maurits van NafTaü , namaels ook Prince van Orangien u F. G. Heer Broeder , Gouverneur, Capitcyn, én Admirael Generael van Holland, Zeland en Weft-Vriefland (tot welk
Gouvernement hy voor dö-komftc van den voornoemde Grave van Lycefter al verkoren
en gecommitteert is geweeft by de Staten van de felve Provintien ) en zijn hem ook naderhand door den overlijden van den Grave van Nyeunaer , Meurs , &c. de Gouvernementen van Gelderland , Sutphen, Uytrecht , en Over-YiTel gedefereert geworden, en zijn by
des felfs Gouvernement, de twiften en tweedrachten geftilt, de Steden en Forten gedurende hét Gouvernement van Lycefter verloren , niet alleen weder gerecouvreert , maec
ook vele andere daer toe wederom onder 't gebied van de Heeren Staten Generael der
Vereenichde Nederlanden gebracht, in fulker voegen dat de Vereenichde Nederlanden
by fijnen tijde, in Hoocheid, Authoriteyt , Macht en Reputatie feer toegenomen hebben,
en fijne F. G. hier door verkregen heeft een onfterflijke lof en vermaertheid, niet alleen
by de Vereenichde Provintien: maer ook by den Vyanden en allen Natiën ter Wereld.
En dewyle het den Almogenden God belieft heeft, den voornoemden Doorluchtigen
Furft uytdefen jammerdale tot hem in de Eeuwige rufte te roepen , fonder dat fijne Vyanden vermocht hebben haer moordadich en bloetdorftich voornemen aen hem te volbren*gen , daer toe fy tot verfcheyden tyden getracht hebben. En dat de H. M. Heeren Staten
Generael en de Heeren Staten van de Provintien van Geldetland , Holland , Zeland , Zutphen , Uytrecht en Over-Yflel , u Princelijke Excellentie als een wettich Erfgenacm van
fijne vroomicheid en getrouwicheid tot den gemeenen Vaderlanden , mitfgaders ook van
fijne Prinfdom, Graeffchappen, Marquifaetfchappen , Heerlijkheden en Goederen , ook
hebben refpedivelijk gedefereert het Kapiteynfchap en Admiraelfchap Generael der Vereenichde Nederlanden, en de Gouvernementen , Staten en Ampten, met vafte hope en betrouwen, dat gelijk fy, en de Landen , en der felver ingefetenen , onder u F. Genade Heer
Broeder, hebben toegenomen in voorfpoet en welvacrt, God Almachtich van gelijken
u F. G. ook fal fegenen en gebenedyeru Dat de Landen onder des felfs Gouvernement
fullen groeven , bloeyen , waden en toenemen in rufte en eenicheid , en inde ware Religie
en Godfdienft. So hebbe ik defe tegenwoordige Boeken , en die, foo 't God gelieft , noch.
volgen fullen uF. G. willen toe-eygenen, ten eynde de felve fouden befchermt mogen
wefen, tegens den lafteraers en nydige berifpers, en datfe den vromen te aengenamer foude
mogen wefen , ik hebbe in 't befchryven van de felve niet anders gefochtdan de waerheid
onpartydelijk te verklaren , het Vaderland en den nakomelingen ten beften, verhopende
dat u F. G. 't felve ten beften en voor aengenaem fal ontfangen Biddende God Almachtich dat hy,
Doorluchtige , Hoochgeboren en veel vermogende Prince en Heere , u F. G. perfoon
wil nemen in fijne befcherminge, de felve fegenende met gefontheid en welvaren, en lange
gclukfalige Regeringe, tot fijn H. naems eere, glorie, en behoudeniOe van 's Lands en der
Ingefetenen welvaert en faligheid. Uy t Haerlem den 2 5 . Marty 1626,
ZJ Princelijke Excellentie
Ootmoedige en onderdanige dienaer
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eleerde,
Aen de Edele, Erentfefte, wei-g
Schout, BurgermeeEerftme , Wijfe en Achtbare Heercn,
fleren , Schepenen en Regeerders der Stad Uytrecht.
Mijne gebiedende H eeren y
Mijn Hccreii . Naer prefentatic van mijnen goet willigen en
Onderdanigen dienfte.
g^iftbcnij.febMarij ifói. mijne b oo&aenbe atfjticn % oeftcn ban be
$cbcrïanbfe Omogen en gcfeïncbcnitfcn (Die in bc <& «jffêog. peeren £ta?
% ten ban ÏIptrccï)t en u e. iieflcn# De tf * 4lBog. peeren Staten ban ^oïlanD
|en ffleft a^icfïanb/ mibfgabecg bc «©oo^ïucïjtige J^incen $&auritiug
5 p^ncc ban <®rangien/ en f rebcrift ï^enrift geboren J^ince banaan?
gicn/ <i3?aben ban $affau/ Cat$eneïïcbogen / ete* «debjocberen fjabbe
gcöcbiceert ) oberïebcrbe acn be feïbc <£. diÈtogenbe peeren Staten ban
tlptecrftt of bare e.dBogcnbe «Beeommitteerbe. £o igtenfeïbentijbebanmegenenog
« e. bccfoeft aïbac r becftïaringegcbaen/ batu e. waren contrabicerenbeencrp^etfeïijRont*
ftennenoc/ bat bit ban bet !>tab Hptrecöt maer foubcn 3ijn ïjet 15» btti ofte lib ban be
$2obmtic m Slanöc ban ttptrecöt / geïijftinbe boo?f3» boenen crronneufeïrjft foubege?
jïcït 5tjn/ nemacr ter contrarie bat bt ^tab Uptrec^t aïïecn banaïïenoubcntpbenigge?
toer ft en erftent boo? öet berbe ïtb ban be Staten en ^obintie boojf3. ^erfoeftenbe bat fnïp
aïbacr moeite werben gcannotcert / geïijft ïjet oor öienboïgen£ geconfenteert en gebaat
i$ l en ftïjtcn tipt be feïbc bctftïaringe en becfoeft te boïgen / aï£ of ift bc ^ètab ban Uptrecïjt
in ifatc gereeftttc^eib met fuïftcn berïjacïfoube ïjebbcn wiïïen berftïepncn / 't toeïft/ al toaert
fcfjbowbiat ift ï)tt infuïfter boegen gejleïtöabbe/ aïtfncen/ ebcnweïbe&tabbaerboojm
'tmiftfre noeïj in'tmeeftc niet cnftonbe p^ejubicecen tnljaregerecïjtigïieib/ foi$ 'cbenmel
fuïfc$ nopt in mijne gebacfjtcnilTe genomen / nocö ook bp mp met gejïeït gemeeft -3 $fêaer ik
ïicüïïc^ertoge
tnbe feïbc
25oeftcn
gene en enfo£taö
bp beillptrecfjt/
<0ce|ïcïijftï)eibtentijbeban
btn
ban 2tïba
/ aïgaïïecn
fp metberljacït/
be anbere 'tJkaten
upt cenen partiele
c?-e<f*

ïteren ïjact bic be hertog ban 3Hïba tot f)en b^oecï) / gedongen maren tegen ben feïben f$tx*
tog 3^8Cc£ te boeren/ om bat be feïbc niet ïjabben wiïïen confenteren in fijne onrebeïijfte
petitie ban ben öonberfïen penninft boo? cene repfc ban aïïe be <i5ocberen rocrenbe en onroc*
renoe/ enjaerïijftg om in bepoft en <ïBfnargue te leggen tot een €refoo? om ïjemmebe te bc^
ïjeïflcn intsien baer cenigc nobeïijfte affairen oberrjuamen/ enooftbienenfoubeboo? $20*
bïfje tegen een onboo^ftenc inba|tc/ oproer en commotie* <©en tienben ^enninn ban $Xit
Coopmanfcöap / fo bib en menicgtoetben bit berhoft foubcn merben^ en ben tiointiclj
1ten$enntnR ban be berRopinge ban aïïe <0?onben ban <£cbe/ bieinbc Jpebcrïanbenber^
noft foubcn bjo^ben: toeïltc petitie bit ban be <©ec|lcïijft^tb niet ïjabben miïïcn eonfen^
teren/ fufiinercnbc bat ()p aïjS mefenbe een mereïtïijR perfoon/ niet bermoeïjte / fonber eenfent
ban ben #ÜU$/ öcnïupber <èoeberen/ mcfenbe ïanben/ en tïjienben/ bic tot ben bknfte <0ob^
en öRberfjont ban ïjacr ^erfonen / maren gerao^tifiecert / te befmaren / en bat aïïe bt <&te*
fielnftt'biem geereommunieeert
fuïhe feïjattiugen enconfentccrbc
tneï toacr
aïj^ bcboo?
mcrcïtïijftc bic fuï^miïbcnnc^
mcn/&v;ten
in bc^^aujsf/ fo2San/
ï>p fo berfïoo?t majef/ bat |y
inbe &tab ban tUptree ftt op ben ^ 1 . 3Hugufïi j 5 69. font 1 o. I^cnbcïen ^paenfc foïbaten / bit
bacr fo töt! op bc <i3ccfïeïijRe aïjS iBcreïtïijifie geïept merben / enbacr aïïe moctmiï/ oberïafl
cngebHUongcffraft beb^ebcn/ menenbe öen aïfotot eonfent ban fijne onbeöoo^ïpc cpfc^
tebtbingen: maer (tenbe batfpfu^paticnteïpbcrb?oegcn/enbatöpï)ierboo?niethonbc
tot fijne mecningc Romen /ooft met bt anbere patrimoniale ïanben en ^obmticn/ be
lucïftc in fijne tpftty eonfent gebjagen fjabbcn/ mcetïenbeeï met btfc referbe / So verre alle andere Linden van fijne Majefteyt daer in ook confenteerden, Oicbcnbacr Op UU C)TCip!rerbeiU feg^

geitt^ ongeïtonben te ^ijn fólauge bit ban Hptrec^t ooft niet confentcecben/ foma^bpfa
gefïoojt bat ïiu baer boo? oo^faftc nam bt Staten ban Uptrccïjt te boen roepen boó^f^ncit
mentoen ingcfleïben Êfacb ban troiibïcn/ fnfïintrenbe bat fpCnïpabcï maren ban Hïefeeï*
llt I CU bcrbaïïcn in Crimen LxfaeMaje{btisdivinse& humanae, Cll COnfcmientCÏtjft Oltbcrmo^

pfn bc penen ban föccïjten baer toe flacnbc/ en bit bnïbe ïjpfunberen om batfe met bic bait
oe reïtgic in ben jarc 1566. foubcn Rebben öcpinuïcerf/ cnf)acrberguntbpaecöo?t (fjoe
mei maer bp p?obi|ïc en op behagen ban nt ^ertoginne ban^armaatóbocltegcntccnr
poubernante ban bt $eberïanbeu) pnt facob^ $$crftc/ en batfe be^ectariffen enre^
oeucn met genoeeï) ïjaböcn gejïraft/ ttc. 5©aer tegen bc <Dce|lcïijftbeptbebbcngcp?opo^
neert ^ceptjoncm fondcciinatoriam, feggcnbc bi\t § ïupben aï^ tocfenbe <0ceftcïp/ ooft m
Lïï^SiÜ , ? ïus> b00?rn»^rccïïcntiecnfijn
\atfmbt maerïnft/niettcrccljt
üeijoo.ben, contïubercnbe ober fuï^ tot öenbop/ eiHlïaeb/
en $ boo^onberminbect bt boo^ <Êr*
eeptie
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ttptit tipt beu naem ban De Generale Staten ban Den 3EanDe banUptrcchtaïboojtgc*
bracht / Dat fp meenDen hen Dienpeïijft te toefen tot bare Defenpe tegen oen boo^. I^crtog/
Die öcn mctfuïftftoaer erïmen/ fonbereenich funDament beftoaerbe/ en aïïeen upteencn
fonberïingenbaet/ D« p^oceg tegen ben boerbe/ berbalbcn fp fo totberfcboningebanDic
ban De pab aï£ gen feïtsen/ ooft onber anDere boo?tb?ochten enbetoonben/ Dat noch tot
gare ïap/ noch tot lofle ban De pab met pontDefeDitieufenen^ectarifen/ fo Die ban De
mcligic genocmt too?Den/ tepraffen/ maerDatfuïr toeflont De (® fficicesv fflrt§oüütt$/
tn 3jupicier£ ban fijne JlBajepept/ Die hoge 3JupitietnDen ^teDenentcnpïattcnianDe
toequamteererceren/ fupinerenDe ooft Dat i\it ban De paD cnfp-ïupDcnaïgtoefenDeons
booten ban a&rtjgfboïh en ban ftïepnen macgte in Dien tijDe / Den &ct tar iffen niet baDDen
fconncn baer boojnemen beletten/ en Dat fp ober fuïg ommeerDcrquaet^tebeïetten/en
om tijb te toinnen/ Dit pjobiponeeï accoojt/ met ofitpentie ban betfapeïepnbanï^e*
öenbo?cb/ eenigebanDen ïpobe ban J^oflanD/ ban De &iDDerfcbap binnen Upttecgt ge*
feten/ en ban Den notabellen ban Der PaD geraaeftttoag/ Dacrtngeb?upftenDe De naem
ban De Staten / fonDer Dat bctaccoojt bp De $et(etari$ ban De Staten toa^onDerteftent/
en Dat Daer niet ober gepaen IjaDDcn De &iDDerfcbapbuptcnlUtfrccbtgefeten/ noch ooft
Die ban 3Umcrffoo?t / Itëijft / ffienen / en 4lBontfoo^t Daer toe geroepen toaren getoeefl/ Die
noebtang in attentaten/ ©ergaberingen/ berfcfeeben en geroepen tooien* Cntercon*
trarie toaren beeï <£DeïïieDen en 9&o?ger£ bp 't SGccoo^t getoeep Die in geen Staten ftomen
nocij befchjeben en tooien /aïjS baer ooft niet en too?benbefcb?cbcnbie ban ben ïj^obe ban
Uptrecbt/
CapitepnofCapeïepnban'tCapeeï/
fo Dat toaren
geen perfect
De
Staten /noch
noch ooft
ban Den
De «UeepeïijftbeiD
noch ban De ^teDen bergaDert
getoeeflïiD /ban
an
berg
Hptree 6t aïïeen
't feïbe gebaen baDDen Öegente
/ aïg ïjebbenbe
3[urifbictie
moe Dan
paD/De enpabuptbanftraebteban
feftere/ Die
«JiBiffïbebanDeboo^.
beï^ertoginneban
f^arma/ fuïr Dat 't gene bp benïupben in Diequaïitc geDaen toa£7 Den anDeren Staten
of ïeDen/ noebte in'tgeneraeï/ nocjte tn'tperticuïier niet ftonDe p^ejuDiceren/ feggenDe
ooft Dat De naem ban be Staten Daer mtoaggepeït/ omonDer'tDereïbanbien/ Die ban
Denieutoe Religie te abuferen en in meerber ontfacb te ftouDen. <£nopDatnietfouDefcïn>
nen Dat De Staten met fuïfte alïegattenDepaDtoilDenbefcbuïbigen/ of Den baet ban best
hertog ban 3GIba alleen op ftaerDer baïfe toiïïen ïeggen/ fo baDDen fp om Dat te boo^fto*
men in'tbeginfeï ban bacr anttooo^De onDer anDere gefept. „^atfotoel boo? en na De
„ tranfïatie ban DenfeïbenïanbenaenDe&epferïpe jtëafepept/ getoeepsijnb^ie graten/
„Daer ban De aBcepelijftbeiD geeep?efenteert bp Den bijf<£ccïepen binnen llptrecbt/sfjn
„Dieeerpe: 3>e CtiDDerfcgap fo binnen alg bupten ïlptrecbt / DettoeeDe: 3£epaDen£te*
„Den ban ïlptrecbt/ 5Hmerffoojt/ ïfêtjft/ Reenen en jJSontfoo^t/ DeDerDe: €n Dat ban
„Den felben DerDenpaet/ De paDIKptrecbt niet meer ftomt DancenbijfDe/ enaïfoincffecte
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Beroerten en Borgerlijke oneenigheden , gefchiet na
het moordadig ombrengen vanden Doorluchtk
gen Prince van Orangien , hoogloflijker
Gedachtenillè.
Vervolgt en befchreven
Door
Pi et er

Bor

Christiaensz.

K^ort inhout van bet S\Qegentiende ^Boekyan de
3\(ederlandJegefchiedemJ/e,
E Staten van Holland fenden Gedeputeerde aen den Grave vanHohenlo, en adver-^
teren hem van het ombrengen van den Prince van Orangien. Miffive van de felve
Staten aen de Staten van Braband en ftad van Antwerpen. Daer werden eenige <*ecommitteert die de brieven aen de Prince addrefïercnde fouden openen. Alle Staten en officien werden gecontinueert. De Staten van Holland worden binnen Delf
verfchreven. Op wat fake dat dagelijks werdc gebefoingneert van de gelegentheid
van de Nederlandfe faken na de dood van den Prince van Orangien. Refolutieder
Staten van Holland om die van Amfterdam enderGoudetebefenden. Die van Gelderland fenden
hare Gedeputeerde aen de Staten vten Uytrecht, om in Communicatie te komen , op de forme en voet
van Regeringe die men van doe voortaenfoude mogen nemen : en d'antwoorde van de Staten van Uytrecht daer op. De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden committeren Grave Mauritz van
Naffau, desPrincen van Orangien Sone* met den Raed van State tot de Regeringe der felver Nederlanden. "Wat de Vereenigde Provintien hebben ingewilligt tot onderhout van de oorloge te lande.
Inwillinge tot onderhoudinge van d'oorloge te water. Inftru&ie voor den Hoochgeboren Furft Mauritius Grave van Naffau, en den Rade van State by provifie tot den Gouvernementeen Regeringe
van den landen gecommitteert. Hetteftament van den Hertog van Alenfon. DeHeeren van Movillerie ,en Affeliers hebben laft van de Heeren Staten der Vereenigde Nederlanden , om de Konink van
Vrankrijk te prefenteren de fucceiïie van de Vereenigde Nederlanden, opdeconditicn en tradaten
met wijlen den Hertoge van Alenfon aengegaen : verfoeken van den Konink van Vrankrijk dat hy
henluyden foude willen voorfïen van een Gouverneur Generael, inplaetfevan den Prince van Orangien. De Konink van Vrankrijk flaet de prefentatie van de Staten Generael af. DeHeeren van Pruneaulx en la Pree trekken in pofte na den Konink en Koninginne Moeder van Vrankrij k. De Konink
fchrijft aen de Vereenigde Nederlandfe Staten, en de Heeren van Movillerie en Affeliers verkrijgen audiëntie byde Koninginne Moeder, die henlieden mondelinge antwoorde geeft , fo op haer provifioneel verfoek van fecours van fes of fevenduyfend mannen , metfluytingeder paffagiena den vyand,
als op derefte. Wat de voorfz. Heeren verder in Vrankrijk hebben gebefoingneert. Oorfaekwaerom de Konink van Vrankrijk weygerdede Nederlanden te aenvaerden op den voet hem by den Staten acngeboden. Het advijs van de Heeren van Movillerie en Affeliers , nopende de befcherminge des
ïands en der religiën. Depropofitie gedaen by den Heere van Pruneaulx Ambafladeur van den Konink van Vrankrijk aen de Staten der Vereenigde Nederlanden. De Heere van Pruneaulx doet aen die
van Holland een byfondere propofitic. Wat de Staten van elke Provintie voor haer advijs inbrengen
ïn de Staten Generael. Groote fwarigheid by die van Holland gemackt om de Souverayniteyt der landen aen Vrankrijk over te dragen. DesPrincen van Orangien hooghl. gcd.waerfchouwingeaen de
Heere van Aldegonde nopende het voornemen des Princen van Parma aengaende de ftad van Antwerpen, en zijn advijs om de felve ftad teverfekeren. Rcfolutie genomen om den Blaeu-garcndijk door te
fteken, om des Princen van Parma voornemen op Antwerpen te beletten. Oppofitic van de Dekens
vande Vlccshouders tegen het doorftcken vandeBlaeu-garcndijk. Des Magiftraets van Antwerpen
volftandighcit, nopende het doorfteken van de Blaeu-garcndijk. Der CapiteynenderBorgcrije van
Antwerpen oppofitie daer tegen. Des Princen van Parma komfte op de Schelde. De Schantfevan
Lief kens-hoek' wort van wegen den Prince van Parma ingenomen op den felvcn dach als de Prince van'
Orangien tot Delf werde vermoord. De Colonel Jan Pettijn van Atrccht binnen Lictkcns-hoek gevangen genomen zijnde, werd van de Marquis de Roubaix met koelen bloede doorftcken. Montdragon plant het gefchut voor 't Fort van Lillo : en Parmaas befettingc op de dijken , belet het doorftcken van de Blaen-garcndijk , wefende weleen van de voornaemfte ooriaken van 't verlies van Antwerpen.
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werpen. Parma doet de Belegeringe voor Lillo opbreken. Herentals wert van de Staten verlaten, en
by Parma ingenomen, Parma belegert Denremonde. Dood van Don Pedro de Pas, enDonPedrodë
Taxis. Denremopde wort aen Parma overgegeven Parma beleyt Vilvoorden. JohanvanHembijfe
Burgermecfter van Gent wert onthooft. De Heere van Grijfe word in Engeland gefonden. Inftru-f
dien voor Jacob de Grijfe en Joachim Ortel om in Engeland te verrichten. Miflive van Joachim Ortel uyt Londen aen de Staten van Holland. Antwoorde van de Koninginne van Engeland op de propofitie aen haer °edaen by den voorfz. Grijfe en Ortel. De Prince van Parma neemt Vilvoorden in.
De Staten van Holland fchrij ven aen de Konink van Polen. De Staten van Braband vorderen den handel met Vrankrijk. Miflive van de Staten van Braband > aen die van Holland. Sommier van 't gene by
de Gedeputeerde van de Staten van Braband is vertoont aen die van Holland. Propofitieby Doctor.
Petras Aloftanus gedaen aen de Staten van Holland. Remonftrantie van wegen die van Bruffel gedaen
aen de Staten van Holland. Remonftrantie en proteft by de Gedeputeerde van de ftad van Gent gedaen
inde ver<*aderinge van de Staten Generael. Die vanMechelen houden ook feer aen datmen van den
handel met Vrankrijk een eynde foude maken. De Staten van Holland leggen de fake in deliberatie ,
verfoeken het advijs van de Collegien van den Hogen , en Provintialen Raed , en die van de Rekeninge, op defefake, die hen advijs overfenden , daer van wert dubbelt gefonden aen die van Zeland*
die daer op antwoorden. Andere voordellen by fommige gedreven Om den handel met Vrankrijk te
beletten. Jacob de Grijfe en Joachim Ortel worden naer Engeland gefonden, om de Koninginne de
ftaet en nood van den Lande te kennen te geven , en prompte hulp en aiïiftentie te verfoeken. De Staten van Holland vergaderen om haer refolutie nopende den handel met Vrankrijk in te brengen.
Schriftelijke propofnie van Graef" Maurits van Naffau aeiide Staten van Holland. Refolutie van die
van der Goude , tegen het overgeven van de Sou verey niteyt defer Landen aen den Konink van Vrankrijk. Refolutie van de Edelen van Holland. Refolutie der Generale Staten van de Vercenigde Nederlanden, om de Souvereyniteyt der landen den Konink van Vrankrijk te prefenteren. Namen van de
Gedeputeerden die na Vrankrijk fouden reyfen. Vereeringe gedaen aen den Heere van Pruneaux.
Meefter Pouwels Buys Advocaet van de landen van Holland neemt zijn af-fcheyt van de Staten van
Holland , en feyd zijnen dienft op. Eenige Overyfelfe Jonkheeren willen aen den Konink van Vrankrijk verfoeken vrije exercitie van de Roomfe Religie. Die van Gent geven haer over aert den Prince
van Parma op fekere conditien. Brief van den voornoemden Prince aen die van Gent. Namen van de
fes Borgeren die buyten het contraél gefloten werden , doch het leven verfekert. De Heere van Champagny wert Gouverneur van Gent, Articulen daer op die van Gent hen aen Parma overgeven. Het
afgeworpen Kaftcel van Gent word wederom opgebout. Verdugo's aenflag op Campen te vergeefs.
Verdugo belegert de Schanfe van Oterdum in Vricfland. Aenflach op HaflMt te vergeefs. Het huys Geftelen by de Heere van Hogenfaxen ingenomen. Afinga Entes fterft. De Heere van Villeers doet zijn
Eed als Stadhouder van Uytrecht. Refolutie der Staten Generael om de Dorpen onder de vyandlijke
Steden gefeten te verwoeften en ruineren. Die daer na wederom afgedaen werd. Toeruftinge van de
Oorlog-fchepen tot Duynkerken. De Prince van Parma doet een nieuwe vaert graven van Stchen tot
Callotoe. Die van Antwerpen ftellert het inkomende Koren op eenenprijfe. Voorflagvan Frederik
Genibelliltaliaen om Antwerpen vanprovifietevoorfien, zijn inventie van groen kruyt, fout te diftilleren. Des Heeren van Aldegonde.voorflag om een Schantfe te leggen op den Cruyfdijk , en den Couwenfteynfen dijk door te (leken. Parma doet den Couwenfteynfen dijk fterken. Hy brenght 2 z pleyten door het gat van den dijk byBorcht. Slappe winter des Jaers 1584. Eenige Borgeren van Antwerpen verfoekende aen den Cancelier van Braband dat Peys met den Prince van Parma foude werden gemaekt , worden gevangen. Recjuefte der gevangene Borgeren. Sy werden in geltboeten gecondemneert en ontflagen. Vcrbot op lijf-ftraflfe om van Peys tefpreken , en gebot dat geene Borgeren uyter
ftad mogen vertrecken fonder confent. Des Princen van Parma fchrijven aen de Magiftraet van Ant, antwoorde , en zijne replijke. Remonftrantie van den Grave van Hohenlo aen de Staten
werpenhaer
van Holland, en hare E. refolutie daer op. Des Koninks Soone Philips omtrent fes Jaren out fijnde
werd by zijn Vaders leven gehult. Grave Willem Lodewijk van Nafau word abfoluyt Stadhouder en
Kapiteyn van Vriefland. Hertoge Erig van Brunfwijk fterft. De Heere van Teligny werd na Holland gefonden, maer werd tiuTchen wegen van den vyand gevangen. Des Heere van Aldegondc fchrijven aen die van Zeland en aenzijnExcel. nopende zijn advijs om Antwerpen te ontfetten. Watden
Luy tenant Admiracl van Zeland doet remonftrtren door Joos de Moor van node te hebben tot bevrijding van den Reviere. d'Antwoorde hem daer op gegeven. Aenflag van den Prince van Parma op
Bergen-op-Zoom te vergeefs. Nimmegen van Parmaas volk beklommen, werden afgeflagen. De Koninginne van Engeland fent haren AmbafTadcur Davidzonaen de Staten der Vereenigde Nederlanden. Brief van de Koninginne van Engeland aen de Staten Generael. De Staten Generael houden
door haer Gedeputeerde met den voornoemden Ambaffadeur communicatie. Onruft in den Hage tufichen de Predikanten, en hoe die geftilt is. Brief van Hieronymus Hortenfis aen die van de Gereformeerde Predikanten. Twift tot Medenblik tuffchen de Kerken-Raden en de Magiftraten om het ftellcn van een Predikant, 't Schrijven van de Magiftraet aldaer aen den Overften Sonoy tot excufatie
van dat fy niet hadden aengenomen den Predicant by hem aldaer gefonden. Petrus Hakkius Predikant tot Leyden komt tot Medenblik. Petrus Hakkius werd het prediken binnen Medenblik verboden, daer door den twift vermeerdert. Handelingc binnen Medenblik, tuiTchcn het Claffis , Magiitraet en Hakkius. Hakkius werd door den Overften Sonoy gevangen. Miflive van den Kerken-Raed
der Itad Leyden aen Jonkheer Diedcrik Sonoy. Klachten van de Magiftraten van Hoorn over den
Ovcrltcn Sonoy aen de Staten van Holland. Sonoy werd van de CommiflariiTen verantwoord. De
Staten van Holland fenden Meefter Joos de MenijncndcnPcnfionarisSylla naer Medenblik. Petrus
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Dathenus tot Vyanen gearreftcert , weed daer na op de vaert gevangen genomen , en weder 'binnen
Vyanen gebracht , dan die van Uytrecht voorftaende hare Jurifdictie , is wederom van Vyanen t" Uytrecht gebracht } en nae lange gevankenuTe eerft op borchtocht , en daer na geheelijk als ook zijne borg
ontflagen. Dathenus komt tot Meiving daer hyfterft en begraven werd. Het voorgeven van Erafmus
Johannes door hetuytgevcn van zijn boeken, en hoe hetgeftuyt is. Twee gcintercipicerde brieven,
deneenen van den Gouverneur van Maeftricht , en den anderen van den Cancelier, t'Seftich aen den
Prince van Parma. Vier Ruyteren van den RitmeefterBeerntSeyfmk tot Steenwijk omhooft. "Wac
de Konink Don Antonio van Portugael door zijne Ambaftadeurs was verfoekende van de Staten der
..Vereenigde Nederlanden , en d'antwoorde by den Staten daer op gegeven, hem verpunnende de havens
van Ooftende en Sluys. De Garnifocnen in de Steden van het Noordercjuartier van Holland werden
verfterkt. Boeken en Placcaten omtrent defe tijd uytgegcvcn. Het Garnifoen van Ooftende Wert
van den Prince van Parma gefolliciteert tot overleveringe der felver Stede. Muyterije binnen Ooftende
' geftik enternedergeleyddoorden AdmiraelTreflong. Ordre tegen het afbreeken der huyfen binnen
Ooftende. Drie fchepen met victualie na Antwerpen varende genomen. Beractflaginge om het fluyten
van de Reviere te beletten. De Gedeputeerde van de Staten van Braband fchrijven aen den Lieutenant
Admirael Treflong. De Gefanten van de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden vertrekken uyt
den Briel naer Vrankrijk, komen tot Senlis , alwaer fy na nader bevel des Koninks verwachten. Propofitie van Don Bernardin de Mendoffa Ambafladeur des Koninks van Spangien aen den Konink van
Vrankrijk, verfoekende datmen de Nederlandtfe Gefanten, fonder audiëntie te verlcenen , terftont foude bevelen te vertrekken uyt Vrankrijk. Antwoorde des Koninks van Vrankrijk aen Mendofla. De Konink ontbied de Nederlandfe Gefanten by hem tot Parijs. De Gefanten van de Vereenigde Nederlanden prefenteren den Konink van Vrankrijk de hoochfte Heerfchappije over de Nederlanden, door monde van den Cancelicr van Gelderland Doctor Elbertus Leoninus. Mondelinge antwoorde des Koninks.
De Gefanten doen ook haer propofitie aen des Koninks Moeder, en aen de Koninginne. Particuliere
propooften met den Heere Pruneaux. d'Articulen daer op de Souverainiteyt den Konink werd aengeboden. Geven den Konink de gelegentheyt des lands te kennen. Propofitie gedaen aen de Gedeputeerde van den Konink van Vrankrijk, en verder handelinge met de felve. De Grave van Derby Ambafladeur van de Koninginne van Engeland komt in Vrankrijk , en prefenteert den Konink van Vrankrijk d'ordre van den Jartiere of Coufebant. Vergaderinge en Communicatie der Catholijke Princen,
Cardinalen, Biflchoppen, Prelaten, Kapiteynen, Steden, Edelen en gemeenten werd gehouden, en
henluyden befluyt en verbond gemaekt en genomen den24-Febr. 1585. De Konink van Vrankrijk;
na verfcheyden verhoringen geeft de Nederlandfe Gefanten haer af-fcheyt, en flaet beleefdelijken de
aennemingeder Nederlandfe Souverainiteyt af. De Gefanten nemen haer oorlof vanden Konink en
twee Koninginnen. Scnden Calvart aen den Konink van Navarre en Prince van Condé. Nederlandfe
Gefanten werden van den Konink van Vrankrijk elks met een gouden keten befchonken. Sy vertrekken»
en komen in Holland. Brieven van de Konink van Vrankrijk, en Koninginne Moeder aen de Staten
Generael , en doen hen rapport. Brief van de Koninginne van Engeland aen de Staten Generael. Gefchrift by de Ligeurs in Vrankrijk uytgegeven , beroerende de oorfaken waerom fy de wapenen hebben
aengenomen. "Waerfchouwinge daer tegen uytgegeven , van het eynde daerom haer die van den huyfe van Guyfe gewapent hebben , naet wederlegginge van 't voorfz gefchrifte. Vcrklaringe van den
Konink van Navarre tegensdie van de Liguein Vrankrijk; zijne proteftatie, en aenbicdingeom de gefchillen te eyndigen door eencn Camp, tufkhen hem en den Hertog van Guyfe, &c.
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ïjet moo2> (Foi
aen ïjcit felben I^cecc <Jü5?abe / berfochenbe bat 3tjn ge^ babig fept aen ben $2incc bai «örangien geperpe^
nabe befelbe alle goets ge[)002 en bolbomcn geïobe fou; treert/abberterenbe/ en boojtsbe feibe bermaninge
3.)
be belieben te gebcn/ 3ijn <iB. bp ben felben bnebe alleen gebaenalöbolgt.
toel bccfeaecenbe / bat be Staten niet nalaten fouben WY hebben niet konnen laten u E.by defen te adver- JKiffibe
y ace aengebangene öoebe fane / met «öobeö Ijulue ten
teren dat beklagelijke en moordadigfeytdatopl,fllllüe8erê
upterftcn te rjanbuoüben/ jonber bacr tn te fpatcn goeb huyden na noen voor twee uuren aen den~perlbon van ^aanfi
noeïj bïoeb / gelijn be boojfó Staten ooi? battelnlt l»a* zijn Excellentie is geperpetreert, van tafel gaende met en getom*
ten bctcoutoenbe bat jijn öcn.bcn felben 3rjnen bientf/ een kort roer geladen met drie loden, daer mede zijn mtneetbe
fo tot eece enabancementbanbeuoftetiteptban5üne Excellentie doorfchoten is by een Jonk-man genaemt^^^
dro:fteI. <j5en. ^oogl. memostc : 3iI$totbefd)ecmtnge BaltazarGerard, terftont na de daed gevangen fijnde, öe^ratetf
ban tien lanbe banBollanb cnEelanb en boo2ftanb ban geboren van Villefrans , gelegen in 't France Graeflchap ban 28?a»
nare reeïjtbaerbige falie tegens alle Dm bpanben van Dourgongien , en hem alhier in den lande genoemt ^^n08
foub: continueren / gepi 5ijne <0cn. ficlj alttjb baec in hebbende'FranchoysGuion , feggende 't felve feytge- anttoew
fo fofTcliju ijabbe laten 0eftni»öen en gegueten.'t 3Dclït daen te hebben tot dienfte van den Konink van Span- pen.
be Staten ooit t'allen tijben geetne foubenccltcnncn gien , en dat by hem de fake eerft gecommuniceert was
en berfr ïjalbigen na allen bermogen / en të boo?t.$ ben met een Jefuijt te Trier , en tot Doornijk met een Min. III. Deel. I.Stuk.
j$ Q

nebros-
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Het negentiende Boek >

t

nehroeder «renaemt Maiftre Gery. En mede by billet I fcttcn ban bet <gtab ban <6ettt / *P be nönitttötfe ban
flen Hen PrinceVanParma, die hem geren voyeert heeft De gene/ Öfe aljS Natiën en tegermge fOllbcntoecbetl
benden Ra-ts-Heere Daflbnville, met den welken hy Ucftelb/ OP be nominatie b3S1 be gene DtC na©?anfc*
in 'rhnrevandefakehaddegehandelt. EndatzijnEx- lïjb fOUÖCit to02ben gefOttbett/ Op 'tmabeil ban UCrt
cellentie od de plaetfe doot gebleven is, fprekende in 't ftact banbe ÖöfftOUbing batt {)Ct ftcrf-ljUpS ban fijn
neder vallen Mon Die-u aycZ piti'e de moy Ö dupouvre «gjCCCllcmfc/ en ban öen %erc iBatlCttiUS ban $af*
ciple.ïü hoe wel 't felve ongetwijffelt een groot onge- fau / Op bat ö'ecïe ban 't $*f ü\ ftatStl fOUbe mogen
lukt..
ik en verlies is voor de landen,daer in wy alle wel gro- toefen gcCOnfetbeeit (tOt göCb COnteiUement ban be
gemeente)
op 't onberbout ban i o.benbeïcn
in JBaerttelïjx zijn bedroeft. So hebben wy nochtans den moed, gelb/
elbobanttoeöonberbljoofben/
bieteriBacnb
't minde
handh
ne :fake
de geniee
en boften bier bupfenb feben bónberb feftig gulbcn&
om
uwe niet
meer als, enallein getro
teouden
maerte dies
finken
te 1 aten
z©e^eurb02ft ban geulen gaf bet tooo2b binnen ber
vroomhertige toeftaet, ons met den aenwefenden Ge- flebe^elft/ baer be Staten betgaberbtoaren/ en
- fo beblepnc fieben ijc bergaberinge te lang buutbe/
deputeerden vanZeeland , en andere generale Provin
rechtalfulke
en,
beflot
en
t
bedach
veert,
tien aerefol
berblaerbenfp baer affebepb te toillen nemen / om te
vaerdige fake als wy tot nu toeby affiftentie van fijn berboeben begrote boften ban be bergaberinge/ öebExcellentie , fo loffelijk hebben aengevangen , tot on- benbe eerfl gelpfeelijb i\pt braebt ban bare fpcciale
fer aller befcherminge en voorftand van onfe ge- piocuratien en lafl ban bare principalen berblaert/
meene vry heden en privilegiën te handhouden , en met
niet twijffelende of de al- batfe niet ban meninge toaren ben te febeibenbanbe
Godes hulpe uy t te voeren , rderin
ge van zijn eereen ■Unie/ tuffebenbie ban ^ollanb en^elanb gemaebt/
mogende God fal tot vermee
00b bicgemaent toaö tufTcben öe<0cunieerolone 5 verkenen alle middelen die daer toe fullen mo- noeïjte
bc
©20binticn
/ maer batfe ben baer aen als nocb bcp
gen dienen , (o ons ook van uytheemfe Potentaten ,
bonben
fjteïöen
/ en ober fulr bafteliibüelobenbebcn
daer toe goede hope gegeven is. Vertrouwende daer- in alleg te fullen reguleren/ na 't gene op befelbe 8d'andere Pro
s ijken
ons enfullen
, datkenu E.en neffen
vafteli
om
vintien
henjkenmanlij
vromel
houden ,

584.

nie/aengaenbe 't (lub ban be regeringe en bc fakn ban
contributie biencribe totconferbatiebanbe ianben tegen?s be moo2babige
aenfïagen/ cn'tgetoclb
bpanben
beferlanbcnfoubeto02bcn
gcöanbclt banbe
en be*
floten/ toaer op bc Abelen en<©cö?putcerbe ban bc
grote en piincipaclfte fteben tybbm betoiüigt / bat
be <©ebeputeerbe ban be anbere fleben ben fmit^m
bertrebben/ te toeten be a5ebeputeerben ban€bam/
IBonibbenbam/ .üBcbenblib/ purmerenöe/ ^cboon*
%fcDen böütfg ook aüc be bereenigbc#20bintien Biet bobcn / ^euf ben / Oube-toater / JBoerbcn / 3©efop/
ban bettomigt / en ban Bare boojgenomen bafïe refo* l^acrbcn en iBupbcn, ^aberbanb bebbcn 00b be
<0ebeputecrbe ban3Mbmaer/ ^oomenCnbbupfen/
lutie met betmaningc ban alïe goebe toeficfjte / ztt.
en
baer na 00b bie ban<0eertrupbcnberge berblaat/
©aectBcr^ r* ^noohgecommttteeeb bic ban benfëabeneffenö
noobfabelbben
te moeten bertrebben / en in alle be
ten eenfge o$r\ «ZcrccUentie tsepbe be$?eftbenten / <3oog be
SffS IKenijn ban TObrccbt/ 25erbenrobe banflaerlenv f toarigbeben aengaanbe be regeringe en tontriOu*
bjittcnflenlKï. $outoelö Bofcb ban£epben/ en^icngianf? tien/ ben te confDmteren met bc meefleflemmen/ en
öe jp?inte^onubanbei;'45oube/ om te openen alle b2icbenaen fulbgte acbterbolgen be refoluticn hk baer ban fotp
abb?efferenbe / en op befelbe te bifpo* ben genomen too?ben / baer op ben geconfenteert ijs te
<Ösw8*fflfe
5Ön
SSrfóu'
ben
t>eS oPe*nerm/ ten toare in getoigtigefaben/ biebe felbe ful; mogen bertrebben.
nen. leit communtceren ben Staten <0encrael / fo bette bte TDe^2ince ban parma/ <©ouberneur en !^api*©an fiesw
bcgeneraiitept conccrnercn/ ofte bie ban feollanb en tepn <0encrael ober be ^eberlanbfe^obintien on^JJ^Jg"*
Eeelanb/ fo betre Oen befelbe te famen concerneren/ bei* 't gebreb ban ben feoninb ban ^pangicn ftaenbe/ *„$ ra,
babbeinbefentnbeenmacötig bolb bpben anberen/ften na De
en 58$
anbersoujïntë
felbcn elft?'
in 't particulier,
goebbengebonben
bensilgent<02tcl
in€ngelanb en öielb in ï&zamnb genoegfaem in bebtoange be ftc- ^00t,3a*a,l
coppe ban be infomtatie ober te fenben ban ben gebate ben ban buffel/ ©iiboo^ben en 28nttoerpen/ ban™nb^#
gen ©aïtasar ^erarb / om bic bare Höajcftcit te bcr* gclüben be ftab iBecbelen/ en iniBlaenberen €>entiansicn.
cn^ermonbe/ en toa0 in ganbeönge met tik ban
toncn.<Defgcn'jb$
aen ben&oninb
ban©?anhrijb.
<l>en n ^unj ooft
Debben
beïiaben neffens
3ün€r* (j^oflcnbe/ baer öp 't garnifoen / baer binnen leggcnbe/
teil i^oogloffeU jBemoric gco2bonnccrt op 't (lult bcnoberlebcren
bat fpalbaec
't fou*
/ baer betalingc/
tik ban betmit.ö
garnifoen
ban ht tcgeringe/ aengegeben/ bat fp ben bielben ont* aenboob bijf maenben
fïagenban baren bienft/ obermibs bet oberlijben al na toaren lupftcrcnbe/ ban baertoo?be t»p tijti^ in
ban fnn<£rtcUentie/ ban3ijnbcrfocbtenoobgeauto* boo2fien. <©ie ban ïjtt Supber quartier ban ^ol^
. rtfceit in baren bienit te continueren /tot bat op 't lluh lanö en tik ban bet ^oo2ber-Cjuarner / bonben tim
t«l 1 f^an bc regeringe anberöfoube 3tjnboo2ficn. $ange* anbeten niet berftaen tn'tflub ban be contributien/
tien/ Men. Uibcn^ijn alle officieren biebare commtfTie ban fyn tocfenbenocljtanjS beneenigen mibbel/ baer mebebe
tien/ too?. €rceUentic of onber f^mn name en titul/ 't 3p in Ianben in goebe regeringe en ncfenfie mogen geïjou^
toerben: om Ml\c mtóbcrflanbcn toetb te ne^
SUJiSS°bS
^uïl bart öcontfangen
^if«ft«tc /babbelt/
oftfept bpbanpjobifte
bet <£>o2loge
en ben
men/ be Staten ban ^ollanb gecommitteect beb*
pjomfte. atanberfinttf
in fjacrben / be üeere ^Irnoult Mitolai p2efibent ban ben ïjo*
licber
anberjsHaten/
baer inoft'icien/en
fou teozbenbienflen
boottengecontinueect/tot
en geo?bonneert.bat gen föabe / 5Hb?iaen ban ber «ïïBijle / p2efibent ban ben
•citaten ©o?berö toerben be Staten ban ^ollanb / te toeten f)20binciaïcn ^obe ban ^ollanb/ meefler banning
?aannh Sllöe boelen/ grote cnbe hlcpnc fleben ban ©ollanb banefporeeft/ KaebinbenöögeniSabe/ en^leonarb
ïen St boo2fcl)2eben/ om 0202e on alle faöente ftellen/ en Bafenb20ob föaeb in ben ^obinciaïen ïïabe / om
©eif be^compareerben ben 13. gjulij befe naboïgenbe fte^ ben 2.6. giulij 1 584. te compareren tot Sülhmacr / om
r«bjett«n. ben/ <Do2b2ecbt/ ï^aerlem/ <Dclff/EePbcn/2IIm^ met tic anttcre <ü5etommitteerbc / be boo^f? miober^
ptbam/ «©oubc/ iftotterbam/^cbiebam/ 252ie^ ftanben ter ncber te leggen/ gelp met grote moepte
Ie / Mimnec / ^502 1/ <enftOunfen / <£öam / .ïiBoniï! gebaen \nkttx. 3prartC0p£ ©erbugo <5ouberneur
ban <02oeningen babbe in be<0mlanben/ <D2entbe
en (Ctoente / tizk Regimenten ©oetbneebten / en bier
. 5aaerben / aBefop / l^upben/ banen Rupteren onber 5ün gebieb ban toegen ben ï$o*
ban ^pangien / baer mebe bp be felbe ianben in
7 ^u^-bjatcr / a©oerben/ en <©eertrup; ninb
©p tont E- f
bebtoang
btelb/ b2anbfcbattenbe en berobenbe be
fahen öa Hü?: ^^"ï^oneerbealle bagefo opbenitub.
<Öoubememente/ «egerin, bup^-lupben feer f toacrlijb / niet alleen in be felbe lan*
?tWne?
BBT
****m*ZilJ$J™X
^ banbenfiaet ban beoo2loge/ refu. ben/ maer trob upt be ^cbentoolben en <©oftergo gro*
befoi
te febattinge / bocb toaren be ©2iefen een toeinig ber*
gnctrt.
n $ol* ligt
/ önte
S £en^^«na
Kanb eniSSÜ
Scelanb/
nabecpttii
anie bana
wceetufTcbe
boo2 be fcbanfeban<©tcrbum/ baer ban top fn
bt/o
p
tete
hen ban bc contributten en gemene mibbcleu' op 't om* 't acbtienbe
bodt bcrïjael beböen gemaebt. 45iabe
fonder door 't voorfz ongeluk eenigfins te verflouwen ,
of van yemanden te laten misleyden , omme van der
unie in eenige fcheuringe te komen : maar dat uwer
E. mede fullen helpen vorderen alle 't gunt tot defentie,
en bevrijdinge van de landen tegens die Spaenfche tyrannye en wreedheid fal mogen (trekken , daer in wy
te famen gehouden en verbonden zijn , malkanderen
met lijf en bloed te affifteren, hiermede, &c.

1584.

Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
$aflau (foneban <&aef ^an rechtende , en daer toe bewegende
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, dat fy luyden hen
Willem Eobetoijft ban
ban j^affau) toas in iBactio 1584» Eteutenant in alles met d'andere lieden conformeren. En fal tot
<0otibcmeuc ban©?icglanb getoo?ben/ ban toegen dien eynde dubbelt van de poindten van capitulatie
, ben ptncc ban <a?angien fijnen oom/ DP bonb tn t be? worden mede gegeven , in der felver forme , als die
ginehaenbanft ban fijne commtffie gcote ttoiftenen d'andere fteden hebben gelicht en geconfirmeert. En
ttoctoacljten onbec fnnen<0oubccnemente/ baec DP om ten felven tijde te trekken ter Goude, hebben de
gcote mocpten mebe Dabbe/ bocD ö^oeo Dem baec in Staten gecommitteert de Heeren Jonker Rutger van
feec beleef öeïijft om bettoijten tecnebec te leggen en den Boetfelaer , en den Raedsheer Meefter Sebaftiaen
te beteemgen/ boetoel öie nocb tnöefetijb nocDniet van Lofen , met eenen van Leyden , mede onder gelijke
gebeïnft geflicDt toacen / fo bat oefen jongen ï|cec laft als voren. En fo verre devoorfz. fteden of eenioé
Dtec beei moeptcn Dabbe/ baec DP Dettt feec toel in toa$ van hen daer toe niet fouden willen confenteren , noch
toagenbe. ^n<0elbetlanb toa$<!5?abe SïbolpD ban verftaen , hebben d'Edelen , en d'andere fteden verjlietttoenaec / iBettcjS 1 etc (bte tn bes 25tffcDop ban klaert en gerefolveert , mitsgaders de voorfz gecommitteerde refpective belaft , dat men de voorfz van
Ceuïens btcn|tgetoeelttoa£) böo?<6oubecneuc aenAmfterda
m en Goude opentlijkaenfeggen fal, dat by
eenomen/ \p bontïjettn fijn goubecnement fo becof weygeringe van hen luyden in defe
gebrek
vorder
toect/ cnb'eene tegen ben anbecen fobecbittect/ bat
Dpalbaecfeec gcote moeite Dabbe/ en nattlijïté toift faek,de Staten niet nalaten fullen des niet tegenftaende
ten uyterften met de voorfz fake voorts te procedetoaecD*
cecft beginnen
foube/ beDalben
bc&oninft ban 't;&pangien
ooft eenigefteben
nocD bat
onbec
fijn
ren ,fulx als fy luyden tot confervatie van haerluydec
gebicb Dabbe / fomma Det ftonb alom in be 4£>cumee^ fteden , d'ordre en aenkleven van dien , eenfamentlijk
be^obintien feec fobec/ en be boob ban be^ince van de welvaert , en van de befcherminge van den lande bevonden fal worden te behoren. En fal voorts den
ban <®cangienmacfttc niet alleen bengemenen man/
maec ooft fommtge ban be p?incipaelfi;cïïegeecbec0 voornoemde gecommitteerden by den Advocaet gebanbenlanbc fcecpecpleccn becflagen/ bpfonbec tn fubminiftreert worden , wat hen luyden eenigfins tot
JHollanb enEelanb/ alfo be Staten ban ben felben vordere inftrudtie of behoefte in defer faken fal mogen
lanbe booten genomen Dabben met be inaugucatie nodig of dienftig zijn. GedaentotDelfF, onder 't Segel
ban ben felben %ec J^ince ban €>cangien até <0?abe van de Staten voornoemt, hier op gedrukt den 4. Juni j
ban ^ollanb/ baec feec lange mebe becaebflaegt toaoy Anno 1584. Onder ftond gefchreven : Ter ordonnantie van de Staten van Holland, ondertekent C. de
boo?té te bacen / en boo? becfcDepben empeflcDemenRechtere , en was het Segel van de Staten van Holland ,
tent'elftenstoaöuptgetfelt/ en mtniet anbec$ meec
aen gevalt/ ban alleenlijn/ bat bie banlfimftecbam ter zijden op gedrukt op papier met roden waflehe.
enbec<0oube/ tik nocDineenige fatten ftoacigDepb DOE boo?f3befcnbinge gebaen 3ijnbe eec be boo?f5
gecommitteecbeljen cappo?t gebaen Dabben/ té
maeftten(Doetoelfflben ö^tef banbe aenneminge tot
Det boo?f5» moo?babig ombrengen ban ben 3&ince ge^
<tf5?abe
Dace boen
^eccetactfifen
fïe- fcDteb
be
mebe bp
Dabben
teftenen/ enneffenö
met te b'anbece
fegelen) ïjen
/ be föaetg-Decc meejtec 5(acob ^toectt^ D^ft
fottbenmet be anbecen fleben ban i^ollanb conforme; mpmebebecftlaect/ batDptnbenjacei583» (nafijn
een : ja ^tft faht toas fo bec al geb?atDt / bat ben ontDotib) onbec anbece mebe gecommitteect té ge4. ^[umj 1584, (até ben $?ince ban <®cangien ben toee|t ombenp?ince ban^cangien/ be fottbecatnf*
1 o. fjulij baec na fo moo?babcujft too?be omgefoacDt/ tm ban 'tlectogbont ban25?abanb aen tebieben:
atëtopitions acDtienbe boeftbecbaelt Dabben) inbe maec bat'et fijn Cccelletttie afiïoeg / feggenbe ben
J>taten ban ï|ollanb geccfolbeect toa$ / bat men met mibbel ban ficD felben niet te Dabben om bat te befcDec*
befc faïte fonbec langec bectoeben fonbe boojtgaen/ men/ en bat gp ooft be ïjoninft ban ^pangien geen
altoaec 't fcDoon bat bte ban Sflmftecbam en bec <©ou- oo?fane toilbe geben te fëggen bat Dpanbec^niet Dabbe gefocljt / ban Dcm alle fijne lanben af te nemen / etc.
bebaec nocD tegen foube mogen toefen/ bocDomal3£te ban Sünttoecpen toacen ooft feec becfïagen até
legbetec metgeboeglijftbeib en eenb?acDt tebolfcen*
gen/ toecbe ten felben bagegecefolbeect/ bat men tot fpbe tijbingeontfingen ban Detmoo^baötg ombrenbienepnbeeenige<0ebcputeecbe fenben foube aen bte
gen ban ben boojfc ^eece ^^ince ban <©cangten. %U
bug (tonben be faften ban be ©eceenigbe $ebeclanben
ban$lmftecbamenbec<a3oube/ om befelbe met alle ontcentbefentyb*
lanDe
cebenen en miobelen te onbeccicDten/ bat fp lupben
Den met alle b'anbeceftcben in alles befenaengaenbe/ D€ ^cecen Staten ban Dct ^ectogbom ban 45& fcu
(Fol.4.)
foubcntoiüen confomtecen/ bolgenbe be cefolutiecn
beclanbbecjlaenljebbenbe be Daefttge en onbec- ÖE"
commifiïe lupbenbc alobolgt,
ficnlijfte
boob ban
ben
boo2noembenDoog-gebacDtenJfa"rpSm
ncfotutic
^2ince
/
toacen
baec
in
feec
becfïagen / en bonben goeb &aw SSS
DE Staten van Holland aenmerkende 't groot incon- eenige<0eöeputeeïbete fenben na be%ecen Staten vmvte
venient en nadele > 't welk fo langer fo meer appalanöomöif ''ent is, den lande in verfcheyden refpeében te fullen tegenjlaenbe
banaptcecljt/W berftlacenbs
befelbe bat fp/ ractJ2[öi*M'
fjaeftige en aen
onbetfienlijfte afïöbtc-SptKtöt.
ban %m- over komen, door lange vertrek van eindelijke afhandeDctb ban fijne Cccellcntic Doogloffelijftec .memocte/
h"^"1 h" ^e^n§e dér laken met iijne Princelijke Excellentie, no- ban
meninge toacen/ ten uptteeften bp be<0enecali,eCbe(-j",e
pende
de
Hoogheid
en
GraefFelijkheyd
van
den
lande
teptteblijbcn/
enbe genecalefafte met goeb en bloeb
Den. van Holland en Zeeland , fulks by den Staten eendrachtelijk en met gemene advijfen aengevangen , en ook teDdpenljanöDaben/ bolgenbe be anie ,• betfoeïjten
met fijne Princelijke Excellentie genoeg ten einde ge- boo?té met be boo:f3 ï|eecen Staten ban ben lanbe
bracht enbefloten is , (onderlinge mede 5 dat men ver- ban öptcecDt in communicatie te ftomen/ op be fomte Wat be
fekert is, dat den vyand fijn profijt aen vele oorden gro- en boet ban cegecinge bie men foube mogen nemen/
telijks idoende,
»
door diende felve fake niet in alles om be gemene fafte / en 't gene baec aen ftleeft / en ban
word voltrokken. Behalven d'oneere en difreputatie bepenbeect/ ftaenbe te Doubcn. <öp bitbecfoe&Deb- . JtaKri«ut*
dié fijn Excell. daer door aengedaen word, met grote ben be Staten ban ben lanbe ban öptrecDt boo? ant- ban
*"'"j.
verminderinge van fijn auctoriteyt , die in alle faken
tooc?be
gegeben
ben
1
9.^!ulij.
©00?
eecit
bat
be
g>t&
"w
van den lande, fonderlinge indefeconjunéture, voor ten ban HptcecDtD^n lupben feec Doogujft bebanftten ^eiaecrctt
algerequireerten nodig is. Hebben daerom de Staten ban Daec lupben goeben pbec/cn affectie tot bc gemene Mam,n
voornoemt hoognodig bevonden vooral metdevoor- fafte/ en batfp ftcn becfeftect moeïjten Douben en batte- tooojbf SJ*
fchreve fake van fijn Excell. Tonder ophouden voort te lijft betcoutoen/bat üic Staten ban ben lanbe ban upu mr
varen. En over fulks gecommitteert de Heeren Adriaen cecDt niet ban meninge toacen/ banbe<0enecalitept
van der Mijle Prefident , en Jonker Johan van Mathe- ineenigecmaniecen tetoijftcn/ maec baec bp te blijneflè, néffens een derde dienen aen fijn Excellentie ben/ en be nabecgnic albaec'töptcecDt opgecccDt
verfoeken fal van fijnent wegen mede gecommitteert enfo folemnelpaengenomett/ na Daec fo^meeninte worden : Op Donderdag toekomende te reyfen tot Douben na te ftomen/ en acljtecbolgen/ mecftelijftin
Amfterdam , en aldaer voor te dragen de capitulatie cegacb ban bie ban ben lanbe ban<0elbec/ en bpiK
met fijn Excellentie Staetsgewijs gemaekt en befloten , felbè alle Dace mibbelcn/ ia lijf/ goeb en bloeb op te
en byd'andere (redenen leden van den lande, daer na toillenfettcntotbenuptetfien toe/ mité bat W ban
voor goed gehouden en beveftigt : den felven van Am- ben felben lanbe ban <0elce ban Daec liebec 3ijbe/ ban
fterdam met alle redenen en middelen in alles onder- geltjftenfouben boen/ en be inbouben ban be boojf?
III. Deel. LStuk.
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pjobifte ten göttenemente en «geringe ban öe boo?
fcfaebe lanöen gecommttteert / gemaent feïtcce m
fmictfe baer; na fp Den foutren Debben te reguleren/fom
öcc bat nocï)tan# öe bootö Staten berfton&en öen
öaenneöe te fepareren of fdjepfccn ban öenantreren
genmeei-tre $20btntten / aengaentre öe gemene fce^
fetme ban öen lanöe en öe mtöïrcïen öaec toege-ep?
gent / öe boo?f5 tnftr itctte laas inïjoutrenöe rrxtü). at^
ttcuien / öaec ban Bet boojnaemfte tnDouöen toag / Ut
nabolgcnoe»

i . Dat den felven Rade foude beftaen van xviij . getrouwe perfonen de bequaemfte , en geqaalificeerfte
der felver landen : te weten , drie van wegen die van
Brabant, twee van Vlaenderen, vier van Holland , drie
van Zeeland , twee van Uytrecht , een van Mechelen ',
en drie by die van Vriefland te verkielen , al (onder prejuditie van de prerogativen en geregtigheden der voorfchreven Provintien refpective in toekomende tijden ,
welke Raden met fijn Genade fou befoigneren: inde
voorfz Raed en fouden niet mogen gelijkelijk wefen
die malkanderen in confanguiniteyt beftaen tot in den
vierden graed, en inaffiniteytinden tweeden graed,
en foude alle maend uyt den felven Raed een gecommitteert werden tot Prefident , die gehouden werd alle de propofitien te doen , d'opinie van den Rade te
colligeren > en foude uyt den felven Rade ook een gekoren werden tot Threfaurier Generael van de voorfz.
Lande.
i. Sijn Genade en de voorfz Raed , fouden eerft en
voor al goede opfïcht nemen , en forge dragen , dat alle
de geünieerde Provintien en landen blijven en gehouden werden in goede eendracht en onderlinge vriendfchap , in conformitey t van de voorgaende verbinteniffen en Unien onder henluyden opgericht.
3. Souden niet mogen yetdoen ofte attenteren tot
prejuditie van de privilegiën , gerechtigheden , coftumen, ufantien, Politien of Juftitie , met 't gene daer aen
kleeft , de voorfz landen in 't generael, of eenige fteden
of leden van dien in 't particulier : fouden kennifle en
judicature hebben over alle haer luyden officiers , ontfangers , colle&eurs en andere dienaers , mitsgaders
over Coloncllen , Kapiteynen en krijgsvolk té water
en te lande.
4. Indien eenige nieuwe gefchillen of diffidentien
tuflchen de Provintien mochten rijfen , die fouden werden beflicht en ter neder geleyd by de neutrale Provintiendie
, de queftie niet roert , of by haer Gedeputeerde.
5. Sijn Gen. en den voorfz Raed werden volkomen
macht gegeven by alle bequame middelen te innen,executeren en doen executeren , alle generale confenten en
accorden ,, gedaen en gepafleert by de Staten , aengaendedecontributien, collectatien van penningen tot de
oorloge , en defenfie van de landen befchreven , &c.
6. Souden ook gehouden wefen , des verfocht zijnde, de refpeétive Provintien in 't innen en executeren
van de particuliere middelen ; by yder Provintie geftelt en ingewilligt , om te fuppleren hare quote , in
't gene de generale middelen den voorfz Raed in"handen geftelt , min fullen uytbrengen als de lafte van der
Oorloge voor de quote van de refpe&ive Provintien
bedragen fouden , fofy ook getrouwelijk fouden doen
executeren alle verdingen over de landen en plaetfen
ten behoeve van den vyand contribuerende , te weten
elk dorp of plaetfe doen betalen tot dés gemene lands
defentie , fo veel als fy luyden aen den vyand betalen ,
of fo veel meer of min als fy luyden tot dienft vande
gemene fake na gelegentheid fouden bevinden te behoren endienlijk te wefen , en wat daer van komen fal ,
tot de gemene laft van den oorloge mede doen verftrekken , &c. Souden mede mogen verdingen , doen
cefferen of ophouden , en alle wegen van hoftiliteyt
doen gebruyken , tegens degene die onder 't geweld
van de vyand gefeten
zijn.
7. Sijn Genade en den voorfz Raed werden ook volkomen macht gegeven, de gecollecteerde penningen
te diftnbueren en te bekeeren, tot betalinge van de
Knjgs-volken en andere nootfaken van der oorloge,
• die tot lafte en difpofitie van fijne Genade en den voorfz
^aeciioude welen geftelt, al tenmeeften oorbaeren
prohjt van den lande, fonder dat ftaende defe provifioIII. Deel. I. Stuk.

neleregeringe, de Staten te famen of van de psrticuhere Provintien , of de Regenten van de fteden of quartieren , eenige kennifle , onderwind , au&oritey t of difpofitie daer van fouden mogen behouden, aen nemen
ot tot hen trekken, &c.
8.d'OrdonnantieJvan betalinge fouden getekent werden byden Treforier , en die van den Collegie van de\y
Rade van verfcheiden Provintien , mitsgaders den Secretaris, fonder dat eenige ordonnantien van betalinge fullen valideren , dan die getekent fouden zijn a's
voren , en met de notulen van Reg. en Fol. tali daer op
^
gefte
c
.
9. lt,
Tot&
lafte van
de voorfz
landen van Braband ,
Vlaenderen , Holland , Zeeland, Uytrecht, Mechelen ,
en Vriefland, foude gehouden worden fo veel krijgsvolk te voetentePaerde: mitsgaders fo vele fchepen
toegeruft ter oorloge, als byfijn Genade en den Raed
voornoemt ,tot bevrijdingeen bewaernifle van de voorlchreve landen , fteden , wateren en ftromen van dien ,
mitsgaders tot affiftentie van de andere geünieerde Provintien nodig bevonden foude werden, mits dat daer
in geprefereert fouden werden het krijgsvolk, wefendenatü
releenen.
ingeborenevanden lande, denuytheemlen en vreemd

10. Sijn Genade en Raed fouden mogen aen nemen, cafleren en reduceren , het krijgsvolk fo te water als te voet en te paerde, na gelegentheid van der
oorbae
voor den
fouden mitsgad
■• bevind
P-ÏS.'ezijn,
ren over,
iijkftt
en daer
ers landen
over alle
generaleen particuliere Overften , Bevelhebberen , Commiflanflèn en officieren van der oorloge gehouden zijn
te ftellen en t'onderhouden , alle goede ordre endifciphne: ook mede daer over ftrafte , recht en Juftitie te (Fol. y-.\
doen , en doen doen , fulks fy bevinden fullen te behoren. Sullen ook in plaetfe van de afgedankte gecaflèerde en aflijvige Overften , Colonellen , Kapiteynen , en
andereOfficiersen krijgsvolk te voet en te paerd, andere
mogen aen nemen , behouden xlatfë daer in niet fullen
mogen excederen de mate van 't inkomen van de conlenten en generale middelen voorfz 't en ware in hoogdringende nood , in welken gevalle fy vermogen fullen
de landen , en de voorfz middelen in 't generael of particulier tbelaftc
e
n met de fomme van hondert duyfend
guldens, &c.
11. Souden geen Gouverneurs van landen , fteden;
of quartieren mogen ftellen , dan ter denominatie van
de Provintien» daer dié fouden moeten geftelt worden.
u.
Sijn Genade en die van den voornoemde Rade
fouden mede de fuperintendentie hebben te water en
ter Zee, by provifie, fonder prejuditie van yemants
geregtigheid, of namaels getogen te werden in confequentie, en werden over fulks geauciorifeert en belaft
goede toeficht te nemen , dat de landen geen fchade en
lijden te water of ter zee , en tot dien eynde te ftellen
Collegien van Raden van Admiraliteyt daer 't van node wefen fal , te doen equiperen of toeruften , fchepen
van oorloge, en daar op te ftellen of committeren Admiralen Kapiteyn
,
en en andere officieren , bevel-hebberen en fcheeps-volk als ben luyden tot befcherminge
vanden landen, en tot afbreuk enkrenkinge vanden
vyand oorbaerlijkft dunken fal, en daer toe gebruyken 'tmiddel van de Convoyen , als daer toe originelijk gedeftineert
zijnde , fonder dat de voorfz Convoyen ander fins fouden mogen werden verfterkt , dan
ter equipagie van de fchepen van oorloge en den aenkleven van dien , 't en ware daer merkelijke fomme van
penningen overfchoot , in welken geval fy 't felve overfchot fouden mogen gebruyken tot vervallinge vande
laften van d'oorlog te lande, fo verre de middelen daer
toe ge-eygent niet en fullen mogen ftrekken of genoeg
zijn;, gelijk fy van gelijken hen fouden mogen behelpen met het overfchot van de middelen geconfenteert tot verval van de laften van d'oorlog te lande ,
fo wanneer de middelen van de convoyen tot de vooi fchreve notelijke equipagie nieten fouden wefen fuffiifant, &c.
H- En fouden die vanden voorfz Rade gehouden
wefen de voorgenoemde Provintien , en elks van de felvavan drie maenden tot drie maenden t'exhiberen en
over te leveren , behoorlijke ftaet van de laften van
\
m
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faken , al
eer eenige andere of particuliere voortgebracht fouden mogen werden j en fo daer eenige faken mochten
voortkomen die eenige van de Raden direófcelijk of indirecteliijk , fo in regard van hare perfonen, als van
hare vrienden en magen tot inden vierden graed fouden mogen aengaen , en fouden daer in niet mogen adviferen of befluyten.
zi. Alle brieven concernerende den flaet en faken
vanden lande, fouden in den voorfz Raed gecommuniceert werden, om daer op geadvifeert en gerefolveert
te worden.
j.u Indenfelveri Raed fouden geen faken difEnitivelijk werden afgedaen , dan in tegenwoordigheyd vari
alle de Heeren van den Rade , die ter plaetfe van de
relidentie des Raeds prefent fouden zijn , of ten minde vijf, daeraf de drie fouden moeten wefen van verfcheyden Provintien , behoudelijk dat daer onder fy
15. Sijn Genade en Raed fouden verforgen dat de ten minden een van d'een en van d'ander zijde van der
tien niet werden vermin- Mafe.
palen en limiten van de Provin
alle (leden, heerlijkhe
fulks
over
dert, ende fouden
23. De voorfz Raden fouden hiet mogen op eenige
den ,'huyfen , gehuchten en landen daer onder forteren-- faken extraordinaris vergaderen , noch refolveren, 'ten
de ,'ennamentlijken mede de landen en d'heerlijkhe zy daer af te voren door ordonnantie van den Prefiden van Vyanen , Yfelfteyn , Leerdam , Worcum , de dent, intimatie gedaen worde aen alle de Raden ter
Kuyndert , en andere diergelijke, houden onder de plaetfen zijnde.
fouverainite en gemeyne contributie, en tot defenfie
24. Alle commiffien , ordonnantien , ïndrudlien ,
vande voorfz landen , en verforgen dat onder gelijke
brieven en depefchen , fouden geparapheërt worden ,
contributie gebracht en gehouden werden , de (leden met de volle name van den Prefident , of in fijn afween plaetfen of landen , die tot kofte van den lande ful- fen by een van de voornaemfte Raden , daer toe by
len werden verovert ,'t en ware anders ware geeapituleert.
't collegie te verkiefen , die over de refblutie geweeft
is, en geparapheërt zijnde, fouden voorts by fijn Ge16. Sijn Genade en den voorfz Raed fouden vernade ,daer fulks by den Rade nodig bevonden word ,
forgen dat de generale Overftert , Gouverneurs , Admi- en by den Secretaris onderteykent worden.
Admiralen , en alle andere Overfte , Kapi,
ralenVice25. En om te beter te confèrveren 't recht van de
teynen , bevelhebberen en krijgsluyden , mitsgaders voorfz
Staten , en datfe altijd mogen opficht hebben op
,
n
Provintie
den
van
ten
Magiftra
en
n
allen Officiere
de
voorfz
regeringe , en adminïftratie , en verftaen het
leden en lieden van dien , en anderen des nood zijnde ,
beleyd
van
alle (aken , fouden de voorfz Staten alle
fouden beloven en fweren , de landen van Braband ,
jaren ten minden tweemael ordinarie vergaderen , daer
Vlaenderen, Holland, Zeeland , Uytrecht , Meche- tee fy by tijds van den voorfz Rade fouden werden
len, en Vriesland, gehou en getroute wefen, en te
gehoorfamen allen ordonnantien en bevelen van fijn befchreven , om t'adviferen en communiceren op de
voorfz regeringe en alle andere faken die fouden moGenade , en den voorfz Raed in 't (luk van den oorlog
gen voortkomen , en die ter plaetfen daer fijn Genade
en contributie voorfz, mitsgaders in alle andere faken en den
voorfz Raed hen als dan houden fouden : de
de
executie
d'
of
daer
by den Staten voorfz befloten,
voorfz ordinarie vergaderingen der Staten foude gefelve bevolen werde,en fouden de (leden nopende 't in- fchieden den eerden April en September , de voorfz
nemen en ontfangen van de garnifoenen gehouden we- Staten mogen ook daerenboven vergaderen tot allen
Unie.fen hen te reguleren na 't xvij. articul van de nader tijden en plaetfen daer 't hen foude gelieven , om faken den gemeenen lande aengaende , gelijk ook de Sta17. Sijn Gen. en Raed fouden niet vermogen te treten
van de particuliere Provintien fouden mogen doen ,
den in communicatie met den Konink van Spangien ,
fonder
daer toe eenig confent te verfoeken , fouden
of fijne Stad-houders, ofyemant van narent wegen:
fouden ook geen vrede , beftand , of nieuwe oorlog dies niet te min de voorfz Staten ook extratordinarie by
uw*»».
imuvu , nochte
avn nemen,
raccicu aen
cciiigc Heeren
fijn Genade en den voornoemden Raed mogen veriiULiiic eenige
«icijgacn
igaen,, nochte
fchreven
worden te vergaderen t'allen tijden als den
eemet
of
felve
de
eenige aliantie of verbinteniffe met
fonder
,
befluyten
hoogdringenden
nood fulks foude verëyfchen , 't welk
deden
of
nige omleggende landen
ook
ten
verfoeken
van een of meer van de vereenigde
volkomen macht of generael confent van de voorfzProvintien daer op al vorens daetsgewijs befchreven zijn- Provintien fal mogen gedaen worden , ' t welk niet geweygert fal mogen worden , mits dat in de befchrij vinde: maer fouden gehouden zijn tot voordele, hand- ge
de poinóten waer op fy fouden hebben te advifèren >
houdinge , en befcherminge van de tanden , mitsgaders
geinfereert
werden , t en ware dat de Provintie die de
van de trafijke en negotiatie met de uy theemfè Heeren ,
befchrijvinge verfoekt , verklaerden datfe begeerden
(leden, t'onderhou
rijken, landen
nde correfponde
ommelegge
ntie enen nabuurfcha
p , by de dat d'oorfake van de befchrijvinge fecreet gehouden
alle goede
den
befte wegen en middelen , die fy daer toe fouden weten worde , daer mede fy fal volftaen , en en fal hen niemand befchreven zijnde mogen abfenteren , op pene
tegebruyken.
18. Sijn Genade en Raed fouden ook niet vermogen dat by de prefenten evenwelgeprocedeert foude wereenige nieuwe munten op te rechten , of daer op
den tot fluy tinge van 't gene daer op fy verfchreven wakte maken eenen nieuwen voet , 't en ware de voorren : en 't gene alfo befloten weit , foude onderhouden moeten worden , ook by de gene die niet gecomfchreve Staten daer op (laetsgewijfe befchreven Wefende , daer in confenteerden : maer alle vlijt aen- pareert waren , 't en ware die faken van groten gewichwenden dat het geld in de voorfz Provintien op eenen te waren, en eenig uytftel mochten lijden, in welken
eenparigen voet en weerde werde gebracht en te doen gevalle, die niet gecompareert waren , andermaal befchreven foude werden tot eenen anderen gelegen dag ,
munten,
werden. en beforgen dat alle Haegfe munten afgedaen
op verbeurte van hare (lemme voor die reyfe , en dat
19- Alle faken komende in deliberatie van de voorfz
befloten werd, hen fal obligeRaed, fouden worden geproponeert bv fijn Genade, 'tgenebydeprefenten
ren en van weerden zijn , niet tegenftaende hun abof den Prefident. fentie, behoudelijk dat de gene die 't niet gelegen en
zo. In den voorfz Raed foude werden gerefolveert en is te compareren , haer opinien (ouden mogen overgedeenteert by pluritey t van ftemmen , fonder dat men
, om in 't colligeren van dien , daer op na behoyet in t bytonder of apart foude mogen be(luyten,of ee- fenden
ren
regard
te werden. Wel verdaende dat de
nig achter- raed te hebben ofte houden,of hen daer me- vergaderingegenomen
van de Staten van de voorfz Provintien ,
de tebehelpen in fake der regeringe van den lande con- die gene die buy ten hare Provintien of limiten reyfèn ,
cernereen
nde : fal voor al voorgenomen en afgehandelt
foop de befchrijvinge van fijn Genade en Rade voorfz

.
d'oorloee , en van den inkomen daer toe gededvrymeert
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en blijven t'allen tijden, des nood zijnde, en de fake
rek fouden mogen lijfulks is geleden datfe geenz vert
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lafid
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dwil
e quae
elijketew
en dierg
roversbefte,
te grijpen en
n ,vyan
aenden
ftae
eder
omdi
meen
deren , behoudelijkdatde judicatureen llratappr
dien, en van de veroverde fchepen en goeden,
vanehen
fe
de Admirah(baden ftaen ter difpofitie en decifie van
wefen ifijn
uden
geho
n
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z
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t
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fenden pertinente declavan te adverteren en over tevoor
fz equipagie , om op
ratie van de koften van de
debetalinge van dien na behoren gedifponeert te wer-
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alsookvandeextraordinarife vergaderïnge , befchrij- op by die van den Rade fouden werden gedrefïêert.
vinge , en communicatien die de Provintien malkande- van ji. Allébrieven,commiffien, en andere depefchen
den voorfz Rade , fouden werden uy t gegeven , op
ren fouden doen , niet geprejudiceert of verkort en
den
naem van fijn Genade en den Raed van State , onfoude worden* in hare privilegiën van buyten haerProder die paraphare , fignature , en onderteyekeninge als
vintien niet befchréven of geconvoceert te mogen worden.
boven : en voorts onder 't fegel en cafchet refpe&ive
i6. De refidentie van fijn Genade en den Raed fou- daer toe t'ordonneren , en foude 't fegel beruften onder den Prefident, en van al het befegelde foude goed
de zijn in eenige van de voorfz Provintien , fonder tot
feker plaetfe gelimitteert te zijn : maer foude haer luy- regifter gehouden , en van den rechten van dien verantwoord worden , van drie maenden tot drie maenden ,
gehouden worden daer 'tfelveoorder vergaderinge
t tol. 7) baerlijk
foude zijn tot dienft van de gemene fake , en by een van de Secretariïïèn , daer toe by den Rade te
committeren.
fonderlinge dat fulks tot diverfie van d'oorlog meeft
Sijn Genade en die van den Raed fouden belogerequireert , en de nood véreifichen foudè , en naer
oifcretie van fijn Genade en die van den voorfz Rade , ven , en fweeren in handen van den Staten , den voorfz
en foudè fijn Genade hen niet mogen abfenteren uyt de Provintien , gehou en getrou te zijn , en hen te regulevoorfz landen > fonder confent van de Staten.
ren na d'inhouden deler iriftru&ie , en daer en boven
ij. Sijn Genade en Raed voorfz fouden tot onder- foude de voorfz Raden renuntieren van alle particuhoud van goede correfpondentie gehouden zijn , eeniliere correfpondentien, 't zy met landen of fteden , parge van den fel ven Raed in competenten getale te fen- ti"culiere of private perfonen , fö vele de gemene fake
den, als gedeputeerde op de frontieren daer 't beleid a<aengaet , eudatfe fonder aen te fien de Provintie of ftevan de oorlog fulks verey fehen foude : de welke macht
den daer uyt fy geboren of gekoren zijn , of het finguen authoriteyt gegeven foude worden , om öp alles te lier profijt der felver , van hem felven of van yemant
anders, alleen voor ogen fouden hebben het welvaren
voörfien na den nood en exigentie der faken.
van
de gemene landen en gemene faken , datfe ook
±8. Engeneralijk fouden de voorfz Raden en hare
niet
fouden ontdekken of revelleren die communigecommitteerde in alle voorvallende faken, goede corcatiendelibératien
,
of refolutien die behoren fecreet
refpondentie houden , fo met de Provintien refpe&ive
als met de generale en particuliere O verften en officie- gehouden te worden , nochte ook yemant ten dienfte
ren van het leger en krijgs-volk , om by onderlinge te ftaen , of van yemand te nemen of t'ontfangen eenige penfioenen , giften of prefenten : mitsgaders dat fy
communicatie , forge , hulpe en toerichtinge op alle
ook
direótelijk noch indireftelijk niet fouden hebben
notelijkheden van den oorlog, fo wel de garnifoenen
als *t leger , te mogen voörfien : des lullen fijn Genade portie of deel in 't kleyn of groot in eenige pachten van
en Raden voorfz in alle aenflagen en exploiéten van convoyen , impoften , of andere gemeene middelen ,
de oorlogen , gebruyken volkomen autoriteyt by hen , nochte ook in eenige leveringe van kruyt , fcherp , geof alfulke veld-overften en krijgs- raden, als fy daer fchut , wapenen , koorn , boter , kaes , ammonitie van
toe fullen committeren.
oorlog, tot behoefte van dér gemeene fake: en voorts
29. d'Ördinaris gagien van de voorfz Raden fou- dat fy alles doen fouden dat goede en getrouwe Raden
de wefén elks tot vijftien hondert guldens 'sjaers, die van State fchdldig zijn te doen, op pene van infamie
betaelt fouden werden van drie maenden tot drie maen- en meyneedigheyd , en op alfulke vordere penen , als
den, foude elk gehouden zijn te houden ten minften ee- na reenten daer toe ftaen.
nen dienaer , fonder eenige extraordinarife dag-gelden
34. En in gevalle eenige duyfterheden of twijfelf e rekenen , dan wagen-huur , fchuyt-huur , en dierge- achtigheden in defe inftrudtie bevonden werden , of
lijke reyskoften , en byaflijvigheydofanderfinsvande ook dat de felve in eenige poindten foude mogen reVoorfz Raden , fouden andere gecommitteert te wer- quireren eenige veranderinge j foude daer op by de
den byde Provintien daer uy t d'aflijvige, of andere ge- voorfz Staten , na voorgaende befchrijvinge alfulke reftelt waren geweeft.
folutie wórden genomen , als den dienft van de landen
30. Den Threforier foude houden twee füffifante foude vereyfehen, en foude niet te min middelertijd
Commifen tot fijn Genade en haren contentemente , en defe inftrudtie worden achtervolgt : dit Was aldus gefal fijn gagie fo voor hem als fijne Commifen , jaerlijks daen en gearrefteert binnen Delft den 18. Angufti
welen twee duyfend vijf hondert Carolus guldens, daer 1584.
©an toegen öte ban ^ollanb/ 3ijn in ben bootfs
voren hy mede als Raed gehouden fal wélen te befoiftabe
neffeng 3ijn «Benabe gecommitteert be^eere
gneren , en fal den Ontfanger generael houden drie füffifante Commifen > daer voor hy relponderen fal , wel- ban SCfperen/ be%eceH!imaenban Dec|Bijïc#2e^
ïcen Ontfanger gehouden foude weien t'fijnen perijkel , fibentban benlobepobinttael banlollanb/ <0oin plaetfe van den Threforier van de oorlogen , de be- bert 3©tUemf3. S&afifer/ ert^imon |Kepnertf5, en
talingevan déruy teren en knechten te doen, fbwelte bit öp p^obifie boo? ben tijb ban b?ie maenben: na
veldealsingarnifoéneindienfte van de landen wefen- toclfte eerfle b?ie maenben/ aifo be ^eere $:efibent
de, endaerbeneffens twee füffifante klerken te hou- banberlBijlen fig ercufeerbe en berfocijtontflagen/
den , tot directie van fijn comptoir , die al den voorfz. en een anber in fijn plaetfe gecommitteert te toeröen :
Raed aengenaem fouden wefen : welken Ontfanger &o ïjebben be Staten ban ^ollanö D?m in geenber
voor alle fijne , en fijne Commifen en klerken dienften , manieren bjillen ontflaem maergetoilt bat Dpnocft
boven wagen-huur en fchuy t-vracht en convoyen eens |tyit maenben baer in continueren foube tot bienfte
de fomme van vier duyfend gulden in 't jaer hébben (ou- ban ben lanbe: betoelfte fp berïtonben bat boo? alle
de ,of fo veel meer of min als fijn Gen. en Raed voorfz anbere particuliere biertfïen/ laften en ftoarigbeben
met hen fouden konnen accorderen en overkomen , gep?efereert moften bio?ben / bjelfte tyk maenben
dies foude hy van den hondertften penning,dié de folda- baer na tot betfebepben tijben gecontinueert 3ün geten afgetogen werd,moeten rekenen,als van fijnen ande- bjo^ben* €n boetóel befe acte ban bereeninge ber aenren ontfang;mitsgaders ook van 't rijfen van de munten: genomen pjobifionele regeringe baer in bermelö/
en foudé dén voorfz Threforier en Ontfanger generael, met bé mibbclen ber felbcr regeringe in fianöcn gemitsgaders de voorfz Commifen gehouden zijn hen te fielt / genen tijb lïmiteerbe nocb Degreep / Doe lange öe
reguleren volgende d'inftru&ien , die by den voorfz felbefoubenbeDDen tebienen/ enbe boo?f3 mibbelen
Rade voor henluyden fouden worden gemaekt , en te abminiftteren/ 'tbjelfe nocbtansS gendegfaem up
foude den voorfz Threforier en Ontfanger generael be #^obintien bws beboo?toaert en onberfp^oben:
moeten wefen van verfcheyden Provintien.
maer baer upt bJafi gelaten/ om rebenen/ en p^incipa31. Sijn Genade en den voorfz Raed werd vorder
lijft om b'autoritept ban benöafce temeer toe te ge^
geautorifeert , tot haer-luyden dienften en uytvoeren ben/ en op bat baer ban bolftomentlijft mocötebuV
vari haer-luyden ampt , te committeren en aen te ne- ften : ^§0 babben be «6ebeputeerben ban be refpectibe
men tot Sécrétarifien , Fifcalen , Prövooft , Deurwaerf&obintien / elft b'eeii ben anberen baten boo?
ders, Boden en andere Officieren , alfulke perfonen als cengeftipuleertengeaccepteert/
fp bemalftanberegeringe
fy uyt de voorfz landen nut , bequaem en van node be- nietboo2ber^ en ftelben/ committeerten nocfi autovinden fouden , alles op redelijk tradtement en gagien : rifeeroen ban boo? ben tijb ban bne maenben / en öatfe
mitsgaders op alfulken particuliere inftruttien als daer na öen felben tijb in t geöeel fouben ftaen / om be fclbe
III. Deel. I. Stuk.
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gevenmak,daer
als van
ik gereed
en juyft, opin 'tmijnen
poinéT: name
was , om
't gete genieten
gecontinueert en geëmployeert mogen werden , ten eynde als
boven.
Ik bidde uvan gelijken datdewaerdevan driejaren
van mijn inkomften , mogen geëmployeert v/erden ten
felven effefte , dat is te fèggen , tot betalinge van mijn
fchulden,en payement van de gagie van mijne dienaers,
welke gy hen fult gelieven te continueren twee vervolgende jaren.
. Ik bidde u van gelijken , mijnen voornoemde dienaren ook te willen ontlaften , van 't geld , dat fy op interen; genomen hebben, 't welk fy getfaen hebben om
fairen.
my te helpen en t'aflifteren in mijn noodwendige afEn dat het u believe mijn gemelte dienaren te laten
behouden , de giften , die ik hen gegeven hebbe , en fy
betonen fullen van my verkregen te hebben, endatfy
de felve privilegiën of baten genieten mogen , gelijk fy
gewoon zijn.
En voor het laetfte verfoek , dat ik op u doe , fo wil
ik u feer ootmoedig gebeden hebben , dat het u believe
alle mijn voornoemde dienaers in goeder recommandatie tehouden , hen onderftuttehde met uwe autoriteyt , gunfte en weldaden. En in 't byfonder de Heeren
van Fervacque , Aurilij , en Guinzay , van welkers getrouwigheyd en oprechtigheyd , ik voor God en u wel
wil verantwoorden en betuygen, dat ik daer proeve
van gedaen hebbe , in fo veelderley manieren dat ik
geen andere getuygenifle kan geven: u biddende, dat
fy luyden het weynig , dat ik hen gegeven hebbe , mogen behouden, met aenwas van uwe weldaden en mildheyd.
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en dag wefende den achtften
Cefïa* r*Pden tegenwoordig
en in mijn kafteel Chafteau
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deft
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84.
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ment aan LI Tunii
mijn mtt fhierv mv bevindende krank , en voelende mijn eynge fiekte daer ik in
S'ST^enabytewefcn, door de langduri
wifon/ gelegen hebbe : So heb ik Francoys fone en broeder
ekt en uytgefproken mijn Teftabjetbee SesKoninss, gema
e
cill
üess fóo*
_„
cddi
en
laetfte Wille, in de manieren als
nino.ö fcanmentJ
©laii&cgft, volgt.
, •
.,
„
s
welker
op
ziele,
mijn
God
ik
bevele
rft:
Vooree
goedertierenheid en genade mijn hope beftaet , hem
biddende my mijne fonden gelieve te vergeven, de welke ik myhoudequijtgefcholden te zijn, door het lijden en ftervenJefuChrifti. Als mijn ziele uyt mijnlighaemgefcheydenfalwefen , fo begeer ik dat deuytyaert gefchiede na den wille desKonings, en deKoninginne mijn moeder.
Een van de grootfte ongenuchten , die ik hebbe (mijnen Heere) is, dat ik u, door mijn aenflagen en aófcien
vergramt hebbe, hoe wel de begeerte,om u Koninkrijk
in rufte te ftellen, en dat tegen de vreemdelingen te verfekeren , veel eer als eenige andere particuliere motiven
en occafien , de voornaemfte oorfaken zijn geweeft. Ik
Uwe Grootmachtigheyd fal door fuik een 'gering
wil u gebeden hebben , my die te vergeven, gelijk ik op verfoek geen ongemak lijden • gering , feg[ik, in u regard ,maer groot om deóntlaftïnge.van mijn confeienü verfocht hebbe , de laetfte rey fe dat ik 't geluk hadde tie: vele Princen van minder macht als gy, hebben meeru te fien , 't welk ik u verfekere , dat gy door u goedigder koften geleyd aen de uytvaert van hare vrienden t
héyd fult doen.
ik
wenfehenoch begeere geen groter onkoften , noch
y& Den u broeder, en t'uwe heb ik in * Appenagie
* appen*
ook
geen magnifijque tombe of graf, als te leven in de
amixmt befeten , door uwe vergunninge en mildheyd , die trefttn lano felijk en groot is, gy hebt mijn middelen door uwe wei- herten van mijn dienaren, 't welk gy , 'tmijnderbeofte tjeec daden vermeerdert , en dat meer is , gy hebt my belooft fjeerten i door u goedigheid , fult maken dat niet ongeöatö* W te helpen met de vruchten van mijn domeynen , en daer ukkig by haer fal werden geacht.
Byaldien ik eenige Koninkrijken hadde, my toetec / of bê op te verfekeren een partije van mijn crediteurs,
behorende, diealle fouden uwe zijn, en ik foude u die
outjtebjoï* Ik ben van feer vele Heeren en Edellieden uwe ongeven
door
dit
mijn Teftament, en aen niemand anfonsffc fo» derdanen goedwilliglijk geaffifteert geweeft , waer van
dersde, nature , mijn geboorte, en mijn affectie, conftinm of het meefte deel fig lelfs heeft ontbloot, arm gemaekt en j
tuerenu mijn erfgenaem, fonder dat ik het fegge: Maer
dienfte.
mijnen
in
geruineert
als
b;o*5er.£
eeteu of
»eï8un#
Mijn dienaers hebben my wel, oprecht en getrou- my is niet overig gebleven van mijn moeyelijke aenflatien.
gen ,dat foude mogen geheten werden een gifte of liwelijkgedient,een yeder in fijn ampt , en ik hebbe geen
, 't welk niet ganfchelijk van u verkregen is.
middel of gelegentheid gehad , om hen te recompenfe- beraelheid
De
Nederlanden
hebben my den naem van Hertog
ren, gelijk ik wel foude gewilt hebben, en de reden veren
Grave
wel
dier
doen
kopen .welke naem fy my noch
eyfte , felfs vele en zijn haer gagie niet betaelt , tot een
geven, en fo ikinhaercas of regard eenig vermogen
toemate of vervullinge van mijn droef heyd.
Ik ben fchuldig omtrent honderd duyfend ponden fo hebbe , fo bid ik hen , dat fy 't felve alles aen uwen peraen vremdelingen als aen vele andere particuliere perfo foon willen overdragen , aen de welke van gelijken , en
nen van u Koninkrijke , en voere in mijn graft alle haer uwe fuccefleurs , ik die van gelijken late en opdrage
goed , haer fuchten en klagen , fonder dat ik den middel alle geregtigheyd , die ik foude mogen pretenderen ,
gehad hebbe om my te ontlaften voor God en menfehen, inregart en uyt kracht van de folemnele tradaten, die
ik met hen gemaekt hebbe.
'ten fygy door uwe goedertierenheid en medelijden
En na dien Camerijk aen defèn Staet kan dienen , als
my geweerdiget fo veel'eere te doen, aen den genen
die geweeft is u broeder van geboorte , en kind ten re- een bolwerk , verkregen en gewonnen door de middegarde van de weldaden , als aen te nemen de arme en
len ,die gy my hebt gegeven , en dat ik blijve verbondefolate fucceffie van zijn naem.
den tot detentie der borgeren , die met fo goede affectie
So bidde ik u , en by aldien het van noden is , fo verhaer^in Heere
mijn armen
heb-»
ben ,fo bidde ik u mijnen
, in den geworpen
Name Godes
foek ikdaer toe indelen gevalle feer ernftelijk u mijn en getrouwigheyd
vrouwe en moeder , dat het u believe , fo vele voor my te willen aennemen het rechten autoriteyt , dat ik hebbe aen defe plaetfe , en te verhinderen de verdrukkinge
te intercéderen, gelijk gy my altijd een goede moeCFol. S.) der geweeft zijt , en dat gy in defen gevalle , tot mijn en defolatie van fo een goed volk.
laetfte verfoek en fupplicatie die ik aen den Konink ben
En was ondertekent Francoys.
doende , u faveur en hulpe wilt bewijfen.
Het is my bekent dat de Wet des Koninkrijks, my Sleten ftjönaftetoberlü&en banfeen^mcetoan
met toe laet , te difponeren over 't geneik befitte.
(©canoten / bcooft men terftotft te fp?ehen/ om öen
ik wil u ( mijn Heer ) niet geven , 't gene u ïitmtaRban Bjanferpteberfoeften/ öat Dp afgeef*
alreeds toekomt, maer u wel, fo 't u belieft, erf- cenaem fijn^taoeDeré be foufcecaüitteptban öegeu*
miJn quellagieen verdriet.
^oin'nticn fou&c teutten aenfcaeröen / m
een itenknia/en
h. bidde u yan
mijn moeder , preferveert nly van nïcerfee
Ijen-lupöen befcljermcn terjen öen &omnn ban ^pan*
neert te grote oneere en opfprake , van gerui- aten / en fijne aöFjccenten : fcoaerom mebe jplorisE
lebben mijn arme en geaffeétioneerde die- (€öin/ en eenige antfere tot öptcecDt ooet bonöen/
naren.
öat men / om öe teeemöelingen upt öen ïtaeö öec
I k bidde u dat de giften , die het u belieft heef
t

^y te ftaö üptteeïu te DouUen/en öie tegen öate ^itólegien
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fal veertig perfonen,die altijd, en fo lange

niet m tfetoottgenenfouticntoiwöcn/ een anöcr
boet ban 't üeifttefen öeciBagtflraet fouöc geb2upuav
'tteeln na bclc lange uccacöflaötngcnen commiimtarten öaec opgeljouöeri/ epnödüH tétyegegcïmitUt
W en fcefe tooettoecöc rjènocmt ï)et tnftdlenbaneeii
erfraeö-/ 'ttoeln m Dcfc naliolgcntie fbm« toccbctc
•toi?gegeö?acï)t.

fy leven,fullen
blijven dienende als Rade of Vroedfchap van de ftad ,
die beloven en fweeren fullen , het welvaren van de ftad
te vorderen en daer toe geladen zijnde getrouwelijk te
helpen raden en adviferen,en gene fecreten te reveleren*
achtervolgens d'oude gewoonte, en ordonnantie van
de ftad.
2.. Item dat ónder de voorfz perfonen niemand en
fal
mogen Avefèn dan geboren borgers der ftad UytiPjbon» A Lfo deKeyferlijke Majefteyt HoOgloflijker merecht, ofdie ten minftên 10. jarenburgersgeweeften
naniietoart £\ morie KarolusQuintus,in 't aenvangen van de temracDt'öpt* poraliteyt der ftad , fteden en landen van Uytrecht , ge- in de ftad Uytrecht gewoont hebben , en aldaer , of in
mijt 1ban 1 woren en belooft heeft de voorfz landen , ftad en fte- den lande van Uytrecht gegoet zijn , of riddermatige
ïgj TJ- den te houden in hare rechten, privilegiën, vryheden en andere gequalificeerde perfonen, in de kleyne fteden
of ten platten lande geboren en gegoed , die binnen de
ÏYg4"n
en oude herkomen: en dat des niet tegenftaende fijn voorfz ftad 5 . jaer continuelijk gewoont, of vijf jaer
Majefteyt onlangs na lijn aenkomfte aen de voorfz landen, de forme van de republijke en regeringe binnen borgers ge weeft zijn, die dan gerekent fullen worden
de voorfz ftad geheel verandert, endatelijk aen hem als andere borgers.
3 . Item dat onder de felve niet en fullen mogen wegenomen en getogen heeft het ftellen van de Magiien dan die van echten bedde gekomen zijn , en geen
ftraet, die voorden jare van ï 5 18. by verkiefinge van
de gemene gilden der voorfz ftad geftelt plach te wor- manflachtige, noch overfpeelders-, nochmeyneedige,
den jvolgende der voorfz ftads oude rechten en coftuy- of andere diergelijke. En indien van dien eenige onwetende gekoren waren , en men namaels fulks ondermen,gelijk ook langen tijd na'dato van den jare 1 j z8. de vonde, of dat yemant van fulks namaels achterhaelt
Magiftraet in de andere fteden van de voorfz lande van
Uytrecht, volgende haer oude privilegiën en coftuymen worde, fo fal fulke perfoon gedeftitueert worden, en
verfteltisgeweeft, en noch in demeefte fteden geftelt een ander in fijn plaetfè gefurrogeert.
word. En dat de Generale Staten der Geünieerde Ne4. Dat ook geen twee broeders, noch vader en kind",
derlandfe Provintien door de alteratie , die de grote ty- of fwagers van dien inde eerfte graed, gelijkelijk onder
rannye van den Hertoge van Alva en andere Spangiaer- 't voorfz getal gekoren fullen mogen worden.
den gecaufeert heeft , eensdeels door dien den felven
5. De voorfz veertig perfonen of Vroedfchap fullen
Hertog en andere Spangiaerdcn poogden de voorfz lan- gehouden wefen met de Borgermeefteren , Sliepenen
den alle hare oude rechten , privilegiën > en vryheden te en Cameraers van de ftad , allé Maendagen , en op andere dagen daer toe geladen zijnde , tot geftelder uure ,
benemen , gelijk fy ook der ftad , fteden , en landen van
of
ten
minften een half uur daer na , te compareren op
Uytrecht datelijk daer van gepriveert hadden , veroorden
Raedhuyfe
, om te difponeren op faken de politie ,
faekten genootdrukt zijn geweeft3tot befcherminge van
hare rechten en privilegien,de wapenen aen te nememen neringe en welvaren , mitsgaders de verfekertheyden
hun felfs weder te ftellen in hare volkomen vryheyd en bewaring der voorfz ftad aengaende , en genieten t'elkp
gebruyk van hare voornoemde oude rechten , privile- comparitie 3. ftuyvers.
6. Item fo wanneer dat yemandt van de voorfz veerien, vryheden , herkomen , en gewoonten. En dat alïulksdeRaedder ftadUytrecht verftaende, dat fyoff tjg perfonen aflijvig word,of door langdurige fiekte onde gemene gilden defer ftad weder gekomen waren tot |bequaem worde om te compareren , of uy t de Had ter
hare oude gerechtigheden, van deMagiftraet der voorfz j woon getogen ware , of om eenige andere faken by de
ftad te mogen kiefen in de forme als fy voor den jare van meefte ftemmen daer uy t geftelt worde : fo fullen de
1 5 z8. plagten te doen,en nochtans in defen gevaerlijken refterende perfonen , met Borgermeefteren en Schepenen van de ftad , in plaetfè van dien ftellen een ander
tijd niet word geraden den ouden voet precifelijk na te
komen , om vele inconvenienten , die daer uy t hadden perfoon , gequalificeert als in de voorgaende articulen
mogen rijfen , te voorkomen : hadden in den jare 1 5 8 z. verhaelt is, en ditcollegialiter en by de meefte ftemmen.
7. Item dat de voorfz veertig perfonen fullen jaerfekeren anderen voet op 't ftellen van de Magiftraet delijks
acht dagen voor S. Remigiusdag, fo uy t haer-luyfer ftad geraemt , en mijn Heere Prince van Orangien ,
doe Gouverneur en KapiteynGeneraeJ over de landen jden ak andere van de Ridderfehap en gequalificeerde
van Uytrechtj geprefenteert gehad, en verfocht dat fijn borgeri je defer ftad, by de meefte ftemmen «ommeren
Excellentie foude gelieven de felve te advoyeren en ap- en kiefen vier gequalificeerde perfonen töt Borgermeefteren die
, fy in hare confeientie bevinden fullen tot
proberen, 't welk al vaft fijn Excellentie goed vond>
regeringe
van de ftad nut en bequaem , en de felve mijn
als wefende genoeg conform den voet in meeft allede
Heere de Gouverneur in der tijd in gefchrifte overfènfteden in Holland in 'tfulks
ftellen
Magiftraetmetgehouden.Nochtans,want
aen van
fijn de
Excellentie
meer den, omdaeruytte hebben twee Borgermeefteren te
andere poincten verfocht was , daer in fijn Excellentie kiefen , die voor dat aenftaende jaer dienen fullen.
8. Item fullen infgelijks ten felven dage de twaelf
overmits verfcheyden occupatien en voorvallende faSchepenen
in der tijd , fo uy t de Vroetfchap als andere
ken niet had mogen difponeren, fo hadde fijnExcellentie
perfonen , nomineren twaelf andere
d'approbatie van dien gedilayeert, fulks dat daer vorders gequalificeerde
niet is op gedifponeert. En gemerkt nu fijn Excell. over- perfonen tot Schepenen , welke vier en twintig perfo- (Fol. 10,)
ledenen den tijd gekomen is,dat deMagiftraet vanUy t- nen mijn Heer de Gouverneur in der tijd, in 't Sticht
recht gewoonlijk is verandert en vernieut te worden. over gefpnden fullen worden , om uyt de felve te kiefen
en te ftellen twaelf Schepenen , die voor dat aenftaende
Sois't, dat den Raed der voorfz ftad, na verfcheyden
communicatien daer op gehouden, fö raedsgewijfeals jaer dienen fullen, en gehouden zijn alle dage ter gedoor fèkere hare Gedeputeerde , met advijs en believen fetter uure,of anderfins daer toe geladen zijnde, te comvan mijn Heer de Gouverneur der ftad,fteden,en landen
pareren op't Stad-huys > en aldaer fo op de faken van
van l Jytrecht, eyndelijk goed gevonden heeft te ftatue- juftitie als politie, wel varen en bewaring van de ftadma
ren en te fluyten de navolgende poin&en en articulen, de vergaderinge uyteyfehen fal , te beföigneren.
9. Item de Wet in manieren als boven verandert en
om na forme en inhoud van de felve de Magiftraet der
voorfz ftad van nu voortaen geftelt en jaerlijks vernieut be-eedigt zijnde, fullen BorgermeefteremSchepenen en
te worden. En dit alles ter tijd en wijlen de Raed eens de voorfz veertig perfonen alle jaren by hen felven kieanders te rade worden fal , conform de oude gewoonte
fen twee Cameraers , daer de Stad af gediend fy , welke
Cameraers alle jaren fallen verfet worden , fulks dat de
en gilde-brief van dato 1455» 's Maendaegs na Palm.
ï . In den eerften , dat by mijn Heere Gouverneur of afgaende in twee navolgende jaren tot het voornoemde officie niet weder geroepen of geftelt fullen mogen
ftad-houder der ftad , fteden en landen van Uytrecht, in
worden.
der tijd,uyt de tegenwooidigeMagiftraet,en noch veer10.
Item dat de gene , die buy ten de voorfz veertig
tig perfonen , die by de felve Magiftraet uy t de Ridderfchap , notabelfte en gequalificeerfte borgeren van de perfonen geroepen of gekoren lullen worden tot Borgermeefteren, Schepenen enCameraersmadien haer beftad, goede en getrouwe patriotten , collegialiter en by
gemene ftemmegenomineert , en fijn Gen. by gefchrift dieninge fal wefen geëxpireert, niet mede gerekent fullen wefen inde voorfz veertig v
perfonen, of met deti
overgelcvert fullen worden , uy t welke fijn Gen. kiefen
fel-
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Het Negentiende Boek,
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foebten bat 3ijnc iBaiejlcpt fiubelgelieben/ twHixp;&t&tum
ben
te boo2fien
metbaneenennieutoen<0onbccnellc<0ê^S^tfte,
nccael/
in plaetfc
ben boo?noemben©2incebanaen S
©rangien. (€cn feïben bage naec noen alsS be boo?f3 be ftomnft
pee en (Conbo?f baec geftomen toacen/ iö albaec me^ 5ln b M
tit genomen/ ben ^ecretarté ban ^§tatc 55?uHert/Soï "85
gcfonben/ fo bP f^t/ ban ben^oninftban©2anft-fouöe
cijft / be toeiue benlupben (fonber te tonen eenige b2ie* boo?fien
ben ban ccebentie ) aenfepbc / bat bc öoninft bjepger- SSS»
be en abfoïuteïijft afiïoecb/ te aenbaetbenbepjefen^^oube". 58
tatic
beboo?f3* peeren Staten <BtïKiadqz^tw<^e>
baen, ben<©ebpboo2f3
peeren ban iBobilleric «1 W^ïfSl? «
lierö ban befe onbei-tnacöte anttooo2be ben feer bec-Scn iSu
bacfl en bectoonbect binbenbe / en ben bact mebc niet »an èran»
ftonnenbc te b?eben bouben/ nocb ooft gerabcn binben^ 8|En- f *
bc alfo fonbec
naberbefcljcpt
baecbecontlafrinacJra<!1ninh
bjebccom
tefteecen/
fonbecoofttotnabec
teftennen/ en©?anfittjfi
te toeten/ ben toille ban ben^oninft: ^obeöbcnfpf19"^
ben
boo2f32&?nllert
batöPbanöacent'toe^Sff8
gen (eer
ootmoebclpgebcben/
fonbe toillen
ben ïjorann en t)t ^c&mon»
%oninginnc 3ijne il^oeber hMm/ bat ten mtnftenöenawiK
abfolun*
IpNaf.
bare iBajefïepten gelief bc ben lupben te gebcn au^ï^Jf"7
bientie en geboo? / gelp fp ban ouben tijben getooon
Itjfttoaren te boenaenanbere^mbafTabeuröof«0e=
beputeerbe/ ban toat gnaïitept of natiën bietoaren/
en benlupben te feggen met epge monben bunne ïnten*
3Belfte boo2f$ o2bonnanttc öie ban ben tëabe ber tic/ om met mcerberfnnbamentcnfefterbeib te mo(tab öptreebt baer na t)p öe «Bebeputccrbe ban be nocmben
gen bare meefierg
rappo?t boen: '(Ctoelft
ijt boo2^
252ullcrt beloofbeteboen/
maer fepbc
groStaten ban ben lanbe ban Mptrecbtbebben boen ap;
tenjtf
te
b2efen
bat
ben
^oninft
(Uz
op
3ijn
bertreft
Proberen /gcujftbolgt.
toaiS na Sionö / om faften grotchjö raftenbe 3ijnen rij^
fte) fonbc toefen bertroftften eer X^ albaer foubc bonnen
de Staten van den lande van Uytrecht t'ahde- bomen»
tie ban öe ALfo
ren
tijden
en namentlijk in den jare van 1581. geor<S5ebepu*
^P beuben ooft gebeben bendeere ban puncatnv
teecöe Dan donneert hebben , dat de ftad en Steden , de forme van
öe Staten haerlieder Magiftraet en Regeringe fulks fy die van (W baer tegentooojbigtoag/ afó bcnboo2f3^ecrc^
p55ÏLanas outs gehadt hebben, of noch hebben, by gefchrifte fou- tariö 25?nliert benlupben bcrefolutic üt$ i^oningö/
San üpt>
den ftellen om zijn Excellentie ho. memor. overgele- berftlaerben) W baer in ooft b?oebig en berbaefl toaö/
iretjjt.
vert te worden; fulks die van de ftad Uytrecht gedaen batbP/ alsf toefenbe ban ben ^taet banbcn^lanbc
hebben , en dat dit concept genoegfaem verandert is op meer geinfomteertbanpemanben/ betoijlebpgeem^
de felve voet. Soift, dat de Gedeputeerde van de felve plopeerttoaögetoeefl tnbe banbeltngc tuffebenbert
Staten van Uytrecht defe voorfz ordonnantie , voor fo %rtogeban 3iniouenbefelanben/ geliefbc te toillen
vele in hun is, geapprobeert hebben , en approberen gaen binben bace Ifêajettepten/ en baer ban allcis
b2ceber te infojmeren / en te bennen te geben / boe beie
by defen. A&um t' Uytrecht den 8. Januarii 1585.
Onder ftont, Ter ordonnantie van de voorfz Gede- befefafte beCroone ban©?anftri)ft toaöimpo2teren*
be/ om niet te laten boo2bpgaenfobanigenfcboneocpute rden, en was ondertekent, /. Strikcafic/ om tot be felbe Crone te boegen cenalfulften
lanb/
alö be $eberlanben 3bn/ niet ttoijffelenbe of
€n boe toel befe boo2f302bonnantiebienbolgenbe
f $ in trepn gcb?acljt getoeeit / fo té be felbe baer na bp bare üBajeftepten fouben 3üne tooo2ben meer geloofs
tijbenban ben <*5^be ban Sleptcftectoeber tenietga geben (aiö toefenbe aen5üneilBaje(teptberpIicbt/ en
baen/ toaer boo? alfboe toerfebepben b?eembelingen al$3ön onbecfaetcnbafael) banpemanbenbanben^
niet alleen «tbc 40. Saben getyaebt: maer ooft tot lupben: becfoebten ooft aen bendeere la pee bat bP
25utgemcc#cr# en ^tOepcnen ingcb2ongen toojben/ met bem fonbe toillen gaen/ en 3ün IX^aieHept p2e^
bic baer tmte niet foubeh bebben nonnen nomen / fo be fenteren be b2iebenbiebe^eere bant€onb02f/ en bp
mebe gcb2acljt babben/ niet ftonnenbe be ^eerebah
boo?fcö?cben 02bonnantie in cfie geblebcn babbe*
(€onb02f albaer gaen/ boo2 oo2faftc ban sijnefieftte/
baer toe tic =ieere banpuncaur feergetoilligtoasf/
«©e ü?kj
ber^
boeft
e
acbtienb
«nban
2gacnbe
in'tboo
en
iö be boo2f3^ccrc ban puncanr en met bem be
WH bacltbebben
1 tjoe bat be Staten <©enerael toeberom in
jiKobtife
Sfn'Sr ïiattïïcltngc getreben fnnbc met ben hertog ban m> boo2f5la pee te pof! bertroftften/ om bare Jfêaje^
SteS/ ion /ben boo:f5. hertog oberlebentoaö: top fullen (repten te gaen binben/ te fontepnc 25!cau: be^o^
Dcbben tafi nu boo2tö bcrbalen toat baer na gefebiet t$ / nament - ninft na goebe en faborablc aubientie \\ccft ben Ifrmi
pee met b.2teben aen be Staten <©enerael afge^
»an be ip öat be boo2f3 peeren Staten 't feïbe berftaen la
beerbicöt / en be felbe laten toeten / bat \y? gerefolbeert
State,"
bcöbenbcban/ b?bben
be peeren
Süntftoi
be Ia Hlaing
g ge; babbe ben ^eere ban puneaur te fenben aen benlup^ ©e mm
mama ^leece
itiobillcrie
en fjoban
banne Mflttitt
jm fem fc&cbcn bat fp tecjlont fcubcn repfen in allee biligentie ben/ omboo? bem 3tjnemeeninge en intentie bcnlun?ban^u'
ben teteftomen
laten toeten
/ en alfo ftp toefenbe
op 5ün bertreft/ S"n
Jf™1™ naer a^?aiifecijft / en bert abbzeflferen aen ben alber om
in communicatie
metbcn^omnftbanbeaceftum
©?an^ Cö?i(telpfren üüttinft / en 3ijne |Ba jeftept p2efentertjfite p?e*cen öcfucceffic en<£bericbcib ban befe wmben/ opbe j^aberre (fomen feube ) geen tijb babbe om benlupben £» pofte m
te ontbieben3üne
/ en HSoeber/
geljooj te geben
/ foboo2f5i^eere
belafle i^ be ^20^
b en ninginne
Sltïïiï öe conï,Kien en contracten met toijlen 3ijnc J$oocbei
bat fp
ban Jf"ftfn°'
nmfngfn*
entotbiben
fcmtofe %rtogban siienfon aengegaen. Henlupb
ianb«n. cpnbe gebenbe bolftomcn matbt onber Ben fegele. IBobillerie en %ffc\Kc& boo2 baer foube roepen/ cnnei©oe»
3Dclften bolgenbe fplupben gerepjt 3ün na Souaen/ baren lafl berflaen / toaer mebe genomen toefenbe te gJ^J1
altoacr fa ben tijb ban een maenb opgebouben 3ijn f»arijö/ fp ben j.^ugufti/ be felbe beeft boen fto-ip.
getoeeft/ entepnben tit felbe ^ijnalbaecgeattibeett men tot &. IBóur in baer Canter / en baer op b' een ©
m peeren be la pee/ en (€onb02f ^of~meeltec
uan tojuioi ^oog-ioffelpec |Bemo2ien ben f2jn- fpttz bertreftftenbe/ bebben fp bennen lafl baer m't»f"*
lange geopent:babbe/
en na bat
felbe in 't lange
patien^^f
cc ban <©cangien / Ijenlunben b2engenbe be b20c- telijftgeboo2t
\)teftfpbe
fp benlupben
geanttooo2t/
«staren &
bige tubingc ban be !i>ob?t gebaen aen ben boo^ bat ben &omnft baren ^oon en fp toel babben beC'n«««ö«
nocmben ^eeve ©jintc ban Ocangicn / met b2te^
Jepj W"
252ullert
^ecretariö
ben al$
gene fplupben
/ fo bp 'tbabben
flaengcfcb2ifte
ben fo aen ben Homnb/ be ^oningitme jijne Höoe^ bp
gegeben:
bp bet lange
ber^unMtt]t
beiv alsj aen bc felbe peeren tnaobillccie en 3l!fle;
iierö. S5p be tocllic bc boo2f3 Staten <«5eneuaelbec^ bael baer gebaen bp ben ^eere ban puneaur en bp foube o»
benlupben/ bc meeninge ban be peeren Staten <®c^f™
fel ven alle weken compareren, tenware fy weder tot
teniffe van de felve orficien geroepen , of door verfterr
getal van
voorfz
van de
van yeman
. nen in 't
n.40. perfo
re
gelleltt wa
dien
1 i . Item de voorfz 40. perionen lullen ook eed
doen', dat fy in 't verkiefen van de Borgemeefteren",
Schepenen, ofCameraers geen faveur of affe&ie fullen
oebruyken, fhaer alleenlijk infien en letten datfy tot
Öe re&eringe en officie nut en bequaem fullen zijn.
*i. Item de voorfz Borgemeefters , Schepenen, en
Cameraers van de ftad fullen geen accyfen , importen,
noch generale middelen, noch eenige andere der ftads
of Staten goederen mogen pachten , noch part noch
deel daeraen hebben.
alle de voorfz haer vorder reguleij. Item fullen
ren na inhout van de ordonnantie der ftad Uy trecht en
ouder gewoonte , ter tijd en wijlen toe de felve ordonnantie bygemeen advijs van den Rade, en approbatie
Gouverneur of Overicheid , na volgende verden
van
fcheyden advijfen by den voorfchreven Radedaeröp
genomen , verandert lal Wefen.
Aldus uyterlijkgerefol veert en gearrefteert den 13.
November 1584.. fcn was ondertekent Joos de Socte ,
ter fijden ftont , Ter ordonnantie van den Rade der
ftad Uy trecht , en was ondertekent G. van dn Voort,
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met biber*

/ bte fp atfjten toei geaffettiotte^tt tot naerber
mm/ en na batfegentopben getetomman
beettïia^^ fetstbbzn
peerenge«
ben be toelbaect bet ^eberlanben/ üebfc
ntoelenm
t lang met pbet; ban be felbe mfwbm/ tancnbeiVt
bolboctenban Datet
ommitTie/ opbatfebanfi^fan=
ben mogen meten en becjtaen/ bc nenenenmeV
iMn ü*fcr*
DncEvrpen
mijed
enlt)d&b'002
/ Üonin
fatie
banbe
tobta
fliaci
mi/ epten
a"
bte ben
Hmaelitcbantaenbaecben
be p^efentatic Op be %mm Staten oBenerael fieiu m
baen / en off et appatentie )®m bat tien feoninh foube
totllen betfiaen tottet tjefmttz ban Me ïanben / en ïim
Mmmh
^pangien b'oojlog aen te boen / en toaec
mebe menban jiine
iBaietfcpt foube ntogen bjenaenen
tnbucetenombatteboen.
^oaafte (fo fp banbe felbe Heecennonb
; toaecotn
ban
ftaen; toaccom ben öontnft foaDrolurclijftenbec
bpwnqt öc hci'.inft
^ettetattö
ïSml
lm ban
Dabbe
boenn toepg
bactbe
n be p^efen
tatie
be State
^encteren t'am'
/ toaö ©lanhctjfiE
torpgecüe
getoeed/ om bat eenige be^omnginncïiBoael
ebetb
an
btfe 4^e*
bcBomnft feet Dabben gep^aemt/ om fteööen ant. tteclanben
tooo?be op be affiftentte betfotDt bp ükte ban
feggenbe tot Date iBateftept en tot anbete ban bc<0ent;
op be
teben/aenbatc*
benban ben ïtoninn/ bat fo bette 5i>ne|®atetót ïla>
Ijfiii bp
bv
baneent/ ntet Dolp met een gtoot Segec/ bmmn
ben tnb ban een tttaenb/ of feötoecïtat/batb'a^ pjefentatig
ren albaec toacen tn fuiken (iaétöatWeMaJeXt ten
tten se»
&i&*
ntet en b02fbe bettoacDten ban bc boojft ^cb^lan^ ;'v
miia
anbe
^efetefen^ fötoiat baen.
mmto|f^m
toefen
be wpac
geabbe
rteect/ foube g% «SSS

ËSÜüL !5ail/ bie rjat'c *®aW&W feeraengenaemtoaëge;
SS?"
am Öenlupbenmctbncbenboo^ben
öEthiacen. *«/
%ere iaflcffift
p#e Dpgcfonben/
Dabbe gcabbetieert/ en bat
©e pee* tien ftoninft mal gctefolbecrt acn öen felben ^tat^n te
ïiSobTi, fcööifKn.toi^ccce Dan &un*ni]c/ mSrttêtente
cie en am* Wt*« 5tjne tntcntte en gocbe taille / en boo^ toat mib;
nero bec* oei fp fouben mogen gcafltfïectt toerben / en bat bacr
5S* acil ?foube
5c[?a&e
öan öat * fdte^taten
&e*XTpa"öccö
ftonfn. §*« anttooo?bc
fpoebtgen / na be toetfce jöne
efut» ffitomw foube toacDten/ eet D» foube refolbceén te
ff Cf «nteerten be befcDctmingc ban öefe 3tanbcn; Hat
nioni.
J$ öcïl fö0l!mïi £002 5ön ***"*& belaft Dabbe/ ben
ge ant*
felben
Uteere ban $mam I bat Dp 5ün uertrefc foube
tooo?öe
Daeften
/ en bat 3ijne iBajeftcpt en fp gcraben bonben
jeefr.
bat eene ban Denlupben off? bcpbc fouben met ben/
%erc ban^uneaur toeberomneeren/ om be Danb
bacr aert te Bouten/ fo aen be ^eetcn Staten boo:;
noemb/ atë aen be^obintten: batfofeetatëfpbe;
mtnben Den toelbaren/ betfefcettbetb enbefcDermitt;
ge /Jp fouben
Dunne refolutie
't gene Den;
lupben te bo?enDaeften
gelept foube toetten /banop toegen
siine
SIBajctot /bp be boo?f5 %erc ban $*uneaur. 3Bacr
op fp ïjaee iBajeftcpt amtooo^benbatfe beteet toaren
te boKnengen'tgene bat Date fBateftept Denlupben
beltcfbeie bebelen/ infonberDcib
't gene cenigfinö
foube mogen bicnen tot boo^bcel/ inbefcDermcnifTe
en
berfefcertDeib ban befe ïanben t Mact alfo 't felbe noen
eemgen tüb aenlopcn foube/ en bat toel
toaoy
om niet te berüefen be ^teben ban <0ent/ ennobig
2ïnttocr ;
pen/ (toefenbe be felbe ^tcben toel toaerbig etlnüe
&onm&tDüenban ^pangien ) eenigDacfugfecour&
mttfgaberg oou om be ^teben ban <$oftenbe en geetbe te Delobena?2
't ^W
mm
?Zmt^öat
?ü«
m^Dpn&
mlbc
SS 2 foSSB
^lupss/ bacr ben bpanb Det ooge op Dabbe/ te ton- toaetom
bece
e
b'affat'ren ban bcnïanbefoljaeftïg
fecberen: baben fp DarefBajefiept batfetenmtnften toawn / tft»
©crfocri
'léaieWi^
fïeptiöe
om nte
oTn'«£
/S
•• be^eeten Staten en belanben foube toillenamftecen ^IbeeetDaöbc
^enföl
feeKéw
^^nnete
SfflS mit ^ Sf f*en öu^cm mamW ** toeihe Date W lert : op
bat Dp be boo^noembe
uan »$* of Jftfepfc foube mogen boen ftomen tot <£>oftenbe en be
?5"S»c2.??töï0ï
mctten b00^
b^n ^erretar^uf
ben ïanbe rttó feubeletten (met langer
rebeiimip. <£lup0/ en baee mebe be felbe e§teben betfeüeren
iwmme) tó&teferianK
rent man, jjoo? ben fconinfe/ en boo?t.öbelieben te fïuptenbe paf. patjje/
fepben/boojbcDanbteneScn;
25obettMMOtefr
bten fepben
fp Denlupben opentli^
üupSé faote ban ©:annti)K na ben bpanb, 3©aeropbeï$o*
jjant.epaf,mngtnne fepbe/ bat/ mits ben iiomnfenorefolbeetrt toe .betfiaen Dabben / bat ben ftontnft niet foube tmte
\mU
lenbe
befen
tte
ban
be^e
beil
anbe
naen
bnec
ben/
om
miiïK mt !52S öoelJ / of öc fabe ban öc 5Öeöerianöcn ïjcm bep£efentatte ban <©ofïenbeen,
6lu^
/ toeïtoetenbe
mbtngc batbefelbe fïebenDem nergens toe foube
rou&e ban
öebben
^°°? ben
en ül'm
öeSSüS*
ba» be 2en
ban ?be ï^8"
uefotgne 7 ban
boo?fjÖP^eece
n bïenen/ en
éiuneaur/
ftomngin* taftenbe benlaftDem ^ünitëaiedeptboouünbet:; toefen banHlepn
ber effette toanneer^oïlanben ke"
p^öeben
:
S/SST
fjem
niet
bat
op
iBajeftept
en
fou^
3i?ne
ainbeee fepben opentlijft bat fo berr^^««
betoecpen onboo2bacDtelijïuntebetgeeféinbenoo^
ffi?anfi*
e IMïa
nb >ce>
en
»w ui
to
arntet
tegen
rijft.
e*
Dem
lanb
Eela
nb
gefa
log
menb
tegen
er
ben
öoninft
Danb
ban
^pangten
en
trar
/
teer
fp
baetom
bTn
itut
niet
ben
(foi.ii.; foube bo:benboen
of toe laten tegensbe cefolutie ban anberen ^obtntten/ bat be ^oninn ntet fomml
ben ïtoninh/ en bat baec om get befte boo^fjaecen imttbm tn fo ftoaren oorloge tegen* ben ïiomnö
patc ïanben toace te fpoebigen bet Staten refolutte/
fonbec be felbe lange te bettceltfecn/of upuc (tellen/ eet mn b anbete ^obtntten alleenltjftcn ; a « te Sten/
be fafcen ban ben lanbetoijbet betliepen /gelüfc men
Dace
to.l»aWln»tuwtoech^
iBajeftept bjaöbeubjonbcttbatfpfobeeïfepbcn men / als toefenbe tn 't binnenfte
ben ïanb
&Sk
berftaen Debbenbe bat üolïanb bit
en Eefa
nb/ eafóm
gemert
ett^i
<©öto
ba?
ïeölrt
?cr
5?
up^/
ttfp
öe
feïtecltjlt betfïaen Dabbe bat be^eeten Staten befet toaren be geDeeïftc^obmtien: bobcn bten bat Sj ie
betloee (leben en üoben biennoeftanbeee Dabben ge- mem metttoüffelbe/ of befóoninnban^S
piefenteett be ïtonmgtnne ban€ngelant/ en bat tot gten ftenbe ïjem befpiongen banb
teban©:anfciiïi/
btcn epnbe eenen toa^gecommitteett ban tocgenbe pp foube Den beloben alfuiricn boo^b
o fpfot ben
l^oninginneaenbe ^eetcn Staten ^enetael: en alfo bcgeeten/ Doe toel met meeningebanneelal
aberfjanb niet
fplupben tec conttatie fepbm batfc fttlt niet geloof ben/ te Douben. €n bat 5tjnc tïiBa;efiept en bte ban fijnen
bat alfulfce tijbingen toaettoaten: ntact toelbattct pabe Den lieten boo^aen bat bic ban befen ïanben toer
eengefonbentoaó ban njcgenbe Staten/ ombc&Q; Daefl/ en om eenige ItcDte oo^fanen beranbetbc ban
ntngïnne ban €ngelanb tebibben/ bat Daet
nt bp biengenbe bat tectoijlenbie ban befelan*
be ftnne
be gocbe Danb te Douben/ neffenö ben^ninnbelief/ ten
ben/ gefonben toaren tot €öaftcau
omtetrac^
epnbe DP foube loïllen bec Staten faïten aenbaetben : teren met ben %rtogban3l!niou: bat€irp
b'eene font aen
nm ibat fo toel Date ïüjne/ alö be Ctone ban manfc be pjotejlanten in ^nptfTanb/ b'anbcre
ben
ït)R baec aen gelegen toa$/ bat btft ïanben ntet en $?mce ban ^arma/ om met Den / fonber toeteaen
en
toil^
fouben ballen tn Danben ban be ^pangiactben. »et ie ban be Staten <©enerael/ te Danbeïen/ en mrer
beMontngmne pecfïfïeeebe/ ut tonttatic/ feggenbe anbece gcfcljiebe erempeïen: ^at sijnc ïEXaicftêpt
f^ï, HaJitoel? ^"Oeinfo^mcett/ coepenbcbaet baerom mctrccDt foube mogen toeefen bat bte ban
KL?.cns^eece *w«®?«neaw/ Dcm ooRbelafïenbe in ^oUanb en Eelanb/ na bat5ün1ïBa}cfieptmetDen^
n foube getreben toefen in b'oo^ïoge tegen be
SS l ^ W^K en bo?fïen
öi/ meet3ün bettreft te fpoebi; lupbe
^pangtaerben
fl?.u be gen/ fobatfe ntet^We
/ fp Den fouben mogen laten gefecmen/
tepligt
teten.
Joojf3^ee
en
attoj
beren
met
ben fconinft uan ^oangten/ en
een ban
ARobiiU*
ttónfinaïi 'ÜKnüTSlSl^^ v*^^% *s"f*«*i , w ftur 3ijne iKajcftejJt toel Daeft boen berüefen/ 'trrenÊ
e en «f^iooStJ?^
öcn ^onm5/ !?*e ^^^anbeec p/obintien Debben fo be ogenTen
^inbec 'nw SSS^^K^ff^-5
™mfm Wen nict tccenflaenbe foube Dp^dSS
\m yuuwiwe refpecttneiött tot pary^/ Kouaen en ntnnban^pangten/ tot groot inteeef
t en berlieö ban
fijnen
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€n ooit ban Dare iBubilcgieit (en b?pïjeöm bieDp
fijnen Hhac/ baer mmtmkt tocfeabeJgoilanben Daer foube geraken te belonen/ gclijn fpaaerbanon^
gelanb eens1 niet üm anberen $20bintien / fonber berrirbt maren getoceft/ bat DP üttu metbeanbere 584.
egtto02bea/ om w fa? geabiongeerbe $2obinrtcn tot bc Sttoone/ be töcïftc
inïi foabe betoe
ttoüffeJ bc&onrlanb
m ernft aen te grijpen/ cnalle btc
[«ban fècbe
niet belafte
met eenige
/ 'ban benmetlande/Deb?
t'famenban *ijmn fiabe/ fonderlinge bic tot noclj toe tepv Dp
roepinge
en accoo2t
ban befettinge
^tatenban
öerlandfe fatten luttel tocgebaen öaatien getoceft/ Dp bende Dunne ïiecljtcrs en parlementen apart / en an?
bmz gene ootfafce meer om dcn&onntfiDareDiape dcreb2pDeben fo fp biefjeöüengebmpïit/ alsTpcerft
t'ontraden / gclijafe ban te bofen Uatiöcn / baer toeen/be geboegt too?ben tot der Croonc ban B2anarijït / be
Mi fouten Doabcn / en niet meer baer tegenofegg
toelïvc / fo fp berftonben / met Den onbceb2cueinh tjielt
oenntetttende Doe beele daes aen is gelegen/ om te tot op bier uure toe: fepben Denlupben oohbatfPbc?
uo&ércn be fiooaljctb ban De Croon ban ©santtrna: Döö2ben te aenmeracn h&t fp fouben emlaft toefen
föèjenöe berfeftert bat met afuftentie ban be boozfs
ban ben grote ercefTibe fatten en fettingc/ mettoelac
©#töhtteu/ fondetlinoemet bic ban t$öttanöenxef alle fjet lanb toao belaft in befeftoarc oorloge/ ban be
land / 5i)ne Itëajeftept foabe tn bö2tcn tijben alle be tocllt fp Op bc tjnlpe ban be Croonc ban BsananjU
^pangiaerben uPt be ^eberlanbenberjagcn: toaer feer Dacft foubcn ontfïagen toefen / en Det lanb tocber?
toeèenige b.m be felfbe peeren/ fiendefnlaenappa? om geftelt too?ben in 5ijn oube rufte en fleur / en ftont
toefen t'cntploperen te tonfibercren/ bat toefenbe befe landen ectfé gebjacDt
renffe ' ïjeöften aefept berept te
l banljnnnegoc? totter Croonc ban ©?anarija/ en be bpanben boo?
enbee
meeft
fet
en
nen/
perfo
Dunne
beven / en batfe titalfulfccn g:balïc Oen ncfiW ben ïtomaïs bp allé fteboecljltt* midelen fonbeab02bcren.
Daerlupbcn nn'bbel nptbe^eberlanbengejaegt/ niet
jfefóenbe ooft bat bpaïdten be Staten <0encrael meer foubcn be nnbbden Ijebücn baerin te bomen/
fijne j^ajeilept rebeïiew uabcu/ betoelue toeerbigften gegoten toefenbe bepafTagie ban© janurijh/ en
baren aen te nemeno'ooioge tegen den Utoninli ban fouben beft ïanben blijben in een eeutoige rufte en
^pangten/ bat \p niet frude laren /_aorDdoo2 bjcefe [traaqaillitcpt/ niet DeObeube een gebaar fotnacDttg
bk W foube nïogci \ Ijebben ban ben ^nangiaert/ noctj betocllte fp fouben bebocben te b?eefen/ Dcbbenbebe
tltmme ban fó?anftrij&.
omejaige anbece ootfauett/ Ijem aentcboenb'oo^lO'
25oben bicn Dabben Den eenige ban be ï^cïtrjtc te
ne/ toaec toe
Ijcm tü'et
min foabe ban
getaeeucn
goebe fcennen gegeben/ bat fp bacromme te meer fouben
nnböefón/
baevom
^ meeftenbeel
be perfonagien / Uc be faa:a ban be Jlebcrlanben toegebaen toa- moeten foehen alle mibbclen mogcliift toefenbe/ om
ren/ be boa?f3 peeren ban iBobillcrie en 2ffeïierö ben ïjoninft te boen aennemen bc faae en beftlKrme^
rieben en bermaenben/ batfc foubcn bermanen bat niflfcbefer lanben / op conbitie ban te Douben alleen- (f°i. "O
ren pber ^obintic bic Den foabe toiüen aebenonber bilegien en anbereb?pDeben/ bic (p ban tijbcn en mijlen ban be anbere $ancen ban ben lanbc geöaipüt
\'i}m |^a|è(ïept/ opettóp en ronbelijh met befelbe Dabben/ en betoacracDtigcïïcIigie biemenDiet<6e^
t*oi*bealle
ïjanbelcn
bele aenmerftenbe
conbitien / macr
ge^ refoaneerbe/ be todac eenen pegelalt fepbe bat Den
jbéu
cebclya/ fonber
tnoibcel/
bat ijem
fpDafr
ben te boen met eenen alfulaen macljttgeaftowitö/ genoeg moeft toefen/ latenbe't anbere/ 't toeihacn'
öicfo groten ruit fn bangierftelbe/ caaietmet eeaea gact be (DbericDeib/ ter bifpofitie banbenfeoninfe/
hertog ban Slnjoit/ bicmo<J]ttoianenennietbctltei en bat fp toel mogen toefen berfeftert ijnttct geen mibfen/ opbatfe ben Honinït te meer ooafaöegaben/ om bel toaö om te beDouben be Religie/ ballenbe inbe
oen te» nemen nare övfeïjermiage/ ea op bat ben ^o- (€p?annie ban ben ^pangiaert / maer fouben moeten
ninfj faube mogen aenbaerben be felbe oorloge met be- bertoacDten een mciiufttte be albcetojeebtte ban bec
terfunbament en goebcn toillcban5ijneonberfaten/ 3Berelt
Debbenbe aen eenige peeren baer fp
ïip
toiea^fp foubcn
mtbbel tit
penningen
tot b'oojloge
ncöig toe- DenCnbeftgeb^aegt
op betroütoben / of be ïjonina foube te b?cbcn
fenbe/
moeten
binben:
Dcnlupbcnoohberïtlarenbé / Opfonber W ban bc Religie / biefp fp2aacn/ toefen / Den te laten gebnipben boben Daer oube $tU
ïiat fo betre fp honjlen ben ïtoniïia fobcrreb?cagea bilegien en b2pDcben / 006 be b2pe erercitie ban be ï!e*
batöp ftenlupbeii öeloofbe te befcDermcn/ batfeaiet ligic ober al/ fo fp bk elf boen gebmplucn/ Debben
benoefben teb^eefen of Dp futi Daer Douben / ca foube gefept/ batfc toelmccnbcnja/ enbatbeïioaiaafou^
Óc&upïten alle 3üne mibbelen/ ja be Croon ban 3ü« be te b2ebea toefen / niet baer tn te bcranberein
ncn ïpofbs/ feggenbé bat Doetoel Dp feer rmalijfc ïö
iss 't guntgeburenbe
^c boojft tttfc
peeren
/ en $
g"ectn
a^i
tra miei ooiloge te bjengea (niet fonber oozfaue ) banmtUffcItcrsÊ/
Dare ban
repfeinaobillm'c
ia ^antotjh
mttfbièn Det i$ eenen alfiilöen maeljtigen p;tnte / bat albacr gebcfoigneert Debben gefjab / geïijfe fp baer ban uan Mo*
Daer rapport fcöJiftclija Debbeit obergelebcrt. ^pS1.?^ '"
ije&liehbe
te Delpen/
rdx laten belooft
fcvüc teDenlupben
Douben / toant
Dp toaöbat / DP
fo fp't felbe
ijcn* boegen boojtö tot een beftupt baer bp Denlupben ab? SoStü
h.iptm berïtlaerben een ïtoninïi ban Mm tooo?ben/
3ijne belofte youbcnbe/ en bic ban bc Religie albaer/ btjo1/ berblarcnbe op ben Ceb hit fpluphm Daer€» ber*&cc*
Staten C>eneracl) gebaen Dabben/ eab'oblïga'rmi"oe w
fepben Denlupben/ bat DP Denlupben nopt Dabbcge- (be
tie
bic
batfpmee^baefil"
DetDabbeatotDarcn
toelbar en ban Den©aberlaabe/
ea Dunne nakomelingen
#*.
falgeert ban t gene DpaenlupbeaöeloofitDabbe/ met aen bat fp
tcgenfiaenöe Dp ban bzu Idaa^ en 3i)ne dienaren bilt f toao Dangcnbe/ infonbcrDeib aen tuft bcrecniginge
ntaetè baer toe toaö bCitoelit getoeejl/ macr lictfo met ©janfenjlv iüet bonnenbe gepepnfen anbere mib^
toe! be ^aaiffcn aio W ban 5e ileïigie inbijfcrentelim beien/ acnfienbe ben ^taet en gclegcntDeib ban ben
Ceïuupöen Daerbcr ïtcligiecn libcrtept/ aa upttoi)fca lanbc / om lic felbe te beftljermen / en be fteltgfe/Ptf*
Dp Den belooft Dabbe bp felteraccojbaticmetDcnge? bilegien en b:pöcben / be toelbe ben ^pangiaert focDt
niaelit/ Debbenbé ooit alf boen ober feuerebagenber? met alle getoclb tipt te roepen/ te Douben ftaen/ fon^
kn$t ben njü ban öet oberïebercn ban bc ^tcben in ber be booif3 berceninge met 3fcan&rijfe / geiya fp in*
toojben / bat toijlcn 3|oogloffclijher memode
"t felbe accoo2tbermelt/ toefenbe tiit ban be ilcligic bacDtig
ben^iince banOrangien (fofceratóeenig^nicein
oer, feer tocl genen in'tö^fbanbcnïjoniah/ iatotbe CDziftcnDeib
geerpcrimenteert in fahen ban^tate/
minjlcr'e.
^>c boo2f5 ïïoninït toas ooit fccrtoeï(fofPlupben en Dcbbenbc fonbcrlingc benniiTe ban be maebt/ gualtberftonben) te b?eben en in accooitmctbenüoninl! tent en natuure ban be nagelegen ^pen en finten /
enfo geviffectioncert tot Det toelbarenbanbènlanbe/
alöDetecapcgelijahcalabtoaö ) biatoilö gefept Dab?
be / fo in 't perticulicr / aliS in Dare <£. bergaberinge in
't gemeen : acngcfien batter gene maebt naber en ftergciatea toert bie^cbicatten/ gaenbemetbupfenben fter
is ban Uc ban ^anhrija : gebjb fp berftaen Dab?
bupten diepen ter S&cotcatte en leef Om feer panfibc-- ben / toefenbe tn ©2anbrija/ bat notD op hicn dage op
uju pen eenen onber ben anberen/ fonber cenigere^ be frontieren ban Hrtopïs/ toarenbiberfcCompag?
prd;e of tUnft / lienlimbenbacrombcrfelterenbebat nien ban (©2boimanticn ban be ïtoninlt/ en eenige
ft bate fp atcMöcren met jgne iBaicjtept / m fp
Compagnien te boet onber Detgcbietbaneenbanbe
ben ;ebe«un alle ruflc en tramjuülitcDt en gcbaipii fou*
ban IBaerfcDaluen ban ©2anbrijb/ gcreet om te trelt?
Jjave ïicligie.
hen fo Dacft fp ban ben l^oniaa laft fouben Debbea / bo?
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ben eetiQC nientoe compagnicn ban 't boet-bolR / Ut?
fepbe bat ben ïjoninït öebe lic&ten: bobmen benDentalen
bien öat alfo 5ün €tce!lentie DiRtoüs te Rennen
negeben öaööe Dat ben feomnliUan©?annrijhtT«p-'
tenDeDe paffagie/ foube belegert ïjouben alle bc J5te?
Den Die Den bpanb trt bcfen Slanben btfit / en fouDe Die
Doen Romen eet een jaet fonbet fïag of floot tot 5ün
gebiet/ 'ttocIR ooft toa$ Dat DactDaDöebetoö2faeht
met alfulReftoatepericulencnDangieten/ fo ban Den
bpanb atëbanDet ^ec/ boo2Daet€.enmiajl/ fo
DiRtoilS ober en toebet obet te ttcïtRcn in ©2miRrijR/
enalbactte Doen DateuptetflencettticbeibenDeboir/
Debbenbc fo bette De faïte geb2acbt met bulpe / abbaefc
fe / en goebe naerflitDeib ban De l^eerc ban puneaup/
bat ben ItoninR felberDaet €.ena©.Dabbegefcb2eben / en aïfjier gefonben B002 3ijnen 2Cmbaffabeut ben
boo2f3 ïteete ban fëteuneauc/ met aïfulRen ïafï als?
fplupDengeDö02t Dabben: DatnaDaetfimpcï oo2Dccl
(enf&eRcnDe onDet correctie ) Den niet luttel DocDt te
toefen. €n fiabDc tot biet tiib toe geenige anDete $2inte of ^inteffe ban €D2iffcnnjRefobeIenietgebaen/
't fp
gebjeh
ban goebe
toille/ macDt/
1 efpett of b2eefe
banbp ben
Itoninn
ban ^pangien
of anbetfint^
€n

4é$

luyden van hem verfoekt : en dat daer of promptelijken
doet blijken met goede wel audtentijke en geprobeerde
brieven
, fo wel generael als van de Provintien particuner
daer , en
op tezijne
verfekertterftontt'
woorden
doenMajefteyt
weten zijnen
geheelen wille : antniet
eer hebbende mogen nemen andere refolutie, 't welk
zijne Majefteyt verfoekt in 't goede te willeh nemen.
Begeerende in alles te procederen rondelijken met
waerheid en oprechticheid , als hy gewoon is tegebruyken in alle zijne a&ien.
Ook zijne Majefteyt heeft groot leetwefen gehad,
door 't overlijden van wijlen mijn Heere den Prince
vanOrangien, als feer toe gedaen geweeft hebbende
tot uwe faken , de welke niet konnen zijn onverachtert
door 't verlies van een fuiken hooft.
Dit is 't gene iku, mijn Heeren, hebbe te verftaen
te geven , 't welk ik u fchriftelijken overlevere , dewijle gy 't begeert , daer op ik u bid , zijne Majefteyt ten
eeriten te verwittigen van uwe refolutie, op dat de laken niet in 't verlopen komen , en dat die hoognodige
acceleratie tot uwer E. hulpe niet en werde verhindert.
Gedaen tot Dejft den zi. Augufti 1584. En was ondertekent. Reg-de Forbiex.
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toiiDe ingcben'tgenefaïigtoac;/ tot 5ijne glorie
en
be*
noemt betfoebt 3ijnDe / bp gefcDitfce / Ijeeft Dem gete^
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gelegentDeiD
gelu'R
5§eete ban DetfaRen
^2imeautbanDen25?abanDbetep|l/
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ïebett aen De Staten 43enetacl Den 22. ICugufti / en iö flept aen te nemen boo2 Daten ï^eete en jptc/ en
ten feïben bage in be Staten <©enetael bctDoo2tge? Dem toe te geben alfulRen aut02tteptengeDoo2facm'
toeefl/ altoaet DP gebaen Deeft befebolgenbep?opo- DeiD/ alö fp DenanDeteni§ettogenban^2abanD3ij*
ne boo2faten geDaen DaDDcn. 25eöouDelült Dat Dp ege^
fitte.
ne betanDetinge fouDe Doen/ nocD laten Doen/ inbe
movoMt > r Yne Heeren : Den alder-Chriftelijkften Konink etetcitie ban De toategetef02meetDe Religie: DatDi»
ben 3£anben geDouDen foube 3ijn te laten en te Doen
KScre vernomen hebbende door uwe eerfte gedeputeergonbetneten/
in Date oiiDeDetRomenScnp2tbilegicn/
i3an^;u* de, en andere namaels van uwent wegen aen zijne Maen
Dat
Dp
egene
gatnifoenen inbe tteben foube mo*
«aut/ jefteyt afgefonden , dat gy der felver fout hebben doen
gen leggen/ ban natuuclijRe/ en ben Staten aenge^
n, daer af zijne Ma- naem / met boo2gaenbe betoiiliginge ban be tefpecti^
veel fchone prefentatie
voordragen
m?öan'
goeden
den
van
mitfgaders
:
bedankt
ulieden
wn do» jeftéyt
1111& ban. wille en aftedtie die gy luyden toont hen te dragen , ook be Staten : en boo2t£ op alfulRc anbete conbitien/ aïf*
men met gemeene betoiiliginge ban be ^obintien tot
SambeziJnen KoninkriJke> en den gemeenen welftant zijner betfeRetinge ban ben Eanbe / ban 3üne ^iBajeflcpt
betren fake, 't welk oorfake zijn fal dat gyluyden u (mijn Heefetatm ren ) verfekeren mocht , dat zijne Majefteyt u lieder foube Ronnen bcttoerben: en boo2tö3üne|Ba)eflcpt
VtntmL des eeuwelijcken dank weten fal , om u vruntfehap te baet af p2ompteli)R te geben goebe gefegelbe/ enge*
tecRenbc b?ieben / fulbe alö Dp fal betepfcDen tot 3ijnen
bewijfen daer hy de middel hebben fal.
contentemente. ©etfoeRenbe boo2t£ en bibbenbeDen
En overmits de Propofitien , fo wel in 't generael , als
van elke Provintie gedaen , niet zijn van kleynder im- anbeten ^20bintien Date 25ontgenoten bat fp boo2 Det
portantie: maer wel weerdig dat zijne Majefteyt daer eetfle/ inbatDtig toefenbe'tgene'ttoelR toijlen 3ijne
van nader onderrecht werde , infonderheyt nopende €tcellentie ^oogloffeli)Ret memo2ienfomeniomael
de veranderinge die 't federt fouden mogen overkomen Dabbe boo^geljouben/ battet maet ttoee toegen toa*
zijn. Zijne Majefteyt begeert andermael opentlij k te ten te bccRiefcn en integaen/ beneenen ban 3B2anR*
verftaen, fo in 't generael als van elke Provintie in 't ttjR en ben anbeten ban^pangien. (obetmitöb'ct'
byfonder, wat gyluyden gedelibereertzijttedoen voor petientie Dabbe geleett/ batbcfeEanbenfonbeteene.
zijne Majefteyt, en op wat conditien gyluyden mijn uptïjcemfe macljt/ Daet nietRonflen geconfetbeten )
Heeren u begeert te worpen in zijne armen , en zijne ^©aetnaDate oogen tetoillenf[aenopbetegentooo2Majefteyt
bekennen
III. Deel.
I. Stuk., om geholpen te worden , als c;y- Digegeflaiteni1TebanbelanDenban^2abano/^laett^
Mt
beren/
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beren ' en Pëffi&ttf en om be feite te confcrbercn (bet
op elft ban bei
luelfc anberfinto onmcgclijft toao / baer
getupge)
bcboö2
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ccöebe
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ringe
fëe bergabe
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auanbte
toanst&
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en
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ruft/
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alom te fïüpten
en om" bc paffagten fkobint
icn op cenen tijbtebele*
alle bc afgeb?eftene
geren.
Die ban <0dbcrIanb bcrftïaetbcn cgenen ïajl te
wm*
lanwöer*
ijcböen om mitDert$toninftban©2anftrnfttctniïte;
'tilannoe.
een/ maer bat fp bare p2incipalcn bet aenb2agcnbc0
peeren ban pumcanr fouben boo? gebcn. gelpen
f Fol. 12.)
Die ban ©lacnberen £onfo?mcccbenbun
ïDlaenfce»
ren.
nl ban toooabe te tooo:bc met be opiniebanbieban
552abanb.
'Die ban ifoHanbberftïaccben bier op niet geccfol;
ïwiani». particuliere
^ccl-t te ïjcböcii
: mits' fjabbe
be boo2f3
3B2Uttcaitr
crebentie
aen *£eere
Ut banban^ollanb
/ ïjtt
toclftfpboo2 al begeerbenteberftaen/ omtfdbege*
^aen ai$ ban bp ben te rcfolbercn.
Die ban lïptrecljt bccftlacrbcn f? nopt en toaren
tiptcccijr. ^c{a^ gCV[jCC^ om te t)anbeïen met ben hertog nod)
met ben Bonntft / bat 3p alfnort) ooft op bet gep2oponecebe niet bjateft gelaft/ ntaer begeerben baer af
rapport te boen.
_
Die ban 5iKccöeïett confojmeecbert fjen metter opf ;
^stesfun. njejjaï1 25»abanb en Blaenbcteit.
Die ban ©aefïanb / aïfo fp 3ijn aebtee en be bettfe
S^ieflatu.
gefetcnc$20bintie/ bccftlacrbcn/ bat 3Pbiccopniet
en foube bonnen ttemnicn boo2 en al-eer fp babbcn gefien
banenbare
boo2gcfetene
ten
emibcfjetfpabbije'
ben niet
bonben
baec boo2 f&obtntten
gefepareect :ban
befdbe.
"<Bk ban <£>bec-l fel boïgben be opinie ban Ut ban
iïptcecöt*
8F«I.
De oog en ïjcrtcnbanallebc<0eunieerbeP2öbtn*
tientoaren in befen tijb mceftlettcnbe op bc rcfolutie
bic be Staten ban ^öllanb en Edanb fouben inbzeii;
gen / nopenbe Me öanbeïinge en ttactate met ©:anft^
cïjft te boen/ betfebeen toel hat be isomnft ban B2anft^
<J3:otc
fTOan'Jh'ib r^! tocl C^ncgcn toais/ ombe^ebccianbfe ^2dbrn^
bpi^oiifflib
oic 'ban Croon
tien aen ban
te neuten
en te boegen
onberfulr
bc
©Janftröft
: maer en^tbeceenigen
3ün meeninne
21?ï fou- nict toa9/ alsf ^cm öic ^an ^oï,anb en^elanbniet
urcamrcit abfoïutcujö mebe bacr onber feilbcn begeben. ^Bk
sec aan* ban üollanb en ^eianb en Dpfonbcc bic ban ^ollanb/
toerben berfcöepn^et tosl oefint/
toarc" öacr tocingenopgebo
©inSfirt
uben.baec^etCoIlegie
banbc
oöK« benbergaber
ö;ai5cu. öibberfeïjap en €öelen ban ^oltanb / berftïaerben
cpntelijltbatfp inbefefafee/ biefpöielbcttbcgetoicD'
tiebtte bic noen i^ alïc be O02logeboo2 geftomen toa^ /
niet ftonben nbti) begeerbenterefolbercn/ fonbecgc^
mecnabbijö ban benanbercn€beïenbanbenHanbe
ban loïianb / al toaft bannen Ut niet gelooon toa^ te
befcfuijbcn. &i\\x bat aHe be felbe ooft jonge 3oncn tc=
gen Den ïeftcn ^eptembJié bacr toebcfclj2ebenb3cc^
ben. Ban geujftcn 3ijn bp bic ban l|olIanb niet alleen
begeect be refol utieii ban alle be bjoctfebappen ban bc
è^tcben ban ï^oHanb: maer ooft beabbijfen ban be
«Tolïeötcn ban ben ^ogenen ^obintialc Kabenen
i teftenftamere ban ^olïanb. Ifóibbeïertijb fjielbcn Ut
ban 252abanb/ Bïaenberen cn^ecöelcn/ feeefterft
ben aen bic ban i^ollanb/ batfc botöftarcrefoluticn
fouben fpocbigen/ fonben tot bien epnbealbacrbare
ceöcptitcerbeom befelbcbacr toc tcinbucercncnbe^
wegen. De l.)ecre ban^uneam; 3ïmbaffabatr ban
bcnlionmfc ban ©Mnftnjft bebc ooft 3ijnbefïc aen au
ten fyïicw met febone inbuctien/ perfuaficn en courtefie
om een pegelp te bebiegen totaenncmingebanben
öontnft ban ©zanïtrijft 3üncn »efter/ bccifcDone
beloften boo jgebenbc / treftftcnöe genoecb ban pjobin^
Jjpnitoi tk tot P20bintic / en ban ftab tot ftab. De ^tebcn ban
iS^n &WW en ^ecDelcn / fcljzcben ooft aen be Staten
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ban i^oüanb/ te bennen nebenbe bm noobbaerirtfp^att %i^
tóarcii fteftenbe/ berfoebten tmftkï) en bïuntlijft bit S£L
tractact met a&anftrijft met alöec fpoet te bJillcn b02> aen $
beren / feggenbc bat bet bozber retarbement bare rttp^ «staren
tan ïf)oi*
ne foube amlereren.
Dotf)
eer
&?*
bo>ber
ban
befen
Oanbeï
met
B2anft;
rijft fullcn berbalcn/ binbe itli gcrabcn cerjï luatte lan

feggen
ban en't gene
mtbbclmijb
be j^cberlanbett
om ginft/
ban bet
boojnemenin be£
finten ban
parma.
1515
't böojgacnbe
atïjtienbe
öcfiben top
berbaelt
begeboo2te
ban ben
§d?inrebotft
5preberift
%nrift
ban
t^a|Tait/ bctoelftc binnen Delft geboojen ïsü ben 29.
gjanuarii üt{t$ jatt$ en toerbe ten boope gcb^acljt
ben 12. <3(unn üt$ felben jaecssf/ ten toelften tiibcbe
boo?f5 ï^eerc ^2ince ban <0eangie albaec tot Delft
een grote feefte cnbancqucttoa.sboubenbe/ optoelftc
fcefic bp bp 3nnc bneben ooft ïjabbc ontboben / ben
leere ban &. ?eibegonbc 25urgemccfter ban 2ïttt*
toerpen / en |B. 3©illem martini <ü5nif ier ban be ftU ®tmin
beflab/ fcb2i)benbc aen befcibc bat fp niet fouben la- "uba».
ten
ftomen/titalfo
|)p bennobcliift tcfp2eftcnwac"8ira
t)aW:albacr
ober tecenfafte
ttabban3int\t»erpengrotcIi)ftrcijouiDin*
foncernerenbe: toelften bolgenbc bc boo2f3$^ecré ban oe aen dc
&u aibtgonbc en bc boo?f5 m* Willem m&tiui al; Sf5LÏ
baer gercpfl 3ün / en be feefte gepafifcert 5ünbe/ Debbcn S noSSt
fp op eencn abonb ban ben Jgoog-gcmcttcn $fcmte».®im#2incc batt^rangienöenaficbepttoillcnnemenom'l" toa"
bCöanberen baegö teberrepfen/ bcp2inceöcnbcpöcf0oLZa,
alleen nemenbe in 3')n bertreft-ftamerften/ fepbc tot men aen*
benlupben incffectc befetooo2ben: ^jft foube toclbe^eaenbcöü
geren
gp ïupben
eenigcbagenalDiermocötK^i11*
blijben/batmaer
u licbernocb
bertreft
i.^ganfcDnobig: gemerftt ift fefter en gebjiffc abbententie en onberrigtin^
ge §Mz/ bat be §B2ntö ban ^acma/ fcec ftO2t0be
jlabban 2flnttocrpen beoo2loge fal aen boen /menen*
be bit fulr te belegeren batfc genootaftt fulïen 3ürt
ben in fijnen banben ober te geben/ bebbenbc gcb?up&t
befc tooo?bcn : bat öP tooube iit bijl aen be to02tel ban
be boom fldlcn/ alfo ïjn atDte bat ïjctalaenbcfelbe
(tab toaö bangenbe / al^ be gene bic pjntcipaujft
b'oo2logc
toa^ onbcrljoubenbc
/ en tmten befeïbe
bei*ebert tócfenbe/
bp aebte bat foliant
Eelanbfub:
foube berüagen uiefen/ bat l)P öaetlmctbentotccn
goet arcoo2t foube ftomen/ bat öpbenfulftcrcbelijue
en aengenamen p^efentatie foube boen/ ja tot tit <£p
cercitie ban ftunnc xteligic toc te acco2beren/ bat fp
't niet en fouben ftonnen tuepgeren: boo:fo belc M\
^2inccban (Orangien acnguift bat miffijft ina^boè
lange bP foube ïeben of 3ijnc autboritept buren/ en bat
be gemepntc boo? berfiagentbetb / en infienbc be boo?^
beligc tonbiticn ïjen aen te btebcn om cenen man al*
leen aïtijt in geen oo2ïogelcn foube bsilïniblijbcn/ feggenbc bP 132incc bat men ben aenflagboo? fefter mofte bouben/ alfobïJ baer ban berteittitbt toaö ban cm
perfoon ban cnalitept/ bic felf^bp bc boo2f5refolurie
toass getoccfl / baer bp bocgenbc bat fpïupben ben baec
ober niet en moffen outfetten : maer ïïz goebe gemeente/ fotoanneer be felbe QMtt ban parma boo2be
#ab foube ftomen en 3ijnen Eegcr baer boicn fïaen / of
be ïlibierc
befetten bsaov
/ 't toeift
üz$ goebenmoeb
feifo pn'ucipalcinplan*
intentie en boo2nemen
cenen
ten/ en berfefteren tiat bP §B2ince eertbaccmacnbcn
fonber faute tit fïab met <öobe^ Bulpe foube ftomeit
ontfettcn.
Daer op be boo2f3 Martini tot 31 jn €rcdlcntic fep*
be/ bat'ct ban geen nobe toaöfulftcbaelltegcbïup^
ftcn / alfo be frab toel boo: cen jaer ftooren en p^obtan*
ben toaö boo2ficn: 3ijn excellentie baer op ïu'plicee*
renbe/fepbe baer op/ neen: fo ift ömncttocemaen*
ben niet en boe fo fal be $nntt l^an ©arma ^t ïlebiere
fulr met gefeïmt befetten/cn nut fouten en anbere mib*
beien ban berljinberingc boo2fien / bat men bacr qua*
lijft foube bonnen boozbooren/ en 3ijnp2opcoft conti*
nuerenbc/ fepbc: h^t men boo2 alle fafeen ten ecrlïcn ©en^ïa*
en terftout ben 25lau-garenbi)ftftomenbeop'tcpnbe"öa"^'
ban
«^tftelbc totinaen
bet boegen
ftooglanbbatbanbe^cbepenöefiaöftan
25ergcn/ 2X"«b
moftebcbeurfteften/
fulfter
baccboo2gebocglijft ftenncn/ pageiuoittö foube mo*»nttBcc
gen nemen/ 't toelft D? mcenbe D« befte mibbeï tegg" ^

\

i584-toefen

Van 'c Vervolg der Nederlandie Oorlogen.

om öe ftati bolfcomelijfttebecfefteccn/ foöaec benften: batmen bieo ticngaenbebolftomenecpecierttató?/ alöacc ccn groote fcbcucinge fouöc ballen/ ge; tk tyafó?/ en metter öaeö bebonbew toasf /ïjetfelbe niet
meeftt öenftroombanEierift-3cc en banbe l$eecinc- boeiHüft te toefen/ ato toanneec(be ftab nocbonbeu
bltct baec opceebt acnflacn foufcc; en öat ban binnen bet geliie* en getoelb öejS ^pangtaecto fijnöe ) be Wi3Do2ft 0002 laft ban mijn ï^eece öen $2ineé
'Söijftö fjet lanö gans leeg toaov bol ftteeften/toic- micael
ban
acangien/
tiiffcben be ftab en ïillo piepten en
Icn ! poelen ai ö' ouöe gebefte : tn ïiict* boegen bat öe anöerc febepen gelaöen
bol gröóte en ftoacefteenen/
bloer Ö002 töoftcc-toeci tot aenöe poo2te ban UtotocbtoacöobecöeïlebiereljabDebocnfinften/
bat al ijet
p:\\ foutje bomen/ en öe boö2f5 lege lanöen tënebemtame Diepte toacen bebuenöe ; öaec bp boegenbe/ felbe ban egeen of feec ftlcpncneffectcgetoccfttoag/
batmen
öe miöbeten
ban aïfo niet alleen boo2 ben üfganfe of gcote tempeeft / be
l^oltanö boo2
en ^elanb
be f02te ban
ban ö'oojlog-frbcpen
ben $2ince ban Jto
felbe febepen toacen afgcö2eben : maec alleen 0002 ben
ma ban be <Düftfouöeöoenöeflogereii/ cnmeö;3ijtt 02öinacifTert ftroom afentoeberbloet/ ennietftlepnc
boozoenomen f02teu berbinöcren. Cn öaec op bp ben moepten en arbepb aen be «anten ban bc bijtten geboo:f3 bctcc
martini
geaücgecrt3ijnöe/
bat 't felbe fouöe
mtf» ftiert/ fulïiö batmen beïïebieteb?pliiftttcftópcnne*
fetjien
en gcboccbhjftec
boo2 ^aftingen
bertoaertö befeplen: enoffcljoonbc^2inceban^artornen gefebicben/ of ben €üijn0polö2e: ^cpöeöe ma met ftetenen of fto02Öen be feibe föebiere toilöe üc*
$2incc/ öattec te bele öijften en fïaperö ttuTcbenöe fïupten / batmen met eenen fteeften toinö b'ecn en
felbe polöec^en be ïlibiece ban be ^cbclöetegeno ö'anbere
( eenfebip
) men almet
bet
foubcofttoeeabanturenbe
bonnen fcplen., €nfobpfe
obet ?£nttoctpen gelegen toacen/ en mcöefulften be; felbe in ftuftften
quanten en ceebten ftcoom en getoclt ban Eee-toatet bruggen toilöe befetten/bat bet niet mogelijft toao batöen ijfganft ban öen tornt fouöen bonnen betb2agcn/
niet taufeten en b002tb2engen fonbe/ aio1 bet openen febieöe
felbe bnigge foubc obectoelöigeii/ afö2ijbaióf
ban öc boo?f3 23laugacenöijft : 3£at tufTcben ben «5a>
te
gronöc
fetten/ fomen bp cibacentbeib toel babbe
ccnöijft en bei* ftaö egeen bctbinöccingccntoaoöan
ben Coutocnftcpnfen bük/bk feec lege toao en ge- bonnen bemerften toat f02tfen(foaenbeöiihert/ ai5S
(Foi. »s) noetb foubc obccbloepen/ en ooft (mitg Doenbeeene anöere beibinöeringen ) gefeïjiet toaren, ^iböenbc
ftlepnc openinge tn ben felben öijft) genoeg öcuefpoe; öaerom öe peeren iRagiftract / fuift baec benemen
len: cccommanöecenöc baerombeboo?f3 peeren ban en cefolurte te toillen fcfj02fen en opbouben/ en öe gocöe
^int Hlöcgonbc en .ïiRactini bet öoo2ftecften banbe ©oïgecen ( alöaccbacegoebeceneniriiöbelenbctiben'
boo2fcï)!eben 25laeugacenöüft I1002 alle fahen Ucrtelij- be ) niet bebecben : toaec op bp be 5^cec ban 2Uöegotv ^e m&
bebectoont toecöe Ijoenotelijft befefaftetotconfccba-etfïcait
feenfeec
bacctoeöecftomfte/'ttoclitöcboo^^cc;
ren 31J» tot
€rcellentie
toefepben te fullenbcneecftigeii. tieban be ftab en bet gemeen toelbaccntoao/ enobct^*nt'
3?eboü2f3 peeren öaccobecbunneccpfcnaSinttocc; fulftiS ooft ban bet epgen pacticuliecbienbegeöacnteSfjbpei, brf
pen b02öeccnöe/ beeft be boo2f3l$efrebaii^int?ïl; toecöen/ en toeöecleptbebbenöeÖeboo2f3benne ton-ne i-efoiu*'
öeaonbe 's anberen öacgo na 30naenbomfte/ al bet tce-reöencn/ en beeftmen ai eben toel öe felbe geem,el5a.nö£n
geene bem bp öertijoocbgemelten^eere^Jincetoatf contcntenient bonnen geben/ en fijn obccfuifto met on- gootte
genoegen gefebepbem 25lijbenöc bc opinie bartöc tienen,
nengcfept/
berljaelt in 't bolle
<tfollegie öeriDetlJou;
ttten ban Hnttoctpen/
in tegentooo2ötcb?pt
banbe .tfóagiftcaet
'ttoecftftellcn*öatmen öe b002gaenöe cefoluttefoubein
peeren ban ben ïïabe ban ^tate / até te b02en# tot be
feibe comparitie ecnfteluft berfoebt fijnöe/ en toacen
Mmk
onbecbeboo2f3bectoonöec6,eenige
toaöaer toe ooft geroepen be €oionelïcubanöc2öuegc-'
cen ban betaïfogetal
ban be bijftbïcn feapitemien / cep2efentecenöe alle b'anöece ^anitepnen ban öe Bcnöelen
vnc
na batbeeft
Ijp3ijnrapp02tin
langebecenboo:f3_^tab/
bjeet betbaelt enbabbe/
tip feec geinfi-t banbe2502gccije/ bebben öe feibe te toege geD2acljt/
(teert
en acngeïjouöen
battnenof imtftelfouöeficttöoo2te
ben boo2f3(2&lacugaccit; öatfe alle öc Capttepnen ban öe ganfebe 250:gecije
öijft fonbee
cenig bectceft
öaec op in baecCollegie bebben öoen becgabcccn/en be ,3D>e <üapl«
ftceften/ en 't felbe
tetftont in'ttoctft
leggen /'t toelft boo2f3cefolutic banöeüBagiftcaetbecbaelt/ öefcba-rcpn^u
nabecfebepben
bifcottcfenbpbe
ganfcbebecgaöecinge
öe feec uptnemenbe gcoot maftenöe (gelijft bet ooft ban öe
©ffoiutie albaec alföoen goet gebonben toccö/ en battnen tot toaec toaov alfmenbet pacticuliec boo2 (jet gemeen/ JSfJJJ,»
senotmu oien etmöe &e$ anbecen öaegs ben boo2f3 öijft foubc toilöe pjcfccccen) en bebben öefelbe fo becoect (öetoij- J,en opPo*
VSIV ötn * nacn bifitecen / om te fien toaecmen ben felben bequa- Ie öaec onöec oo^ anöere öibecfe toacen öie Ö002 öe fel- fcren te»
melnftftboo2fteeftenfoubc.
«S
be cefoluticpacticulieccfcbaöe fouöen geleöen bebben) jfnytr
öooz re
^eg anbecen öaegö iö be IJeece ban <§. ?{ïbegonbc öat öe felbe büftbien ïiapitcpnen 'ö anbecen öacgo^^^
;«tien/ommct tmiQt a©jrft-meeftecö ben betftnftbecbijftagie öaec ria in'tCollegie \}M öelBaaiftcaetbetftbenenöiaeuga»
met bacen <0cittiec/en Ö002 öen felben öe peeren «nöQft,
ien
Sn*b;cftaenbe/öectoaectO
bertcoftften
plaetfe ueftri);
^dema
tigt / en toebecom gefteect
fijnöe en en31)11becapp02t
ban bc fijn
boo2geö2agen / fo upt bennen name / alë ooft ban toetooo?njmen geiegentbept bec plaetfen in t Collegie boenöe : fo fijn gen alle b'anöece ïiapttepnen ban bc ganfrbc2$02genje/ batmen öc bJ02f5 rcfoïutic bas.i bet öeutfteeften
Ijet Collegiegecompa^^Cjabecinge
frfrïïn'te tcc
bzitmn.
ceect^zt
öe ^eftenö
ban beboo2
©lee£bouto;c0
/ becgefel- ban ben boo2berbaelnen ^laeugarenöi jft foubc toillen
ée ©«* fcöapt met feftien of febentien ban be boojiieemfte ban fcfj02f en / en egeenfino P20ceöecen tot uptbOccingc ban
felbe boo2nemen / boben öe boo?f3 becbaelöe/ nocï)
hCXrf9 Öenambacbte/becfocftcnbe anbientic / b'toelft ben Ijet
anöecc ceöcnen öaec bp boegenbe/ en niet tegenftacnbe
ïSc
jf" becgnnt
fönbe/ boo?
bebbenïjanben
aengebient
ïjaö^ men alle miöbelen gebuipfttc ombefelbctcinbucecen
terfoehen
^tn/ batmen
babbe ^ntfp
om benbecflaen
boomoemen te betoilligen/ öatfe ben öiefaengaenöe met öert
het
Ö002 tefebabe
fleeften/
fp fepben/
2n jeuc*
S fcen
b*ton\^laeugacenööft
be onuptfp2eftelijftc
bic 'tniettoelft
alleen
fp bec? ^cecen fouöen boegen / fo in t gcnecael aiö in 't pac©lacuga^ tooitbccg en ecuige pacticnliecc3o:gecen( bie bc beenten b'anöece
aengefpjeften / en
gcbeöcn
toefenöe l^eécen
tjen öaccingcboeglijftte
rmörjh te Den en toeplaitben Uc tiiffclien ben felben boft en bec minlnftenticuliec bpö'cen
tetctten.
(lab gelegen/ toacen toeftomenbe) öaec Ö002 foubcn toillen Ö2agcn/ fo beefmiert al ebentoel Ö002 gcebé
feomen te lijben: maec ooft bet gcoot inteceft biz be miöbelen ban perfuafie benliebeiifobecre bonnen bc*
ganfebe gemepnte ban be fiabbaecbp fonbe bebben/ toegeit/ batfe !kh öaec in geboeglijft beüöeii toillen
inöiec boegen öatfe met gcoot mifcontente^
gcenfing
gecaben toasf
ftilftg
te boen/ batmen
toefenbc op't felbe ooft anbecfïntö
ganfclj
onnobicb/
be blagen/
aefcbepöen/ genoeg latentie beclun^eii/ öat
fijn
ment
felbe beemöen / toepöen / en go2fingen iaeclijfto ttoaelf
bo2öec0atteuteecöc/
aengaenöe
fomenmetöteö
bupfentoffen ftonöe toepben en bet maften/ bic al in felbe
en beletten» fp'C
becïjinöeccn
fouöen pu
maebte
be ftab toecöen geconfumeect en gebeten/ en öatfp
ï|iec Ö002 toert öefe fake boo2eenigeöag:nupt!|e?
bectoonbee^ alfboe tegentooo2big een mecftelnft getal ftelt/op bope bannen öaecentufTcben bc felbe liapitèp*
ban uptnemenbe bette beeften baec op toacen bcubcn- nen fouöe bertoiiligen tcc intentie ban öe liöadifïcaet*
ban^acma en maeft* ®*M n«
\k/Uc/ 'tfpingeballeban
fp anbcrfïntö
tot tete€alloin
quam öe ^2ince
ijï^iööelec tijö©lacnöecm
mecftelijftc
nootö2uft ban öe beleg
ftab en/'tonöetbout
banbe
eenfcbantfeoptc^cbelöe/^S;
55o2gec0 foubc öiencn. fepben boo2to bat niet mo^ eniöboö2tö öenbccöeil <3ulijmetaile3ijnmacbtuptn«t3nn
achjft toaö bat be #2inccban ^acma nocbecnigen Blaenöecen bectcoftften na Caüebectte öu öe ^cljelöe öoih na ue
^otentaet boe groot bpoofttoare/ beïtebïeceftonfte
en beeft obec &w>
gelegen niet becce bau ^intc 25ecnact^/
öaec
geftelt/en
gefcl)iu
5ijn
Hcbicre
banöe
fijöen
bepöe
fïupten/
bat I.Stuk.
bet eenen b?oom toa.ö'tfelbe te toillen
III. Deel.
iir 2
meöe
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boojjteeben/ en feer torjss en b002ficDtitD aDbijSban2&iaeu8a.
584,
en €en
,JSm
/ ber=Chan
pincc
leerefabe
boo?gemelt
Den
&e
De conferbati
Dacr banDoo?èrangien
en belet.
DinDert
en bcDoubinge ban De boo?f5 flaD / en genoegfaemtooo;nfcm#
ganfclj 25?abanb p2incipalijb iö belet gebJ02.Den/ ^Sttffi*|
lijft mecrmaelö inftoarc en getoicDtige faftcn i<$ ge- 'löcciiejö
bcurt/Daer De f02tfen en De ftracDt in IjanDen iö/en fiaet ban %m»
bJelfttoetI,m•
ame gemeente/
een ongeDoo?f
ban onDergang
ten toillc Den
beleplactf'tenijS
enruincban
Diftmael
beroo^faftenDe/ Dacrmen De gocDe aDbijfen/ b2ucDt=
bare en nuttcliifte raDen/ ban De 3|oge «öbericDeiö
't fclbe geen plaetfe tóil geben/ maer Det particulier profijt
b2ijbcn en bcfcbcrmcn/ fp Debben ooft binnente betoa^
felbe Dabben 6002 Det gemeen toelbaren tö p^efererenDe*
om't e3ijbe
fo:t 2502ge
bc ©lacmf
Dit fo?tocnaengelept
ober garnif
tegen rln&
ren/
bic ban Mtoetpen ooft een fcDantfe gelept Die fp .fBaer top toillen toeDerom tot ons p2opoofï fto=
3Dcfftcii3ES-||ocIt nocmbcn/ om baer Doo? te beter Det men/ jiBonfD2agon niet toel te b2cDen fijnDeDatDie
tot ften
SillogefcDutiS
Dem fogeplant
beel toeDerftantsSDeben/
gebntpa ban De ftcbicre tcberfefteren/ Dan eerbefe ban'tfo^t
Deeft bier fluft
op Den Dnft Die ban »
fcljantfe gcDccl opgemaeftt toas/ fo Deeft De p^ince Eelanb
ftomt/
DocD
alfo
Daer
na
bier
benbelen goeDe
ban j&arma Den |taargut$0owbaö: (Diemenplacljt ^cDotten onber Colonel 25alfour tngeftomen
toate noemen be©urg-<02abc ban<ö5cnt) baer met 5000.
mannen boo2gefonben/ om bie metteröaed in te ne- ren/ fijn iüt ban 't f02. t toeberom uptgeballen/ meenen- «9.^
men/ eet fn in bolftomen befentie fonbe toefen ge? De Den bpanD Detboo?f3gefcDutaf te nemen/ 'ttocïftbanöle
toaüjt/ bejtéarguiS boïgbe 3ijnen laft/ Deeft De fcDant- Den DocD niet na Dennen toillegeluftte/ Doo2Dienfpfo»anD«
fe opgeePftDt / tnact fp ïjebben Oenlieben afgeflagen en berre niet ftonDen Doo? geraften/ bjocDten niettemin Öjf,?**
geen gcDoo2 toülen geben: Daerom Deeft Dp Det gefcDut toel omtrent D?ie DonDert ban Dare bpanben om Dal# /
en ftregen Daren P2iucipaelflen i^incur gebangen / De
fcDe
yacljt/
©laem
be
aen
geftclt
fclbe
't
ert
boojget
baer
lanbfïjbe / baer Ut nocD niet geDeel opgemaeftt was? / toelfte Dacr ontDeftte De mijnen en onDergrabinge Die
f>t retort' cn Oeeft Daer omtrent D2ie DonDert febeuten op gebaen/ De belegger^ gemaeftt DaDDen. 5©cfen .ïBineur bleef
iSi-Slt cn ccn ööebe openinge gemaeftt DebbenDe/ Deeft ijp boo?ts in 't fo?t/ aiDaer DP Dem toel en getroulijft
en Det Doen beft 02men met een grote furie : macr Die ban ijueet totDicnfl banbelanben. tDaer na Deeft iBonfingenom
ten io.
binnen DenftloefteUjft bertoerenbe/ Debucnfemanüjft b^agort/ bat een out erbaren en ftloeft ^rngfman toas/
tv®agen/ baerblcben etlijftcban Des mkqm fo top upt De boo?gacnbc boeften toel Debben ftonnen
Ooi. 14.; afgefl
bolft betfïagen/ hk baer ober feer gcfïoo2t toas/ en berftacn/ feer DapperlnftenopDefcDamfemetDetge^
iïeeft baer na cenige toagens met Don / tot aen be bztf; fcDut begonnen te fcDieten/ fometDeelecnDalbcCa^
fe boen fcengen en aen teatfb boen ftceften/ ban toel? nons/ en meer Dan biif DonDert fcDeutcn Daer op geüicr rooft en b:anb W ban binnen op be bellen niet Daen/ en een goeDe openinge of b^effe gemaeftt Debbenbe/ maeftte Dp gereetfcDap tot ben fto?m / tie ban binn/
'imxtw
ftonbe
eubaer
op
hehe
enfuri
Dn
een
tbjeeD
nen Dabben een iBiine gegraben omtrent btbitffc/
fm aenbal/ en na eenige refiftentic Debben fpft oberbal?
meenenbc
Den bpanben ais fp Den fl02m fouDen Doen /
kn en De plaetfe ingenomen Den 10, ^uly/ tocfenbe
Den DacD Dat De $2ince ban <0rangien tot <©elf fo Daer meDc af-b2eft te Doen: Dan alfo De bpanben fo
guamen / fijn fplupben op De felbe upt©e €olo mooibabeJijh bjaö omgeb?acDt / als? top in 't leftc ban Dacfl niet aen
geballen/
meenenbe Daer bpanDeii alfo te tergen/ en
neljsji
nbe
'tbent
boo&ae
De
acDtien
t
boen
berDael
Debben
/
fp
Defc
n
en/
al D00D gefïage Die fp ftonben beftom bele om- alfbanmet fcDielijften tetotjftenaenteloftftenomDeit
ma* öan quament met ftoemmen/ eenige toecben gebangen/ te berbolgen / maer De geene Die iafi DaDDen om De
SS? ctt ont,cc anöecc öcn Coloneigianpettün ban SCtrecDt/ Mi} ne aen te (ïeeften / DeDen 't felbe te tyoecD / fo Dat?
iiouba»; een ouD erbaren en getrou ürijgfman / De toelöe ban tertoeU*. of. 30. ban Die ban binnen geguetfi en ge?
metr;o£ienbentïBaraui$ ban ïtonbair met boelen bloeDe felf blebcn fijn/ fonber Datter pemanD ban bupten Daeu
Sgy bootenen loerbe/ baer ban Dp grote fcOanbe beDaelDe. meDe befcDaDicDt iS geto02Den/ DocD fp Debben Det
grof gefcDut op te bpanben los laten gaen/en Daer men 3ijn
ge- De eertige ban De felbe omgeb^acDt; Die ban binnen ftre?
en tuffcDe
DierEillo/
DaDDe
H5onfD
rS"
er gefcDut
Daerma
e ban
120^ man
De fcDantf
boo??agon
Doojfi.fien. Plant
Daer na nocD tWt groote (fTartoutoen ban Die ban
jiBouf. boo: eerft binnen toaief/ Die ban 3Cntb)erpen fonDen gen
Jtnttoerpen/
en planten Daer gefcDut tegens Det ge?
ïuSRm ^cctecftomboi)? eerfl binnen DetbenDel ban De g[on- fcDut ban Den bpanDen/enfcDoten
Daer op/fo bat fn toel
oefcöut ge gefellen/ en nocD omtrent DonDert man upt De
öe/
bier of bi)f fïitftften ban 't felbe onb? upftbaer maeftten.
x'üojEuio.^cDntter Debben boo?t$ gefonDen na<©ermonbe ,ïH5onfb2agon
fienbe Dat DP Die ban binnen niet ftonDe
en ter $mfe om bolb/ enalfoi^baernocDeen©enbenemen
be
fcDipbaert/
nocDte beletten ben bpftant
Del jprancöpfen ingebomen onber 3^apitepn v0aubj
enljct
fecours Denlupben fo ban 3inttoerpenalSupt
<6afcoin/ eer fjet gefcïjirt geplant bmsv Defe^apitepn beeft terfiont fo bele o?D?egcfïcIta$Demtnber EelanD ftomenbe / ^t aen b'anbcr fijbe bp be fcijant?
ban£iefftens-Doeft eenige fluftftcngefcDuts plan?
ïjacü boenlijK ixiaö/ Dpbeöeeenonberfiencuptbalen fe
ffocel) inber blucTit bi)f benbelen %ourgongionö/ baer ten/ om baer mebe recDt inbe Daben te fcDieten/ om al?
ban omtrent Ijonbert en bijfticD boob bleben/cn ftregen fo allen toeganft te benemen / maer Daerom toerDe Det
eenige gebangen/ en onber anbercttoee&apitepnen/ upt en tnbarenniet gelaten/ toaeromDe^inceban
en bat met abbijö ban ben l|eere ban (Cilignp / outfle Parma meer gefcDuts DeDe brengen op Det Doo?ge?
fone ban ben l$ecrc ban la ^obe/ hic baer na baer bin- fteeftcn gat Des Dijr ban Calio/ altoaerDieïtebiere
nen commanbeerbe en feer goebe bienflen itthe/ ftellen- enger toas/ om alfo Det upt en inbaren te beletten/
De baer binnen fo goebe o?b:e / bat be bpanben in lange DocD be ^cïjippcrs en lieten Daerom niet in en upt te
baren/ Den toinb Daer toe beguaent5ijnDe/ toaerne?
geen nacrber app20tDe ftonbe Doen,
menDc/
luttel acDtcnDe of Daer altemets een fcDeut
'©e falie alDus ftaenDe/ forjuam binnen 2Cnttoer=
Doo2ftct
fcijip
en fepl gefcDoten toerDe. W$ De $2ince
pen bc tjjbinge Dat ;Dc ^ince ban Prangen bp een afban
parma
nu
merftte Dat pp opilillo niet ftonDe upt?
fafinaet b3a?$ geguetfl/cn '$ anDeren Daegö guam Dacr rccDten / Dóo? Dien
De plaetfe nu met alberDanDe noot?
febcre tijbinge ban 3ijn oberlijben / 't toelfe fulfte alte- Dmft toel berfien toas
/ en met bijfrien of feflien ©en?
ratie binnen bcr ftab beroo?faeftte/ Darter een DacD
Delen
ftloefte
folDaten
btfet
tbjee of D2iebor»2bp ginbbattcrnictbpfo
nber£bm*De Daer omtrent D2ie toeeften / fo beeft Dp naöat 5ijn bolff
boo2 gelegen ïiaDDe/ 3ijn
gebaen. ^c i^ccre ban -»egonbe Dabbe ebentoel
met bc Dulpc banbie ban De ^agiflraet fo beïe Deboir obergeblcben gefcDut ferretelijft ban Daer Doen boe?
gebaen / Dat bet gerefolbeert Deurfteeben ban Den ren/ en ts met Den Ecger 00 geloften/ latenbe een
^2SS?ÜËÜ (bat öc ^»nce ban ^fangien ï|oogl . Deel bolt op 't DnpS banEillo/ bancautoenfïepn/
öeconfet ao?bamme/ 25lau-garenDijft enelDerS/ Die Den al?P«nw
öal,bO
KïKT?l
ttert
toerbe mlmanto
tbjcrb te ftcllen:
|teaerb002bïcn bc Daer befcDantften / en inDe fclbe fcDantfen gefcD«t flrt- £,"?,!?
lenbe om te fcDieten na Dcc§cDepenDieDaerboo2bpöoo?Hf
t,cr »{ct SSïï aio
,?J op
Kms
f!fImct
3Ü«e bcfojtfen/
fo ten Dogen feplDen:
t.cutfiehmli1,lbe/
be bijbcn
omtrent
men meenDe Dat Dn ober De ttoee Dupfent man epbjehnv
ïtebt^remefentc*•** renbe/ enb'aenbomflealombefettenbe/ t^Detboo^ boo? ïillo DaDDe gelaten/ Die meeft al ban 't gefcDut

rttótó Óè ainttocrpfe oo2logfeDcpen alDaer ïcgcenöe
ban Dacr Doen bcrt&ftftcn/ grote ftfiabc onber be fel;
bc gebaen beübenbe/ boo2ts Deeft Op »nsb?agon
De fóebicreboen treft;
met een giroten Doop bolfts obercn/cn
toten ftuïtUcn geBen/ De toelfte met 500. toagen
fdjntëarijtêc Slnttocrpenoui getroftften i$m%illo*
b2icïïi/mijlen
t thf
be omtren
tocfenoiiftti.fflót 3ltllo
bat
b.ibbcnbanhitmthiwïtf
1 <>,»tt rtft^h»
,»-m,m»
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der Nederland/e Oorlogen*
584-geblcben toacen / toant bte Vervolg
ban Det fcut binnen tien necacU $acma toaö banïangecDanbontfercccbtom

Dagen inecc ban bijftig bupfent ponti bufccuitfS danbeden(telbe/
te boen
ben betfcDotcn ! be leece ban (£ilignij boojnoemb Det
boe toatec
tecflontuptte bctoeck
en aflopen/
Deeft baec 'ttoclkbu
boo: gebeDaelbe alDiecfeec gcoote ecce/ en toas ban Det
plant aebtien tlukken gefcDutf/ en een breffc gemaekt
&tijgf-bolktoeï
<p Debbe een
bziefge? in bc muucbic bupfent en negen DonDect boeten b2eet
fien bk bc Igeece bemint.
Ia ,$obe3ijnenbabec
upt «Scneben
toa.07 be bzeffe gefeboten 3ijnbe beeft ïp baec toie
uucen
lange gctoclbelük op gctto2mt / en ten letfcn tiet
fcD iccf aen De I^ccce be la $:ce / baec DP onbec anbecc
in ftlMft bat be $2incc ban pacma tegen bem gefept bol-toeck ingekcegen/ metneclie^banbclctceffelijke
Dabbc/ até Dp Den gcbJacDttoaj&getoceftboebpbet? ^pangiaecben/ toaec onbec toa£ ^Don f^ebio bc #aö &<>** *&
ïoft tocebe/ bat DP 3tlnttoecpen toelfegmacnbcneec Colonel ban een Regiment ^panniaecben en mee? f JUKy
foube bebben benomen/ fo 3jjnenfoon(beI$eeccbatt fier bei Campo (Die lange jacen ben feoning in be $e? m &\tl$!
fëilinnij) Dem fo kloekmocbig met Dabbe gelagen/ beclanbfc oo?logc gebient babbe/ tegen bk ban §oï*üe €«***.
gelijk ton tee gelegenecplaetfcnfullenbcrDalen.
enï©on^cb?oDe €a?
3£c pince ban^acma tui ban Utllo opgebroken lanbenin't^ooabecquactiec/
Ciö* ^c^bucgeccnb?efenbeboo?
Det aenftaenbe
penj?
entocfenDe genoecDfaem mecitec
ban be^olba-CFoiij.)
3ijnbc/ en ben toatec-kant of bijken ban be^cDelbe kei/
met bolk cngefcDutbefctDebbenbe/ meenten bie ban ten bk maec b?ic Donbectflccktoacen/Debbenbe felSHnttoecpentoel/ bat3ijn meróngetoag (betonlebp
be genoecDfaem geb?ongen bc ftab met compofitie
meeftee ban ben belbetoasODebaectbanbe^cDelbc obec te geben/ albnö iö aenben$nnceban$acma
fo te bekommecen / metbeelfcDantfcn en gefcDut / bat gefonbenom teappoinctecen/ bc toelke om te mecc te
Dpepntclijk Denïupbcn be baecten toeboec foubefien Daeflen eecbec eenige anbecc mconbenienten moebten
te benemen / en baec alle nootb;mft beDoefticD te obeckomen/ te b?cben toaö met IjcnlupDcn te appoincmaken/ om Denïupbcn alfoepntelyk in 3ijngetoelb te tecen: Det apooinctement i# gemaekt ben i6+ 3du?
Reugen/ fo DeöbcnfpDcnookgeprepaceecttot alle te? gufti / bat be ifeecc ban |B02tainge en alle bet fócijgftn*
l&tt
gentocee/ Det bolk bat binnen %eentatè lag ïjebben bolk fouDen met cappicc en pongiaect mogen b2p upt
t
x
er
ij
ta ro
tm
da
be
fp baec npt boen trekken / betoijle fp Die ftab niet kon- tcekken en geconbopeect toecben tot 3Dillcb?oek/ mitss
en Dan
ben befcDccmen/ en Debben Defelbeinbemaenbban
geen gebaugenen
mogen
nemenmet :®en^
alle 25ucgccen
en anbecefouben
bk mebe
foubenmebetoillen
E otw*^acmain^uijo blaten/ en t$ toebecom ban be ^inceban batfc
imomm. pacma ingenomen.
De folbaten upt bc ftab becteckken/ mocDtcn 't felbe bca^m.
©ifcouc* «©it bcclatcn ban I^ecentaté toecbe kp fommige bjplijk boen: bc ilBagiftcaet en 25ttcgerije toecben
ben^ince ban^acmainbegenabebejsi^oningsê
r«n op't few gualijken uptgelept/ toant eenige meenben bat \jp
aengenomen/
met becgiffeniffe ban alles toatgepafSSScn*01
fobanige
plaetfefelbe
aenbebpanbtf
taw
m oiefpbetoaec't
Dabbe fcDoon
getoeeftbat/ bat
nocljtansbe
ban fuiken feect toaö / en fouben be ftab ftcllcn in Danben ban ben
trjö ge=>
confenuentie toa£/ batmenallcncccfticbcibbcbooibe $?ince ban $acma: fouben betalen aenbenp?ince
macht.
aengetoent te Debben/ om baec ban meeftee te toec? ban $acma binnen brie maenben 70000. gulbcnö:
ben / toant Det <0acnifoen ban bc felbe plaetfe bebe be$ ben 1 7. té Det fecijgf-bolk upt bec ftab getcokken / be
bpanbtfEegecbe meefte cjiiellingeaen/ bembagelijr ttoee H^ebïcanten bk mebe meenben upt te tcekken/
3ijn bib?eg aflïaenbe / bocD tjet toecbe baec mebe geer? 3ijn tegen Det contcact inbeftabgeDouben/ baec ban
cufeect bat be mibbelen ontbraken en battctonmoge? fp ben eenen Debbcn boen Dangen en ben anbecen bec* *
lijk toag boo? bk ban Sünttoecpen be folbaten albaec
^ince ftab
ban ban«0ent
|Dacma bequamDiecbeel
ïangec te onbecDouben: baec tegen toecbe toebecom blonken.
bictualic/ ~®c
bic boo?be
becgabertcnal*
gefuftineect/ bat be folbaten Dabben aengeboben be baec geb^ocDt toaö/ om te gelegenbcc tjjb metcon*
ftab te bcbouben in alle getcoutoicDeib onbec be ge? bop albaec te brengen.
ijoojfaeuujeib ban be ^cecen^tatenban^abanb/
^e ^tnce ban ^acma beeft be iBagiftcaet albaec boen becfetten en Catljolijke pecfonenbacc in ge*
fonbec eenige gagie of folbpe/ mitö bat ben toecbe toegelaten albaec te blijben/ om ben goebenfmaekbic fielt. €n men beeft bc intooohbcco befee ftab ^ence*
fp alDaec gebonben Dabben (niet tegenftaenDe fplijf monbe befe na bolgenbc eeb boen boen.<3k ftoeece en " «eb tien
en leben in pecijkcl ftelDen ) aen ben bupt ban ben gclobe/ bat be ^oomfe^erke té bc ontfte ban alle " JJS&? "
bpanb/en be bucgecö en intooonbecsf Dec felbec plaetfe/ perken O3ob0 / bupten be toelke onmogelijk i^ faïig ■ • ,
tenen b
baben ook fecc ecnftïcD om Det boo?f5 <ü5atnifocn te bc tc to02bcn: baec obec onfen 1^. ©abec ben $au#"©emt*
^eningcfe*
DouDen/ baec mebe fptocltetocbentoarcn/ baec op ban
Home Det Dooft / en altf oppcefte ftab - Doubec u P10"1^ m
anbecc tocbee fep^m / bat 3finttoecpcn ban &rijgf=
getcou?"ooenoc,tm
CDiiftité.en 25elobe
onbcibaenbk tealle3ijn:obeoientie
beeftoeeceen baeeem"
bolk ontbloot 3ijnbe / genootfackt toa0 / be felbe folba- toicDeib
ten op te fokten te leggen ontcent bc (tab om bie te bc- alle fectcn cnDecefien/até Calbiniften/iKactiniften/ "
febecmen/ toattec ban té fp toecbenaltübbaecupt- IBennoniften / of I^ecbopecen/ be toelke ik ook"
genomen / en fo nam be bpanb tiz ftab ön
fal tocbeeftacn met goetenbloeb/ fobcclatéinmp"
patmrta
^e
pince
ban^avma3ijnenlegecboo23liUoop?
toefen
fal» 25oben bien fo ftoeece ikgocbegetcou-"
belege
gelicDt/
enbebijkenentoateckantbcfetDeDbenbe/
iö
c*
nc
toicDeib
en onbecöanicbeib ben albccgenabicDlten "
©e
raonoe.
met alle 3iin macDt boor <©cncemonbe inBlaenbe- =feoninkban ^pangien/ até<J3:abc banBlaenbc?"
ren getcokken/ toetenbc battec tocpnig ^cijgfbolk een / en beeftoeece alle becbonben en aliancten / ben "
binnen toaisf/ toant baccbeeluptgclicDttoacen/ om ^inceban ©cangicn en3iineacnDangeco'metalle"
bic elbecg baec meecbec noot febeen te toefen te ge- anbecc ecuellcn ban 3tjne iBajeftept/gebaen. (€en"
bjupken. v©e ^eecc ban ïlijbobe <©oubecneuc albaec laetften ftoeece ik mijnen peeren beSBet-boubecg"
toass toepnig bagen tebo?enna^elftin^olïanbge* bcfec ftab/ goeb en getcou te 3ijn : be cufte/ toelbaect u
tcokken/ albaec be ^tatcn^cnccaelbecgabccttoa; en bctoaecnifTe bec felbec in obebientie bec ïtoomfec *'
ren/ om betalinge boor be folbaten baec binnen leg- ïljecke/ en onfe CatDolijke jBajeftept boo:t te ftacn/ "
genbete follicrtecen/ alfo bic beelmaenbcn ten acDte? en teboenallc^/ batcengocbpoo2terenintooonbec "
ren en genoecDfaem op 't poinct ban te muttnecen bcfec ftab fcDulbicb 10 te boen. <§o moet mp^ob"
toacen : biec ban toasf be pjince ban ^acma toel bcc *
en alle 31)11 %pligcn.
toitticljt/ be leeceban t?,Bo?taigne toaöEuptenant Delpen
5>e 95ucgecmccftec
ban <0em ^oDan ban lembt*'<
ban bc ©eecc ban JSijlpbc ciuommanbeecbe albaec fe nu eenige maenben lange gebangen gefetcn Dcbben*
fn 5ün abfentte/ be (lab i-s gelegen fcjs gcote mijlen be / toect 3ijn p;oceö gemaekt / en niet tegenftaenbc
ban mmtoecpen / ban <0ent / buffel / en ,f^ccï)elcn/ bc eenftige follicitatie cninteccefTieban^onkec^n-sioftan
bijf gcote mijlen / i$ fteck ban gclegentbeib : bc $mh toniö en aoelanb ban %mbpfe jnne tooebcren en au-**» t^m*
cc ban f)acma beeft te 25aefco een mijle bcnebcn<!Den' becc 3ijnc teunben/ berfoekenbe b002ï)emgcnabeenHj^,ic
remonbe be ^cuclbe toegcpaelt/ en 3ijnen iegecgc- geen ceebt/ fo té Dp epntelijk bectoefen omljooft ïcmesm of
b?acDt te Sebbckc een Dalf mijlken ban <Qenccmon- toecben: ^)c pzincipaelftc poinctcn bk Dem te lafte ge- *ooimz>
be/ en Ijeeft eenen (Ccompettec inbeftabgefonbenen lept 3ijn getoeeft / toacen befe: bat Dp ben.25ailliu ban g" "J"
Xik boen opepfcDcn: \it ^cccc ban iBOJtainac gaf 3llcele Daöbe boen omb>eiigcn : bat Dp De iDagifrcaet SJJoorv
ban 43ctaectobecgc op bentoecbomna <0enttcko?
boo?
\p gecnen
lafl banopofobecgeben anttooo?bc/
ïjabbe / maecbatalleen
om bc felbe
tod te bctoacen men/ baccbpfeontbobcnenbcrtclucben DaDDeteko?
enbefebennen
tot beDoef banbc^eeccn^tatcn<0c> men/ook Dabbc boen ombicngembat Dp Den^eece ban
lil. Deel. LStuk.
2&ont*
Kc j
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de Boek
Het Negentien
bectoaebt batmen

ïiaec anbece rebelpec conbitien
om bem tcöocntocc^ foube boo2gebouben bebbenenmeecbecfatiffactiealsS
fl&ombrt &m boert m tijm
boob
moojöcn/öaer eenige ban beö fdfS tocnaetf
tot fpbaec aenbobcn: bieöniettegenflacnbebaceiBajes
ngen
penm
cne
geme
be
Ijp
toacen ftcWebcn: tet
llept boo? öace getoonelijbe goebe genegentbeib / (ten*
èpoen bcïiocf gebnipfet baöbe/ en gdDgcflagenmet be alnjb op be toclflanb ban be^ebeclanbfefaben/
*jn en'ölantotoapcnen: eitöatOpgcfrtienfecnliabbe en f02ge b2agenbe p£t met ben eeeften in 't toecb te fttU
mfdbettopp^r Ie tot baecbec beclicbtinge/ gelijb be noob ban öacen
genomen tegen ajneneete: bat eÖPbc
ebt bmnen (laetbecepfcljte/ toaö geccfolbeect tegentooo2belijb
gema
babo
|ïer
crnie
23urg
en
Colonel
belc p2t^ pemanb te beputecen aen ben mibec-teiftelijHfïctt
<0ent / en Dat bP aen ben^ntteban $acma baboe
ge;
atie
bate üitebcn gefeïpeben en communic
teinR 5feoninb (betoelbe / fo 't feïjeen/ ïjaeclupbec fabe mee*>
00bm cortfcquen
elcenbet
ertbe
mobemon
gjndfo*'/
nbe©enr
taeom
^en
tX^s^N^ bec te beljactigen alö in boo2ti)ben ) om b^m te betoe*
geneenige Commiffaciffen na 55olongienaftebeec*
%ïï voert ben 4. of fo eemge fermjben ben berben bïgen
om ïjenlupbenalbaec te binben met ben gecom*
ontDaltt en 3ijnïjooft mitteecbe
en
aeclp
openb
H84.
fft
Süugii
biebaceiBajetteptalbaec foube fenben/ en
.
öpeentfa&cncjtelt. .
te becamen be mibbelen tsit bienftig moebten
3fó)i i0 een feecboogmoemcb/ tfont en eergtertcb t'famen
3tjntot
bace
befcbecmingeenbeljoubeniffe/ en baret
/
geftab
ïjabbc
man rt'toeeft/ öte feec groten aenftang
of
rbebant
ban toel) baec
foube 00b
toefen
be Staten
(fofp 'tban
gecae tfact^<£en /een
Udt macutig..av..a«m
«htow««tointig
ai<- lijf-ga
h*iiöttai
jiMcbael niet
ben binben
tenbatfelben
tijbe eenige
be
co'c : een gcoot bacen moebten fenben/ toefenbe be felbe toel geinfo?*
acbie
até beüeb
/ femb
tïcrö
fquet
.fl^u
fo
g
berti
pfe batte
ffiymm frlJ2i)ft ban
/boo2 bejs ïioningo meect ban bc tegcntooo2bigen flaet baecbec faben/
gien
^pan
ban
ngcf
bpaiiö bes feora
ban ^nangten traanbeh rö ontgetoaebt/ en tcebt met bolbomen laft en maebt te banbelen / en te beflup*
't gene baec op bebonben foube toecben tebeöo^»
baec toe bet leftcbeelbanbct letfe benban ben tien; ten/
/ tot baeclupbec p2efecbatie en toelfïanb.
ben f faïm 3£abiö$ na be ilatijnfe obecfettinge/ toc^ een t&c
Staten ban ^52abanö bebben 00b aen bace ge- ©csta
itateM
cufen tert/ seqVpten
%b2c
fenbeben
cnbe
viDit
vvuvn.s na
ei vsben, toill
baec upt beflu
bat
?»*j£,
inbe becgabe^an®
3Wt gecommitteec
tic tottoacen
gefcn2eben/ ecael
beputeecbe
t
cinge
ban
be^taten<i3en
/
J
J«„
be gctaMcttecen/ be D.boojbijf boubect genomen/iipt
bjengen'tjaec 1584. <Dat bit iébet jacc batbe^o- bat fp aen be «^taten oBenecael enbpfonbec aenbiet,flnötimet
nmn ban ^uangten ban 3ün bpanben boo2 3ijn bnan- banï|ollanb ( tik be meefte ftoacicbeibmaentcnten^-aimttj^
ben té gebroken* H3aec Ijoe Ut flupt ban be becjtaiv regarbe ban be banbelinge met ben $2ince ban <^canbigelefeclicbtoo2bclen/ en alfmenbel.^cö2iftaIfo gtcn % lof. |K. aengegaen ) fouben aenbouben/ be
foube toilicn mifteupben en nebben/ toat en fonbe b02becinge ban bebanbelinge met ©2anlmjb: fcïjie^
men baec met upt bonnen te paffe b2engen/ bocb be ben 00b felbe aenbteban^nttoecpen/enaenbe^tas
opredjte €b2iftenen toeten toel bat fuïc niet bctaemt/ ten ban l^ollanb / toelben b2ief be gebeputeeebe ben 8»
en bat be fclj2iftuce booj ben % 45eeft gefclj2eben té ^cptemb2iö aen be Staten ban i|ollanb \}Mzti
obecgelebect / lupbenbe be felbe miffibe albuiS*
tot onfec leeringe/ ftcaffingc enbecmaninge.
f»aima bc* $a befen tcob $acma ben 1 9. 9fiitgn<ït na <0?imlept ©ü. bergen öaer bP een «^tbantfe bp 3©illeb2oeb nam / en E Dele , weerde , wijfe , difcrete en feer.voorfienigë JIBffflb»
boojo«n. jj-uij k002tö na ©ilbooiben bat öp belcpbeHeeren : Wy twijfFelen niet of uwe Ed. fullen vol-:^'n öe
t^e Staten ban 252abanb fienbe ben boo2tganb komelijk
onderrecht wefende van de fobere gefteltenif- *Jf^!^
banben$2inccban parma/ beuben fobeleo2b2ege= fe van de Provintien van Braband, Vlaenderen , en Me- banö atn
<Mt aW fp beft moebten/ en'tfcljeen of al b'anbece chelen , en dat den vyand federt verovert hebbende de te &tami
j32obmtien gebeel in'tflacp toacen/ fonbec te letten ftad van Dermonde en de ftad van Vilvoorden , belegert ^J^9"'
op ben generalen noob: ben ftaeb ban^tatecefibe? de ftede van Gent , Bruflel, Mechelen , mitsgaders vercenüc binnen Sünttoerpen/ met bk ban?lnttoerpcn fcheyde andere forten en fterkten der riviere opwaerts
mt$we en 55?tifTd/ fonben ben l^eeue ban <02ijfe in €nge- gelegen belegert houd- In fulker voegen dat geleden
bon <©#feiattb/ en beben be ^oningtnne toeten beboob ban be meer dan acht maenden de ftad van Gent foisbefloten
ban ben geweeft , datter niet binnen heeft konnen komen : en
SnaeSiu» Sl^te ban Mwi/ mtencon/ etc» en 00b
gsfonoen. #nnce ban <®rangien / gaben ben noob en ftoaricbeib door de belegeringe der ftad van Vilvoorden , wefende
banbenlanbe te bennen/ en berfoebtenbe koningin; geheel fwak , en wel drie mael meer garnilbens behoevende, wefende te beduchten dat wy met de eerfte tijne bat fp be begonfte banbelingc met ©2anbri)b foube
totlïen f)dpenb02becen/ oohmebebatfpbetbelooföe dinge anders niet hebben te verwachten dan dat de vyftcourö ban bolb en amonitie ban oorloge foube laten anden die fullen verovert hebben. Is de ftad van Bruffel van gelijken fo vaft befloten , dat nietmogelijk en is
bolgen: bp Itfübe mebe laft te banbelen metbe^e- yet
daerbinnen te krijgenjen defe behalven doet den vyberlanöfe óf ^©uptfe gemeente ber»i3ecef02meecbeïte^
and alle uyterftedevoir om de reviere defer ftadnederligie in fonben/ ten epnbe fp eenige gecebefomme
ban penningen fouben totllen fumeren/ totaffitlen waerts geheel te fluy ten , tot welken eynde hy van beytit ban be Eanben / tot beïjtinge ban öcijgfbolb : bp de zijden de dijken heeft groot en merkelijk gereetgeeft 3ijn laft en commtffie to :{ uptgeceebt / en b2acïjt fchap, van alle materialen daer toe nodig, als van kabelsketenen
,
, ankers > bomen, maften, fchuy ten, pleytetocgebatbteban
^Balfe en #eberbuptfe
6ei*e?en
f02mecibe gemeente becontnbueecben
negen bupfent
bnf bonbert guibenö in 3iinen banben / en öp tteftte albaecbtifticnljonbert €ngclfe ^olbaten onbec ben
'Colonel $Bo2gan/ be =fóoninginne beloofbebaecbebon* te boen om befabeban©2anbrtibteöelpenb02^
beren/ maerftet fecoucö bat becfoebt toecbe/bat
feonbe (p op fo magce en onfebecebecfebertbcibniet
boen/ om baec felbe te belatten en beftoacenmet fo
grote enfefceceonhoften biefPtoarenberfoebenbe/fp?
lupben (be Staten) moffen Ijaer acljten ban bele blep?
ne boc2ficbtir beib / bat fp fienbe boe toepnig fo2ge be
Staten b2oegen om af te boen be obligatien tik fp
boo2gaenbe opbe<!3enecaliteptöabbe/ fpljaccnuop
fo magre conbitien foube ftelïen in foftoareonftojlen/
en baerenbobcn occafie baninb2ebbanbenb?ebemet
ben wmm ban ^pangien foube geben/ baec upt
baec terftom een openbaeroo?loge foube ontflaen/ be
toelbe confjquentefp baec onboden foube becbubbe^
len/ boben be • u*fcmge ban bebanbelinge en negotie
bic baec nootfaftelub upt moft bolgen/ totgcotep2e^
jubittc ban bare onberfaten / en berlteo ban bare recb^
tenentmpoftttcn. <£n baecomljabbeDaeciBajeflept

584,

ten en diergelijk , en fo wy worden onderrecht van perfonen , in fulke faken ervaren en geëxperimenteerd kan
den vyand 't felve lichtelijk te wege brengen , en infonderheyd fo lange wy in defe quartieren fo fwak en onvoorfien zijn van volk van oorloge. Wy achten niet
nodig uwer E. alhier eenig verhael te maken van wat
confequentie en nadeel dat het wefen foude , niet alleen
voor defe Provintien van Braband,Vlaenderen, en Mechelen :maer ook voor den anderen naeft gelegen Provintiewefende
n,
de felve in 't geweld van de vyanden ,
de welke niet vorder zijn van beter conditie en geftalteniflê dan de voorfz Provintien van Braband en Vlaenderen, dan dat den ondergank der felver wat later foude mogen gefchieden : en hebbende derhalven de fake
en gefteltenifle van de geünieerde Provintien, fo in 't generael als in 't particulier in deliberatie geleet gehad,
en fonderlinge de middelen om de felve te handhaven
en te befchermen tegens eenen fo geweldige en machtigen vyand als is den Konink van Spangien : Bevinden
langs hoe meer fö door experientie als anderfintsnieC
mogelijk te wefen 't felve te mogen volherden by de eygene middelen der geünieerde Provintien : maer dat het

geheel

5 §4.

Van 't Vervolg der Nederlandie Oorlogen.

igaende by
Spangien re ocicner-pute£Cö0
uwer E. een fpoedige en vruchtbare refolutie worde men , beftaende in twee poin&en , fo in de provifionele t>m be
genomen, gelijk wy ook niet twijfFelen of uwe E. en hulpe van volk en fchepen, als inaenneminge van de^Iarc"
iuilen onfen nood en d 'oorfake van dien nader ver- Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk , fo daer te voren Ja„ö ^f.
ftaen hebben , fo uyt de redenen dien aengaende by door de voorfz Gedeputeerde als in 't particulier by die &epremb.
gefchrifte geftelt , en uwer E. door onfe gedeputeerde vanBrufTel, en gedeputeerde van Vlaenderen, en nu1 5S4« *eï*
wefende ter vergaderinge van de Generale Staten ge- onlangs by mijn Heere van der Meulen die fpecial
is jfieerm*^
communiceert, waer toe wy ons by defen gedragen, al- by mijn Heeren de Staten van Braband ,afgevaerdigt ijk*"""
leenlijk willen defelvehertgrondelijken ten hoogften geweeft, de welke ook refpeftive hebben overgelevert } graten
gebeden hebben, dat hen gelieve , infiende den hoog- fo hare inftrudlien , als de memorien van 't gene by hen 5*L ^°^
dringende nood ons van alle zijden overvallende , op de verbalijk is verhaelt , en daer toe fy hen gedroegen.
Dat dien niet tegenftaende, en hoewel fy betrouden ,
fake van Vrankrijk fonder vorder vertrek van tijde , een
goedeen vruchtbare refolutie te nemen. Want voor- dat mits de grote genegentheyd en affedie dewelke
waer hoe wydegelegentheyd van den lande meerin- mijnen Heeren de Staten van Holland waren dragende
fien en onderfoeken , hoe wy meer en meer moeten be- tot de verfekertheyd en verloflinge van henne nabuukennen dat alle onfe verloffinge , na God,en menfchelij- ren , en in confèquentie van hen felyen , niet van node
ke wijfe fprekende , te verwachten is van de zijde van was meerder inftantie te doen , fy nochtans niet hadden willen nalaten hen te vinden in henne vergadeVrankrijk : dan is fonderlinge van node acceleratie, vlijt
ringen om hen over te geven de brieven, de welke de
en fpoedigheyd , want uwer E. weten de gelegenrheyd
van de voorfz tlcdc verneem., üruiiel, cnMechelen, Staten van Braband deshalven hadden gefchreven , en
en byfonder van de ftad van Gent, dat die hebbende ge- conform de wille en intentie van hennen principalen ,
toont alle kloekmoedigheyd en ftantvaftigheyd, nu on- hen wederom te bidden op de voorfz twee poin&en ,
trent negen maenden datter niet ingekomen is ; is ge- niet alleenlijk prompte refolutie te nemen, maer ook
de felve met der daed te effe&ueren , achtende dat hen
vallen op't uytterfte , en fö de felve noodshalven ge- devoir
niet en fal genomen worden voor importuniteyt,
drongen word appoindtement te maken met de vyanden , hebben anders niet te verwachten eer lank eenen maer voor den hoogdringenden nood > en dienende tot
generale ondergank van alle de refterende fteden van bewaringe van fo vele fchone Provintien , fteden , en
Braband , en Vlaenderen : Want d'andere fteden fullen landen, en van fo vele honderd duyfend perfonen inde
houden voor een gewis exempel en argument , wat niet felve landen gefeten , en fonderlinge inde overgeblevene quartieren van Braband en Vlaenderen , over allé
gedaen is voor de ftad van Gent , wefende fo machtig
zijden
omcingelten befloten met de heyrkrachen van
en van fo grote confèquentie, dattet voor hen niet gefchieden fal , boven dat grotelijks te beduchten is , dat den vyand.
Dat wy niet voorgenomen hadden te fpreken van de
wy defe ftad aengaende, t>y de gemeente fullen gedrongen en overvallen worden , om tot eenig accoort met provifionele hulpe en oprechtinge van het leger, aende vyanden te verftaen : 't welk oPt gebeurde (dat God gefien alle 't felve niet konde dienen tot gedurige bewaringe van den lande , maer infonderheyd van de Koverhoede) is niet alleen te beduchten dat d'andere Provintien met de Majefteyt van Vrankrijk geen tradtaet
ninklijke Majefteyt van Vrankrijk voor Heeren Prince,
fullen konnenmaken , maer ter contrarie de felve tegen en niet van alle 't gene dien aengaende te voren in 't
hem verwekt hebben : Immers is niet waerfchij nelijk breed was gefproken , en by gefchrifte overgegeven ,
dat 't felve fovorderlijk fafkonnen gedaen worden als maer alleenlijk van eenige principale poin&en.
wel tegenwoordelijk : want wefende de Provintien van
Dat wy over fulks wel hadden willen de voorfz Heeren wederom brengen in de memorie ,dat onmogelijk is
Braband en Vlaenderen ,,in handen van de vyanden, en
ïs nietapparent dat de Majefteyt van Vrankrijk , met met de Konink van Spangien eenig accoort temaken,
eenige andere Provintien fal traderen, ofdenKonink daer by de landen hunne vryheyd en de oeffeninge van
van Spangien oorlog verklaren , fonder goede verfeke- de ware Chriftelijke religie fouden mogen bewaren.
Want behalven dat den Konink heeft geheel vafteringe van eenige fteden , en behalven defe , wefende de
fteden van Bruflel , Vilvoorden , en Mechelen , in han- lijk gerefol veert , dat hy niet een jota fal wijken van de
den van den vyanden , fal het feer befwaerlijk vallen om Roomfe Religie, endat hy ookdicnvolgende met der
't felve bewijft , in alle de plaetfen die hy met
het leger vandenKonink van Vrankrijk, in 't land te daed
brengen , en daerom fal ook van node wefen, middeler- macht of accoord krijgt in fijn geweld, daer hyalom
tijd ,en verwachtende een goed en vruchtbarig befluy t uytroeyt de ware Religie, en doet inplanten de RoommetVrankrijk,datter fecours van volk van oorlog in de- fche , de kinderen herdopen , de gehoude perfonen hertrouwende
, fuccefhen achtergelaten by de gene die
fe quartieren worde gedaen, volgende de refolutie van
de generale Staten van den vj. Julij leftleden : Biddende in de profefTie van de Oprechte Religie geftorven zijn,
uwer E. dien aengaende , ook fo vele hen aengaet , alle te niet doen, confifquerende de goeden , en voorts te
devoir en neerftigheyd te willen voorwenden , gelijk werk ftellende , fo eenfdeels met ordonnantien en placwy van defer zijde zijn doende. En infonderheyd wil- caten, als anderfins met der daed de Inquifitie van Spangien , met meerder regard dan in Spangien felfs gelen wy uwer E. gebeden hebben het affchikken van de
om
is
nodig
al
boven
fulks
fchepen van oorloge , want
bruyktword.
So foude den voorfz Konink, wiens macht gebonden
den vyand te verhinderen het palen in de riviere : hier
is
aen
den Paus van Romen , en de hoofden van der
antvruchtbare
mede verwachtende uwer E. korte en
woorde , fullen defen eyndende den almogende Heere voorfchreve Inquifitie , niet anders konnen noch mogen
bidden.
doen.
Edele , weerde , &c. uyt Antwerpen den 3 . SeptemEn of 't fchoon fo ware dat den Konink van Spangien
ber 1584. Onderftond uwe E. goede vrunden, nabu- wilde geloven en toelaten de onderhoudinge van de
ren , en bondgenoten , de gedeputeerde van de Staten ware Religie, en van de privilegiën vanden lande, fö
foude hy 't felve niet willen noch ook konnen, mits re's Hertogdoms
en land van Braband
denen voorfz, maintineren, gelijk hyookindenjare
van
der lelver ondertekent
Mcgank. : Ter ordonnantie
1566. niet heeft gedaen, endeste meer nadien de Provintien refpeftive hem gelochent en afgefworen , en
NCffetrê be öberlcfcermrjê ban oefen ïmef/ Dcfc
ben öeboo2f3 gcöenuteecöe aen fce Staten ban daer na in zijne plaetfe gefurrogeert hebben eenen anderen Prince , en fo vele en lange jaren oorlog gevoert ,
^ollanö seöaen heen tang uetfjaeï upmonöe/
'ttoelït
fp ooft fommtetuj dp rjcfclptfte obeclenecöen/ recom- met het verderf van fo vele honderd duyfend perfonen ,
man&crenbe feec ernftelp öe fafte in De noo ife mtfTine en het vergieten van fo veel bloeds , wie fal anders kontoernaclt: aan toel&fcecöael ïjet fommtec alöitftoatf
van Spangien alle 't feldat de, opKonink
verftaen dan
luptonfo
ve nen
fal willen
wreken
de gene die hy meynt dat daer
af d'oorfake zijn : die de Indianen die hen niet hadAt de voorfz Heeren Staten van Holland in 't lang
den misdaen , de Moren die met hem waren geaccortot
diverfe
reyfen
was
vertoont
,
't
gene
geheel
III. Deel. I.Stuk.
deert, fo vernielt, omgebracht , vermoort, en van 't een

D

47 *

Bock
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dat fo vele legatien zijn gefonden
,
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aen
die
van
Luydik
als een lid van den rijke ,
efete
d'Ing
n
fpare
die
fal
rt beeft,
gevoe
anderlande
in 'tdefe
land van
n, die hy erger dan zijne vyanden den Weftphaelfen Kreits tot Colen , deputatie-dag tot
nen
Wbrms , de particuliere legatie gedaen by den Grave
vanMeurs,
aen den Keyferlijke Majefteyt en Cheuris
geen faligheyd
' Het is dan rcfoluyten feker , datter
min
oorlog
openbare
een
dat
en
wapenen,
de
Vorften
,
niet
vruchtbaers hebben uytgerecht , en alfo
in
dan
men
dat
verre
(fo
peyfe
eenen
dan
iubjedis,
daneier
de Keyferlijke Majefteyt is van den huyfe van Ooftenllaopenbare
een
rijk
> en fo na den Konink van Spangien beftaende , en
noemen
wil
peys
van
naem
den
met
verny e en onderwerpinge onder het fweerd , vuur , en van hem genoeg dependerende , is genoeg evident dat
andere tormenten,die den moetwille van de Spangiaer- van hem niet is te verwachten , dan 't gene conform fal
den lullen willen gebruyken) gemaekt met fulke dood- wefen , de meyninge en intentie van den Konink vaa
Jijke vyanden,die niet alleen willen heerfchen over t lig- Spangien.
haem , vrouwen, kinderen , en eenen yegelijken , maer
En al is 't alfo dat de Keyferlijke Majefteyt niet volover het gemoed en de confeientie : en in confequentie
komelijk
en gebied , nochtans is tegen fijn wil geen fegemachtig
alleen
inoet men aenmerken of de landen
kere
hulpe
uyt Duysland te verwachten, uyt dien hy alnoeg zijn , om tegen den Konink van Spangien geduritijd den middel heeft by eenige nieuwe oorlogen , of
te voeren.
ge oorlog
alleen niet machtig genoeg zijn , blijkt andere middelen te beletten dat niet word gedaen tede landen
Dat
wil en intentie , en word ons eenfdeels geuyt voorgaende gefchiedeniflè en ervarentheid, die ook leert genen fijnen
bewefen wat fekeren trooft daer op te ftellen is
d'onwijfe' en verdoolde kan leeren , en op den rechten by den oorlog in het fticht van Colen , om fo goede en
vege brengen, want nadien wy, hebbende fuiken vooroorfake by fijn Cheurvorftelijkc Doorfiehfigen Vorft en Prince , begaeft met fo vele deugden rechtveerdige
luchtigheyd
begunft.
heben o-aven, en vooriien met fo grote experientie , en
En aengaende de Koninklijke Majefteyt van Engebende de macht van alle de Provintien t'famen.niet hebland ,dat wy wel in alle ootmoed en onderdanigheyd
ben konnen gedurige wederftand doen den Konink van
wilden
bekennen , de grote weldaden die hare MajeSpangien, wat waerfchijnelijkheyd kan men hebben ,
fteyt
defe
landen hadde gedaen , en dat God Almachtig
dat wy nu berooft wefende van het beleyd van fijne
F. G. en van het merendeel van alle de Provintien , fou- hare Majefteyt heeft vernen met fönderlinge grote gaven van wijsheyd en voorfichtigheyd , en van grote onden meynen onfen vyand wederftand te doen , fonderIinge die nu met fo vele vi&orien , en met de ufurpatie verwinnelijke macht. Maer dat men altijd hadde gefpeurt , dat hare Majefteyt niet begeerde eenige fware
van Portugael fo feer is verfterkt.
En genomen de Provintien noch maeht en middel oorlog , fonder daer toe bedwongen te wefen te aenvaerden : maer dat fy wilde behouden de eere , gelijk fy
hadden ,'om hen gelijkelijk te befchermen, fo is 't even- nu zj. jaren lank hadde gehad , dat fy haer Koninkrijk
wel van node dat de landen t'famen by eenen Prince en
fouverain Heere worden gegouvemeert , want fo ver- en hare onderfaten hadde geregeert, en gehouden in
re die verdeylten gefcheyden worden indiverfche fou- peylè en vrede.
En over fulks niet tegenftaende de grote en grou-*
verainiteyten en heerfchappyen , daer uyt is anders niet
Ce verwachten dan dagelijkfetwiften , ja ook bloedige welijke entreprinlèn , die tegen hare perfoon en tegen hare Kroon en Koninkrijk zijn tot diverfe tij-*
oorlogen. Alfo de machtigfte noyt querelen hebben gebroken, noch oorfake de welke de tegenwoordige fwa- den
men. voorgenomen, blijft fy altijd in 't felve voornere tijden meer en meer mede brengen , en die fo kenneEn nadien hare Majefteyt geen vorderlijke conditien .
notoir zijn , dat niet is van node die in 't particu- heeft begeren aen te nemen , de landen noch wefende
lierlijkteenverhaleni
Behalyen dat de Provintien allo gefepareert henne in haer geheel , en fulke die genoeg de heerfchappye en
macht benomen word, niet alleenlijk van hen tegen fouverainiteyt van defe landen in haer macht en difpoeen uytlandfe Potentaet in oorlog te befchermen : maer fitie ftellen , hoe is te geloven dat hare Majefteyt nu
ook in tijde van peyfe henne reputatie en auftoritey t te foude believen te aenvaerden den delblaten tegenwoorbewaren , en de trafijke te maintineren , de welke fon- digen ftaet van de Nederlanden.
Behalven dat hoewel de macht van de Majeftey tvan
der refpeófc met fwarc en onverdragelijke tollen , en anEngeland is bovenmaten groot , nochtans heeft hare
derfins word afgekeerd en vermindert.
Gelijk ook met der daed is gebleken dat daer de Pro- Majefteyt de commoditeyt niet om den Konink van
vintieen
n , onderlinge d'een tegen den anderen zijn ge- Spangien in regart van defe landen , en wefende degevallen indiverfe grote en langdurige oorlogen , en dat fteltenis gelijk die tegenwoordig is, fo groten afbrefc
d'een ftad en quartier tegen d'ander heeft opgeftaen > te doen , als wel heeft de Konink van Vrankrijk , maer
voor en al eer fy t'famen onder eenen Heere gebracht foude de Majefteyt van Engeland langs onfe landen en
de oorlogen moeten voeren , daer den Konink
zijn: dat fy t'federt den goeden Hertog Philips van bodem
Bourgongien, die in effedte alle de Provintien by den van Vrankrijk foude moeten aentaften des vyands land ,
anderen hebbende gevoegt, de landen hebben geleeft en met overwinninge van de vyandle Provintien , dele
in goeden peys en eenigheyd , uytgenomen in tijde van landen met het Koninkrijk van Vrankrijk voegen.
Dat wy daer af niet vorder begeerden te lpreken,naKeyfer Maximilianus , als wanneer de landen genoeg
uyt gelijke oorfaken , mits de jonkheyd van de Prince , d ien alle geli jkeniflen zi jn fu fpe& en odieu s : maer wilzijn in oorloge gekomen.
len alleenlijk in 't kort vervaten dat defen al aengemerkt
In fulker voegen dat niet alleenlijk uyt redenen van defe landen niet meer dient dan prompter refolutie te
't gebrek van genoegfame macht en middelen,maer ook nemen, tot aenneminge van Koninklijke Majefteyt van
mitsdien dele landen niet anders gevoegelijk, danby Vrankrijk , en dat wy ons werpen in lijne armen , 'om
eenen Prince konnen in peyfe gegouvemeert worden , als fijne onderfaten by hem befchut en befchermt, mitsgaders ingoede juftitie volgende de privilegiën van de
en dat de Provintien d'een van den anderen niet en behoren tefcheyden , gelijk dat ook expreflelijk by de landen , geregeert te worden, 't Welk is het poinéfc
Unie van Uytrecht isbefproken-, men gehouden is fo daer op defe materie en de faligheyd en behoudeniflc
verre men het land wil conferveren, te trachten na een van de landen is beruftende.
De macht en middelen van de Konink van VrankrijkV
uytlandfe hulpe, en een Prince die fouverain Heere van
alle dele landen wefende, de felve mach befchermen en en de menigte van de fchone Provintien , en groot gebewaren J en in goede Juftitie gouverneren.
talvan krijgsvolk , fo te voet als te peerd , daer af is een
't Welk alfo voor waerachtig gehouden , en refteert yegelijklö wel onderrecht, dat niet is van node te beniet anders dan te overlegg
en , tot wien wy fouden mo- wijfen datter geen Monarch of Konink is, die fo haell
gen onfe toevlucht nemen, en mitsdien d'andere Ko- eenen geweldigen leger te velde foude konnen brenningen enPrincen verre zijn gefeten van defe landen,
gen ,als den Konink van Vrankrijk , die t'allen tijde oren is niemand apparenter dan of de Keyferlijke Maje- dinaerlijk
in dienft heeft groot getal van volk , te voet
fteyt de
, Duytfe Vorften , den Konink van Vrankrijk , en te peerd, en die ook promptelijk kan geafllfteert
en Koninginne van Engeland.
worden, bylichtinge van vreemde natiën, fo Duytfe
(Fol. 17.) Dat Je"Keyferlijke Majefteyt noch de Vorften van als Switfers.
den rijke , dek- landen niet hebben begeert , noch konDe gelegentheid van Vrankrijk is fodanig, dat pa-
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lende't felveKoninkrijk aen defe landen aen de zijde van den ftaet van het Koninkrijk , mitsgaders de Religie in
de Wefterfe zee , en alQm daer den Konink van Span- 't geheel is verandert: daer 't Koninkrijk van Vrank- .
gien telande kan fijn volk proviande , munitie van oor- rijk voorfien van machtige Provintien en fterke fteden ,
loge en geld brengen , 't felve kan verhinderen dat den foopde frontieren als in 't midden van het land, niet
Konink van Spangien geen acces noch toegank tot defe fo haeft kan veranderen , veel min in 't feyt van de Relanden hebbe , en dat in confequentie by fo verre den
ligie : na dien nu de ordening is gemaekt , en dat 't geis daer by geftelt in goede tranquilitey t,
Konink van Vrankrijk d'oorlog aenneemt, gelijk hy heelKoninkrijk
doen fal , fo verre het by ons niet ftaet , wy terftond de ruft en vrede.
Dat nu den Konink willig fy de heerfchappye van dehulpeenaflïftentiefullen gevoelen, en ons vinden ontfe landen aen te nemen , en den Konink van Spangien ,
laft van den oorlog , en afgekeert tot de landen van de
om fijne onderfaten te befchermen, oorlog aen te doen ,
Vyanden , adherentcn van deSpangiaerden.
Het is wel waer dat de Konink van Vrankrijk is toe- isfeergoedenfekerlijkaf te nemen, als wy overleggen ,eerft dat defe landen met goede en rechtvaerdige
gedaen de Roomfe Religie : maer niet fo , dat hy niet
oorfake,
hebbeden Konink van Spangien gerenuncieert
mag lijden , dat in fijn Koninkrijk een ander religie geoeftent en geëxerceert worde : ter contrarie met open- enafgegaen, metpublijke placcaten en ordonnantien %
bare edi&en,in diverfe plaetfen van fijn Koninkrijk, be- dat daerom den Konink van Vrankrijk defe landen vinwil igende en confenterende de oeffeninge en exercitie
dende ledig en fonder Heer en Prince , en wettelijk geroepen wefende , de heerfchappye van defe landen wel
van de ware gereformeerde Religie.
Alle Koningen en Vorften zijn fubjedb , als menfchen behoort en vermag aen te nemen , boven noch 't recht
hen te misbruyken , en dat dikmael in grote faken , fo hen geacquireert en by de Staten Generael gedefebroeder;door het affterven van fijne Hoogheyd , fijnen
de daden van Koningen en Princen , niet beftaende in reert,
kleyne dingen , maer in grootwichtige en aenfienlijke
Dat dien behalvens den Konink van Vrankrijk niet
werken, maerdaerom laten de landen niet aen te nemen ,Heere en Princen om hen te gouverneren , wel gebreken , noch andere wettelijke redenen van oorlog
wetende dat fy in defe wereld geen uyt de Engelen, tegens den Konink van Spangien ,fo ter caufe van 't Koninkrijk van Napels, het Hartogdom van Milanen>
maer uyt de menfchen tot henne hoofden of regeerders
konnen kiefen , fulks dat de landen ook continueren
van Geneve , en Senen , 't Graeffchap»
voor Heeren te houden , felve de gene die hen nochtans heerfchappyen
vanArtoys, en andere } en namentlijk van fijnen broe>grotelijks mishandelt hebben.gelijk daer af de hiftorien der den Konink van Navarre te helpen recöuvreren het
fo van defe als andere landen volkomen getuygeniflè voorfz Koninkrijk van Navarre.
En heeft den Konink van Vrankrijk niet alleenlijk
geven , en namelijk den goeden Hertog Philips van
wettelijke > maer ook nodelijke oorfaken , om in tijdS
Bourgoingien , daer af hier voren is gefproken.
De Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk nu tegen- den Konink van Spangien den oorlog te verklaren.
Ten eynde de Konink van Spangien hem niet make
woordelijk regerende , word van een y egelijk gehougeweldig
Heere van defe landen , en alfo van fuiken
den voor een goedertieren Prince , en in alle fijne beloften en toefeggingen waerachtig , en begaeft met vele macht , dat hy hem fal houden voor Monarche , en die
die andere Princen en nabuurén fal behoren te ge*Koninklijke deugden , fulks dat tegen hem ook 't voor- gene
bieden;
aengefien de Koningen en Vorften niet laten,
Fchreve achterdenken ('t welk in regarde van alle Prinde
Potentaten
palende aen hare landen, fo feer in macht
cen en Overigheden foude plaetfe hebben) veel min in
waflehen ; dat fy fouden moeten ftaen tot henne difereeenige confideratie behoort te komen.
Alfo ook de KoninklijkeMajefteyt belegert hebben- |tie , maer foeken 't felve by tijde te beletten.
de , van wegen Konink Karel fijnen broeder de ftad i En heeft de Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk»
van Rochel , niet tegenftaende hy de ftad genoeg hadde fijnen wil genoeg opentlij k verklaert van den aenbegin
5n fijne handen , hem gepréfenteert wefende de Kroon van defer oorlogen, als wanneer hy fijnen broeder heeft
van Polen» met conditie dat hy toelaten foudedevry- geconfenteert met defe landen te traderen, en eerft de
iieyd van de religie , en oeffeninge van de felve , heeft protexie en daer na de heerfchappye yan defe landen aen
niet alleenlijk 't felve fonder fwarigheyd geaccépteert 1 te nemen , en diet'affifteren met vele principale Heeren
maer ook ter begeerte van de gefanten van Polen , de van 't krijgsvolk , getrokken uyt fijn Koninkrijke , ook
Felve ftad van Rochel vry gelaten , en by den Konink met grote en lange inlegeringe fo in de landen van Picfijnen broeder goed appoin&ement verworvcn,met be- cardije als elders , en is tra&aet met fijn Hoogheyd aengegaen , alleenlijk in regard van de macht , confent en
houdeniflè van de vryneyd van de religie.
Welken achtervolgende hy ook de religie in Polen declaratie van den Konink.
Het is wel alfo , dat de landen niet hebben gehad alle
heeft gemaintineert , en alfo hy uyt het Koninkrijk van
Polen is vertrokken na de aflijvigheyd van de voorfz de hulpe die fy fouden hebben gewenft , en nochtans
Koninklijke Majefteyt fijnen broeder , om niet te ver- moet men bekennen dat den vyand by na een jaer lanlc
liefen de Krone van Vrankrijk , in erflijkheyd op hem heeft gelegert geweeft om Camerijk : tot welken tijde
gefuccedeert, fo heeft hy terftond getracht na vrede in de refterende Pro vintien hebben genoeg ontlaft geweeft
lijn Koninkrijk j en de felve oyt federt gemaintineert , van den vyand , én dat de felve ftad daer na is ontfet geworden :is ook notoir genoeg dat de redenen waerom
en t'elkens alle beginfelen van oorloge gefchout en ter
neder gelegt : en onderhoudende , en nu onlangs ver- den Konink hen niet heeft verklaert , is geweeft 't inhouden van het tractaet van Bordeaux , en de vele liminieuwt hebbende aliantie met de Switfers , en namentlijk met den Cantons de religie toegedaen, en met die tatien en reftri&ien daer in begrepen, die hem in effecte
van Geneve felver , die hera ook alleen op fijne hulpe en benamen de hope van dat hy of wijlen feer hoger mebyftand verlaten.
moden ,fijn broeder , waerachtige Prince van de Nederlanden foude wefen , daer uyt wel vele en-fware inHet is met geheelder herten te wenfehen en God Almachtig tebidden, dat den Konink en Prince vandefe convenienten zijn gevolgt : maer evenwel is datajtijd
landen , waren de gereformeerde Religie toegedaen : refoluyt gebleven dat wijlen fijne Hoogheyd pretenmaer het is ook het naeft dat den Prince de felve Relideerde Heer te blijven van defe landen , fo hy ook de
gie istoelatende , en alfo om faken van de Religie nie- fteden van Denremonde en andere die hy in fijne hanmanden vervolgende.
den hadde, niet de Spangiaerden , maer de Staten GeEn den Prince die daer in is moderaet, en bedenkt dat
nerael heeft overgegeven , en met alle mogelijke midhet gelove is een gave van God Almachtig, en weet hoe
delen getracht om tot de reconfiliatie te komen.
En al de fwarigheden die gemoveert koften worden ,
verre de Koningen daer over zijn geftelt , en hoe luttel
apparentie;het heeft , dat eiken Konink recht foude
ten tijde van fijne Hoogheyd , fo mits d'onfekere hulpe
hebben fijne onderfaten na fijnen wil te doen geloven , van de Konink als anderfins , komt nu te cefleren , aen- (Foï. 18.;
met alle uy terfte ftrengheyd en rigeur , brengt fijne on- , gefien fijne Majefteyt felver de landen begeert aen te
derfaten (eer grote commodkeyten en langdurigen nemen en niet een deel maer allegader t'famen.
Betuygende fijnen eyndlijke wille en begeerte,
peys en vrede.
dat
Het machtig Koninkrijk van Engeland , is haeft in niet door yemanden van fijnen rade of andere onfekere
regeringé verandert , en dikmael heeft men gefiendat verklaringe, maer door fijnen Ambafiadeur met briefcicteenflag, met de dood van eenen Konink , geheel
ven van credeutie, die in alle manieren ook verfekert ,
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maer dat fy ook hadden de heerfchappye Van de andere
lijk
ronde
dan
s
ander
niet
leyt
Majel
e
klijk
landen , daer aen fy ook na alle hen vermogen de hand
dat de Konin
t wegen fouden mogen houden.
begeert te procederen , willende van onfen
ecrftvolkomèlijk onderrecht en verfekert wefen , van
Maer nademael fijne V. Gen. in fijn leven 't beleyd
onfe meyninge en intentie, al eerhy hem begeert te hebbende van des lands faken , en wefende de landen
begeven in een fo fware oorlog , en als een wiis Prince in een anderen ftaet dan fy nu zijn , daer af fijn oordeel
r.ieTbe^erendele dóen, dan met goeden en fekeren fun- heeft gegeven , die pretenderen foude 't huys van Nafdament
fau en fijne Vorftehjke Gen. achtergelatene kinderen
t Welk alleen behoord genoeg te wefen , om te be- Princen en Princeflèn te verheffen , te recompenferen
tot dele an- en groot te maken : foude in effeófce doen tegen den wilwijfen fijne goedertieren gênegentheydhennen
wille in
tegen
t
le en meyninge van fi jne V. G.
den, en dit hy die niet begeer
verre
o
wantf
n:
brenge
te
egen
e-eni^e {hikken ofomw
En dies niet te min fo fal altijd zijn de macht van
hy 'delve wilde doen, ibudeopde preientatienhem de Konink van Vrankrijk , t'huys van Nailau en de we-»
de duwe , en
gedaen , wel lichtelijk hebben mogen aenvaerden
kinderen , van fijne V. G. fulks met eenige
macht
fijne
lieden van Sluys en Ooltende, allo het in
hartogdomme of graeffchap tevoorfien, dat fy lullen
en , 't welk hem in hebben meer reden van fatisfaétie , dan te behouden
was terllontdaer in volk te fchikk
geweeft.
hebben
foude
lijk
i
genen dele befwae
een feer onfekere hope van de landen tegens den Kolijke MajeKonink
de
nen
' Wv en willen niet ontken
ftey t van Engeland, fal apparerïtelijk liever iien dat defe nink van Spangien te befchermen , fonder dehulpe van
landen hen alleenlijk kollen befchermen : maer dat be- Vrankrijk
dat arger isvan, mits retra&erende 't gene
airede met , deen Majelleyt
Vrankrijk begonnen te
trouwen hebben wy dat hare Majelleyt wetende dat handelen, hebbende fijne Majelleyt ookis voor
vyand,
t onmogelijk is dat dek landen hen konnen lbefcheren met den Konink van Spangien gevoegt , en maintimen , of gouverneren , fonder een generae hooft , nerende de Nederlanden, fullen defelve altijd middel
niet geerneen fon hen dat de fel ve tot eenen notoiren
genoeg hebben , niet alleenlijk om heerlijke recompen't mid- fe te doen , in landen en luyden , ook in gereden gelde *
lfo fitten inmachtig
ijvendea
komen,bl
fouden
nk
onderga
den ongerefol veert en fonder Heere en Prince
daer in die van Braband met allen mogelijken y ver hen
om de landen'te befchermen, die ook fijne Hoogheyd fullen mede employeren.
fel vér door de principaelfte Heeren van Engeland is
't Welk ook alleenlijk is de middel om te wreken , de
yd moordadige
gedient geweeft, ten 'tijde landen
als wanneer
fijne
Hooghe
dood geperpetreert in den perfoon van fijn
.
aenvaert
heeft
de heerfchappye van defe
Vorftel. Gen. betrouwende dat God Almachtig de KoEn altijd de confideratie die 't eenKoninkrijk en 't anninklijke Majelleyt van Vrankrijk beroepen heeft , ten
derdien
,
aengaCnde foude mogen hebben , en móeten
eynde
alfulke
extraordinarife, en grou welijke daed niet
onëniet dienen tot in efolutie en tot achterdeel , maer
foude
ongellraft
blijven.
tot fuiken voordeel dat wy daer door fo veel te eer tot
Ten lellen, dat de voorfz gedeputeerde mijnen Heeeenen fckere hulpe en byftand geraken , overwegende
ren de Staten van Holland , wel wilde verlèkeren dat
'rfi. gene
daer in'meeft
onfe hulpe
verloflïnge
namen- henne principalen uytterlle gerefolveerde meyninge
hen oordeel
kan beftaen
: daer inen men
het Koninkrijk
van, Vrankrijk heeft te prefereren , fo om de redenen is tegen den Konink van Spangien , in de oorloge te
hier voren verhaelt, als ook uyt dien hare Majelleyt volharden , fo lange als f y in eeniger manieren fulvan Engeland de protexie van dek landen , fo men uyt
len kunnen fubfilleren , en dat fy oordeelen dat 't feldiverfeadvertentienverllaet, niet anders foude bege- ve menfchelijker wijfete fpreken onmogelijk is, het
ren te moeyen , dan fo verre den Konink van Vrankrijk en zy dat men de Majelleyt van Vrankrijk nopende de
defelve aenvaert, als wanneer hare Majelleyt loude heerfchappye en fouverainiteyt van defe landen concontribueren in de kollen van den oorlog , fulks dat met tentement geve , behoudens de privilegiën en vrye exhare Ma jefteyt niet anders en foude konnen gehandelt
ercitie van de religie : en fo verre 't felve niet gefchied ,
worden , dan met den Konink van Vrankrijk : en de dat de voorfz henne principalen , geen middelen fiere
Koninklijke Majelleyt van Vrankrijk, prefenteert de om de gemeente in ltilheyd te onderhouden , en te bewilligen het uytterlle te verwachten. Maer dat fy , geheerfchappye en fouverainiteyt fonder andere conditien aen te nemen.
lijk fyin % particulier hebben mijnen Heere van der
Sulks dat alfo de verloffinge van defe landen , en na- Meulen belaft , by hare brieven van den derden deler te
meli jk van de quartieren van Braband , en Vlaenderen , verthonen, fouden moeten denken op andere middelen
bellaet in haeft, in genen wijfèren raed> en is dan niet al- dienende tot behoudeniffe van de landen van Braband.
In fulker voegen dat fo verre mijne Heeren de Staten
leenlijk defekerfte, maer ook de gereedile middelen
aen te nemen , en den Konink van Vrankrijk, hebbende van Holland, promptelijkrefolveren en goedvinden,
alhier fijnen AmbafJadeur indelèftad, fijne meyninge de aenneminge van de Koninklijke Majelleyt van
klaerlijk te kennen gevende. Dat hare Majelleyt van Vrankrijk , voor Heere en Prince van defe landen : fy
Engeland, fprekende met onderdanige reverentie, voor daar door de quartieren van Braband > Vlaenderen , en
ibvele duyiènd perfonen wefende in groot gevaeren Mechelen , fullen moed en middel geven om het uyterelende b en roepende na hulpe en ontfet , als noch niet Hete verwachten, en alfo het leger van de vyand van
eenen brief aen de Staten Generael, en heeft gefchre- henne naburen af te wenden : en fo verre fy de felve Helven , nóch ook aen de Staten van Holland. Des immers
len of in lankheid , of afilaen , dat fy confequentelijk de
men is wetende fulke bequame antwoorde te geven, dat voorfz quartieren , die naeft God nergens anders op
fy redenen hebben om hem te houden voor Prince en trooil hebben , en de landen van Holland fo lange voor
Heere van defe landen, en de felve alfo met alle fijne een bolwerk hebben gedient, en als noch in toekomenmacht en middelen te befchermen , daer toe wy bede tijden foude dienen , fullen houden voor geabandontrouwen dat de Koninklijke Majelleyt van Engeland , neert , en te beförgen waer > dat den ondergank van de
volgens hare aenbiedinge en goede genegentheyd tot
quartieren
noch mede foude trekken 't verlies
van de andere
Provintien.
dek landen , ook hare hulpe en byftand , des aengefogt voorfz
wefende , niet fal weygeren.
En hebben de voorfz gedeputeerde ernflelijk gebeDat wy niet wilden ontkennen , maer bekennen feer
den ,dat hen bclieve de continuele diligentie die fy tot
geerne en vrymoedeli jk , de grote weldaden die alle de vervolgen defer fake doen , in 't goede te verftaen , als
Nederlanden , en byfonder Holland , en Zeeland , van herkomendc van den y ver die fy nebben tot verlollinge
fijne VorftelijkeG. hoogloftelijker memorien hebben van den lande, enominalder vlijt en getrouwigheyd
ontfangen, en dat fijne kinderen daer over gerecom- na te komen , de bevelen en lall van henne principalen.
penfeert en vergolden behoren te worden, en willen Biddende dat hen beheve op. alles goede en fpoedige reover fulks wel rondelijk verklaren , dat fo verre in de
macht vanden huyfe vanNaffau ware defe landen te folutie te nemen , en voor ogen te nemen 't verklaren
welk fijne V- G. hoogloftelijker memorien fo menigbefchermen, en dat de Grave Mauritius en de Princen 'traael
fo mondeling als fchriftelijk heeft gedaen, dat
en Princeflèn kinderen van fijne Vorilelijke Gen. daer defe landen hen met henne macht niet kofle befchermede fouden konnen worden gebenificeert , niet almen ,en datter geen behoudenifTe was , dan in de hulpe
leene geerne fouden fien, dat fy waren invredelijke
van Vrankrijk : en fo verre fijne V. G. ware in 't leven ,
pofldhc vanden lande van Holland, en Zeeland : fo
hy altijd niet op fijn commoditey t en voordeel, maer

Van *t Vervolg der Nederlandfe OoHogen*
op dê verfekertheyd van de landen heeft gefien , foude
fonder twijfel anders genen raed konnen geven , dan
hy gegeven heeft: en fo den Konink van Vrankrijk
niet anders dan met alle deProvintien begeert, te tracteren ', alfo uytgenomen Holland , en Zeeland , geen
Provintien in hen geheel en buyten de vreefe vanden
.vyarid zijn, foude ook geen fwarigheyd maken daer
toe te verftaen : en 't felve met alle mogelijke middelen te wege te brengen , als altijd geoordeeld hebbende ,dat daer op de befcherminge en de geheele verfe.
is
kertheyd beruftende

E^ontöefefaKcnotöDetet tebo&eten/ fo ïjcttöcn
öeboo2f5 Staten ban2&2a&an&7 nocD afgebeeld
bigt <Dottoj $cwum sjltoftommi / om aen öe %tmm
Staten «Benetacl/ en w 'tbtfwfost aen fce Staten
ban^oüano/ enEelanö/ te Rennen te gebenoenooo
banbelanöen/ en te berfoerten bat men be falie ban
a^2anftnjïifouïjeö02Decen/ feggenbe Dat befanc geen
lange bilap/ ncclj lanftfame pjoceöutenenuonoe lij;
ben. ^tjne pjooofttien aen öe Staten bani§QUano/
jjeeft ïp in bec felbec bergabeemge gebaen / en baec na
in öefei; boegen bp gefc&tfte obetgelebert.
Cbele/ Cectoaer.be/ 3©yfeboo?fiemge peeren.

defperatie, en kleyn vertrouwen op onfe disordren,
overvallen en overweldigt heeft : hier door is verloren
de fchone en machtige Provintie van Ylaenderen , fa
dat hen alle hare rijkdommen van fo fchone heerlijke
fteden niet meer en refteert dan alleen de ftad van Gent,
rontfomme van hare vyanden omringt en orhcingelt :
hier door is het Hartogdom van Braband ib verheert ,
en t'onder gekomen , dat men mach feggen dat'er maer
Antwerpen refteert , en dat fo overvallen van twee geweldige niet
legers vaninweynig
de vyanden
, dat'er
perijkelis
indien men
dagen
daer groot
in voorliet
, de
plaetfen die haren adem vai\de felve ftad fcheppen , gefchapen zijn te vallen in handen van de vyand, of als
dan daer mede voor de deure , d'ellende van den krijg
voor ogen : wat de beloften van de vyanden en aenlokkinge van de quaedwillige yet by alfulke grote gemeente van fo verfcheyden gefintheden fouden vermogen ?
laet ik uwer E. felver bedenken , hoedanig dat alfdan
denftant foude wefen van defe en andere Provintien,
als fy onverhoeds den vyand vidorieus in haer land en
fijne fchepen in haer havenen fouden fien en gevoelen ,
hebbe ik. liever te fwijgen dan veel daer af te fpreken «
dit zijn d'exempelen die ons 't voorgaende van het toekomende waerfchouwen en dreygen.
Indien dan dat'er nu E. Weerde , Voorfienïge Heeren, eenig gevoelen van fijn eygen perijkel en welvaert,
eenige trouwe tegens fijne bondgenoten , eenige afkeer
tegens den vyand, eenigen y ver tot de behoudenifie vanK
Gods Woord , fo vele fchone kerken , handhoudinge?
van onfe vryheyd > dankbaerheyd tegens God , ter we-*]
relt is : fo fullen de voorleden exempelen , fo vele verheerde fteden , fo vele vergoten bloeds , de toekomender'
periculen , de vrefe van den vyand , fo vele by ons vermogen :dat een yegeli jk immers by de tijden en experientie, die ook d'onwijfe leert, geleert en verwittigt
zijnde , alle particuliere refpe&en fal ter zijde fetten ,
fijnen naeften als hemfelven omhellcn en behertigen ,
alfo vernieuwen de lieflijke en heerlijke unie van Üytrecht, malkanderen in den armen nemen, en ramen en

Sjoporit^ \/ff Yn Heeren de Staten van Braband, doen hare
je&am bp i\l dienflwillige gebiedeniflè nefïens aenbiedinge van
Botm
hare genegentheyd en alle goede correfpondentie aen
Mlotta* uwer E. goede gratie. En al is 't fo dat fy alhier terverlum / ban gaderinge van mijnen Heeren de Generale Staten , hebenen öeben alfulke perfonen , die fy bequaem geacht hebben
vAn barent wegen volkomelijk te gelaften , als wéfende
Starn
jan 2B?a* gequalificeert om alle voorvallende faken in defe hanjan&/ ïn delinge te verrichten. So hebben fy niettemin nodig
jk berga* geacht , my daer en boven noch aen de Heeren Staten
van Holland , en Zeland , in 't byfonen diegen
elte, veerdi
Genera
fcelJMe»
jan
itn
&t&t
der
,
af
, om gelijk als des lands faken exten ban
naris
pen
traordi
gefcha
en geftelt zijn , en daerom geen
Rolland»
dilay noch langfameproceduren lijden konnen: Alfo
ook uwe E. om haer volkomelijk tequijten en teontlaften, van alle fWarigheden en inconvenienten , die
by gebreke van prompte refolutie foude mogen voorval en :wel ernftelijk voor ogen te ftellen den ellendigen en defolaten ftaet van de meeftendeel der Provintien ,de kleyne apparentie van betering , de periculen
van alle de andere landen , indien dat door 't geweld
van den vyand , langdurige ellende , defperatie van de
gemeente , eenige Provintien haer in nood bevindende >
quamen te nemen regens de goede intentie der geener
diefe gouverneren ; eenige refolutie die hier namaels
leed , en de generaliteyt feer fchadelijk foude wefen,
op dat ten aenfien fo van 't gene wat ons aenftaende is ,
als van de religie , de voorleden exempelen , en de gemene en particuliere periculen , fo veel by elke provintie , en by uwe E- infonderheyd fouden verwonnen
werden , dat fy haer met alle vlijt en neerftigheyd , fonder lange uytftel porren en bevlijtigen te haeften en accelereren derefolutie op de middelen die ons aengeboden worden , en die alleen refteren om ons te befchermen en bewaren voor 't geweld en moordadige tyrannye der Spangiaerden.
Het is de wereld kennelijk , hoe grote , hoe fchone ,
hoe bequame middelen, dat ons God in handen hadde
gegeven, omonfevryheydte handhaven, malkanderen voor den aenval onfer vyanden te befchermen , en
eyndelijk om onfe querele godfaliglijken begoft , eerlijken uyt te voeren,en gelukkelijk te voleyndigen,h.oe vele heerlijke contraden, verbonden en unien, dat wy onder malkanderen tot verfcheyden reyfen gecontracieert
en befworen hebben , en dat de oorfake waerom de
vruchten niet gevolgt zijn , hebben geweeft dat een
(Fd.19.)

fluyten niet particülicrlijk , maer generalijk , 't gene
men bevinden fal tot gemeen oorboor en profijt , dien—
ftelijk en nodig te zijn.
Mijne Heeren de Staten van Braband zijn hooglijk'
verheugt
geweeft,
van den Heere
de lahebbende
Pré uyt verftaen
de brievendoor
die 'thyrapport
heeft
overgelevert , van wegen der Koninklijker Majefteyt
van Vrankrijk, en van de Koninginne moeder , als dat
God de Heere der felver Koninks herte foude hebben
geroert , om de befcherminge en befchuttinge defer arme bedrukte Nederlanden , tegens 't geweld en moordadige tyrannye der Spangiaerden , aen te nemen , hebbende ten dien eynde afgeveerdigt de Heere van Pruneaux , om met de Generale Staten dien aengaende breder te communiceren en openinge te doen , van alfulke
articulen en conditien , op welke fy de voornoemde befcherminge mitsgaders
,
heerfchappye en fouverainiteyt , van defe landen foude willen aenvaerden.
En nademael dat dek faken ib langen tijd , in Co menige vergaderinge bygemeenen advijfè enbeftuytinge
van de Generale Staten , ookby rade en advijfe van fijne Excellentie hoogloffelijker gedachtenifle, niet alleen goed en raedfaem gevonden is geweeft , en geheeF
nodig tot bewaringe en confervatic van defe landen,
als wefende het eenig middel waer door de felve na

menfchelijk vernuft foude van 't geweld haersgemeene vyands konnen verloft worden : Maer is ook daei*
na fo vele gedaen en gevordert , dat de voorfz Generale
Staten op verfcheyden wijfen hare gedeputeerde ir*
Vrankrijk ten dien eynde gefonden hebben , en namentlijkookmedenade aflijvigheyd des wijlen hoogloffel. gedachtenifle, Hertogen van An jou, dat haer
yegelijke Provintie, 'haer particulier prefererende , niet foude gelieven de felve befcherminge aen te willen negeacht heeftop't gene dat haer nageburen en bondgeSolaten de voorfz Staten van Braband haer dunken
noten aengink, genoeg achtende dat de fchone belof- men.
ten in 't papier gefchreven, en niet dadelijk nagevolgt (onder corre&ie) dat fy , noch ook de Generale Staten »
en volbracht worden, waer uyt alfulke effetten zijn nochuwerE.ingeenderley wijle behoeven noch vergevolgt , dat de Provintien onder malkanderen in fchamogen daer van af te gaen , maer veel eer met alle mogelijke en verderffelijke
de • gelijke
middelenen
wegen 't, felve
in alderhaeften
en
vyand eerftmaelde
fteden jaloufien
die hem ingevallen
de mondzijn,
lagen,
naerftigheyd
te vervorderen
in fulker
voegen dat dele
onder fijn geweld brocht, en daer na de naeftgelegene landen in 't korte daer van eenige merkelijke hulpe en
Provintien , «enfdeels door geweld , eenfdcels door bvftand door Godes genade mogen genieten.
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Souden daerom haer dunken laten dat men 't felve d'een lijd de religie en exercitie der felver in Vrankrijk,
niet behoord te verfuy men noch uyt te ftellen , ten op- d'ander
heeft de felve noyt willen in verre landen buygemoficht van eenige fwarigheden die tot noch toe
lijden , in forama by den eenen fal de reSpangien
maer
ten
:
en
word
n
veertzijn, ofnochgemoveert foude
gehouden rworden , en alle perfonen,
ftate
in
geringe
alle fodanige fwarigheden onder den voet ftellen, al- van Wat gefintheyd of religie de felve zijn , in hare
leenlijk ogemerk nemen op den camperen , twijfelach- rufteen vrede blijven wonen, by den anderen word
landen , fchoutigén en periculofen ftaet defer Nederverft
and , misver- den gehelen ftaet verandert en bedorven , de Catholijmis
linge
onder
van
ken
wen alle oorfa
gehouden in flavernije en die van de religie , en al
trouwen, en jaloufien, en alfo malkanderen broeder- ke
wat wapenen gedragen heeft , tot eenen roof, moetlijk omhelfeneenfamelijker hand, en niet particulier- wil
, en moord overgegeven , en fo veel duyfenden
lijk ons begeven en t'onderwerpen , onder debefcher- buyten haer vaderland , en fteden , in ballingfchap en elchappye en fouverainiteyt van den Kojningenink,van heerf
lende van haer have en goed in vreemdelanden verVrankrijk.
Anders zijn wy feker en gewis te vallen eer korten
Ons gouvernement kan noch mag op defer maniere
daoen, indeylingeenfeheuringeonder malkanderen, jaegt.
niet langer duren noch beftaen , laet den alderminften
en confequentelijk onder de handen van onfe vyanden , onder
de gemeente vragen , hy fal roepen over een
onruineren ons felven , en verdervende moetwilliglijk
de
,
n
fen ftaet , het leven van fo vele duyfend menfehe
hooft , over een commandement, klagen over d'au&oin 't particulier haet ,
ritey t en juftitie , en 't gene dat hy
hope van fo vele fchone kerken en gemeenten , fo me-in fal
gemaend zijnde»
redene
de
in
wefen,
gedwongen
hy
t
toevluch
en
hope
nig vroom herte die haer uyterfte
defe vergaderinge en refolutie by uwe E. ten exemple in 't generael te loven en te prijfen.
Onfe ftatuy ten , onfe privilegiën refpe&ive , de navan anderen te nemen , geftelt hebben.
ture van defe landen zijn fulks , dat wy nu noch tot
ijker
Indien fijne Princelijke Excellentie hoogloffel
memorie, met fijn audboriteyt , (onderlinge voorfich- eenigen dagen konnen profpereren noch accorderen ,
en zy dat wy alle beley t en gedirigeert worden onder
tigheyd en wijsheyd , niet heeft konnen verhoeden, of 't
het bewind en commandement van een hooft en eenen
, hebben Prince.
felve ftuk gemoveert fcheuringe
de fwarigheden op 'tverliefen
van landen ,
veroorfaekt fo grote
d'Exempelen zijn noch vers en eenen yegelijk voor
van eenigheyd en eendrachtigheyd , en in alle de extrehebben
wat
,
vindende
zijn
nu
ons
wy
daer
ogen, van de tijden dat de landen verdeelt waren onmiteyten
der diverfe Heeren en regeringe , dat'er qualijk dag
wy voortaen te verwachten , berooft en ontbloot zijnde van fuiken hooft en ftierman , die door fijne grote er- noch maend in 't jaer paffeerde , fonder dat d'eene ftad
varentheyd en kennifle van faken pleeg alle tempeeften trachtede na 't verderf van d'andere, en d'eene Prodie ons over 't hooft waren hangende, af tekeeren en vintie oorlog
voerde ,tegens
den tijd dat de landen haer
federt d'andere.
te diverteren ?
Daer ter contrarie
Voorwaer indien hem de gelegentheyd en fmerte gelijkelijk onder 't gebied van den Hartog Philips den
begeven en onderworpen hebben , de felvan fijn wonde, delefteuure en dag van droevige ge- goedertieren
in
toegenomen en gewaffen zijn , dat
tijden
korte
ve
te
woorden
weynig
een
dachteniflè hadde toegelaten
konnen fpreken , wie is die daer twijftelt of volgens den fy gefloreert en geprofpereert hebben, in rijkdommen ,
y ver die hy tot den welvaert van de lande , en de vader- macht, neringe, trafhjke, en overvloed van alle dinlijke affectie die hy fijne kinderen en den huyfe van
gen, boven allede landen onder de Sonne. Vertrouwenvaftelijk , indien God Almachtig ons genade doet op
de
NafTauwas toedragende, hy foude begeert en gebeden hebben , gelijk hy voormaels tot Antwerpen in ge- dit ftuk eenfamenderhand gelijkelijk te refolveren, dat
lijken nood gedaen heeft , gene uure noch minute ver- de felve ook de ogen fijner barmhertigheyd nederflaenloren telaten gaen, fonder defe alle ander vaft en bon- de , fal hem onfer ontfermen , onfen vyand vernederen ,
dig te maken : wetende (gelijk hy noch opentlijk tot
wederom onder 't geverjagen
lande, den
diverfche reyfen verklaert heeft) datter niemand ter en diebieduyt
ouden, enfleur en profperitey t lavan eendenhooft
wereltenwas dan den Konink van Vrankrijk die defe
ten groeyen en toe nemen.
landen aenvaerdende , de felve tegens de Konink van
Ver foeken en bidden daerom uyt reden voorfchre- (Tol.
Spangien foude konnen bewaren , en hethuys van Naf- ven mijne Heeren de Staten van Braband , u E. dat
fau , niet alleenlijk in fijn grootheid maintineren, maer haer gelieve alle mogelijke vlijt en naerftigheyd
ook tot meerder ftaet verheffen.
te wenden , dat defe gewichtige refolutie fonLaet ons dan ons niet laten abuferen noch bedriegen , aen
der uytftel mach gevordert worden , en geene vormet eenige ydele of nieuwe hopen , die doch maer tijd- dere alliantie met eenige Koningen , Princen , of
verlies zijn , om den vyand den weg te banen om ons
, verfocht worden , fonder exprefie voorwete overvallen , en de gemeente tot revoltement oorfake landen
ten en confent van den Konink van Vrankrijk, maer
te geven, den Konink van Vranknjk om ons fijne aengt worden
gehaeftgeenvanbeneerfti
alleenlij
gefochte en aengebeden hulpe en byftand te ontrekke n dient
men
, daer ,toe't gene
defe alliantie
tot kverfterkin
vyandfehap tegens ons als tegens ongeftadigeenlicht- ook foude mogen verfoeken de Majefteyt van Engeveerdige menfehen aen te nemen , en ons felven met alle
van
land , principalijk door interceffie en middel
onfenakomelingenteprecipitereninde uytterfte ruine den Konink
Vrankrijk , en dat dies te meer
van
en bederveniffe.
, dat de felve alliantie niet is gefchied buyten haren
Daer zijn maer tweewegen, gelijk 't felve wijlen fij- wil: maer met haren exprefie confentc, en wille, als
ne Excellentie dikmael heeft vertoont , den eenen na
Vrankrijk , den anderen na Spangien. De differentie daer toe geprefenteert hebbende, tot diverfe reyfen eenfdéels van de koften te vervallen en te len.beta„
tuflehendefe twee is fo groot > als tuffchen de dood , en
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vanVorder
Brabandfo ,hebben'my
gelaft uwedaerenboven
E. ernftelijk dete Heeren
vermanenStaten
den
uytterften nood defer hoger benaatheid der ftad van
Gent , en grote apparentie van de befluytingè van de
Reviere , en ftad van Antwerpen , en te vermeeren de
folemnele geloften die van Gent gedaen , en alfo te vervorderen en weerdig te houden, haeraenpartenaendeel om het voorfz Leger in State tebrengen,gedenkendedat aen het ontiet der felverftede gelegen is het redres van de faken van Braband, en Vlaenderen. Die
anderfmts gefchapen zijn van alle onfe Landfaten te komen ni confufie en difordre: verklarende van haren wegen, hoe wel dat fy oorfake hebben haerhooglijkte
beklagen, als hebbende nu fo lange tijd gedragen alle de
Iaften en gewelt van den vyand , befloten zijnde binnen
de muren van Antwerpen, en bedwongen te vervallen
ien te betalen alle de koften van de omliggende garnifoenen , dat fy dien niet tegenftaende verhopen in geene gebreke te welen , om de goede ftad van Gent te ontfetten.
Bidden en verfoeken daeronl u E- op defe poin&en ,
conform de nood van de lande, rypelijk te lettenen
vruchtbaerlijk te refolveren, gedenkende dat dit het
uytterfte efïört is , dat den brand die in huys is niet toe
laetdatmen een gemeene pas gae, maerdat hen een yegelijk extraordinare everture en fpoedige , om water
by de hand te brengen , en het vier te bluften. Sonder
welkwy niet konnennoch mogen ontgaen d'uytterfte defolatie » en de handen van onfe vyanden , verklarende van wegen die van Braband , dat fy niet fparen
{uilen noch geit , lijf en bloed : maer alles gewilliglijken opfetten en wagen voor de confervatie van de gemeene vryheid, quytinge van haren eed en geloften ,
indien dat fymaer trouwelijk ('t welk fy vaftelijk verhopen) door haer bondgenoten en uwe E. infonderheid
gelècundeert en geholpen worden , en de refolutien
dienende tot verfekeringe van haer en alle d'andere Provintien, fonder langer vertoeven gelpoedicht en gehaeftïcht worden.

€eninc öagen te ten/ nam<mtïtj& fem eerftcn
«^itemlms/ Jjatiöert öe oetfêpmeecöe Uan öe fta&
6an 25?uf?el/ aen öe booznoemöe Staten ban #oi?
ïanö/ tn ^elanö/ onecgegefcen öefe nafcohjenöe fe
monflrantie en bettomrtge*
Icantte MYn Heeren , by fo verre het toequame uyt oorfaken van een onmogelijkheid om doen, dat wy niet
pan tuegen werden gefecoureei t en ontfèt , of dat wy door een onlueerOe
vermijdelijke nood gedwongen werden , ons t'onderlïaö ban
te?u)|ci / worpen de tirannije, en afgrijfelijke flavernije der Spanjeö am en giaerden, of te famen jammerlijken t'onder te gaen , in
pergegc*Zie defe vermaerde ftad van Brunei : wy fouden den Heere
am
pen
biddenom zijne gratie en genade , dat hy ons met ge il^ecrm
Staten dultfoude laten verdragende conditie, daer onder hy
ons door zijne fecreéte, en nochtans rechtveerdige
lans.
voorfichticheid en oordeel foude geworpen en geflagen hebben , en fouden geene gerechte oorfake hebben , yemanden te befchuldigen dan ons felven : om
datwy niet genoeg weerdiglijken hebben bekent-, en
waergenonaen de weldaed die ons God gedaen heeft ,
van ons gegeven te hebben d'exercit ie van de ware religie ,onfe vryheid en 't gebruy k van onfen privilegiën,
door het toedoen, arbeid, middel,wijsheid en voorfichticheid van wijlen hoogloffelijker memotien mijne
Heere de Prince van Orangien , den welken Prins wy,
poch onfe nacomelingen niet genoeg fouden konnen
loven, danken en prijfen, en louden geene reden hebben ons te beklagen over de wreetheid der geéndér,
die ons op fetten ter genade onfer dodelijke vyanden,
of over de ondankbaerheid van den genen die in hare
uytterfte nood van ons fo vele weldaden hebben ontfangen , en nu voor vergeldinge (ons mogende verloffen) verlaten tot eenen roof van onfe, en hare vyanden. Maer als wy wel infien en letten opdeopeninge
van de aengeboden goede hulpe van een fo groteen
machtigen Prince, als is den Konink van Vrankrijk> die
wy felver niet hadden verhoopt noch verwacht , en dat
de felve nu ons ontbreekt en vruchteloos gemaekt
word, door uwe E. lange vertrekken en ongerefolveertheden, die ons geene minder ondergank fullen
veroorfaken dan het weygeren felf van de voorfz hulpe,
III. Deel. I.Stuk

't felve doet ons gevoelen dat wy hebben goede recht*
veerdige oorfake en feer goede redenen ons over uwer
E. te beklagen , welke reden met recht ook daerom alle .
de. weerelt beroeren over ons medelijden te heb ben, hoe
vele te meer dan behoren uwer E. hem te bewegen ,
als fy indachtig worden en gedenken, decugt en het
groot geluk 't welk uwer E. dqprons hebben ontfangenèn genoten* en door onfe kloekmoedige executie
van uwe raden en advijfen , by ons ten eyndegebragt
door Onfe gerefolveerde affeétie tot uwe confervatie :
het mag uwe E. gedenken in wat gevaer fy gekomen
waren na het innemen vanHaerlem; en noch meer na
het
veroveren
van alle uwe
Eylanden
Zeland , u'ytgenomen
alleenlijken
het Eyland
van van
Walcheren.
Byfonder na dat de Stad van Zierikzee overgegeven was ,
in handen der geener die doe ter tijd uwe vyanden waren ,en uwer E. gekomen zijn iri iulke verlopen huyshoudinge met Engeland, dat uwe E. principaelfte hoofden daer uyt waren gebannen , en in eftedle hadden hen
de Engelfe
tegen unood
luyden
■ Gedenkt
Heeren
in fuiken
onfergewapent
vromicheid,
en hoe mijn
dat
wy door een fulke kloeke en voor ü luyden nodige refolutie wy
5
ons niet alleenlijken hebben wedergeftelt
tegen uwe vyanden , maer hebben ook op óns getrokken den geheelen laft der oorloge, en hebben niet alleen verloft uwe E. en den genen die van alle fyden van
uwe vyanden waren benaut: maer ook mijnen Heeren, den genen die als doen waren ver jaegt en vervolgt,
of onder de tirannige handen der Spangiaerden , die
door ons hebben weder gekregen hunne vryheid der
confeientie, en van haren perfonen , van de welke wy
niet éy fchen eenig reftoir van 't gene des wy hen hebben gedaen, dan bidden alleenlijk dat fy ons conferveren het gene 't welk wy door onfe vromicheyt verkregen hebben: En Hóewei dat wy uyt onseygen ingeven en beroeren , van alle tijden genoeg genegen
hadden geweeft te foeken de middelen om u luyden te
verloflen , fö door de algemeene vrundfehap , die wy
droegen tot alle de landen : als ook uyt eene particulire aflecTrie die wy altijds toegedragen hebben der vromicheid van mijne voorfz Heere den Prince van Orangien, uluyder hooft en wijfe leytfman. Soift nochtans dat uwe E. aen ons gehouden raden uyt Middelburg door Tohan Teron (die ons de middelen licht
maèkten ) fo verre in ons hebben ontfteeken het bedekt
vier , dut op eene tijd de vlamme daer af haer fo grof en
klaer heeft getoont , dat fy u luyden heeft gedient voor
eenlieht, en heeft fulks verlicht dat uwe E. daer door
zijn getrokken uyt de diepe duyfternifle: uwer E. weten wie die afiiftenten ën hulpe van dek heylfamen
raed voor het geheel land zijn geweeft, en nochtans
een vorderinge van onfen ondergank, byaldienuwer
E. hen onfer niet en ontfermen. Die ons feyden en raden
met wijlen hoogloffelijker memoden zijne Excellentie,
dat wy fouden doen vangen den raed van State, als wefende net eenig middel om daer mede dên Spangiaerden
zijne vleugelen te korten : het is uwer E. niet onbekent»
dattet zijn geweeft diegedeputeerde van Holland, en
van Zeland, wy weten als noch hare namen wel : En fy
zijn noch voor het meeftendeel onder uwer E.indachtig
van de refolutie die als doen genomen worde , en hebben ook alfhoch eenige Onder ons, die hoewel fy in der
waerheid in den voorfz raed niet zijn geweeft, nochtans zijnde felve daer fo na by geweeft , datfydietijdinge van den voorfz refolutie wel haeft wiften te vernemen. Gedenkt mijn Heeren de gelofte die gy ons te
dier tijd hebt gedaen, de welke wy als nu van u luyden
verfoeken volbragt en geeffeétueert te werden , niet
hier om dat wy verwonnen zijn met paüie tot den Konink van Vrankrijk, aen den welken wy geenfints zijn
verbonden, dan door defe lefte zijne aenbiedinge en
prefentatie , of om dat wy verachten andere genoegfame hulpe fo ons die van elders worden geprefenteert»
en om dat wy die niet willig en gereet foude zijn aen
te nemen, by fo verre uwer E. Óns éenigc andere
prefenteerden , daer door wy nochtans gheholpen
worden : maer het is niemant onbekent, dat wy
van alle oorden zijn ontfeyt geweeft , het welke wy
moeten geloven gefchiet en toegekomen te zijn,
niet by gebreke van goede wille , diemen t'onfwaei £
heeft gedragen , of door verachtitige van onfe condi-
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nde Bovanekde menfehen,
Het Negentiemiddelen

hem felven
tie- maer hierom,dat alle d'ander Princen by
beter en hegevoelende hunne onmogentheid , hebben
pretext t'ontfeggen
ter geacht ons onder cenig ander,all
heeft denKonnen
beke
te
ne macht macht hem te een
dan hare kley
tegens de
en
ftell
de
nink dan Vrankrijk
die commodiKonink van Spangien, hy heeft alleene
c.
tevten die gefegentheyt zijv.der landen om den yyan
benemen alle zij.met der yl en op een? bot of tijd te orit
eytby alle anauft
commoditeyten,hy heeft alleene
der Chnftenen,
ntat
en Pote
dere Koningen, Princen , tfch
en yerftam
ond
verb
,
ap
vrun
n
allee
t
heid , hy heef
t alleer
heef
hy
met de andere Princen, en Republijken,
!
t
het geld om alfulke oorloge te voeren , hy heef en alleehy
den willeom ons met genoegfame macht te help
heeft alleen de middelen om onsteconferveren,ny heeft
alleen den middel om ons een eeuwigen peys te verkrijgen Ter contrarie alle d'ander Princen, wat hulpe ly by
brenoen,die kan ons niet vorder dienen,noch te bate ko
houts, om t'onderhouder
inent dan voor een weynigons
fal verteeren en brengei
brandende het vier, 't welk
en ongetot aflche. Men fey t datter incommoditey ten :mae
r hei
alfo
het
is
dérr
Sijn
ten,
tnakken zijn te vei wach
van
ftaet
den
in
en
word
elt
ftaettoe den genen die geft
te beraden en regerïngë, daer tegens te voorden en dienwoo
rteren ten beften het mogelijk wefen faJnffer tege
delijk of mag daer meerder inconvei lient zijn, of vergelijken by't gene daer in dat gevallen zijn , die gene die
zijn onder de handen van den Spangiaerdenriïïer eènige
gedaente van wreetheid der welker fy met der tijd nier
lullen onderworpen worden ? en of hem alle de werelt
der felverkofte ontmijden, en daer af bevryden , wat
voor een onfchuld fullen mogen nemen die van Bruffel, Holland, enZeland ? datmen confiderere der ftand
van Metz en Carnerijk, den onfen en kan nietargei
worden, maer met redenen vele beter , en datmen daertegen als nu vergelijke de tirannije der Spangiaerder,
met de fubjedlie van die van Metz, Thou, en Verdun
(die van de religie in Vrankrijk) zijn van defeadvyfe dat
het eenig middel in Vrankrijk, en in defe Nederlanden
te conferveren , is die vereeninge van defe twe Staten
het inconvenient dan ter contrarie is fel ver niet meerder
voor hen en voor ons dan te overkomen met den Konink van Vrankrijk , alfmen fpi eekt van de armen ftaer
der ftad van Gent als dan wort verhaelt de faute by haei
gedaen:om daer mede te excuferen dat fy niet wort ont~
let en gefecoureert , maer in fo verre wy worden verlaten,fal het niet dienen die vanGent,voor een waerachtige juftificatie datd'excufatien die worden geallegeert,
anders riet zijn dan pretexten van hypoci yfije ? wai r
Wat machmen van onsen onfe gelijke feggen?hebben wy
ons ineeniger manieren afgefcheyden van de generali
teyt? hebben wy niet altijd ondei hoi ig en onderdanig
geweeft , den bevelen van zijne excellentie en van den
Staten fhebben wy gehad of gemaekt particuliere travaten? hebben wy eenig beftand met de vyand gemaekthebben wy by ons felven alleen en fonder advijs van de
Generale Staten gefonden aen eenige vreemde Heeren?
en zijn wy niet geweeft de eerfte die ons daer tegen hebbengeopponeért ? die hen berifpt en met woorden gefcholden hebben f! en dien niet tegenftaende , zijnwy
ook niet geweeft alleen de geene die hen hebben geconferveert ? hebben wy niet immers ten minften met onfe
conftantie feer veel perfonen gefterkt , ja èenige wel
van de principaelfte diebegonftenhentebevrefen,en
verflaen door de brieven van den Pi ince van Simey, om
der gemeente wille : wat oorfake hebben dan uwer E.
om ons te verlaten in defen nood? mijn Heeren wilt
doch aenfien en wel letten op 't gene datter haeft navolgen fal onfe geheelen ondergank fijt gedachtig : en
overdenkt dat gyluyden niet meer hebt (hoewel tot onfe groot leetwefen ) den wijfen en vroomen Leytfman :
Ghy hebt ook niet meer fo vele vroome Kapiteynen en
Soldaten die u dienden om zi jnent wille. de affeftien van
den volken en gemeente die hem uyttermaten beminden-en zijn op u luyden niet getranstereert.-Noch fullen
ook in der eeuwicheid tot u luyden alfo toegedragen
worden , en daerom wilt u niet vermeeten te doen 't
geen 't welk zijne Excellentie
en heeft, en daer
door, en voorts vervolgens fullegeda
n uwe Emogen oordeelen ,. wat
els toek
omen,-,.-.fal : en1 al fton
- ~ hen
— hier« nama
"«.iauo
tucbuu
mm,;t
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uwe E. mogen geloven dat
God nimmermeer fulke ondankbaerheid fal ongeftrafc
laten: voor fo veel ons aengaet, wy zijn in alle gevalle en
te doen al 't gene dar
gereïolveert
toekomfte luyden,
tegen
het vaderland beminnende,
en getrouwe
t^oede alle
Dehoren te doen. Alleenlijk bidden wy uwe E. anderewerf defe goede occaiie niet te willen voorby laten
gaen, maer te willen voorfien op 't gene 't welke men
'hier namaels fal mogen feggen, en doen, ten refpecre en
aenfien der geener die'tfelve fullen belet hebben, en
meynen met den vuyft flechtelijk en alleen tegen te
ftaen. Onderftont gefchreven by my Penfionaris , van
ondertekent
was^Acrffsnt.
we^en en uyt lafte der ftad BrufTel. En C.

28. ^fitifjufti in öc bcc^
anoB
D^eb
peeren benStaten «ftenecael/ Doo?
ngecmbet dabben
gaöeci
iMce gebeputeerbe ook bo»m boen öefe nabolgenbe pjo=
tcflatic ctt remonftrantte/ bieb? bc felbe Staten <©e*
/ecael oor in be bergabertrtge ban bte Staten ban
l^ollanb gefonben té gettieeft*
AErgefien
der befloten
Stede vanis j^10"'
Jent , die denietjammerlijke
alleen over geftalteniflè
alle zijden nau
pjoun Irt
va- 1 den vyand maer ook ganfeh onverfien van alle eete- ban toegxït
t &!* ban
van Vlaenderen,uy
: de gedeputeerden
'ijke
machtproviande
en au&orifatie
en diverfe klagelijke
brieven van JjJJ^Jf
haerluyder meefteren , veribeken inftantelijk aen u luy - o^ecgelJ*
den mijn Heeren de Generale Staten der vereenigde^ttinDe
Nederlandfe Provintien, fo fy tot verfcheyden male ge- JJJ??^
daen hebben , dat uwe E. en eiken van dier gelieve j^cen
laerftelijk te vorderen, de ontlegeringe of immers het Staren
gefwo- Jp""*8"
van de onlangs
het uyt wijfenbeloften
ftede,
fecours
ren Uniederen felver
verbond
, enna particuliere
augufl*

dien aengaende gedaen : anderfints die van Gent ver- 1584.
klaren en protefteren, dat fy van hare bondgenoten verlaten zijnde , en noy t het minfte fecours ontfangen hebbende, bedwongen fullen zijn t'haren grote i leetwefen ,en fchade van degeneraliteyttedoen, 't gene fy
anderfints niet gaerne doen fouden , daer van God hun
behoede.
En want apparentelij k de voornoemde ontlegeringe
niet fal gevoegelijk konnen gefchieden , noch die van
Gent getrooft en geanimeert worden langer te houden,
ten fy vaften trooft hebbende van fêker fecours: de
voornoemde gedeputeerden , bidden en verfoeken ootmoeddijk, dat uwer E. boven de gereetfehap die gemaekt word tot het voornoemde ontfet. willen ten eerden refolvei en op de propoütie henluyden onlangs geIaën by den Heere vanPruneauxAmbafTadeiir des Konings van Vrankrijk , en gefamentli jk alle de Provintien
-vilden begeven onder de gehoói faemheid van zijne
Majefteyt van Vrankrijk, en die aennemen voor Sou»
/erain Heere.
Hartog,en
Grave religie,
refpec"tivehjk,metcon~
lërvatie
der ware
Chriftelijke
de oude privilegiën en vryheden van eiker provintien, Committeren
en fenden herwaerts over eenen Gouverneur , en Stadhouder Generael de Staten aengenaem, eneenige andere redelijke conditien en befpreken totdienfte van zijne
Ma jefteyt en fekerheid van den landen dienende.
Van welke goede en fpoedige refolutie die van Gent,
geadverteert wefende , is te verhopen dat fy daer door
veroorfaekt fullen zijn patientelijker en obftinatertè
harderen in haerluyden armoede, verwachtende het fed'eenigfte
wetende dattet
en
verloffinge,
fekere felve
na God vin haerluyden
middelcoursishen toegefeyt,wel
dat fy qualijk by ander middel fullen konnen gefècoureert, vele min ontlegert worden , tegen eenen fo geweldigen vyandDaer ter contrarie 't felve kan lichtelijk gefchieden
by middel van denKonink van Vrankrijk,die niet alleen Sefemrf
die van Gent fal konnen ontfetten: maer alle de Provin- öe tatl(ie
boojtge*
bevryden en ontflaen van alle RX»
t'famen
tien
de laften
van gewiffelik
den oorloge.
Ten welken eynde uwer E. fal gelieven rijpelijk te tjneeni&pt
letten op de navolgende redenen.
pgobfniiert
confidererenk het geftadig oordeel dat Ie öetoc*
k is te van
vanEerltelij
defen handel
Vrankrij gehad heeft, mijn Hee- SJ/jJJ
re de Prince van Orangien hoger gedachteniflè, die beft fioninft
dat *>an
ftaet, wille en macht van alle de nabuheeft ,den
gekent
ren
Princen
desgelijks de middelen en nood van defe JjJJjJJT
het' niet toe te komen noch te gefchieden by toedoen enj landen , en heeft beter voorfien en voorfey t het gene im,
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dat airede gebéurt is , en fal gebeuren in defe landen , merkelijk gevaer,of ten minften in een eeuwige oorlog:
dan alle andere menfchen.
ter contrarie den Konink van Vrankrijk , blijvende viSijngoedgunftigheyd en getrouwigheyd tegen defe ftorieus , fo met der hulpe Gods de apparentie groot is ,
landen , is bekent tot den leften adem van fijn leven , en aengefien fijn macht , het groot getal'van krijgsluyden
is by na over al bekent dat alle de verheien ons over- die hyt'fijnder wille en bevele heeft, en het geriefvan
komen zijn , om dat men fijn raed niet gelooft heeft , de gelegentheyd van fijn land , daer door hy kan belet
en daerom is te vrefen dat den val en ruine van de refte ten alle fecours, komende fo van Spangien als van Italië,
van de landen niet volge , fo fijn Vorftelijke Gena- en het overfenden van geld , brieven , en intelligentie ,
de voorfeyd
't en zy daer, isinalleen
redelijk
voorfiendiezyde. dit land fal in der eeuwigheyd genieten eenen gelukkiDe
Konink heeft
van ?Vrankrijk
de Prince
gen en blijden Vrede.
middelen heeft om de paiTagie van alle proviande te En alfo de Provintien verbonden zijn gelijkelijk d'een
fluyten , en dienvolgende hy ontwijfelijk den vyand den anderen te befchermen , het is billijk datdeongehet veld fal doen ruymen door hongers-nood , en ter- fchende Provintien ook geerne bewilligen alle billijke
ftonddaernade fteden dwingen by geweld en honger conditien:door middel van den welken d'andereProviniïch over te geven , enby defen middel fal in korte tijd tien fouden geholpen zijn : daer toe gevoegt dat het té
den oorlog uyt defe landen verdrijven.
duchten is, dat op komende eenige weygeringe gefchieIndien een ander Prince, wie hy ook zy, en wat macht de j een forgelijke fcheydinge tuffchen den Provintien ,gecaufeert eenfdeels door onvriendfchap , eenfhy ook hebbe,aenneemt de befchermeniilè van defe landeels door wanhope van hun felve niet te konnen verden hy
, fal d'oorlog niet konnen voeren dan binnen ons
ingewand , en kan den vyand nietbefpringen 'ten zy hy loflèn van 't geweld des vyands , 't welk gefchiedende ,
ons trede op het lijf: ter contrarie Vrankrijk, beginnende fouden navolgen eenen ganfchen val en feker ruine , om
de oorlog van de frontieren van Artois , en Henegou- niet alleene van de Provintien aireede fo feer gequeft en
wen, ontledigt ons ganfchelijk van 't gewichte der oor- gefchonden , maer oök dat de genen , die noch geheel
loge, die van ons werpende , eenfdeels op fijn eygen zijn , fouden vallen in groot perijkel en gevaar.
landen , en eenfdeels op de genen van onfe vyanden.
En want vele fichfonderen (en te rechte) op'tftuk
van
de religie , men laet een yeder bedenken wat grote
d'Andere Princen hebben middel d'oorloge t'onderhouden voor eenige jaren : maer de Konink van Vrank- vorderingeinde religie gedaen hebben, die hier voormaels-gevolgt hebbende hun byfondere raed fiage neerrijk heeft
,
alleen den middel die t'onderhouden fo lang
laten hebben den raed van fijne V-G-fo datter een yeder
ais 't hem believen fal.
,
Een van de meefte periculèn die defe landen drey- wel bedenken kan , dat de Konink van Vrankrijk latengen , is al te grote familiaritey t van den koopluyden en
de fijn eygen natuurlijke onderfaten genieten de religie,
bootsgefellen , met den Spangiaerden , gelproten uyt met meer redenen falhy onsfachtertradteren., die ons
den koophandel , daer van het volk feyd dat men niet felve fijne Majeft. gewilliglijk overgegeven , en die aireede folange in de poflefiie der religie zijn, en die fulks
fonder kan , om dat men geen middel heeft , de bootsfoude
mogen befpreken j fo hier voormaels gedaen is
gefellen die in groten menigten in defe landen zijn elmet
den
felven Konink by die van Polen.
ders te gebruyken ; maer een groot Prince fulks als is
den Konink van Vrankrijk , fal niet mangelen alle jaSo verre als'traekt de Privilegiën en vryheden des
ren een grote toeruftinge ter zee te doen : door middel Iands , men moet geen exempel nemen op eenige radevan den welken fullen niet alleen gebruykt worden de
re, dan op de Provintien felve, die fich tot de Krone bygevoegt
hebben,als Daulphine,Provence,en Brittainge,
bootfgefellemmaer fullen ook liever aengrijpen defe occafie , om dat meer hope van profijt te doen , gelegen is dewelke noch huydendaegs genieten van den felven
in de oorlog dan in de ordinaris navigatie , want hoe- privilegiën en vryheden, die fy van allen ouder tijden
wel fyalle niet mede deelen van fo groot gewin , noch- genoten hebben: en die fy genoten ten tijden van de felve toevoeginge, navolgens den eed, de felve byden
tans fyfullen 't al hopen.
De felve fcheepsruftinge kan niet gefchieden dan Konink en fijne voorfaten gedaen, in der voegen dat tot
met grote koften , fo dat de penningen die daer toe ful- nu toe geen lichtinge van contributien aldaer gedaen
len hefteed werden, fullen in 't land blijven. En hoe- worden, dan by confente van den Staten.
Sommige vrefen dat de Konink van Vrankrijk , hebwel dat het land een deel van dien fal gedogen , nochbende eenige van onfe fteden , die overleveren mochte
tans het fal niet konnen gefchieden } of daer fal van des
Koninks wegen , allen uytnemende grote koft gedaen den Konink van Spangien: maer die kennen de nature
worden.
niet alleen van eenen fo groten Konink , maer ook niet
Een van de laften die de landen 't aldërfwaerfte vandealderminften, den welke noyt in'therte quam
fchiinentezijn, om de navigatie, is de impofitie die fuik een fno ftuk uyt te rechten. Daer toe gevoegt dat
gelicht word op den Sond , maer indien den Hartog wy daer toe noyt eenige oorfake gegeven hebben, en
van Al ve , door 't fenden van een enkel bode , heeft wel den Konink van fijnent wegen heeft daer toe ook geen
de macht gehad de felve impofitie af te doen , hoe veel oorfaken, noch ook om dén Konink va n Spangien te (fol. 22-)
te meer fal den Konink van Vrankrijk , 't felve konnen vrefen, door fijn macht, nochte hem lief te hebbennendoen door fijn Ambafiadeur, fb wel uyt redenen van gemerkt de entreprinfeby den felven Konink van Spanfijn auctor iteyt,als door de vriendfehap die oyt geweeft
gien aengegrepën , felfs van defen jare tegens de prinheeft tuffchen de Krone van Vrankrijk,enDenemarken.
cipale fteden van Provence , 't welk den Konink van
De langdurigheyd van den oorlog en gewichte van Vrankrijk niet onbekentisi .
Anderen vrefen dat hy wefende meefter enabfoluyt
die, heeft de Staten gedwongen grote lichtingen van
krijgsluyden , en impofitie op de gemeente te ttellen , Heere, hy defe Provintien mochte verdrukken : maer
dewelke hoewel het volk gaeme gedragen heeft, fb nadien dat hy niet verdrukten heeft Daulphine , Provenceen
, Brittange , daer is geen apparentie , dat hy de
is 't nochtans goed öm merken dat met lankheyd van
tijden defen laft foude menige feer fwaer dunken, en in- wille heeft fulks te doen in dek landen , en of hy fchoon
dien den vyand (na dat hyBraband en Vlaenderen fal de wille hadde , de macht mochte hem gebreken , niet
t'ondergebracht hebben , fb hy fal doen , fonder de genoeg volks van oorlog hebbende , om in alle de grote
voorfz affiftentie) quame van de zijde vanGelre, en fteden garnifoen te leggen, verre van daer dat hy der alUytrecht in te vallen , hy foude doen cefferen meeft alfoude konnen leggen
, en of fchoon
fo ware
('t welkis
le de contributien , en oorfaken geven van oproer aen niet omwaerfchijnelijk
is , gemerkt
de Konink
vermaert
vele , die van fuiken laft wel fouden willen ontfiagen felfs by die van de religie fijn woord te houden) datmen
Wefen.
foudetanskomen
tot een vanuy Vrankrijk,nimmerrneer
terfte verdrukkinge:So is't
dat de Konink
fal nochkonBy defen middel van Vrankrijk foude het land op
nen geraken tot het tiende deel derSpaenfe tyrannye>
eenen fprong verfekert en ontlaft blijven, en foude alfo een nieu aengerecht wederom ontfangen , en ter geenderhande oorfaken hebbende om ons lijf en goed
€ontrarie weygerende defen byftand , waer te duch- te nemen , en dat hy altijd begeren fal de landen en fteden ,die hem onderdanig fullen wefen rijk te maken,
ten dat de gemeente door lankheyd van tijden foude
qualijk af nemen,dat de regeerders van den landen mid- om daer van fecours en hulpe te trekken , fo gefchied te
del gehad hebbende om 't land te ontlaften, 't felve niet MetzenCamerijk.
Ter contrarie de Spangiaerden fullen ons nemen het
fouden
gedaen I.Stuk.
hebben , maer 't land geworpen ineen
HL Deel.
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n de landen
leven , goederen , eeren , en religie , fy fulle
en : want
Indi
ohdér hen dey len , fo fy gedaen hebben in
s hen
egen
indien fyfo mishandelt hebben de gene diet
niet aerebelleert hadden, wat lullen fy doen die afge?
gien
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Wy^lbbrjtf
E Dele
hebbenMogende
uwer E.j Wijfe,
Milhve voorfieni
van denge6. Heeren.
defer maendj^gCn^|
Septembris op den 7. der fel ver ontfangen , mitsgaders pjotiintia»
diverfche by gevoegde ftukken , roerende de fake van I«n ljo»c
Vrankrijk , met lart dat wy binnen drie dagen na de re- J^7^J§|J
ceptie van dien uwer E. fchriftelijk fouden adverteren eaj)ei:(j ^
wat ons in oprechter en goeder confeientie , ten mee- öan be re»
ftendienfte, welvaren, en verfekertheyd van den lan- failnge/
de, bedunken lbude dat in deièlve fake behoort ge- &0o| lafl
daen te worden , en wat redenen, motiven en confide- ban be
ratien ons tot den fel ven advijfe foude bewegen. ^ta^nr
Volgende 't welk de voorfchreve ftukken by ons ge- ^f0/opöé
vifiteert , en de drie collegien tot meermalen te famen tjanbeimge
daer op vergadert geweeft 2ijnde , hebben eendrachte- wet
lijk , en al uyt eenen monde gerefolveeit en eeadvi- c«^
feert , dat al is 't fo dat d'overgevinge defer landen onder de macht des Koninks van Vrankrijk, defelve landen fchijnen geftelt te worden in groot perijkel van
hare vryheyd , privilegiën en gerechtigheden te mogen verliefen : nochtans aenmerkende den uyterltetl
nood daer in de landen zijn , en noch meer en meer gefchapen zijn te komen , ons tot behoudinge van den
lande hoognodig dunkt , dat men de aliantie en begonnen handelinge met Vrankrijk niet behoord te verwerpen* maer de felve met alder diligentie te vorderen,
endefe landen by de Krone van Vrankrijk te voegen,
onder alfulke redelijke conditien als tot confervatie van
de ware religie ,de verfekeringe van des lands vryheyd ,
en privilegiën beft fullen dienen.
En want dekortheyd des tijds ons niet toelaet lange te difcoureren op de redenen en motiven die ons daer
toe bewegen: So hebben wy goed bevonden 't principaelfte van dien hier aen te tekenen , ons gedragende
voorts tot 't gene by die van Braband , en Vlaenderen ,
dien aengaende in 't lange gedifcoureert en ons by uwer
E. overfonden is geweeft.
In den eerften , hebben wy voor ogen genomen de
leflè, die by fijne Princelijke -Excellentie hoger memorien den Staten in 't generael en particulier , fo dikwil.s voorgehouden is, dat om tot een eyndevandefd
verdrietige oorlog te komen , niet dan drie wegen voor
handen waren.
Daer van de eerfte is , ofwy metonfe ey gen midden
len ons fouden laten dunken de felve tot een goed eynde te mogen brengen.
De tweede , dat wy met den Konink van Spangieri
die wy afgefworen , en m fo veel manieren geoffenfeert
hebben , wederom fouden vereenigt en verlbent moEngendeworden.
derde , dat wy vreemde of uytlandfche hulpe
fouden moeten roepen.
Aengaende den voorfz eerften weg dunkt ons in goede conlcientie niet mogelijk te wefen na menfehen oordeeldat
, wy met onfe eygen middelen d'oorlog mogen
continueren of vervolgen, men laet ftaen fulks tot een
goed eynde te brengen.
So door de dagel'ijkfeervarentheyd uwer E. beter
bekend is , dan wy konnen gefeggen , dat ons de fondamentendaer
,
een goede regeringe of politie op getim>
mert moet Wefen , ontbreken : als te weten , eendrachtigheyd in 't refolveren, en de gehoorfaemheyd van
't volbrengen van 't gene dat'er gerefolveeit is , fonder
dewelke nochtans geen regeringe mag beftaen.
Daer by gevoegt dat alwaer de regeringe ten
beften gedrefleert, en 't tand van goede Hoofden*
Regenten , Capiteynen-, en (bldaten verfien (daer
uwer E' beft weet hoe veel daer aen gebreekt) de
middelen of macht van den lande, fo kleyn fchijnen te wefen , dat die nimmermeer tot den oorlog
mogen genoeg doen , tegens den aldermachtigften
en geweWigften vyand van Chriftenrijk , die by alle Potentaten ontfien word.
Alfo men met der daed niet dan al te veel gefien heeft
en als noch fien mag, dat'er niet een plaetfe by den
vyand belegert zijnde , by ons met der macht ontfet en
verloft mag worden.
Geconlidereert noch , dat genoeg geheel Brabanden
Vlaenderen , by den vyand belegert , by ons niet ontfet ,en daer door verloren zijnde , des vyands middelen
grotelijks
en d'onfe
worden ,vanja
anders
nietgefterkt,
te verwachten
hebbengemindert
dan des Koninks
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Spangien geheele macht weder op den Hollandfen bodem en
, rontfom de frontieren van dien , in welken gevalle de middelen daer op wy nu fouden mogen vertrouwen, grotelijk fouden verminderen , en in allen gevalle tot lafte vander Oorloge niet volftrekkeh : maer de
contributien vérfwaert fouden moeten wefen'j, waer
van voor de hah't eenige mlandige beroerten waren te
verwachten , "t Land wefende fonder hooft en behoorlijk ont.ag) en d'inwoonders van dien niet alleens gefint noch gerefolveert, als die in den jare 1 5 7i.en 1573.
waren , 't welk gebeurende (dat God verhoeden moet)
de gemeene fake tot een gewifteruyne foude moeten
brengen;
Aengaende den tweeden weg, om met den vy and
te accorderen en behoeft niet veel gedifcoureert te wefen, fo een yegelijk genoeg bekent isdat'tlèlve niet
kan gefchieden fonder 't land te brengen in eeuwige en
onverdraaglijke flavemije , en dèn geheelen ondergank
van de ware religie, en van allen den genen die daer
mede gaerne fouden willen leven en fterven , als aen alle voorgaende vrede handelingen en 't gene dat'ter aen
gerecht is in den Steden die de vyanden verovert heb-/
ben, of met hem veraccOrdeert zijn, niet dan te Veel
gefpeurt mag worden.
So dat dan den eerden wech menfchelijker wijfe niet
mogelijken, en den tweeden onverdraeglijk zijnde:
alleenlijken en van noots wegen getreden moet zijn den
derden weg, de welke is dat de landen moeten foeken
vreemde hulpe , door middel van de welke men tot een
eynde vander oorloge foude mogen geraken, welke
Vreemde hulpe niet en fchijnt dat elders gefocht mach
worden dan in Dny tiland , Engeland , of Vrankrijk.
Wat te verwachten is van de hulpe van Duytfland , en Potentaten aldaer , die in hen felven gedeelt
en elx van kleynen machte zijn, heeft ons de ervarentheid geleert, hoe wy óns daer op fouden mogen betrouwen , als ons den middel van gelde fouden
ontbreken , immers dunkt ons niet dat wy éenig betrouwen hebben te fetten op den, genen die den
Cheur-forft Truxes haren bondgenoot, mede broeder , en een van de principaelfte litmaten des rijx ,
voor haer oogen laten verdrijven, alleenelijken om de
profefiie van de ware , ende hier te lande aengenomen
religie.
Beroerende de hulpe die wy fouden mogen verwachten uyt Engeland, ftaet te letten (behalven dat
defelve niet dan van verre wert aengeboden, ën niet
te geloven is dat wy die in fulker voegen al ft wel van
node is , fullen mogen bekomen , anders dan tot önfen kofte, en mits bare Majefteyt in handen (tellende de principaelfte plaetfen van den lande,) dat ook
in allen gevalle al waert fo dat hare Majefteyt genegen ware ons met alle hare middelen te alfifteren, de felve nochtans appatentelijk niet fouden konnen (trekken , om d'oorlog tot een goet eynde te
brengen : maer alleenlijken dat te continueren op den
bodem van defe landen } overmits hare Majefteyt niet
fchijnt de middelen te hebben , om d'oorloge op
andere plaetfe te diverteren , of ook den Spangiaerden te mogen verdrijven uyt de Provintien hem toegedaen.
Behalven dat hare Majefteyt komende te fterven , de
faken van Engeland in fuiken verloop gefchapen zijn te
komen,dat wy op eenen bot alle d'Engelfe hulpe fouden
mogen verheien » en van arger conditie we (en dan wy
nu zijn.
Aengaende den Könink van Vrankrijk , geloven wy
niet dat yemant daer aen fal twijffelen , of de felve willende met ons finceerlijk handelen , heeft goede middelen om d'oorloge tot een kort eynde te maken , immers
om dat uyt de Nederlanden, en in allen gevalle uyt de
palen vart Holland te doen diverteren.
De principaelfte redenen die ons van zijn alliantie
foude doen afwijken, is dat zijne Majefteyt in 't ftuk
van de religie met ons niet eens gefint is , en dat wy mits
zijne grootheyt, van Zijne grootheyt fouden mogen
pericli teren.
Maer daer tegens geconfidereert zijnde, de nood daer
in de landen zijn , ja dat tegenwoordelijken onfe faken
in de waeg-fchael zijn hangende , of wy ook eenige religielijf
, of teven fouden mogen behouden , men laet
III. Deel. I. Stuk.

ftaen gens
de vryheid
van den lande , fo Werden wy 'daer rebeweegt, om
de middelen van befcherminge die
ons Gód almachtig fchijnt toe te fenden, niet te verwerpen, volgende daér in 't advijs dat zijne Excellentie altijts goet gevonden en de landen aengeprefen heeft.
Zijne Majefteyt gedoogt de openbare exercitie van
de religie in zijn eygen land , heeft des te min reden,
ons , die in gebruyk van dien zijn , de felve te benemen
tegens Hy
zijn wort
beloften,
ons ook
tot by
"zijn
te
doen.
gefeyt,
denblijde
genen inkomfte
die van de
religie zijn, een Prins te welen die zijne woorden en
beloften goede macht geeft , zijne Majefteyt willende
yet attenteren tegens die van de religie, foude dat moeten attenteren tegens het derdendeel van zijn eygen onderfaten van gelijke religie zijnde, en tegens de naefte
Heerén en Princen van zijnen bloede en Croon, zijne
Majefteyt om defe landen wel te bewaren , foude die
van de religie 't hooft moeten op houden en boven alle
papiften promoveren , overmits die van de religie buytenfufpitie zijn ommetdenSpangiaerdenin'dieymelijk te tradreren : daer de papiften meeft Spaens gefint
zijn , fo dat zijne Majefteyt , willende de religie veranderen ,gefchapen ware den weg te banen waer door
den Konink van Spangien, zijne landen foude mogen
recouvreren, daer bygevoegt dat zijne Majefteyt kot'overlijdèn , defe landen daer door geen alteratie ftaetmende
te verwachten.
Dit zijn de principaelfte redenen die ons bewegen om
meeft genegen te zijn tot de handelinge met den Konink >en Croon van Vrankrijk , en des te meer dat wy
bekennen moeten dat onfe góéden bondgenoten van
Braband, en Vlaenderen , met anders geen middelen te
helpen fijn, uyt de tegenwoordige benautheid,fo dat
wy de felve middelen afllaende , onfen voorfz bondgenoten in efte&e met der daed te voren geven , 't welk
voor God
noch de werelt niet Waer te verantwoorden :
behalven dat ook de handelinge met Vrankrijk van
over fo langen tijde begonft, en de aenbiedingen , die
zijne Majefteyt ons prefenteert ( 't welk noyt eenige
andere potentaten gedaen hebben ) by ons verworpen
zijnde 5 te beduchten foude ftaen dat zijne Majefteyt 't
felve qualijk nemen , en ons vyandelijk handelen , of ten
minften den Konink van Spangien 't gebruyk van zijne
havenen, en de middelen van toevoeringedoor Vrankrijk verleenen foude mogen, daer door wy niet dan te
eer onderdrukt fouden worden.
Al 't welk geconfidereert, dunkt ons(onder corredlie
van u mogende E. ) dab dié Van Holland , hen behoren
te conformeren met 't advijs van die van Braband >
Vlaenderen , en Mechelen , ons overgefoHden, behoudeli jk dat by de conditien by henluyden den 1 5 .Augufti
leftleden voorgeilagen , werde gevoegt, dat zijne Majefteyt die convocatie en vergaderingé van de Staten
van den lande , 'en adminiftratie van der juftitie fal laten
in fulker geftalteniflè als die tegenwoordig is , ten ware
dat by den Staten bevonden worde datter eenige alteratie van node ware; en dat zijne Majefteyt dele provintien niet fal mogen vanden anderen fcheyden noch
vervreemden van de Croon, fonder confent van den felven Staten , daer toe wy verfoeken dat u mogende E.
gelieve rnet alder naerftichey t.te verftaen 1 fonder de tegenwoordige occafie te bederven met 't verlies vaii
eenen langen tijd dieover'trefolverenvandefen, met
ruyne van ons en onfe goede bondgenoten , foude mogen worden vérquift.
Edele mogende wijfe en (eer vóorfienige Heeren,
onfe Heere God almachtig wil uwer E. raedflagen dirigeren) fulx totgrootmakinge van zijnen name en welvaren van den lande, beft fa i mogen dienen : Geichreven in den Hage den tienden Septembris 1584. onderftont , uwe E. dienftwilligen Prefidenten en Raden vaa
den Hogen Provintialen Raden : mitfgaders die van
de rekeninge in Holland.en was ondertekent ^/i.Genits,
P. Hanncman, C. varidcr Goes , de fuperfcriptie was,
Edele mogende wijfe en feer vóorfienige Heeren » mijnen Heeren de Staten 'è Lands van Holland.
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fa en rcfolutic opbcfefaft
fnlHPöeit en ötc ban Igollanb gefamenbcc banbftarc
refolitttett in be ,§tatch <6cnecacl intoengcn fouöen
mogen / om een£ tot een cpnteltjft uefluptban bet faftcöaer fo bele aen gelegen toasv en geen langer upt;
ftel uonbe Ujben / te mogen nomen/ bebben baer op pp
mtflïb.c ban öen 15» &e$wtö&$ 1584» alöws geam*
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topnietnalatoclft matie
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a&anftr
bannicer
op 'ttefept
albacrfullcn
ban be
en/tjft/tot 'tconfir
commu
ten
foliant)
antöjoo?" gocöe rcfolutic bp onsS bier alrcbc genomen en gearre^
tnl nopen- iteett/ op ten tractate met bekroon ban ©2anftri)ft/
0e ten om 3i)nc ïBajeffept cerftbaegs aenbaert te tooien
»«iteimetjj00? §j>cu en pnice ban De <£5unicecbc ^obinttcn
inft.
met ben genen bic baer toe fullcntoillenbecftaen: En

gcarbept bat Ijem niet bc bolle en abfolutc matbt ober
alle be $20bintien toerbe gegeben/ en batnoebtanö
be öme onbec be ^obmtten niettoecbe geloften / ge;
liinfuljctoel geulcften babbc / boefo?gbulbciijftbatbc
#2ince ban ^angten bc glanben ban l^ollanb/ g&
ïanb/ en öptrecftt/ altijb babbe gefocljt te becfefte;
een/ en te feboutoen be bermenginge ban biert met bc
faften ban ©2anftrijft en ban b'anbere $20binticn:
toaecom bp meenbe batmen boo? eerfl bebooL2be te be>foeften / immers ten miniten ban toegen bte ban l^ol*
ïanb / aen be föontnginne ban €ngelanb/ biat fecoucg
men in befen noob ban baer foitbe UMm te bertoatfj'
ten/ mits bacr ftcllenbe in fianben eenige ftebcn tot
bate berfeftectbept. Mw op toarcnooftbelefbjaric;
Öebcn
febcenbabbe
bat beberftaen/
&oninft ban
©2anft^
rijft biergeballen/en
ban ooft al't biat
loaccombp
ook boo25teecfte be pjefentatie ban bcfucceffiebcfer
ïanben te aenbaerben / atë bem bte bp be peeren ban
iBobillccie en 2Hfifeliec£ toacen gep2efentcect/ boo?
lafteban be peeren Staten 45eneracl/ op ben boet alsS
met ben igettoge ban 2ünjott 3tjnen b20cbec Ijoogl.
geb. toaö gebanbelt / afgeflagen babbe / toant öp niet
ban meeninge b)a£ be fonbecainiteptteaenbaetben/
of ï)p toilbe oor met ccnettbctfcuertsijnbanbepobtnttcn ban Hollanb/ en Eelanb: €n Doe toel ^tft
fanefoberce niet babbeltonnengcb^agt toerfcen/ alss
b'intentie ban ben boo^noembe^^aubje^^up^
en anbece fcljeenen te toefen / fo bjaönocljtane i*aetfaem gebonben / batmen aen be &oningïnne ban €n?

bedanken uwer E. hooglijk van de goede forgvuldicheid die de fel ve zijn dragende tot te confervatie van de
ware religie en vry heid des Vaderlants tegen den o vervallenden nood , alfb na menfchelijke difcourfen de
handelinge met Vrankrijk, naeft God de apparentfte
middel is tot wederftant van den vyand : biddende niettemin te willen beneerftigen dat mijn HeerendeStatén van Holland , ten geftemden dage ook van gelijken I gelanb fOUbe fenbeit ^JaCOb ban 45l\){t ï|OOg - btiU %at9} **
lien eenparig confent daer toe inbrengen, fo wyniet liuban
2&2Ugge/ en ^joacïjim <ö?td/ 0111 feei* ben U* t[u Ln
twijfFelen of fy overwegende den hoogdringende gentooo?bigen ftaet banbenlanbetelienncntegeben/ wïmïbaii»
nood > rullen mede met ons daer toe geerne verftaen, en te bectonen/ öoe ïjoogitjlten en bele bare Mm- www tn
en het tradaet fpoedigen , aengefien in der haeft gele- ftept/ afé oor alle anbere Mep
potentaten /l°?^ira
gen isde confervatie van fo geweldige fteden als zijn baer aen gelegen toarc / bat ben l^oninfi ban ^pan- f&i
Gent , BrufTel , Mechelen , Antwerpen , en meer ande- gien iit ^eberlanben onber 5ijnefubfcctienictftrcgc/naeeEcn*
re ,wy mllen niet nalaten eerftdaegs onfe gedeputeerde en oberfulr ben noob ban bien bare |Ba?efïeptboo2 te seiautoe*
derwaers af te veerdigen,volkomelijk defen aengaende
te usec^ 'onöJn*
en bulpe
iftentie
/ om /met
ben boo2ficn
bier pjomptc
toe bjerbeaffben
infïructie
en befcljcpt
gelaft. Hier mede Edele, &c. uy t Middelburg den i j . b?agen
Septembris 1584. Onderftont, uwer goetwillig en geaf- baer toe nobig 3ijnbcmcbc gegeben/ omallcétcon^
berfoeftcn en fien boe ooft be peeren baiUjarc^aic^
fectioneerde
vrundenvanenZeland
bontgenoten,deStaten
's Lands
en GraefFelikheids
, en ter ordonnantie
van fttpt$ ïtabe fouben mogen geftnt3tjn: macrombare

• de felve , ondertekent Roch. Het opfehrift was aen de IBajeftept flebcn in banbentetlcllcntotbcrfefterbeüï
Staten van Holland , of haerluyder gedeputeerde Ra- ban barebebourferenbe onftoften/bjerbe ben cgeen lalt
den.
boo? alfnocb gegeben. ^c boo2f3 <02nfe en €>2tcl

„ ...
boo'Se'icn
bp rommi*
Begeb?e*
JS nm»
bei met
©janftcnf?
te teutten.

repf ben met alle ncermcljept na oBngelanb / ban bab^
1 fi ïjebbe bo?en gefept bat be gebeputeecbe ban be fle- iim bjepnig fpoctö boo2 tie contrarie toinb en mïte.
v©ocb fp fpoebtebben be repfe fofeeralöfpmocbtcn/
1bcnban
^olianb/
öaci*
ceceö
genomen
ftabbcn
aen
en
bcben ben bebotc na alle bun bermogen.
bate bjoetfebappen en principalen /om op befen banjjel bare ccfolutictt in te brengen/ baec toe epnteüjh
<Deinfïructicn iit felbe mebe gegeben toaccnlup;
oeftemt Voa.ö gcnccale befcljsijbinge in ben ^age / te*
genö ben zo. jleptemtoig / baec toaren ba|t gecucb'
tenalö batbe meetteftemmenfouben lopen/ batmen benbcalbuo1.
öen ^oiimltban ©?anftcüH foube bebocen aen tene^ Saiïen bacr ^aiefïfpt^ banben ftuffen/ en baerStuine
men / tot «^oubecain l^eece ban ben Eanbe. <aob
onfc feer ootmoebige recomntanbatien/ »oo? aa*
ï)0O2bemengecucl|tcn ban battecbele ftebcn grote metp2efenta*cn
aenbiebtnge
ban onfen feer ootmoebigen bienft. "J bj
ftoaricfietb bacr in fonben maften/ en men fepbc
gullen
bertonen
't groubjelijb aflfafmaet begaen^;ubfl«
opentlp/ bat benl^ecrc5Hbbocactbanï|ollanb/it). in iit perfoonbanbJülenmün^ccrbe#2incebanO'S5?tme.
en
^aubJelfS ^Bup.ö/ feec infifleerbc batmen beföonitti rangien ï^oogl. gcbaclKcnifTe/ met ^c ftlacbtcn bk*?n Jf"
ginne ban <ïcngelanb/ a$ toefenbe een ^Jincettc niet
fcbulbig iöpbcricï)
aen be boob
bangl02te
een pincc/
broom/ |a,"e/e in
aüeen be gerefomteerbe religie gunfltcl)/ maerbaer men
boo2fic»)ticl)/
ban be
<0obö focnbanbcfóacötm
ban
pzofeflftc omboenbe/
en 'tljooft biefenbe/
beboozbc
te p:cfercren
be fouberatnitept
te piefentcren/
bat- bantbabingc ban 3ün $$:rftc / licfbeDbcr ban onö ©a^ <©itei/ »a»
en gencpebt tot ben bienft ban bacr IDajc^in ^Jf1
men met ben ^fcancops beb?ogcn upt foube ftomen/ berlanb/
ftept.
(gnoe'
batittcn be p?ocbe bacr ban genoeg öabbc bcbonben
En hoewel de vereenigde provintien defer Landen lan^oef1"1'
metten ï^ertoge ban 'Hlnjou/ Wimim/ ttc. battoel daer een ongelooflijk verlies aen gedaen hebben , om060,
toacr toaö bat be pnnce ban^angicnïjetoogeal* d'autoriteyt, credit en ervarentheyt, die zijn Excellentie hadde in de faken van State , des oorloos en der
tijtö op aD:anftrijftl)abbegeljab/ boebfo niet bat $iy
ne meeninge bias bat btebanl^ollanb/ Eclanb/ en politie : nochtans hebben fy op alles fulke ordre geÖptrccbt / bc fouberatnitept aen be ïïontnu ban Itelt, dat fy federt niet ontfangen hebben eenig mer©2anftrnft fouben oberbragen/ bat \jn bacr ban met
kelijk inconvenient , veranderinge , of alteratie , onder
3i)nc €rce!ïentie booglotfclijftcr memode/ tot bet; haer krijgfvolk, fteden, of provintien. Maer hebben
fcUcpben tijben bele pjopooflen en communttatien
eendrachtelijk dies te vafter voorgenomen t'famen te
Iwttüi gebouben / en bat Ijem oberfulr 3ijnc meeninge blijven
vereenigt en by een gevoegt in de ware Chrifteen intentie/ btcn aengaenbe/ albcrbeftbeb)u|ltoa£: lijke religie
, om fich te conferveren en befchermen tebod) bat 5ijn gcboelcn baer benepens ooft toaö gc^
gen den Konink van Spangien en zijn adherenten, 't retoectt/ bat alö bcn^ontnftban©2anftcpfincecr!jjft
giment weder te beveiligen , te procureren de middetoilbe hanbelen / bat l)p be gene toaö W een ftoit cpn^
len
van
contributienom
d' oorloge te voeren , en die in
be ban beooMoge foube ftennen maften/ maeromniet
vont,
practijke
en
train
te
ftellen.
bjcbcrom beb?ogen upt te ftomen/ moft bc fafte tocl
WaerinnoteJijk
befich
zijnde,
om
voor
al
te
voorrnpcinb en boojfttötelijftobcrlcptbJcrbcn/cnbacrtoc
komen de gevaren en periculetj , daer fich het Land in
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vont, hebben wy geen middel gehad om onfe gedepu- 1 befet beyde de fyden van den rivierede Schelde, in 't
t«erde fo ras te fenden aen de doorluchtichfte Konin- quartier van Antwerpen en Denremonde , fulxdathy
ginne :rvan Engeland. 'T welk ui. dienen fal tot excuys de
paffagie zijn
van dedievoorfz
rivierStaten
difficulteert.
Dit niet met
tegenftaende
en fullen blijven,
van de retardatie van o I. reyfe
Maèr alfo ons God de genade gedaen heeft van onfe Godes gratie, ganfchelijkgerefol veert, te verdedigen
faken te redrefleren ten beften als ons doenlijk geweeft de ware Religie in defe Landen, en de vryheidvan
is, hebben wy niet konnen laten u 1. aen haer Majefteyt dien , tegen alle geweld van de Konink van Spangien :
te fenden , om defelve te vertonen opentlijk en particu- alfo dat, niet tegenftaende de voorfz fwaricheden , daer
niet geweeft is de minfte veranderinge van wille in eeniJierlijk
faken. al'tgene voorverhaelt , met den ftaet van onfe
ge ftad of plaets defer Landen. 'T welke wy ui. belaTen welken eynde gy u 1. behelpen fult met de meften wel te verklaren , bewegen , verheffen en vergroten ,als eene evidente en merkelijke ftantvafticheid ,
morien , die mijn Heere Prince voorfz andermael mijn
H*r Norits, leftlijk na Engeland gaende, gegeven datfe alle volkomelijk geanimeert zijn lijf en leven voor
heeft, en andere gegeven aen een feker Engels Edel- de gerechtige querelle te wagen.
Maer door dien wy genoeg bekennen , dat alle onfe
man, aen hem gefonden by den Heere Walfingam,
middelen
, menfchelijker wijs te fpreken j niet futhfant
waer van ul.copie gegeven is, daer by doende 't geen
zijn tegen te houden de helft van de macht des Koninks
gy 1. weet naderhant overgekomen te zijn.
Sult ook wel in 't breede vertonen s in wat termen van Spangien , des Paus , en van alle de gene die opentgeftelt was het tra&aet van reconciliatie, begonnen met lijk contribueren tot de forcen van de oorloge tegen defe Landen , wy voor feker in groot gevaer ftaen van
raed en advijs van hare Majefteyt , voor het overlijden
van wijlen hoogl. gedachtenifle den Hertog van An- ganfchelijk onderdrukt , geruineert en 't ondergebragt
jou , tuffchen den voornoemde Hertog en ons , te we- te worden van de vyand , fo wy niet promptelijk ontfet
ten ,gedifponeert om het te befluy ten , fo onfe gede- worden. Derhalven fult gy 1. haer Majefteyt vertonen
pute rddie
e , na Vrankrijk vertrokken waren , daer in de macht van de vyanden defer Landen , de gewoontijds aengekomen hadden voort overlijden van de
lijke goetheid van haer Majefteyt, die fy meermaels
voorfz Hertog, volgende de tegenwoordige u 1. ge- betoont heeft den genen die gelijkerwijfebenaut waren, en felfs 't gene haer belieft heeft te doen aen die van
geven.
Dat daer na 't voorfz tradaet vervolgende , wy ope- defe Landen , die haer noch verplicht zijn , van dat den
ninge gehad hebbende van de goede affectie des Ko- vyand fo lang opgehouden is geweeft tot zijn opfet te
ninks van Vrankrijk tot defe landen , wy onfe gedepu- komen.
Sullen haer Majefteyt vertonen hare gelukkige en
teerde belaft hebben den voornoemde Konink 't felve
traófcaet aen te bieden , en hem aen te nemen tot Prince Koninklijke fecourfèn, gedaen aen Vrankrijk en Schoten Heer defer Landen , en die te annexeren aen de
land, zijnde gepreflèert om defelve querelle , hebbenCroon van Vrankrijk, op te articulen en conditien bede haer Majefteyt een van die 2. Rijken ten vollen verfproken met den voorfz Hertog, by fo verre den voorfz loft van de verdrukkinge zijner vyanden, en 't andere de
Konink daer toe wilde verftaen.
middelen gegeven van in vrede te leven na fo veel elDat de voorfz gedeputeerde , hebbende ontrent den lends , en te ftelpen 't bloed dat daer aen allen kanten
tijd van 6. weken by den voorfz Konink doen aenhou- liep , en daer te doen fubfifteren fo vele godvreefende
den en vervolgen , op dat hen audiëntie verleent wiert, iuyden
hebben daer niet toe konnen komen. Maer dat eynte'T welk doende, haerMajeftey t heeft verkregen fuilijk den Konink , ontfangen hebbende copie en ledure
ken eer en reputatie by alle menfehen , en fal by de navan haer laft en de voornoemde articulen, die hy van
komelingen fuiken aengenamen memorie hebben, en
hen hadde doen begeeren , hen eyntlijk heeft ontboden heeft fulx gewonnen 't hart van fo vele menfehen , dat
in de ftad Roan , door zijn Secretaris van ftate en finan- fy haer leven niet min tot haren dienft fouden willen
tienBrulart, na etlijke eerlijke bedankingen, dat zijn employeren , dan of fy haer naturele onderfaten waren.
Majefteyt fich niet wilde moeyen met de Nederlandfe Enbidden haer derhalven feerootmoedelijk, alfo den
krijg, gelijk breeder vervat het rapport van de Heere nood groter fchijnt dan oyt, en alfo de vyanden daer
van de Schonewal, een der voorfz gedeputeerde uyt airede al haer macht toe gebragt hebben , en fich daer
toe volkomelijk employeren, in hope (wefende tot haer
Vrankrijk wedergekeert, aen u 1. gelevert.
En alfo daer na,te weten den 9.aefer maend Augufti, opfet gekomen met dit kleyne land) dat derefteder
uyt Vrankrijk wedergekeert is den Heer de la Pré, fult wereld hen niet dienen en fal dan tot materie van trogy 1. de Koninginne ook verklaren 't rapport , dat hy pheen : Dat haer believe niet toe te laten, dat voor haer
aen de Staten gedaen heeft , volgens de credentie brie- oogen fo vele vrome en eerlijke Iuyden , haer feer ootmoedige dienaers , vergaen door handen der gene , die
ven en andere die hy heeft van onfe gedeputeerden,
doe noch te Parijs gebleven , van de Heere des Pru- gefworen vyanden zijn van haer Majefteyt , vanhaer
neaux , vande alder-chriftelijkften Konink van Vrank- Croon, en vande ware Chriftelijke religie , van de welke fyboven alle Princen onfes tijds, fy als deeenige
rijk ,en felfs van de Koninginne moeder : en dat naderhand den voornoemde Heere des Pruneaux hier aenge- voetfter en befchermfter geweeft is.
komen zijnde van wegen den Konink van Vrankrijk,
Sullen dat derhalven haer Majefteyt feer ootmoedelijk
bidden , dat haer believe defe Landen te bevryden
met de Heeren de la Movillerie en d' Afleliers , onfe gevan
hare. vyanden , te befchermen in haer religie , oude
depute rdenons
,
hebben voorgehouden 't gene daer
vry
heden,
gerechticheden , en privilegiën , en te dien
u 1. copie van gegeven is Hierenboven fich ookaddrefïerende aen de provinciën van Holland en Zeland eynde herwaerts over te fenden fo veel voet en peerde
in 't particulier , alles in kracht van zijn credentie-brie- volk, pulver , en andere notelijkheden , als fy bevinden
ven refpe&ivelijk , die u 1. alle gelaten zijn om te com- fal te behoren, met een Heere begaeft met qualiteymuniceren met de voorfz doorluchtichfte Koninginne ten en fuffifantien nodig om over haer heele armee te
van Engeland, op dat haer Majefteyt in 't brede fiUceer- gebieden en generael te zijn. 'T welk doende haer Majefteyt haer eer, reputatie en affe&ieby alle menfehen
lijk en na de waerheid verwitticht werde van al't gene
in defen delen gepafieert is.
vermeerderen fal : en hier na by de nakomelingen : om
Derhalven fullen van haer Majefteyt vernemen , of dat fy door haer middelen behoed fal hebben alle defe
fy niet vint eenig prejudicie of incommoditeyt in dit Landen , fo vele fteden en Provintien , fo vele vrome en
tractaet op den voorfz voet.
eerlijke Iuyden, hare feer ootmoedige dienaers, en ware religie en haer vry heden.
Sullen ook verklaren, dat, niet tegenftaende het
overlijden van wijlen hoogl. gedachteniffe den Hertog
Gy 1. fult niet voorftellen eenige particuliere middevan Anjou , en Prince van Orangien voornoemd , en
len ,vrefende of haer Majeft. om te weynig aen te foevorders dat den vyand met nieuwe macht verfterkt , ken, gemerkt hare macht, die wy niet konnen noch
d'oorloge voert met het uytterfte geweld in 't land van mogen bepalen, of datgy 1. te vele begeert, gemerkt
Braband, Gelre, en Vlaenderen, hebbende de ftad Den- den uytterften nood ons dwingt, het ftellende aen de
remonde gedwongen fich met appointement over te goede wille van haer Majeftey t, die wy hopen liberaelgeven , en belegert en befloten houdende de Steden van der fal wefen defe Landen wel te doen , dan wy fouden
Gent , Bruffel , en Mechelen , en hebben gebor deert of dorven verfoehtn.
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Om te beter de voorfz byftant en fecours te verwer-j
geVen fultsv 1. haer Maiefteyt te bedenken geven de'.■■"•_
ve religie, 'tgebuyrmeenfchap van onfe fake,felvedefel
partijen , te weten
tegen
de
fchap der landen, en
den Paus en den Konink van Spangien, die ons even
feer haten, die haer Majefteyt genoeg behoren te verwekken ons niet haer middelen te helpen , en ons reciproqueli ik haer met de oniè na ons kleyn vermogen.
Want al ichijnt het dat het Engelfe Rijk vooreen
tijd ruft ibude mogen hebben, fo ift nochtans dat te
vreefen ftaet, dat, defe landen t'ondergebragt zijnde,
haer ongeftumicheid eyntlijk foude mogen vallen op
de landen van haer Majefteyt, wefende meer als openbaer dat den Spangiaert 't allen tijden 'toog op de iel ve
Majefteyt klaerlijk kan begehad heeft, gelijk haer entien
en informatiendiefy
kennen, (onvt de advert
de brieven van Don
uyt
als
,
hebben
daer van mach
de
Heere
mijn de
geneHeere
uyt 'tmijn
als ook
do, van
Ercoveael
Jan en anderm
Prince
wegen
Famas
voorfz in'tbreede aen haer Majefteyt vertoont heeft,
en ook uyt de verraderijen en pra&ijken van Don Bernardin de Mendoza , leftlijk in Engeland ontdekt.
Sohaer Majefteyt belieft verfekertheyt te begeeren
voor 'net voornoemde fecours , fult haer verklaren , dat
wy haer onfe obligatien geven fullen, generael, of van
eenige Steden in 't particulier , tot conteritement van
hare Majefteyt : ter goeder trouwe te betalen de penningen byhare Majefteyt te koft geleyt aen defe oorloge ,als wy daer wat van ontilagen fullen zijn. By gebreke van 't welke haer Majefteyt fal mogen doen arrefteren alle d' onderfaten van herwaerts over , haer
perfonen,doengoedei-en
overal daerd fyfe
fa!
konnen
vinden. enDatfchepen
dek verfekerthei
beftant
genoech is , felfs nadien onfe faken fo geftelt fchijnen
te zijn om het traótaet met den Konink van Vrankrijk.
cht wy geen andere (ouden konnen geven. Boven dien
clatwy te vreden fouden wefen haer Majefteyt folemnelijk en autentijkelijk te beloven, dat wy geen ander
accoort of alliantie maken fullen met den Konink van
(F0L2 j.) Spangien of andere Princen of Republijken , ten fy met
expres confent van haer Majefteyt.
En dat wy altoos veerdig fullen weien haer Majefteyt te dienen met al onfe macht en middelen , daer 't
haer Majefteyt begeeren fal.
Te meer allo wy verwachten, dat fy ons wil doen dit
faveur van te bevorderen dat wy mochten handelen
met den Konink van Vrankrijk , en dat haer Majefteyt
gedelibereert foude hebben ilch te verbinden met den
voornoemden Konink van Vrankrijk tegen den Konink van Spangien > 't welk wy haer feer ootmoedelijk
bidden.
En op dat haer Majefteyt na de waerheid mach geinformeert werden van de voet die wy genomen hebben
in 't redres van onfe faken , van de middelen om d'oorlog te voeren , vat) de forcen des vyands en de onfe , fo
te voet als te peert , als ook ter Zee , en vele andere
particulariteyten , fult gyluyden daer van openinge
doen aen hare Majefteyt, na d'informatie en kenniflè
die gyluyden daer van hebt.
Sult haer Majefteyt feggen , dat mijn Heeren de Staten by gemeen advijs en confent gerefolveert hebben
alle commercie en handelinge te beletten, felfs trafijke
van vivres op de landen van 's vyands gehoorfaemheid.
En om de belettinge te effectueren , hebben eenige
Oorlog-fchepen doen toeruften. Sulien derhalven haer
Majefteyt feer ootmoedelijk bedanken, dat fy ons fo
gefavorifeert heeft, dat door haer bevel en autoriteyt
haer onderfaten ook belet worden vivres en eenige
nootdruft
in 'sbidden
vyandste landen
voeren: Waer in gyluyden haer fait
willen tecontinueren.
Maer alfo ondertuflehen onfe vyanden niet ceflèren
haer uytterftcbeft te doen om de landen van Braband
en Vlaenderen te overweldigen, fult gyluyden andermael jagedurichlijk na al u vermogen by haer Majefteyt aenhouden, dat haer believe onspromptelijkte
verleenen eenig notabel fecours van betaeldc Soldaten,
om te executeren 't exploiót 't welk gyluyden weet.
En alfo den Grave Edfart van Embden fulx favorifeert onfe vyanden , dat hy hen vivres ,
n , en
andere nootdruft furneert , waer mede de munitie
ftad Groeningen onderhouden wort , en dat het te vreefen ftaet', dat

door zijn middel en veynfinge de voorfz vyanden de
in nemen en impieteren , als ookeeniftadEmbden
ge
onfe fortennietrontfom:
gyluyden
haer Majefteyt
gene inSult
delen
deele van
communiceren a! 't-gene
in defen
deele
van beyde
bevde fyden
fvden
gepafleert is, op dat fy door haer autoriteyt fo veel
wildoen by den voorfz Grave Edfard , de burgers van
de ftad Embden, en de aenfienlijke van dat quartier , dat
den vyand daer niet meer gefupporteert en gefavoi ifeert worde, of 'daer eenige commoditeyten ei lange:
't welk inkorten foude mogen veroorfaken de reductie
der voorfz ftad Groeningen , en beletten d'overrompelinge van Embden voornoemd , een haven daer den
Konink van Spangien veel aen gelegen is, gelijk Êlk
weet.
Gyluyden fult Ook vertonen en communiceren al't
gene voorfz mijn Heeren van den Rade van haer Majefteytdiegy
s
luyden bidden fult ons te willen houden
in 't getal, van
dienaers
en onshaer
defegetrouwe
eer te doenvrienden
, van onsen teootmoedige
onderhouden inde goede gratie van haer Majefteyt.
Gedaen ter vergaderinge van de Staten Generael te
Delft, defen 14. Augufti 1584. Ter ordonnantie der
voorfz. Heeren Staten , ondertekent , €. iAerfmx.

^cnlupbcn üsf notfi nu feiten trage tm rtsecöein*
SO gyluyden verfocht of gedrongen wort te feggen
wat forcen
ons nodig
den vyand
't hooft
te bieden,
en defe
oorlogezijnte om
voeren:
Sult gyluyden
verklaren, dat ons wel nodig fouden zijn fes duyfend
Engelfe
en Switfers voetvolk, meeftendeel picquen,
en
drie duyfend
peerden, meeftendeel lanciert>_, en
drie hondert duyfend pond kruy ts.

i-Unflrw»
ïjf b^
teefje ban
öe Staren
^en"n*1
j^iimöm
aen te öo*

So gyluyden vermerkt eenig mifnoegen , 't welk haer ninotime
Majefteyt
foude mogen
hebben
van van
dekleyneforge,
diemen herwaers
over foude
hebben
haer te vol- JX.''
doen van 't gene men haer fchuldich is, en dat haer Majefteyt daerom met geraden foude vinden defe landen
vorders by te ftaen : Sult gyluyden haer Majeft. mogen
verlekeren , dat dat niet gekomen is uyt eenige onachtfaemheyt, noch min uytfaute van goeden wille , dat
haer Majefteyt tot noch toe niet voldaen is geweeft van
't gene de Provintien haer fchuldig zijn: maer alleen
uyt faute van middelen , en door dien dat de continuatie
der oorloge hen fo weynig verlof geeft om haer adem
te halen , en te dragen de grote en excefhve koften , die
fy tot noch toe alleen gedragen hebben , en noch dragen :haer Majefteyt verfekerende , als de Staten een
wey nig van de oorlog verlicht fullen zijn , dat fy vooral
forg dragen fullen de voorfz fchult te voldoen , gelijk
behoort
Ons verfekerende dat haer Majeft. door haer voorftenicheid en iïnguliere affectie diefe ons toedragt, in
den eerften regard fal nemen op den generalen ftaet van
't land, 't welke niet heeft alle de middelen gelijk wel
te wenfehen ware : en voorts, datter weynig obligatien
gevonden fullen worden , daer die van Holland Zeland en Vrieftand in begrepen zijn , die nochtans by
na alleen de gene zijn die tér Zee gaen. Enaengaende
d'andere Provintien , alfo de meefte obligatien gemaekt
zijn uyt den naem van de Generaliteyt , fouden wy
achten dat haer Majefteyt recht doen foude , fo 't haer
beliefde d'andere Provintien, die ftch afgefcheyden
hebben , en felfs de fteden die weynig tijds geleden des
vyantspartije gekoren hebben, die daer infgelijken toe
verbonden zijn, en die, om datfe op een fo machtig
Prince , als den Konink van Spangien is , (leunen , veel
meer middelen hebben als de onfe , te doen aenfpreken.
So haer Majefteyt niet veigenoecht waer met de
voorfz redenen , fult gyluyden feer ootmoedelijk bidden dat
, haer believe in plaets van die fchuld te houden
de baggen en juweelen , die fy van ons in depooft heeft,
en fich daer mede contenreren voor ons deel , fo van hec
principael , als van de verlopen intereften of die noch
fouden mogen lopen : doende hier van depefcheren
pertinente brieven t'onfèr ontlaftinge, wedernemende onfe obligatien , en haer biddende 't overige te willen recouvreren op de desunieerde Provintien en Steden ,als zijnde verobligeert in folidum. Dat is voor de
geheele fomme.

I
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Sullen haer Majefteyt ook verklaren , dat fy wel
doen foude , om den Konink van Spangien te meer te
befchadigen, alle navigatie, handèlingeentrafijkèop
Spangien en Portugael te verbieden en beletten , en tot
dien eynde de Zee te fluyten : op dat die van herwaerts
over , en de Ichepen van Ooftland, Noorwegen, Denemerken, en andere, daer van belet wierden: 't welke
ook veroorfaken fal , dat de onfe afïïfteren fullen ten
felven effect , en de Zee fuy ver te houden , en de voornoemde vaert te beletten.
Ten minften fouder niet als goed af komen , fo by
haer Majefteyt en by ons verboden wiert en belet het
veiVoeren van vivres, munitienvan Oorloge , falpeter,
ankers , kabelen, en andere fcheeps-ruftingen , na Spangien en Portugael, om hen met gemenerhant te benemen inde
(
duurte daer fy in zijn ) alle commoditeyten
van lijftocht , de Zee-handelinge , en de middel om ons
d'oorloge
aen te doen , en defelve duurte herwaerts
over te beletten.
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land , die de Staten doen lichten , en eenlge andere
van 't land.
Dat de Staten rekening maken van tot des oorlogs;
kotten tè brengen omtrent drie hondert en dertig
duyfend guldens contant termaend ordinairlijk : waer
toe die van Braband rechtevoort , gemerkt den ftant deifaken , te contribueren hebben omtrent feftig duyfend,
Holland, Zeland, en Uytrecht, omtrent twe hondert
duyfend , Vriefland fes en dertig duyfend ter maend,alles promptelijk, en tot d'oorloge te land: referverende
tot de ruftinge ter Zee andere middelen hier toe gedeftineert, die gefchat worden tot feftig duyfend gulden termaend.

Van 't getal en qualiteyt der fchepen is haer Majefteyt geadverteert gewee ft van wegen mijn Heere den
Prince van Orangien voornoemd , by den Heere Dijer,
in demaend Martiusleftleden : waerinfobaer Majefteyt belieft particuherlijker bericht te zijn, de gedeputeerde fullen het mogen doen fo vele fy daer van weGedaen ter vergaderinge van de Staten Generael der ten.
vereenigde Provintien te Delft, defen 24. Augufti 1 584.
In regard van al 't gene vóorfz is> fal haer Majefteyt
believen te oordelen wat de Staten van node hebben,
€n i# ftenlutficn noen meöe gegeben een anïrece waer fy wel ootmoedelijk om gebeden wort , en fich
te contenteren met de verfekertheden , volgende den
memorie/ tóp&enfce al$ bolgt.
laft die de voorfz gedeputeerde daer van hebben in haer
inftru&ie.
3&nöere
metnonc SOo haer Majefteyt inftantie doet van particulieilijker geinformeert te willen zijn van de ftant der faEyntelijk fal 't haer Majefteyt believen fich verfekert
üoo: Cc
__ken herwaerts over , fal den gedeputeerden voor een te houden, dat alle de Provintien, fo in 't particulier
als in 't generael , fich by een en malkanderen getrou
De°Dcbepu* van
memorie
gene
volgt ,fullen
om dete verklaringe
daer houden
ieertt.
te doendienen
na dat't fy
bevinden
behoren.
, fonder datter de minfte apparentie van desunie fy: daer 't Gode belieft, hen de genade te doen » dat
Dat na 't overlijden van mijn Heere denPrincevan
Orangien de Staten der vereenigde Provintien fich een- fy door de macht en geweld des vyands niet van mal- (Fol.26".)
drach telijk gerefol veert hebben, mijn Heere den Graef kanderen gefcheurt en verdeylt en worden : alfodaer
Maurits te committeren tot hooft van de krijgs-fa ken noch niet eene ftad of plaetfe gevonden is , die na den
in 't generael , met een Raed nevens hem , by Provifie, vyand geluyftert heeft , hoop hebbende van te konnen
en op den voet als inde inftru&ie hier op gemaekt ftaet, ontfet worden: fulxdat, middelende haer Majefteyts
goede gratie van dcié landen in haer protectie te nemen,
waervan u 1. copie gegeven fal worden.
Dat de Staten goet vinden fo oftenfive als defenfive fy die niet min getróu en gehoorfaem bevinden fal , dan
oorlog te voeren: maer dattet wel tot haer groot leet- haer eygene : en fal van foeen loflijk beftaen over de
wefenis, by faute van middelen en beleyt , dat fy fich geheele wereld en altoos ontfach en glorie ontfangen.
noch rechtevoort gedrongen vinden aen de defenfive
Gedaen ter vergaderinge van de Staten Generael der
vereenigde
Nederlandfè Provintien , te Delf, den 18.
te houden, 't welk foude konnen verandert worden ,
Augufti
1584.
tot haer groot voordeel , door 't fecours dat haer Majefteyt believen foiKle hen te doen, en mits dat het
^tet cp öebbenlieüoo^gcbepiitccctimaiïcöcbDtc
korts gefchiede , gemerkt den ftaet , daer in fich die van
Gent , Lillo , Denremonde , én andere Steden en plaet- ïjen mogejijh 3ünöe gctiaen / fa aen Oace iBajeftept
fen van importantie herwaerts over bevinden.
a$ aen öie ban ben naire* €n ï]ecftöeboo?noemfc*
Dat den vyand zijn principale forcen , fonder zijn €>?teï ïjteu cp acfcteebm aen öe staten ban^oUanü
g*nifoenen daer onder te begrijpen , verdeylt heeft in Uefen naboigenöen bmf.
dry Legers, te weten, in 'tquartier van Gelderland ,
Mogende, Edele, Hoog-geleerde, Wijfe, feer Voorte Zutphen ,in 't getal van drie duyfend voet-volx en
vier en twintig Corneten peerden i rontfom Lillo bene- fienige He eren.
den Antwerpen , op beyde fyden van de Riviere , die
hy aen verfcheyden oorden met fortenen artillerije ge- MYn Heeren , Alfo ik na vele moeyten , calmen m ffflöjé
vordert heeft , omtrent van vijf duyfend man , fo te
en contrarie winden, eyntelijk met de hulpe des &an
voet als te peert : rontfom Gent omtrent drie duyfend
Heeren
roeyende
op denSantwitz
7. defes ,gearriveert
onder 't voor^SjSj
land van half
Engeland
ontrent
fy , ^onben
man
:
en
vijf
duyfend
man
,
of
daer
omtrent
,
in
't
beleg
van Denremonde ; het welke alle de forcen zijn die den
hebbe ik my alfo balde na 't hof van hare Majefteyt tot in <£noc»
vyand te veld heeft.
Otland begeven, en de felve, als ook den Heeren Van IÏ^JÏmL
Dat de Staten van geen vreemt Prince by geftaen haren Pvaed , fo wel in 't particulier , als generael , den ban j)0i,
worden, ten fy van de Cheurforft Trucfes , in manieren tegenwoordigen ftaet der landen in 't lange vertoont, lanö.
als de gedeputeerde weten : en dat haer principale hope en hoe hogelijk haer , als ook anderen Chriften Potentaten importeerde , den felven met prompte allïftentie
naeft God beftaet in de goede gratie van haer Majete
behartigen,
alhier onnodig fo lange te verhalen , &c.
fteyt, wefende verwittigt van de ftant van 't tractaet met
den Konink van Vrankrijk:en achten de Staten , onEn nademael ik uwer Mog. E.t'mijnen vertrek beder feer ootmoedige correctie, datter niet dan goed
looft hadde, de felve alfo balde t'mijner aenkomfte in
Engeland
in alder rondeur en finceritey t te verwittigen,
van komen foude , fo 't haer Majefteyt beliefde den
voornoemden Konink en andere Potentaten te beroe- van 't gene my, den ftaet onfer landen concernerende,
pen tot alliantien , tegens d'ufurpatien en tyrannije des aldaer foude bejegenen.
Koninks van Spangien,diealle Potentaten moeten houSoift, datin'teerfte en foveele aengaet de faken en
inftructie van de Generaliteyt , fullen uwe Mog. E. uyt
den voor fufpedt en feer gevaerlijk voor haer ftaten.
Dat boven de garnifoenen, die vele zijn, en nootfa- de by gevoegde copie , hare Majefteyts antwoorten rekeli jk groot moeten weien om de defenfive oorloge te folutie
dies aengaende, hebben te vernemen.
Maer fo veel Holland , Zeland , Vriefland, en Uyttraineren , de Staten gene andere forcen te veld hebben
en
recht in haer particulier concerneért , na dat ik hare
dan drie duyfend voet-volx en twe duyfend vijf hondert peerden rontfom Zutphen : maer dat door middel Majefteyt de verbalen meteenige gecommitteerde gevan t fecours , 't welk haer Majefteyt believen fal
had, totdiverfe reyfen felfs in pertoon en in 't lange gepromptelijk tefenden, de voorfz troupen met de gar- communiceert hadde , bevonde haër de felve , als ook
nifoenen verfterkt fullen mogen worden , om een rede- de Heeren Grave van Lycefter , Houwert, enWallinlijk leger by een te brengen: verwachtende de drie gen, mkfgaders de Heere Groot Treforier, verwondert
duyfend voet-volx en drie hondert peerden uyt Duytf- dat fo weynigh regards op hare Majefteyts voorgaende
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cnfo vruntlijke prefentatie genomen was, endatmen) goede conclufie te komen , in de welke hare Majefteyt
, en,
vindenbaet
lateneygen
gevoegelijk
fo veeldendoenlijk
hem befwaert ibude vinden der felver, volgens hare be- ■[met
werkenhaerbetonen
datfe wilde
niet haer
of
al
gelijk
geven:
maer des lands welvaren, en verfekerheid fochte , tot
reertcverfekerheyt van Steden te
deiie
defenf
confervatie van de oprechte Chrifteiijke religie, niet alfchijnt dat den Konink van Vrankrijk de
landen of d'oorloge op hem foude nemen , fonder dies
leen inonfen, maer ook in hare landen , mitfgaders alle
aengaende groter en meerder tot zijn contentement goede Unie, mutuele correfpondentie en nabuuifchap
en genoegen te hebben, dan by hare Majefteyt verfoei* van de felve.
hadde geweelt.
Begerende hare Majefteyt, dat van uwer E. fijde ook
Want uwer Mog. E- hadde te confidereren de grote eenige bequame en gequalificeerde perfonen > met volle
en merkelijke fwaricheden die hare Majefteyt dies aen- macht en procuratie op de felve dag-vaert mochten ge, haer foude moeten nemen , als haer open- fonden en geaudtorifeert worden. Of indien uwer
gaende op
baerlijken en vyanthjk tegens den Konink vanSpan- Mog. E. noch yemand tot dien effedte, fonder tijd vergien te verklaren , boven d'exceffive onkoften die deiellies jaen hare Majefteyt herwaerts wilden afvaerdiko- gen , wilde fy haer in alles gevoegelijk laten vinden , en
ve foude moeten dragen , om uwe Mog. E. t'haren
rte met een geweldige heyrkracht van peerd en voet- met den werken betonen dat fy den ftaet van Holland,
volk t'ailifteren, nademael de felfdealtans met een kleyn
Zeland, VrieOand , en Uy trecht , beneffens en voor alniet te helpen waren , benefFens noch eenen andelen anderen in fonderlinge recommandatie hadde , en
ren cours die fyter Zee in haer particulier foude aen- den felven met haren wille niet lal fien verloren gaen.
d'welk . haer ook in merkelijke fware onkoften
gaen, brengen
Dat uwe Mog. E. ook foude believen voor haer part
ibude
fo
ganfeh
en finalijk met Vrankrijk te concluderen, fonw
vagabonden,
van
zijn
foude
niet
aiiïftentie
Dat hare
der goet advijs of ten minften aen haer advertentie te
rappaelje, of tanaelje: maer van luik goedenuytge- doen op wat voet de felve handelingen ftohden , en hoe
lelen krijgfvolk , als fy tot haer eygen verfekerheid en
in felfs defentie, foude willen gebruyken.
verre daer in t'elken geprocedeert wort , om uwer E.
Beneftens dien ook onder een fuk aenfienli jk ervaren altijds met goeden raden daer in te mogen fecunderen.
En zijn den meeftendeel defer propoöften , tuflehen
Hooft , by 't welk uwre Mog. E. t' el- hare Majefteyt in eygen perfoon, den Heere van Walgequalificeert
en
ken met raed , daed, en goed advijs , fouden mogen geaffifteert worden»
fingen en my, onder ons drijeninhare Majefteyts feIn fo vele en om uwe Mog. E. niet met lange pro- creet vertrek, op den 16. defes achter noens gehouden
pooften op te houden , maer de felve alle gelegentheid geweeft : hebbeik niet willen onderlaten de felve fo na
rondelijk te verklaren, bevinde ik hare Majefteyt als my mogelijk te colligeren , en uwe Mog. E. daer van
noch niet gefint te zijn den landen fonder goede verfe- t'adverteren , verwachtende wat de felve vorder fal
kerheid tebegeeren t'aftifteren , maer wel indien men gelieven mydies aengaende, op 't fpoedichfte t'advijhaer de felve foude willen geven , de felve niet alleen ièren , om hare Majefteyt wijders aen te dienen , of te
alfo balde ganfeneiijk in haer defenfie te nemen : maer fupercederen , fulks als uwe Mog. E. in goeden raden
ook by haren privilegiën en vryheid van confeientie te fullen bevinden te behoren , fonder van haer fyde de famainctineren , en met de hulpe des Heeren van haer
ken in fuik verloop te laten komen , dat zijnde d'een
vyanden te verloflèn , makende wederom reftitutie van voor, d'andere na verloren, men niet foeke hier namaels
de felve plaetfen : So wanneer de landen in ruft en vrede prefentatien te maken , die alfdan ook niet mochten
zijnde > haer Majefteyt van alfulken onkoften als met geaccepteert werden , de landen tuflehen beyden perigemeen advijs foude zijn gedragen , weder by een of cliterende en hen felfs in meerder benautheid dan oyt
andere bequame middelen, fouden.hebben gerembour- vindende, voor dewelke den almogende , uwer Mog»
E. behoede.
feert.
In effedte en fonder eenige diffimulatie bevinde ik
Sonder dat hare Majefteyt verftonde de landen daer
mede eenigflnts in hare fübjeéUe te brengen : maer veel haer Majefteyt , als van te voren , eïFen feer te worden
eer als goede vrunden en naburen in een eeuwige al- onfen landen genegen, en ganfchelijk gerefolveert de
liantie en verbond te houden, en tegens een yegelijk in felve uytter hand en fonder eenig vertrek te aftifteren^
ook tot dien effedte feker perfoon van credijt, en groter
haer libertey t en privilegiën te maintineren.
Hare Majefteyt kofte niet gevoelen dat den Konink
van Vrankrijk den landen fulke prefentatie foude doen, qualitey t over te fenden , om aldaer over 't krijgfvolk te
commanderen , uwer Mog. E. met raed t'aflirteren , alfonder ten uytterften Zijn wil te hebben, of ten vollen
les helpen in goede ordje en eenigheid houden , en tevan de felve verfekert te zijn.
gens allen vyanden te befchermen, by fo verre men hare
In welken gevalle dochte fy, fo wel als andere te mo- verfekerheid als voren wilde geven.
gen betrout worden, men in haer handelingen fo wel
Staet'et nu uwer E.hier op te confidereren, met welmet Schotland als anderen proteftanten Princen of lanken van beydenPotentaten iy beft fouden willen handelen en betrouwen, ook aen wien de minfte omficht foude
den noyt geen eygen bietloekinge, maer alle rondeur
en fmceriteyt bevonden hadden.
wefen , alfo over d'eene fyde is differentie van macht,
Hare Majefteyt wift 't felve ook anders niette nemen dan voor een oprechte diftidentie, gelijk mijn
Heere Grave Lycefter felfs mondelinge feyde, diefo
het fchijnt den eenigen perfoon geweelt foude zi jn,dien
hare Majefteyt overgeibnden en aldaer in onfe lands
faken gebruykt foude hebben , wiens credijt ik wel
fulks houde, dat hy voor zijn eygen particulier noch
van volk, geld , of aiiïftentie van eenige dingen uytdefe
landen kolie gebrek lijden.
Dies al niet tegenftaende, en omeenst'ondertaften
wat den Konink van Vrankrijk en zijn moeder finalijk
mochte gerefolveert zijn, dede hem hare Majefteyt
tegenwoordig aenfoeken, zijne gecommitteerde alfo
balde na Bouloingie te fenden , al waer eenige van hare
Majefteyts wegen van gelijken fullen verfchijnen , om
finalijk op de faken te handelen , en de felve ( ware het
doenlijk ) hun Majeftey ten beyden doen in handen nemen, often alderminften fiende effeétuelijkendenfelven Konink tot gereede aiiïftentie te willen verftaen,
of de faken foeken te traineren, dat dan uwe Mog. E.
gecommitteerde die tot dien effedte ook aldaer fouden
mogen compareren , in haer particulier volkomen en
abfoluten laft en commidie hadden , om aldaer met hare
Majefteyts gefanten in nader communicatie , en tot een

conditie en religie , over d'andere conformitey t van religie en mede gereede middelen , ten ware uwe Mog.
E. liever fagen beyder forfen beneffens den haren t'famen gevoegt, en de faken generalijk in handen genomen, waer toe nodig foude zijn geen tijd teverfuymen, maer alfo balde eenige gequalificeerde perfonen
te committeren , om met beyden t'famen , of eenigen
van dien , die beft te betrouwen en hen gewilligfte laet
vinden , finalijk en fonder vertrek tot 's Lands befte te
concluderen, als bevonden fal worden meeft oorbaerlijk te zijn , en den tegenwoordigen nood te requireren,
waer toe den almogenden zijneGodlijkefegeningeen
genade verleene , met al 't gene dat tot verfekerheid
der landen en ingefetenen van dien beft en faligft is.
Hier mede eyndende> my ganfeh dienftelijken in
uwe Mog. E. goede gratie recommanderende , en op 'C
alderfpoedigfte wederom antwoord hier op verwachtende alfo
j
ik wel weet hare Majefteyt fonderlingen na
de felve fal verlangen. Bidde ik God Almachtig.
Mogende > Edele, Hooggeleerde , Wi jfe feer Voorfienige Heeren, dat hy uwe Mog. E. altijds in zijn heylige bewaerniflè houde , alle gelukfalige voorfpoet en
vidtorie tegens den algemey nen vyand verleene , datum
Londen in groter haeft defen zo. Septeinbris 1 5 84. On-
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derftond uwer Mog. E. dienftwillige : en was onderte- zy van deih kant der Zee vrefèn, fal vermijt en wechgekent J. Ortet: defuperfcriptie was, Mogende Edele, nomen zijn.
<0eburenbe befen/toerbe be Fianbelingc met $2anft*
Hooggeleerde, Wij fe feer Voorfienige Heeren, mijn
rijft
alfnocft fecr gebieben öp bic ban 25?aöanb>
Heeren de Staten 's Lands en GraefFelijkheids van Hol©laenberen en fBccöelen / bie pjmcipaUjfteh in be
land, of hare E. gecommitteerde Raden.

mee|te noob toaren/ en fonber bcbulpebanBzanft*
23u befe toicbcn tóajs gcboegt bc anttooo2bc Dp pare rijft rttet Wel toaren te öeïpen/ tóant be ^tnecban
iBajefiept aen bc ^cerm ban 4&ijfecn ^tclöege- parma be ftebenbénSlinttocrpen/ 25?ufFel/ <©ent/
ben/lupbenbcaltfbolgt.
IBecftelen en ©ilboo?ben meet en meer benaubc / ooft
epntelijft beboo2fcö2ebenftcbeban3Dilboo2ben/ gele*
ht ban bc HAre Majefteyt fal om de affe&ie , die fy de voor- oen tuflftöen buffel en iBctbclen ban eins1 itoee mi>
feyde landen altoos heeft toegedragen , en om de len/ ett ban Snttoerpcn fee mijlen/ tocn7'<$eptcm*®ep2tii£è
Stoningm'
ne ban
forge, die fy heeft tot de,behoudenifle van dien , de fel- b2tö bpcompofitic inftreeg/ niet fonbec fcïjanbe bantoan ï>m*
«Fngclanö ve (behoudens haer eere en fonder haer eygen ftaet te ben <$berfïen Die albacr commanbeerbe / alfo be nooö gS
albacr nocö fo groot niettoa.07 of lip foube beplactfeöenmbn
»ofYeö?e' ontriJven) geem alle guiifte betonen , die haer moge- nocfj toel cenigen tijö ftebben ftonnen tegen öouben/ wmpofitfed
De tóferen lijk fal wefen. Maér aengaende 't verlbek van fes duyban <&}i)ft fent man te voet en drie duyfent ruyters, die fy wel wil- en Jjtct metre toerbe snuffel ban Sönttoetpen te toater
eii <©:t£i den dat henluyden van hier gefonden en van hare Ma- afgefneben. 3E>efgelnft0 fyeft öp ooft ben 17- <^ep*
jtëajtfhpt jefteyt onderhouden ofgegageert fouden worden , on- tcmtatë be machtige flab ban <0ent bp compofitie mdereene fimpele verfekeringe , van met obligatie der
'■ SEf
. «Den 7./ ^eptemb.
1584.
«ebben be
Staten ÖflttSf
fullen.
Staten GeneraeLen eenige van de particuliere fteden der geftregen
na bcrljalen
geiijft trip ötec
vereenigde Provintien té fullen werden gerembour- $|ollanb berftaen bat be ïjonïnft ban $olcn ten ber; ^onarS
feert: fo vint hare Majefteyt het vooifchïeven verfoek foefte ban $iftlacga©2ptï)eban|Balftcrtb02f bzieben ftöajte»
met recht wel vreemtenqualijkgefondeert, fo in re*e" f"1
Ut ban Kjt
tegens1
rjabbe acn
geaccoabeert
itepjeffauen
gart van de gemelte Staten als van haer fel ven: van de ban
ï^ollanb/
toaetombe
boojfj ^tatert
ben ïtoninft
• 27) Staten vermits fy niet fiet , dat/men altans in defen win- ban $0lcn gcfCfrJCben en bCtfOCljt IjCbÖen/ bat 5ijrte len/ om af*
ter tijd met een heyrleger groot voordeel foudekonnen IfèajCftCpt be fclbC fOUbC toiüen afboen en tafferen / bo*nm8e
doen. En in regart van haer felven , vermits fy hier be- ObemtitÖ be ftÖUlb Öie t^ ben bOO?noemben i^iftlaejS JSn CC
vorens door ervarentheyt bevonden hebbende '^ de 3©?ptï)e gepjetenbeert toerbe/ ^k ban ^ollanb niet ban tm&
kleyne forge en refpeft die fy gedragen hebben , om aen èinft/ alö gemaeftt (ijnbe ten tijbe ben l^oninft ban fa»cn te
fich van de voorgaende obligatien der Generalitey t, die
^pangientegenö firn oorloge boerbe/ cnatöbeboo^lf" *j?
haer fijn gegeven , te quiteren , fy hare Majelley t moe- noembe a©?prtjc onber Carel Son^cr/ onber ^uc *
ten achten Van kleynder Voorfichticheyt te wefen fo fy ^mibe/ tegenö befe lanben gebiertt Dabbe/ fonbee
meenen dat hare Majefteytopeenefofobereenonfe- bat bie ban lollanb optirtberfcljulbbertoiUirljtïjab'
kere verfekering, haer foude willen belaften met fo ben. <Dat öp ooftinbiergelpefaftenboo: bentoefto^
groteen fekere onkoften, belopende bynaterfomme menbc tijbe egeen o?bonnantte ban gelijfteof anbere
van twee millioenen 's jaers , gevende hier door oorfaek rtgeur ban recöte foube toillen acco?beren / in p?ejubivan een brekinge van den vrede met den Konink van tic ban befe lanben / fonber fienlupben alboaen baer op
Hifpanien , daer uyt haer een opene oorloge foude genoom te fjebben.
ontftaen, welke conlequentelijk defè onkoften fouden
<©e ^inccflfe ban (©rangicn ban mceninge toefen^
be
te bertreftften na ©ufifingen/ geeft boo^ be^oof^
verdubbelen, met een andere gelijke fomme 's jaers ,
meetïeren
€>lbenfo?t en 25ernoelleoo2lof boen nemen
boven d'interruptie van de traffijk , die nootwendelijk
aen
t}ti)
Staten
<0enerael/ en be Staten ban^ol^
daer op foude volgen tot grote fchade haerder onderfeten, en verlies vanhareimpoftenengerechticheden: ïanb/ ban be gebcputeerbe ban bc ^tatenban ^olderhalven hadde hare Majefteyt verwacht , dat fy haer lanböcbbenboojanttooojbcgegeben/ en baernaooft
verfoek veel lichter en 'redelijker gëmaekt en t'famen boo?gebepnteerbe erntteïtjft boen berfoeften/ bat öare
geaccordeert ibuden hebben, hare Majefteyt een an- €rcellentte fouöc geliebcn in ^oüanötebltjben/ tm
dere behoorlijker fatistadtie , dan defe is , die fy gepre- minftcn bertoeben en 0arercpfeupt(!el!entotben2o.
fenteei t hebben , voor te dragen. Defen niet tegen- ^eptemfciö ^at be Staten ban l^ollanb fottbenberftaende , fo is evenwel hare Majefteyt , regart nemen- gabercii / en bat nare <£rccllentic Daer baerentutfcuett
de op den welftand van hare faken , door hare gewoon- naber foube gelicben te ücraben: titn 22, ^cptem^
lijke afFe&ie , en forge dragende datter yetwes in 't bii$ nebben be Staten ban ï^ollanbgeconnnitteci-b
werk gefteld mochte werden , om hen op 't fpoechgfte, uptbe Abelen benigere ban ?ïfpéren/ eert ban <®orgelijk den nood van haren ftaet het felvevereyfcht, te b2ecl)t/ en i^cefler ^oubjel^ y$uv$ Bübbocaet ban
iölagereri , gerefolveert tegenwoordelijk te fenden aen ben lanbe ban ^ollanb / om naer ^rcellentie met een
den alder-Chriftelijkften Konink van Vrankrijk, die te- goebc gratie en meefte bcleeftbept emiteltjft te berfoeften öare refibentie in l^ollanb te toillen bli)))m
genwoord ichlijk hare faken , meer dan oyt te voren
Ichijnt te behartigen, om den felven te induceren dat bcfjoubcn/ in fulften flab ofplaetfcalö Set Jjaergelie^
hy datelijk eenige Commiflanflen afveerdige , dat zijne ben foube/ bat mebe naer €rcellentre gelicben foube
Majefteyt na Boulogne trekke , om fich aldaer te laten bp baer te jrjouben / en te boen inflrueren be bpf ftinbervinden by de Commiflariflen , die hare Majefteyt der- ftenö ban ^jjne €rccllentic boogl. memo2ie / htttS bat
waerts fal fenden, en gefamentlijk te adviferen op de be Staten op 't onberfjout banbcfelbeftinberen/en
middelen , die fouden mogen dienen t'haerder detentie bare €rccUcntic l|of-ljoubinge 02b:e (tellen foubcn:
en behoudeniiïe. Nu foude het goed wefen , dat de ge- be gebcputeerbe Ijcbben booz rapport gefept bat bare
melte Staten (fo zy 't felfs goed vinden ) hare Gedepu- €rceUentic ük# niet tegenfiaenbe fecr geinfiflecrt
te rden ten
, felven tijde derwaerts lenden , met goede babbc/ om na ^elanb te mogen bertreftften met baer
ïnftruéHe van de tegenwoordigen ftaet van hare affai- ftinbeftenen be anbere ftlepne ftinbeien/ tcnminflen
ren, en met volkomene macht en authoriteyt , om boojbentijbbanfcötoceftenof eenmaenb/ onber be^
te handelen en te beft uyten > 't geene tot haerder w.el- loftebatfe alfbanmetbcboojf? ftinberftenötoeberom
vaert en behoudenifle bevondeta fal worden te beho- in l^ollanb ftomen foube/ boei) bc Staten Debbenbe
ren.
boo?f5 gecommitteerbe tocberom aenbaer€rceUen'
Het verbod van vivres fal gecontinueert worden en tic gefonben / en ftaet met alle mibbelen en be befte rebenen boen berfoeften albier in ï^oïlanb te toillen blijd'overtreders van dien rigoreulelijk geftraft.
ben/
toelbcrltaenbe
fo bare <Êrcellerttie immers baer
De traffijk van deOoifterlingersinSpangien te verop
bleef
infifterenbe/
batfe epnteftjft boo^ fobeleató
hinderen't, felve foude den Konink van Denemarken
en de Hanfche fteden offenferen, 't welk de Staten meer baer€rcellentteaenging/ foubéri mogen confenteren
fchade , als profijt foude mogen bybrengen.
boo?benfelbentijbt / mit« batbeftinberftentfin^ol*
Hare Majefteyt heeft alrede aen GraefEdzart ge- lanb foubcn blijben/ 't toelft ftacr €rcel(enrie bcr^
fondenvan
, welkers verdrag haren dienaer , dien fy in (taenbe / en toa$ baer in niet toel te teebcn / ftpiit ooft
defe handelinge employeert , fo goede hope geeft, dat batfe bare refibentie binnen 3lepben niet foube begeealbact/
hare Majefteyt niettwijfreltof het inconvenient , dat ren te Souben / booj bien ^etrujj ^aftftiu.ö ^ebiftant
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nffïè in handen gegeven fekere acle in date deft 19. Martij, des Jaers 1580. by de welke uwer E. uytdrukelijk
verklaren, zijne F- Genade die eere te doen van de felvè
aen te nemen voor u lieder Grave en Heere , en dat op
fulke conditien als fouden mogen getradteert worden,
by den genen die zijne F. G.en uwer E. daer toe fouden fpecialijken worden gecommitteert.
En al ift nu alfo , dat door de ongelegentheid des
tijds, en eenige andere oorfaken uwer E. niet or.bekent, dele handelinge tot de volkomen gewenfehte
inauguratie niet is volbracht geweeft , So is nochtans
federt den bovengenoemden jare tachtentig fo verre
daer in gehandelt , dat na verfcheyden comrhunicatien ,
ook naer dien by uwer E. eygene brieven u lieder refolutiein defe fake aen alle de geünieerde Provintien is
verwittiget geweeft : uwer E- in Decembri leftleden,
met de geheele vergaderinge van de Staten van Holland ,hebben zijne F. Genade hoogloflijker gedachte- (Fo^,ï^
niflê geprefenteertde brieven van acceptatie 3 die uwer
E. van de perfoon van zijne F. Genade gedaen hadden,
gedateert den 16. Martij anno 1583. behoorlijkcn.befegelt met den fegelen van den Ridderfchap , Edelen,
en van alle de Heden van defe landen van Holland , hebbende daerenbo ven zijne F Genade noch geprefenteeit
dearticulen by u lieden gemaekt geftelten gearrefteer/,
de v/elke hebben be verligt en getekent geweeft by de
Magifti aten en Vroetfchappén , van allen den fteden,
&crj?fffe
MYn Heeren,de eere én ménichvutdige vrientfehappen die onsfedert de beklaeglijkeaflijvicheid van uytgenomen twee of di ie
pofftte ttfltt onfen Heere en Vader hoochloflijke gedacht, by uwei
In der voegen dat indient God almachtig belieft hadde
zijne F- Genade als noch by den leven te laten , gySauitt? E' met a''e goedherticheid bewefen, en met der daed ir,
lieden (foalswy welfijnveifekert) ganfchelijk waert
<è;a*e Dan verfcheyden voorvallende faken, fo wel onfen perfoon,
gerefolveert
, eerftdaegs fonder langer uytftel de fake
als den geheelen fterf-huyfe van den hoochgedachten
kaffan
te voltrekken, en tot de bovengenoemde inauguratie té
aengaende, is betoont, heeft niet
Baberhwe onfen Heeie en Vader ook
n
wie
menfehe
anderen
allen
alleenlijk ons, maer
ï>an t>e
procederen.
dat fy fijn klaerlijk doen blijken , hoe groot leetwefen .
Jjtatm
Allen'tvoorhouden
welk mijn, niet
Heeren
wy beletten
uwer E.ofWelte hebben
wilom te
verhinderen
uwe:
dood
jke
tafflobe - bedroeftheid en hertfweer defe jammerli
alfulke refolutien ,. als gylieden tegenwoordelijken tot
gcgeöenni Ë- heeft veroorfaekt, overmits de fonderlinge en oprechte liefde die uwer E. den hoochgedachten onfen vorüeringe en welvaren van den lande , en om 't felve
«èeptcm
bjiö 1584. fieere en Vader in zijn leven hebt gedragen fonderdat uyt defen hoogdringende nood metGodes hulpe te brengen ,voorhanden hebt : of ook dat wy daer by fouden
alfulken fwaren ongemak en verdriet, ons en onfen
achten
dat de gróte menigvuldige merkelijke dienften ,
huyfe overgekomen, den felven uwer E. goeden wille
en genegentheid heeft verflout , of eenigfins verandert met allen mogelijken y ver , forgvuldighejd en trouherDes wy niet nalaten willen uwer E. wel hertelijken en tigheid , by den hooggemelten onfen Heere en Vader
ten hoochften te bedanken, hopende dat ons God al- fonder aenfehou van eenige arbeyt , koften , moeyten ,
dangier, of periculen den landen bewefen, byyeman-»
machtig die genade fal geven , al 't fel ve in toekomende den in vergeten foude mogen worden geftelt.
lverfchu
temogen
aerlijk
tijden tegens uwer E.dankb
Maer alleenlijken om uwer E. vrientlijken te verden , en dat ons eenig voornemen er. alle onfe aótien alleenlijk nengelegt lullen worden , eerft tot verbreydin- foeken , dat de felve continueren hare trouhertige gege en grootmakmge zijns H. Godlijken naems, en daer regentheid en goede affeftie tot ons, en onlen huyfe,
na tot nut. oorbaer en welvaren van defen lande, enin- in de tegenwoordige refolutie op de handelinge met
fonderheid van uwer E. ons infgelijks vaftelijken ver- denKonink en Croon van Vrankrijk, al'tgene voorfz
nde , gylieden alfulke weder oprechteen getrouwedat
nader overlegt , en 't felve ook zijne Majefteyt laet
trouwe poedherticheid aen ons en den onfen lult conti is
voorhouden, ten eynde op alles alfulken regartwerde
nueren.
genomen , als zijne Majefteyt en uwer E. na alle redene
En hoewel wy geheel onnodig achten eenig verfoek en billijkheid fullen bevinden behorende, en dat wy en
of aermaninge daerom aen uwer E. te doen , wel we- de onfe met der daed mogen werden ontlaft van de grote fware laften en fchulden, in dewelke, fo als uwer
tende met wat y ver en fonderlinge forghvuldigheid al
E.
en
allen anderen genoeg is bekent , onfen Heere en
't gene ons en den onfen aengaet , by uwer E. werd behertiget , ons daer by genoeg verfekerende dat by de Vader is gevallen , door de exceflive koften by zijne
felve uwe E. in allen occurrentien , en voorvallende fa- F. Genade gehad en gefupporteert tot dienft van defe
ken op alle 't gene ons en onfen geheefen huyfe van landen, en om de felve uyt de Tyranniein dewelke
NalTau eenigfins fal mogen raken, voorders ook allen uë felve airede waren geftelt, te eximeren, en met
Gods hulpe eeuwelijkendaervantebevryden , en dat
goede inlicht fal worden genomen.
Verftaen hebbende nochtans defe trefFel ijkeen aende onfe voorts in al 't gene by uwer E. felve bilfienlijke en folemnele vergaderinge van de Staten des wy en
lijk en behoorlijken bevonden fal worden , eenigLandsen Graeffijkheids van Holland , tegenwoordelijk fmts mogen genieten , de vruchten van den fwaren aralhier te gefchieden om te refolverën , op 't gene uwer beyd en moeyten van den hooggemelten onfen Heëre
E. onlangs by den Heere van Pruneauxuytdennaem en Vader, en daer by des te meer met der daed fpeuren,
en van wegen Koninklijker Majefteyt van Vrankrijk is dat zijne F. Genade getrouwe dienften uwer E. aengevoorgedragen , en wel wetende dat by uwer E. daér op nam fijn geweeft.
met alfulken ernft , als de gewichtigheyt der faken is
Van onlen wegen, hoe wel wy overmits onfen jonkvereyfehende , gelet fijnde, fulks daer in by de felve
heid en onervarentheid ate noch ons niet gequalificeert
uwer E. door hare voorlienige wijsheid fal werden ge- of bequaem genoeg vinden noch kennen, om uwer E. en
refolvecrt , als tot den meerren dienft en welvaren van den lande alfulken dienft te konnen of te mogen doen
den lande fal behoren.
als de tegenwoordige gefteltenifiè van de laken des
So hebben wy u luyden mijn Heeren des niet te min felfs wel is vereyfehende , fo willen wy nochtans vaftehier mede wel willen indachtig maken van de handelijken hopen dat God de Heere ons die gratie en genalinge tuflehen u luyden, en die van Zeland , over eenige
de
fal
geven
in al 't gene ons by u lieden fal worden dënr
bejaren met den hoochgemelten onfen Heere en Vader,
trouten bevolen , fulks ons te quijten, dat uwer E. aluyt u lieder eygen wille en beweeglijkheid aengegaen
len goet genoegen daer over fult hebben , willende onS
hebbende , eerftelijk zijn F. G. hoogloflijker gedachte- dienvolgens tot allen tijden feer willig en bereyd hou-
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den, om na de mate der gaven en middelen die de almogende Heere believen (al ons te verlenen > uwer E. en
den landen allen goeden getrouwen dienft te bewijfen,
en met uwer E. tot confervatie van de waerachtige
Chriftelijke Religie, befchermeniflè en verfekertheid
van den landen , en van allen den vromen inwoonderen
desfelfs, ons totten uyterften vrymoedelijken altijd te
eebruyken. Gedaen tot Delf op den 34. dach Septemris des Jaers 1 584. en was ondertekent Mauritr Graef
van Naffau.
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BUrgemeefteren , Schepenen, Raed, èn gernêene
kan bit
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of men de heerfchappye of graeffchap van Holland ,

aen de confeientie als aen den lijve, het tweede na ménfchelijken oordeel en fonder Gods onverüenli jke hulpe,
niet wel doenlijk , en het derde ( hoewel periculeus
voor de vryheid ) nochtans eens notelijk en 't minfte
quaed
wefen. alft eerfte voor ons en onfe nakomelinMaerte gelijk
gen onverdragelijk foude zijn, fo waer ook voor God
en de werelt en onfe nakomelingen niet té verantwoorden, dat wy het tweede middel, genomen of ons 't derde nietmothte gebeuren , niet foude voor fo gerechtigen en gewichtigen fake avonturen tot 't lette toe van
lijf en goed, gelijk wy neffens die van Zeland , ten tijde
als ons alle hulp begar,hebben gedaen tot in den uy tterften nood.
Vele min ware te verantwoorden dat wy aireede ons
tot fuiken kleynmoedigheid lieten brengen, dat wy
uyt defperatie blindelingeaennamen en geloofden den
genen ? die onder 't dexel van geprefenteerde hulpe,
ons foude bedriegenden brengen in de uyttei fte miferie,
want onfe blintheid en onwijsheid niet foude kunnen
geexcufeert worden, fo wel als de kleynmoedigheid,
die den vromen ook door den nood fomwijien wort
overgedrongen.
Onfe meninge is niet in difpnte te trekken de macht
van de Koninklijke Majefteyt van Vrankrijk , de welke
(hoewel die door de voorgaende inlandfe oorlogeen
fwarebelaftingen feer is gemindert , wy geloven beft en
bequaemft te wefen indien ons die foude mogen gebeuren om onfe vervallen (aken in korter tijd te rechten.
Maer gelijk de fterkfte medecijnen de dood eerft medebrengen jalfe tegen de gefontheid zijn werkende,
alfo foude de grootheid van de macht van Vrankrijk
niet dan te eer ons over rugge werpen , als de fel ve anders dan met eenen goeden oprechten wille t'onfwaert
werde bekeert,fulksdat wy veel meer behoeven te achten, opde oprechtigheid vanden wille,dan op de grootheid van der macht.
Den wille is alleen God Almachtig bekent , en komt
nimmermeer tot kenniflè der menfehen dan door de
woorden of werken , en fo veel als de werken fekerder
en onveranderlijker zijn dan de woorden : fo veel fekerder oordeeltmen, uyt de werken dan uyt de woorden,
byibnder ten öpfiene van de perfonen die fy gewoon
zijn te veynfen, en daerom, om te weten den grond van
defe handehnge en van de Majefteyt van Vrankrijk,

en Zeland, nefrens d'andere geünieerde. Prövintien foude begeeren , en na de gelegentheid der faken van den
lande behoren te defereren de Koninklijke Majefteyt
of de Kroon van Vrankrijk , en ook aendachtig gelet
hebbende op de redenen en vertogen den felver Heeren achten wy datmen 't felve uyt zijne voorgaende aften
Staten tot dien eyndefchriftelijke voorgehouden, van beft kan fpeuren.
De welke infiende, bevirtmen eerftelijkdnt de felve
wegen den Maten van Braband , en Vlaenderen , en ook
van eenige treden in 't particulier , mitfgaders op 't ad- zijne Majefteyt hem draegtals welbndevandeRoomvijs van de Heeren Prefidenten en Raden van den Ho- fe Religie t 't welk indien hy met der waerheid is ( gelijk met der daed betoonen de nieuwe beverden, klegen en Provintialen Raden en luyden van den rekeninge in Holland, hebben dies niet tégenftaende eendrachdingenen
, langduurige oorloge die hy daer voor heefc
telijk voor haer advijs gerefol veert ddtmen daer in in gevoertjfo is buyten alle twi jffel noch zijnen wille, noch
geender manieren behoorde te verwilligen : endatfy- in zijne macht te zijn om met ons finceerlijk te handeluyden overfuks daer in niet fullen confenteren.
len want
,
onfe fake en relige defenderende, foude hy de
En op dat fyluyden by den Edelen en anderen lieden zijne moeten inpugneeren, hem begeven uyt te obevan Holland , of ook by den anderen Prövintien hare dientie van den Paus , en overfulks omftoten de fondabondgenoten niet fouden fchijnen fo vele jaren in dit
menten daer in hy zijne faligheid tot noch toe heeft gegevoelen geftadelijk geperfifteert te hebben uyt eenige ftelt, en daer voor hy en zijn rijk tot noch toe fo veel
nartnekkigheit , eenfinnigheld of verkeert voornemen , hebben geleden, 't welk nimmermeer falgefchieden,
hebben goet gevonden de redenen en confideratie, hen want al ift fake dat de Princen op de fake van de confeientie gemeenlijk niet veel paften , fo ift nochtans dat
daer toe bewegende in 't korte fchriftelijk te vervaten.
Biddende feer hartelijk dat mijn Heeren, den Edelen fy alle na de leere van Machiavel precifelijk blijven by
en lieden als hare goede medebroeders gelieven (niet de uytterlijke apparentie vnn de religie die fy eens hebben aengenomen , fonder daer van immermeer te wijtegenftande 't groot prejuditie van de opinien te voren
hieropgeadviieert hebbende) defe fake onparty delijk
ken, hoe veel te min fal de Majefteyt van Vrankrijk
en met alfulken ernft als 't gewichte van dien is verey- daer in dan uyt redenen voorfz veranderen.
fehende , te overwegen , fo lange aen d'eenefyde HelEn al ift fake dat zijne Majefteyt in 't Koninkrijk
lende 'tgene henluyden van d'ander fyde (de welke tot Polen, en daer na in Vrankrijk, de vrye exercitie van de
noch toe genoeg alleen is geconfidereert) aireede voor- religie heeft toegelaten , nochtans is daer in wel groot
gedragen eningebeelt mag wefen, en ook den nood(die onderfchey t te bemerken , want dat doende heeft zijne
een voorftander is van goede deliberatie , en een inftru- Majefteyt de Roomfe religie niet bevochten, noch ook
ment der bedriegers ) door impatientie , ongeftadig- 't rijke van den Paus , door dien dat de Paus ongelegen
heyten onfekerheid, geperfuadeert mag hebben.
zijnde, de Polakker tot andere opinie te brengen, hy
Wy bekennen wel maer drie wegen te zijn (volgen- hem motte cöntenteren met eenen Catholijken Prince
de den voorflag van hoger memorien zijne F. G.) om te aldaer te (tellen, op hope van eenige goede vruchten
geraken tot een goed eynde defer ellendiger oorloge, daer van te verkrijgen : en in Vrankrijk lijn ook uyt gelijke oorfaken eenige tractaten vanpeyfe, toelatende
te weten : of te accorderen met den Konink van Spangien, of met onfe macht en wapenen de fake uyt te voe- d'exercitie van de religie , met conient van den Paus
ren, of te verkrijgen uytheemie hulpe : wy achten ook door den nood gemaekt , daer uyt hy de vruchten van
voorIII.'t eerfte
wefen den wech der flavernije , fo wel S. Bartholomeus heeft genoten , gelijk ook by den KoDeel. te
I. Stuk.
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Vrankrijk zijn gebeurt den genen die de felve fake die
toelafelve
't
wy
Gent,
mainteneren , die nochtans fulke zijn dat een yegevan
peys
den
in
ien
Spang
an
ninkv
tende, heeft geapprobeert , met expreflê conditie en lijk van de gedachtenifièn alleen moet verfchrikken , de
geprefupponeert dat 't felve der Catholi jke religie vor- welke de Majefteyt van Vrankrijk meelt al , en de Koderlijk foude welen : welke conditien hy verre foude
ninginne moeder allegader heeft helpen aenrechtemten
moeten te buytcn gaen , om onfe fake oprechteüjk te
minften behoort ons genoeglaem te voldoen 't gene
aennemen, en daerom is 't felve geenfms te piefumcren. daer van onsfelven is overgekomen in den fchrikkelijSijné Majefteyt is een Soon van Konink Henrik de ken valfchen aenilag , die den Hertog van Anjou heeft
tweede, een grouwelijk vei volger, en Catherina de te wege gebracht op den perfoon van hoger memorien
Medicis een de dubbelde bedriechelijkfte vrouwe die
F. G. op
lieden van
de negen- zijne
Vlaenderen
: ende waren
oyt leefde , en een broeder van Konink ,Carel
wy Antwerpen*
niet waerdig en
den andere
fpot vanin
de, de moordadigfte die oyt regneerde en zijn peribon alle natiën, voor de tweede reyfe bedrogen
zijnde ?
is van 'tbeginfel zijnder jonkheid itilks geoffent inde
En of ons defe handelinge om anders gene redenen
felve vyantfchap > dat hy alle de meefte en wreetfte fa- fufpecl: waren , dan door het onwaerdig onthael en affFol. 29.) ken by tijden van zijnen broeder als generael vanden fetten dat onfegefanten in Vrankrijk is
gebeurt , en dat
dat nu denHeere van Efpruneaux tot ftinkens toe,en fonder
armee heeft geè'xploicleert, waer door en ooklksomzijne
hyden Italiaenfe aert en manieren, en overfu
te behouden de dignitey t van zijnen meefter , ons foekt
moeder aldergelijkll is, hy altijd gehouden is ge weeft
voor hare liefite foon , en opgetrokken tot der Croone, te winnen , niet in 't generael , maer van Provintie tot
niet fonder grote fufpitie van vreemde handelinge,waer Provintie, van ftad tot Had , ja ook van perfoon tot perfoon ,voorwaer ten is den rechten weg niet tot eenen
uyt wel kan genomen worden hoe ièer de oprechte
genereufe
n Princelijke handelinge: ook mede en weit
handelinge deler fake tegen zijne nature foude ilrijden.
noyt niemant van eenen Francoys bedrogen dan als hy
En hierenboven is zijie Majefteyt tot hanthoudinge fcheen
aldermeeft te courtiferen, immers ten minften
e
van de Koomfe religie, en uytroeying van de gerevolgt genoeg uyt de particulie handelinge , datmen
nden, 't welk eerftisge- ons niet te recht meent , want re
te enrik
verbo
formeerde bytrada
daer uyt kan niet volgen
zijnen vaderenden Komaekt tuflchenKoninkH
dan
fcheuringe
om
den
vyand
den
weg te banen , want
nink van Spangien in den jare i5 58.endaer nabyden
Koningen zijnen broeders, en ook(fodefamegaet)by gefcheyden zijnde en waren wy de Majefteyt van
zijne Majefteyt neffens den Paus onlangs gerenoveert Vrankrijk niet nut om ons te mogen defenderen.
Wy achten defe redenen in goeder trouwe gewogen,
en geconfirmeert, en met fo vele aden , fey ten en perivoorwaer
wel fo gewichtig te zijn mijne Heeren Tast
cnlen bevefticht: ifler wel apparentie dat zijne Majedaer
door
de faken behoorden gehouden te worden
fteyt tegen zijnen eere , eed en beloften ( die de Princen tot noch toe malkandeien , maer niet haren onder- buyten twijfrèl, niet tegenftaende de fchone gebloemde
fatenhebben gehouden) ter liefde van ons daer van fal woorden van den Heere van Efpruneaux ,nietfmakende daneenydeleFranfecourtelie, en alle de conjectuwijken ?
ren die de inpatientie inde nood en de hope van verlofDele redenen (overflaende verfcheyden andere particuliere) achten wy wel fo treffelijk te wefen , dat nie- finge j ons fonder eenig feker fondament doet imaginemand van goeden oordeele , kennifte hebbende van de ren, alleenlijk gefundeert op een onfekere imaginatie^
voorleden laken , die daer uyt zijn gevolgt, fal kunnen van toekomende dingen, en zijn geenfms te pondereren
denken, na eenige menfchel ijke apparentie, dat den Ko- tegen Jt feker oordeel fpruytende uyt den voorleden
nink van Vrankrijk immermeer ter goeder trouwe orfe dingen : want geen oordeel kan feker wefen,dan 't gene
fake fal aennemen.
dat gebout wort op fekere wetenfehap , en daerom fo
Hoeveel min fal dan yemant kunnen geloven dat de veel als 't voorleden fekerder is dan het toekomende
Koninginne moeder dele fake (door de welke de felve ('t welk geen menfehen maer alleenlijkGod bekent is) fo
nochtans aldermeeft wort gedreven) ter goeder trou- veel is ook onfekerder , 't gene datmen uyt de raetlelen
wen foude handelen ? de welke van de Paufen af kom- van toekomende dingen wil bedenken , dan 't gene datilen, van de Italiaenfe natie, uy tter naturen vyand is der
men na 't voorleden tottet toekomende is ramende :
felver , en met recht word gehouden de meefterfle van waerom verby gaende de behagelijke redenen van bealle de valsheid , oorfake van alle de miferien die by weegenifle fonder bewijs , fo by den Heere van Efpruharen tijde de landen van Vrankrijk zijn overkomen,
neaux alsby die van Braband, Vlaenderen , en ook eenfen de fchadehjkfte, dubbelfte, bedriegelijkfte en dange- deels by 't advijs van de Heeren Raden voor geftelt, als
reuile vrouwe die oyt de aerde heeft betreden , en eyn- niet nodig te beantwoorden : Sullen wy mijne Heeren
telijk die degeheele wereld heeft vervult met de fame betonen dat de gene , die de fterkfte middelen , van inhaerder boosheid , ifler ter wereld wel yemant fo Hecht duclie fchijnen te wefen geheel machteloos zijn en fonder fondement.
die haer anders foude kunnen toebetrou wen, dan dat fy
Alle defe redenen worden méeft getrokken, of van de
ftaet na onfe uy tterfte ruyne ?
Bemerkt doch eenmael mijne Heet en, hoe grotelijks perfoon van de Majefteyt van Vrankrijk en gelegentdatmen in defe fake doolt, men heeft altijd ernftelijk ge- heid van zijne macht, ofuyt het vertoog van de gelemijt en gefchout,dat niemant in eenige Magiftraet of in gentheid onfer fake : fb veel 'teerfte belangt wortgedienfte van de gemeene fake foude worden aengeno- feyt datmen 't oordeel van Ho. Mem. zijne F. G. bemen , die van de Roomfe religie of die fake eenigfints ,
hoort te volgen, dat zijne Majefteyt zijne onderfaten
en
landen
in fulker voegen heeft geregeert, dat van hem
ook om 't minfte nadenken , fufpecl: ware , hoe wel ook
dat fy met der daed naerfteli jk bewefen , de vryheid des alles goets ftaet te verwachten : dat alle Princen geVaderlants te beminnen, fulks dat niet fonder nadenwoon zijn, ook niet tegenftaende contrarie beloften,
ken is , dat vele kloeke en getrouwe perfonen van de alle occafien waer te nemen om haer rij k te verbreyden,
dienft des Vaderlands zijn onthouden en t'onrechte en dat hare vruntfehap niet lang duurt alfïèr oorfaken
geoffenfeert:Sullen wy nu fo verblint zijn dat wy in den zijn van offencien , of als des eenes macht des anderen
hoogften Magiftraet , in den meefte macht , en om over fufpecl word: dat den perfoon van zijne Majefteyt i9
alle Magiftraten, Sterkten, officiers, ja over die "eheele verciert met vele goede deugden en zijne woorden
fake te gebieden, fullen Hellen, den genen die met grote (grote macht gevende: dat de fauten van den Hertog
redenen fufpecler is, dan yemant die ter wereld bedacht I van Anjou is te vergeven , als van andere goede Princen
foude kunnen worden i» voorwaer fo hebben wy vele die ook dikwils hebben gefaelgeert: dat zijne Majefteyt
eerlijke, treffelijke luyden ongelijk gedaen , en ook on- defe landen fal moeten favoriferen en die van de religie
fe geheele natie, die in vromicheid , getrouwicheid , en avanceren, om die te verfekeren tegensden Konink van
eenvoudicheid, niet te gelijken is, by de onvromicheid, Spangien : en ten lellen dat wy tegens alle nadenken ons
ontrouwe en bedriegelijke dubbeltheid van de Franmogen verfekeren, mits de fchoonheid vandeaengecoyfe natie, tenware datmen t'onrechte fufpecl feyde bodene conditien , en den genen die wy tot dien eynde
te weien, den genen die fo vele jaren profellie heeft gemogen conditioneren.
daen van openbare vyandfehap, of tegen onfe fake , of daerWybybekennen
feer gaerne dat hoger memorien zijne
tegen den genen die met de felve eene is.
F. G. is geweeft een van de alderwijfte , kloekfte, en
Maer genomen of ons voor geen genoechfaem exem- voorfichtichfte Princen van de wereld , en datmen
pel mochte ftrekken , de afgrij fel ijke exempelen die in
daerom zijnen goeden raed en advijs behoorde te houder»
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Oorlog die meer dan 170. jaren
in {onderlinge waerde , niet tegenftaendë datmerJ reertdat de erffelijke oorlogenen.
moet bekennen, hoewel de fake ten quaetften niet ge- heeft geduurt tuflchen'thuysvanBourgongienen van
lukte, dat hy van den Hertog van Anjou was bedrogen. Valoys , in fo vele jaren noyt heeft kunnen ter neder
Maer wy kunnen geenfins geloven dat de felve 2ijne gelést worden , met eenige tradtaten of alliantien , en
F. G.oytvanadvijsisgeweeft, of geweeft foude heb- dat de felve ten leften dus vele jaren heeft gecefleert albendatmen
,
(volgende defe propoiitie ) de landen van
leenlijk door de grote vyandfchap , diedeKoninkvan
Holland, en Zeland, neffens de andere de Majefteyt Spangien, en Vrankrijk aênnamen tegens de religie,
Yan Vrankrijk foude opdragen , de welke hy altijt voor daer op het tradtaet van den jare 1 j 5 8. eygentlijk wort
éen fekere retraiéte heeft gehouden , niet uyt ambitie gefundeert, dat den felven haet genoegfaem is geweeft,
of eygen begeerlijkheid ( die wy niet gelooven in hem om die twee erffelijke doód-vyanden , te reconciliereni
oy t plaetfe gehad te hebben ) maer Om dat hy den Fran- en tegens d'opinien van de geheele wereld , te doen
c_oylen noyt de geheele fake dorfte betrouwen , förrt afleggen de grote begeerlijkheid die fy hadden geërfHFo!'3**1
wijlen verklarende (fo wy verftaen) niet te weten of' om malkanderen 't leven en rijk te benemen» enfbgro'
fy ons of de Spangiaerden föuden bedriegen. En daer- jte aétien als fy op malkanderen pretendeerden genoeg om hebben wy gefien met hoe grote naerfticheid zijn faemorneen eeuwige haet te voeden, dat 't felve niet
F. G. hoger memorien , de landen van Holland, Ze- alleen nu dus lang buyten hope heeft geduurt: maer
land ,en Uy trecht , altijd heeft verfekert , en gefchout ook dat fyluyden fo vele jaren zijn geweeft fb getroude vermenginge van dien met den faken van Vrankrijk
we vrunden , en 't felve met der daed hebben be welen,
fo
in
't verlaten van de grote occafien die middelertijd
of van d'andere Provintien , waer door wy vaftelijk gezijn
verfchenen
om malkanderen van 't geheele rijk te
loven 'tadvijs van zijn F.G. hoger memorien , byons
gevolgt zijnde, dat wy ons nimmermeer daer toe lullen beroven , als ook in 't doen van ! o grote ailiftentie : met
wat apparentie foude de Majefteyt van Vrankrijk nu
laten brengen.
'T ware ons te fwaer dm óordeelen , of de Maje- daer in kunnen veranderen, hoe foude hy kunnen verfteyt van Vrankrijk zijne landen wel of qualijk heeft jwinnen den erffelijken haet die hy tegen de religie van
geregeert,maerwy geloven niet datmen uyt zijne voor- zijne kintsheid heeft gevoed ? walt niet in de macht
gaende regeringen vele fouden kunnen rapen,daer door jvan den Konink van Spangien in den jare 1 564. en 68.
men eenig voordeel in onfe faken foude mogen geoor- als zijne macht in haer geheel , en 't gewelt van Vrankfaekt woorden te hopen, gelijk wy voren hebben eenf» 1 rijk door de Italiaenfe oorloge , was gefchey den , gebroken en van kinderen geregeert, iönder moeytedé
deels betoont, en 't gene ter contrarie is vöorgeflagén, Kroon van Vrankrijk te winnen ? Sullen wy geloven
zijn niet dan y dele vertrouwen. Die van Rochèlle heeft
dat den Konink van Vrankrijk nu eerft merkt dat hem
hygoet appoindfcement gegeven, als fevenofacht ge- de heerfchappije van dek landen open ftaet ? en foude
weldige ftormen daer op waren gedaen,en de macht van
den Konink feer daer op gebroken , ter believen van de hy die niet gemakelijk gekregen hebben, in den jare 78.
79. 80. en 8 1. als de landen in haer geheel zijnde, den
gefanten van Polen (fo 't fcheen)orn d'eere te bewaren, Konink van Spangien ganfchelijken hadden uytgefloalfo noch drie of vier ftormen gefchieden na haei^gedaen verfoek. In Polen is de religie gedoogt om rede- ten ? in dien d'ambitie als doen hadde kunnen winnen
nen boven verhaelt, en door de kortheid van dén tijd den haet tegens onfe faken, foude hy den Hertog van
heeft ter avonturen 't rechte voornemen niet kunnen Anjou met ons hebben laten handelen , of indien hy
ondekt worden. Aen de Kroon van Vrankrijk weder- zijnen perfoon gebruykte, fouden de faken fo flauweom gekomen zijnde, is terftont geen peys gemaekt met lijk gedreven hebben geweeft, datmen ons redenen
de Huygenoten , maer eerft na datter een oorlog van foude gegeven hebben , om fufpitie van collufie te kri jdrie jaren ('twelk'tlankfte is geweeft) in Vrankrijk I gen , fy hebben voorwaer te feèr wel betoont hoe eenWas gevoert,en vele wonderlijke treken gebruykt, mitf- drachtelijk en getfou, dat fy malkanderen zijn om te
gaders de macht van den Konink feer gebroken, den vernitlën , ons en alle de gene die onfe fake fuftineren»
peys wort fo fekerlijk niet gehouden j noch het ey.t-rci- en wy mogen ons wel verfekeren, dat indien de Princen
tie van-de religie fo «oedertierentlijk gegnnt,of deHuy- eenig geloof houden , fy houden 't felve malkander»
genoten wachten fich wel in fulke qualiteyt en getale maer nimmermeer hare ónderfaten.
Wy abuferen ons als wy meynen dat de Majefteyt
te vergaderen , dat hare dood waerdig foude mogen
van
Vrankrijk oorfake heeft van oorlogen tegen den
wefen om wederom te beginnen , en moeten foniwijlen
ook gedogen dat de oefreninge van de religie wat on- Konink van Spangien , fy accorderen te feer wel en
fachtelijk wort geftoort. De verfekerde Steden zijn kaetfen op een dak. Iflerwel yemant die gelooft dat
overgelevert naer den gefetten tijd , maer de Konink de Konink van Spangien geoffe n feer t wert , ten tijde
van Navarre en den Prince van Condé brachten ons als Graef Lodewijk van Naffau de fteden van Bergen
hier felve de tijdinge, en de half getrokken fwaerden in Henegouwen, en Valenchijndoor raedenlaftvan
de Majefteyt van Vrankrijk innam , en zijne F. G. hohebben
conditien
gemaekt,fichopnietalle
't welke
nochtans nieuwe
de Konink
van Navarre
fo wel
verger memorien door den felven geholpen, het geweldige
Leger te velde brachte, als Monfieur de Geniesde
fekert al
, is hy daerenboven noch 't naefte bloed van de
Kroon , wettige Succeflèur en fwager van den Konink, wapenen van Vrankrijk in Henegouwen brachte , als
dat hy nochopdefer uure hem foude derven verfeke- Don Anthönio Konink van Portugael in Vrankrijk
ren van zijn vruntfchap: en hoewel geconqueileerde gequippeert wert , als hem den Hertog van Anjou in
Provintien fich fo feer niet en hebben te bedenken , dat Braband en Vlaenderen hadde laten hulden ? voorwy diergelijke conditien derven wenfchen , fo is noch- waer den dag van S. Bartholomeus. , denederlagevan
tans diergelijke niet te verwachten, voor den genen die- Monfieur de Genles, het fucces van Tercera , de Entremen voor nieuwe conqueften foude houden, als den ge- prinfe van Antwerpen , en 't overleveren van Duynkernen gebeurt die nu meer dan hondert jaren aen de ken, hebben wel getooot hoe feer henluyden de faken
Kroon zijn geappliceert geweeft, gemerkt geen natie ernft waren, en of haeiluyden vruntfchap geftadig is,
ter wereld over de geconquefteerde landen fo ongere- defgelijks hebben ook de vooi gefielde entreprinfen op
kunnen
gelt is geweeft als de Francoyfen , 't welk ons niet al- Provencen en Langedok de vruntfchap niet
ken Sicilien , Napels , en Milanen, maer ook ons eygen fcheyden , en fo verre wy ons laten voortleyden tot
fteden van Vlaenderen , die fy onder den Hertog van defe fake , fal daer in niet opereren dan oin de felve te
vermeerderen.
Anjou hadden geoccupeert, fullen betuygen.
De gene die de natuur der Princen kennen ? fouden
'T fchijnt wel dat wy befchuldïcht fouden mogen
Prinvan te feer grote mifvertrouwen , nadenken
alle
dat
worden
denkende
meert beweegt mogen worden,
dat de Majefteyt van VrankrijMmmermeer
hebbende
cen, niet tegenftaendë voorgaende alliantien malkanderen gewoon zijn , fo lange geloof te houden , tot dat- fulke vileynen aden foude aenrechten, als foude zijn
ter occafien verfchijnen omd'eene den anderen eenig een volk 't welk hem goetwillig in zijn handen en de~
groot voordel te mogen benemen , als des eens macht te feniie ftelt te verraden : maer foude 't felve geen meerfeer fchijnt te wallen , en by fonder als eenige oorfaken
der excufatie hebben dan wy ons laten dunken, hangt in
zijn van offentie: maer alfmen nader op defe geftalte- balance tegen malkanderen, welk van beyden hemde
nifle wil letten , fo geloven wy dat fulke gemeene pre- meefte fchande foude fchijnen by andere Potentaten te
fumptien in defen lal ceflèren , want alfmen confide- wefen,denKonink vanSpangien te bedriegeo,(want eea
■I IL Deel LStuk,
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te vergeven, gemerkt hy ongelukkich was in zijn aenvan beyde foude moeten wefen) of ons: den Konink flagen als 't felve onlanks in Vrankrijk ook gefaelgeerC
van Soangien is hem fo getrou geweeft, en heeft hem zijnde, ten tijde als hytotdieneyndedeHuygenoten
n met eedenen partijen ook was gevolgt. Als eenige uy theemfe natiën
fulks geailïfteert, en fy ook malkandere
hebben ) foude
lt
verhae
voren
wy
als
(
eere verbonden
dit aldus verftaen, lullen fy niet met rechte onfe flechtigker
de Majefteyt van Vrankrijk wel leelij a&e kunnen heyt befpotten, oordeelende dat wywaerdig zijn alles
doen, dan hem te recompenferen met fo groten ontrou- wat ons overkomt, de tweede reyfe bedrogen zijnde ?
we als foude zijn het afnemen van zijn land en erffelijkMaer om fich te verfekeren tegen alle nadenken»
heden, en het maken van een geftadige oorloge , den worden by de Majefteyt feer vorderlijke conditien
heeft helpen behouden, alfler
genen die hem zijn Kroon
fo veel occafien verfchenen om hem die te benemen ? aengeboden , en daer en boven fullen wy noch vele andere mogen bedingen als wy ons meer meynên van noter contrarien als hy ons bedrogen hadde (daer van hy
niet
de te welen. Dit is d'uy tterfte toevlucht van de gene die
minder wrake behoefde te vreelën ) foude hy hem
defè fake drijven , want niemand iflèr fo flecht die niet
den
n
datme
ance
Conft
van
lie
Conci
der
met
èren
excuf
bekent dat defe fake vol nadenken is. Maer wy kunketters geen geloof behoort te houden,en foude hy hem
nen noch niet verftaen dat zijne Majefteyt eenige vorniet volkomelijk verantwoorden met onfe dwaesheid,
derlijke conditien aenbied , anders dan zijne faveur ,
daer wy wel weten dat hy van contrarie religie , met hulpe en courtofie, begerende dat wy ons in zijn arm
contrarie verbond , en met contrarie eed verplicht is >
hem vereende om onfe partije te defenderen , fbuden goedertierentlijk fouden begeven fonder langer raetflagen, en fonder lang bedenken, het rapport van de Heewy niet verdienen van hem verraden te worden,die hem
verfoeken om , tegen zijnen eere en eed , ter liefde van ren de la Moulierie en Aflèliers , brengt ook mede 't
felve de meyninge te wefen van de Koninginne moeons.
een verrader te wefen ? voorwaer 't gemeen ge
der , en die van Brabant en Vlaenderen feggen 't
bruyk brengt fulks mede , 't felve is ook van onfer tijde opentlijk door perfuafie van Efpruneaux ( fo wy gebondgefelve van
> en foude
gepra&ifeert
lovendatmen
)
geen precife conditien behoort te canoten verwachten,
alft innoch
hare't macht
wareonfedaer
mede
pituleren,
dewelke fy bekennen de oorfake geweeft te
den gemeenen vyand te krenken*
hebben,
dat
den
Hertog van Anjou (maer vergeten
Over fuix , indien de Majefteyt van Vrankrijk een
Prince is, verciert met oprechte deugden,die zijnen eed van hare kele ) heeft gefalgeert , waer uyt goed is te gevoelen dat zijne Majefteyt de fake met gebonden
en woord hout , die vroom, ftantvaftig en getrou is, hy
handen niet fal begeeren t'a,envaerden. Immers niet
lal de heerfchappye defer landen niet begeren.-maer ons fonder
te hebben daer mede hy fich van ons fal mogen
bedriegen, aen onfen ouden Heere overleveren om gehouden verfekert van met ons te mogen doen zijn gekaftijt te worden naer onfe verdienften,en 't fèlve doende fal alle de wereld hem dat moeten prijfen , want de liefte. Dan genomen 't felve al fchoon ceneerde, en dat
tegenwoordige wereld geeft ons die de exempelen niet wy mochten alleen de conditien maken , fouden wy
van ouden tijden ? die voor fchanden achten Troyen met conditie wel kunnen bewaert worden ? de conditienfegel
,
en perchement, vechten niet, en hadden
met een paerd ('t welk in delen de Fran^oyfen fullen
een
hand
vol
burgers
van Antwerpen fich niet beter gezijn) of zijnen vyanden met bedrog verwinnen : maer
dan de blijde inkomftevanBraband, wy hadmen foude 't felve vergelijken byd'exempelen van Ca- weert,
den op een ure van defe difpute de decifie gehad info
millus, die den Phalifcenfen Schoolmeefter wel gegeeffelt wederom fand , en van de Romeynen die Pyrrho ronden duytfe , dat wy (dié'nu de Franfe ioofediedaec
zijnen medecijn die hem prefenteerde te vergeven , wert geroepen , niet kunnen verftaen ) op de interpretatie van dien niet en fouden twijffelen: maerfoudea
openbaerde , 't welk hem voor een eeuwige eere wort
gerekent, en niet fo lange geleden ift gebeurt dat Lode- die fo wel verftaen alsdeHuygenotendefententievarï
Wijk de elffte van dien name, Konifilc van Vrankrijk, S. Bartholomeus , wy fouden ook fo wel nimmermeer
en Hertog Karel van Bourgongien ( hoewei fy Jood kunnen capituleren , of den Konink van Vrankrijk fal
vyanden waren ) in eene fake fonder meer hebben ge- têniiïipften eenen dag zijnen wille mogen doen, inde
accordeert , te weten , in ftraf van den Conftabel van welke hy verbeterende de faute van den Hertog van
Vrankrijk, meynen wy dat dek twee grote vrunden
fo 't behoort,
eiïïploy erendefterkten
de felve
die noyt hebben gedifcordeert, niet fouden kunnen ac- ons
Anjou,
van en
eenige
der PrincipaeJfte
beroven, kan
ert
corderen om ons te kaftijden > dunkt u niet mijn Heeweerlooste maken
: of genomen
hy 't fèlve
rendat devoorgaende fauten van den Hertog va n An- geheel
niet begeerde
avonturen
, laet hemdateenigen
tijd
jou als dan foude wefen gepurgeert ? want fy verftaen fchoon regeren en den fchijn maken van goede defen't felve faute geweeft te zijn , niet om dat hy geatten- fie, wy zijn fo onfeker in onfe refolutie en folichtteert heeft den perfoon van hoger memorien zijne F.G< vaerdelijk te bewegen , dat eenige plaetfè van de meedeftad van Antwerpen, en meer andere te brengen in fte importantie (gelijk in Vlaenderen is gebeurt) goethanden van den Konink van Spangien : maer om dat hy willichlijk zijn garnifoenen fallen ontfangen , en ten
't felve genoeg in handen hebbende, niet fekerlijk heeft leften fullen wy noch fo goedertieren wefèn, datwy
volbracht , doolt grotelijx die 't anders verftaet , dat fullen geloven dat wy moeten betrouwen dat fo veïs de rechte hy
meninge.
le precife conditien de Princen verwekken tot quaed»
Nochtans wil men dit vergelijken met 't exempel gelijk die van Brabant!, die de fchuld op haer felvan den goeden Hertog Philips van Bourgongien, is dit ven leggende, feggen, dat den Hertog van Anjou
niet een flechte fake ? den harder die een jongen hond na daer door met redenen is veroorfaekt geweeft tottet
een fchaep fiet lopen,fal wel geloven 't felve t wulpfhy heeft als
gedaen'
hiergaerne
toe wort
Weg al~ïieid gefchiette zijn, en daerom lichtelijk uy
rede gemaekt
men ,ons
foudendenbewegen,
vergeven : gene
maer al heeft hy een jonge wolf eenigen tijd getemt,in- om rondelijk te procederen en om finceeflijlc fe
dien hy hem eens 't felvefiet doen, hy fal geloven dat hy fpreeken, ifTer wel yemant fo flecl.t die foude kuntot zijnen aert komt en daerom hem quijt maken. Het
nen gelooven dat eenige huwelijkfe voorwaerden ,
fchijnt een Hechte gelijkeniflè te wefen , maer nochtans hoedanig die geconditioneert waren , een quaet hudunkt ons defelve niette verwerpen, hoewel fybequawelijk goed foude mogen maken? of fullen wy geloven dattuflehen de Prince en zijne onderfaten niet
mer is tot de fake dan tot de digniteyt van de perfoon.
Den goeden Hertog Philips was een goet Heer, en fo goeden vruntfehap en betrou van node is , als
heeft met recht de name gehad over een komende met tiiflchen man en wijf? indien wy een van beyden
zijn ftamme en werken, en is daerom hem de felve faute geloven, fo abuferen wy ons. De grote wijsheiden
lichtelijk te vergeven, te meer alfo die niet was fpruy- voorfichticheid van zijne F. G. hoger memorien , die
tende uyt eenige oude wrake: maer den Hertog van 't hof fo wel kende , en de
hanefelinge defer weeAnjou was een foon van Konink Henrik den vervolger, reld, die alle faken felfs medebeleyde,
envoorwien
en van Catherina de Medicis de valfte vrouwe die oyt fcheen niet kunnen verborgen te zijn , door zijne
d'aerde betrat, een broeder van Carolus de negende den grote correfpondentie , heeft den grond van den
aldermoordadigften Konink die oyt leefde , en een van Hertog van Anjou, noch zijnen fchonen aenflag niet
de bedriegeli jkfte natiën die ter wereld is , en daerom is kunnen ontdekken , meynen wy voor fich tiger te zijn t
t felve fo licht niet te achten, fo vele ons belangt : maer voorwaer wy zijn Hollanders en verftaen ons het
dubbetrovH
den Konink van Spangien behoort hem zijn faute wel
belde Franfe hof gantfchelijk niet : of hebben wy
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betrouwen dat ons fuiken periculeufen caufe altijd alfb 1 H olland komen halen, daer wy voor onfè arme itad vin
( hoewel niet feer t'onfenvoordeele) vergaenfa'1: maer jder Goude patientelijk hebben verdragen twee of drie
genomen wy waren fo voorlïchtig datmen geen voor- jaren ömi ingelf en befet te wefen , aldaer de kley ne ftad
deel op ons en krege, fal hy ons niet laten Van den vyand broken
van Alkmaer
t'geheele
geweld vanvanSpangien
, daer de
vrome burgerije
Leyden heeft
tot op gedj
met voeten treden, na dat hy de middelen van gelde,ons
op fchone hope ontogen fal hebben, en gefommeei t zijn helft van honger is geftorven voor haer vryheid, hebben
van fijne beloften, fal hy niet feggen , ik mofteabfolu- wy alfdoen gefteunt op eenige Koninklijke macht? of
telijk geobedieert zijn , of ten quaetften komende fal hy hebben wy alle dit geleden om ten leften van den Francoyfen gelevert te worden- Niet te min Wy bekennen
meteeren niet mogen aengaen den weg van de verradewél
den
groten nood daer in de Steden van Gent, Bruflel
lij ke Prince van Chimay? enden fel ven gebruykende,
en
Mechelen
zijn gekomen , en boven al hebben wy
falder wel yemand zijn die eenigë conditien öf uyt vreefe, of door zijn aenhank foude moeten refuferen.
fonderlijk grote medelijden metdealdergrootfteftede
Men vertoont ons degelegentheidonferfakeinful- van Bruflèi , maer ter goeder trouwe of op huyden deker gefteltenifle datmen ons van noots wegen daer toe fen dag het tracFaet met de Majefteyt van Vrankrijk gefloten ware, fouden eenige van de voornoemde fteden
wil porren , als te weten dat wy uyt krach te van 't verzijn
fécours
v/el mogen verwachten ? Efpruneaüx en
bond met d'andere Provintien gemaekt 't felve niet
fouden mogen weygeren : dat de Provintien van Bra- fy luyden feggen felve neen , waer toe worden wy dan
band , en Vlaenderen , in gevalle van refuys met den van henluyden geport? Indien wy de felve met onfe
vyand fullen handelen, dat de Majefteyt vanVrank- macht middelertijd kunnen fecoureren en fulks voorrijk in oevalle wy in ons voornemen veranderen , fulks fien dat fy luyden met een ydele hope de Fr^incoyfe
fal wefen geoffenfeert, dat hy ons vyandelijk traderen- macht tot in Julio of Auguftó toekomende mochten
de t'zijnen geliefte fal brengen , en ten leften dat alle verwachten , hebben wy dan de Franfe periculeufe hulonfe faken zijn gekomen in fuiken verloop, en de Re- pe te haferderen, wy kunnen de felve fo welvoorfien
geringe tot fuken inperfe<5He , dat niet anders dan eenen tot den naeften winter, en middelertijd verwachten wat
korten ondergank ons voor oogen ftaet , fulks dat wy rortuyn God Almachtig ons fal gelieven te veileenen,
wy hebben groot vermoeden datmen onfe middelen algedwongen worden anderepartije te kiefen.
dus verkleynt om ons uyt defperatie van onfe defenfie
Belangende 't eerfte, geloven wy wel dat by de Unie
van Uytrecht, de Provintien malkander hebben be- te doen gaen in handen van den vyand , of dat 't felve
looft dat fy fich niet fullen laten fcheyden by aennemin- gefchiet tot een verwijt als of wy onfe bondgenoten
ge van Heere of anderfints , in geender manieren : maer geene behoorlijke afliftentiè deden : 't eerfte menen wy
wy bevinden niet dat daer by be wefen kan worden, dat uyt dien dat onfe faken fo worden verkleynt als bf in de
allede Provintien gehouden zijn alfulken Heeréaeh te macht van den vyand ware op een ure met een gefichte
nemen als een of twee der fel ver fouden goet vinden , geheel Holland en Zeland te vernielen , en hebben wy
fonder datmen uyt te belofte van afliftentiè fouden mo- geen redenen om door de voorgaende experier.tie ons
gen inferëren , datmen de geboden afliftentiè van den beter te verfeekeren ? Inden voorleden oorloge als de
Konink van Vrankrijk foude moeten accepteren , of middelen van gelde niet waren te vinden , als de Steden
anderfints dat verftaen foude worden,alfiftentie te wey- waren ongefortifïceert en gefcheyden, als onsonbekent
geren den genen diefe van node hebben , want men waren de faken daer mede alle de aenkomfte op de landen van Holland en Zeland fo lichtelijk konden befet
hiöft eerft verfekert wefen, dat de felve ons ter goeder
werden
, als wy de macht van den vyand ter Zee met
trouwe begeerde t'aflïfteren , en dat de hope van zijne groter perieul
rnoftén verwinnen , doen hebben wy den
tiulpe fulks ware dat wy daer op mochten betrouwen ,
weg nemende de grote redenen van fufpitie boven ver- tijd van vijf jaren zijn geweld met goede couragie gehaelt, die wy fo vaftelijk betrouwen fulks te wefen als refifteert, fullen wy nu fo fchone middelen van gelde
wy vertoont hebben , dat wy aen onfe üy tterfte ruyne hebbende, die geftadelijk het oorloge cunnen onderhouden ,nu allede Steden eenpaerlijk met fo treffelijke
(indien wy de fake aengaen) ganfchelijk niet kunnen
voor-fchanfen
öp hare voordeel zijn voörflen , nu alle
twijffelen. En genomen of dié van Braband en Vlaende aenkomften tot de minftentoe öné zijn bekent, en
deren door d'inpatientie mhaer lijden ( waer door alle
goede deliberatie worden verhindert') 't felve niet kun- door de grote voörfichticheyt van hoger memorien
nen bemerken, of dat fy een verloren caufe defperate- zijne F. G. foforgvuldelijk verfien , nu wy over Zee en
lijk wilden avonturen, zijn wy gehouden om 't felve, foete wateren Xo abfolutelijk gebieden , dat den vyand
en fö meenig duyfent vrome luyden , nefFens hen te daer overganfeh geenen macht heeft, fullen wy nualfteeken in gewifle ruyne en bederfFeniflè, en de faken te jleen door de tijdinge van den aenkomfte des vyands fo
ftellen in fuiken ftaet dat die nimmermeer wederom bevreeft wefen , als door het trekfehouderen van Efpmfoude mogen gerecht worden ? daer wy noch fo fchoo- neaux , fo kleynmoedig zijn , dat wy alle hope van defenfie verwerpen, en in gedaente van de Francoyfen, de
ne middelen , en fo fchone fterkten hébben om in goede
ordreden vyand te fchutten , en middelertijd de hulpe Spangiaerden innemen ? So moet God geklaegt zijn dat
en genade Gods , die noyt in 't uytterfte verliet den ge- den vromen Prince van Orangien , en fo meenig kloek
nen die gelijke fake als wy fuftineerden : kunnen wy man is geftorven , dat fo meenigen vromen Burger
uyt voorleden faken , en bemerkende hoe ongeftadig de d'uy tterfte miferie heeft geleden , voor ons en voor een
dingen der wereld zijn, by fonder de Regeririge aen- fake daer in wyniet tenuytterften toe fouden derven
gaende , niet beweegt worden tot de goede hope? aen- volherden: hier toe weit gearbeyt om of defe koopflet alleen de grote veranderinge die in den rijken van manfehap niet en flaegde , dat den Konink van Spangien ten minften uyt ósk handelinge, foude genieten dé
Spangien, en Vrankrijk , voor handen zijn door 't overlijden van een van de twee Koningen, daer uyt genoeg vruchten van onfeflauhertieheid, die noyt in Holland
de geheele veranderinge van de ftand van Europa quam dan door de Francoyfen , alfo daer noyt plaetfe
fchijnt te hangen.
met fchande is verlopen dan Schoonhoven , die de
Maer 't fchijnt ofter al geen ftoffe ware , om ons met Francoyfen hebben verlaten.
goede redenen te bewegen tot defehandelinge, datbekennen
wel den
darfgereuften
ftaet
men ons ten leften wil brengen tot defperatie , om door vanW'yonfe
gemeeneniettemin
fake , maer
indien
het naklagen
inbeeldinge van den nood daer toe beweegt te worden: daer in mocht helpen, wy fouden wel kunnen be-»
en die van Braband dreygenonsexpreflelijk (ingevalle wijlen dat door 't verachten van onfe eygen middel*
en door 't inbeelden van defe bedriegelijke hope^
van
refuysdit inde defen)
met den" vyand
te willenmijne
aCcorderen,zijn
rechte middelen
van indudFie
Hee- van aenbeginne onfe defenfie is verlaten : wy fouden
ren ? zijn hier toe gebout de fchone fterkten van Ant- wel kunnen betonen dat d'aucForiteyt van hoger mewerpen,of zijnfe niet beftant om Seter couragie te doen I morien zijne F. G. (aen de welke onfè defenfie gn>
hebben , of is de fchoonfte ftad van Europa niet waer- telijks heeft gehangen) alleen heeft gefaelgecrt om
dig datmen daer voor wat foude lijden , de gene die den die oorfake, en ingevalle de Provintien hadden opKonink van Spangien , fo lange als Holland , en Zeland
die vier
over de Zeegebieden, metdewaerdevanzijnCronen gebrogt,
jaer , diefetot
den hare
I lei defenfie,
tog van Anjou
haddenmiljoenen
belooft ,inotri'c
niet eenen dag foude kunnen befluyten , fal men hem die haer t'onder te brengen , wy vertrouwen datmen orrs
van felfs 't huys brengen ? Laetfe andere couragie in nu defe periculeufe geftelteniflè niet en foude derven
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ons de vrundfchap niet fal begeeren te doen , noch
ere Provinvertonen , immers indien als doenn d'and
Konink van Spangien 't leet van te beletten de
tien elks na hare qualiteyt hadde gedaen als Hol- den
trarRke
op Spangien : door dien datmen niet hoeft
land, Zeland, en Uytrecht, die binnen de naefte ne, dat de felve t'onfen voordeele wort toegeen tijds hebben gefurneert tot af- te denken
laten. 'T en heeft ook geen apparentie dat den Konink
hare nabuuren over de acht hondert
van maend
tieofthien
liftengen
van Spangien oyt eenige havenen in Vrankrijk geweyduyferit ponden, daer in die van Holland ontrent gert foude zijn geweeft , indien hy die begeeit hadde ,
fes hondert duyfent ponden hebben gegouden , 00- hy heeft daer toe noch geen gelegentheyt , hy fal eerft
ven 't onderhoud van haer garniibenen , en fehepen maken dat hem eenige van onfe havenen geprocureert
van oorloge , die meeft in andere Provintien zijn worden.
Om alle welke redenen , agten wy mijne Heeren
venvente tekomen
fy fouden
nde ,°
leggedefe
fegbehoe
noch behoe
kbaerheidnu : niet
ondan
tot
voor defe tijd van de drie voorgeftelde middelen , onfe
gen dat fy met den vyand fouden accorderen , noch defenfie gelegen te wefen» in onfé eigen middelen en
ook die van Holland behoeven te fommerenvah hagoede ordre, en met de hulpe Gods ons daer mede te
re beloften. 'T isok wel grotelijks te beduchten dat defenderen , tot ons betere partie van uy theemfe hulpe
de gemeente moede zijnde de laften van der oorloge fal mogen gebeuren , en wy houden ons verfekert dat
en contributie, niet langer gewilliglijk fullen dra- de gemeente in haer devoir , en de goede foldaten in
gen :wy bemerken dat ons onfe befte Soldaten be- haren goeden yver nimmermeer fullen faljeren, ingeven : maer heeft wel yemand hope dat met de
dien fyeens eenige goede ordre in onfe fakekonnen
edieert fpeuren, want gelijk de difordre de meeftemagtvan
gerem
fal
felve
't
rijk
Vrank
van
linge
hande
worden ? de gemeente en Soldaten zijn goetwillig ,
getrou en onfe fake toegedaen, of door liefde van de wereld doet fchrikken en in fig fel ven vergaen , fb
de vryheid , of religie. De geene die de religie zijn is 't ook geen wonder dat ons de felve kleinmoedig
maekt, met eenen vyand te doen hebbende die ons fo
toegedaen fullen die in haren yver verwekt worveel
te machtig is : wy mogen ons ook wel verfekeren ,
den ,onder den geenen die fo veel duyfent menfchen alleen om de fake van de confcientie heeft dat de difordre de eenige oorfake fal wefen onfèr ververmoort i en de geene die uyt liefde van de vry- derftenifTè , ten fy dat wy daer in tijds voorfien , en
heid de faken beminnen, fullen die ontfteeken on- geenfins de onwilligheid der gemeente , want men.
der den geenen die fy weten dood vyand van de vind niemand die de defenfie niet foude beminnen : gefake te wefen ? willen de Steden wel fo groten onmerkt datter niemand is dien 't perijkel niet bekent , en
derfcheid weten tuffchen den Spangiaers en Fran- alhoewel grotelijk te deeren is van die van Vlaenderen , en Braband , nochtans fo verblijd fich den vyand
coys »' dat fyaerdaer voor 't uytterfte fullen willen lijten blijkt niet dat de goede hoo- niet fb feer in 't geene hyaldaer heeft gecónquefteert ,
den } voorw
ndj
en Vlaenderen, als noch veel goets hy foude alle 't felve wel begeeren te wijken , mits daer
pe in Braba
heeft; gewrocht .* wy houden ons ter contrarie gan- voren hebbende een Eyland van Walcheren. En of ons
fchelijk verfekert mijne Heeren, datmen met defe verlies noch fo groot ware , fouden wy daerom tot
fuiken dëfperatie ons laten brengen , dat wy eenige
hoopee fal verliefen , 't geene tot noch venijnige dranken fouden willen nemen, om met de:
bedriegelijke ekerft
macht is geweeft , en daer op
toe de alderf
de gemeene fake tot noch toe is ftaende gehouden, gewiflè dood onfe pijnc te verkorten i Souden wy yemand willen verwekken om ons huys dat van voren is
dat is die getrouwicheid , yver , ftandvafticheid en
patientie van de gemeente: want een yegelijkmoet brandende , van achteren ook te ontfteeken.
bekennen , dat de fake tot noch toe meer is ftaenDit is 't geene mijne Heeren daer op wy achten tel
de gehouden , door de grote naerfticheid en vromic- beruften de confideratien diemen in 't delibereren defer
fake behoort te nemen , de welke indien uwer E. en
heid van een yegelijk in 't particulier , dan door 't
goet beleyt ('t welk feer kleyn isgeweeft) van de re- wy gelieven te overleggen metalfulkeaendachtenonals behoort, met onderfbek van de voorgeringe in 't generael : en wy kunnen ook wel be- [)artijdigheid
eden
fake,
mitfgaders
van de handelinge der Princen
rt
ordee
n
als
waren met de
merken wy fchoo geacc
Majefteyt van Vrankrijk, datternoch gegeven en ge- van defen tijden , byfonder van Vrankrijk, en Spangien, wy betrouwen vaftelijk datmen fal bevinden de
leden fal moeten zijn : maer als men de ronde waerheid fal uytfpreken, fo is de gemeente niet vermoeyt waerheid by ons oprechtelijk ende getrouwelijk ontdekt te wefen, en ten ware wy vaftelijk geloofden en
noch onwillig dan door defe handelinge , en door onfe difordre : want de aengenomen vyandfchap door in onfe confcientie betrouden 't felfde fulx te zijn, midf't Antwerpfe feyt , fal nimmermeer komen uyt hare gadersfekerlijk gevoelden dat 't felve niet fal faljeren,
gedachten , waer door fy altijt onwillig fullen zijn wy fouden niet alleen fo feer onfe hulpe en verloffinge
om eenen ftuy ver te contribueren , in geval defe fa- omhelfen als yemand van uwer E. maer ook ontfen
ke wort voltrokken , en de difordre van onfe fake de offenfien die wy hier in mogen incurreren , en te
maekt dagelijks de gemeente fb moede , datfe van gemoete gaen den Prince daer van wy weldaden mochhare defenfie begint te wanhopen .' ifler wel yemand
ten verwagten: want onfe Stad in 't particulier heeft
die de Majefteyt van Vrankrijk foude betrouwen on- defen voorleden Hollandfe oorlog gevoelt het ongefe ordre alhier te komen ftellen ?
mak der felver, en gevoelen ook mede tegenwoorde'T is te verwonderen datmen ons voorhout dat lijk de fchade van 't verlies onfer kleyner neeringe fb
zijne Majefteyt ons vyandelijk foude mogen trace- feer als eenige fteden in Holland : wy weten ook wel
ren ,ingevalle wy tot defe fake niet verftaen , zijn dat d' oorloge op Holland niet kan aenkomen dan op
wy zijne beminde grote vrunden , heeft hy wette- onfe fchouderen aldereerft : daer wy ter contrarie in
lijke oorfake van oftenfie tegen den Konink van Span- perijkel defer handelinge niet gefchapenzijnd'eerfte
gien > prefènteert hy zijne Croone tegens hem voor te wefen 5 waer uyt uwer E. wel konnen bemerken dat
ons 't avoutuuren ? hoe foude dit fo lichtelijk kunnen wy geertfints van ons particulier , m^er alleen van het
veranderen , foude hy fo haeft van onfen vrund onfen gemeen welvaren forgvuldig zijnde hier toe zijn bevyand , van eenen vyand den Konink van Spangien
weegt ,ten opfien van 't welke wy niet hebben kunnen
een vrund kunnen worden ? en fullen fy ons lijf, goed, door confideratie
van eenige periculen afgekeert woren bloed, en alles wat wy ter wereld beminnen daer
den , rondelijk en vryelijk te verklaren 't geene daer
op laten beruften i hoe foude dat kunnen beftaen ? wy 't op ftaet, achtende 't felve onfe behoudenis en de
hebben hier uyt goet te verftaen of men op zijne uwe wel waerdig te wefen, op vaft betrouwen dat
vrundfchap foude mogen betrouwen : en om te we- uwer E. 't felve fulks van ons ver ftaende , nader op defe
ten wat van zijne vyandfchap te verwachten foude fake fult letten , fonder voor prejuditie te laten ftrekken
zijn , fo dient geconfidereert dat zijne gelegentheid de voorgaende advijfen van den Hogen en Provincianiet is ons te lande te bevechten, en ook ïacthem
len Raden , van die van Zeland ofte van de voorgaende
de Spangiaert dunken zijne hulpe daer niet van ftemmen, daer toe wy uwer E van wegen onfe langdoen te hebben , ter Zee en waert hem geen provriendfehap , eenigheid , verbond en alle 't gene
(Tol. 3Z.) fijt , want de traflijke ons op Vrankrijk affuyden dat wy durige
te famen befuert hebben , willen gebeden hebde, foude hy zijne onderfaten de felve ook beneben, en fullen 't felve niet alleen agten voqr een groote
men op defe landen, en wy beduchten wel dathy
getrouwigheid en goedertierenheid t'opfwaerts , maer'
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Heere ban SMjain / etc» ^orjan ban Stralen / £|ee* 3&amn
rebanjBerrem/ SCmptman ban 3tnttoerpcn (wiSSJLSET
ötei'0 boojftjn bertrefc obcrlebcn) met nwftet€f&t$ nS
uclttf 3ierfen$/ ttacb en $enfionarté ban 2ö2iifTeï. ©?an&ri»ft
©art /toegen
ban<ïi5elbèrlanb
gecommit*f°uDe""P?
teert
<Doctojöte€lbertu$
Wm&m toaren
I Canceiiec
: gio* KS 5?
ban ban <6ent ^eere ban <®pert / en <©octo* <0ccarb fouuecep*.
Boet. ©antoegcnbiebanidlaenbcren/ gjottöficcr"fl5? **
J^oel be Caron/ i^eec ban ^cDonetoalle. ©an iol* - Vitcem*
lanb ^'onftOeer $lrent ban <©o;p ^eer ban iBaef* « m,
bmi/ enmeefterHleonarbföafenfeoobïtaeb o:bi*"<c
natiö ban ben i>obe ban ^olianb/(be toelne baer na
in ben 25?iel fitU to02benbe toebcr na ben ^age ber* "
tron / ijcm ercuferenbe banbe repfe.)©an toegen"
Aldus gearrefteert, en ter Vroetfchappe derftede Eelanb / «facob ©allt / licentiaet in be reenten /en"
van der Goude goet gevonden , en de gecommitteerde fiacb ban ^tate. ©an toegen Hptrecljt/ ^onlifjeer 'c
belaft in de vergaderinge van den Staten van Hollant <0obaertban ïtebc ïxibber/^eereban^ttterongen/ "
in te brengen op huyden den 2,3. Septembris, Anno (befc iö mebe in ben 23jiel/baer fp na be toinb toacö* "
1 j 84. my prefent als Secretaris ondertekent ,
ten/fiefe getoo:ben/fo batfe anbere bebüen moeten no* { e
mineren/ te toeten/ goljan ücngerö en 2Hmelrê ban ' c
3ümttel ban jRijnbeivtoacrom eenber in be regering "
3ijnbe
/ fcijiecf aen ecnen fijnen goeben bzunt / toil be ' l
!*)<£$ rebenen banbie banber<0oubc inbeberga* uptöomfte
ban befc legatteniet beter 3ijn alö fret be* "
-^bcringc
ban bc Staten gclcfcn3»nbc/ fjebben fo
belc Rracbttf geïjab / baret belc be fclbe boo* goeb gin/fo berfic in mp een feltfamc uptnomfte: toant op ' e
bielben/ en treffen jhtoelingcftelt/ cnfriibenbcletoel Det concipiëren ban be capitulatien/ inftructien / etc. 'c
Deuöcnbenfelben raebtoiUcnbolgen: mace beanbe* ook belc ftacguettcn toaren gcballen. ©an toegen 'c
re gebeputcetbc
ban ^ollanb en ook ö'anbere
$20* ©2ieölanb ^onKbeer gicllcger jpeptöma / en <Doc* * '
btntien/
enbpfonbcrbieban252abanb/
©laenbe*
tor^etyel ?Upfma ^efibent ban ©Jieölanb. ©an<c
rencniDecljden/ Ut bemceftenooben ftoarigbebcn toegen tïiiaccbelen babben be gebeputeerbe ban 252a* ' 4
op ben ïjatö Dabben/ hlaegben bat men ben luubcn baiib laft met SJonKljcer ^Intoniö iic la l.aing/ %e* "
toilbe ten beften g:bcn/ batmeri'tbOQ2<0obnocb be rebaniBobillerie/ en€2tiintin€affin^eere be ia"
toerelb nimmermeer foube nonnen bera:itto<i02bcn/ $2ce Commio1 ban be finantien / en Ijen li'eben toas f*
^nt men alfulfte ttoutoe bonbgeuotcn foube in ben üpgeboegt boo2 ^eccetattö Eebijn Calutoaert/en "
noob bctlatcn tipt particuliere confiberatten / baer fjabben befe gebeputeerbe 00K bjieben aenben%e*cc
men getoifïelijn tipt allen noob en fiuattgöcben non- rcperrcbeSMun/ $;>ince ban<Cfpinop om benct
be Komen/ mittf aennemcnbe ben fconinR ban ©?anR* ïupben in befe boo:f3 legatie t'aflilteren en befluïpe* «s
cijb booj obfolüpt ï^ecce / be(puben$ be religie en p2i* UjK te toefen.
bïlegienbanbenlanbe/ fulKöbatcpnbelij» bertbber*
<Defe 5ijn eerft in^amiario 158^. na langmar*
mamk fcfjapcnCbélen banlftollanb/ gebelibercert öeDOen* ren/ en boo? tempeeft in ©jaunrijK geKomen/ en ober
al toel onttjaelt / baer toijfc nu toat toillen laten ruften
K
Af'&coptgene
ben
gep^oponeecttoaiS
getoeeft/
toiens
©onanD ïntlpe men afberueft foube mogen acnfocRcn om befc ban öare moepdijfee repfe/ berljalenbe toat binnen
tijben in be 3i$ebeclanbcn gebeurt i&
bp bffjan^lanbenbanb'oojïogtebctlofTen/ en in berfcftertljeub mibbeler
%bc
l|eere
ban f&uneaur atmbaflTabeur ban ben
CES? te (tellen tegenö 't getoelb en aenfïag ban ben lüoninR féoninRbanl&anRrnR/
1$ met een gonben Ketting
^anRtDRiban ^pangten/ gefamenbertjanb gcccfolbeert ïjeb*
„ben/bat mert betbolgcttö boo^gaenbc aenfoeK gebaen ban ttoee bupfenb gulbcn bereert ban toegen be ^ta*
, > bp ben &oninR ban ©2anRtijR fultts foube continue* ten<*5enerael/ baer toe tjic ban252abartb bier bon*=
,, een / en ten bien epnbe (mebe nabolgenbc be begeer* berb gulben / bic ban ïgollanb / ^elanb / en öPtrecfjt/
„te ban bc ïioninginne ban€ngelanb) cenige gebe* t'famen actjtöortbcrb gulben/ <©elberlanb ttoee bon^
„ puteecbe ftfjiRben ma 25olonjc of eibers in ©2anR* berb gulbcn/ en©2ieölanb mebe ttoee Ijonberb gul*
blagen fouben /en bic bannaccbelen ïictfatfoem
„ rijK/bacr 't hobig toefen fDitbc/geirtftruecrt altf 't be- ben
<©eferepfbe
boo2t met b2ieben ban tic Staten <è>e*
„ï)002be
boo2
't
gemecne
befte
ban
ben
lanben/
mits?
nerael
aen
ben
itoninft ban ©2anKrnft. .
„ bat in ben öanbel niet Oefloten foube mogen toerben/
I&eclter ^outoelö ©upö ^bbocaetbanbcnlanbejüBceffec
,,„ bat
b'oube alliantien
en goebe
nabuucfenappen/
met* ban ^ollanb/ beeft ontrent befe tijb^ünaffcljcjJt ban poume^
be iconen
ban ocngelanb
en <©enemarlien
/ mittf
„ gabecsJ met be i|anfc (tebcn / foube mogen becmin* be Staten ban ^>ollanb begeert / mitë bat lp té bae* ?upflt ***
„ beren of eenigfinö öinbetlijn 3ün / om in ben ïtoop* ben toaö nocfj in 3ijnen bienft te continueren tot bet SSS, IT
, , Oanbel en £'ee-bactt ban befe lanben / geen becDin- nieu iaer 158^. bcelcmecnbcnbatöPbaerom3;ünaf*toan^oi*
„ beringe nor ïj berhomnge te boen.
febept genomen babbe / om bat bp be Staten bari,flnb/
<©cfc refolutie iöboo2t^bp alle befteben ban ï|ol* ^ollanb rtiet babbe bonnen bibertcren/ ban tecon*XL5ïrt
lanb (uptgenomen 3fimjtcrbam / 45oube/ en üMfc fenteren in t\n aennemen ban ben feoninb ban banbe
•feenbam / tk baer in niet confenteerben (en bp tüe ban ©2anRrüK7 betoijlc bp meer genegen toaé tot be^8^'
Eelanb betoilligt en gebolgt/ en ^ijn Xiic alfo in be Cngelfe ban tot bc jprancopfen ,• anbere fepben bat ïp ".'S
Staten <0eneracl ber bereenigbe $eberlanbcn in ge*
betfoebt
Öomnftenbatbem
ban ^enemarb
oni 5"c*oi.#.j;
'
fijnen toaö
bienftbante ben
Komen/
bartbenfeneiben
fyacïjt/ altoaec epnbelijn na lange beliberatie en bif* in
&fbimf e puten gerefolbeert iö getoozben / bat men om tipt be* eert feer orceffijfen gcoot iienfioen jaeclijïtó toerbe ge*
eenef te mo* p2efenteert/ toat ban bepbentoaertoatfbcbicfcnopt
Eü e£Sr ft cl^nt,iOe / ba:eebe / en bloebtge oozlogen
ten/ om be &n f&mttif bc lanben aan ben ï^oninft en föcone regt bonnen bernemen/ boclj ïjebbe berftaenbatïjp
lanbeitncitban B:anhrijft abfolutelp foube befereren/ en bat bcm beKlaegbe bat fijne infttuctic/ en gagie te feer
ben öo» op be b02bctlijHfte conbitien en boo2toaerben / mtttf befnebcn toaten / en oberfulRé op tiU conbitie niet De**
KltrS öcOouöeittfTi? ban be gerefomteecbe religie/ pïibile* geecbe langer te bicnen.
moeten albier bcrïjalen / tat al eer be eenb2ag*
t« befevéV Otcn ban ben lanbe en onbecminbett b'oubc alliantien tige3©prefolutie/
om be» itoninfc ban ©2ankrijK bc
«n.
en goebe naïmurfcHappen met ben koningen/ ïtro*
ncn en ttcpuDlijhen / baer itteöc be lanben ten refpecte ^oubctainitept ober tegeben/ genomen toaö/ ge*
ban ben ïioop'oanbel cn^abigatic ban outé gecon* beurt iö/ batbube (2i32abebantïlBeur^ecneccmmu*
tcactcert en geljanbelt Oabbcn / en fouben tot bien epn* nicatie bag/ tiïfTcbcn be<£ttlberfeen<0bcrpfelfebm*
be geconcipieert bjerben/ be conbitien/ inttruttien/ nen Hatmm aengeftelttoaö/ baer W ban <öberpfeï
p20curatieu/ en ccebentien / bic men ben aebcputeer* in tanielijb getal berfebenen / maer betoijlc fp niet ab*
ben baer toe mebe geben fouben/ en 3Ü11 tottiet boo?* folutelöK gelaft toaren op alles te cefolbereri/ fonbee
fcDiebe ^mbaffaetfcïiap gecommittcert getoeeft/ ban rapport ban bare p2incipalen/ fo beeft fün<©enabe
toegen iiit ban 232aöanb / gjonhljccrcn Sicbart be toeberom een lant-bag tegen ben^.oubenofben 15.
j^ecobeï|eereban(0O2f(ï)Ot/ etc 3!oDan 5^incDa« <actob?isi nieutoe füjl binnen dampen berfcU?eben/
genomen of onfe redenen en advi js niet wert goet gevonden ,fo fullen wy nochtans daerby bemerken dat
onfe goede getrouwe vriendfehap niet wort verfmaet ,
en 't felve gedenken voor de lelte a&e van onfer alder
vryheid , en goede getrouwe gemeenfehap , voor de
cenige recompenfie van dien niet anders begerende te
behouden dan een goede opregte conlcientie , en met
de fèlve verwagten 't gene God Almagtig gelieven fal
van ons te difponeren , de welke geruft lal wefen, en
voor God en de wereld onfchuldig , als geen deel hebbende in de oorfake van uytterfte miferie die den
Lande ('t welke God verhoede) uyt defe handelinge fekerlijk fchijnen gedreygt te worden.
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met
fig
fci
^becp
of
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om
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of
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, dan ten lafte van de particuliere , die
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2. Dat mits defen de voorfeyde ftad en poorters,
mitfgaders de Inwoonders aldaer geweeft hebbende ,
voor het eeuwig Edidt, fullen wederom treden volkomelijken en payfibelijken , federt den dag van dit
tpeii
e.
ceUgt
olnue
Catlj
fe
Tra&aet,
in de gebruykenifiè van alle hun goeden, al
ïloom
SSnteöt ccccctie ban te
#g*/
men
ingeno
ecnige
ban
igDctb
uptmonb
0002
SSS
of fy noyt mifdaen hadden.
genomen toecbe tot genen anbecen cpnbc te ttcecnen / 3. Dat alle exheredatien , giften, difpofitien>
at üw
en fïeben afc inter vivos of caufa mortis , gedaen door haet van de
2S ï? ban om eene nientoe febttte in bc lanben
©?anrmjfe
ban
t
ïtoninf
be
boo?
baec
/
maften
te
Simft baec
religie van d'eene en d'ander fijde , gedurende dek
«liüie. niet alleen te ïangfamee fig foubc mogen becnlaccn beroerten
, fullen voor gecafTeert en van geender weerBeft lanben te accepteren* macr bat miböelerttit liter
den gehouden worden. En alle fuccefhen van rechte
boo: ben ïtomnu uan ^pangicn nog bctec eccafte fou*
linie en (lamme vervallen , gedurende den voorlèybe gegeben toecben/ befclbe lanben met meecbec den tijd , fullen volgen de naefte en wettige erfgenafecagt te befttijben / en epnbelijn onbee fnn jon te bmv men.
gen/ toant fo bie pjactijnc Dacenboojtgan&Dabbe/
4. En om te betoonen datmen niet en begeert de
bermen fig ücbimnen/ bat be %axtim bebaiben voorfeyde ftad te verwoeften en depeuplerèn : fijne
'tbcclies Uan celtgie/ fcncclön in beö^oninnöban Hoogheid is te vreden dat alle de voorfeyde Poorters >
^pangien Danben fonben gecanen : baecom met alle Borgers en Inwoonders fullen mogen aldaer hun
biferctie baec tegen fnlltété booten/ batfulnboo^ woonftede en refidentie continueren, den tijd van
nemen gefïtmtet té / en men Dccft aen ben 5|ccce <JBe^ twee jaren , fonder onderfocht te worden , mits Iecacb Boet ftaeb in ben lobe ban vöelbcclanb/ opbe vende in de voorfeyde ftad fonder defordre, fchandael
bag-baert ra be becnaberinge beu <6cnecale Staten of ontftichtinge , om daer-en-tuffc
hen teadvifetoefenbe/ boen fïïmlbcn bat DP ooft bie fanealfofoti; ren en refolveren, of fy fullen willenhenleven
in de exer\ic fien te uelepbcn/ bat fulh fcDabelijn boo^nemen
citie
van
de
heylige
oude
Cathohjke
,
Apoftolijkee
n
belet fonbc to02bcn / en bat be lanben ban <©elber^ Roomfe religie : of fo verre dat niet,
hen
vryelijken
lanb en <0b?cpfel/ boo2 ^Bobeö genabe ftgingoebc
dan en binnen de voorfeyde twee jaren ais 't heri
cenigljeib Op malbanbccen mogtcn öonben en iv als
goetdunken fal , uyt den lande te mogen vertrekken.
ben.
IBibbeierttjb ucnccctëigbc be ^incc banparma In welken gevalle hen toegelaten fal worden, devrye
en geheele gebruykenifle , van alle hun goeden , om
feec/ bie ban o3ent/ ^ntto^pen/en25?utTel/meec daer
van te difponeren , de felve te vervoeren , verkote benantoen/ om Ijen tot fijnen toille te toengen.
pen
ofalieneren, gelijk hen goetdunken fal, of ander<®ic ban <j3ent biarcn in bcfctijbfeec benam/ toant
fins die te doen regeeren ,■ adminiftreren en ontfangen ,
be bictalie biemen gefjoopt babbe baec ben eenentyb
by
fulke
perfonen als fy daer toe fullen willen kiefen en
of ben anbecen binnen te beogen / toaö met bet tnnc*
men ban ^enbecmonbe in be£ finten ban parma deputeren.
5. Dat alle begonfle preceduren , vónnhTen, fen*
getoelt genomen/ bit$ be benantfjeib enbcnDongcc tentien,
brieven van Gratie, Juftitie en diergelijke
alle bage gcotec toiect / bpfonbec bnbec be fcbamel
provifien
gegeven en verleent, by degenediegereiigemepnte tic gcoot toaovtoant baec toacen beel bupg- deert hebben
in de voorfeyde ftad van Gent , in qualiInpben ban Det lanb oor binnen geblugt/ baec ban bcle
teyt
van
Raediluyden
van den Rade in Vlaenderen,
ban Dongcc fto?ben / toaec boo? be gefpaniolifeecbc / be
mitfgaders
by
de
Magiftraten
der voorfeyde ftedetufÖoofben begonnen op te fftnen en front te toecben/ en
fchen de gene die aldaer tegenwoordig geweeft zijn ,
top fpjancn batmen met ben $)>incc ban ^aerna foti- en hunne jurifdi&ie geadvoueert hebben) fullen
itaixl
be acco2beccn : epnbelp na batfe bp na een face toa>
grijpen
en
van
weerde
wefen
,
om
alle
confufie
te
een beflotcn getoecjt/ en bat fpoohfenece particulier
(chouwen
:
welverftaende
dat al de gecondenseerde
ce pecfonen in ©;>anhctjR Dabben gefonben/ cm te
becnemen en onbectaften of bie ^oninhnict gefint hen fullen mogen verfien (indien 't hen goetdunktjby
foube toefen om Daec met een gctoelbiglencc binnen wege van appelle, in den groten Rade, den welken ionder fwarigheid geaccordeert fullen worden claufen van
ben tijb ban een maenb/ of ten ïan!;ften festoenen/
te bomen ontfetten : en betoijle fp beeftonben baec toe Relief, gelijk ook 't felfde gedaen fal worden aen dien
geen appacentie te toefen / batfc ooh meenten bat ïja^ van de voorfeyde ftedevanGent, tegens de vonniflen
ce 25ontgenoten geen mant Dabben fulnö te boen/ en en fententien herwaerts overgegeven wefende. En
bat befanen ban ©janftcijK ban langen tcepn en onfc aengaende de fententien gegeven lw deffaulten ofconrcc toacen / fo ccfolbeecben f»? Daec obec te geben aen tumacien, van d'eene of van d'andere fijde, tegens de
ben $?ince ban ©acma/ aenbentoelhcnfpDacege= gene die abfent geweeft zijn , de gecondemneerde partyen fullen gehoor t en geintegreert worden in hun
fanten Debbcn afgebeecbigt / en na becfeïjepben boo:^
en exceptien, ten minden onder beneficie van
fïagen/ té ten leden ben i7.«^eptemb?téDetatcoo?t actiën
Relief,
gemaent/ opbefeconbitien.
6 . Dat fy om te betalen de rer.ten en anciere hare Liften en fchulden, fullen mogen continueren de generaSüctftuïeit 1 • T N den eerften , accordeert aen dien van de voorle , particuliere en andere middelen tegenwoordelijk
fcaecoptrie ■*• noemde Magiftraten , Raden, Dekens, Officieloop
hebbende , fonder daer om te moeten lichten nieu
hatcoöcr* ren ' ^orgers , Poorters , Colonellen, Capiteynen, oétroy, behoudelijk nochtans datmen daer van geen
örttnaen en Luy tenanten van de borgerye en inwoonders, par
öen ^jtntc
Dan
£)ac? don en generale en eeuwige vergetinge en oubliance » of
betalinge
doen de
fal oorloge
den genen
die zijne
vyanden
fullen"zijn
continueren
tegens
Majefteid,
en
ma.
van alle fauten , ongeregeltheden , exceffen , krijde
fteden
en
Provintien
van
zijnder
gehoorfaemheid
:
men, mifdaden en misbruyken, die fy gedaen en gealles
fonder
prejuditie
van
de
geprivilegieerde,
enter
co'minitteert hebben gedurende defe troublen en beroerten ,van wat qualiteyt fy zijn , fonder eenige nyt tijd en wijlen toe anderfins by fijne Majefteyt daer in
te nemen, waer van de memorie dood en te niet blij- geordonneert fal worden.
7. Dat mits defen de voorfeyde ftad , borgers en
ven fal, gelijk al offy noyt gefchiet waren: fonder dat
inwoonders
hen wederom ftellen en hergeven fullen
fy deshalven oytonderfogt, geinquiteertofgereprocheert lullen mogen worden, in wat manieren , of om onder de aucloriteyt en onderdadigheid van fijne Mawat oorfake dattet fy, op pene van geftraft te worden jefteyt als Grave van Vlaenderen, haven fouverainen
gelijk beletters en verftoorders van de gemeene rufte. Heere en natuerlijken Prince, in den fel ven ftaetals
Waer in fijne Hoogheid verftaet begrepen te werden fy waren van te voren , om geregeert , gepolicieert ,
de particuliere perfonen en gemeenten , die gedurende en gegouverneert te worden onder de felfde coftumen
óefe voorfeyde beroerten in hare goeden of perfonen en privilegiën » als fy genoten en gebruykten voor de
jjeinterefleeit geweeft zijn, dewelke niet fullen mo-| voorfeyde beroerten,'
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En onderftont noch gefchreven , Ter ordonnantie
8. Dat fijne Majefteyt fal wederom komen in zijne
domeynen, gelijk ook fullen wederom treden in alle van fijne Hoogheid : Ondertekent
Verrcyken.
bun goederen, alle Prelaten , Collegien, Capittelen,
Cloofters, Hofpitalen, Godsoen Gafthuyfen, en alle
Gepubliceert ten Thuyne van den Stadhuyle der
andere perfoonen , gevolgt hebbende de fijde van fijner voornoemder ftede , prefent de Gedeputeerde van fijne
Majefteyt, of hen vertrocken hebbende in neutrale Hoogheid, mitfgaders Heere en Wet:
Hembdenxix.
Sepyfe.
plaetfen, om daer van volkömelijken en vryelijken te
tembris, M.D. Lxxxiv.
My prefent:

gebruyken als van te voren , al waer 't ook fo dat de
felfde verkocht of gealieneert waren. Wel verftaende
nochtans dat men niet fal mogen pretenderen reftitutie De Prince van Parma heeft by de voorfz articulen noch
van de vruchten en inkomen van de onroerende goedegelchreven aen de Magiftraten van Gent defen naren of renten j ontfangen en geemployeertby lafteen
volgende brief.
authoriteyt van de voorfeyde Magiftraten : ten ware Alexander Prince van Parma en van Plaifancie , &c.
dat particuliere perfónen daér van hun profijt gedaen
Lieutenant , Gouverneur en Capiteyn Generael.
hadden, fonder au&oriteyt van de voorfeyde Magiftraten ,waer van de kenniflè toebehoren fal den orW Eerde en wel beminde, gyliedenfult vernemen
dinariflèn Rechteren. En 't gene dat de particuliere peruyt den rapporte van uwe Gedeputeerden en het
fónen van d'eene en d' andere fijde lullen ontfangen gelchritte 't welk fy u brengen van onfent wege , hoe
hebben van hun eygen goeden en inkomften , mitsga- liet God belieft heeft uwe reconciliatie te eyndigen ,
ders 'tgene datmen hen noch fchuldig is , nietgefai- van dewelke wy fuik vernoegen hebben j dat wy u dan
feert wefende by den fifque en fal niet onderworpen of of niet breeder fouden konnen verhalen , öm dat wy u
fubjedt zijn tot eenig onderfbek of reftitutie.
fien uyt der miferie, daer ingyliedénonbedachtelijk
9. En alfo fijne Hoogheid wel geinformeert welen- gevallen waert. Nu is önfe méninge u-lieden voor kinde, dat alle die exceflen en ongeregeltheden in dè voorderen te houden, en by alle middelen ons mogelijk»
feyde ftad gefchiet, gefproten en gekomen zijn (tot wederom die ftad in fleur te brengen , totter welker
feer groot leetwefén van de arme gemeente) door een wy een bylbnder jonfte dragen , fo wel ten aenfien van
kleen getal van oproerige en feditieule perfdnen , en dien groten overleden Keyfer van eeuwiger memorie ,
namentlijken van de gerefugieerde of gebannen üyt an- als om dat ons dunkt u van nieus geboren te hebben
dere plaetlen , niet wefende poorters of burgers van de door dsk reconciliatie die wy met u hebben vervoorfz ftad van Gent : Sijne Hoogheid vergevende aen
handelt. Verfoekende dat gy u diaegt als goede en
de generaliteyt , en willende noch gebruyken van getrouwe fubjeften van den Konink mijn Heere en
meerder foetigheid, was te vreden, in plaetfe van Prince, met vêrfekertheid dat wy u fullen handelen
twaelf perfónen die hy gereferveert en ge-eyfcht had- niet als Gouverneur, maer als Vader, begerig van
de , alleenlijk felle té hébben , fulke als hy foude kie, rufte en vermeerderinge van zijne kindefên. Aen de drye van welke hy noch van alfdoen af 't welvaren
ren : en ten furplufe ons verdragende aen uwe Gedegunde en verfekerde het leven : referverende de andere
puteerde en den Audiencier verrey ken , die met haerdry e tot zijner difcretie , om daer mede te doen geli j k lieder trekt. Wy bidden den Almachtigen u weerde
hem goetdunkén foude. En dat de, gedeputeerde hen en wel beminde te hebben in fijn heylige bewaerniflè.
verootmoedigende en bétonende alle fubmillle en onUyt Bevere den achtienden van Septembris , Anno
derdanigheidverklaerden
,
dat fy gereet waren aen te M. D. Lxxxiv. Ondertekent
iAkxander.
nemen en hen te vreden te houden met alle 't gene dat
van wegen fijner Majefteyt hen was aéngéboden. BidEn bet needer ,•
Vajfeur'.■Mmtw
dende nochtans feer ootmoedelijken te willen eflargieren en vermeerderen de gratie en het leven te gunnen
gefloten toa^
aen de drie gerefer veerde , de fel ve fijne Hoogheid om D€ feg perfónen bteupt bet contract
*t ïe* SSaereiif
öocö a^inebupr
moften gebcn/
gebangen
en baertoas/
te gebruyken van meerder fachtmoedigheid,en té beto- ben mr
m
^ntbontë^
toarenbefe/
gefenonhen
nen dat hy in naem van fijner Majefteyt wil doen het
officie van een Vader tegens dé verdoolde kinderen , is mansdiepen/ ïlepmer beseftere/ M.W& i©ap öetton*
$
/ Peter
|fêcpnften$
$enfïonari
te vreden geweeft hén te geven liet leven gelijk hy ge- aert
r. <Dc b002f$
ten Ju®
5Hn- ^"T;
©ieesboutoc
en ^Rooö /be »ben
25aljaen/
daen heefteen de drie andere.
a^tto>™
nfecnmetn
2apaertu2
tljoniö Sapman en^tca$|*
10. Infgelijks is hy ook te vreden dat in plaetfe van
/ 3liebcn0Cöelïcni^
bc acbarifeentfi
upt banbeïtcli
geöaiftte fieutelen
drie hondert duyfent goude Kronen , die hy ge-eyfcht mscmifeertö
gte/ e too:öeboo2
/ afballenbe
hadde , de Magiftraten , Poorters , Burgers én In- mibbcl ban feftere foffroutoe ban #arma bcrOcbcn /
woonders, in erkentenifTe en recognitie van de gratie
Detalenbe een ftlcpn rantfoen / b'anöcre tyte
en genade diemen hen is betonende , mitlgaders om mttö
moffen ïjèn met groot rantfoen t>2t> hopen*
èenfdeels te vervallen de koften die den Konink gedaen
mt contract biierbe ben 19. ^>eptemb2$afgclcfert
en gedoogt heeft , om fo lange te onderhouden het en gepubliceert/ ben 20. tcohhen be fbïbatcn baeri
oorlogs-volk ontrent der voorfeyder ftad , haer fullen upt / en baer bjerben tngelcpt tien baenbelen laaien /
opbrengen en forneren de fomme van twee hondert tien baenbelen 25ourgonbion$/ en tien baenbelen
duyfent goude Kronen eens. Waer van men op bren- ^Duptfen»
gen fal luik een deel alfmen gevoeglijk fal konnen be$|ier narëbe^crefrebcri&fdcrcnot/ lcercban©egeère
komen by
, capitatie op de Poorters , Burgers , In- Campangnp bp ben #2incc bah $arma <6or.bac*jLfl" an*
woonders en Vremdelingen aldaer wefende, dewel- neur ban <0ent gemaebt / be flaagïftraten 51)11 berfet J? JS
ke niet fullen mogen uytgaen , ten fy dat fy eerft en al getoozben eri alle£ Catbolnbc ingcftelt/ be bojgcrö^ouöèc»
vooren hen contingent betaelt en pafleport van de Magiftraet verkregen hebben : En het lurplus by fulke ban be religie $ijnbe / tóerben feer gcoffin be tare ban ^ucr,,m,
öonbert
be ttoee
be macöt
niet bupfent
Dabben tekronen
betalen gefebat/
/ betóelfeefobatter^enï*
fu met
&t.3+> middelen en op fulke termijnen als daer na geadvifeërt bele
fullen worden.
lanne gebanfteniffe baer toebjongen/ eenigeucDben
11. Dat de Heeren van Champagny en vanCroix ftaer toebluebt genomen aen ben $2ince ban partna /
fullen geflaekt worden , gelijk ook reciprokelijk fullen bp bert teelten fp meer btllüliljeiböenrebclijlibeibss
worden , M. Gillis Bor- toonben/ oanbuöareepgenemebe boderen;
in libertey
en van
geloft
Damme.t gefettét
en Jan
lut
€>P befe manier i$ ii^c maebtige en grote (tab bart
voorfz van Gent mits defen , <0ent baer in ben liepfer Cacoluö be bijf bc bcfc$
de
aen
Belovende
nhen van nu voortaen te regeeren , gouverneren en tra- naem geboren iögeuieett/ toebcrom ban toegen bert
kteren ,gelijk goede en getrouwe Onderfaten en Vaf- feoninh ban ^pangien ingenomen/ na langburige
falen van fijne Majefteyt. En te procureren dat fijne belegeringe / groten geleben ïjonger/ bclettoiflcn/
oproeren en acmoefle onber be gemeene 2502geren.
voorfz Majefteyt fal advoueren , ratificeren en confifmeren defe articulen binnen drie of vier maenden na de ^e ©2ince ban ^aniia bonbbcboo2f^ftabfeerbjeI
*Mböe/
publicatie. Gedaen tot Beveren den feventienden dag gef02tificeert engeftccfttbanboltöernch/ rabelijnö/
¥an Septembris, Anno M.D. Lxxxiv. Ondertekent. graeftten en contrefcDeipen tegen alle getoelb/ toclfte
f02ttficatie ober be tyk bonbert bupfent gulbcn gefeofï
iAhxnn&er*
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584.
,
en aïbaer mam
'ttocttt met bieenu té om bc grote ber felbcrtftcfi aen bii^
ftthi»/
—
^
—
-'tccdontttoccttu
Rlicit
ecfcDut.cs
oepimtt/
Wrtaaniök2»«*
|
«»a» öc ftaö / até toefenbe een ban be gcoottfe poen ban ge
teebum
fcljotcn
getoclbiguptbcfcljantfe/
befgclpiS
^00!,!1e bed €iiïopa / 't toelft bebonben 10 öoo? toeöbtnöe
be ©alepen en £>$log-fcïjcpcntot$ecbugoin/
Knïwo* tulTcOcn eentge grote in ben jare 1397. bat befeibj ge* upt
ouetfenbe en bobenbc ecnige ban Becbugo bólft/en on=
yti.
méten tö / fo ift bp fefterc memorie ban ben 3tanbmc- ber anberen ooft ben Capitcpnï^enrih ban Welben/
ter nebbe acficn / Dat $anjtf bebonben tö feben roeden betoclfte fo gemietft toaö bat f)p tot <0roeningcn mojt
ïtlèpnbér afê o3ent/ <©cnt op \m roetien na fo groot gelagen toerben in een liticre. ©erbugo lag baer boo?
até 3lcuben/ bijfeoeDeimuïibcröan2Üipft/ ènbnf* tot tn december toe / tentoclhentübebatbefcöantfe
tien roeöen minber banCeulcn. lier ftanmen meg met alle nootbmft berfienbjerbe/ noefttano bleef ÖP
hen Doe toewtg berfebité ban grote batter tnbtetnb
baer boo; leggen, ^oetueï W baer op tocpnig bojberÖebonÖén isihetoccfttHffrljenfo grote tfeben.
be/ gelijn top ter gele genöerplaetfentoeberberDalen
fte
onbenu
ooftto
bier
nb
rmabo
banpi
®e Mttt
grote menigte ban gefcöut/ bufpoeöer/ en alle ante* fuUcn.
<©en febenben (Dctober baer na ïjeeft $erbugobe£ 3jenfla§
crbienmg mojgctt^ b2oeg met feoof7oo.folba
C/ 't toelft bcmfe
tie ban bat002I00
re ammuni
tenboo2 gaffelt bec mai*
be totntfcboo2 ben Boninft niet
toasv in boenen
Itlemi/ en 'tbcrlietf ban bc oaontgenoten feer groot gebjeefl / in meeninge inet bet op boen ban öe pooste / t,:,nt1E"t",,
toas\ 3Dant op bat ift ban bc [jccrlijftftcibbanöaer toefcnbemifrigbjeöcr/ beftabteinbabcren/ entoa^eptifcfl,mtt
macfit en anbere gelegentlmb ban nare rtbicren niet ren al boo2 ^t ftoarte toaterfe pookte op be timmer- n«f*.
en berftaïc bic bp «öuictiaibijn / ülacob HScpcr en toerf / ja fommige tnèren al binnen be ïjamap / baereenen bebeï-bebber ban bc ftab5ijn mantel af ruft*
noclj binnen eetttge jaren ucrtoacrtö bait een anöer bc* fe
maer fienbe bat \)atï op uacrlupben gcnooHt
ten:
ftal?
fotoili
ftfnebenfijn/ baer ift ben lefer toe bnjfe/
toetten terflonb tocberom af/ ensijnbanbaer
toaö/
ïéeri fcggen bcit boben bc geboutoen ban fterften / Wóo- na iBeppelen getóaen. €ot befen aenflag ïjabbenfe
ftk$ en biergeiijftc/ baer fijn omtrent btjfenbertig
bupfent nimfen/ bettien merfitbclbcn/ batter boel geb2upïtteenigcbie]'eupt^ocbcrben/ ^utpDcn/ en
onberljouben toerben meer M b2ie bupfent fjupfae^ ^teentoijh gelicDtljabbcn.
men/ be boojfdpeben 9!acob|13epecbcrIjaeltbatin
«Sentgen ti$ te beren namentlnït ben 17- 5Iulij
't iacr 1 3 80. moufieringe binnen bcr ftab gebaen té / 1584. bess nacötcs te een ure/ i?>s bc top-^eer ban
en batter gebonben 3ijn ban bc büftien tot t'feftigja; ^oïjenfar Oberlic / met befc tfantentlüftc fjoplupbcn
ren toe/ tacbtcmig bupfent m'üböare mannen. <Dat alJJ 3i)n bjoeber ölrig / ƒ rano ban Limburg/ ^plin*
booj bcfe (tab blietcn bier fiebtereu / até be ^cljelbe/ ter feclmig / en €lbcrt ^ngenöaef tSitmeejrcres/ met
bc %t\K/ be fiföOere en öelicbe/ bieiubeftab26. rupter en nnecDten genomen upt be bcfettingc ban
oBelber/ a©acljtenD.onli en be fcïjant.d 3©el/ en een
<Eplanöeftcnö maften.
^c $)2ince ban pirma alfo be boojfê macuttge IjalbcKartougrofgefcljut/ gêritht üoo? ftet öup$? «0e- ^et ïmpj»
$ct afoe*
in o? ven
fïaö
ban <fl5ent benomen Debbenbc/ ïjeeft bet afge- flelen niet toijt gelegen ban be|tebe<ï3eiber/ 'ttoelB^^fjJ
<£afïcel
bjoften
Caftecl tocberom tcrplaetfenljctb002gacnbe een €belmantoequam/ gcnaemtSBillemba^o^banDm
Dan <©rtit
tocib toe* gejt aen ijabbe / fonber ecnig tegenfeggen boen opbou- nem/ ïiit baer oplagmet5.folbatenen2.bienaer3S/t?tereöan
bccomr. up- toen/ be boo?naemf!e bosgeren ban be religie fijnbe/ en ijabbe befleüinge om bet fclbe öupssmetfolbaten^fj'"'
mbou
3tjn allenrftenss tipt ber ftabbertroftftcn/ fona^ol- ban feoninltss bolli te befetten / en öebben 't felbe öup^s JSïnw.
ïanb/ Eelanb/ afê eibers/ fulltébatbcftabbanbc; met getoelt aengegrcpeHv in boegeit bat ht boojnoemU tceftpe en gemcene begeren ontbloot té.getoo?; be ^oinem ftcö felbcn in fjanben ban bendeere ban
t^oïjenfaren oberoegeben ïjeeft/ onber cmhitiz batben.
parma Ijcbbcitbe befen goeben boo?fpoet/ en go- men 3ijn Dupf-b2oucnliinbercn/ enbegcreetfiegoe
rebbe be refolutie bic ijc Staten ban be bereenigbc beren W op ben l;upfc toaren/ foube laten bolgcn/
55eberïanben genomen Dabben/ om be ïanben ben en baer meöe laten treftften na ^ou^bceft. <&elfeere
&onin?* ban Bsanftrijft ober te blagen/ DaefteDem ban ^oljcnfar öeeft baer op in befetringe gelaten beu
acn allen fiibcn ^z Staten fo beel toerlö te geben / bat Jttiptenant ban hopman splinter Jtelmig / en fteeft
ben 3fl.onïi* ban ©janhrüb geen luft foiibe Ijebbcn tik a©illetn ban l^nem mebe binnen <©elber genomen /
aen te baérben/ en oolH)03ptel)pal-eerben=UontnH en albaer gebangen gefet. ^oeft ben z 1. ïjeeft be %egereet fonbc honncn toefen/ be befte en boo;naemtïe
re banecnen
^oftenfayeit
boo2f3 ïjnpjss31>en
boen1 r.afb2anbcn
jreben in fijn getoelt te Hrtjgen / Ijp foent ooft ben ito* boo2
iBtcfttel 't^5ufTc0teter.
^ccem*
irinlt fo beel toerftö in fijne cpgenclanben te beroefte- b2ies baer na is aBiücnt ban l^o^nem toe genaemt
nen / tiat ty} genoeg met 3ijn felbcn te boen foube fieb- ^cftiam / na bat bp fe^ bupfent gulbenss tot rantfoen
ben/ baer toeOpfecrctclüftl)anbclbemetbcn%rtog gegebert babbe/ en een erbe berbonben/ enmetepban <ü5uife. i|p beeft ooft ©erbugolaftgcgcben/ om gener banb onberfcftïeben en belooft W bc larttfcljatJ te
be Staten in Óberpfel en in ©jiefïanb toerft te ge- blijben/ en baer nimmermeer tegen te btenen/ ban
ben/ berfialben ©erbugo ben bijfben September fijne nebaneftemffe ontlebicftt.
<Den 7.#ctob2iö 1584. ijesHfingaCnte^toefcnbeafïnea
nemenbe be opomtmtepttoacrbnrters.&nefebacn'
beien boet-önecutert na 252abanb bertroftften / en Colonct ban bijf bacnbslen folbaten/ b2öebcrban^n«?
3[Bortfieur ©02bcö ecn^ranesititmeelteraebangen/
ban betoninboo2gaenbeboecftcn,!tïft*
dartel €ntesf/
en fijn rupterpc geflagen toaren/en^arent^pring om gefcD2eben
öebben baer
/ binnen
ftab öptrecfit oberlebcn
3ijn gnalijft b?agen gefequefteerttoaö/ bcOmojgenss en begraben.
tnfTcïjen bier en bijf uren ban ^teentoijft / boo? <®kv
g^en 17. <Dcteb2i« tjeeft be ïfeere ban ©ilïer£S/©e^ere
ftoren/met 600. folbaten te boet/en ttoee Ijonbert paer* ©elt-maerfcbalft / 3ün eeb gebacn / alé ^tab-üoubcc ban mi*
• ben/ met een goet netal toagenö/ baer op galleen ober bet tlicïjt ban öptreebt / baer toe yfc ban be ^ee- !eF^ ö0"
feö fcljnptfienöofponterkcnögelabcn fjabben/ geto- ren staten ban üptrecftt geftoren toajes/ onbcreen^taöSou*
gen iov en beeft tot 45cclmunben 7. ofSJjnnfenen tractcment ban 1 2000. gulben jaerlijftss/ entocrbenöectjan
bwninnen berbjant / en in iBafïen-bjoeft/ en on- ïjcm ooft feftere ©elleöaröicrss toegeboegt/ tot 5ija ttptcecör.
trent <0eclmupbcn een beel paerben / ftoepen / en am guarbe op ijem te pafTcn / met blautoe mantelö / met (Fo}. j ti :
ber goet gerooft/ en i3 baer mebetoebertocögeto* toit baep geboebert / hk bupten 3ijn ftoflen onberDou?
gen na ^teentoiift: bpftabbeeenaenfïagboo.jgenö; ben toerben / en io ïn>0 anberen baegss ban baer b002tiS ' W
men op Rampen / ban be felbe ies ontbeftt getoojben / nacr ^ebentcr bertroeften. gin december baer na
ömöubo? boo? ^c gebanftcniffc ban ecnen gan ^enb2iftftban ftebben be Staten ban öptrccljt geftoeftt be Dupfinge /
acunai èp Kmftetbam/ bieacnacnomcnl)aöbebefïabïnb2anb tjk be paus 5fib?iaen babbe boen fïiebten/ en ge52" te flcften/ baer toe geftoeftt 3ijnbe ban benoberffen meenlijft genaemt toerbe ^auss bupfinge/ en bat
wSmfö.®***** ma^ ^an ^enö2iftf3. gebannen 3ünbe/ iö boo2 25000. gulbenss aengèrebcngelbc/ cnDonbcrt
gnlben crffelijft/ toelfte fjupfingc ben bö02nocmöen
- iö
alleben
ben 19.
acnflag
ontbeftt/ binnen
enbeboo2f3^anJ|cnb2iftf3
&eptcmb2fó
Rampen / aen een ^tabïjouber om te betooonen htgerupmties/ enws
pael geto02gt enberbjant/ met nocï) eenen gebangen be fclbe ftupfinge (lacnöe bn ^. iDeertenobam.
<©c Staten <6cneracl bcr berecnigbe ffteobintien
genaemt 25emer / ecnige anbere 5Ü11 't ontftomen,
bcrflaenbe/
batbebpanben/ ban bc b02penonbcrbec
öetbuna
^m \S' <&cptemb2i$ i« ©crbugo in ber nacftt
httgtrt 6eboo2 be fcyaiu.ö ban ©terbum geftomen/ en l)ttft fclber gebiet gelegen / alle onber|tant/ boojbeel en m*
«?entctrt
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fijt ban De feïbe toarengenietenbe/ en Daer en tegen
Dat De <ö5cu«ieccöc (anöcit öaet öüoj grotelijft lyreföcn
bcfcfiaOigt / Debbenbe rcfiDentie en gup$D&ubmgc ten
platten lanbe / in De nuartieren ban <®berpfel / ^ent/
(Ctoem/ en baer ontrent berboben/ enbienbolgeiv
De Debben be felbe gefcjpeben ben 1 9. ^eptcmtotg aen
jseToiutfe Den <0rabe ban ilöcurtf/ Den©elt-maerfcbaïft©il*
*«" De lerg / en aen alle De <©arnifoenen Daer omtrent gelewSmrti öeit/ bat fp fonDer eenig bo?ber uptfiel of Dilaep te
üaetbprp plegen/ Dateüjft öe boo2f5 refolutie ban be<6enerale
öeöo?pen Staten fouDen uptreebten en emitteren/ en ober
bXS ful^ boo2 m# boubenbe/ ajïopenDe en Datelijft ber^
gogtn ge* tooetfenbe in 't <ü5raeffcDap iban EutpDen / Detampt
bieDente jjan 252eboo2t/ oe b02pen ban lengel/ 't ^elem/
Dtrtnoe»
fiencn af fóuerlo ; <3Item be lanbcn omtrent <©rol / en omtrent
ie lopen- Hnïjolt / 3©eerb / 3©eerbenb?oe& / Die Igoogbpe/
3©pn/ De geDeele (£&entï ^temin^auanb/ De
Cacfpelen ban €>mmert/ enï|arbenberg/ enDegeDeeïe genten / ooft na De peppel / ref02teren0e onDer De tentet StcmnöcööetDo?p<*5tetDoo?n/ en
anbere omtrent ^teenVoijft gelegen / en nocb ooft Det
lanD ban flingen / fobnjt en b?eet altf mogelp foube
mogen 3ijn/ fonber Dat fp öen eenigfinö fouDe laten
te b^eben tïellen/ of De boo?f5 berberbinge laten afc
fcopen in ecniger manieren/ op pene bat fp Daer ban
berbjittigt 3jjnöe / op Dare perfonen rigoreufelp fou*
Den berDalen bet acDterbeel batfplupDenDegemeene
fafte bp fulfte Dare ooglupftinge berooifaeftt Dabben.
<©efe bzieben 31311 Dacr na bert zz. <®ctob2të 1584.
bernieut/ en tipt ftracDte ban Defe b?iebcn5tjnbeele
grote gebielben/ obcrDaDen /. en ftnebelrpen/ ban
Det oo2log^-bolft / omtcent De felbe auartieren garrn*
foen Doubenbe/ beD:eben in De boo?f3 nuartieren en
Do:pen/ uptfcD2tjbenbe De felbe garnifoenen Dat De
peeren Staten <0enerael De b002f5 platte lanben en
É9ecfotIi ingefetenen ban Dien/ Dabben gegebenteftoaerbeen
tanöeBe* te biere/ om Daer meoe en ober te mogen Doen/ na
Kan i* u^ren lufï en bjelgebaücn / 't toelft Die ban be ïïibber;
mmez> fcDap en De deDen Deo1 3Lantö ban <®berpfel / beroof
geap «n faeftt Deeft Dare gcDeputeerDe te fenDen eerft aen De
^eren fëaben bat) Staten/ geDepnteerDetotDere^
£«nöö
»an Sm* fp
geringe
b'ootffiibe banobergaben/
Der j^afen /Daer
aen infpberDe bjelfte
ffef,
feftereaen
föemonftrantie
ïjaclDen / De grote gebaelDen / oberbaben en moetbiil?
ïigljcDen Der folDatcn/ Die Defe erecutie DeDen: feggenöe onDer anDere/ DatDierefolutie/ uptftracïjte
ban
töelftc
fulftö gcfcljteDe/
en 'tcfiCiirftcf
gene Daer/ berupt
boïgDeDebjass
<0ncïj2i|ielnft
/ 25arbar$
focDten ober fulfte Datmen fouDebJillenDoenopljouDen met öet b02öcr bertooejïen ban De platte lanDen
banïjacenguartieren/ etc. <öpb)elfte^emonttran'
tie De boo2f3 ïiaDen ban^tate/ goetgebonocnOcbBen / te geben Defe fcïmftelijne anttooo?De.

cf geraekt zijn te vallen in 't geweld, tijrannyeenflavernye van hare dodelijke vyanclen. Sulks dat alle het
f?lfde overgeleyt zijnde, met het geen dat in 't nemen
van de felve refolutie breeder verhaelt mag zijn geweeft , in 't by weien van de gedeputeerde van Overyfel, bevonden wort , dat de felve refolutie niet alleenlijk niet Onchriftelijk , Bai bai is of Turks mede brengt :
maer in alle redenen gefundeert is , en dat de Heeren de
Generale Staten in 't nemen van de felve anders nietgedaen of gepleegt hebben dan dat goede voorftanders
van de gemeenten van allen ouden tijden , in gelijke gevallen en gelegentheden(toiprefervatie van de landen
en fteden , tot hare regeringe gecommitteeit) gewoonlijk zijn gèweeft te doen. So vele dan belangende is het
verföek van de voorfz gedeputeerde, verklaren de
voorfz Raden dat fy niet fouden konnen onderftaeii
van te retra&eren 't geen dat by den Heeren Generale
Staten (wefende de gene die hen geftelt hebben) fo rijpelijk gerefolveert en bevolen is: maer indien de voorfz
gedeputeerde fouden gelieven op de felve retractatie te
infifteren (fulks die van de Raden verhopen dat neen)
fullen in fuiken gevalle hen mogen add refter en aen de
voorfz Heeren Generale Staten omby den felven daer
in gedifponeert te worden , fulks fy tot welvaren van
den landen fullen bevinden te behoren. Te vreden zijnde de voorfz Raden om de voorfz gedeputeerde voor
fo veel in hen is middeler tijd te fuperfederen van eenig;
bevel of commandement te doen , dat foude mogen
ftrekken tot vorder verwoeftenge der voorfz landen.
En belangende de gene die gevangen en geapprehendeert zijn voor het opfeggen van de Sauvegarde , zijn
te vreden daer in te handelen als met die van Meppel
gedaén is } te weten beyde partijen daer op te horen ,
om 't felfde gedaen als dan gedifponeert te werden „
fulks na rechten en redenen falworden bevonden te behoren ,en fo veel aengaet de genen die gerefugeert zijn
onder den Cerfpelen, als noch onder de Sauvegarde
van de Heeren Staten Generael fittende , defelve middelertijd en tot clat by de voorfz Heeren Generale Staten op 't verfoek van de voorfz gedeputeerde dedifponeert fal zijn, ongemolefteert te laten : en de goede
hand daer aen te houden datfc niet gefoulleert fullen
worden, en de gene die van daer gevankelijkgehaelt
zijn by provifie fonder rantfoen te doen ontilaen.
A&um tot Uytrecht den ij.Novembris 1584. ftrlo
novo.

t\%tt na 3tjn Deb002f5aeDeputcctDcgc{>ienacnDi
^ peeren generale Staten / met Detoeliie fp p20bifionelijften in accoo2t traben / en ïse D02pen en ii^efetenen ban Dien toeber in fjare faubegarDe namen/ en
met De bo.2DerberbJoeffingefonDenboenfuperfcDeren
en opDouben/ immers boo2eentübtotDatmetften*
nijfe ban faften anberö fouDe bJ02ben gerefolbcert / DejS
?Bnttoooï*
te öan 'h°^ T^^ -^ac^eri Yan Staten gedéputeert tot de regeringe fouDen De boo?rtoembe ban ©berufel bolgenbe ijare
p2efcntatie maenDlp/ inganft nemenbe ocni.ZDc*
'0gn LJ aen d'oofriijde van der Mafe , geilen en gevifiteert
Acare op hebbende de Remonftrantie by den gedeputeerden van cemb?iss ftilonobofurneren/ inbanbcnbanbeïlege^
öe öenion» de Ridderfchap en fteden des lands van Overyfel , voe- ringe be fomme ban 7100, gulben/ Om öaec upt
toan bieban Sen ^e ^e've ^aer °P voor antw°orde, datdevoorïz te betalen boo? eerft be garnifoenen binnen De f^o*
<P»erpfeI. gedeputeerde hen wel verfekért mogen houden , van bintie ban ©berpfel/ en anDere plaetfen Daer aen
de goede meeninge en intentie der Heeren Generalen grenfenbe en leggenbe / fo berr e bcfelbe frreftften foubc
Staten, tegens allen haren bondgenoten, ennament- mogen / Dier op 3jjn bp be botof3 peeren Staten bzieben uptgefonben aen be <Srabe^oolf ban^ieulne^
lijken die van Overyfel , en dat de fel ve geen ander meden
met alle haer bond- naer/ ben geere ban ©illeröBeltmaecfcbalft/ ben
ninge hebben , dan te onderhou
genoten enbyfonder die van Overyfel , alle goede cor- vöbertten eConop/ en alle bet ftrijgobolft ittbeguar^c{^
refpondentie en eenigheid, dat ook de Heeren Gene- tieren ban <©elberianb en Oberpfel leggenbe/ uniommiw
rale Staten in 't nemen van de refolutie alhier gemen- epnbe fp fouDen Doen fuperfeberen met be boo^ber^8"^
tioneert , niet anders voor oogen hebben gehad dan de tooefïinge banbe platte lanöen / en Datelijft ftofteïootf / KïSe'5
welvaert en conlervatie van de geünieerde Provintien en fcbaDeloo.ö / rclareren De gebangett önp jïupDen Die 0m bP bc
haren bondgenoten , en van Overyfel , en om voor te bp Den ftnjgö-bolfte tipt ftracl)te ban De boo2fr ber^ wkim*
komen hare uytterfte ruyne en verdei fTeniflè , alfo men bjoeftmge nocb acngebonöen toaren/ en nebben bfeSïr
metter daed by experientie bevonden heeft , dat de ge- boo2noembc Staten <0enerael Der bereeniglie .^eDer^
ne die hem niet ontfien hebben hare landen niet alleen- lanben/ Daer na boo2to De boo2f3 bertooeftingeban
lijk voor éenen tijd teruymen: maerookingevaerte De platten lanDen afgebaen / en onbec fjare faubegat^
(lellen vart eeuwelijk verdorven te zijn : daer door ont- De in befebuainge enbefcbermingeDeraBeneralitcpt
gaen hebben haer uytterfte ruyne, en door dehulpe op en aengenojnen : mitö eontribuerenDe ten beuocbe
Gods verloft zijn geweell: van de oppreffie van den ban De a3eneralitcpt aifulfte fommen aio met be fclbcr
vyand : daer ter contrarie de gene die 't felfde hen ont- toerbe geacco2beert.
fien hebben te doen, en den vyand middel gegeven,
^e Staten ban De regeringe aen D'oofïfij&e Der
om in haren boefem gevoed en onderhouden tewor ïlBafe/
ïjabben De feliamfen Die De malcontenten op
den, gekomen zijn ofin de uyterftemiferie en ellende, be ©elnbïe tegen ober EutpDen Dabben leggen/ met
bele
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fraenbe bat ^arma fo getoelbigfcljooropbefcDepen
bele hkm fcDantfcn en fokten om öaetuptballente Ut na ginrtoerpen roe boeren/en barter airemer ceatge 584.
beletten en ncnltmbcn te bebtoingen derft belcpïi / DOtts bcrongcluur nterben/ fo lieren be ïtooplupben nut
benöe baer bele brtjnsbolb/ baer De «Efcabe ban baer ailetf binnen re fenbea op Dope ban toiatfe : boel)
IJÖeutoenaec ober cömmanbeecbe/ en ^tlcjcantrcrbc bit ban SCnrtoerpcnD^benljtcr een feer grore fautc/
^oetc ^eere Dan ©illerss ©clt-macrfcïjalft toaO: acngcfien fp [w (lab genoeg Dabben ban Doren bon^
bc niceninac taaö om öcfelbe ftl\mtfc en oob bc (lab nenbcrfojgcn/ccr
bc^cljelbc ge(lorenb)crbc/baer ban
ban gutptjmfo te bcnantoen / öatfe cpnbcïnb Doopten top na fullcn fp?cDcn 1 maer altf (}} fagen barrcr fo bed
befeibc in Dacc gctoclb te brijgcn/ toant fp feonben
binnen quant/ fo Dcbbeafpben23.(i;*)ftober
baer gene bictualie in bcügcn/ ban met groot en ftorcrtö
ïïerft conbop/ bat ooft altenter.* afgeffagen toerbe. baer op ecttcn feDcren pjij0 gcilelt gcDab/rc toetcn/Det
bertcel ban bt be(lc rertoc op 5 ♦ gulben 8. (ïupberö /bc ©ie »ati.
<©en i2.,§eptcmlwfé öcfesjaer$3ijnöe malcontent
ten be£ aboititë te negen uren onberftensaenöc loop- minber op 4* gulben 1 6. fmpbcrovbe bede rogge op ^. entten»
gulben 3. (tupberiS / bt gemene rogge op 2. gulben 1 5, RS?"
fcljant fen ban cerngc guartieren gekomen / en Qe&öen ilupbccov
nier totïienbc battet Doger foubc toerbea bct^ mm**
cinge-cnbcfelb
gefïagcn/ïjebden
boib baerupt
bei' Staten
befoibaten Docljt / 't toclD bt föooplupbcn berjlaeabe cn benbenbc fioo?n °p
nomen/ maer bess rrabbemacDtg
lian öe graten bcfclbctoebccom ingenomen/ fobat-- bat fp boo? ï)aci penjDel niet gettocg ftonben toinnen / ?"rf
Ut ober Depbe fyben cenige boobblcbcn/ ban ber baer fo bed niet meer toilben brengen tot fulfeenperij^ nKD,r»
graten bolk bïeben onber anbercnboobbenlieute; Del/ctt betoijlc (p Det oofe niet mocDtcn op leggen/maec
nant ban Capitepn gonber ^jteben ban ^uplen / en apt be fcDcpen berbopen/cm alle mompelingc re bcfet^
ben #cnbrin ban hopman l^amucle iBccs/ ben ten / fo 3ijnber 00D bele fcljcpen met boren toebcrout
gebaren/ bit na Den meningc eer fcDabe ban toinfl foutoerbe in 't
mbe tJiuplen
bc boo^noe
nt bancn/en
SergeagefcDot
Dooft
ben Sergean
ban <6rcnu in fijn ben geboot ijebben/ Dcttoelftc Den baer na groot g^
fnöe/ meer anbcrcntoojbcngenucrdenblcbenboob/ b2eb btbt Debbcn.<©acr toa^ een §talten banfeantua ©oo^m
be malcontenten leöenöcntccftefdiabc/ befcenbiec- binnen 3tnrtoerpcn/ genoemt ^rebnib ^Jcnebch'r/ bic »an $£
gciij&c ftfjennntftngc en acnballch gebielen totber^ lange jaren albaer getooont Dab / beft Dab al booa rjet öc,lifl %
fcfjenben tcpfen / ban bc cenc / ban be anbere be mee- beleg cenen
raeb cn te
mtbbcl
'ötnJïS
om
obcrbïoebclp goeben
ban bictuaïie
tttogenaengegeben
3i)n bootten
;%mïot».
flefcTjabelübcnbe.
&nn excellentie ban kaffan / en ben üaeb bannen een Colïegic ban gocbe burgeren foubc opreg- ^£n bar»
ban
^taten neffeitö Ijcn ö^ommöteett/ bregen in ten bicmen een fomme ban een fcDattinge / fo beel alc? tS£. **
V!.(«.
(^Ot
***& tijb abbcitemie/ bat tot^umtöerfecn i4.<£)02- een ioo.penninb &et»ageit foubc/ in Danben (lellen oan me?'
©upnfttt* Ioo-fc(jcjJcn tocgci'iifl toaren/ en berfien met bib^eg fonbt/ bit Collegie foubc in l|ollattb of eibers bopen stooiar,
iicniDH:. cn alle Oenocften/ en men fepbe batfe ciB 100, man booj 2400000» gulben aen boren en boo? 1200000.
gulben aen borer / mfe / fpeft/ bifcD/ ere. op toecheujbc
ftXfos*op DaSben/ en met een jiiPb-toeden toinb toaren Icberinge/
bagclp^inbe(laötcboen/ te betalen een
twBcrufï *W gegacn/ cn men meenüc bat fn éenenaenftaa
Dabben cp cnDDupfcn / iKcbenblib/ of (Cerel/ of bierenbeel gereet gclr^ en be anbere bnc bicreitbelen op
anbere Cplanbcn: berrjalbcn fpinalbcrDaedealom rernttjitcn ban 2. of 3» maenben/ be teatDt en onboftm
poften af fonben met b:icben / ban ben 22. 24, en fóf= foubc be (lab betalen / en men boajt Dct boren boe ren
ten ^eptcimnië acn ben <ü5ouberneur ban fier $002; tiib cm 50. gulben Der laft/ bit boren foubeberïjhjïe
bet cjuarticr/ cnalïc bc fieben ban btcn/ omneccfft- burgeren r'Dup# gefonbentoojben/ omopbienpaub
ge rocfiebt te Dcöuen/ ten epnbe fP nictonboojficno fo beel te leren cn bcrfcDieten m ben inboop foubc befottben toeröcn obevballen/ toclbenboïgenbebefelbe blagen/ mer toelbe penningen Dct Collegie bebagen
fo gocbe boojfieninnc bebenmer in tjacjre bc (rebenen ban betalingc foubcn Ijebben bonnen Doubcn* üDcfen
<£planbenmctbolbreboo2fien / cnnacrdiactoaeDtte boondag toert toel gocb cn oojbaerlijb bebonben / alfo
üonben/ bat be 3>itpnbcrkcrs niet Deuben bunnen be (lab alfo bcrfo?gt foubc nebben bonnen toefen ban
groten boo:raet ban boren en inftocDr/ baer ban be n>
pet uptcertjten op be felbe quarticren.
bc
Der berfcDict ntcefr foubcn Ijebben gebogen/ niet
<©c $:i:tee ban parma baer tn tuffïftcn nu genoegfacttï geOed ©laenbercn onbergebweijt öeroenbe/ fonber Dope ban gocb getoin / alfo men 't boren alg boe
beftalbcn ^(ups en <öoflen&c/ met cenige feïjantfen binnen ^nttoerpett Der neertel eerft boebt boo? 3 . gulben en een Dalbe t maer toat toa(l / fulb Collegie toiert
m i^eufe cn eibers*/ fo Ijccft öPfönboo2nemcnojtt
Sflnttoccpcn onbee fan getoclb te béngen/ boozröre toel inacftelt/ ban ginh niet boo?t D002 particuliere
ttteenben barrcr berer toarc een ge*
bierlic rótllen (lellen/ cn ncefton't^l0rban23ebe; pcrfuafiett/bctoeibe
bob
re
boen/
bar
een
pegelijbDnttfclbe foubc moeten
ren cn in Ijer bo?p .ïiBelfen / een Half ure ban üaw / bje=
fenbc ontrent 2. mijlen ban llnttoecpcn / aen be beregen ban boren en p?cbifie / boo? ttoee iaren / Dct
toclb be fcljamclc niet bonben boen/ en alfo liep bien
©laemfe
f
jjbe
alle
'r
grof
gefcöur
ban
<éent
en
anöere
plaerfen boen b?engen/ mer alberljanbc bictualie/ goeben raeb te niet cn beriore.
^c boo?f3 ^JencbdliDecftoobgeburenbeDetbelegfenebri
bo?bec3S rjecf t Ipinbc nerïtc ban Caïlo aïbcrljattbe ge-ceerfcljap boen manen rorbe^öuigge bic lip ban me^ ban 2Unttoccpcu/ bclcanbcrc gocbe inbcnriengcp:a^nbcntic
m ©nhtt ninöc toais ober be ^ruclbe te legaen/ Ijpbebeooö rifeerrboer ban top Dier na fp^cben fullcn/ maer onber f3" ^°en
anbere 00b bart groene brupben feer gocb four re bifiiU iïwS1
ban
Jaar™ caïlo
m &®&
of baert
ma boK
/ bjcfenbe
meermaltcit
ban 3banljetöojp.Srertcntot
. grore mijlen ban ntal^ leren / 'r toclb bp bele burger 0 $ gebnipbr en ban goer ten / tw
«n njeu* li^nberett / en ïionbe ban baer lanhö «tct fcljupten ban effecre bebonben/ tot groot onbcr(tanb cn foulagè^fj*^
sraaenban^^3^ aIlc tóf^ic ert cjerecrfcBap tn f»jiteit Hccjcc
gooncc»
buiten
Dieugcnj op be232abanbfefijbcï)ecftfiPÏ)etmeejlea' ment
TBtban
i^eere
bon 5ïlbegonbeDabbebolgenbcbenla(l©eö«wn
be mgefetcnen.
l?ff a['f' öccï ton 5i)ttcn Eeger ncöoubentot^taDïOelicnöet ban ben ï^cere ^inccban^angtenEof.iB» groot banai»»
l*ol*6> ben ouben4I5rabe peter €rn(t ban iDan^belr/ isc? beboir gebaen om ben 25lau-garenbijbbooHe boen o°nöe
fm al nfcttcrjcnflacnbe/ fo boeren be fcïtcpctt nocl) al
maer Debbcn
't felbe :niet
bonnen Diclt
ten effecte
ol°£3 re
met noren tn bicralie na 35ntbJcrpen/ fo barree op (lebcn/
top berljaclt
befgelijbts
Dp metBrengen
groter tn^fo u^Sft
enten röbtoel 120. feftcpen met horen gelaben teffeno flanüe acn batmen een (lerbe fcöantfe ftrnbe maben op ww* op
mriuamen/ baer ban maer een ferjip/ baroberbalben Crupöbijb./baer ben Coutoendennfen-bijb gebegt yn^ewpf*
len toert/ bleef. 3Den 7*^>ttobni$ niet tegenjtaenbc tsJ
aen ben groten biih ban 't ^cDelbe / en bannen 00b SnCüu*
net gctoelbig ftDietcn bat ©arma bcbcbocntmt3ijn benCoutoen(lcnnfcn-bijb fmbe boo?(leben/bit riet 00b tmnfrim*
fetjantfen bk DpopbepbcfnbcnbanbcribierelKibtie/ fonber ^ertribi€feraeto ©eer e ban Coutocn(lepn bie g ööft
quanten baer nocl) 150. fcöepenmctuocenenbtctalic
/ Dier
regenDefn(lel-g fJJ' u m'
binnen / ban be teellte baer ttoee in bc gront gefcljotcn be
ben geïcgentDeib
Den eenigc bicfeer
baertoelbeelbebent
lanbo toao
Dabben
/ feer
toierben/ fo bat bet ftoren binnen 3flntbjcrpcntoel te tipt particulieren inrercd / fo bat fulbo 00b agter toeontrent
behomen toao'. me ban 2ïnttoerpcnuebbenbeboen gen blecf/cn &eboo2f5&fcraet$ toerbe uptbpanbfcDap
90000.
onberfoehen boe beel ntcnfcljcn binnen bec (lab toa- upttcrdoö gcfept/ cn liep ober aen bc fijbc ban parmenfrljnt
fainnrn
/bie DP &aer na regen bc dab groten biend bebe f
ren
't getal
ontrent
90000.beitelen
men^ booj titatoelbcn
fclicii/ ./bebonben
b:\nclhe ban
nobc ban
Dabben
;ooooo.
biend ïjemparma baer na 00b/ ale^Dp
horen jacxlnlrt/ toaer baa baer 38. in 'tladgacn/ be (lab ingenomen Dabbe/ iBarb-grabc ban 3Cnttoere Ui bertcl roegenbe no. ponben/ en niet tegen- jpen macbtc$ï^nrb?agonicgscnbe mer DcrEcger ban
1
^arttta
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©8 jp»?inte $arma tot ^Staösoeö en tracr ontrent / geeft öefe gele* nautoen. ^p DaDDe tcCallomeccöan'iöo.tfmmcc;
uanpac» ricntïjctö (Dn bicban2Srntoccpenbeifupmt)toacrgc* lupDen Die geftaDig to20tDtcn acn 't toerït ban De b:ug*
\S35» «wttóri / en heeft een fterne fchantfc acn Den boo2f5 ge Die Ijp meenDe té leggen obec De ^f Dclöc/ en obec De
wenfiuw Crupëbiin/ bacc ben Coutocnitepnfcn bijn acn ben 600. ptoniccöDicaruepbcnbetoaccnacnDcbacctban
5-Q1
Stelten tot Callo. Deel toaren ban opinie Dat Den
ren bp
^cljelbnn io" whegt / Doen lengen en Voel met bolf 5 Be* $2ince ban pacma epnDelylt geen b2ugge obec De
tutten. |-ct/
^t 00lï
i3Cncoutoen!
tcpnfen-bnnb
met «ijlen/
(lanen/
en loopfchantfcn
toel eenoenftecncn
ïjalf mijle ^cDelDc fouDe nonnen Doen lengen /Uelc IjiclDent b002
ianït / en botmö op Den boo2f5 Dij» tuffcDcn öcn Ecgct onmogelijïv Die ban 3inttoecpen becgaDccöcn Daec op
en De ^cDelbcnochbiecanbcccgctortbigcfcDantfen/ alle Dc^cDippecsS hk fp meenDen Dat alle gclcgemDctö
Daec meDc Doe belet toatf Dat Die ban Eclanb / en ?£nt* DcnDcn/ om Daec opittie Daec ban te Doocen / De meette
toecpen ban 'tfo2t3ltlioafobetDetobcegclopcnlanb meenDen het tooöonDoenelnh/ eenigeanDcrefepDen
niet tot SUnttoerpcn bontien nomen/ b'toclnanbectf Dat het toel Doenli jn toaö/DocD Dat Det tocclt in De toin*
lichtciüu fonDe hebben nonnen gefeïncben/fo Dit Uoo2f3 tec litljt fouDe honnen toecDen becnielt/ ja genocgfaem
alleen D002 Denpfganft/ of D002 cenig gcoottempeeft
Doo2freuen
uan
ben
Coutocnftepnfen-bijn
en
't
manen
Dei: noo2f5 fcDantfe niet betfupmt toaec getoeeft/ toant ncDeftruectt toccDen/en het toaö toel tóacr Dat Die con*
het ïanD lian 25ctenb2ecljt tot^tab:oen fecc lege toaoy
b2ecmt niet
toaö Daec
/ Dot toe
D eUenteeï
D'cc*
pecientie focontcacic
gelcert/
ooft feecDeeft
ncDolpcn
bchalben Dat bc paitJtïncn ban a©ïlmerbonïun<!l>2* fiDecatie
öeten alle het lanD tot Hnttoetpen toe Deel onbec toatec Deeft/Dat Den gcDeelen tointec fo flap iö getoeeft Dat De &wt
lag.
Op De f jbe uan Blaenbecen/habbcn Die banisclanb ceUiecc ban De ^chelDe nopt toencb20ixn of fo baft ge* S,l""c s
banfp2cnen)een
manieicgacn/
(bn nonnen
menfcDDeeft/
obec Dat
fouDeDaec
Debben
fo Dattet in nn9I5M'
tot ^aftinncn ooft eenen groten bult Doo: geitenen/ legen
üencft'cnci Vseel binncnlanbfc örjncn : fo Dattet Dact ooit mecnige racen fo f toacnen-tointec niet DaDDe nctoeetï/
'ttoeiü oolï tot gcoot ongeltth UanDccitaDHnttoec*
al oite
lanban&ulttaftotbpïBcbcccncn
tot
2302tf}t't toatec
toe / beDalUen
Den <E>ocl en toat ïanbo tot pengetoeeitiu.
Calio/ ban toaec óoö eenen bmncnlan&fcivtiüfttoajs
T^cn 1 4. Octobec tocfenbe r^onDag/ sijn bec fcDep* cemöe
tot Reneten toe*
Den bucgcccn ban 3l!uttoccpen acteeeft /ontcent 22. of JurG^cn
©e pjfnte 3D002 miDöel Uan Dit obeegclopcn lanD en ban De 2^ (teilt / Detoclïje acn Den Canceliec ban 552abanD / Ï£S/
tan &xf Doo2gefienen Dijhen heeft Dep^ince banpacma in€>c* De ^eece Uan licobelt gingen / UecfoeïicnDe te toillen beifoEfteit.
acnDocen Daec ïtlachte en te f02mecen ofte ntanen ban ^ ïwt pe v&
ma ???£ ^bct 12> Papten ban <Dencemonbc / D002 het gat Uan DenlupDen
toegen cenccgnetteacnöe^bccljeiD/ omÏÏfÏÏ?
bin*
^nttoerpen
öcn Dtjft Dn Den 2S02Cïjt niet bc?tc Uan
Kis
jatnan nenbetlanb gcbjocijt/ljoe toel fp ban ben^eeceuan?Cl* aen Den $»2inee Uan parma te Uerfocïien pcp£ en U?e* ben ge*
ten m
DegonDe in pecfoon met De fcljepen teeftont becbolgt en De / <6ab2iel ^tepDling DeDe het tooo2D aen Den ^eecc m«&t 2«
*p 2Boi8t. fecuoefcf)aDigttoecDc/altoaecneiTenöDefnDebanDcn Canceliec/fcggenöeDat
De ftaD Uan Jtmtoecpcn De ge* Je" f JLnö
$?ince ban #acma Cap. ^anö &lon gcfchotentocc* heele toccelD Doo?Uecmaect / alle Dage Ueel benauDec ma/Sbcn
)nm/ en appacent toaö in gcote f toacighciD en incon* scöangenbc
/ alfoboo2bp
3ijn Defelbe
fcljepen teof nomen
piepten tot
binnen
fonbet
2Hnttoecpen
Callo/'g lanboV
tocbec Uenient k Uallen/ b)* alDien Daec in niet toccDcboo2*
in De <§chelbe genomen/ niet fonDec toebecom toel be* fien met goeDe cnberiuamemiDDelen/ De Canceliec
fp2ongen te to02ben / bacc D00D bleef Capitepn petee tttlDefe met De beleefde tooo2ben Die Dp mochten : feg*
25altncc een U20om Capit. ban bc2llnttoeepfe<i35alcpe/ genDe Dat Dp het cappo2t fouDe Doen acnbegcDepu*
boel) moften Die ban 3Cnttoetpcn ennthjn tonnen : ijiec teecDe Uan De Staten '$ lanbö Uan 252abanD/ hiec unt
toecDe Den 2ünttoccpfen mmicael^acobgiacobfëfecc quam een cumoec onDec het Uolh binnen Dec ftaD/Dat*
befcljulbigt Dat fin fnn Deboic niet na beljocenDeöe: tec Uele muptmahccij toacen Die pep$ toilben maïtert
maec Dat l)p uptbloohcib/ in plactfc ban te beletten metten bpanDen/toant men UecmoeDe Datfe eenen gto*
bat
De bpanb
öoo? De't gat
coec hcecbe
en ten acnhanft haDDen / hiec op UoïgDen Dat De tcomme*
quant
annecennietboo?
ttabqname/5ijn
ban^lnttoecpcn/
toaec
len alatm floegen en De netenen tóerben in alle De ftca*
Doo2 De gemecnen man hem Den naem gaben ban ten opgetogen/ De lïiacïtgcaUe l^eece 53DilipöUan
ïtoppen gaet lopen.^Dodj De^eece ban?übegonbe ba ^choonljoUen/DeDe De Uoo2f5 2d02gcccn op het ^tab* (Foi.374
nlaegt hem feec in fnne3[pologic/bat fn alö Doe niet ge* hupö ontbieben / en be cene U002 en D'anbcr na in het
feconöecct toecDen ban De fijbc Uan EelanD / Die hP al* Coiiegie gcccamineect 3ijnbe/ Wv^jcw tegenö bctt
inee feec befchulbigt/cnfept/toaten fp altf Doe toeï gefe* abont op be ^teen gelept/ ecnige toerben geljaclt boo i
conbeect getoee(t/Dat Den bpanb nopt mtDDel fouDe ge* ben Schout èoninltölo.
hab hebben De cebiece te ffnptcn / maec om te belectcn <©c boo2noembc bodeeen alfo gebangcn^itbc/Dcb* ®wwfc
bat Ijp gene meet fcljepen Daec D002 ujengen fouDe/ De? ben een ^eoueite boen manen aen be2502gemeerteccn/ 5^,5,^
ben Die ban mnttoecpen alDaec een ftechc fcljantfe leg* ^cDepenen / en ïtaeb bec (tab ^nttoerpen / te ucnneh bomm
gen op Ijet gat ban bec 2502gt D002 Den ©ecce bait (€e* gebenbe : i^oc Dat fp tot confecbarie en DanbnouDinae bmnm
Iignn/toelftc fcDantfenaftinen name€eltgnn genoemt
Dec boo2noembc
het toeïuaten
cefibentie
en gcboo2tc/cn
aenfienbe ttab/plaetfe
bc benautljeibDunbcc
baec J"ttoet'
«1
toetDe.g}h Ijebbe eeit b2ief banben^eecc banUlDegon* ban
De gefien nnt 3Cnttoecpen gefcft2eUcn Den 25. <0ctob2i$ in befclbe Daec toaö binbenbe/fo te toatec alss te lanbc/ «
ooh aenfcDou netnenbe op anbece naburine tteben / bic cc
1toennig
584. aente Uoccn
^fonnecoUetleDcn
3DieDecitóonon/toiens"
f)un0U2on
toaö/Daec bt> lp ben contoe
D002 Deectcemitepten
continuatie banen ongemahnen
De iangbutige geïe"bcn
Oo2loaeDabben
/ Dab*/ <<e<.
belUaegt/ en U02öer^ fcl)2ift alDnö ; „ Den upanD heeft gcote
„ met alle mïDDelen gepoogt om De cebiece teffunten Den Den gebonben omtrent 22. of 2 3 . pecfoncii jtccïi bp * <
„ eeeft met palen / Daec na metfcl)cpen/Daec Uan ï)p in ben pecfoon ban ben I^eccc Canceliec / alö een notabel «
„ De 20. of 22. heeft tmt <0ent neb2agt D002 De gaten Uan Dooft ban Dct l$cttogb* ban 252abanb/ albaec <£5ab2icï < c
„ De Dtjften op De ceUiecc / Doch Dn Dontfe nocD altijD bin- ^tepbling in p2enfemie ban be boo2f?bo2gecenmetcC
, , nen De Dabe ban <£allo/en toi; becDopen Dcm toel te be? it02te tooo2ben betoont DabbebenbcnauDenttaetban «
„ letten Dat Dn gene fcDepen meet en fal Doo2b2engen/al* bec ftab eenen pcnclnhcn feenüjft / en pccplecitepten en ^
, , fo Dn toel becDoopt te Doen: boo2ttf Ujt Dn ncotc acmoe*
ertcemitenten
ba'ec in(alfmencöob
befclbe foubenbetect)!jabbc
mogen ballen/
bp t<,c
inconbenienten
gefieh
„ De op De bijnen/ in Dcc boegen Dat Dn niet fal allee iint- fu\Uc
„ cicDten toat Dcm gelieft/ infonöecDeiD fo De Staten obecballen b\} befe oo2loaen meec nnöete grote gctocl* ( <
„ Daec toel cefolbecen cncenD2agtclnHDaccbecgefijlien bige fteben/ en DabbcnjnnCertoeerbigÏKibacbebcttcc
fulliö te toillen bcmerlien enmet becjuamigheben acn* «
,, ,, becltaen
in 't aennemen
Den itoninliö
ban ©2anDcijïi/
Dat fp Doen
toillen : dommige
acDten alfo
Dat ton
Dit geben acn mijnl£ccrcn be<0ebeputccrben ban be^ta* «
Doo2liomen ban De 22, piepten Die Den bn Callo bega* ten '$ lanbtf baim2abanb/en ooit acn ntün^ceten ban { c
ben/ljet begin toa?s ban Ijet ongclult en bccDecf Dec |taD
batmen mibbel
fou'üc totiien
ramen <^c
3inttoecpcn/toant De bnanD DcbbcnDe öcfe 22.plcpten/ be,02agtftratcn/ten
en abbifecen / of menepnbc
een gcebcn
foube moncn
fo toaö in fijnen macDt De cebiece te Hupten / toant Dp boo2 bc Danben nemen/ baer boo2 bc boo2fcD2eben firti «
DaDDe nopt cenig miDDel feDepentelu*ügenDanöoo2 (bctoelbe cectijtö fo bermaert toao getoeeft boo2 al be cC
DienmiDDcl.
toerelb) foubc mogen gcp2eferbeert toerben/ batfe met <c
<E>e Stilte ban 53acmabecfupmDe genen tijb om foube mogen ballen in ecnige cctrcmitcptcn of incon* ,
Die ban 31nttocrpcn/boo2 Detflupten Dec cebicce/te be* benienten bec oo2logetn fCet O02faltc ban toeiïtc.
III. Deel. I.Stuk.
B U
ben
cc

Het Negentiende Boek ,
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2[leranöer ^inte ban parma/ cnbanpapfan*
$02 ben »tR-<0tabe belieft ijaööcSenfuppliamenaen
te/
Euptenant/ <©ouberneur/ enCapitepn^eneboo?f5 tfaö: maer rael.
"te taffen en (tellen/ op tien «gteen öer geöae
ntoaov p
toant al'tfelbe öat bpïjaer in oefen
fcfiiet toaö in alle <ttUtölmDenmetOeöoo?ltjRecebe^ SEer lieve en wel beminde , de langdurigheid van de- 5B?"f ban
" remie/ en aen m\in %pm Den €anceiier/bp ootmoeöt;
oorloge en verftroyinge, dewelke het^"!^",
daer door heeft geleden, hebben u lieden ge-maamöe
" oe Dediiiae / fcatfr Oen refcreeröen aen Den boo2nocm; Landfe inlandie
fo Oaöcnfpöamten!)cnfouöe noeg doen verftaen, en als met den vinger aenraken, JJKagt»
"öen Heece Camèliec/
omffaen / onöer belofte ban ïjen met te fullcn abfeme* hoe luttel gy lieden gehouden zijt , indien genen die jj^^11
' ' ren : <£n toaS öefe ïïcaueffc onöcrtcRent bp Hönaen daer of oorïaek geweeft zijn , en die om haer bewegin- pen 0ern,,
' ban ^epitoegen / m®tist gan öe gsge /lan ban gen en eygen nutheid gevorderd hebben het bederf van J^obem» '
<©D&/^a<nieö öe het arm volk. En is niet fonderlings van node u lieden bll* *5?4>
, ^teentoumel/»etfer?{ön'aen ban
ncop^toeeit^/ voor te ftellen allen 't gene gefchiet is, federt het beginjfi'a
lien/
an^ac
ecOtü
/aobj
/laaTaille
, pctcccnUatcijiciDciiKoInn/ Sflntöoni flfêuct/ %m fei
van defe beroerten , aengemerkt dat de meeft onuamöc%rtoge/ etc.
,,^onöarp/»a
wetende genoeg gewaer geworden is , dat het voornecc geban, on öefe reoucfie bolgöe geen appofïtlle / öan öcn
men van de auteurs van defe oorloge niet is geweeft tot
gzmïïor- |Barh-<é>racf contlutseeröe bat öe gebangen fouöen
het gemeen welvaren en rufte , maar alleenlijk daer
Uan
ur$
rbatc
pettu
en
en
itieuf
atëfeö
ft/
gejlra
n
toecöe
K
Sn' SeJ öe gemeenecufte/ fonöeröifftmulatte/ atëljebbcnöe toe , 't welk het eygen van hare feer fchadelijke begeerboetcn
te was rakende. Want fo verre men begint hare daden
meet.
öirettelijR geöaen inbctatïjtingeentontraricöcnge; te overdenken , falmen ten eerften bevinden, dat wijlen
Doöe op öen i.^uguftigcpublitcettett.|l<2aet ftebben- Orangien noy t anders gefbgt heeft dan verwerringe van
öe fommfge öagen gebangen gefeten / fijn bafl elR ge;
tonöemneert in ccnepecuniele muitte/ elt&gnatnin alle dingen , fonder oy t eenige forge gehad te hebben ,
njaöom en gelegentïjeiö/ toant 5!ague$öe la faille om een van de fteden,die den leger van denKonink mijnen Heere belegert en verovert heeft, te ontfetten. Het
toert geconöemncert in 6000. gulö./ ïïob2ctt)tban
magmen ieggen van de Francoyfen, daer af gy liefelfde
^aefïen in 4000. gl. / bepöe öe ^tepölingtf in 6000.
den goede getuygeniflen kont geven , hoe fy gemeynt
re na aöben
ant/ ifguee
/ en fo Utfc
boojtéop ö'anöe
eenigcrt.fijn Da- hadden met uwe huysvrouwen en kinderen te handelen,
n / getonf
regL renten
öe flaö öaööe
3?>aer na toeröe een 02öonnantie gemaeRt en gepu- in vergeldinge van fo veel eeren die gy gepoogt hebt
binnen
bliceert/
öat niemanö op berbeurte ban lijfengoeö hen te bewijlen. En nademael het God nu belieftheeft ,
SmtBjr*
pnï gcain meer mot ut ban pep$ fpicenen / en men öeöe öe 25o?* den eenen en den anderen van defe wereld te roepen.,
om ban #*xpz ccïtcu menteen eeö öoen / öat fp öen föoninh ban en dat gylieden daer door genoeg verftaet de verminderinge van uwe fterkte, en ter ander fijden de grote
SStm'tt ^yangïen en fijnen acnfiang boo? bpanöenöe^a- macht van uwen Konink, metdegeluckigeuytkomöerlanöo1 fiouöen / en nimmermeer met öen felben ee- ften die God den Schepper van dage te dage hem verstn piinte
ban
ma tepao
mo# tijgen pep£ notfi b,2cöe manen fouöen/ notijmetöeleent: fofou het nu voortaen tijd zijn, datgyopfigt
fdbe öaer eenigfinö tommuniteren / fpjeenen of ïjan^
liCH.
naemc op u eygen faligheid , en op het welvaren van a
öelen
/
ten
toare
fulnö
in
'
t
generael
bp
alle
öe
Staten
öer bereenigöe ^eöerlanöen geöaen en getonfenteert eygen volk, met fo veel ongelukken gedrongen, en omtoeröe.
ringt zijnde , 't welke ten lellen gedwongen fal wefen
daer onder neder te vallen : het welke oorfake is, dat
<C*2öfnan
3£aer
tö
oofe
een
0202e
gemaent
en
gepubliteett/
öat
tit en b«r*
gene 2&o?geren fonöer tonfent upt öer flaö fouöen mo- wy, beweegt zijnde door een fonderlinge genegen tuSS» öen bcrtre&Ren en öaer upt blijben / op peene ban ton* heid, die wy tot de landen dragen, fo om de plaetfe
tmumec fifcattebangoeö/ en toaren upt öer felber flaö fonöer van waer wy gefproten fijn,alsom de gunften die wy in
flaö fonöec confent bertroRRen öefe 78. nabolgenöe perfonen:^e- onfë jonkheid aldaer hebben ontfangen , hier te voren
tonfent
mogen
ger 25oel/peter ©erlejen/i&iRlaeg fötjpet/fean$©er; de moeyte genomen hebben van u lieden mefonfe brieUnrefo
fiieft/ $etèr©erflraten/ 2Uö2iaenban^oogflraten/
ven voor te dragen, fo aen u lieden in 't befbnder,als aen
hen.
cCobta0 banlobe/^nö2ieö^utan/3Ianban bennet* den anderen {leden en landen in 't gemeyn, alfulke midge/€faïasacptttf/<!3afpar öu©tbier/.®itlae0 le25oR/
delen, alsons, met God en in onfen gewifïè,dochten geftanrens ban 25ogaert/^an0 %rman JÜtlaefê/ Eïo* noegfaem te wefen , om het land wederom in vrede en
bm ïeutocg/mrjiacn ban |Bierop/3döam©2ijfpen= geruftheid te ftellen. Maer alfo wylen Orange, en andere die niet anders fochten dan door het bederf van de
ntnft/^aaö &öff/^an &ctteau/$eter Eulö/i|einriR
banöer^502gt/ ©eter 3©at0tmanö/ ifêelclnor öe landen, en het bloed van de onnofelemenfchen, aen hen
^ocfbilïe/ iprantop^ ^cDillcmanö/ ^teben ^letrjt- te trekken de heerlijkheid en heerfchappye van de voorhem/ ^CöJtaen lenijn/25alta5ar 25outero7$an$ ban fchreven landen , onfe voorfchreven brieven hebben
öer Reenen/ <0ufl8am jpo?mentrou/ gjangioupin/ argelijk opgehouden en verduyftertjhebben wy wel gefjan 25oulcngtcr/ ^enrin aP>oriflTen <©raennoper / wilt, voor de leile reyfe, u lieden noch eens defen te
<0ieli# ^orenïjoben / ^b:aöam öe iBaree / ^Jaqueö fchri jven , en te bidden met alle hittigheid en ernft ons
55oeten / (Öuirijn 25oeï/ ^eniö Ie jRfteefter öe Sionge/ mogelijk zijnde, dat gylieden medelijden hebbende met
^loriis banpalen/ 5Hntoniban ^omttont/ ©eter uwe huysvrouwen, kinderen,en u verlatene vaderland ,
^otjTnn / 5plortö ban Süntoijn / 45icliö iBartp/ jiBel- de oogen van uwe gedachtenifle eens wiltflaenopdc
tl)to2l,onöon/?llntoni0^eer0/ï|anö|Bangtart/^irh rufte en voorfpoet die een yegelijk hier te voren genoten heeft3onder de gehoorfaemheid van fijneMajefteyt,
afetff/ völauöe ©pljoben/^ans $nen$/|Bitf)iel <©ie?
tcgf/ parten ^iintKO2n/Petet(€aelman£f/<0utlliam en ter andere fijden op het uy ter lij k bederf, tot welke
«Mepnoy gan Latijn / .^itlaeis <©ruel/ gjafper ban dit land tegen woordelijk gebracht is , het welk nogtans
öuel / OBillem ©eróepöen/ 5frantopsf Katel/ <0ieliö (fo verre men in defè oorloge volherd) van dage tot dage meer en meer fal toenemen , tot den onderden grond
23upfen/2£an$ 25?oerjS/ <©abtb öe ïomel/^attö^tnö
Öcupöeniee/ €manuelban 25afroöe/|^tclaetf paffe- en leften flip toe. U lieden oogen voortaen fluytende
bin/^rantopöHlcmmcnö/^Bouter^rönRen/^ttlaeiö voor de leugenachtige voorflagingen en aengeven
öe kleeft / 5frant opgJ ban ©obe / ïïembout 3[atobf3 / van de gene die u houden en voeden indefèdwalinSian öe la ^o:sf/gian ban öen 2&oeB/3©outer co?ne- ge en wantrouwe van de goetheid en oprechtigheid
lif5 / 5rtantopö öe 25eïjault / <0ieleö üantnert/ #eter van den Konink uwen natuurlijken Prince , dewelke
ban öcn ^oere/ <3[an 25enoit/ öobjetfit ban Cneren/ nochtans feer groot is , dat hoewel de injurien zijn feer
dptantops ban aomen / en iBeefler §atobuö ^oin^ fwaer en groot, hy nochtans daerom niet laet u lieden
mailter. <Defe toaren upt b2efe bertroöften/ fommige een geheele vergetinge aen te bieden. En als gylieden
tn l^ollanö / Eelanö / en anöerc plaetfen / öan toeröen fult willen in handeling komen, na uyt wij (en der bealle toeöerom ingeroepen.
, meer als de helft van de Borgerye van Antgeerte die
t®c P2incc ban parma bertoittigt fijnöe Ö002 eeni*
werpen daer toe heeft, volgende 't gene wy verftaen by
ge Rem toegeöaen / öatter belc b02geren toaren öetoel^ den verwittigen
die ons dagelijks en t'allen uren daer af
Re toel geftnt toaren om pepg met Dern te maRen/fjeeft van alle fijden gedaen
worden , beloven wy u lieden ,
öaer upt 002faRe genomen te fclnijben / fo aen öe Ma <• dat wy aen onfer fijden fulks over een komen fullen ,
Otjlraet aio aen öcn b2CÖenïtaeö Öer flaö ^Bnttoerpen/ in allen het gene dat gylieden eerlijk en redelijk fult
uefen nabOlgcnöCU Ö2ief.
I mogen voordragen , dat gylieden metter daed fult vernemen
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heid, met bewillinge van den geheelen Raed van
Staten, en namentlijk onder den naem , auctoriteyt»
macht en fegel van den Konink, zijn gevolgtdetyrannige executien van wijlen den Hertog van Alve,
en den Spangiaerts , niet alleenlijk tegen het arm volk ,
maer ook tegens de voornaemfte Regeerders , Heeren , Baenre-Heeren , en Edelen des Lands (van welke fijne Majefteyt de aldermerkelijkfte dienften hadde ontfangen) met openbare inbrekinge van allen rechten ,gewoonten , en privilegiën , by alle de Princen
defer landen befworen , omkeeringe van de Rechterftoelen , dewelke in handen geftelt zijn geweeft. van
den genen die na uytwijfen van de oude Wetten en
Privilegiën daer toe geenfins mochten genomen
worden , bouwinge en oprechtinge van verfcheyde
Kafteelen , onverdragelijke , onbehoorlijke en onwegelijke fchattingen en axaétien , en van een geheele onderdrukkinge van alle de vryheden des Vaderlands. Alle welke faken klaerlijk gefchiet zijnde tegens alle gewoonlijke forme van rechte, egeen ander vrucht hebben konnen voortbrengen dan defe
deerlijke oorloge , dewelke ons daer na toegebracht heeft den Sundvloet van alle quaet en ellenden.
Waerom wy uwe Hoogheid bidden , te willen geloven, dat wy defe oorloge noyt door herten-luft en
begeerlijkheid
hebben, en namentlijk
g$ter op nebben öie ban SEnttoecnen na fp met niet door eenigeaengevangen
bybrenginge
en perfuafien van wijfcen^ecöen-raeö ï)ici op communicatie Daööenge;
len mijnen Heere de Prince van Orangien (hoger gejjoufcen/ feeleefüeiiju in Defec manieren geantdachten) dewelke alhier niet is gekomen geweeft „,
tooo?t*
dan ter groter en- ernftiger begeerte van de Staten ,
Yn Heere , de brieven van uwe Hoogheid van en dat fo wel van de Prelaten als van de Edelen en fteden 1$. defer Maend, refpe&ivelijk gefchreven den , die ook egeen audoriteit gebruykt en aen fich
aen de Wethouderen , aen de Deekens van de Gilden , genomen heeft, dan de gene deAvelke hem metgroen aen den Breeden-raed defer ftad, zijn alhier gehand- te importuniteyt en overdringinge is opgelegt gereykt en gelefen , fo by onfe Collegie , als by allen clen weeft , maer dat het geweeft is een naekte , uy tterlijke
Leden der ftad , in den Bi eeden-Raed der felver , tot en onmijdelijke nootfakelijkheid en geweld, 't welk
defen eynde uytdrukkelijk vergadert, en hebben een- ons gedwongen heeft de wapenen aen te nemen:
dragtelijk geraden gevonden voor antwoorde uwe egeen dink ter wereld meer begeerende , dan door een
Hoogheid in alder eerbiedinge te vertonen , dat de ver- gelukkige vrede en algemey ne rufte daer af haeftelijk;
•maninge die defelve ons doet , dat wy ons ooge fouden een eynde te mogen fien.
't Welk oorfake is , dat wy uwe Hoogheid feer ootflaen op 't voornemen 't welk de gene gehad hebben die
ons defe inlandfe oorloge hebben gevordert , ons
moedelijk bedanken van der onder handelinge die de
felve
ons
aenbiet
om daer toe te geraken , niet konnenfeer aengenaem geweeft is , defelve nemende als fpruyde
genoeg
prijfen
en loven fijne grootmoedigheid , van
tende uyt een goede genegentheid die uwe Hoogheid heeft Van te hen defe landen gebracht te zijn tot
dat
fy, hebbende
laten blijkenvanboven
alle d'andere
Gouverneurs
fijne voorfaten,
fijn vermogen
en
eenen beteren ftaet, gelijk wy 'tfelfde infgelijksvan
ganfeher herten begeeren fouden r waer voor wy uwe vroomheid in 't ftuk van de wapenen , ons ook fo goeHoogheid feer ootmoedelijk bedanken. Maer (onder diglijk aenbied de felve met foetigheid en goedertieverbeteringe der felver) dunkt ons dat fy niet volkome- rentheid te willen vergefelfchappen , wefende voorlijk moet onderricht wefen , van het waerachtig be- waer een deugt de alderprijfelijkftediemenfoude mogen vinden, befonder by den groten Vorften en Koginfel en oorfpronk van de voorfeyde oorloge. Aenningen. En voornamentlijk hebbende over eenigen tijd
gefien dat het alle de wereld kennelijk is , dat wy tegens onfen wille, en tot onfen uy tterlij ken leetwefen dit gevoelen gehad van uwe Hoogheid , indien wy
gedwongen zijn geweeft door de leydingen en liftighe- hadden konnen verftaen dat defelve volkomelijk geden van de gene die om het eygen van hare begeer- machtigt en geauófcorifèert ware geweeft van ons te
ten , en om binnen defe landen een Heerfchappye te mogen toelaten , Jt gene defelve na fijne wijfheid
beveftigen , in der daed meer wefende als Koninklijk , en goed oordeel foude bekent hebben notelijk te wefen tot beveftinge van eenen goeden en fekeren vrede ,
hebben onder 't dekfel van de religie , door middel
van flinkfe informatien en onderfoekinge , gevor- wy fouden nimmermeer fo lange vertoeft hebben
dert by de Majefteyt des Koninks (aen dewelke, ge- gehad van ons te werpen tuflehen zijn armen, en
lijk infgelijks aen alle de hooge en machtige Princen fij- namentlijk en fouden in egeen andere befpreeken of
ne voorfaten , defe landen altijd betoont hadden alle ge- conditien hebben willen treden dan den genen die uwe
trouwe en volkomen gehoorfaemheid , ook fo gro- Hoogheid felfs door zijn voorfienigheid , vervoegt met
te als oyt volk ter wereld betoonde aen fijnen Prin- foetheid engoedertierentheid, foude geoordeelt hebben redelijk te wefen, als konnende geenfins twijfce) op te richten in 't gemeyn tegens alle de Inwoonderen des Lands van alle qualiteyt, ftaet, ouderdom, felen , of defelve foude geerne gevolgt en den Koman of vrouwe, de alderfchtomelijkfte en wreetfte
nink geraden hebben te volgen de voetftappen en
doorluchtige
en prijfelijke exempelen van andere
vervolgingen die oyt gehoort of gepleegt zijn geweeft, vergefelfchapt met ontallijke confifcatien van grote Koningen en Princen fijne voorfaten , de
goeden, profcriptien , ballinkfchappen, en bloedi- welke in gelijke fake , nader gegrond hebbende
ge executien met vier , fweerden , en galgen , tegens de wortel van 'tquaed hebben vernomen onmogealderhande foorte van vroome, arme, en onnofele
lijk te zijn daer af tot de genefinge te komen , om
menfehen , dewelke (onder oyt gehoort te zijn in haer hare onderfaten te handhaven in eenen fekeren vrede en vafte rufte , gevoegt met haren getrouwen
rechtveerdige en wetli jke verantwoordingen , veroorplicht
en onderdanigheid tot hare Overften, fonder hen
deelt zijn geweeft , fonder hen ander mifdaet op te leggen ,dan dat fy hen vergaderden om God alleen te bid- toe te laten de vryheid van hunne Religie van de welden en aen te roepen , door den eenigen Voorfprake en
ke'fy tevreden waren en aengeboden t'allen tijden reMiddelaer Jefum Chriftum , volgende fijn Woord en
den en rekeninge te geven, 'aen Rechters niet fufpedt
Gebod , en daer na tegens de handelingen , accoorden ,
noch
partijdig wefende, en dat in alle vr'ye en wettige
edi&en , lblemnelijken gemaekt , en uytgegevcn vergaderingen
en Concilien , hebbende ten aenil en van
by mijn vrouwe van Parma , Moeder van uwer Hoog- dien bevonden het hoogfte en belle remedie en raed teIII. Deel. I. Stuk.

nemen ] dat het gene ons beweegt, meer is een ware
en vaderlijke genegentheid , die wy dragen tot u eygen
welvaren en rulle , dan eenige nut of eygen bewegentheid , of wantrouw van de uytkomfte van onfe aenflagen , daer gylieden oorfake lult wefen , by fo verre gy u
noch voorder hertnekkig en obftinaet wilt betonen, van
de condities van uwe verfoeninge feer te verargeren.
Protefterende daerenboven, dat wy geen oorfake iïjn
van het vergieten van fo veel onnolel bloeds , en min
van de ongelukken die daer na vorder fullen volgen. En
ten eynde niemand onwetende fy van onfen goeden
wille, noch van de aenbiedingen die wy u lieden
doen, fchrijven wy brieven vanden felven inhouden
aen dien van den groten Raed , genaemt den Bredenraed, en andere Gilden, met bede aen God, dat hy het
hert van dengenen wil ae moeren, die meeft onder u
lieden vermogen , fulks dat het welvaren en ruft , die gy
lieden daer uyt mogt verwachten, korts volgen mach ,
allo wy 't felve verhopen. Waer mede wy God bidden
lullen , u lieden, Seer lieve en wel beminde , te nemen in
fijne heylige en weerde hoede. Uyt den Leger tot Stabroek defen 13. November 1 584. Ondertekent ±AIcxandre. En leeger Gamtar. Het opfchrift , Aen onfe
feer lieve en wel beminde Borgemeefteren , Schepenen
en Raed der ft ad van Antwerpen.
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Het Negentiende Boek)
gens alfulken qnaed te welen, dat fy goedertierentlijk
fbuden toeftaen en verwittigen de rechtveerdige en Billijke verfoeken Van henne onderfaten , fo 't felve blijkt
by de exempelen van wijlen deonverwinr.elijke en
hoogmachtige Key leren van feer hoger gedaditeniffe
Karolus de V. Ferdinand en Maximiliaen in Duytfland, en de alder Chriftelijkften Koningen van Vranken d.die van Polen inden landen van hare gehoorrijk,
faetnhei
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eynde, dat aengemerkt der felver belieft heeft ons fo
feer te vereeren,als fich verftaen te hebben tot onfe feer
ootmoedige klachten ( dewelke elders fo onweerdigIijken verworpen zijn geweeft ) wy niet doen fonder
zijne oorlof en toelatinge, om zijne Majefteyt niet té
geven rechtveerdige oorfake , van ons te blameren en
lafteren als bedriegers, lichtveerdige en ondankbare
menfchen.
Belangende de proteftatie die uwe Hoogheid belieft
te doen in 't eynde zijns briefs, willen wy wel geloven,
dat de fèlve geen oorfake is van de uytftortinge van fa
veel onnofel bloeds , noch van de ongelukken die daer
na föuden mogen volgen : aengemerkt den oorfprong
van dele oorloge van elders herkomt.
Maer wy Bidden ook uwe Hoogheid feer ootmoedelijken, te willen bemerken , dat wy van onfer fyden
in geenderhande wijle defen aengaende, befchuldigt
mogen welen , gemerkt wy niet dan defenfive oorloge,
of tot befcherminge dienende, voeren en tot geen ander
fake en trachten , dan ons met Huyfvrouwen en kinderen in 't leven te onderhouden , en inde vryheid van onfe gewiffen en confcientien.en d'aenroepinge des naems
Gods
door onfeneenigen SaligmakerenMiddelaer JefumChriftum.

Maer alfo door feer menigvuldige getuygeniïïe, en
namentlijk door vele verklaringen by uwe Hoogheid
gedaen, wy ièkerlijken onderrecht zijn geweeft, dat
het geenfins in fijnder macht was eenigfins op dek fake
te difponeren: Het welk nochtans deneenigen grond
is en de voornaemfte hérre of afleomd'welkhetfaik
van de vrede of van de oorloge is drayende , en dat
meer is, dat de Konink fich bevindende der inquifitie
van Spangien , en den geboden des Paus van Romen onderworpen, demacht of vrydom niet hadde zijn onderfaten, Chriftenen wefende , te vergunnen 't gene de
Paus en vele Princen van Ita'ien geerne den Joden en
Turken toelaten : en fonder 't welke het t'eenemael
onmogelijken is een gedurig vervolg van allerhande
foorten van ellenden van den volke af te wenden. Wy
En dat daerom wy van onfer fyden van alle bloetons bevindende buyten alle hope van immermeer yet te
ftortinge feer geerne een eynde maken fouden , fo verre
mogen verwerven , d'welk ons eenige verfeekerde rufte
ibude mogen aenbrengen , de felffte nood die ons ge- het uwe Hoogheid infgelijks beliefde, metderdaedte
pord hadde óek oorloge aen te nemen , heeft ons ook bewijfen defe goedertierentheid en foeticheid , de welke haer belieft ons met zijnen brieven te beloven , doenbedwongen de felve te volgen * om ons tegens een
de
de felve van zijnder fyden gelijkelijken ophouden,
fb onrechtveerdige verdrukkinge te befchermen. En
na vele en ontallijke feer ootmoedige fupplicatien , ten eynde wy door de bewijfinge van dit beginfel, oordelen mogen van de verfekertheid van alle de refte.
beden , vertoningen , en proteftatien , fo by gefchnfte,
als door gefan ten na Spangien afgeveerdigt: en nament- Biddende uwe Hoogheid voor 't lefte , te willen geloven dat wy zijne deughden hoog achten en beminnen,
Jijken , na verfchêyden tuflchen-fprekingen en intercefen
begeeren
van ganfcher herten der felver feer ootfien van vele Chriftelijke Koningen en Princen binnen
twintig jaer herwaerts en meer , te vergeefs gedaen en moedigen dienft te bewijfen , in alle 't gene d' welke onfe eere , eed , en confcientie (de welke wy bidden voor(FoI,3g,\
vervolgt,hebben wy ten leften bedwongen geweeft onGod
alleen te mogen bewaren ) ons eenigfints fullen
fe toevlucht te nemen aen uytheemfe Vorften. En temogen
toelaten. Hier mede.
genwoordelijk fiende de grote uytnemende wijsheid ,
MijnHeere,
kuffende feer ootmoedelijken de hangerechtigheid , en matigheid , met de welke de alderden van uwe Hoogheid , bidden God Almachtig dathy
Chriftelijkfte Konink van Vrankrijk zijn 'onderfaten , fo
wel van d'een als d'ander religie in vrede en rufte onder- der felver verleene 't gene haer alder faligfte is. Uyt
hout :en ons bevindende ten uy terften genootfaekt en Antwerpen defen 23. dag van November 1 584. Onderbedwongen als voren , konnen wy uwe Hoogheid niet ftont uwer Hoogheid , feer ootmoedige ten dienfte,
verfwijgen , dat alle de geünieerde en bontplichtige Burgemeefteren , Schepenen, Treforiers, RentmecProvintien met ons , met een generael en eendrachtig fter, en Raed der ftad van Antwerpen , hier op gecombeiluyt hen aireede aen zijn voorfèyde Majefteytvan municeert hebbende met den anderen leden in den breVrankrijk vervoegt hebben , de felve feer ootmoedelijk den Raed vergadert , midfgaders met den Gilden der
biddende , onfe fake in handen te willen nemen , en ons voorfey der ftad. Ter ordonnantie van den fèlven, ondertekent B. Berhcom ; het opfehrift was aen zijne
in zijne befcherminge ontfangen als zijne onderfaten,
Hoogheid.
om ons tegens een fo uytterlijke ftraf heyt en onmenfchelijkheid voor te ftaen en te befchutten. Waerop
zijne Maj. ons fo goedertieren gehoor en fo goede ho- 0$ Dit fcfcnben ban ^mvnerpenfoube Def&ince
ban pamta/foiBicljael ^ptfingecfc&üft/ge^
pe gegeven heeft, dat, volgende de verbinteniflè met
de welke wy aen hem folemnelijk en generalijk zijn repliceert Hebben/ DocD en fielt Dag noctj Date ban De
verbonden , het in onfe macht niet meer is , in eenige felbe ceolüne/ fo Dat ia niet tocet of' t felbe toaeratfjtiö
onderhandelinge te treden , de welke (hoe luttel het io ban niet/ infonberïjeiD Detoijle * DaeroponDerware ) onfe aenbiedinge en beloften eenigfins fonde foeft gcDaen ïjebbe aen De gene / öie in acDte Daer nen=
mogen hinderlijk zijn en prejudiciëren, fonder te vallen niffe ban befjoo^Den ge&aD te fjebben / en mp berfelaert
ineene rechtveerdige blarnatie en lafteringe van te we- liebben Daec ban niet te toeten / DocD fept De felbe €pfc=
fen de alderlichtveerdigfte en ondankbaerfte die de aer- fingec / Dat öie ban Sfinttoetpen Den felben b2ief gcfonDenftebben aen Den fóoninn ban ©janarnë/ enfjiefc
de foude mogen dragen.
Ter andere fyden ook , alfo wy maer een lid zijn van Den öun geïijïi of fp Den felben bzief niet ïjaDDengeo*
de Generaliteyt , en dat wy by folemnelen eed ons heb- pent/ op Dattjp ntetonDeröet bolnouame/ öie Daer
ben verplicht , in geene communicatie of handeünge Döö? fouDen mogen anDermael betoeegtöebben getoo?van vrede te treden , fonder een algemeyne bewillinge Den aen DenftaeD aen te ïjouDen om b?eDe te begeren»
en goetvinden van d'andere geünieerde landen, hebben s©ocf) biat Daer af fp of niet en geeft noeïj en neemt
wy geene macht , al hadden wy daer ook begeerte toe, niet beel. f©aec aengefien Dat <£.ban iBeterenoofe
de aenbiedinge van uwe Hoogheid aen te nemen , fon- menrie maecfet / atë Dat Den pointe ban $acma Daer
der al voren van henlieden henne inwillinge en toe- op toeöerom Den 10. ^ecemb?téuptCalIofouDege^
ftaen, midfgaders ook die van zijne voorfèyde Maj. van fcf)?eben ïjebben/ maer Dat Die ban 2(lntbïecpen 't felbe
Vrankrijk verkregen te hebben, welke is de reden waer- ffïpijbenfouDen na l^oUanD aen De <G5emralitept/om
om wy uwe Hoogheid feer ootmoedelijken bidden, dat boo2t0 in ©?anntïjK gefonDen te tooien / fonDec Datfe
achtervolgende defe foetigheid en vaderlijke goeder- Daer op aen $arma topDer antbjoozDen/ uptb^eefe
tierentheid die ons de felve fo goedichlijk aenbied, der- Dat liet ttoeeD2acnt inDe ftaD fouDe mogen catiferen/ fa
felver believe niet quaed te vinden , dat voor en al eer fullen top ïner öet!fommarie inftout ban Defe rcpltjfte
in eenige handelinge te treden, wy na uytwijfen van
latenDe 't felbe tlaen infulhertoectDenalfl
onfe verbinteniflè de brieven van uwe Hoogheid fenden berljalen/
een pDer begeert te gelcben»
aen de voorfèyde geünieerde Provintien , en met henne
approbatie en goedvinden wy de felve ook voordra- EErftelijk feyt hy, dat de hope die hy gefchept hadde
ben
gen aen zijne voorfèyde Majefteytvan Vrankrijk, ten
dat fy een goede refolutie en beiluyt fouaen heb-
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I5&4 ben genomen op fijn fchrijvenvanden 13. November
ïtcpiijiiue
anttooo'öe Steden en nu anders bevont , ware een oorfaek van
ijegpjiti» fijn verdriet, dathy uyt haer fchrijvenontfangen hadeen ban
de, aengefienfy ib wijtafweeken , vanderufteen vrem^J** n de die hy hen aengeboden hadde , dan hem was aenge2$ntto«# naem de goede opinie die fy van hem hadden : Doch fo
pnu
"hadde
van aenvank eere
zijnder
altijd geacht,
dat fijnehyvoornaemfte
daer Regeringe,
in ware gelegen
, dat hy
den armen ftand vanNederland wederom te recht brengen en oprechten konde , 't welke hem veel liever ware, dan de ydele eere der wereld : derhalven had hy wel
mogen lijden dat fy wey niger in haer fchrij ven op diergelijken hem hadden toegefchreven , en meer acht genomen op de eere Godes en die rufte van haer geliefde Vaderlant: het ware ook fijn meeninge op defe
tijd niet , met haer lange difputatie te houden , of eenigerley konft-redenen te gebruyken , om hen daer toe te
overreden, want dat was zijn beroep niet, hywoude
maer alleen op twee of drie poincten, onder anderen op
haer lange voortbrengen antwoorden, als eerftelijk,
voor fo veel fy feyden van 't gene voor fijnen tijd verlopen was, daer wilde hy geen Regter van zijn , maer hy
bad God dat een yder met aflegginge van alle affeften
en particuliere pailïen, in hem ielve ginge en met haer
eygen confcientien fpraken , fo twijffelden hy niet , of
hy , fb wel als die van Antwerpen fouden moeten heete
tranen fchreyen , alsmen wel overleyde , behertigde en
infage , die onweerdiginge en verwoede handelinge die
fo tegen den Koning fijnen genadigften Heere , en haren natuurlijken en aengeboren Heere en ordentlijke
Overheid voorgenomen was geweeft , wiens milde genade en barmhartigheid , doch des niet te minder fo
groot ware 5 dat hy henluyden aenbode onder fijnen name als fijnen onderdanigen dienaer , te vergeten en vergeven ,alle gefchiede en verlopene faken en handelinge, 't welk eene fo voortreffelijke weldaetware,
dat van diergelijke in de hiftorien niet veel gelefen
Werde.
Maer dat die van Antwerpen feyden,fy konden noch
mochten met hem in gene onderhandelinge noch gefprek.komen , ten Ware fy hen eerft berieden en befpraken met de andere landen daer fy mede verbonden en
vereenigt waren , en ook de bewilliginge des Koninks
van Vrankrijk hadden : daer op fey t hy , dat hy noy t
hadde afgeflagen , alle de landen aen te horen > en God
wifte hoe aengenaem het hem foude zijn , dat hy met
eenen alle gelijk defe bloedige en bedrukte krijgsvlammen mochte uytblufTchen , die fo jammerlijk het arm
volk j en de onderdanen fijnes Heeren des Koninks verteerde.
En hoewel hy met ervaringe hadde bevonden , de
flegte vruchtbaerheid die uyt zijn onderrichtinge en befprekinge volgde, fo hadde hy doch niet konnen laten
fulks in bedenkinge te ftellen , dat fy leftelijk dat wefen ,
en daer uyt volgende ongeluk en quaet befchouwende ,
hen daer toe te bewegen en aen te porren , datfe haer
geheel bederf vermijden fouden, henluyden als een Vader zijn kindéren doet •>daer van afftant te doen en weder te kceren geraden , dewijle hy doch fulks in veel
mindere faken en met kleynder fteden als Antwerpen,
gedaen hadde , hoe veel meer en billijker dan hadde hy
oorfake gehad fulks te doen met fuiken ftad als Antwerpen, wefende een van de voornaemfte fteden van de gehele wereld, op dat haer gewifTe verderf, en 't verlies en
handel der Koopmanfchappen die de ftad fo heerlijk
gemaekt hadde , van haer weggenomen foude werden,
dat bedenken hadde hem ooriake gegeven henluyden
met fijn fchrijven noch te vermanen datfe doch over
haer felfs fouden erbarmen , en haer door die gepretendeerde generalkey t niet laten ophouden: maer een goet
exempel geven aen anderen,hare verfoeninge met haren
aengeooren Heere aen te nemen , het welke hen niet
dan vruchtbaerlijk en t'haren voordeel gedijen en komen foude. Sy fouden haer ook op des Koninks van
Vrankri jks toegefeyde hulpe niet verlaten nochte trooften, alfo de voornoemde Konink,behalven dat hy fb na
den Konink van Spangien met vrundfchap was verwand , en alle intelligentie en nabuurfcbap met den
fel ven onderhielt, en fo een deugt-rijker Vorft en
Heere was, begaeft met fuiken wij fheid en verftand,
dat hy fich wel wachten foude tegen den hoog-geraelIII. Deel. I.Stuk.
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ten Konink van Hifpanien , eenigen twifl of tweedragt voor te nemen , dewijle fulks fo verre was van de
gerechtigheid (die allen Koningen en Chriftelijke Vorften den glants aen hare Kronen geeft) dathy hem van
andere Heeren onderdanen wegen , geen ondank of
ongunft maken en aennemen foude , boven dien fo
wiften die van Antwerpen ook feer wel , dat haren
Konink en natuerlij ken Heere ware een fo groten
Heere en Monarch , dat hy duyfent middelen voor een
hadde, om den genen wederftand te doen, metter
hulpe van God, die hem vyandlijkerwijfe fijne landen
in te nemen ofte beroven fich onderftaen werden , en
dat hy macht hadde fulke landen die hem van fijne
voorouderen rechtelijk en ordentelijker wijle gekomen zijn , wederom te veroveren of onder hem te bren-

Van 'tpoinér. der Religie, 't welk fy fepgen het eenige fundament der oorlogen te zijn, wil hy niet difputeren of handelen : maer wil des niette min fb veel
daer op feggen na fijnen verftande , en alfo veel als hy
heeftgen.konnen verftaen en begrijpen van 't waerachtige
wefen
eens Chriftens , dat fy niet fouden konnen bewijfen dat fy in goeder confcientien om 't ftuk der religie dewapenen fouden mogen aennemen tegen haren
wettigen Konink en Heere , branden , roven , pionderen ,dijken doorfteeken , en verdrinken haer eygen
Vaderland , en alles vernielen en brengen in deerlijke
confufie
en verderf, fo
en nam
hoewelhy fulks
den^Princen
genen
fchade aenbrengt,
God tot
getuyge dathy
op
lievers nochen hogers
"begeerde
, dan
een defer
eyndewereld
defesniet
fchadelijken
ongelukfalige
n krijgs
wefens.
Protefteerde andermael , dat by aldien hy , door de
hertneckigheid van die van Antwerpen, gedrongen
werde den krijg te moeten continueren, dat fy fulks
voor God fouden hebben te verantwoorden van al het
onfchuldig bloed vergieten , anxt , onderdrukking en
lijden van fo veel arme weduwen en wefen , fo daer uy t
volgen foude, 't welk hy bad dat God de Almachtige
doen genadelijk wilde afwenden.

4. ^etembJtg fje&ttcrt öc Staten <0enerael
D€n
ontfangen taieben ban bte ban SÉntfcoerpen ban be
24. &obentim$/ baer upfplupbenoberfenbenftopie
ban ben Mef bp ben $:inceban3&irmaaett Denlin>
ben
benoeneben/
1 j.ber felber
b'anttooo^
be öpcjefcfaeben
Ijcn baer op
en batmaenb
bte banetiInttoerpen
't bubbelt ban befefiw fmeben aefonben naboen aen ben
Siomnu ban ©zatiBtp en Ia j&pnc iHQere / en luerbe
bebonbeubat fpltipben Ijen meéf* funbeerben op ben
etbeanbere
Oanbel
met 3B>30btntien
©zanéept/ / en
'tberbonbm
«Scumeerbe
en Qcbbcn
tit Staten
<£5eneraeï/ alö ooit bte ban loilanb in 't particulier/ tik ban
Sinttoerpen/ ban bareabbertentteenbanbeoerrou*
toiuljeib baer in belncfen beöanfn / tuet bet foefe baec
in te brillen tonttmieten / met boabcr acnötcbtnge
ban aUemoaeujhc ftuïpe en aflïftentic.
<©en 13. octofotö beeft be^eeceorfeabc ban I§o*
fjenlo aen be Staten ban ï$oüanööbiT(jegeben/ ^
naboigenbe ïtcntonitrantie.
fri-fimic 09
E Dele Erentfefte, Eerfame, Wijfe, feer difcrete
Heeren , en befondere goede vrunden : Alfo wy ïïemon*
öe «5r,an?;
in ervaringe gekomen zijn , dat uwer E. t'famen zijn ban i$o*
vergadert , hebben wy van wegen de tegenwoordige
gelegentheid des tijds en onfereeren halven, niet na- oe Staten
laten kunnen uwer E. met dele onfe fchriften bemoeyen Dan
tjcnloi^ol»
aen*
lanEi ober*
en te remonftreren 't gene wy overmits onfe geordonneerde reyfe na Zeland (daer mede uwer E.
mogen fpeuren in wat dienft wy ons ei kennen te zijn) Qiücmu
uwer E. mondeling niet hebben mogen komen aendienen.
Uwer E. is öntwijffelijk bewuft dat ten felven tijde
als Graye Gunther van Swartfenburg in defe landen gekomen is,wy mede alhier gekomen ziinde,een jaer lang
fonder commillieop onfe eygen koften om wat te ler;n,
ons in dienfte deler landen hebben laten gebruyken ,
hebbende fonder eenige befoldinge te genieten, door
begeerte van fijne Excellentie hoogloffclijkermemoïien, Crimpen belegert en ingenomen, en alfo wy
daer naby fijne Excellentie verfocht hadden verlof om
na
32>b 3
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wy igoo.duytfe Ruyteren toegevoert, Coeverden,
ra Engeland te mogen vertrekken , en fulks nochtans
Munkfijl,den Opflag verovert, Dokkum ('t welk fonder
niet mogte gebeuren, hebben wy door de goede affedie ons)
met des vyands aenkomfte verloren ware geweeft*
n ge- met geweld behouden, gelijk Grave Wilhelm en die Cofo wy tot zijne Excellentie en uwer E. altijd hebbe
dragen, ons in der felver diende begeven, enoponfe lonel Srut fulks fullen kunnen betuygen , Lochum driefware koften fo wel in Holland , als Zeland , fonder ons
mael ontfet, en in 't wederkeren de huyfen van Keppel,
eenigfins te verfchonen , alom laten employeren , hebSwanenburg
verovert,als ookBronchorft doemaels door
bende ten eerften de Galeyen in de dijk- water genomen v refe overgave , Megen en ter Neufe met fware koften
en d'oorlog-fchepen gebrant , al waer wy door den arm ingenomen , gefortificeert en behouden , den gemuytioefchoten zijn , daer na Zierik-Zee met alle fchantfen , neerden foldaten totBergen op tenZoom hebben wy fo
uts en 16. oorlog-fchepen , Brou710. ftukken gefch
wers-haven metter ftad vander Tholen, Clunder, en geappaifeert, en met hen vergeleken , dat fylieden in de
plaetfe van fes maenden foltz vier hebben aengenomen,
Ruygenhil bekomen, als hier namaels de pacificatie van en aleer fylieden betaelt waren , op onfen geloven allen
yteGent gemaekt was. Tot Alkmaerisbyons n demu
rije onder den Krijgsvolke in iulker voege geftillet, koopluyden , oflen , fluweelen, fijden, fpeceryen, en andere verderffelijke goederen, t'famen wel 150000. gï.
dat het krijgsvolk ons te gevallen redelijke middelen en
weerdig zijnde , en by henlieden aengehouden, hebben
termijnen aengenomen, en latende een merkelijke
uytgelaten. Ook voor de fchanfe van Zutphen welke
ibmme gelds vallen, fich met eene billijke fomme
wy (aleer een Gouverneur in Gelderland geftelt is geheeft laten te vieden (tellen en genoegen. Al 't welk weeft) hebben belegert en den vyand uyt de Veluwe
gepaflèert zijnde, fo wy bemerkten dat by tijde van vre3e wy niet konden profiteren of ons wijders in den gebragt, 't welk alles met onfe grote kofte is toegegaen,
in fulker voegen dat wy met waerheid konnen bewijfen
krijgs-handel oeffenën , hebben wy andermael om onfe
afïcheid aengehouden, en heeft fijne Excellentie neffens dat onfe vrundlijke lieve vrouWe Moeder, van onfen inuwer E. begeert dat wy in onfen dienftefouden conti komften over de 1 00000. gulden in 't land heeft genueren, met belofteniffe dat uwer E. niet alleenlijk onfe fchikt : welke al niet tegenftaende hebben wy noyt
van de Generaliteyt naer luyd onfe afrekeninge eenige
befoldinge verbeteren, maer ook met goeden infien onfe gedane dienften foudenrecompenferen, derhalven verfekeringe of contentement konnen verwerven , dan
wy tot defer tijd toe ons in defe landen hebben onthou- hebben ons van het eene tot d'andere opgehouden en
den. Nadien dan (leyder) fijne Excellentie hoogloffelij- getraineert , op dat wy in 't vei volgen onfes achter wetens des te meer geks fouden verteeren , gelijk ons op
ïijker memorien fo moordadelijk is overleden , waer
twee
reyfen over de 1 2.000. gulden heeft komen te koge
van den eed wil komen , gelijk airedoor veranderin
ften. En fo overmits eenige fchulden die wy door de onde de Commiflaris Schot heeft beginnen te doen, en
ook by den Commiflaris Cloetingen was voorgenomen,
koften in 's lands dienfte gedaen , gemaekt hadden ,
en uwer E. daer in niet gemelt,maer alleenlijk de Gene- nootlij k eenige penningen van doen hadden , en derhalven waren aenhoudende3om te hebben ordonnantie van
eytgenoemtwort, deren
ans 't krijgsvolke
nocht
heeft
fo
ralit
, dan heeft in de plaetf fekere gereede betalinge , hebben fylieden ons geaffigden eed niet willen veran
van fijne Excell: Grave Mauritio en uwer E. den eed neert en bewefen op de ftad Remunde en 't huys te Megedaen , met verklaringe daer by te willen blijven en
gen beyde
,
in 's vyands gewelt zijnde , om aldaer 4000.
perfifteren , de Soldaten ook verftaen hebbende dat- gulden t'ontfangen> daer niet een ftuy ver was te bemen fonder henlieden af te danken of met hen af te re- komen.
kenen henlieden in eenen anderen eed te brengen , was
Deswegen hebben wy niet willen laten , ten aenfien
gefint , ware fonder onfe aenkomfte onder de felve ee- tegen woordelijk een ander regeringe geftelt is, uwer E.
dienftelijk te bidden ons te verklaren in wat eede of
ne grote muyterye te bevrefên geweeft.
Sijne Excellentie en uwer E. hebben ook altijd in ge- commiffien wy en dat krijgsvolk fullen zijn , e*h onder
bruyk gehad, met ons in 't geneeenige krijgfaken be- wat name of tijtel wy over dat krijgsvolk fullen gebielangt, goede correfpondentie te houden > en des niet
den , en of fchoon fijne Excellentie hooglofFelijker memorien (leyder) overleden is, die hem te voren des
tegenftaende is in onfen afwefen en buy ten onfen voorweten ofeenige advertentie daer van te hebben , Grave krijgshandels aenname , en wy der felver commiffie als
Herman van den Berge afgedankt, en die van la Mo- Lieutenant generael hebben ontfangen gehad,fo zijn wy
villerie in fijne plaetfe met het Regiment voorfien, wel noch van uwer E. der commiffien niet ontdagen , daer
ke wy eerft den 50. Septembris hebben vernomen , def- mede dan ander tijde niet eenige fteden of floten vergelijken ook is het krijgsvolk alfulkeneedalsvoorfzis
loren worden,'t welk ons toegerekent en te lafte geleyd
aengemoey t , hoewel niet behoorlijken fy tweederley foude mogen worden.So bidden wy nochmael dat uwer
eeden te prefteren , of commifiien aen te. nemen > men E. gelieve ons hier op fchriftelijk antwoorde te verleefy te voren van den eerften ontflagen.
nen, op dat wy mogen weten waer na ons te reguleren,
Alfo dat wy metter daed fpeuren dat niemand van de verhopende dat uwer E. met onfe fchade of fchande niet
Generaliteyt eenig contentement kan bekomen , en wy zijn beholpen , uwer E. willen ons ook verftandigen
infonderheid defelve ons altijd (hoewel fonder oorfa- waer wy fulke fware extraordinarife koften fullen mo*
ke) tegen bevinden, niet tegenftaende wy fonder jac- gen bekomen als wy nu ter tijd verreyfènde fullen moetantie tfedert de pacificatie van Gent , defelve (fonder
ten dragen , 't welk wy t'allen tijden fullen verobligeert
daer aen eenigfins verpligt te zijn) tot onfe merkelijke zijn te verfchuldigen. Onderftond U. E. dienftwillige
fchaden en onkoften vele diverfe dienften hebben bevriend.
wefen, als namentlijk doen wy uyt het land van der
Philippe Graefvan HohenJo.
Tholen deden vertrekken het Vendel van den Heere
De fuperfcriptie was aen den Staten van Holland.
van Ladron , fterk wefende 300. mannen , mids de StaHutten
ten quitterende 80. maenden fotz,den Capiteyn hebben N3fi bat fcte ban i^ollanb öcfe föemonfftantie ïjate
rben boen communiceren met bic ban be ïSegënn^ «fcwtje
wy den Staten Generael fonder een ftuy ver daer van te
genieten toegefchikt-als den Heere vanHeze voor Bre- ge / Om rön <£5enabe COntCtttetttent tC geben / en Wt* ïan.*£'
Demo doo|
da lag en den foldaten daer binnen zijnde wel vijf maen- Hen necommittccit een ban be €belen/cn bte ban <©o? anttaoojb
den befoldings baer geld, en de refte in drie jaren te ver tuecijt/ <Delf/<*3oube/en€ncbupfen/om bp ftjn<6enabc
fekeren , gelovende , de ftad als noch niet konde beko- te naen/ ben felben aïbocen bebannenbe ban öe menigmet hera
men,hebben wy door begeerte van de Generaliteyt ons buïbige getcoutoe btenften/bp fijnbec (öenaöe tot noclj en
tDttt.
gegeöen/
daer voor begeven, voor drie maenden gagie, enden toe befe lanben gebaen. ©evfoenenbe bat fijne <0enabe
Konink drie maenden verfweeren , de ibldaten doen tot btentfe ban ben lanbe en ontfet ban hit ban^flnttöer? gepanoett
uyttrecken, mids de Staten fchriftelijk quitterende de pen baec in geliebe te continuecen/obecmitg ben ftogen
refte , belopende over de 1 5 0000. guldens: En hoe wel noob baec in b? boenft ftebe/ en oon hit ban buffel ftg
wy den Overften Fronsbergen gevangen hadden , heb- bebinben/ alfo ant^rfintg öp bcilieö beu felbec fteben /
ben fy in onfe abfentie den felven gerantfoent voor b'eere en censmee ban 3ijnber; <sBenaben becnotf foube
20000. gulden, fonder datfe ons daer van het minfte
toerben / en be Staten niet nalaten fuüen fijnbet: <0e*
hebben toegeleyt: infgelijks hebben wy 'sHertogenbos nabe te cefpectecen en alle bienfïen te boen/ eeften^
verovert, voor Remunde fo wel als voor Ny vel zijn wy nen afó na beleren. €n aïfo becmttö ï)tt bzoebig
hert gefchoten,niet fonder onfe fware onkoften hebben
ban
obecliiben ban fijn 5futfïelüfee <0enab$ in &anben
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<0?abe l^aurtté ban5Wau/ enbenïlaebban ban<©rangieneeffeeenbe/ öeeftBp 't felbe <0oubeene^tabhOU#
re^cttn £a»
&tau obcrgdebcrt/ té allelaftenauto^teptbatuttn ment bp p?obifie bltjben bebienen op be generale
ff. <t3ettatie/ baee onber Ben bie ban Igollanb en fc folutie ban continuatie ban alle commiflïcn/ onbetP'tcvn«Be*
lanb mebe Bebbctt gefubmitteert/ bat3tjn<8en.fou; ben name ban ben p^ince ban <®rangien gegeben / tot fejSanö™
be belicben ben lafl até ©elt-<©berften «Benerael ban bat anberjS foube baer in berfien en geo:bonneert tno^
bc boo?f3 fóegeringe te ontfangen en aen te nemen / en ben» ^en 16* ©ctob2té Dabben W ban<®oftergoe/
baer toe benbeBoo2lijfteneebteboen/ onber ben tcac- 3©e(lergoe/ «^ebenbjolben/ en fleben rep^efenteren*
temente ban bijfttenBonbert gulben ter maenb of be be Staten ban ©:ieflanb aete gepaffeert / baer bp
meerber/ fulfttf De boo2f3 gecommitteeebe met 3ijn fplieben ben boo?noemben <0?abe 3Billem ^obetoicb
<0en. fuïlcn ftonnen atco?becen/ ten Boogften tot 2000. ban l^affau genoden Ijebben tot ^taböouber / en Ca*
gtilben ter maenb /te betalen bp bk ban ^oüanöen pitepn generael ban BJieffanb / en berfocDt boo? öare
^elanbelftsboo^ Benlupbec aenpact/ en aengacnbe <Ö5ebeputeerbeaen be peeren Staten generael/ bat
benücijgfbol&e bat ben eeb ban getcoutoicBept ge- be felbe belieben bJilben 3ün(0enabebaerbanteber?
baen fal toojben aen bk ban be föegetinge / en ben eeb leenen beï)oo?li)Re b?ieben ban commiffte/ gelp be
ban geBoo2faemBept aen 3tjn <©cnabe / bat boo?té bte felbe bienbolgenbe 3ijn 45enabeneommijTieinf02ma
té gefonben ban bate ben 10, ,$obemb?téi584. €n
ban
Igollanb
en
Eelanb
jijnaSenabemaUejSent'alien tijben fullcn geben op 3ijn begeecen cebelijfc conten- ïjeeft be felbe leere <02abe upt nraeftte ban be felbe
tentcntnaeebeB02en.
commiffie tyt boo?fcD2eben ^taböouberfcDap en
m$ «o*
~m tkoninft Pjtlippug ban ^pangten Bebbenbe Capitepnfcpap genecael bzWm tot goeb contente?
BftiftssM' gCCn ntanltjft oic meer ban eenen foon / mebe $Bilip- ment ban tik ban ©jïefïanb,
0n befe .ïlBaenb ban i^obember ben 1 7- iö Vertoef) $etrocö
Swïïm Puö Qcnoemt/ bctotj^jnanbececgonenallegefto^
foom 1 ben toaeen/ alïjoetoel be felbe maec fe$ jacen out toasy
baer ban b)pinboo2gaenbe^c,c'Jrtoa»
25?unftoijft/
€neB ban
fomtijtö
berDaelgcmacfttïjcbbcn/
te#abien^g^
loecb hp a$ gcb02en tocfenbe in ben jace 1 578» ben 27. wp\\> boenen
5tjno'oubcrbom056,
l)pfïóa\)en.
|g" t,aLn^oï)eeft lebcn
Op nocBtanScaetfaemgebonbenben
felben in<Italiengefi02ben/
té een feer (Irnbbacr ©02(tgelnce(l
/en ïjeeftjaren/
ben ïio=
te boen Bulben tot ©«nee bange&eel
inspan* bp 3ijn
gienfleöui^pangtcnopben i2.$obemb2té 1 584/t tueïft alDui$ ninn ban ^pangien fo in j^ebcrlanb até elberö groten
■»
tocgegaen té binnen bec ftab ban |Bab2tb in Stilte bienfl gebaen» g5oeö iö een ïjert bpanb ban bic ban
geconptttu£ fteeft met gcote p?acBt. «©efeoninfete be <0erefO2meerbe üeligie getoeefl; / fo Dpinbeij^e?
toeten ben ©abec t&Bütppu$ té met 3tjnenfoonebe berlanben ooft Beeft laten bluften»
jonge $?incc inbc Reene genomen / altoaec ooft be
<3}n alle befen tijb Bielben be Staten ban be geui(Fol-4i)
Ifcepfennne iBacia be 3©ebutoe ban ben &epfec nieerbe $20bintien Ben meefte bolft op be ©elutoe
parimiliaen be£ &oninïté PBiliPPi fuftcc / getoecjt boo2 befcBantfe ban ÈutpOen / en in bte uuartieren /
té met bepbe beg jongen finten 5ünenfuftecen. <Dc baer boo? be fPiiuec ban #arma te beter mibbclert
Caebïnael ban (Colebo bcbe be BoocBmifle/ bt%ï^ min beleté Babbe 3üne fo?ten en gereetfeBapom iiit
fcBoppen ban (€olebo/ ban pacentia/ galaman; ban tcnttoecpen te benaubjen/ u maften en te toege
ca/ «&amo?ca/ SCbila/ ^egobia/ <®uenca/ &U te brengen. <©e^eere ban 2Clbegonbe font mibbeler*
guenea/ en ban <®cina faten aen ben 3jjbe ban ben tijb tot berfeBepben eepfen ecnige pecfonen ban gualite
Sültaer/ be Carbinael ban <0?anbeita gaf ben $*o; aen bte ban ^ollanb en Eelanb/ Ben boo2Boubenbe
aenfïagen in'tbjerft teftellen/ om ben bpanb
ntnft en 3ijnen foone ben $aité nuffen/ 't toelft ben eentge
SdilfcBop ban (Colebobebe aen be &epferinne/ &o- eentgefo?ten af te mogen nemen/ maer fp quanten
i mnftüjue^ocBteren en anbere grote tyoutoen; atébe genoegfaem fonber goebe refolutie toeberom / met be*
üfötffe upt toaö Beeft be Catbinael <02anbelle ben ion? loften batmenfe met be eerfle gelegentfjept Bulpeen
§en$2ince boo? BetBooge3Mtaecgeboect/ albaetBn affiftentïe boen foube/ maer bat be fafte nietmocBt
an ben 25ifirBop ban (Colebo gef02mtenmetb'olte berBaefl toerben» 3!>an alfo baer niet na bolgbe/ fo
Beeft be 3|eere ban ^ibcgonbe omtrent Bet mibben
b?acBt
3ijnbe/ baee
gebaen tfe/
té / 't toelft
befïceeftcn
op3tjneplae
na ban i&obembcc betotlligt ben l|eere ban (€elignp/©e$«tÉ
Bemtoebecom
be Caebïnaelof gefalft
quam ben heraut ban ^pangien en boegbe Bern aen om aen bte ban ^elanb te gaen enopentngeteboenöa» ®*&
ben Sllltaec/ altoaec be Agaten/ ^ofmeetleuenan- ban eentge aenfïagen / bte Bp goet bont gebaen te toet; ^fXL
becc peeren/ met be ionge €belc peeren ntnbeien ben tot afb2cuft banben^ineebanparma/ geben 8Ef0nben
mebe ftonbe/ en tjeeft met lupbec tïemmen ben eeb be Bem tot bien epnbe b2teben en tnflt uetien mebe/ om **n ^n
boojgeiefen/ tetfiont baec na té beföaetf- Deere Sfo- ban biet fljbc mebe gcafTtffcert te to02bcnt battBp^fbe"0n^
ïjanneö €ï)oma^ opgeftaen/en ïjeeft ben boo?f5eeb
befp2ongen
toijber uptgeleptenbcrftlaert/ bat be fóepferinne in en
fcBepcn
ban ©aemaBp Bem
U $2ince
Beet ban
aengetaft
/ en alBoctoel
ftlocftclijft
bcc* a,U8flongEtoeebe
qualttept até geb02en infante ban ^pangien ben eeb toeeebe/ en belc ban be fijne beeftagen5önbe/ Beeft
mebe boen motf / met oon bepbe b? feoninhlijne boei); Bp gefocBt 3ijn b2ieben en bcfcBept bat Ijp bp Bem Dab*
teren/ baee na té be &oninn felfsf met 3ünfufterbe be / ban fielj in bc ^cBelbe te toeepen / bocB Bet toce?
ijepferinne bp ben 3Cltaergegaen/ en be feepferinne be gebifcBt en gcBeegen / en «Eeligmi met cenigc anbe? ©e Mfctu*
ïjeeft ben eeb gebaen/ en tébanben$2ince/ tite niet
Bet CatleelbanJJfl!1j£U»,
geboeet op uptcematen
toeebe gebangen/
ïbotlbe toelaten batfe5ijneöanbennujte/ ombangen ee
^oo2mjft
/ baee bit banen icnttocepen
feee SJ
geb)o:ben / en té fo ban ben ïkonïnu toeberom op ftaer b2oebig om toaeen/ toant Bp toa?s een fcee «loeft genomen,
bozige plaetfe gebaaeOt/ baer na fijn be ïiomnnlönc &iïjgö-obecfte/ fo boo? be bupft/ até ban eaeb en
bocljterentoegegaen/enben eeb gebaen ïjcbbenbe/ f)ek beeitanb/ en Boetoel baee belc om gebaen toeebe om
ben fp 3ijne Danben genufl / na befen bolgben alle bc Bern los te ftetjgcn / fo Becftmen bat in lange niet fton?
25tffcnoppcn/ bte ben eeb boojgeDouben bierbeban nen beftomen / ja felfs niet bp Bet teactact / bat bp bie
ben 5^ai1t-<©2aef ban ?Cqmlar/ nabe25itTeUoppen banbetfab met ©aemagcmaeftt toeebe/ BoetoelBp
bolgben ben Sdbmtrael ban Cafttlien / be .ïtëarn- in bienfl ban be flab gebangen toa^/ cnbatBetbtee?
<0:aef ban Mlena/ ben hertog ban ©afteana/ be enttointtgfte aeticul ban 't trac tact ( baee top na af
$2tncena in
ban02beninge
mfcoli enalle.^aeft-^abeban^enia/
)inl)tcltbatbege
baee
bc anbcee peeren bk in toeccen fp2eeftcnfuUcnin'tttotnttcBltebocft
bangene
aen
b'cen
en
b'anber
3t|bc
foubctt
ont?
ben en btgnitept toaeen/ ais ooft bc t$eecenï$ofmee; flagcn / mitö alleen bctalenöé Bun ftoften /toerben
maer befen
ttec/ ftaben en boo2tö bc gemepnte/ al'ttoclft ge? %eretoert'crerp2eflVlöft bnpreiïailïotcn/ fcggenbe
bacn ftjnbe met gcotce folemnttept en p2acl)t / fo ö?eft; beboö2f3$2tnce ban^aema/ batBetin5tjn bcenio;
anen op albccBanbc tnftcumentctt gefpeelt/ en fijn bet* gen niet tóaöBcm loö te laten/ alfo Bp alleen bleef in
teoftften upt be fteefte in 0202e/ en Becftmen be Éoninft - bc macBt ban ben ïtontnft ban ^nangien/ maerbeel
Ujfte maeltijb en banquet gcBottbcn/ en ittet gcotee en bpfonber bk ben $eere ban 3lilbcgonbc partijc toa?
b2o!üftBept ben baclj en anbeee bagen obergcb2acl)t.
een/ fepben bat Bet buptcn cebentoasgetoeeft/ bat
<©2ötje C* aaiïe 3Billem BlobetoicB ban 5Saffau gelijft top BtJfulften jongen üeee foube fcnöcnbclaben met b2ie?
i©iium vJin 'tboojgaenbe boeft betBaelt Bebben/ toaö bp bénen infleuctien na be%eecn Staten ban Eelanö/
Eo^^jtft
ben ©2tnce ban atangien Booglotf ijfter gcbacBteniffc fonbee Bem te boo2fien ban centg oo2log-fcBip/ gcïüfttm£t öecommittccet totir uptcnant*0oubeincur ban©2iejf; men bagclijftö anbeee toelbebe in mtnbeecfaften/ en
Woitipc tónb / toclfte commtffie Öoo? ben boob ban ben ï&tnce fepben be paettjen ban atlbcgonbe/ batbp nibicnïtp
III. Deel. I.Stuk.
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Het Negentiende Boek ,
siin upterfte bcbóic boó2 ben feiten ï^ecre gcbacn Dafc
be / éarmaifoubc bet atcoo?t baerom niet Ijebbcn acf>
ter gelaten/ en öte^f niettemin tod gefloten Hebben/
ais öcbbcnbe bolnomen macïjt ban benttoninnban
^nanoien/ öoc() tft laet baecbp bujben/ betoijlebe
i^eere öc Ia $obc/ beg boojnoembe i€elligni# babcr/
ben boojnoembe ^eere ban IMbegonbe baer met fdfg
niet belaft/ maer 002beelt ben fclben 2Wbegonbealle
lof toeerbig te 3tjn/ en [)cm tod gegueten tebebben
tn be felbe belegeringe- ^oe tod Dp nlaegtobertjet
ongelijk bat fjem en 3tjnen fooneaengebaentë/ boo?
ben ïtoninn ban ^pangten,
<De ï|ecre ban (€el!ignp gebangen 5ijnbc / ïjeeft %h
begonöe op nteuö ben Capitepn $>*op naer ^elanb
gefonben met befen naboïgenben b2ief*

ren bah
ftpjpen
tiptaiijt*

t-tw Me
toati S2c
ïaniv of
aen 3ijit
«fprel.
a^tnre
^fKauritjï
fcan jj^af*
faw.

ËDele, Waerde , Wijfe en feer Voorfienige Heeren,
ikhebbe nu tot verfcheyden malen aen mijn Heere
de Grave van Hohenlo gefchreven, en aen hem openingegedaen van de middelen die daer zijn om onfe Reviere te vryden,en ons van belegeringe te verfchonen,in
welke fo niet weit voorfien.fal oorfake wefen van 't verderf en verlies defer ftad, alfo ons alle on ie middelen gebreeken. Onfe foldaten fullen of genenlijk mutineren,
of ons verlaten , en fullen onfe fterkten den vyand over, ten anderen onder de borgeren , de rijke, en
geven en
geneygde tot de Religie vertrekken: alle arme en onwillige werden de machtigfte , 't welke anders niet kan
veroorfaken dan eenen geheelen en korten ondergang
defer ftad, ondertufichen ontfangeikgeeneantwoorde, 't fchijnt datmen ons geheel vergeten heeft , 't welk
d'oorfake is dat ik u e. noch wel hebbe willen defen tegenwoordigen brief fchrijvcn , om de felve op 't alderhoogfteen vhjtigfte te bidden, fo feer als gy ter herten
neemt de bèhoudenifTe defer ftad, aen welke fekerlijk
meer hangt alfmen meent , u fo feer niet te vertrouwen

en gevalle fo moet men haerren , Want wy gaen te niet,
en wy fullen alle t'eenen flage ter aerden vallen , want
het is onmogelijk den laft te wederftaen , om dat de
middelen ons van alle fyden ontbreeken , en fullen geen
meer extraordinaire contributien hebben. U E. houden
dat voor gewis. BrufFel dat gaet verloren by gebrek
van vivres , en wat wy gefchreven hebben geroepen of
gebeden , fo hebben wy noyt eenige ruyterije van Bergen konnen krijgen om het convoy te doen , het fchijnt
eygentlijk dat wy geneugte hebben ons te verderven
en d'een na den anderen te hen verloren gaen , en hier
en tuffchen vernemen wy niet van Vrankrijk , wy handelen en difputeren om ons allen den hals af te laten fni jden, en willende voorwaerden maken om alles te hebben ,verliefen wy alles. Ik bidde u e. feer hooglijk fy
willen doch de fake behertigen en een eynde maken,
eer alles verloren gaet , u e. willen my ten beften houden dat ik fo vrymoedig hier in fpreke , wantikfiewe!
waer de faken henen willen , en fullen ongetwijffelt vaU
len, fo daer niet haeft in wort verfien.
Edele, Waerde, Wijfe, feer Voorfienige Heeren, ge-*
biedende my feer hertelijken in u e- goede gratie, bidde God Almachtig, dat hy de felve in goede gelukfalige
regeringe en lang leven fpare. Gefchreven tot Antwerpen, den tweeden Decembris 1 584. onderftont gefchreven, ue. dienftwillige , ondertekent Phil. de Marmot.
Het opfehrift was, den Edelen, Weerden, Wijfen en feer
Vooriienigen Heeren , de gecommitteerde Raden
van de Staten van Zeland , of fy gegeven in handen
van den Hooggeboren Grave Maurits, &c.
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Oordam en teLillo een fort, fo moet hy zijnen aenflag
verlaten , wy hebben voorgeflagen ons te planten op

D€fen totef ontfangen jijnbe &p be gecommitteerd
be töaben ban Eeïanb/ Hebben be felbe gecom*
municeert met ben fMnce ftëaurittf ban J^aflTauen
bic ban ben töabe ban ^tate gecommitteert tot be
föegeringe ber bereenigbe$20bimien/ int baer ban
nopic öebben gefonben ben 7. ^ecemfoig aen ben '
ïnptenant Sübmiracl banEdanb/ gonnïjeer WiU
iem ban 25lop£ gefept €iefïong/ ten emtbe IjpVaü
cijpelp toilbe letten opbepoincteninbeboosnoembe
fyieben becmelt/en metaIbetbeDenbigï)eiöaepIaet^oi.42.j
fen btfit ïjtigen / en öenlupben baec op 3tjn abbijö oberfcfeijben/ befonbec op be aenfïagen baec in becmeït/ of
fpfonben
ftonnen
ten effecte
to02ben/
geboden ban
ben l^eece
ban &.geb^ocöt
3Wbegonbe
/ op batna be't
fane motDt gcbo:bert toozben/ fo be getoicljtigïjeib
bec felbec toaö becepfcïjcnbc: ter fpben af (tont gc=
fcD?eben/ alfobefefaHebientfeecfetceetteblijben/ ijS
ontf biientlüftcn begeecen u l.bc felbe niemanben openbare / fo lief alö u iö ben bientte ban ben lanbe*
^en boojnoembe f€ceflottg Ijabbe terfjt te b02enff/*,,f
met ben ^bmicaeï ban ^ollanb / be $|eei'e ban 3Bac* »an S
mont (albaec mebe inbe ©lote genomen) enallebeianö<sw#
ftOeepö Capitepncn becgabert geujeett/ om te be-jl0"^ tr'
caetflagen
op bjelHenaenfïagf)pbebontfeHerebeDoef=t»ej©ooj
fenece aenfïagen tot beb2pbingebanbeo0007Srj
ïlebiece/ tot
ten te geb2eenen/ toaecomme Capitepn ^JoojS be08""0^
.ïBooj / gefonben toect aen be <02abe Höauritiuö ban xJw$L
^affau / en be peeren ïüaben ban ^tate gecommit- btnse mn
teert tot be Regeringe ber bereenigbe #?obintien / om toesta*.
ban3i)nenbjegenen be gemeene fcöeepöCapitepnen
leggenbe omtrent ben boelen op be föebiere ban aünt*
toerpen/ te berfoenen en remonftreren / batfenobig
babben totitcen&inge ban benbpanbencnDaerboo2s
genomen aenfïag te toern te fïellen/ bpftaerte fteb^
ben/ eerflb2ieof bier ltrbtefcbepenbanoo2loge/ om
conbope te boen aen bie ban 3dntVnerpen/ berfocfjtett
ooft 2o,fcf)ontoen omöetboinmebeteïanben/ toant
fonber be felbe feonben fp qualiift eenige aenflag boen/
en bat op elne fcboubie mo^en toefen acï)t roepere/
berfocljten mebe bat tiic ban 't ,$oo2ber-guactfer/
Süüpb-bollanb/ en ^elanb / pber fouben in alber öaefr

heeft hem t'federt aldaer fterk gemaekt met alderdiligentieofnaerftigheid , 't foude nochtans goed zijn datmen het wel befichtede , en men moeft dat doen van de
fyde van Lillo, men mochte ook befpringen het Leger
tot Stabroek , maer wy moften gefecoureert werden
met duy fent of vijftien hondert ruy teren , en twee duyfent foldaten, ik geloof dat met de geene die wy hebben, wijfe fullen konnen üaen, want in ajlen manieren

om albaer te geb2npKcn inbe ïicbicre en eibers baer
ben noob berepfeben motïjte/ toant fo be fdbe boe
boo2banben toaren getoeeft / fouben bc felbe öaer tocï
ten/
te paffe nebben gefeomen cmucnbacc mebetcbcfid'
pen/ berfoebten nocb te bebbcn eenige b2anbcr^/ op
abontuur of be ^2incc ban parma tocberom be=?
gonft be üebiere toe te manen / (toant bp baboe alrce?
becenmad bc ftebiere beginnen te tïuptén met piep-

op 't verbeyden en hoope van Vrankrijk , dat gy d'oorfaken voorby laet gaen die haer fo fchoon aenbieden,
en welke ontflibbert zijnde , men te vergeefs beklagen
fal, men kan van uwe E.fyde ons helpen by drie wegen,
inden eerften, ik bid ute Willen neerftelijk kontfehap
•nemen door 't gat van Saftingen hoe verre men te water
mag varen tot binnen 's lands, want die derwaerts ervaren zijn , doen my geloven , datmen aldaer mag komen tot S. Anthonis dijkenTerventen, alwaer is den
Sevenketfen molen, indien fulks is, als ikgelove, en
voor geheel verfekert houde, mocht gy met 400. of $ 00.
mannen alle onfe dijken bevrijden, want men moet hem
maer gaen planten op den Sevenketfen molen en aldaer
een goede fterkte maken , het welke feer licht om doen
ïs , affnydende den dijk van wederfyden , en falmen alfo den vyand beletten , dat hy die van den Doel en Liefkens-hoek niet fal konnen te hulpe komen , en fal daerom die moeten verlaten, terftont daernaofterfelver
tijd falmen moeten innemen 't gat van Callo, ter fyden
Liefkens-hoek, en aldaer een iterkte maken , en gefc'.iut planten : men fal feer wel konnen beletten , dat
de vyand de Reviere fluyte in eeniger manieren, gy
hebt floupen en fchuyten genoeg, om 't feyt uyt te
rechten, en daer is geen perijkel noch fwarigheid , want
ik ben wel verfekert datter geen % 00. mannen tot Callo
zijn , en offer
5 000. waren , fo fouden zy 't niet verhinderen. Daer is noch een ander middel, dat is datmen
met getal van fchepen en volk Oordam in neme, en aldaer een fort inake , maer men moetet doen in regenachtig weder , en datmen 't gefchut niet weg nemen
kan, en ten felven tijde fo fullen wy een uytval doen op
't fcha'lienhuys of blauhuys , en fullen wel beletten dat
van die fy de den vyand u niet belette, want hebbende te

denKruyfdijktunchen Oordam en Lillo, maer de vyand laten Op mafeen een galCPC ban bijftigbOetcnfeietë/
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baec eenige galcpftens en ftöepen bp genoegt gen eenige cuptecen binnen J^immegen/ be toeïfte tipttoacenmet bcle fcöuttcn/ bocö öabben bie ban $nt; ballenbe/ alJSbe anbec aftoceftcn/ baec nocö beie boob?
toetpen ö?te ban öaec boo2naem(le piepten teeg geno? fïoegen* €enigen njb tebo^enöabbenbe^acmafcïje
men en be ftebtcce toebecb2p gemaeftt) becfocöten nocl) een acnflag op j^immegen neöab / en namen in
nocö 2$. b»len/ en fo bele boo2öamecs en öonbect 't^upgte 25algoijen/ öopcnbc bat bte ban Smmiefpabcn/ en bat ooft be bfec bootö tot^liffittgenleg- gen baec teeftont met getoelb boo? getcgen fouben
genbe met albec blijt motfjten geccet gemaeftt too?- tjebbcn/ om 't feïbetoebectebecobecen/ geiijftfpbat
BupsS te 3©infitm öabben gebaen / en mibbeiectiiö
ben
/ becfocöten boo2t£ een fteuften-fcöip»
3Cnttooo£
meenben
fp be (lab ^immegen aen tebaüen/ boo?
<®p al 't toclfte acn öem boo2 anttooo?be geftf)2eben
be
op
't
Dulpeban
^onfeca^pangiaect/ bie tot iSimmegen
toect / ben 4. Dccemb2ioy op ben name ban lifóatttitsj
bcrfoeh
to«n ben
<02abe ban|*a(Tau/ etc» en bte ban ben föabe ban acngeöouben toecbe. ~<Bit leflefcö2tjbenbecabenbeö
auptenant^tate gecommitteett totbefiegeiïngebccbececnig* 3p02ltenbcm^ <0dbec/en <ö52aeffcöap0 Empöcn/
aÏÏSiïfi öe f&obintien/ batfetec(lontaenöacemcbeb20cbcc£ aen be l^eece Conceliec 3lconinoenben0aetf-öeece
' B' bte ban ben ïlabe ban ^tate tn igollanb gebleben m^ ©oetben 26, <©ctob02i$ 1684»
be/ fdpebenten epnbe fp aen bc Staten banlollanb
De $>?ince .fföaucinujsbaniSaffauenbiebanben
fouben aenöoubcn/ bat biec ticöte fcöepcn ban 002 - ïïabc ban ^tate g/committeect tot be föcgccingc bec
loge/ met ttointig fcöoutoen en ttoce galepengefon? beceenigbe ^obinticn/ öebben ben io.^ecemb^
ijm fouben toecben/ meenben bat bte ban ^elanbbe ben<i5cabeban©oöenlo ban25ecgenopben Eoom/
becbe ooft fouben toecuften : be b2anbec£ / bplen / boo?- en ben Hluptenant 3Cbmicaei Ccenong/ opbe bloote
Öamecö / en ftcuften-fcöip/ öabbenfe be gecommitteerd fijnbe tot lEibbelbucg/ ontboben/ om metbenanbebe föabcn ban ^elanb geautojifeeet om alle bc boo?; ren te becaet0agen toat notelptotbienUbejSlanbsf/
feptit boojfieninge te boen: niet ttoöffclenbe / of fp en bpfonbec ban 252abanb bicnbcboo;beöaub getto*
fouben baecinfulfte bootficninge boen/ bat be feibe men te to02ben» Cnbaectoectgocbgcbcnbenbatmen
alle p2epacatte foube maften om ^ünttoecpen teontop 'tfpoebigtte bectoaectö gefonben fouben to02ben: fetten/
en be Kebiece te beb?i)bcn/ nritsS ben bpanb
baec en tufleöen alfc öem öeftent toa$ / bat alle btngen
foo öaetf niet ftonben geceet toefen alö ben noob toel eenige fokten met getoelb afnemenbe / enboo2fieeftenfoube becepfcöen / toas öenlupbcn ecntfelöft begeecen be nocö eenige bijften / en boo2nementJtift toecbe in
en becfoeft/ten epnbe ÖP bectoacötenbe bat be galepen/ belibecatie gelept om bc ftebe ban *t&}i\ffd met bictuafcöepcn en anbecg fotïbcn toecben gep?epaceect en bec? ïie te boojfien/ toant be felbe fecc benaut toacen*
toaectg gefcöiftt / öem niet toilbe laten becb?teten ben 't 3Baö toel toaec bat in 't laettïe ban Bobfmbec baec
aen(lagteb02becen fobeelmogelp toag/ en alles te eenige toageng geluftfteltjft binnen toacen geftomen
boen bat tot afbeult en ftrenftinge ban ben bpanb foube met fto?en en anbece nootb2tift / ban in 't toebeefteecen
boenlijft toefen/ öem fo lange beöelpenbe met ben toecben be felbe ban ben «^paenfe toaecgenomenen
fcöepcn ban oorloge en bolften bp öem inbe blote %& obecballen/ en be ^pacnfe ftcegen be toagenö met
be/ ten epnbe men be gemeente eenig contentement becfcöepben goebecen bart (Capiffectjen/ en anbece
mocDt geben/ bte fp toel toitfen/ feccqualijftteb^ ïtoopmanfcöappen tot buptt. De boeclupben fncben
öente5tjn batteranbecgnietuptgececöt too?b/ enak be flcengen onttoee en in fïuftften/ en ceben met be
fo fp baec feftece fcöeUinft bootg toegecufl Dabben / bte- paecben toecö / en ontquament alfo» D002 hit beclie£
fe eectf baegs? te toeefte fiegeecben te (lellen / becfocöten quam baec een op2oec onber be folbaten binnen 252uf=
Ijan öem etnftelijft öenlupben tetoillenfcnbcnbena? ftl tegen bcifêagifttaet/ biefe gebangen namen/ maec
men ban be Capitepnen ecctijbé in bientf getoeeft 5ön- alfobe folbaten bebonben bat bit 0002 eenige «^paenfs
be / hit öp baec toe öeguaemtf foube binben / op batfe gefinbe öecoftent toasJ/ öebben fpbe gebangen |Ba*
op be felbe beöoo2lijfte commiflfienmotötcn boenen gificaten toebecom los? gelaten / en 1 8, ban be opcoecfjebiecen/ becfeftecben öem boo?t$ bat alomme baec maftecjef in öaec plaetfe gebangen genomen.
fp öem fouben mogen in eenige faften gcatificecen / öp
Öenlupbcn baec toe feec toillig en Deceet foube binben / De Heece Dabibfeon SCmbafTabcuc ban befeo^eKo"frt*
befen b?ief toag gepacapöeect bp m. jacob Roufel, ninginne ban <£ngelanb/# in ben i|age geftomen/öeö^ 8223
geteftent Dp 3fjn Excellentie van Naflau , en ben «^ecce? benbeb2icben ban ccebentie ban öacetfmaiefieptaenftjtt1mc"n
taCÏÖHoufilin.
be Staten <©cnecael / in bate ben lellen <0ctob2ts?tl"t,afTa>
De <ü52abe ban ^oöenlotoatfontcembefetijb bin- 1684. iupbenbe aï0 bolgt.
m^'
nen 25ecgen op ^odm/ baec ÖP een beelbolcöabbe
'
j^t
aenöe^tai
,
_ . dat federt 'enöecbetiaji*»
, , fiende
.. onie- goede,vrunden
ontboben om 02b2e op becfcöepben faften te Hellen/ Mv Y n Heeren,
toant be P2incc ban ©acma baec mebeö^oogeop
de dood van onfen Neve wijlen den Prince va" hei'^nigö8

SnüS* Öabbe /menenbebOO? ben (©OUbecneUC 55ceCtoOUt bC lOrangiengy lieden verloren hebt , vele van u liederen
ma op (lab in 3ün getoelt te ftcijgen / bocö men ftceeg fufpitie plaetfen en goede fteden , en dat generalijk u lieden fa- %&f ba»
©ecgen op op öem/fulftö bat op alle 3tjn öanbel en boenfo toel ge? ken verergeren} waer in wy een oneyndelijkmishaoerr0? Vimfin»
hebben, ten aenfien van de oude tradaten van vriest- SeiaiSt
!JmbJoomlet toecbe bat Dn nietftonbe uptcecöten/
en
alles
be?
f°cïJt Öebbenbe bat öem mogeltjft toa0 / en meeftenbe fchap en goede correfpondentie , die altijd geweeft fijn aen be
wte.
bat 3ünen öanbel ontbeftt toaö/ i^öpnaben^ince tuflenen onfe voorfaten en de Princen van den huyfe ^attn
ban pacma geblucöt/ baec ÖP fo beclgeacöttoaö/ van Bourgongien, 't welk ons in 't particulier verbint ^""^
extraordinare forge te dragen voor u lieden welalfmen gemeenltjft be beccabecö boet / W niet öebben eenige
itant> ruft , en behoudenis, waer aen wy lieden tot noch
feonnen
upaicöteu 't^20bintien
gene 5p belooft
öebben.
tenbec beceeniabe
bebenbe
(lab Defecc&to&
jtec- toe niet gemanqueeit hebben , gelijk gylieden felfs
ftenen met bolft boo2ften/ inbe!Sboo2f525eectooutö moogt betuygen : Hebben wy derhalven geadvifeert
plaetfe/ toecbe bc ^eece ban iBacnuette <©oubecneuc aen u lieden af te veerdigen den brenger defes den Heere Davidfzon > ordinaris Edelman van ons huys, om
ban Reegen op ben ^oom gemaeftt.
Bimmt*
hem te onderrichten vandetegenwoordigenftand van
Den
fcdienben
5Sobrmb2iö
toefenbe
©2pbacö
/
fijn
gen tof rt
Dan pat* een beef ban $arma bolft beö mo2geno inben bagecaet van u lieden faken , en van de voet en refolutie die gyma bolft getoeed boo2 ^immegen/ en meenben tic (lab met
lieden lult willen nemen tot u lieden befchermenis en
behiom* labbers in te nemen/ enbaectoaffecal eengoebbeeï
behoudenis, gelijk hy u lieden breder feggen fal , waertoe?ö/ena£CinïIC
ftaö booj/
obec öcbantoc^cn
öcftlotitmcn
ttoec in wy u lieden bidden hem te geloven , en God den
beeiöooö
toacöten
bc folbaten
albaec tuffcljen
in gacnifocn
Schepper, dat hy u heden altijt houde ,

otflagen. ïeggenbe/ en t felbe getoaec to02benbc / öebben öen
tccdont inbe toapencn begeben/ enmetöuipebanbe
goettoillige 2502gecen/ Ijebben 3p ban öet obecge?
ftlommen
bolft ncmenbe/
tot fcö en baec
t'ncgentig
boob ge(ïagen/
geen gebangen
aat3pqualnftbeben/
alfoben aenffag baec boo? fecceet bleef/ en men niet
ftonbc toeten befeccete intelligentie biefe inbec (tab
Öabben/ bic ban bec (lab ftcegen öiec ooft feöenbec?
tiglabbecen hic aenbemuucenba(l(lonben/ baec la-

Mijn Heeren, onfe goede vrunden, in fijn heylige
en weerde hoede. Gegeven op ons huys van Hamtoncourt , den laetften O&ober 1 7 84. Onderftontaldus u 1.
goede Vriendinne , ondertekent , Elifabcth R. OpI'cjlept
fchrift, Aen onfe goede vrunden mijn Heeren de Staten
der vereenigde Nederlandfche Provintien.

€n öem ben acötden Dccemb2iö aubtentie bec?
leent 5önbe/ (Keft öPb002eecftbantocgenöaceifRa?

5H
IO

Het Negentiende Boek,
gemeene befcherminge gerecommandeert hadde, waer
icftcpt bdilfltVjt te boob ban ben p.nncc ban eranotcn door fy hen grotelijks aen haer verobligeert hielden :
naren ,!|8ebe Ijooijl. memccie/ en ban 't balies ban hem wel willende adverteren, dat fy een maend of fes
fobde tïcöcn/ en bat bc faftcn nu in (o quaben ftaet weeken geleden , de Koninginne verwittigt hadden > in
betten ntno/ wat ftaet het tradbaet was, en dat fy tot defen eynde
lonbcn : 't toclh bare iMcftcpt feerentercebmir
frwaps
tfd)an
/b2int
ie
alliant
beoube
om
aen haer Koninklijke Majefteyt gefchreven hadden,
toiUc/ ore ïjatc rijhen Dabben met befe lanöen/ 't tocln/ datfe gerefolveert waren hen te werpen tuflehen de arhaet bluong befen ïtfrcn?£müa«Tabcuï- af te fcnöcri
men van de KoninkvanVrankrijk, en hein aen te netua;
toas
eti
bcnluub
\mx
&
'm
eib
lbifjb
men
voor Prins en Heer defer landen, op fulke rechten ,
fojöbu
be
om
eban
nöulp
joebe
ailef
ncnöc/ acnbicbenbe be lanbcn
tijtelen,
preëminentien , als Keyfer Carel de V. die
bate iBaiejtcpt. ^ocl) fo met ben I&oninö ban aenveert enhadde
gefworen, methandhavingevan de
©aanbrijfc pet berber aeuanöeltmocljtujn/ begcerbe Gereformeerde enReligie,
en van de privilegiën, rechten,
Daööc
te Beletten. <ü>att
't feïbe iisct ujben
bare »)cfïept
bat beïiomnn ban vryheden, gewoonten , en gebruyken der landen. Tot
hare mwüwt fóel mogen
welken eynde fy aen hare Koninklijke Majefteyt ge©janurijft te famen met barej^aicfïcptbeöefcbcr; fonden
hadden kopije van den brief, die zydaervan
toe
bacr
en/
rjeucm
menifTc öcfet lanbcn acn ïjabbc
ben
o#
aen
r
&taff
Date ïfêa jcftcw baren Sfim&affabeu
aen de Konink gefchreven hadden , en datfe federt t'fas&cninn ban ©2anurijh natte gefonoen ge&ib / bte ab men befloten hadden op alle d'andere conditien en arbacr quaüjfe tot geïjooj Daöte nonnen geraden/ en ooi? ticulen van 't voornoemde tra&aet , en dat de Gedeputeerde bereyt waren na Vrankrijk te vertrekken , niet
foberc antfcö002be babbc gekregen/ baet wt bare Ifê
dan r,a goeden wind. Op 't tweede poinét ,
be fane
3ijner .flSa/c
merkten bat
l'cflcm:
eertte wachtende
ii; t gemob
fp bacrfeseer,
/ bat ftcpt
in longeu
toilien trenne
belargende den ftaet van 't land , en de middelen om
toas te fenben oefen baren ^mbaffaöews/ om ben d'oorloge te onderhenden , hebben fy gefeyt dat wijlen
mijn Hfeere den Prioce van Orangien inde Meymaend
jpobintten aen te öieben elleijatemoGeHjfee
tie/ en te berftacn ben ftaet tan ten lanöe/ en met toat leftleden van alles \vel particulierlijk de Koninginne
mibbelen befe tanben foubc mooen$efjoJs *JbH$Ktfc verwittigt hr.dde,door feker Edelman by haer te dien
Berfoenenbe bat tot bien cpnbe eenige ^epüteecbe eynde gefonden » f^sat van alie onfe forcen ter Zee en te
fcp t)em foube toerben gctom&tttteett/ fcevMatenieOin- 'snde. En rJfo iedert , tra het overlijden van zijn Excelbat bare ifêajeflept fync «tettegeerttemakettmeeJ
lentie rnt land grote lchar'e en verliesvan velefteden

ItCCfiVbanbefelbCÏanben/
ÏSIIlbatJpnT^mbatfpte
en pJaetfen geleden hadde, dat fy nochtans 'c felve
felbe met gare mibbelen foube
apleren.

ffoi.43) <®e boo2f5 Sümbaffabcnr toetbe fee* bjtóftbeujfe
ontfangen / en jjjn pjopofitie i*a£ feer aen^r.aenv en
Date jBajeflept toerbe bebanut ban ïjc :e goefee affectie / en b'3Cmbaffabeuc ban 3ijn aengenoi; ien moepte/
en fijn eenige getommirtcettuptöebergabermgeber
generale Staten/ namenen öe^eccebanpoeber;
ie/ be leece 3üöoIf ban »etnernc/ ecrtijb#$2efc
bent in ©ïaenberen / ben ^enf ionariflen fjtè. <ioo# be
Iteentn/ $itafiug ^ille / töoelfuu* / en iBeefïer #10;
tig «Efjin / om met ben boo2f5 ^eerc Sümbs: .yabeur te
communiceren/ en beu jtaetban ben lan^e te hennen
tegeben.
DE Heeren van Poederle , Meet!;erke, Menin, SilIe, Roelfius, en Tliin, Gédèputéérci? der Staten
öi
cci
put
jjau öe
Generael voornoemd , fijn dienvolgencjè gegser. by den
petten
voorfz Heere Davidfzon , Engels Amba(i>deur, en
Staten
<3eiucacl hebben hem verklaert , hoe voor den middach hem betcebm tn
liefde onder andere te verklaren van wegen dedooruni*
ïomm
cane niet luchtigfte Koninginne van Engeland , dat zy hem belaft
öenCnoel* had eënige dingen particulierlijk te communiceren met
fmitttibafifodanige, als het de voorfz Staten believen foude te
so^oiu

krijgi-vol!:en oorlochfchepen in üienftrk'dden : Maer
dat he:ne middelen fulks vermindert waren , dat ons de
huipe van de Koninginne wel nodig was tegen een fo
machtigen PrinJ , als den Konink van Sp^ngien : Waer
fy haer feer ootmoedelijk om waren biddende , met
aenbiedinge van onfer. leer ootmoediger) dienft.
Den voorfz Ambaffacieur verklaerdej dat hy geenfins
gekomen was, om het voorfchreven tra&aet te verachteren of beletten, en dat derhalven , na dien de Staten la
verre in dit traclaet met Vrankrijk gekomen waren,
het niet van node was andere openinge te doen van 'c
geene haer Majefteyt begeert hadde met de Staten te
handelen , a'fo den Konink machtig genoeg was om
henlieden tS belchermen , en milTchien machtiger als
( feyde hy ) mijn Meefterfe. Maer dathy haer Majeftey: adverteren foude van 't geene hy uyt henlieden
verftaen hadde , en nochtans lier waer ts- over noch blijven foude , om te verftaen het welbehagen van haer
Majefteyt , mijn Heeren de Staten aenbiedende zijn
dienft fo by de Koninginne ris anderfints , aen de welke
hy ilch verobligeert hielt , om dat hy eenige jaren herwaerts-over gewoont en verkeert hadde.

ï$et oebrel öe fommtge 1M bat befen €ngeïfen
^mbaffabeut
albaeï: aangenomen toag/ en op l)et
* deputeren
dat zy te het
defenwelgevallen
eynde by hem
waren, om : En
te verftaen
van gekomen
hare Koam&ö02be bati öat'e .ü^aieflept in ben -^aa? foubc bec^
ninklijke Majefteyt » om ficfa na 't felve te reguleren fo toebcn/ toant of fuiftöalbjel mme jalottfieben^o^
veelhen mogelijk foude zijn. Waer op den voorfz Am- ninift ban ©janfenjs ittocDtbecoo?faïten / fo meenbeit
bafladeur antwoorde , geen laft te hebben van hare Ma- jfp bat 3üneiiBaiefiept te meecbecoo^faent foube b3ec^
jefteytomhenliederfakenteverwerren , noch ook het ben / (inbien 0? bare fane utfy meenbe ) öenlieben op
traófcaetby henaengevangenmetdenalder-Chriftelijk- fuinetcbeujftecohbmen tefullenaennemen/ alötjem
ften Konink van Vrankri jk , noch felfs op hen te impie- ban be <©ebeputeetbc en <C5efanten ban be Staten
teren, of eenige preëminentie over dit land te begeeren, boo? foube bjecben öeflelt / of anbcrftntg 3ün meentn^
alhoewel fy gehoopt hadde daer fo veel faveurs en cre- gete berblaceit (Cebefectijblaoenbe «©ebeputectbe
dijts te hebben als eenig ander Prince : Maer dat haer ban be Staten <0enetae! nocb in ben 55?ieï/ toaebten^
Majefteyt vreiende dat den Konink van Vrankrijk hare be na ben mint/ en alfo beïtaetföeetiiBeeftetSteofaken miflehien foude dralende houden, om dat hy haer natb CafentJioob/ bctmite 5ijn fiente toeberom in hm
Amballadeur den Heere Staffort, fo langfaem en fo l^agetoa^gebomen ( foiRböo?gcfcptbcbbe)fofcme*
ilaeuwelijk antwoort gegeven hadde, hem Davidfzon ben be Staten ban ^olfanb acn ^onnïjcec föcent bm
wel hadde willen herwaerts-over fenden , om ons haer
©030 inJt particulier / bat fplupbcn niet tcgenftaenbe
faveur en by ftant aen te bieden , en ook van ons te ver- netafbjefcn
ban be boojnocmbcnCafcn^oot/ inge^
ftaen inwat ftaet het voorfz tradaet met den Konink balie ban bcquame bsinb / fjaerüebcn repfe na ©?anï»^
van Vrankrijk was , of het gearrefteert was of niet , om rtjh foubcnbo:b:ren / mits bat ben boo^noembcn €a^
hen dienvolgende breder openinge daer van te doen. fenbaoot/ of cenen anberen in3üncplaetfenafjeffDiHt
Ten tweeden ook,om van hen te verftaen , in wat ftaet foubc bjerben ten cerfren beö bocnlijft 5ijnbc.
de faken der Nederlanden waren , en wat middelen zy(Omtrent befen tijb en af een iacr en meer teboo:cn/ <©ncufï
Ijeden hadden om d'oorloge ftaende te houden, om iffer in ben Haoe eeniite onrujr in öcc feerfte ontff aen '" JJJSSÏ
dienvolgende hen by te ftaen en te helpen.
tufftïjenbe ^ebiftamen albaer/ namentlïjn %MUc^i»
De voorfz Gedeputeerden hebben geantwoort , dat
zy haer Majefteyt feer ootmoedelijk bedankten voor pteterfen bic albacr lanne öe^aen babbe en cenout»an«ivcB
oaffedieenlorge, die zy droeg voor den welftant de- nen
^icnacr
eertnbs'in'tlanb
Oin*00^'*
bcr ttabbiaé/
Wtfdïsk^cbiftant
iö getoceftbanCïeef
/ en gieronnSSJS.
ler landen , en dat zy aen de Konink van Vrankrijk onfe
\t&\$ ^tenfijïi tocfenbe een foon ban Hambertns
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^ó?tenf& / töettö? getoeeft 3ijnbe Binnen Jtae&en / en
léöe moepten allcbagc bermeerbert/ mafeenbeeene
grote oneenigïjeib / elft IjareaenDangeren ïjebbenbe/
ten leften fijn fp alle Depbe gelicentieert getoo?ben / en
be boo:f5 pan $ieterf3. itf baer na $:ebiRant getoo:ben tot Cattrictmi een 3)02p tufTcfjen ^aerlem en
gunmaer/ en ^econpmnö ^02tenfi.$ i$ p^cbifcant ge?
too?ben tot 3©afl«maer/ en fijn in öen ^age anbere
^eötftanten aengenomen/ en alfo tg be onrufte albaer
gecefteert/ bie anberfmto' gefcfjapen toa£/ bat alle
bage foubc bermeerbert bebuen / bp albien befen mibbel niet cntoaregeb?npltt/toantbicnttoiitf)abbeal
eenige jaren gluurt/ ett ontfian bagelijfetf meer en
meer/ öó02bien beböO2f3<3I'*ottpmu0 %02tenfrê al
lange fufpect toa$ geb^etf/ bat ïjp niet gcDeeïfuPbet
in be leere töatf / boo2 bien öp eenige poincten feer ïjert
gebjeben ïjabbe/ jaïjabbe onber betbolftin benjare
1582. fefcere jtëifftbe boen geben bte \)p aen be bioeberen ïjabbe gefc&eben/ lupbenbe afó bolgt.

vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goetheid , gelove, fachtmoedigheid, matigheid , en tegen fulke is die
wet niet , want fy niet meer onder de fonde in den
vleefch fijn noch na den vleefch leven. Want wie noch
inden vleefch is (als Paulus leyt ) mach God niet behagen, javleefchelijk getint te zij nis de dood, en wie na
den vleefch leeft moet de dood fterven. Daerom ook
alle die, die Chrifto toekomen, hebben haer vleefch
gekruyftofgedoot met alle luften en begeerten, fodat
fy niet meeren leven, maer Chriftus in haer , ja Chriftus
de Sone Gods woont door den gelove in haerder herten ,en hare lichamen zijn tempelen des Heyligen Geeftesdie
, heylig en vry fijn , door den heylig en rey nmakenden Geeft , die haer regeert , ftuert , leert, en in alle
waerheid leyt , die haer tot kinderen Godsmaekt , en in
haerder herten uytftort die liefde Gods, waer door fy
met vrymoedigheid in een reyne, goede en onfchuldige
confcientie mogen roepen en fpreken , Abba lieve vader. Alle die buyten defen Geeft en vernieuwinge des
herten door den gelove, God haren vader willen noemen/o lange fy door denGeeft en water der genaden en
ffiferonp* T? En onpartijdig Godtfalig en gelaten herte , den opmust^o^ J2i rechte broederlijke en ongeveynfde liefde , een des Godlijken woords, dat geeft en leven is,niet van boven uytGod geboren zijn, die mogen wel roepen en luybrief aen ^hriftelijk vredefoekende en y verig gemoed in alderJÖue b|oe* fachtmoedigheid , en ootmoedigheid , wenfch ik Hie- de krijten,fo fy nochtans van 't quade niet willen afftaen,
Decentoan ronymus Hortenils van ganfcher herten ia Chrifto Iefu als van heymelijke haet, nijdigheid, achterklap , faemrovinge, quade fufpicie, valfche beroeminge, eygen (Fo1, ff4)
broederen,
mtffr?
ligie
Die miJnen
wijsheid , eygen wille , en goetdunkentheid , ja allerley
I)em toer*
mannen en lieve broeders , uwe Chriftelij- boosheid niet alleen uytwendig, maer ook inwendig»
darfjrjjiel» WAerde
ke forgvuldigheid , nadenken en y ver ( fo fy met of eenige van óefe , feg ik , al vele luyde roepen , fo verïen.
hoort, noch helpt hy doch haerder gene niet, voorzy
een ware ootmoedige gelatentheid , en reyne broederlijke liefde vereenigt is) hebbe ik in groter eerwaerdig- van dat quade van ganfcher herten afftaen door waerheid en dankbaerheid des herten ontfangen, hoewel
achtig leetwefen : haer mag van haer felfsgoetdunkenhet van herten my feer bedroevet , dat mijn lieve broe- de bedriegelijke geeft dit of dat invallende wijs geders, dien ik in Chrifto als mijn eygen ziele beminne, en maekt werden, daer fy haer op vertrooften,en alfo haer
alle dage voor den Heere in mijn gebeden gedachtig eygen handen kunen : dan ten fal haer niet helpen » dat
ben, van my eenige fufpicie of vermoeden tegen de rey- fy veel Heere Heere roepen , als fy de wille des Vaders
ne aert der liefden foude hebben van eenige valfche niet doen : de uytwendige letterlijke woorden fullcn
leeringen, of fcheuringe indegemeyntetemaken, fo haer niet vroom maken , al riepen fy tot den jonkften
doch fulks in der waerheid nimmermeer my overwe- dage toe,gelijk die Ifraëlijtén fich verlieten en beroemden op den uy tterlijken Tempel , en op haren uyterlijfen, noch by my bevonden fal werden : Want mijne preken
Godfdienft , roepende den Tempel des Heeren ,
dicatienen vermaningen , welk ik dagelijks doe , contrarie getuygen, infonderheid voor den geenen die haer den Tempel des Heeren , den Tempel des Heeren is
bofe verdorven quaetwillig vleefch niet willen verdedi- hier,als of fy wilden feggen: wy zijn Gods volk, wy zijn
gen ,dan dat felfde foeken te kruyfen, te doden , en in die oprechte Gemeynte , wy hebben de oprechte Godfden dood Chrifti te begraven , op dat fy tot een heylig,
dienft, gelijk fy ook uytterlijk hadden en waren : maer
nieu Godfalig, geeftelijk , hemels en onfterffelijk leven wat hulp haer dit roepen , beroemen en hoog fpreken,
metChriftomogenopftaen. Alle mijn bidden, fmeeken fo hare herten van binnen niet reyn , en haer gemoed
en vermanen is niet , dan dat wy met gantfcher ernft al- verre van den Heere tot den creaturen haer begaven en
le tijdlijke dingen (fb veel het mogelijk is ) ons ontflaen- daer mede inwendig hoereerden , gelijk velegenaemde
de niet dat aertfch , maer alleen dat hemelfch is foeken, Chriften over al doen : maer wat feyt de Heere : Dit is
datonfe converfatie of wandelinge (als Paulus fey t ) in een volk die my met die lippen eeren en haer herte is
den hemel fy , dat wy met Maria het befte deel , dat al- verre van my. Daerom of fy noch fo veel bidden fonder
leen van noden is (als Chriftus fey t ) verkiefen, nament- geeft of fonder een oprecht wefen, en boetvaerdig
lijk den eeuwigen Sabbat des nieuwen Teftaments hou- verflagen, gebroken en omgekeert herte , fo werden fy
den in alle gelatenheid, en ganfch van allen wetten vry, doch niet eens aengefien : het is niet dan een wolfs geniet doen of laten, dan dat zijns Geeftes kracht, ja God fchrey onder een fchaeps-kleet : want die fonden, die in
lelfs tn ons doet , laet , fpreekt of denkt , en keeren ons haerder herten fteken , fcheyden hen en haren God van
altijds inwaerts tot God , en horen wat God innerlijk in malkanderen , en haer mifdaden verbergen zijn aenonfè herten fpreekt, leert en hebben wil. Dit is dat eene fchijnvan haer, dat fy niet verhoort werden. Maer de
dat Maria hadde verkoren , dat nimmermeer van haer goetwillige,oprechte, nederige en verflagen herten, die
genomen foude werden. Dit is dat eene dat den Jonge- arm van geeft zijn, die de boosheid haten en dat quade
ling noch van node was , om tot de volkomenheid of tegenftaen , de wille des Vaders van herten doen , die
perfe&e falicheid te komen, namentlijk dat hy gelaten verkrijgen dat fy bidden. Defe fullen ftaen en blijven
ftonde in alles wat hem van den Heere bevolen en op- in der eeuwigheid , maer die andere al hadden fy noch"
geleytwerde. Dit is de ware en ootmoedige gelatent- fo fchonen fchijn , al konden fy noch fo fchoon klappen
heid of vry willige gehoorfaemheid, welke uyt een op- enfubtijlijken difputerenenargueren, moeten gaen in
't eeuwige lijden en verderven , in honger en dorft vere gelove moet
waerachtiggoetwiïlig
en faligmakend
\velke recht'}
Abraham
en vrymoedig
maektevolgen,
, om fmachten. Want fy luy , traeg en onachtfamig geweefl
uyt zijns vaders land van huys,hof,en vrienden te fchey- zijn in den arbeyt, en hebben dat kruys, lijden, en de,n
den , waer door hy ook willig en berey t was fijnen lie- dood, in 't vleefch niet willen verdragen, daerom fullen
ven Soon Ifaak tot eenen brand-offer God op te offe- fy van honger vergaen en verderven fonder beklagen.
ren. Siet aldus laet fich dat rechte gelove, dat voor 'T is waer iy wenfchen wel dagelijks om hare faligheid,
God alleen geld, niet met de monde feggen, maer in dan fy willen haer handen daerom niet uyt de mouwe
den geeft en waerheid van herten ondervinden, met der fteken , noch de voeten op den engen weg ftellen, noch
daed en kracht bewijfen enbetoonen; het brengt ten haer vleefch met alle zijne luften doden , ja willen niet
eerften vernieuwinge des herten , want door 't gelove weten wat vleyfch is, daer fy dagelijks in leven, en fo lionfe herten werden gereynigt en vernieuwet in den ftelijk en bedektelijken in haerfteekt, datzy 't in hen
Geeft x daer naebaertet die vruchten des Geeftes , alfo felven niet konnen of willen merken, en daerom is haer
dat van des gelovigen buyk, als Chriftus fegt, vloeyen bidden en wenfchen al te vergeefs. Sodan yemantdat
vloeden des levendigen waters tot in 't eeuwige leven, Vader ons recht bidden wil, die lette wel fcherp op dat
welke lijn de vruchten des Geeftes , als liefde > vreugde ,
woord, namelijk, oufe Vader , of hy 't ook wel vry feg-
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van welken de oprechte leeraers en dienaers Godes niet
aert of fin
oen magi en zitfl Godlijke natuur , zijn geeft, des
gelooft dan getuygen van zijn, en op het gene dat alleen van
heeft, en of hy onder de gehoorfaemheid
God en zijnen Geeft geleert en ontfangen moet werin der waerheid wandelt , op den weg des gerechtigden, wijlen en aenleyden.
heid* en des vredes ftaet, of hy ook waerachtig uyt God
Die aldus, feg ik , door een ware gelove in God overwedergeboren, of hy die te voren vleefch uyt den vleegefet is , die is machtig tegen fonde , dood , en duy vel >
fche, nu geeft uyt den geeft geboren , ja een geelt met en kan de poorten der hellen (door de kracht Chrifti, die
Gods Geeft geworden is. 'T welk door een waergelo- in hem is) breken , is verfèkert van Godes genadegunfti
ve en gelatentheid onfer herten , van God door zijn ge- en bermherticheid , heeft liefde, vrede en gerechtigheid
nade 'boven natuur en alle menfehen krachten in ons
den H. Geeft , ('t welk dat rijke Godes is » fo Paulus
wert gegeven en gewrocht. Want dat gene datmen in
feyt
) heeft een vredige en vrolijke confeientie in hen
dingen
elijke
bevind
door dengelove ontfangt , dat zijn
tot
God
door Chriftum, want hy door den gelove gedes menleken innerfte herte en grond der zielen betret- rechtveerdigt zijnde met God verfoent is , diehykent>
fende, en niet ohfe hand, tong of mond : derhalven ftaen
gevoelt en lief heeft , als zijnen lieven Vader , dien hy
fy niet in een fchriftelijk of mondelijk woord , maer in vreeft niet met een knechtelijke, maer meteenreyne
wel
de kracht, aert en geeft des gehoorfaemheids , hoe
vrefe om hem in'talderminfte niet te verfyeenfdeels van de ware Godgeleerde getuygwijsuyt- kinderlijke toornen.
Defe baert de vruchten desgeefts, hyoefgefprokën konrien worden , maer niet volkomelijk ge- fent de werken der liefden aen zijnen naeften met alderlijk zy't felfs in haer gevoelen , want dat geloof (waer
eenvoudigheid na zijn vermogen , met laft en vrolijkuyt,als uyt een goede fonteyne alle goede dingen voortheid tot Gods lof, prijs en heerlijkheid. Dit alles brengt
, of letterlijke kenkomenen) is geen blote wetenfehap
en
ons
dat
alderheyligfte
geloof waerlijk met fich , daer het
Vader
n,
óes
gebode
tien
hiflè der fchrïft, der
nietdoot
,
dat
is
fonder
de liefde , maer oprecht en lediergelijke, als de genaemde Chriftenen meenen , maer
vendig is , werkende door de liefde.
het is een verandeiinge en vernieuwinge aen der finnen,
Die
aldus
(feg ik noch eens) door den ware gelove
uyt vleefch in geeft , uytfonverftant in verftant , uyt loinwaerts
gékeertzijn,
en foeken voor alle dingen het
gen in waerheid , uyt duyfterniHê in licht, uytdattijdlijke in 't eeuwige , uyt dat dootlijke in 't levendige, uyt rijkeGodes van binnen in haer,daer 't alleen in der waerheid te vinden is , die ook hare herten, fielen en gedachfchalkheid in fimpelheid , uytdubbeltheid en beveynftten tot God keeren en in hem fetten, die werden haefteheid in eenvoudigheid en onriofelheid , uyt dat aertfche in 'themelfche, in den geeft en waerheid , in dei- lijk gelicht en doorfchenen met de Godlijke klaerheid,
kracht en daed , uyt dat rijke Sathanae in 't rijke Chrifti en worden wonderlijk boven allen menfehen verftant
overgevoert en verfette werden. Dat eeneis ofmen een vanden G. Godes geleert, en in alle waerheid geley ter*
droge put bereyde , daermen dat water alles in droege, befchermt met de kracht Gods , fo dat haer niemant
datmen daer uyt putten wilde : dat ander is als een le- mag befetten aen den wafdom en voórtgank in God.
vende fonteyn die van fich felven altijd genoeg ont- Die aldus in de eenigheid des Geefts met den band der
fpringet, en met alle volheid waters genoeg uytgeeft. liefden in God verbonden en verftonden is , die komt
'T welk van malkander fo verre verfcheyden is als dood wederom in dat geeftelijke Paradijs,en eet van de boom
en leven, waerheid en fchijn der waerheid: want die des levens, en drinkt van de fonteyn der genaden, die
eene ïeeren altijd (als Paulus feyt ) en komen nimmer- Chriftum in den Geeft bekent , ontfangt en aenneemt,
meer tot de kennifle der waerheid, namelijk tot die Wa- daer geen vleefchelijke letter , geleerde menfehen toere levende bevindelijke waerheid en fmakende wijskomen mogen , fy moeten eerft met dat blinkende vuuheid ,want een natuurlijk menfeh , dat is een menfeh, rige fwaerd des geefts aen beyden fyden fnydende , nadie alleen na zijn eygen vernuft , natuurlijk verftant en
melijk met dat levende woord Gods in den vleefche gereden letterlijk geleertis, die begrijpt of fmaekt niet doot werden : want geen vleefch , levende menfeh daer
(als de felfde Apoftel feyt) dat den geeft Godes aen- in komen mag, hy moet fegge ik tegen den Engel , die
gaet , al kan hy noch fo veel geklaps of praets uyt de dat Paradijs of Lufthof met dat blinkende vuurige
fetter der Schrift voortbrengen : want die wijsheid, fwaert bewaert, met Jacob door den gelove ftrijden tot
die Godlijk engeeftelijkis, gaet niet (alfo gefchreven dat zijne Dye, dat is zijne kracht in den vleefche gebroftaet) in een quaetwillige fiele , noch woont niet in een
ken wert, en van Godgefegent, ja als een over winner
lichaem, dat die fonde onderworpen is, maer vliet den Godes den nacht en duyfternifie door geftreden hebbengeveynfden, dat is allen den genen, die alleen uytterlijk,
de ,dat licht der genaden , en den dag der faligheid in
vroom en onftraffelijk voorden menfehen wandelen, hem fiet opgaen , fo dat hy in den Lufthof des geeft is
hebbende de letter der Schrifturen op haren duymkens, tot den boom des levens, welk Chriftus is, met zijnen
en nochtans de kracht des woords Gods ('t welk geeft Geeft gekomen zijnde, wederom levendig gemaekt
en leven is ) als Chriftus feyt, verfaken, en niet in haer- wert.
der herten hebben noch levendig in haer gevoelen,noch
Wy moeten vooral, feg ik, den gr ouwel ijken afval
fmaken noch fien in dat binnenfte haerder zielen, hoe van God, ja onfe fchuld , fonde, dood, en duy vel , hel,
foet en lieflijk dat de Heere is alle die hem van ganfeher en verdomenifle niet buytën ons, maer binnen in ons
herten vreefen, liefhebben, en tot zijnen wille vliegen- waerachtig en levendig gevoelen en bevinden , eerwy
de bereyt zijn. Maer de ware Chriftenen , die door den een fmaek , liefde , luft en verlangen konnen hebben na
geeft uyt God geboren zijn , kinderen des alderhoog- de genade en barmhertigheid Gods , na de reftitütie,
ften , die hebben Chriftum de levendige fonteyne der vernieuwinge , wedergeboorte ofwederbrenginge des
wijsheid in 't binnenfte haerder herten, en zijn, als Chri- fielsinden geeft der liefden Gods , dat is, wy moeten
ftus feyt, van God geleert, en na zijnder beloftenis eerft alle die grouwelijkheid en lelijkheid des ftinkenGods wet in haerder herten gefchreven , gelijk als Joh. den vleefches luften.de grote verderfrelijkheid en onorfchrijft : Ghy hebt de falvinge van hem die heylig is dentlijkheid des fiels krachten in den luft des geefts en
en weet alle ding. Ik hebbe u niet gefchreven als of gy
klaerheid Gods aenfehouwen , erfden dood en duyfter-de waerheid niet en wifte , maer gy weetfe, en gy weet, niflè door dat leven en luft des geefts gevoelen en bedat geen logen uytter waerheid komt. Eneenweynig
vinden, eer wy van herten wederom des vleefches ludaer na : en de fel vige die gy ontfangen hebt, blijft by u,
llen, eygen wijsheid , eygen wille , finlijkheid en goeten gy en behoeft niet dat uyemantleere, maer gelijk dunkentheid mogen afgaen, haten en verfaken, en in
ude felvige alle dingen leert, fo ift waerachtigenhet Chrifto recht na den geeft mogen levendig gemaekt»
is geen logan, fo fy u geleert heeft , fo blijft haer by. met een nieuwen geeft of levenden adem Gods aengeSiet de waerdige en Godgeleerde Joannes fchrijft hier blafen of aengegeeftet werden , die den doot te niet
tot den warenChriftenen,die met denGeeftGodes gefal- doet, niet buy ten ons, maer in ons, de welke uyt dat vervet zijn , waer van fy ook Chriftenen genaemt werden,
fontlijke leven en luft des vleefches herdat fy niet zijn die altijt leven en nimmermeer tot de derffelijke
komt : wy moeten eerft tot niet ondergaen , eer wy tot
k-.-nniflè der waerheid komen, maer dat fy van den
komen, en wat worden mogen
Geeft Codes geleert en in alle waerheid geleid zijn, fo den opgang wederom
dat !y niet behoeven dat yemant haer Ieére, wetende by God eeuwelijk: in den Hemel. Wy moeten eerft
darter niet meer dan een leermeefter is in den Geeft, na- reyti gewaflen en gefuyvert, den ouden Adam doden»
uyt■ befrneem etijk Chriftus Jefus dat woord en wijsheid des Vaders, en dat vuyïe ftinkende kleed der ongerechtigheid
trekken, eer wy den nieuwen Adam, dat reyncon-
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bruylofs-kleed der warer gerechtigheid mo- jtuurlijk gewafTen waren. Defe worden ook welgelegen aendoen : Wy moeten eerft de fondelij ke eerfte ge- ken by den vijgen-boom , die vol fchone bladeren ftont,
boorte des vleefches affterven , en den kinderen inder fo datlê ook fcheen Chriftus tot haer te lokken etrte beboosheid en nederigheid gelijk werden , eer wy de wa- driegen , maer als hy tot haer gekomen was , en vonde
re geboorte verftaen , uyt God van boven wedergebo- . daergeen vruchten aen, fo heeft hyfe van ftondenaen
ren, dat rijke Gods mogen fïen , fwijge daer in ibuden vermaledijt. Alfo fal'took met allehuygelaersgaen,
mogen komen. Want fo lange de menfch indeluften die als onvruchtbare hoornen fullen afgehouwen en in 't
des fondelijken vleefches en bloets en fterfFelijke ver- vuur geworpen worden , als Chriftus feyt. Hierom fo
gankelijke ydele wefen vercenigtblijft,fo moet hy buy- daer te voren geen affcheydinge gefchiet van dat q :adë»
ten Godes rijk en eeuwige leven blijven, en al wilde fo dat vleefch nietgeftorve^n wert , fo mogen wy de verhem God het leven en rijk der eeuwigheid geven, fo rijfenifle Chrifti van den doden niet gelijk werden , dat
konde hy 't niet ontfangen : want hy daer toe niet meer leven der eewigheid niet leven,dat Euangelium of geeft
bequaem is , dan een blinde om te fien , een kreupel om der genaden niet fmaken, en fo wy niet omgekeert, verandert, vernieut , en als kinderen werden , ja fo wy niet
te lopen , eeh doove om te hooren , ja als eea koe om
reyn
van
herten, werden , fo mogen wy noch God noch
Ce vliegen ? Want om dat Hemel en Aerde , geeft en
vleelch, als eeuwig en vergankelijk malkanderen con- dat rijke Godes inder eewigheid niet fien,maer wy blijven noch onder de fonde en alfo onder de verdoemenis
trarie Zijn , fo mag de menfch defe twee contrarie Heeren niet dienen noch aenhangen, hy moet deeeneof fe des Wets , en Chriftus heeft ons inder waerheid nocli
den anderen, een van beyden laten. Menfet geen nieu- niet vry gemaekt, gelijk hy alle den zijnen doet , die hy
we lap op een oud kleed, fey t Chriftus klaerlij ken, want in den grond des herten reynigt, en als een goed en expert Medecijnmeefter geneeft, ja als dat Lam Gods , de
het doch niet te gaer houden kan , maer altijd meer en
meer verfcheurt , fo dat het gat noch groter wert : men fonde des werelts in den grond weg neemt.fo dat fy van
giet ook geen nieuwen wijn in oude vlefichen, want die de londe, en alfo ook van alle opfpraek en befchuldirge
vleflchen door de kracht des wijns breeken en den wijn des Wets door Chriftnm vry gemaekt zijnde , tot den
ftort uyt. Alfo lange onfen geeft met den ouden menfch eynde des Wets gekomen zijn , welke is (als Paulus feyt
of kleet der ongerechtigheid bekleet blijft, fb helpen en klaerlijk betuygt i.Tim. 1. de liefde uyt een reyn
daer geen fchone nieuwe lappen der uy tterlijke werken herte (merk doch aen lieve broeders) en uyt een goede
toe, want onfe geeft daer door niet beter wort, maer al- confcientie, en uyt een ongeveynft geloof , en daer na
tijd meer verdorven, omdat fodanige werken buy ten een weynig : Maer wy weten , dat de Wet goet is, fó
de liefde en buyten God gedaen, den menfch ftout en wiefè te recht gebruykt , wetende dat , dat den rechthovaerdig in den geeft en een verachter zijns naeften veerdigen geen Wet gegeven is, maer den onrechtveer-»
maken. So lange ook die vleffchen, dat is onfe herten digen en den ongehoor famen , den godlofen en foninden geeft niet vernieut en zijn, fbkonnen wyden daers.
Dele werden alleen van die Wet aengefproken, benieuwen wijn der genaden Godes in ons niet behouden: want die wijsheid engaetnietineenquaetwilli- fchuldigt en verdoemt, maer de rechtveerdige en opge ziele, noch en woont niet in een lichaem dat die
rechte Chriften niet,die in een reyne en vrye confcientie
fonde onderworpen is , maer vliet die geveynfde. In voor God,en den menlchen wandelen in alle heyligheid,
furama dat quaed moet eerft van ons genomen wor- gerechtigheid en waerheid, hebbende een lurt in de Wet
den, lal ons het goede waerachtig befchijnen, of des Heeren,fo dat haer de Wet of de geboden Godes(al*
fullen wy dat ontfangen mogen , maer wie dat felf- Joh. feyt ) niet fwaer zijn , maer een licht pak en gede boven het goede verkiefende by blijven wil , fal
makkelijk jukChrifti door de liefde in haerder herten
Chriftus niet tot den leven en glorie , maer tot een geftort. En overmits dat fy van Chrifto leeren dat hy
dood en verdoemenilïè zijn. De duyfternrfle moet im- fachtmoedig en ootmoedig van herten is , wiens voetmer eerft weg, fal het licht lichten. Alfo moet ook de ftappen fy navolgen, en wandelen gelijk hygewandeït
ibnde den ouden vleefchelijken Adam eerft fterven heeft, en zijn als God in de wereld , alsde felfde Apoftei
en begraven zijn , eer de gerechtigheid toekomen en feyt, want fy zijnen beelde dragen en uytdrukkenin
de nieuwe menfch in hem verrijfen, en eer hy tot haren ganfchen leven , en fchijnen alfo als grote lichten
«en nieu leven opftaen mag. Ift dat het quaed faed, in defe wereld,gelijkPaulus leerden laten alfo haer licht
dat gefaeyd is, als Chriftus, Jeremias en Eldr. feg- fchijnen en lichten , voor de menfchén , op dat fy hare
gen , niet omgekeert en de plaetfe daer dat bofe goede werken mogen fien en God prijfen die in de Hemelen is, doen alle ding fonder beveynftheid en eygert
gefaeyd is niet weg en gaet , fo mag niet toekomen
beroeminge,
fo dat fy aelmifle gevende haer flinker niet
dat met dat goede gefaeyd is- Want dat goede faed
4, dat onder 't onkruyt of doornen valt , dat wort ver- weet wat haer rechter hand doet , en vermogen 't alles
ftikt en brengt geen vruchten voort. Daerom de Prop. in den genen die haer fterk maekt , als Paulus feyt, en
fpreekt, wilt niet fayen onder den doornen, maer ver - hebben de liefde in haerder herten uyt geftort door den
nieuwet uwe akkeren, te weten, uwe herten. Daer- Heyligen Geeft, fonder welken geen menfche of Engelom ook Chriftus fpreeckt tot den Pharifeen en hypo- fe tongen , geen gelove al konde men daer door bergen
criten , die hen alleen met een uyterlijken fchijn la- verfetten , geen aelmifle geven , noch dat lichaem te laten benoegen. Mat. 1 3 . wee u Schriftgeleerde en Phaten branden , geen propheteren , noch geen andere gaven ons yet mogen baten , al ift dat wy in zijnen name
rizeendie
, daer reynigt dat buytenfte des bekers en
des fchotels, maer van binnen zijnfe volroofs enon- al hebben gepredikt , en gepropheteert , al hebben wy
matigheids, gy blinde Pharizeen, reynigt eerft den in zijnen name de Duy velen uytgeworpen, en vele
beker en fchotel van binnen , op dat ook dat buy- wonderlijke tey kenen gedaen, fo ift al niet fonder dió
tenfte van defen ook reyn werde. Wee u Schriftge- oprechte liefde, die ook tot onfe vyanden en vervolgers
leerde en Pharizeen gy hypocriten , want gy zijt moet ftrekken, fonder die liefde zijn wy niet dan een
gelijk den gewitten graven, die van buyten fchoon klinkende metael en luydendebelle, en wy fullen ten
fchijnen, maer van binnen zijnfe vol dode beende- laetften moeten horen : gaet van my gy quaetdoenren en aller onreynigheid.
ders, ik en kan u niet, en moeten alfo met den dwalen
Hier uyt magmen lichtelijk verftaen, dat het niet ge- maegden , om dat onfe lampen , dat zijn onfe herten
noeg fy, dat wy van buyten heylig fchijnen , maer dat geen olye der liefden en brand des geeftes hebben , buyhet nerte van binnen eerft moet vooral gefuyvert zijn :
ten de deure der genaden Godes gefloten blij ven, daer
want na dat den boom is goed of quaed , fegt Chriftus, voor u en ons allen, de genadige en barmhertige God
daer na zijn fijne vruchten, den boom moet in den wor- onfe Vader wil behoeden door de liefde en verdiende
tel goed zijn. Maer de vruchten die niet uyt een goeden Chrifti zijns Soons , in de kracht en werkinge des hièyli*
boom wallen, maer fchijnen alleen fchoon van buyten, gen Geeftes, die onfe herten altijd meer en meerwjl
zijn gelijk de appelen die daer wallen aen de doode verlichten en onfteeken , met den brand zijnder GodlijZee, daer Sodoma en Gomorra vergangen zijn, die feer ker liefden tot grootmakinge zijns Heyligen en aenichoon ( alfmen fey t ) fchijnen te wefen, maer alfmenfe biddelijken naems inder eeuwigheid, Amen.
op doet, fo zijnfe vol met allche fonder eenige fmaek.
Dithebbe ik mijn hertgrondelijke lieve broeders in
Of fy zijn gelijk die appelen,die aen eenen boom gebon- den Heere , met den korften van dat waerachtige en faden zijn, en fchijnen van verre offy uyt den boom na- lichmakende gelove, werkende door de liefde, met
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ringe des levens van God en zijn woord fpreekt, predikt
getuytmy
ngemoe
forhij
en,
en leert. Gelijk ook de Apoftel Paulus leggende vereneiTe&
n
Zijne vruchte
maent: leert en vermaent u onder malkanderen met fanget, willen door Godes genaden fchrijven. Welk is een
londerlinge gave, werk, en kracht Godes, fo wie in hem
gen :en tot den Galaten, door de liefde des geefts dient Cal *.
alle
gelooft en hem betrout, dié word daer door van
malkanderen: te weten een '/gelijk met die gave, die^^s.
tonden, van een quade confeientie, van de droefheid des hem de Heere gegeven heeft. Die getrouwe dienaer
herten , van alle verderfFelijke dwalinge , van de duy- Mofes heeft fich niet bedroeft, noch benijt , noch
fterniflè zijns verftants, van alle de macht en geweld des verboden den genen die hem aengebrogt worden , dat
Duyveis , verloft , en rotter genaden , gerechtigheid , fy propheteren konden , maer wenfehte en woude wel
waerheid, troofr en tot den rechten lichte gebracht, dat (alshy feyde) dat alle dat geheele Ifraël propheteeren
alfovoortaen God onfe macht is , en wy niet in ons fel- konde: ja dat meer is de Apoftel Paulus verblijde fich
ven maer in hem leven, en dat hy in-ons alles doet en ook in zijn gevankenifïè,datChrifti naem na den vleefch
fpreekt. Dit gelove ( als Johannes feyt i. Cap. ?. ) is alleen verkondicht worde , alhoewel hét gefchiede uyt
onfe victorie, 't welk de wereld, dat is de begeerlijkheid
des vleélches i luft der oogen, en hoogmoed des levens haet en nijt, op dat fy zijne banden twaerder maken
mochten: hoe veel te meer foude fich dan die heylige
bloed
't
in
herten
onfe
reynicht
en
heeft,
nnen
overwo
e
Chrifti van allen fonden door de kracht en werking Paulus verblijt hebben, dat yemant Chriftumuyteen
des heyligen Gecftês. Dit zijn altefamen fèer grote en vuurig eenvoudig herte hadde geleert te kennen na den
machtige werken Godes door den gelove , Waer af des geeft , om daer door een nieuwe Creatuur te worden >
menfehen uatuure , vernuft, kracht en macht geen ver- daer 't oude is vergaen en alles nieu is geworden, als
ftand heeft, weet en kan ook alfulke hoge en grote wér- Paulus leert, daer hy niemant na den vleefch meer en
ken niet doen , dan alleen de hoge, fterke en heerlijke kent, ja Chriftum ook niet, al ift dat hy hem te voren alhand Godes dié daer is almachtig en alles overwinnen- fo gekent heeft, als een poorteof deuretotGodden
de in zijn gelovigen : want hy groter, fter ker en gewel- Vader, want het vleefch en baetniet, maer die geeft
diger is, die in ons woont (als de Apoftel feyt ) dan die maekt levendig , waerom hy ook na den vleefch (alshy
in de werelt is , namentlijk de Duy vel, een Prins, Vorft, felve feyt) van den Apoftelen mode weg gaen uyt haren
en Hooft des gantfehen werelts die in der boosheid ge- oogen: op dat fy denTroofter den heyligenGeeft mochten ontfangen. Het welke alfo mijn materie is geweett
fielt is, die daer heeft zijne werkinge in alle kinderen
in mijn predikatie tot Naerden gedaen , waer van ik van
desongeloofsen derduyfternsrTe, &c.
u luyden nu befchuldigt worde als qualijk geleert te
Dit is(als
op 'tikkortfte
mijn verftand
grond
en meninge,
welke
niet twijffele)
met , de
getuygenifle
der hebben. Och broeders, lieve broeders , fiettoewatgy
doet. Al ift dat gy de hoere haet , dat gy niet en ftrijdet
heyligen in de ganfche fchrifture over een komt, 't welk tegen dat Lam. Siet toe lieve broeders dat gy uwen <T<A, 46.)
ik op zijnen tijd breeder verhope te verklaren. Waer
van ik niet alleen niet begeere afte wijken door Godes broeder niet en blameert, laftert enachterklappet,noch
genaden , maer ben ook berey t om defe Leere , goed, geen achterklappers horet , als ons de heylige Schrifture in vele plaetfen daer voor waerfchout , onder allen
eere, naemenfaerateverliefen , perfecutie te lijden , ja
dat meer is , mijn fterffelijk lichaem in den dood over te feggende Proverb. 14. En vermengt u niet met den achgeven. Welke gaven ik niet verbergen kan noch moet,
terklap erswant
,
haeftelijken fal haer verdervinge koovermits de fententie Chrifti , diehy fë van den tragen
men. En betuynt u ooren met doornen, en wilt een qaaknecht (prekende, die zijn pond in der aerden hadde be- de tonge niet horen, en maekt een deure uwen mond,
graven, maer moet dat felfde uyt de kracht mijns ampts en floten voor uwen ooren. Ecclef. 18.
Och dit gebrek is fo veel en fo groot,en wort fo wey«
en der liefden een yegeiijk openbaren en mededeelen,
fo wel heymelijk als openbaer na dat het te paffe komt, nig beftraft , hoe wei die achterklappers, als Paulus fegt
en de Heere genade geeft , acht hebbende op het exem- Rom. 1 . van God gehaet werden. En fo het yemant onder u van my gedaen heeft , die mach hem felven kenpel Jerernie, dewelke om de getuygniflè des Godlijken
nen. Ik vergeeft hem van gantfeher herten , fo het hem
woords geworden was eenen yegelijken toteenfpot,
en daerom zijn officie wilde nalaten : Maer des Heeren van gantfeher herten leet is, en bidde ook van herten
woord is hem geworden in zijnder herten als een bran- voor hem , die my quaed voor goed doen , en van my
dende vuyr, en belloten in zijn gebeente: om welke achterklappen, omdat ik dat goed is naevolge. Want
oorfake ook Paulus fprak : wee my fo ik niet en Euan- ik niet mijn ey gen eere en glorie , maer des geenen alleen foeke, die my lief heeft , en heeft my verloft en gegelifere. Hoe (oude ik dan konnen laten dat Chriftus
my gebiet, en daer zijn Apoftelen my en alle Chriftenen rey nigt uyt liefden van alle mijne fonden , door fijn getoe venmanen 1. Pet. 1. feggende : Ghy zijt dat uytvernade inzijnen bloede. Heeft yemant wat op my , 't fy
koren gedachte, dat Koninklijke Priefterdom,dat hey- inder leere of in den leven te feggen , dat voor God niet
lige volk , dat volk des ey gendoms , op dat gy verkon- beftaen mach, hy kometotmy en fpreeke iny vrymoedigen fout de deugden (merket doch aen lieve broeders) dig en vriendelijk in broederlijke liefde aen,hy vermane
des genen die u geroepen heeft van der duyfternifïè tot my lieflijk, hy fal niet dan liefde , alle vriendelijkheid en
zijnen overwonderlijken lichte: hoe foude ik zijne gelatentheid , en fachtmoedigheid aen my bevinden ,
deugden of gaven konnen verbergen, daer my de Apo- hy gebruyke fonder alle partyfehap fchriftmatige reden, hyfal my in aller ootmoedigheid tot alle waerheid!
ftel toe vermaent om te verkondigen? en daer na cap. 4.
Vermaent hy eenen yder, feggende: deeenedieneden berey t vinden. Maer die twee mannen van u aen my
anderen, een yegeiijk met die gave die hy ontfangen gefonden, hebben heen fchriftmatige reden gebruykt,
heeft , als de goede huy shouders der menigvuldiger ge- maer hebben Adam en Chriftum, Vleefch en geeft, ja
naden Gods. Ift dat yemant fpreke , die fpreke als Go- Chriftum en Belial, den Tempel Godts met den Afgodes woord,hoe foude ik dan die reyne gave na mijn verden het
, licht met de duyfternifïè te famen vereenigt.
mogen en beroeringe des geefts konnen verbergen en En noch dat meer is, heeft een van hen beyden hem felven genoegfaem bekent een flave der fonden te wefen.
ftilfwïjgen/en niet veel meer mijnen naeften , die 't uyt
reynder herten begeeren en yverig na dat befte ftaen, Want hy feyde dat hy niet een uure noch ogenblik fonder fonde konde leven, waer van nochtans de gelovige*
daer mede in alder eenvoudigheid dienen. Och broeders fiet doch wat gy begint,de alderhoogfte ift die met als voorgaende genoeg verhaelt is , door 't bloed Chrifti
zijne vier vlammige oogen alle herten doorfiet , die alle verloft zijn. Laet ons dan fonder alle fchalkheid en beding tot zijnen tijd recht oordejen fal , die weet dat ik veynftheid onder malkanderen als kinderen Gods , als
niet en foeke eenige fcheuringe of partije te maken, kinderen des lichts en des daegs met een brandende liefde tegens malkanderen ontfteken zijnde, alle vrede,
maer zijn woord (dat geeft en leven is ) allen menfehen
tot zijnder eeren,daer 't in eenige predikatienof famen- eenigheid en liefde na-jagen , fonder welken niemant
fprekinge te paffe komt te openbaren,en niet te verfwij- God behagen mach. Laet ons malkanderen in de liefde
gen fo lange de mond open ftaet,en die tot zijnder eeren dragen, gelijk Chriftus met zijn Apoftelen en met ons
mag gebruyken, en dat fonderling om de beloften Chri- gedaen heeft. Laet ons malkanderen niet tergen of verlb, daer hy fegt : daer twee of drye in mijnen name ver
bit eren, en malkanderen niet verwerren met onnutte
gadert zijn, daer fal ik in 't midden van haer zijn. Daer ' difputatien , maer opnemen in der liefden, en laet de
is Chriftus in 't midden, daermen met vuuriger eenvou- I liefde en vrede Godts de overhand nemen in onferherdi-rer herten fonder alle partije tot ftichtinge en bete- ten, dat wenfche ik uyt het binnenfte mijnder zielen.Dit
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u$/ pïantingebanb2eeöc/ lieföeengoötfaligljeiDDe^ Den DaDbcn Doen Dalen Denboo2noemöcn^aftftium/
quaem en nut toare. ^Daer toe fp eenige upt Den ijaren toefenbe een p2eDiftant ban Daer gefintljeib/ tegen Den
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ban Der gemeenten / bat elft na bermogen öier en Daer een p^oebe te Docn/fo fp lieten berlupbcn/ban fo lp ber*
fouben omtan/ Docïj in 't bernemen ban Dienfon* flont toel geDeel toilben Douben/fonber eenige toetteu>
Derlinge acljt fïaenop'tgctupgeniöban IjemDiemen fte beroeptnge ber fterftcn-raeD / Doe toel ttoee ban hm
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LSak.
Dit heb ik dus in 't kortfte aen u mijn lieve broederen
Willen fchrijven. De almogende God wil uwe herten
tot fijnder kennifle meer en meer verlichten , en geven
u zijn Godlijke wijsheid , welke niet komt door de wetentheid des letters alleen , maer door dat Godlijke levendmakende woord en kracht des Heyligen Geefts, ir
een nederig gelovig gebroken herte, als David fey t , die
verborgentheid des Heeren is onder den geenen die
hem vreefèn, en zijn verbond Tal hy hen weten laten :
want dele brengen dat Godlijke licht totter fchrift, den
Geeft tot de letter, de hemelfche waerheid tot den beelden, en den Meefter tot zijn werk , om dat fy van Gods
Geeft gefal vet en geleertfijn. 'Twelkons allen gunnen
•wil dat eenige eeuwige waerachtige licht des werelts,
de waerheid, wijsheid, en 't woord des Vaders Chriftus
Jefus , de eeuwige en eenige Sone Gods geprefen en gebenedijt in der eeuwigheid Amen.
Hieronymus Hortenfiur een veracht en verworpen
Dienaer van u, maer door Chriftum van God in genaden
aengenomen. 1582,
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gazn/ om 3ijnen laft af teb?ag
enbopp
fien
:
ban Hit toert bp be iBagifiraet niet aengenomen*
<0aerften$ b2icf te bo?beren / geujB fp beben / ban be
€sLpit^pn toilbe öenïupben geen anttooo?be baer op <©it alles? Bebben bte ban'tCfafftëaenbeneberften
feggen/ nocB ooft geen noppe nocB letture ban beg ^onopober gefcö?eben/ begeerenbebatBpinbefafee
<©uerften$ b?ief geben / fepbe alleen bat Bp toift toat met ben eertten toilbe boo^ien/ ennabeBo?enreme?
laft öp öabbe ban ben <©berften/ baer öp Oem na bieren/ en bat bu$ te meer/ om bat bp ben 2&urge*
meenbe te reguleren/ en fobe25o?gemeefler fepbe te- meefteren toel ronbelijnigefepttoeBt/ fp toilbenobec
gen Hm Capitepn bat öp Oem baer in fo berbe niet be- bit toerb B^n re^reren aen be tegentooojbige Boge <®z
Öosfbe te uxehert/ fp?aö be hopman baer op/ bat fjp berBeib/ fp ttotjfelben niet of BP sonbe upt bien toel
geen ïïttptfjcïaer toa^/ 6p foube 3ijn eere betracDten berjtacn ban toat importantie be fabefp/ en toelfte
tot ben leflen bjoppel 5ijntf bloebjs / öp öabbe met CB?itfeujfeen emfl be felbe berepftBte/ enBoenobig
fjenlupben raetö te boen / fp mocljten toel ban Bern bli^ 3tjne tcgentooo?bigBeib binnen ber felbe ftebe toare/
ben. 3M iBagiftraten bzefenbe oberfulnö boo? moep* ombataccibentCB?ifïelijb teremebieren. ^efemtfs
ten/ bonben raetfaem ben ^ebibantboo? bien ^on- fibe toag onbertcbent bp feenricujef »onibe$ ^efejef/
bag niet te laten pjebinen.
en pafcafiuief ïsaersf Scriba in bier bergaberinge.
3©olfa*
Itier boo? iö benttoitt meer en meer gebiaffcöen/ ^©it bier alfo onttteefeen 3ijnbe/ toert bafï ban allen
bantenaengeblafen/ fobatbenttoiflbagelöbss groter
tointe'fó ben Capitepn 3JMf£toinïïel fcözeef oon ï)eftigeb?ie
fftjjnben
een U©'bmam ben «aberften/ machte befabe feer quaeb / alö toert/ onbcrtuffcBen lieten be 25ucgemeefleren en
tnfien of baer grote periculen boo? Banben toaren / toant Bp t!IBagif}raet niet ben boornoemben 3|abftium team=
&6üop. fefpeef uptbnihbelijh bat be ^apijlen be Boofben feer meren / bat Bp met 3ün ^2ebibatien fóube booitgaen/
opHaïten / en Hat ben ^ebibant groten aenBang gelijfiBpbebe/ niet tegentiaenbeBet feïfbe bpben <©;
hrecg / bat \p fo2gbe bat ^auèius 3ijn lanbfman gjan beeïten ^onop Bent berboben toasf. «©aer upt gebolgt
ban Hcpben binnen iBunfler foube bolgen/ of Bern ie? bat be boo?noemben Capitepn UBarten ban wolf$; j»«wm
mogehjü boo? ben baber of foon foube optooien/ be- toinbel aen ^onbBeer ^ieberin ^onop ben 3.3^**»
geert baerom bat Bp Hk falie bp tijbt^ toil bp ber Banb cemb2té toeberom feer Beftig fcB^cef/ bat Bet meerSJffi?'
nemen/ toant Bet binnen ber ftab feer beö?óejïöHen ban tijb toaö bat BP pcrfonelijh binnen Itaebenblibff^-frwri
guame/ alfo ben noobfulb^berepfcbte/ toant/ fcB2pftö«om *«
fïont/etc.
^>ie ban be ücrnenraeb Bebben 00b Baer BlacBte Bp/ fp to02ben alle bage £erner/en toie Bern eenjj Boojt *onop*
W B^eft Bp getoonnen/ en feggen Bp gaeter recBt met
gebaenaen
Clafjfiov 'ttoelbbaeroptotCncöup(en
meenbe Bet
te bergaberen/
om te befïupten toat fp boo? fonber pemanb te ontfien / en baer ig een geloop al
Bier in boen fouben / en mibbeïen te binben tot reme- toaer be pau$ ban «omen baer felf# gebomenom
bic ban fuUW tottoelften epnbefpbenboo?noemben ajïaet upt tebeelen/feggenberonbupt/tenfalberniet
^aèötum tot €ncBupfen in 't Claffe ontboben / maer beugen of be geufen moeten ter poo?ten upt/ toaer
Bp
ereufeerbe berfocljt
Bern op baerom
't berbob batfe
ban be
<®becBeib
/ fcB2öftBP/
(bit toag ben
3&ebcnbUIt/
fouben
toillen ban
al- ban
ban Bet
Cafleel ) öat
ben Kijftopb
recBten ïïoerbinb
i& Caftelepn
€n ^afebtU!effcB2tjftBp
begint
ban
öCingeinbenifTe
te ber*
baer bomen/ 't toelft beiBagiftraetbaniBebenbltH
Balen
batter
een(Cp?an
té/
bie
Bent
Betp2ebibentoü
bcrflacnbe/ Bebben albaer gefonben Bare ftab#-bobe/
met bJicbcn ban crebentic/ begeerenbe batBetClaf- berbieben/ maer betoijle BP ban beiBagiftraet be*
fiö albaer toilbe bomen en Bare bergaberinge Bouben / roepen toag/ toilbe Bp recBt boo?tgaen fonber pe?
op Bope bat be fahc in b?untfcBap foube mogen albaer mant te mtjben/ al foube Bp baerom moeten lijben:
ten beden afgcfömbclt toecben/ baer op fp albaer be^ fomma / fcB2ijft Bp / Bp fegt toat Bern boo? be» monb
antiercn bacgs gebomen 3tjn: maer be fane iöbaer bomt: ban fo gp perfoonlnhguaemt foubet toel ten
boo2metgcboluen/ maerbe,rergertgeto02ben/ toant beften bomen/ maer Boe gp langer toaefttet/ Boe
Hie ban Bet ClafTrê enbedBberBeibljebbenbenanbe^ 3P meerber aenljang ferggen/ ja bc poeren 1beginnen
ren niet bonnen berfïaen/en3ijn bett eeeftenbag ge- te lupfleren/ toant fp meenen bat&PSanfc&êapitt
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ti$/ f* tmb&CÏt ban bp Qtttitefot tOC p?atcn. <DC meefte j Edele Erentfefte geftrenge Heere , u E. In zijn God^apiften Dte eettijÖüJ teöettDen2502öemce(let:cntoaï lijkebefcherminge tot wel varentheid der gêmeener faken, en fonderlinge der rechter Euangelifer waer heid
ren/ fijn mi met ben anberen eeng/ ja nijgen en bupgen
tegen ^abbiug altoaerDP Daer<0ob: bi# €bcle wille aennemen. Datum Leyden in onfe vergaderinge
Igeer toaebt niet langer / op bat Det niet te lact W etc. den 16. Decembris 1584. Onder ftont u Edele dienit3D002 Dit Deftig feïpijben en mebe bat op bennacm willige die van den Kerken-raed tot Leyden , en in
ban 3i)n €rccllentic en bie ban ben föabe ban ,&tate haerder aller namen, en was onderteykent Mathctur
gecommitteert tot bc regeringe ban be gennieerbe P 'fatevoet , Dienaer des Goddelijken woorts, Thyman
I&ebeelanben aen ben boo2noemben ^>onop gefeild Jacobfz- ouderling, Jacob de Rae ouderling. Hetopben toatf / bat (p berftaen Dabben bat binnen flBeben Ichrift was , Edele Erentfefte Jonkheer Diederik van

blift fefeere ttoift ter oo2faRcbanbe$2ebihantenop;
gcrefen toare/ toaer boo? tocl groter inconbenienten
foubcn mogen ontftaen/ en beftab licbtclijb in bc#
bpanttf Danben mocDtegerancn/ bp foberremenin
ttjb0 baer tn geen goebe 02b?e bebt (tellen. <§o bcgeeeen en amptf-Dalben ojbonncren fp bem bat Dp op au
le£ goebe tocficDt fonbe nemen / en ftilftë albacr 02bott;
neren atë ïjp fonbe binben nobig te toefen tot conferba^
BerrufJ tte ban be boojnoembe ttab / etc. &o i$ be boo2f3 &&
nop bejS anbecen baegö ben bierben <®ecemb2té bin*
enbaft / nen Ifêebenblih genomen/ en beeft ben boo2f5^ab;
Dêrïötmj fetum opentbjb gebangen genomen / bit beeft baer*
ien©Mt*om be fabe nietgebetert/ toant niet alleen beiRagi*
f'J*ti°!n,flraet ban jüjcbcnblib: maer oon bic ban jHepbcn bit
JJJ, fcerauahjb genomen Debben. <#ob Debben bic ban be
i&erbenracb ber ftcbe Scpben Daer bk# feer gebelcDt/
en bcrDalben aen ben boo2tiocmben ^onopgcfcD^cben befen nabolgenbe b2ief.
E Dele Erentfefte Jonker , ftrenger Heer Overfte , wy
gebieden ons dienftwillig in uwer Edelheids goede
gratie ; Biddende dat uwer Ed- defeonfe intei turbatie
ten beften willen nemen, fonderlinge dewijledcgrote
nood ons daer toe is dringende : want Edele Heere,
©Ubecith wy hebben verftaen met droefFenifTe onfes gemoets,
£onop. hoe dat het uwer E. heeft belieft gehad onfen getrouwen medehulper en (eer weerden broeder D. Magiftrum Petrum Hakkium opentlijke fchandale door verftri&e verfekeringe hem op den 4. Decembris wedervaren aen
, te doen : daer door niet alleen zijnen perfoon,
maer ook wy felver, en ten voorften mijne eerfame
Heeren des Magiftraets defer ftad Leyden, (als door
wiens bewillinge hydien vanMedenblik ophaerernftelijk verfoek en geduurig aenhouden, vooreen tijd
ïang leenfgewijfe is gegunt geworden ) daerenboven
ook onie vreedfame en hem feer lief-hebbende gemeente fijn geoffenfeert , ja ook aen hare reputatie en
welftant feer geinterefleert. Te meer de felve Hakkius
fuftineert en hem overbodig ftelt klaerlijktebewijlen
hem fulks tegen alle behoorlijkheid , ja ook geweldiger
en tyrannifcher wijfegefchiet te zijn, alfodat hy, mitfgaders de Magiftraet der ftad Medenblik (tot welke hy
hem als zijne meefters in dit ftuk refereert ) voorgenomen hebben haer fulks te beklagen , voor den genen
het fal mogen komen te competeren , waer uy t wy dan
merken dat grote fwarigheid en opentlijke fcheuringe
in dek gemeente, als wel te beduchten > meerder inconveiiienten tot groten achterdele der ware Religie
foude mogen komen te rijlen. En om fulks voor te komenfo( veel ons mogelijk ) hebben wy niet konnen gelatende
, Dienaren des Enchuyfeflenen Claiïïs (als die
uwer Edel. hier toe gemoveert hebben, gelijk genoeg
uyt uwe eygen fchrijven blijkende is ) gelijk wy ook
uwer Edel. lelver mitfdefen na uytwijiïnge onfes dragenden ampts vermanen , om op middelen bedacht te
fijn , waer door de fake in den eerften beginne geholpen
jan Den
Kcrfcencatb ber.
ftaüEcp
wn aen

Sonoy, Krijgfoverfte over 't Regiment des Noort -Hollandfen quartiers , onfen gunftigen en gebiedende Heere, Alkmaer, of daer zijn Edelheid te vinden fy.

<De IBagiftraet ban iBebenblilt öoubenbe Den feer
geoffenfeert in tuft fane/ l)eübenbe2502gemeefteren
en ben ,&ecretarté ban iBebenblia gecommitteert/ (Foii8>
om te repfen aen be Staten ban ^ollanb om öare
lilacbten baer ober te boen / en te berfoelten reparatie
ban 't gene gefeïjiet toaö/ mibbelertiib foljabbenbe
Staten ban J^ollanb al eer bieban^ebenbliftbaec
rjnamen / gecommitteert geljab ben Baetf Ijeer !B>e1ler ^ililae^ Camerling / en tëTDomag (Comaf3 2502^
gemeefter ban ^aerlem/ ojtt in öet $002ber-fjiiartier
tegefeïjiet
renfen/ bja&
en albacr
te informeren
op 't geneftlacïjten
albaer
^efebenDabben
bepber partijen
aengeljoo2t/ en toaren toeberom gehomen alö be
boo2f3 45ebeputeerbe ban iBebenblift Dare blacDten JJJw
fonben boen / be toelfec oberjfulftiBf mebe ontboben toer- ban mt»
ben/ enbebenbiebaniBebenblinijarefelacDten: niöbenbnh
bat ben boo2fcD2eben <©berften^onop albaer in Dare ^"ï"
flab toagf gehomen atë in een bpanbïijbe ftebe/ tn^Sf
Daer groot ongelijh / bracDt en getoelt gebaen / baren aen 6e
&2ebïnant W fpom rnlte en b2ebe in be flab ban bie f tar«"
banXepbengelecnt en met grote moeptenberftregenfay •
Dabben / fonber eenige rebene^ebangen nemenbe / en
Daren name / fame / en eere boo2 fulliö berobenbe / en
op 't Cafteel Caflelepn
bolö ftellenbe:
toasf
titn
boo2nomben
€o?neliöbanbangcln&cn
ttijftoijli
albaer
mebe genomen / en 3ijn blacDten ober ben boo?f3 ^o^»
nop boenbe/ berfoeftenbe bepüt be flab en ïlnftoijft
al0 Daer te trou en bjomelüb in befetijben gebogen
Debbenbe/ toeberom in Daer eere geftelt en gerepa^
reert te toerben. 5^e Staten be boo2f3 hlacbte geDoo?t
Debbenbe/ bonben goeboobDetrappo2tbanbeboo2^
noembe CommifTariffen te Do2en / befe Debben bc faftc
berDaelb tot boo2bele ban ben boo2noemben^onop/
befUiptenbe bat beboo2f3 ^ononDabbe gebaen fitlhtf
Dp antpt^Dalben fcDnlbig toao te boen / om te boo2bo*
menmeerber enftoaerber inconbententen/ bie appa^
rent feïjenen/
bat Dp op00b3tjn
't gcenc
gem gebaen toaö/
niet
Dabbe gebaen
epgenüp aut02itept/
maer
0002 la|t ban be «öbciljept tot conferbaticfobanber
(labal5Sban be Religie, ^iebani^ebenülibtoeber?
lepben eenigfinö ber CommitTariffen feggen/ maer
fo Den geb?aegt toerbe toat fp begeerben en berfoebten
tot berbeteringe Daerber eere en auto2itept/ fepben
batfeteb?eben fonben toefen bat %ibbiuiS3ijnaenge^
nomen tijb ban bier maenben mocDtc albaer fijnen
bienfl b2p onberDinbert bocn/te toeten toat aen fijn be*
roep ban +. maenben noen retf eerbe / bolbienen/ toacr
na fp bem toeberom fonben laten gaen betoijle bc herbenraben ban Henbcn Dcm ooh niet langer toilben laten albacr bliiben. JBaer na be peeren Staten lak ban
IBcbcnblife Debbenbe boen bertceftlien / ben boo2f5
Commiffariflen baediebee abbijö afgcb?aegt Debben/
W baer op geanttooo2t Debben onberanbere langere*
benen tot intïiftcatic ban be fabc ban ^onop / bat aen

mochte worden, 't fy dan door u Edel. defenne en betoog van wettelijk geprocedeert te hebben , of anders bC ailtOritept ban ben b002noemben ^OllOp meeV ge*
legen toa#/bart aen ben 2502gemecftercn ban |ï)cben*
als uwe Edel. 't lelve met den voorfzKerken-diena
ren gemeenfamer hand voor raetfaem fullen vinden. blih/ en bat Denlnpben niet geraben bocDtc bannen
Daer toewy u Edel. alle vlijtigheid bidden te willen ^abbium Den toeber foube toelaten : ban bat men ben
aenwenden, op dat wy eenmael grondelijke kenniflè 2502gemetteren om b2cbe0 toille boo2 befe repfe fonbe
van der faken dragende , hier, in ons mogen quijten , als mogen toelaten/ batfe een dienaer npt ben flebcn ban
ons ampt , laft en officie mede brengt , fonder aenfien bc^oojber-iïuartieren of iiptBümftcrbam eni^aerlem
eeniger perfonen, gelijk dat behoort : en fonderlinge in foube nomineren/ W alöban bp ben berbenraeb en ge*
dele fake , gemerkt wy by anderen Kerken als voor fu- meente albaer foube beroepen toerben.€pnbclijb iö bp
fpsft van al te flap in gebruykinge der Chriftelijker ben Staten gcrefolbeert bat iKeefter looft beiBcn*

difciplme beruchtet fijn , daer wy nochtans anders niet nijn ïftaeb ban ^Ollanb/Ctl doctor ^ille |3enfionari0
foeken dan het rechte gebruyk van dien , tot aenwaflin- !banlfimflerbam fOUbdl toCl'bCU Qt fdtlben na Det|^032*
ge des gemeente Godes en der liefden tegen onfen nac- 1 ber-ouartier/om Ijen naber op bc faben te inf02meren/
ften, dat kenne God, die
en ooft tz repfen bp ben *#bcrtfen ^onop / en fien of
III. Deel. LStuk.
1
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w
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Het Negentiende Boek
(boe toel b:p gaenbe en herenöe ban b'cettftamer in
5#fe8«rt tó falie fontïcn nonnen atfo^crnijLöocrtöoct^ ö'anöer
ten lellen
't <0e?
retbtc ban) i0öptret
\)t öe met
fanc groot
fo berrcaenbonöenup
genomen/ bat
ïjp
op cautie juratoir en ftbcjuffoitontfïngenrov om in
een 2302aerö ïpp$ te gaen. 3ilfobfeft()popbeni2,
genomen öen i7.5feb2ua ZDetembJiö tot bo?öc neflclt ifDceftcr <j3ieliöbanöer
rein 3Nfe vefolutte toert,
■ *_rit 1^85
<0alle/ Éb?arjam ban Cleef/ cngianbaniKcteren/
©tcnacr ban niet te fuUenonttotjhcn ttpt öer tlaöt/ ofb^pljeib
Ticintf
«Dat
omtrent oefen tijö/ i.ö £etf tttf
nÉtrua
ban bten/ boo: en al eer be fatten öie ïjem te laftc gelept
13u?fr$ <0oölnnen toootftë/ öe toelne öe galmen ^a*
homt m .jjjöö rat öen jfvaufopfc in jictjcvöiiprs bit bte otoerge* too?öen/ geöetiöeectfouöenfyn/ en i^ alfo ttpt öege^
*°K* f« beeft / öte mt noclj al out m öe «©crefomtecröe ïtp banbentffe ontflagen/ctt gegaen ten Dupfe banUM^
iScöcrlan* gefongentoeröen/ tipt ©laenöc* ïtö ban ber «Mie boosnoemt. €nna öatljpalöaer
nm üji De' mm
ven tn Manö genomen/ en ijebbenöc bmnen öer feheren ti)ö / te toeten ober öe 1 4. öagert getoeeft toaö/
ötf; ett öatter niemant guam öie Dcm attttfeeröe of parttje
Dïiine,
«öouöe met ben 2302gemec|rercn aiüaertneentge
anö
25?aD
öte
e
öermg
beran
tourfen aebaö ban öe
toilöe mafeen / fo beeft bp gcraöcn gebonöen/ om ecn.ö
paopooften ge- tot ecnepnöe te bomen /aen öie ban öen <0erecDte te
en ©faefiöeren laas geballen/ toeiue n&öbo
cacttft* P?efenteren öe nabolgenöe reguefte.
rapporteert fijnöc tn ben lage/ ttföe
ffaeï laft gegeben te trenuen na Der *0öttöe / en albaer
©etrum^Datljeiiumtc Delafïen metfjem tetrebnen/
Heeren van den Gerechte der ftad Uyt- SÏJffl^j
en te compareren boo* öenftaöe ban &tatc/ en fo AEnrecht:mijnGeeft
in alder ootmoet te kennen Petrus nu^ aen '
/
toefen
motbt
in
öaer
mg
toepg
ligof
ontoil
ïp
re
ber
Dathénus
,
Dienaer
des Godlijken woords en der Chur- öen öec«ö
öat bPöen boo^noemöen «Datljemnmngoeöctoerfee*
furfteïijker Pfaltz-Raed , hoe dat hy meer dan negen m^311!^ ;
nerrtjetö na öen igagefonöeöocnfoengenup öen£>fc weeken
geleden, in den gerechte van Vreefwijk of de otieifie^» ;
geer
en
oanSa
al
toas
DP
/ ban
fitter ban tier <0oube
repjïna ©patten Opöe Cbeurfojfttnne païfgratomne/ Vaert , van Capiteyn Egmont tot Vyanen leggende bui.
öte alfüoe albaer toa£/ até «Douagtcrc ban il^eerc géapprehendeert en tot Vyanen gebracht is geweeft,
^enctn ban 2£>2fÖeroöe Darcn eerfien ttian/ aen öe fonderdat nochtans de felve Egmont eenige laft of bevel vim yemand, veel min van eenige wettelijke Overtoelue ïp (alfo lp lange tot J&cpöclbcrg inöe$alfrtj
heid gehad heeft. En fo u E. verftonden hare gerechRer
.
ft
jfe
£)2eöi
getoee toaö ) goebe fcenni öaööe Wl*
jPettifóW toaertöefenbe/ i$ ^onnBeec^elOjefljtban Cgmont
tigheid en jurifdi&ie die zy op de Vaert voorfz hebben,
©atöe
hier
door
gevioleert te fijtij hebben (fonder dat fy andetot ©pa-- capitenn alöaer in garnifoen ïcgaenöe/ genomen
re oorfake van zijnder apprehentie wiften ) by haer
inncnnamer/ en öeeft ben boo?f3 brieven fo aen den voorfz Capiteyn Egmont , als Ragrabjenum
Sr?' Petru
möenpaif
m «Dart
gearrefïceet / out ïjem te betden van State in den Hage refiderende , verfocht , datfe
anttooo?öen banfeenere guaöe gcrutïjten öicmen Qem
hem
in handen van u E. fouden leveren , om by u E. te
nagaf/ a# bat lp bem binnen ber tfeöe ban <0cnt
mt na bcOo:en ïjaööegeöjagen. <Debooif5 <Datl)e; recht geftelt te werden , volgende 't welke hy fuppliant
mts bier ban bertoonöerö sijnöe / en toagenöe na ?tjne alhier geremitteert is , en langen tijd op Hafenberg in
Coutmtfïïe om ïjem te app2eï)enöeren / fepüz generale verfekertheid gefeten heeft , fonder dat yemand gecompareert is > die hem fuppliant heeft willen acculèban't
eftebben/
om ben
Commtöfftet
ren bpanö
n/ ^aöerlan
te mogen
app?eöenbe
en teenbange
om ren , of geacewfeert heeft : Wel is waer dat u E. by den
öte te boen ttraffen na beröienfrc / en fo hartje; Rade van State , alhier feker articulen gelevert fijn ge\w$ ftcm b?aegöe toat lp op fiem te feggen $afc weeft , die tot óes fuppliants belaftinge fcheenen té
öe/ fePöe bat Dettt beel qttaöe gcrueDten na gege- ftrekken, dan verhoopt hy fuppliant de felve articulen
bentóeröen öte ïjv foube moeten beranttooojöen/ alfo beantwoort te hebben , datter geen materie is , orrt
öaer op ïp fepöe te teeben te 3tjn albaer teretbtete hem fuppliant langer in verfekertheid te houden : gelijk ook federtdat hy fuppliant zijn antwoort gelevert
ftacti/ foöaer petttant toare bit ïjem totlbebcftbnlötgen/ of met recöt aaifpxeefien/ öaer opöp bant- heeft gehad, met allen niet in zijn fake meergedaen
tatltnge aen ben uoccnocniben <£apitcpn geöacn is , fulks dat hy dienvolgende by u E. op den 1 3 . deler
maend, op cautie juratoire, en fidejuflbire, ontflagen is,
ïieeft/
entjsöen
alfoabonö
bten öatlj
anöcr
öe^ '$
ben/
tot tegen
albaeren geblc
enenalfobaegö
ttie- fonder dat ook federt die tijd, yemand gecompareert is ,
mant onatn W ïjcirt met retïjt aenfpian of eentg^ die hem fuppliant eenige ticht gedaen , of geaccufèert
fins öefbaevöe/ foï^I)pmetboo2toetenbanbepalf= heeft , niet tegenftaende al om kenlijk en genoeg gedigrabinnc oberaebaren op öe ©aert / in meemnge vulgeert is , fijn fuppliants apprehenfie, fulks dat io verre yemand ware die hem foude begeeren of willen acónt te repfett tta ber <©otiöc otn atteflatte te fjalen
ban öe pibpooften öte ïp albaer metöe 25o?gemeefle; cuferen, wel fouden gecompareert hebben , of behoren
ren gcïjouöcn fjaööc/ öaer ttpt lp meenöe ttèboo?f5 te compareren , als tijds genoeg gehad hebbende , om
cerucDten geftomen te j§rtï €gmont ftttftö bevne^ zijn accufatie te inftitueren. En fo dan volgende deler
tttenöe/ ïjceft eentgc btin 5ijnefolöatenobergefonöen ftads ordonnantie, men alle uytlandfen perfonen over
usf
©atijcn op bc ©aert/ öte benboo2noemben<Dat§emtm/ öie dwers nacht recht behoorde te doen, en datmen ook teSSS» aföaer opeittlijft atng toanöclcn/ toacDtenbe na öen ge ns alle gevangen fommarie behoorde te procederen,
tangen w boerman öaer ïp met na öer o3ouöe fottöcberrepfen/ ten minften van drie dagen tot drie dagen. Dat hy fupnomen/cntoeöerom gebangen genomen ï)ebbett/ ïjoe toel bat
pliant ook door u E. laft niet is géapprehendeert gem
benbe
nt
/
Cgttto
öaer
tic
geen
öif
baööc
ittrtf
enbcö
weeft j maer by den voorfz Egmont , privata auBorita©panen
Gebjatöt. binnen ©panen gebsacljt ^Dteban öptretï)t bit ber^ tt , en alleenlijk hier gefonden, uyt fake als boven , fonftacn ïjebDettöe/ om bare ittrifbitttc ban öé©aertte
der dat de geene die hem géapprehendeert heeft , oyc
mainteneren/ ftebben ïjarc geöeptiteeröc na ©panen gecompareert is , om hem partije te maken , en dat ook?
gefonöen/ en öem ban öe palfgrabtnncöoen tabbe- volgende de voorfz ftads ordonnantie ? alle arreften of
ren/ en btelen (jtereenige öifpntcn/ maer na IjPtot faifementen , op eenige perfonen gedaen gecircumdu©panen notl) omtrent i4.öagen toaögearreftcertof ceert worden , als daer op binnen den tijd van 14. dagen
geappicfjcttöeert té ïp öiebatt ^Ptrccfjt obergclebert/ niet wort geprocedeert , fuks dat de gearrefteerde of
«atyenu* bic ïjem op^afenberg (bettoelït bet openbare neban- gefai leerde 5 ipfo jure ontflagen is, fo konnen u E. hier
bitcb rot gen- ftupss ban öer flaö iö ) gefet ïjebbcn / fonöêr Ijent uyt wel verftaen , dat tegens hem fuppliant niet alleen
3

S^KÏh tOC tC IatClt °^J Ct1uttc in *M 5&MQCr0 DUPSS/ QlÖÏJP niet wort geprocedeert, in conformiteyt van u E. orber0 S* berfocljt/ te gaen. ?Eltoaer ïjp acljt geïjeeletoechen donnantien , maer dat hy ipfojure van zijn apprehenfie
tywfir. gefeten beeft/ fonbet te toeten \ait 3i)n partijen toa^ ontflagen is , by faute van accufateur , verfoekt hy fupren : ten Icftcn fijn bem e enige arttnuen / ötemctt pp pliantdaerom
ootmoedelijk dat«i*i
het u E. gelieve
hem
f" ■ •
"lil"*
1
•:
%
. öe b.tn öe naeö ban ^tate te nomen / en tot bijtte be^ fuppliant
van zijne beloften, mitlgaders ook zijne bor
lafmtge te dreunen /toOOjgelJOUÖcn/ öiebPallebeant- gen van haerheder borgtochten teontflaen, en lullen
'tGctooojö Ijccft / fonöer öat bent na öten t\p pet boiöers !u E. wel doen.

beiegent io. ï^ier en tuffeïjett alfoobetbemfecrber-!
ö:oot met groot ongeman
openbaer gebannen- i <pp toclbe regnefte bP fjet gcretïjtc geappofttllf ert.
bnp.9/ Op anöere gebattgenenin 'taen
een tafer te fitten !to7 bit ttabolgenöc
y
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Helt/ en bifcrette in oeftwftt/ batmen Ijem felben**
ban b'cen Hab in b'anbec beeft gefoebt/ ter plaetfc
men toiit bP bernafljt babbe/ enalfo beefmtenljem
in fïffte fclfè boen bluebten ert bertrebben tipt ben
lanbe*
Wp fnlïen bier bp boegen tlöce gemtetttpieetbc
Ö2iebén/ ben eenen Ut ben «Etoubcrneur ban |Bae^
na is D»; op ?CmHcrbamge=
3®cpnig Sétferi fnct*o2tona
jut
betfclji
lanb/
<Duptf
tobt aen ben f&tncc ban parma beeft gcfclpcbcn/
rcpH/cnban baccuo
en
ben anberen W be fiaetfftcet e €feHig cerfte üïaeb
cl
nabema
/
tocl Dat Ijv bcle Inttere partijen gebab geeft
(Fol.45.) fo teecmt tcgentf Ücm aebanoeltio/ fonöcrccnigre* banbeïtabe ban^abanb/ aenbcfpbebanben&o^
fyctt te bwgen op fijnen perfoon/ nocbopbcnbienH mnö/ bic bet Canceltcrfcljap tiebienbc / en reftberenbc
en cece ban ber berne/ ban bet frijnt uptbcp20cc; binnen iBaeHticbt/ aen üm felben $2ince beeft ge*
buucenbattet ftofifcontujofeen beeft/ en ljp beeft 3üne feb^eben/ baer bp ben ïefec fal bonnen berftaen bat
goebc b2icnbcn b*e ntctijan toarcnbcbömmert/ al- ben J&incebatt #arma fo feer ter betten maö ncmen^
tiyïtë berfebert bat ijo lyzm loei fonöe bccanttüoojbcn / be be belegecinge cnbcnaunjingcban^iutTcl/ 2tnten Dat alle be quabe rumoeren aebter fjem gaenbe/nict toerpen/ en i^ctljelcn/ bat b? op alleanocteftcbcn
en plaetfcn geen grote arfjt flocg: ïnant ben boo2f5
banberfterbe en erbiebte lokenen maten;
Onef
febcren
in
Qit ftfmjft ïDcrncruö êclmic bittf
45oubcrncur ban iBacftttcbt iic ïccre ban <0ommi*
/
ijptrccfjt
tornt blaegt bat 3ijn folbaten in ttocc jaren maec ttoee
ban ben z u ganuarij 1 58 ^ onben Hul/ tipt
baerbn ais boe ^cc^aerliiaobanbe^crcfomteccbc maenben betalinge babben geöab/ enbenCanceUec
ncmcchtc / bat <Datbcnu$ felfo tegeng Ijent en anbere gDefiÖetitrê €feltig/ blaegt ober be ongeccgeltbeiö
op ban feher ^pacng Capitepn «139110 folbaten bic alfulr gefept Beeft s?baö. 33 an Hmjtcrbam itf ïjr»ber
baer in garnifoen toaö gebomen om fitb te berber
^tabcn gerepH/ aitnacr |jp ontrent een jaer met
tooon gcblcbcniö / en ie baer na op sDantftclj gerepH/ fcfjen / bat nocb be boo2f5 <©ouberncnr <6ommicoitrt/
baec Oem bc toebcr-bopcrö feer bcle fpelo machten bp nocb lp/ nocb b'anberc föaben met ben felben genen
Uia^ te
onrnonclijfe
bet ïjcnlupbcn
en bat b?tef
raet totflcnXiz /boo?f5
Vp oo^facb I barben/
/ ijhn
ïraetban
rttóa.ölu^
ban<0ommtco«
in Biaenocrcn
ben oproer W bat
alle 'öcfcbiilbtacnbc
loaö gctoeclt
en bpfonöer binnen <0entgepleeciittoa$/ cnban bet benbcalöbolgt.
bcrlieö ban 't felbe ïanb/ en batmen obccfulHisffoba.
Yn Heere. Den Mao;ifi:raet en andere Edelen de- 0tinttüi
toelbcbc'
telijöen/
bclmiït
niet
alb'aer
man
nigen
öatïjem
genomen/
beeft
plaetfc
bcle
fo
nge
fcbulbigi
lYlfer ftadtzijn by my gekomen, my verfekerehdej1?]^8,
öclaHiö ban baer te moeten bertrebften/ fonbet3ünc hem onmogelijk te zijn te kunnen gedragen de laften <èoub?r
ontfcbnlbinge te toülcn aeiujojen/ nocb tcbJillenlij^ van leeninge en hulpe vandefoldaten: Protefterende neur u.ir»
ben bat ïjp baer bernacötcn foubc / fo bat fjp baer bup- tevreden tewefen alle hare goeden in mijne handen te j^"*
tcnop een plaetfc genoemt^cbotlanbrnoflbernacb leveren , op dat ikfe (oude laten fich met hare vrouwen öe„ g^
ten / en té baer na op IKclbing of <£lbmg gebaren / al- en kinderen uytderftad vertrekken. Ik hebfe gebeden te ban
toaer fjp ban bc ifêagiftract feer ecclijb en mei omfate te willen een weynig patientie hebben, hopende dat 13acm&.
öcn en boo2 ^octo? in be .ïBebecijnen aengenomen iö/ uwe Hoogheid hier eenige hulpe fenden fal, alfo de felen Ijccft albacc bc rcttc 3ijno lebend in rufle en mlbcib/ ve tot Leuven gedaen heeft. Het welke ik uwe Hoogheid bidde met den eerften tewillen doen, want defe
teatBenustujcl bemint 3tjnbe/ obcrgcbiacbt 3|p tö albacc feer
«SSmÜo «cclüït begraben in be ^eeclebcche/ ijctïijbgebolgt ftad vol van alle armoede en miftrooftigheid is, het welbfSïïno 3ünbe ban alle be .tBagntcaten en menigte ban bolbe /
licht om geloven is den genen die willen confidereöaecöp fo bucgecö alö 3$ebecIanDecë albacc toonenbc/ en renke en
overleggen den ellendigen ftaet van defe ftad.
boo? ©ot<fjCCft jjcm tiefDagttlcaet albacc boen mabcn een ceC' En dat de laften fo gedurig en info groten getale geKtoJit ïpÖWf/ baec op3ünfignce fo lange bpbjaö in frecn weeft zijn , met fo kleynen hulpe en onderftant, dat wy
gebouben iö / fo men nocfj op ben bag ban ïjupben ftcn in twee jaren maer twee maenden betalingen ontfanmen / m
mag- ^otb gelijn bent ben ntjb in 3ijn lebcn beeft bec^ gen hebben. Bidde daerom uwe Hoogheid niet willen
'fïetftai#
Daer.
bolgt/ fo bebben bent 3ijnc toebec partijen nocb na
defe faken op haer alder uytterfte komen. W'aer
jaögc^ laten
van fy tot defer uuren niet feer verre zijn.
5ijnc boob bcfctjulbigt/ bat bP een 2Ccciacnb
mojben: maec bc iBagiflcatcn albacc ben baec op
Mijn Heere. Ik fal dien goeden God bidden uwe
getnfojmeect bebbenbe aen ben $2ebibant25ugman;
albacc/
nen
jtfföebecij
bc
in
nuö / en 3ijnen mebe <£>ott02
Hoogheid in alle voorfpoet te willen verleenen een
baec bP feer familtacr mebe bja^enbagcltjbefmeeil langen gelukfalig leven, uyt Maeftricht den i8.Decemmebe omging / en aen meer anbere eerujfce ïiipbcn Uc bris' 1 5 84. ondertïont van uwe Hoogheid , de feer oot>
bp^iiw Herben gcbjecfl enbemgebjaebtbebben/ ga- moedige en feer gehoorfame dienaer. De Gommicourt.
ben bcfe gettipgenijfcbanbcm/ altf bat bptn bc lecee
ïiit \)p fo lange jaren tnbc^au^cnclbcrégepscbibt/
%tt opfcb2ift toaö/ aen wnt i^oogbetö.
en be gemeente gclecrt babbe/ ttantbattig gebleben
€ n ben b2f cf ban ^©cftbcrtusf (CfeHig toasi ban be^
5fcb2tia^
19.
ben
getto?ben
i^
en geflojben io\ ^p
feninbouben.
imfcü na
lange 8*'
banfcemf*
fe omfla»
gen.

t Gerecht ontflaet den fuppliant van zijne beloften,
mitfgaders zijne borgen van haerluyder borch tochten.
Actum Uytrecht den 18. December annoanativitate
domini , (dat is 1584. ) en was ondertekent H. van de
Pol.

rij 1590.

Incarnatie op zijn afjhrven.
Door nldIChelIt VaLfCh Wert Dathen Vs befChVLt,
Maer Leeft nV bl codnaLanghgedVLt.

9(tboo*< ga befert jace 1584» beeft cenen genaemt €cafsedm toanmuö- ^oannt2J/ een bocbjcniu ö.2iift uptgegeben met
Sanü?ö^fen
ber
begonfl beeft m ter;
boob öcc icpofielenbatb'^ntecljntt/
na ben €laccbeb)üfinge/
KW (tont tijtel':
feibe ee* bccbcn Cïj2ttti te tcgnccen / baer in \)p alle bc concïüen
ftupt t.s. cn öocficn jjcl. out^at,crcn / bic ban ben tijb ber ?üpo^
ftelcn af geljoubcn engcfcb2cben5im/ bertoerpt/ cn
feptallc be felbe met beelbccbanbc5Hnticb2tflifcbebO;
linnen befmet te 31311 / fa 00b bet betmaerbe concilie
328.cn alfmen tipt
i\\ 't nierfacb
fötcecn/cn gebouben
ban
tiit bócrlxcn
anbere gefcb2iften
feaer bP becnen
Voilbc/ cn bannen meenbe bpfofbtalbiccbeberïjein
roere cn allee in tlnütf el te Hellen / cn aenljang te maben/ baccboo2 bcle onluHefonbe mogen ontHaen/ fo
bocbjen op te boen foeften/
lö goet gebonben/ bet boo2|'5 baer
t$ ftilbe 02b?e in geboclj
auteuc:
alö 00bin.ben
Deel. I. Stuk,

Heere. My heeft gedacht ganfchlijk nodig .«teïflTitie
MYn
om te zijn , ten dienfte van zijne Majefteyt en JjjjjgjL
van uwe Hoogheid , die felfde te waerfchouwen hoe ^rfêfifcn
dat de Capiteyn Don Rodrigo de Caftro, gekomen aen öm
zijnde in defe ftad, om daer tewefen in garnifoen, hyg'nft
daer heeft begonnen den ftaet en rufte van defe ftad der- ma/flaf
maten te verftoren , dat wy wel mochten komen te val- genbe obtc
len in een groot en merkelijk ongemak. Ten fy dat ^n
uwe Hoogheid daer in voorfie fo dat behoort , en dat S5SSS2
haeftelijk en ftraks. En ten eerften, fo fich de voor- ®>m fio4
feyde Capiteyn fchier niet heeft willen laten genoe- biiQo be
prefenteerde
datmen
voor, <&*»!*'
met eenig logement
Gommicourt
gen, denCommis
van hem
van mijnHeer
door
hem nemende te doen verhuyfen alle de werelt, om lijn
perfoon en zijn volk te gerijven. Niet tegenftaende
dat ik hem lvtdde onderricht en doen onderrichten door
mijn medebroeders, dat geen algemeyne of generale
Gouverneurs, fo groten onrecht oyt gedaen hadden aen
defen Raed als van te willen belaften , of doen verhuyfen de Schat-kamer van des Konings brieven welke is
de Creffie, in de wdke de fecreten van den Raed en
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ders ik dugte dat de opinie of meyninge die een yeder
van fijne Majefteyt beruftende zijn , en dat in fuiken van uwe Hoogheid heeft, en van zijne goeder tierentordre datter een yegelijk daer door mag gedient en ge- heid, heeltenietefalgaen, en die liefde die een yegerieft wefen , des niet tegenftaende , om in aller voelijk tot defelfde is dragende , lal fich veranderen in bitgen den voorfchreven Capiteyn te believen , en opdat
terheid. Ikwil niettegenfpreken,datdecompagnien
veranderinge foude die veele ongemaks in den leger geleden hebben , niet
hy om 't felfde logement ons geen van
Gommicourten
veroorfaken, hebben mijn Heer
en behoren haer ververfinge te hebben , maer alles met
ik der voegen daer in gearbeyt, dat de GrerHe of fchrijf- redelijkheid. Te weten dat de Soldaten fullen verfien
Kamer ontrieft is geworden, om te gerieven den per- worden met eenig redelijk onderhoud , en dat met fulfoon des gemelden Capitëyns, niet tegenftaende dat- ke matelijkheid dat die onderfaten niet heel gevilt worter genoeg ander en veel gemakkelijker huyfen waren.
den. Ik weet niet wat ik behore te oordeelen van den <*Fo1, «•■)
Daer na fo heeft hy eenen foonmatigeneyfchgedaen,
felven
Capiteyn , dan dat hy rafende moet zijn of buytot onderhoudinge van zijn Compagnie , of Krijgs- ten zijn finnen, want daer is in hem noch eere noch
volk ,dat het land van Limborg , en van over de Ma, noch difcretie , noch eenige goede of deugdeze , met alle dat goed der in woonderen van defe ftad , reden lijke
wijfe of wefen , welke in een Edelman behoort
in der voe- te blinken , maer hy föekt niet dan geld > en alle fijne
niet genoegfaem was , om dien te voldoen ,Compa
gnie
gen dat in ftede van hier te komen om fijn
dat hevigheden ftrekken na dat wit , ware het fake dat dat
alle
en
inflokk
willen
foude
wel
hy
,
ien
te verfrif
geld te bekomen ware als in voorleden tijden , men
goed van een Provintie , en daer beneven van defe ftad.
't hem meer geven, maer wefende dat land tot
Alwaer hy brantfchat en op geld ftelt alle de Geeste- mochten
fuiken
uytterften
nood , ala uwe Hoogheid fien mach »
anden
in
dag
eenen
den
van
hy
e
dewelk
»
d
lijkhei van
door
de
algemeene
verwoeftinge , des niet te min fo ift
deren grote fommengelds ontfangt, fonder defelve te
de
aen
niet
redelijk
dat
men
defelfde overdaet met oogluy kinlaten
te
nge
toe
rekeni
willen laten korten , of in
fomme die hy van de ftad ontfangt. Ja is wel fo verme- ge voorby foude gaen, waer 't fake dat de voornoemde Capiteyn fijn compagnie noch vermaekte , dewelke
ten geweeft} dat hy aen die van Limborg en over de
wel
in eenen jammerlijken ftaet is , dat ware noch eeeMaze, billetten gegeven heeft met fijn hand gefchr
verklanigfins te verdragen , maer hy fal de felfde nimmerven of ondertekent , om hun zijn voornemen te
meer vermaken * want hy gebruykt die grote fommen
ren ,dewelke fo onmatelijk was en alle palen der redenen te boven gaende , dat alle de wereld fo verbittert geks die hy hier en daer ontfangt maer tot fijn welluften
was, dat airede de kopyen daer van gefbnden zijn ge- ot tot zijne fottigheden, en geenfins ten voorfchreven
weeft van Luyk te BrufTel , Mechelen , Antwerpen en eynde , der ooriaken halven behoort fo overfwindelijelders, om dat volk te animeren ,ofopteroyen, te- ke gierigheid te weyniger geleden te worden : ik heb
gen de tijrannyen der Spangiaerden , der maten dat tot noch toe door de vingeren gefien , van uwe Hoogheid te waerfchouwen , hopende dat hy hem foude
ïiilk en diergelijke Capiteynen , door hacr-lieder te feer
voegen
metdentijdenredene, maer fiende dattet hoe
grote onbefcheydentheid ons wel mochten cauferen of
aen rechten een fo groten ongemak als dat voorleden langer hoe erger wort,en dat hy alleen, en fijne handelingeweeft is , en dat uwe Hoogheid op eenen dag foude
gen genoegfaem zijn om alle de wereld te doen veranderen en revolteren of wederfpannig te maken , ben ik
verliefen dat hy weder in gewonnen heeft in fo veel jabedwongen
geweeft alles opentlijk te fehrijven aen
ren. Want ten eerften bevinde ik de Geeftelijkheid defer ftad fo verbolgen door de voorfchreven exadtie of uwe Hoogheid , ten eynde als boven verhaelt , defelffchattinge, datfe voornemen fich tegen onfen Heere
de ootmoedelijk biddende my te vergeven dat ik fo vrymoedichlijk
de waerheid fchrijve , en dat ik geen omn
hreGod te wreke , mits datfe fich tegen den voorfc
ven Capiteyn niet wreken mogen , en hebben beginwegen gebruyke om d>e te bedekken, 't is my leet dat
nen te verkopen alle hunne reliquien , kleynodien en ik hier toe heb moeten komen, maer fiende dat den
ornamenten, daer toe verboden dat de gewoond ijke dienft van fijne Majefteyt en van uwe Hoogheid Co
klokken niet meer foude liiyden , noch ook de keerfen I hooglijk daer by befchadigt worden , konde ik niet
ontfteeken, noch op de orgelen fpelen , noch mufij- wey niger doen , dan in 't gene dat gefeyt is mijn devoir
ken fingen. En willen afdanken , fo fy ook aireede heb- of behoorlijkheid te doen.
Mijn Heer nadien ik feer ootmoedelijk de handen
ben begonnen te doen , haer lieder fangers en andere
dienaers, die tot allen tijden tot den dienft Godes ge- van uwe Hoogheid gekuft fal hebben, fal ik den Schepbruykt zijn geweeft, dat welke hier veroorfaekt een
per bidden , uwc Hoogheid alle voorfpoet te willen
feer groot geïchrey , fonderlijk op een fo heyligen tijd geven, in fijne loflijke, deugdelijke enhogeaehflaals defe Kerfdagen. En na dat my dunkt fo ftrekken defe gen , als wy ook alle fijne ootmoedige dienaers dat
faken tot fo grote veranderingen als hier voor tijden ge- wenfehen , van Maftricht , defen 14. Decembris, 1 ^84.
weeft isdie verdervinge der geeftelijkheid : hier en bo- Onderftond van uwe Hoogheid feer ootmoedige en
ven de gemelde Capiteyn of fijn volk , wel foftoud zijn onderdanige dienaer. Ondertekent van Seflig. Hetopgeweeft , dat fy die van den Magiftraet dreygen , wan- fchrift was aen zijn Hoogheid.
neer fyhun weygeren te geven al wat fy begeeren van
^n anbetc ftebcn baeu ^paentf gamifoen toatf
hen te doden of mafiacreren , ja de voornoemde Capiteyn heeft perfonelijk gefeyt aen die van den Ma- ningt niet beel beter- toe / öotlj tre pointe ban $arma
giftraet dat
,
hy niet van hier fcheyden fal , of hy Dcefter fo beel in boo:fien atë fir» ntocïjte / 't fcücln Hem
ial yemand van hun met fijn dagge gedoot hebben , en cou eenen Daet maeute tegen 5ijnen perfoon.
fijnen Vaendrager heeft hem ook vervordert , twee van
€n 2?.;©etemb2të toerben binnen &tecntoijH 4 fluptctf
de Schepens gevangen te nemen , te weten Ruy fchen ,
dewelke ookisontfangervandenKonink, eneenan- U 4. föiiptetg/ leggenbe onöer een ©Jiüfdj ftitmèe taan
netton
De toa»
der Criekman genoemt, en dat recht ten tijde dat fy I ftec 25eeiUt <&epfïng/ ontlJOOft/ en ben Uljf öeit W- '^Jit
onledig waren, om hem te doen leveren de grote fom- fenöe CClt burger ban «©eUentCC/ ÖiemetUenUtpöcn&tpfing
men gelds die hy eyffchende is, feggende noch de voor
ncbangen bias fouöe meöe tobben ontbooft getooid omtjoofr.
fchreven Capiteyn tot fijne Soldaten , en defelfde open- ben/ botb bcbJijlc fri met bc anoereboenbebiaren/ t$
baerlijk oproyende , datfe hunne weerden den kop i)» 't omfmongen/ en feer töonöerbaerlnu en met
breeken fouden , indien fy haer niet gaven dat gene dat gioot penibel ontlopen en binnen be ^djantfe ban
fy wilden hebben , dat welke laken zijn van feer quade 25lQr5ijl genomen.
exempelen , dewelke ik ook niet hebbe konnen door de
vingeren fien fonder uwe Hoogheid die te waerfchou- D<£ bertoebcn Boninft <©on SSntbonio ban$o?~
wendefelfde
,
verfekerende , dat ik maer de voornaemtugael uaöbe in beegtijb eenige fenepen ter §See7
fte pun&en fchrijve , want foude men de geheele hifto- bacr meöe lp berooföe alle be gene öie na ^pangieit
rie of tragedie van defe handelingefchrijven, ik foude
hl
veel tijds behoeven om dat te doen: my dunkt onder of upt «^pangicn quanten/ en albaer tra^icjjueec'
ben/
en
babbc
tot
bien
etntbebdeCapitewcnconv
'SS
ootmoedige verbeteringe , dat uwe Hoogheid dit niet miflïe en beft elltnge gegeben / om te nemen boo? goc; ëon %n*
mag laten voorby gaen, fonder eenige goede onderop tI?1,ioMJL
tollen rrafiqitecenninn
btefouben
p?ijfe alle
rechtinge , om aen alle goede onderfaten van fijne ben
^pangien
en natiën
$o?tuaacl/
en anberelaiibenenpio^aïöl
Majefteyt een go«d contentement te geven , want an- bintien/ toefenbe onbec be obebienne ban ben &o- ^««nMc

I5 841

Van 't Vérvolg der Nederlandfe Oorlogen,

IBaer alfo ben boo?f3^mbaffabeur baer na meelt?
bwenioöi mnh San Cafïüïen / niet lyMmbc pafpoort ban 3ijne
biel/ fo bat DP niet nonberepfen/ fofontD
branbtc
ne
commif
3ijne
Daer
bk
gene
^ftetian^ ffiücftm of ban De
eenen $ebJO ^oro in \jjrt:plaetfe om be fatte te ber6en,to?a 'iiabbcn/" om befelbe pafpoo2ten te geben: oberfulfeö
na
SS ïjeeft bP boorfone Hmbaffabenr^on^icgo^otei; bolgen / bocD alfo befeibe afgebeerbigt toerbe
€manucl 3>anb2abo jijnen iCcucDe- ©?anbrijB aenben^oninli"©on2fintDonio/ foljielt
baflabcii • lio/ en <©on
er/ boen becfoehen aen öe Staten be boo?f3 ^on ^©iego 2&otellio aen bp Höiffibeom
uptlcgg
of
ment
tra.
8et nu
«Eicnecacl om alltier te lanbe te mogen boen publice- erpebitie ban be boo?f3 faben / fufitnercnbe batbefcDate
angicn
banL;§p
e&oop;
föoninlt
ben
ben tijb toaö om
ren en bechonbigen fclïerplaccaet/ opbatb
lupben ban befe lanben fouben toeten toaec na fpben Digen meer alö opt/ ter fane banbenoobengeü^ett
fouben Debben te reguleren : alö mebe batmen Dem ban bictalie en noome te bientybe in ^pangtenDattoeDp
fenbe/ enfuftinecrbefo men nonbe berDinberen
foube totüen bergunncn en toelaten eenige Dabenen in
D<* bolafobantbetoclïtc fijne oo2log-frticpen brplijft fouben mogen Ito* geen tocboer «reeg/ batmen onber
«en / bat ben
beroo2fa
bonnen
foube
en
upt
albaer
onrutt
becbrijg
gen
men met be bupïen öte fp ffcuben mogen
fijn/ oen
foube
gen
bebtoon
en
^pangi
an
ban
üoninn
oninKb
be fenepen en ban öeonoerfatenbanbm&
en/
Caftiiien en alle anbere natiën Die met ^pangi
feoninb ^on^ntoniotereftitueren/ 3tgeneDpDent
ïio;
öfelben
onberbc
tpranndp genomen Dabbe / en op te DouDen Defe lanptëtugael/ en anbcce plaetfen
Dan*
/
toefenbe
emljeib
geboorfa
n
ninftö ban ^pangie
ben te beoorlogen/ babbaeromban'^^oninRötoe^
beien. 3^c pafpoo2ten Die De boo?f3 feonnilt ^on » gen te toillen fcD?ijben aen be peeren Saben ban ^e^
tonio ben fetjepen befer lanbe geben foube/ Die na lanb toat in befer fafce met ben boo2iioembe ^on ©e^
^pangien en Jtougael fouben toillen baren/ om b?o ^020 gcDanbelt en gefloten toaö/en befelbe boo2t£/
te banbelen/ fouben mljcuben/ bat niemant atbaer macDt te geben om met Dem af gcDanbelt te toerben
bk in
foube mogen boeren eenige bibreö/ ofamunitieban op bat bk$ tijbö gelegcntDeib / en beele bupten
bc
/
met
toerben
normen
fouben
gemaent
lanben
befe
oorloge/ nocbcabelö/ maften/ enanberfeplagiege;
tupg/ geen fcopciV pelt/ terre/ folpljer/ falpeter/ toelnc men ben bpanb beoorlogen bonbe/ nietberlos
nocb urupt: maer batfc beft toaren uptgefonbert/ ren gingen / toant ben feoninb fijnen l^eere Dabbe lien/ bie baer af nomen fouben/ Defe lanfouben mogen gaen en fteeren brpeltjHmetbcboorf5 ber beben teprofijte
gunnen/
ban anbere ^ontnnrpen: toant al
pafpoortcn/ fonber ban be fcDepen ban fijne flfêa je*
fcDoon fo batter toel Dabenen s in ©ranKrijn toafiept eenigftn^berDtnbertofontruttettetoerben. €n toatfren 't/baer
be U0ü2f3 bupten mfgelijn gebracljt fouben
niet
ept
jiBarv^ï
fnne
ban
febepeu
boorft
be
toaert bat
bonnen toecDen / fo fouDe DP / om eenige refpecten/ liefeonben nomen tot be becgunbe Dabenen boorontoe* ber
befelbe in befe lanben boen brengen. €n alfo DP lafl
ber iof contrarie toïnben / en nomen met eenige bnp* bertoac
ban ben &onintt fijnen ©eece/ om in
ten of prijfen in eene anbere Dabene befer lanben / batfe ©2anrmjDte
ft
/ fo toilbe DP toel bat befe fane
te
baer ontfangen en toel getracteert fouben toorben/ Den afgebaen toareJtomen
boor fijn bertreb.
boenbe/ geben ftnjfe boor gelb/ tot batfe beguamen
<&e
peeren
«generale Staten ï)et intjout ban bit ©e &*&
tjjb fouben Debben om Den boorf3 bupten te brengen becfocb gelept Debbenbe
txm^t
ter fjabenen bk Den fouben genoemt tobben / of bat bolgenbe be boorgaenbe tnbeliberatieban^aDe/
apofölle/
ben
J|eeren
ban^JS
be boortë bumn geborbert fouben toorben bp bc atf U
eieren ban «Jufririe ban fijne boorf5 Ifêareftept (ten ben ï^abe ban <&tate bienenbebanabbpfe^pbeber- feaiimn
felben epnbe te (rellen) te toefen goebe bupt en prijfen / focDte Dabene bóo?beni^ontnBban^ortugaelominbfln^oy'
en bat geen anber€>fTtctertf nenniffe fouben mogen ne* befelbe te mogen bergen fnnefcDepen. BonbengoebgJ^
men noebte infpectie ban ber boorf3 bupten/ nocb en gcraben btn ^omnnban^ortMgaelt'accommo-toan^^
be infeomften ber boorf5 fcDepen in be boorf5 Da- beren ten fine albaer berfocDt met be Dabenen ban<©o- flenbe «s
benen bertjinberen. Ifrat fijne jjtëajeftept foube ftenbc en ^lupjS/ op beboo?toaetDen/ conDitienen^^w
mogen nomineren öecöterö/ fcDrnberö en p?o> boorDelen alceDc beraemt en nocD te beramen. "®it
tureurjS om be boorf5 bupten te reebten/ en factoor toerbe gerefolbeett ben 6* ^eptembritf 1584»
©oorbecö Debben bc boornocmbe peeren Staten
Douben om befelbe te ontfangen/ met anbere gelijke
rt ben %ere bannaacquette met bmhm
gecommittee
officieren alö Dp ban nobe Debben foube tot borberihge
ban befen Danbel/ en bat ban befententien Die bpbe ban crebentieen inftcuctie/ tecepfenna<®oftenDeert
boo?f5 föecbterö fouben goebe bupt getoefentoerben/ ^éiupö aen be <0ouberneur$f albaer/ te toeten: te
niet foube mogen toerbengeappellecct/ ban boor fij- <£>oftenbe fcaer <0oubemeurtoaöben ^uptenantge^
ne i&a jeftept alleen / en fouben getoefen toerben na be nerael fJonnD^ 3©illem ban 25lop$ gefept (€ref*
boortoawben ban be Commifficn bit fijne |Ba jeflept long/ en ter ^lupö baer <©ouberneur toaj^SontVfoube boen geben ben Capitepnen bk be bupten ne- Deer 3te ent ban <©roenebelt / om met befelbeDente abbiDefen
feren op berfcDepben poinctcn enftoarigbe
lligt
men fouben.
"®ai
in
De
Dabenen
biebetoi
foube
toorben/ ben ©fficieren ban fnne m&ajeftept fouben aengaenDe / om Daer op 006 te berfiaen Dcniieben abböö eh refolutie/ toat fplupben ten meeflen bienfte
toerbert gegeben logijfe/ metfulnepribilegtenalöbe ban
ben lanbe fouben binben tebefjocen/ baer af fp
facteurs ban De koningen ban ©ortugaelin btft lanben plegen te Debben. 3£at ban alle be bupten bie in Det rapport fouben bertoacDtentebecftaen/ ten toebe boorfê Dabenen nomen fouben en boor goebgeoor* bernomftc ban be boornocmbe J§cere ban iBarquette.
beelb tooien/ eeü berbepart ontfangen foube toer- Cpntlijb té ben ïtoninh ^on 3lntonio toegeftacn bat
ben tot profijt ber f02tificaticn / en betalinge ber gar- Dp fijn fcljcpen ban oorloge foube mogen bergen in be
nifocnen ber boorf5 ftebcn. €n bat be goebcren bk boorf3 Dabenen ban aoflcnbe en ^lupö/ en 3rjne bupten albaer inbrengen / mits bat bk ban ben üabe ban
boor goeben bupt geoojbcelt fouben toerbert / tot allen
en Debben
plaetfen befer piobirttien fouben mogen beruoebt too?- ^Dnuralitcpt ban EelanD De ncnnifTefouD
ben fonber belet/ bat men baer tegen foube mogen ober be bupten en prinfen of bie goeb toaren Dan
ü tre boen ter falte ber gener toelnen bic toebeljoojt Dabben*
«raten ^c Staten <0enerael bonDcn Dif c in grote ftoariglje<©ert 21. ^ecembrts Debben be^tat^ban^ol^8«n^
©eneraei. ^,en om ^t fcerfocR alfo te acco?bcren / alfoDettoel- lanb aen ^onbDcer ^irh ^onop gcfcDrcbcnDatDpf/gSen
befer lanben fonberlingc beftaet in be DanbDou- fijn Compagnie fouDe berfierben tot 200. Doofben/banrjet
bafTaSlc baren
banöen
binge ban be topbeib ber 3eebaert ert hoopbanbel/ bat Dp ban gelnlten be Compagnie binnen HBeDenblib^oojoe^
föomnft maerom fp Den fóoninb <©on Stntonio toel betoillig- leggenbc mebe tot 200. Doof Den foube berftecben / en J™*»
aengaenbc be ftebe ban €ncljupfen / alfo boor al op De te„b toet»
Dun
met
ljepen
ooilogfc
fijn
baer
Dabenen
ecnioe
oï0^
tZeiSÏ'
antrnoojöe bupten fouben mogen ingeb20cljt to02ben en Dabenen / cóntinuelc toacDtc alDacc goeDc orDrcDienDcgcftelt/öenbec*
sabcn. maer batfe fo^gbulbige acDt fouDcn fïaen op De Dertele fo toert Dem geo2Donnecrt DatDpuptDeb20omftecnft«ftt,
ongeDoo2facmDciD Der öooplupDcn / en bat baer ober toelbcrtcoutfle ban be b02gerpe / albaer in Dienflc ban
beïïoo2lijRe ttraffe foube toerben gebaen/ bat 3ijn ,ïBa- ben lanbe / met abbtjfe ban ben 25organecfteren ban
jejtept oo2fane foube Debben om te b2eben te toefen / en €ncl)upfen foube aennemen5i.pcrfonen (boben ijet
alfo fplieben nu op Daer bertren (ronDen/ enDatljet gamifoen albaer leggenbe)onbcrbefolDingcelft0bait
noDicj toaoDeconDitientefluptcn/ fouDeDeltmbaf- 10. gulDen ter maenD/ en onDcr Den eeb en belofte
faDcnr ïZ^on s©iego25otelUo mogen in ben ^ageno- bic fp aen Dem boen fouben alö anbere folbaten toefen*
men om ban alleg te Danbclen,
be in bienfte ban btu lanbe/ fonber linge om alle nacljtö
toacljt
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toe bat Dp boo? Uefcit letten moo?b cnböob-flag
te bouben op bc bcflen en toallen btnnen tijb
ïjcm ïjet leben beeft boen bcneme*: boo?toaetfoeen .
pDemfoubc onmcnfcbclijR / en afgcijfelijR erempcl/ bmet ons
ter plaetfe albaer'tfclfbcb
aicbupfen/
t. /• .
too:bengco2bonncerban
boo? b' oogen beboo?t teftacn/ meteen
ben $2tncc immetmeec
m bit jacc 1584. ftjn na bc boob
pbccige
begccctc/
battet onfen «Bobbelicbe baec ban
ban <*D;angicn DoogU memorien onber anberen upt- eene ceebtbaecbige to?afte te nemen.
geliomcn befe nabolgcnbe bocRSRens. €er(t een
€en anbec met ben tijtel: „ €en goeb abbijS op
boeRSften met befe titule : „ ïïemonflrantie bp fomtc
„ban bifcours aen allen en ccncnpcgclpcn lanben/ 't fluh ban b?ebc en oorloge in befe ^eberlanben : bu "
een €belman en opcctljt liefbebbec fijns ©abec*"
„p^obnmen/ fteben/ en gemeenten ( inljoubenbe lanbs
en ber gemepnee entte / acn eenen fijnen goe* «
84
„ 't <£p5tapï)ium op be boob bes booilucljtigen Roog5
ben
bnenb
/
bp
fo?mc
ban
mtffibe
/
obetgcfcljjcbcn.
c<
ber
lmuSbp
l^iUje
^eereï
„ geboren aD02flen^eerc/
31n 't toclftc tn 't lange en met bele argumenten Detoe^
WU fen
etc. gntot'tboo?*
cntoerben
<a\ingt
to02t / batmen geenen biüje met ben ^pangtacc*
ban
pincc
<öobs
„Re granen
berfcliepöcn bermaningen gebacn
macbmaRen of fp fal tfrcKften tot gebeden onbec*=
fitfitigljeib/ eenb?acöt/ en tepïjept: mitfgabcrSnnpcbe ben
gang
bantfc Religie / en bcröerf ban alle be intooonbtetpra
lanben:
ben
ban
b'TblintDctD en öeftaet
beren ban ben lanbe.
en bueetnetb ber ^pangiaerbenenïjarcnacnbange^
^oclj een anbec met ben tijtel: „ ©ectjaclbanbe
ren: 00R toat flabcrnpe fp ben lanben toillen onber- cccljte mibbelen om fo toel ben tfant ban be gemeene "
n befelbe lantoerpen: item boe en met toat mibbele
too?t oor baer fafte/ aisbe fteligtemben^cbetlanbentcmogen"
en
/
tooien
berlofï
mogen
upt
ben baer
bebouben. <©act in oor tn 't lange gebifputeect too?t "
nbe en
bat eenige
'tgene
teertRe alle
in gebebat
be op be b:ebeenoo?loge/ metbetbadbanbecfebepben
bcrS 00R
mitfgaontoete
tten/
patrio
inöelij
onberfr
^paenfc pcps-toenfcljecs fouben mogen contcacie gefcljtebemflfen
tcactatcn/
te 3ijn / baten top
ons felbencpntlijR
met benbcu'uptbpöct
anbeten toel
fufttnecen/ cm baer mebe niet alleen een opcoccin befte
bccccnigcn/
batmen
be
tjulpe
niet
en
moet
buptert
ben lanben te maften/ maec 00R allen goebcn/ ecn^
focRen/
bic
top
binnen
toel
nonnen
binben/
baer*
bouöigen/ en toepnig nabenRenbe menfeben af te
om
ais
ons
<öob
be
mibbcien
in
Oanben
geeft/
bat
tceftftcn ban bc a<f ectic tot be ©abeclanbfe topljeib etc.
Cen anbec met befen tijtel. » ©ectoog aen mijn top befelbe met banRbaetljcib aemtcmen/ en beeen
„ ^eecen öc^tnten <ï5enccaclopbetoebccopcicbtin? bp be anberen ons met recljtc liefbe öoubcn. €nfo
„ ge en MpnöcnilTe ban bc flact ban bc ^ebeclanbcn/ Ijet <föob gcliefbe ons tot fobanige noot te laten Ro*
„ booj een Cbcïman upt ©laenbecen. 3jö bit tcactaet men/ bat top geen anbece mibbelen bebben ban ban
toerben met bele acgumentenbetoeert/ bat bc mib- ons felben / bat top niet min altijb becfcRecb 3ijn / bat
belen inonfe macïit fijn/ om niet alleen befenfibe/ bp onsfalbpftaen enbeb?ijben/ ais top ons tot ïjcm
maer 00R offenfibe oorloge te boeren tegen ben&o= fteeren: €n laet ons (fept Dp) epnbdijft beeleertot
ninR ban ^pangicn / 00R fonber beïjulpeban ©?anR= alle anbere uptetfte mibbelen gerefolbeert 3ijn/ ban
rijft/ mits opb?cngenbe ter macnb 3 ooéoo. gulben te fien boo: onfen oogen/ beföeligïebponfefauteen
tot opriebtinge ban ecnen leger ban 18. of 20000. toeboen tipt be ceftecenbc lanben uptgecoept/ of ban
ons goeb beroben/ onfe b?pöeib onbec bc boeman / om ben buanben 't booft te bieben. 3©elfte pen^ te laten
ten bJURhen/ en bat top fouben ban alle be toerelb
ningen bp acntoijfl bat licbtelijR en becrbtglp gebonben Ronncn to02ben / boben be impoflen en anbece ge- becaebt 3ijn. €n laet ons (fept Op) niet biefttanRecc*
meenc mibbelen/ bic men toel foube boen collecteren folutic nemen/ ban 'tlanb in ben noob tcbcrlaten/
om betoaect te too?ben in be gemeene febat-ftamee/ baec nocf) fo beel b?ome en eeclijfce lupben in fijn / bic
om baec mebe te betalen be gacnifoenen / en eensbeeis noeïj be mibbelen/ noeft ben toille Hebben om elbccjÉ
gaen toonen : en bp fuïften mibbel bc ïleligic te bettot berballinge ban b'onRoftcnban'tEegec/ als tot teraben.
al lionnen baec eenige toel ontRomen/
bengcbolgc
fo men oo?loge offenfnf toat fal 3©ant
toil boeren: ban
bib b'artillerpe
ten laetftenbatcenpegenjRbemtoil
een grote menigte arme lupben boen/ bctocl*
refolberen ban ten eeutoigenbagen niet goets te ber* Re boo? be mcefte toelbacb bic Den mocljt gebeuren ful*
toaclncn ban ben BoninR ban^pangiencenonber; len/ tccboobbectocfcnto02ben/ of (batmeefttebe*
foenli jR Jfcince / bic boben alle fijne boojfaten beeft een bucDten i^) bebtoongen bc toaetbeib te bccfaften : baer.
feertojeeb/ bloetboiflig/ entojaeRgicrigbertc/ ge* top be oojfaftc af fullen toefen/ niet tegenftaenbe alle
bic top mogen boo?bcmenfcïjen boen/
lijft Xp fulfts babbe boen blpen / gebuurenbe 't o3ou* ontfcbulöinge
toant
als
top
boo? <©ob fullen moeten betfcbijncn/
bernement ban ben ^ertogc ban 3lllba / bic bebalben
fo bcel (Êöelboms bic DP in be jSeberlanbcn fyabbc geen arguatien fullen ons baten : maet baer alleenlijk
ons gelobe aen fjem / en op onfe liefbe tot be Depïi*
boen fterben/ albaer noeïi tojebelijft babbe boen bo* op
riiattott
ben / onber öeftfel ban jutlttie / meer ban 20000. per * gen bit op aerben fijn / gelet tocebcn.
^en
22.
gintij
bebben
bc
Staten
<H5encracl
ber
Snöe
fonen : en bolberbenbe altötsin fulfte to^eetbeib / Ijab*
bc ons noebfeec onlangs boen aenfcljoutoen een berfeb bereenigbe iScberlanben feRcr pIaccaeteno2bonnan*i8««»»
erempel/ felbe boo? onfen oogen gefebiet/ boo^ben tie in b^uR laten uptgaen/ baer bp befelbe allen toe* J£?"£tL
ban leeftorfjten en Roopmanftljappen na bc ftc^
barbarifen en berfcbnftftelijftcn moo?b / toclR fjp bab- boer
ben
en
lanben onber ben feoninR ban ^pangien toer^
be te toccR boen ftellcn nieteenfcljcutbancenCinftï
roec/ booj een bqrabcc/ en balben ^Jcfupt/ in ben ben berboben / en met ben felben eenige wrefponbens
perfonc ban boogl. memorie / ben $2inre ban (9can* tie te fjouben/ ofteïjanbelen/ penningen met toiflel
gicn / tod toaecbig fo 't 43ob belieft babbe / toat lam ober tefettenoftcontfangen: noclj eenige communie
ger te leben / om fijne beetlijftc / fonberlinge / en upt- catie met befelbe te öouben/ 'ttoareinperfoon/ met
nemenbe beugben/ grote <©obbuicfjtigbeib en goe* biieben of anberfints/ op peene ban confifcaticban
bertierenbeib/ toonbcrlijftc toijsbeib/ en erbacent- fcljepen / peerben / toagenen / Rarrat / toaren / Roop
Deib in alle banbelingen/ ban een reebt manlijft enlmanfcljappen/ en penningen/ en baer en boben ge*
onbertoinlijRberte/ ennocljtansban een ongclooflij ftcaft te toecben/ ais fautcucS cngeaffectioneccbc/
Re berbjaegfaembcib en beleeftbeib/ en epntiijftom tot bes gemeene lanbsbpanben aen lijf en goeb/ a»
met een tooo?b te feggen/ bc toijfle en grootmoe* bat fo toel in geballe men tot baec tocbeeftomfte/ of
biitflc pjincc/ bic optgetoeeflisbp onfen njbe. l^et namaeis binnen ttoee jacen na bate ban be obectcebin*
babbe (fept bp) befen feoninftbeöorcn genoeg te toe* ge Ran becnemen of betoijfen/ bat fp 't felbe gcbaeit
fen/ inöicn in bent maer een eenig Riemt bonftSRen nebben/ nictminof meccbanoffpopbetfeptmcttcc
goebertierenmeibs en genabe getoeeft babbe / bat ge* baeb bebonben/ en bp febepen ban oorlogen mgebjagt/
leben ttoee jaren baec te boren ^p bem mcenbe te boen of bp toaebten/ Capitepncn of ^oïbatcn betcapt
bermoo?ben binnen ^nttoerpen/ boo? eencn^pan*
gtnert/ bic Rem een febeut ban een bieccoec gaf/ toaren.
TBit pïaccaet is ben 27.<3|ulij baec na toebccom
btoers boo: be Reële/ ban betoelRe eene ban bc boo?* ba*nieut op bec Staten »6enccale name/ ais ooft op
naemftc aberen afgefebooten fijnbe/ rjpnaulijRSeen ben name ban be Staten ban ^ollanb.
m garnio
bïoppel bloeös m t lijf bcïjielt/ betoelRe Ijem niet gn \)ct kitc ban $obembec beftti iaecs 1584. fo|£enflb,a«
ff boon toecb upt gemacRt. mm nocb babbe befe toas binnen «Dtfenbe ïjet gacnifoen albaec IcggcnbeSSn
«KoninR yem baec aen niet Ronncn becfabigen/ tec aen Det muptinecen/ baec ban be «Staten <J5enccaclöegjüi«
bcc

5«'mc\)t
\m\ö tn
tnpattaten
otfen
tnöin

6:u'i upt*

,58

Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

obensf/ ftoren-folber^/
ber bereemgbejebcrtanben berabberteert merben: niet aen be bloeren/ flallen/
entimntcragie
bupfingc
be
bingen
anbere
eenige
of
f>atma'tgatnifoena V
$?mc
bat be
oi* ooft
masïrtttot
öc eban
cticn
p?ompte betalingebanbefoï; acngaenbc/ opiijfflraffe/ bannifjementeofanbersf
toaö a€not
ö mebe
lidiec
een banteCapt; na bifcretie ban beboo?f3 Capitepn 5fBo?guin/ enbie
cnben; mebe bat
bingeboo? S.ma
SBS tomen
fufpect mao/
e/fcer
albaer in garmfoen leggenb
BrlkC
e / in 't.af ioe= ~(A„
gamifoenur.
ban benuberne
abe?f5«©o
ban ben ïirijgiS-r
benboo
fenban
ban met ten bpanben te brillen acco?bcren / ïjebbenöe
<©en leften $obemb2i0 bess turentss merben ban^W"
fiem laten bcrlupben bat bP ftcïj brilbe ïjouben met ötc
ren
goebc
en
ben
b?ien
©arma bolft tyit febepen/ m na 2Hnttoerpen toti-- JSSfe
ban «3ent/ baer ïjp alle fijne
fteno
lanbe
tmee
bat
habbe / en battet geen reben mag
ben / op be Kebiere genomen / bemelfte ijaer niet öao^ m am* .
ban
öa*
't <0?aeffcDap
en ^elanb fouben
ban ©ollanbbebbri
ben toilïen begeben onber be bloot ban b'anberefcöe^^pm
ngen. apt melfte te beoefen mag pen
n
«fJJJJf*
^ntnjetpe
#laenberen
beröinberingcrbebinnen
betoelfte fonber be
ban ben staten
gebeputee
ge; geftomen maren/
bat bet berberf en onbergang ban befelföe ftebepm*
fenapen ma£ te bolgen/ bemtjle ooft belc ban öeupter ban 252abanbbitbetftaenbe/ öebbenbeni.<©ccem=
b}i# bit gefcö2eben bp eenen bnef baer ban bet opcipaclfte fobanbelBagïftraet/ al$25o?getpe
baei : m fcO?ift magaenbeSübmitael (Creflong/ ofmfnnab^
ftab u?t b?efe bertroftften maren/ maerom
en€api^
tiitö btenbe bootten te merben. €ot melften epnbc ben fentieaenSoo^beHaoo? ©ice-^bmiraeï/
cnebert
leggcnbeb
oorloge
ban
fcljepen
be
ban
tepnen
u;
öetjBo
lluntcnant 2ïbmitael €refïong/ bit ooft
bernement ber felbcr ftebe mag bebolen bp ben $?tnce 3LïiIo / fclj2ijbenbe bat befelbe b2ic fcgepen genoeg
genomen toa^
ban £>?angien lofbjfter memorien/ bp tommtflïe boo? fjaer epgen fcfjulb ban be bpanbenbefïotcn
toefen in
brillen
Dabben
niet
ertfmer; ren / mits? batfe
ban ben i2.gumibegfelbeniaer#/ berma
bebetajitcbeitreftften/ om albaer o?tee te ftellen/ en be blote/ maer alleen nabolgen/ b'melftöenlupben
bp*
ben genen bit tot cenige mupterpcofanberinconbe;; nabenften gaf/bat fp met opfetttn mille ïjen bp ben
app?eben
te
nienten mo2ben bebonben genepgt te fijn/
/ en bat 't maer lo:renb2ae^
laten nemen
anben Dabben gemeeft
3ün/ berfocDten baerom bat
beren/ en b02becö be garmfoenen met be alberbefte W moften
boo?taen om op fulfte en biergelnfte I02renb2aeperpe te
miöbelen te beranberen/ en merberaebfaemgebon;
betfjoeben/ 02b2e motfjt ge^
ben befclbe beranberinge met tmtt en tmee baenbeleng berfien/ en om W teopftomenb
c fcljepen foube mer>
mauptedeban meberfyben aentebangen. <©cboo2f5€cefïon (telt mo?ben / bat allen
be blote/ fonber
onber
n öen te geben
£22 * albaer aeftomen sijnbe ben leften <©cccmb?$ met ben ben gebmonge
mogen bolgen /
fouben
bat eenige ac&tcr of na be blote
bp
grote
in
esf
^aecall
't
öceft
/
frenft
é
fTact
Commt
tmun ^erringenebonben/ botljljeeft albaer fobamgco?b?e op pene bat allen fcljepen bit ïjen niet begabcn onber
«mhrc
tieptöoo?ÖCfte{t on>,cc ben folbaten bat bet alleggefttltm/ bat be blote/aengeflagen fouben mo2ben: melfte 02ben bacr
n
n eeb gebaen|ebben/ na gettelt merbe / öoe mei 't boo?
feïjabeba
meerfcljepen
felbegeen
ïï£Xi bc folbaten aemonftcrt en meume
meer
baer
mant
:
b2acljt
bp
boo2beel
fan;
met
botïj
s/
betalmg
rafe ontfangenbe een maenb
K
bifion* bei* grote moepte en perieul ban fijnen perfoon/en geeft moeïjten be ftebiete opbaren / boo? fp maren in comoban
t garni; petenten getale/ baer boo2 beelgelegewfjebenf
ooft be bermiffelinge of beranberinge banke
/
berfupmt
merben
brinben
ban
al?s
n«öten
bonftere
b
foen met alle ftilligïjeib te megegeb?acöt/ totgoe
genoeg
en
groot
getal
pe/
öet
mant men macjjtenbe tot bat
coiucntement ban be |Bagiftratenen25o?ger
baer
rma/
ban$a
ma£/ altemet in lange tijb genen goebenenbequa^
mcfiowcmement ban be #?ince
gegaen
met
te
en
en
men brinb ftreeg/ bocD quamenber omtrent &erf*
tóe * jnen aenflag albaer geloft
albaer
?gerpe
ten25o
is/ enbebertroftften»gitfrae
mifVe nocö een goeben öoop mei ober beljonbert binnen SHntmerpen/ fonber groot perpelcnfcöabege*
b*.$erom binnen gnomen 3ijn. <De$?incefBauri;
ge;
Staten
ban
Sabe
ben
leben tefiebben/ mant baer alleen tmeeofb2tegeno*
tiuö ban llaffau en bit ban
$eber;
eemgbe
berber
ge
men/ bele jammerlpe ban be belegger^ gefcöutge^
committeert tot be regerin
ge;
albaer
n
in be grom gefeïjoten merben.
en tmee
feftent/
lanben / babben becdaen bat öet gaemfoe
mt
ban
3|ollanb
en ^elanb bergaberben baft Ijaee ©ooifiag
?t
cnrappo
eenbalf
neel gealtereert toaö/ en batboo?
opt/
bolft omtrent tergen op ben ^oom/beben ooft öare om %nu
m jaloufiv bat bacr onber befolbatenmaggeftr
ban battet garnifoenban^lupssttocemaenbenuab; €>02logfcljcpen en mat tot Ijetomfet foube mogen n^JffigS
beontfatngen/ en fplieben maer eene maenb. 3^an
ban a©armont/ Klb:taen
3^eere ^enUieutenantlbmtraer"1""^
©ollanb/
geteetbenmaften.
big 5ün/
berflacn bcfcbrnbe bét gc;b beboir bat ben felben <€ref* ban
long aïöacr gebaen babbe / rebben bem W öare mtf* a©illem/^pmonf5 3Cbimrael ban ^iertft3ce / Co2ne^
fibe ban ben5.gianuarp i585>0ertehjftbebanfttban m €laef5 $ice-21bmirael besS lanbjS ban 3Balcöefiin goeb beboir. €ngcbben ooft aen ben Capitepnen rcn/gioos be IK002/ lEiman ^pmonf5/ ïtëillem Ber^
en «Officier^ albaer leggenbegcfc^jeben/ batfpftem tjacm/ a©illem ^>irftf3Cloper/ <3!anganf3iBetv
niet fouben laten optoftftenenalfofplnpbenalle^fou? nilt/ C02nclisJ^pmonf5i1lonfte/ 3fJb2taen be 3©ae=
ben naftomen 't gene öen bp baren <0ouberneur ben Ie/ ailb?iaen 3leunif5 en eenige meer anbcrcfcftecpo?
mmtrael iCreflongtocgefeptbJag/ enbatfenietan^ Capitepnen/ maren bp ben<02abeban^oDenloom
becö notb minberö fonbengetratteerttoerben/ ban met ben anberen te beraetfïagcn in mat manieren
bte ban ben garnifoeneban^lupfe/ alfofp genegen men be ftab ban Bntmerpen beft ontfetten foube mobaren baer in eenparig geltjftljeib te onberbouben / en gen/ baer bielen btberfe opinien/ bet meeftenbeel
boo2 befcii mibbcl biert be ftab beljouben/ biein meenben men foube metop eenberbepartbanbefolba^
Eoom maren/ en bit norö
groot perieul toa£ ban in parma öanben te bal^ ten bit omtrent ?5er gen
ban bage te bage bermacïjt merben/ innemen bepbc
B?b?c«. inbei»ölebeboo?f3(€reflongbemerfttebatboo? boeften ban 't gat ban ^afting enbiemetbefeïjant^
ien bet af* ^ct ^ïm\^ ban be tceff elijftttc burgeren en Jfcagfóca* jen/ batfe met noclj een barbepart ban be folbaten
ten/ befoib3tcnfomoctbJiüigbjarcngeb30?be.n/bat met be galepe/ en be$ionier$ baer bp fouben bacen
SS
.innen f? om een ftlepn boo?beelbeöupfen ter neber bwpen boo? het gat ban ^aftingen om in te nemen be binntrt
©ofi«nt»e. en bebozbeu/ fonber bat baer ober eenigefttaffege; bijften aeftter ben joelen en Calloleggenbe/ tenber^
ben met Ijet groot febip met een bloeb te feplen aen be
fcljiebe / toaer b002 in 't epnbc naiüijï «n geï)eel fjupö
epn*
^at
in be boo2f5 ftebe foube Ijebben gebleben / en
gronb boo? 't5po?t ban2.iefftenss-0o^ / mant baer
belijft be ftebe foube geraften tot berberf enberlnoe^ mepntg bob?lanb^ ma?5 / met een berbepart ban be reFoLji.) ftinge/fo beeft bp baer in ooft brillen boojfien/ bjacr fte en folbaten baer bp om 'tfo?tt,imo?pereren: en
om öp 02b?e gepelt bebbenbe bat in fnoeabfenttebe fo men 't felbe ftonbe ftrijgen / ban baer fouben mogen
l^eeré Capitepn HÖo?guin albaer foube commanbe; treftften lanftö be Zec-bijft na OetgatbanCalloom
ren/ met bte banbenürijgs-rabebanbengarmfoe; baer een fo?t op be 4502ftnge te maften. €n bat bit ban
ne/ batfe baer in fouben boojften en met tromflag op Ifjntmetpen fouben fieh in te nemetfZ&loftftaerttf-bijft /
alle be Ijocften ban be flraten fulftö boen berbicben / en om fo malftanberen te recontteren en ben bpanben op
gebieben bat uiemanb folbaten/ öaerb:oubjennoclj ben Eee bijft te beuaumen : bit m ert mei fo boo2 goeb
iongenö tjen fouben mogen berbojberen/ ban boe gebonben gebaen te mo2ben/ met eengoebeftroom
boo?taen / aen ecnige bupfen of geboutocn te toeeften / en bat fonber b2iefen : anbere mo2pcn anbere imbbe*
treftften/ nocb te ftloppen/ om Uz te befc&abinen /
len boo?/ bocö in alle mo2begrotefmatigbebenge;
felfss
b)aren/
eens5anber$i
'tfp of Ut. üare i?pgeneof
bonben. 5&cn ?öbmirael (Creflong Dtec niet tegen^
tjan gar*

moo?.

5->
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dragen. En fo het Fo is dat gy eenige goede correfponno^öig snafce/ mert raefifaem gebonöen fiat öe dentie uyt onfe equipagie en toeruftinge foud mogen
met trekken, wy fullen feer geerne ons uyterfte befte
ben bpfoufie/
baiiin ^oucnl
<02abe~
Den boo?f5
/ gelijft
bomenbefcöin
öe blooto teïjcm
eerfien
fien
om dienocheenweynigtijdsinfodanigenftaet
«Êtóabe fien 23. zDecembirê geöaen neet»/ en Dein doen,
te houden, als wy tot noch toe gedaen hebben. En
feteeef fiat öen uooajten nooö berepfïe/ fo nel fijne defen
tot genen anderen eynde dienende , fo tullen wy
p:cfentte / atë oof? fiat Bp öe bebojöeringc foufie boen
God
den
Schepper bidden , mijn Heer e dathy u hebbe
tjS
fiat fie anöere baenöden upt <$ofrenbe bernaet
in
fijn
heylige
èn waerdige befcherminge. Uyt Antmoeten nomen f en fcatr &enefTcn$ üai W ö?J alles? tot
werpen
defen
n.
Decembris 1584. onder (tont , de Ge<^ofEenfie goeöeortBegcfteltöeübcnöe/ fijne feomfte/
5
deputeerde
van
de
Staten van Braband , uwe
fo beel mogetiïB naö / tooïöe geaccelereert. 3£e goede vrienden. DoorHeeren
ordonnantie
van
defelve
,
en
was
^wtc ijfêauritg ban Haflfau en tóe ban den ïïafie
ban gtatc ijaööen ook öen 15» ^ecemö?t0 aen fie ondertekent Megdrtk.. 't Opfchrift was. Aen mijn Heere mijn Heere
Treflong Admirael van Zeland , tegenwoordig tot Bergen.
booaioemöe "crcfïong sefdNben fiat fp Um mo?*
aen'onoerricöt naren ban Capitepn Eonft/ ÖoeöP
eröero
oorloge met
fc(jip
*De Staten ban ©neffanfi fonfien met conbop fien ©c mai
met fijn
met1
bpanöcn
öen Coopba
/ ban bele
rpenban nomen&e
Utitnc
ban
io
tgetoe
fiemme
en
zo.
<Detetn&?té öen ^noenieur^oo3Ef,ïTöartjeuf3mettontenrer
toatf/
llen
atljt fdjepen aenccua
fiacr 0002 ftabbe moeten flaen/ baret tnee ban fijne 1 500, guifien aen gelfie na ©tecfiom / fo tot öe fo?tifi^ ™"£" f«
55cotfgefeïto\ aeülcben en fes aequetf! naren / en fiat ratten m$ betalinge ban 'trjarnifoen* ^enbpantio'SSd
f*» ijerjronöen fiat Hem öagclijftg öcbpanöGpfceSe* Benlupfien met een pot en tnee grote jatöten boo^fien öom.
met neï 400, mannen aengeballen/ enöebbenfenel
énöc/
e
tóere
na$'
berfieru
nncr
öoo?
fie
aanmatt
mogt
nerfien belet/ maerom (p öem ernftelijft belatten fie fes? fcDepen afgenomen/ tot öaerfict groter feftafie.
tootftetmigc te fieen fiat öefcQgpeuopbeïtcnierena ^>en boo?f5 ingenieur iss nocïjtanö met fier Staten
SSntnerpen openneöernaertguarenöc/ nclrjecön? rjelfi ontfeomen /en metfijn feftip binnen <©terfiom gebopeert en fo beeïmoïïetijftberfeïicrtpafTerenmocö' üomen / en fteeft öe fortificatie gebo?öert.
^arma fftep öaer en mfftfym niet / maer öefic met
ten:
fic
neficpmeer'öe
ban
fie
&mcn
ban
?52abanfi/
refiöecenbe binnen $intnerpen/ fclnetofoiooftDeiui» aïöer neer(tigöeifi nerfeen en gereet maften aïle fiat tot
fïuptinge ban öe fiebïere fonfie mogen öienen / gehjh
<®ttvv:bn$
öenfie
alöu&aen ben fd^m Cceflong ecnen tykf/ Ju?-' np rjice na bergalen fullen / en Iner mefie liep fict iaer
i584»totecnepnöe.
ï©P fullen nu öebclegeringe ban Hintnerpen/ öet
'Qgiefban \yf Yn Heere, wy 2ijn alhier verwachtende (gelijk
fïïïpten
fier iftebiere/ en nat öe tegenncerc enontöe i^eetea IVi. gy. we! denken meagt ) de komfte van de vloot, die
fettinge belangt / een nijle laten beruflen/ en nillen nu
twröfsan WY w^ten ^y u verfamek te zij n , om herwaer ts te koöe J>taren men, wy .twijfelen niet gy fult daer toe waer nemen den boo? öe ïjanö nemen met 't begin ban öen jare 1585.
öasi 3j@p eerften bequanien wind,enu daer mede behelpen. Maer te berfjalen öe rjanöelinge ban öe ^enerale^taten öer
fcrïöm?* ^° Ve^e w? onderricht zijn, fo wacht dé vyandmet bereenigöe^efierlanfien/metfien ^oninft ban©?anft^
tart Gittfo go&de aendsgt op deiè awe komfte en op dek paftagie. rijft» 3©p öebben lang en b?eefi genoeg beröaelt alle öe
tong.
ja dat de Viconte van Gent fel ve daer vertoeft en doet
fnarigDeöen fiïe berfcöepfien ^obinrien in'tpartts
geleyden wacht op de fchepen , en de toeruftinge die culier / ais ooft fie boo:gemelfie peeren Staten in öet
Jhy heeft om ons te verhinderen ; fo ons wort gerappor- generael/ in öefe Danöelinge fjebben gebonöen/aleer 3?
teerd of onderricht , zijn drie welgemonteerde of ge- eenö^acfjteliift tot öet befuptöerfelberfüngeftomeru
w& nu öerefolutie genomen na$f om öen boo?f3^o^
wapende he'uden en een goed gevolg van andere fche{»en van alle öag of foorte , wel voorfien vanbootfgefèl- ninft ban©?anftrp op öe geunieeröe lanfien te mefenen , foldaten » en goede befcherminge. Wy hebben niet teren op öe tonöitien öicmen foufie foeften te befiingen/
willen laten u fulks te verwittigen , en u lieden voor enboo? al fonöer fiaer af te nijften / öefe tnee pointteit
een fchuldige correfpondentie te dienen , biddende dat ban öet onöerDout ban öe p?ibilegien en öer b^pïjeiö /
(om te meerder fekerheid en ten eynde de vyandniet en exercitie ban fie naregerefomieeröeHeligie/ en
kome af te fnijden, en fich met eenige fchepen van öat öeCommiffariffen fiaer toe gecommitteert öaerde vlote te voorfien) het u lieden believe te geven lieöenp?ocuratien/ trefientien/ infïrucnen/enalöat
fo goeden en fekeren geleyt , dat dengefeyden vyand Den tot öe repfe en üefoingne W Dem te öoennoöig
geen voordeel met fijnen aenflag en voornemen doet : na^v öaööen ontfangen / fijn (p na öen 23?iel gerepft/
en ons foude dunken tot dQk volvoeringe dat het bernacljtenöe alöaer goeöen uenuamenninöomna
grotelijk foude dienen (dat het u beliefde) onder- j©^antttijfc te bertreWieit.
vDen 3.^!anuarpi58^ fijnöeboo:f3<6efantcnin©c<!0£fan«
en-tuflchen de oos log-fchepen , die gy fchikken fult
om het eerfte geleyt en doorgang van de geieyde
öen TOele
/ en met 14,
bflnfc
vloot, een goed getal galeyenoffcnouwenbequaem pen
toegeruitt'fcDepe
/ en nelgeaacn
bergefelfcïjapt
met oO^log-fcDeeenen fcfto^ »"
Sljiï
JLr
om te roeyen te ordonneren, endiergelijkeonderne- nen flate afgebaren/ tn meeninge omop^icpenteöerüereii'
minge tot genen anderen eynde dienende, dan om u baren : maer öoo? tegen ninö tot 55 olognien aengefto- n*obc m*
vriendelijk te bidden en te middelen , dat om de com- men ^ijnöe / fijn tta 38übebiïle gebaren / en genomen K2SL1
moditeyt óie öefe ftad en andere die aen deie hangen , 3ünöe tot 3luuebiUe DebDen fp alöaer b2iebenbanöeSptS
van de gefeyde vloot foude mogen genieten , fy toch l^oninft ontfangen bol ban alle courtoifie en beleeft- %i\ti m
mach vergefelfchapt zijn met alle nodige fekerheid , en ïjeiö / ban fiaer Hebben fp aen fie Staten <0enerael ge- ©i«*4ffc
benemen alfo den vyand d'oorfake van hem meteenige fcöicben nejfen^ copie ban öeö 3^oninft^ bjief / fp nee? (f0i. jj.)
fchepen te behelpen, daer hy ons naderhand grotelij k öenalom feer nel ontfangen Ö002 lafl ban öenfëoninft/
roede ibude mogen befchadigen. Tot welken effecle en oberalgcfiefropeert* ©an öaer togen fpöeganöeons foude goetdunken feer dienftig te weien dat de ren öacgö na Cleermont / in meninge om ban alöaer
Veerfchepen elk voorfien waren van eenig getal folda- boo?tö te repfen na $arijov öan fie?s abontöalfiaer
ten ,en die nemen van de de garnifoenen van Bergen of genomen fnnfie / bonöcn fp alöaer eenen Courier met
haer gebuuren.Ten anderen mijnHeere hebben wy niet ujicben ban öen üoninft / öatfe öen foufienbegeben
mogen nalaten, ü lieden te reprefenteren dat uw een tot ^enliö / en alöaer bïijben btjfticn öagen, <©e 00^
goede ti jd herwaerts , meer oorlogfchepen hebben on- fafte öefe^ uptjtel^ fc^eef öe l^eere ban^uneaur/
derhoufo
den , floepen als fchouwen, als onfe middelen aen öen Colonei fien ^eerc ban ^'allein / (öem belaf*
mogen verdragen , fo dat in plaetfe van dienft van haer tenfie öefelbe fteniupfien bcfiacötclijftteberftlaren) te
te y erhopen,fo vrefen wy grotelijks, ja voorfien al oog- fijn / om fiat fijne ;tfföajefrept öaerentuffcöcn bernacö^
fchijnlijk , datfe ons ondienftig worden fullen , u lieden te antnoo?ö ban öe ^ontnginne ban <ïBnaeïanö/of im*
biddende dat indien de correfpondentie van defeiijde merg fie ftomfle ban öaren ^mbaffaöeur. ^ot ^en- ©e^ef^
haer mogt onnut en ondienftig wefen tot u voornemen, li$ Quanten fp öen 24. ^anuarp / ainaee öeo anfieren nn uan t»
en 't gene gy onderhanden meugt hebben , fo wilt ons fiaegö mefie geftomen io fien Beerc ban <aignan &of- ^£b"Iani
met den eerften verwittigen van 't gene gy tot dienfte meefïer ban öen ütoninn/ öenelfte met alle coiirtot - Ï5?j£SSS
van 't land goed vinden fult, entotverligtingevande (ie ban negen fijn iBajcftept öenlunöen Oentlle- m ®i«nfr
vorder laften , dewelke wy waer lijk niet langer mogen

ftomt/ en berftlaert ge}afttefunöcnlupöent'ontfan-rD'j/fl»w«»
gen/

585.
rpn(inaö« gen/
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alle tttt U ÏJOCn C« tod te ttacteren / CU tC ÖetO'/al te verbolgen en te vertoornt te houden, van datfy
beüei öe$ ncn fcatljare fiömftc fijne Itëajefï. toa.0 aengenaem/ hebben dorven fo vermetelijk beftaen, te fpreken, te
SS
OelljK t)P 00U gebaen Ijaft. (€er felber plaetfen qua; j traceren , en aen te roepen eenen fo groten Heere e<v
ten.
Prince, gelijk alshy wareinfbeieteytengemeinfehap
men och begeëren ban i&uneaur/föe&ourS/enb'ail met
hen-luyden , fy die overwonnen zijn vanCrmen
lein/ geiait om ïjen-lupben te onberftouben : ooh fó al
baer genomen öe igeere ^tnce ban €fpinop/bie öen- Itefa Majeftatts divin-et & huwan* (dat is , van de hoogJupöen getoont ïjeeft fijnen goeden toille en genegent; fte en alderftraffelijkfte mifdaed tegens God en een Koïjeib / en gep^efenteert te afiïfteren in aïle0 baer in fp nink begaen te hebben) derhalven bid ik uwe Majefteyt op het aldervlijtigfte van wegen des Koninks
gentboojnoembe
fonbc begeëren
te emploperen/
en t'acDterboIgen
öer
peeren
Staten berfoeh
aen Bern ge- mijns Meefters , ten eynde van defe goede Unie en onbaenöpïjarebjïeben/ biefpïjem upt ^bbebtlle ïjab^
derling verftand , 't welk tuflehen u-lieden is, (engebentocgêfonben na<£b2enlr. I^iec bleben be gefan^
lijk 'twelvaren der ganfeher Chriftenheid vele daer aen
ten boomoemt tot ben 1 9. JFefauarij toe / bat be Mo gelegen
is, dat defeïve kondig en openbaer zy) dat gy JRm&ofta
ninhOmljen-lUPbcnfan't/
en O^bentlp
Öen-lUpben
bebe galen
deferebellen
troulofe onderdanen,
tOt$artj0/
gelljR UJP Ötet na
behalen
fUl;|Ialle
gehoor > en
hen-lieden
gebiedende, willet
ftraks óntfeggenKEf!rr.
haer ver- „ini,tm
len»
trek te nemen uytu Koninklijke: op dat haer quaed janken?»
. -

uwe onderdanen niet befmette , door 't begeëren van al §?!? f u:%i*
S^en Sümbaffabeur be£ ïtonin&S ban^pangien dufdanige
protexie. Ik fal my wel wachten, defen aen- beclmca"36
DonBernardijndeMendofla, tefiberenbe tOt^arnö/ gaende eenig
lang verfoek te doen , my wel verfekert aen öec
berftaenbe beftomfte banbegefanten banbe^eber* Houdende dat uwe Majeftey t haer eere en confeientie ^>ratcn ge*
ïanben / ïjeeft aen ben föoninft ban ©ranhttjh aubien^ (o feer niet foude willen quetfen , als van eens dek fake nlaec"^
tieberfoctjt/ betoelfteïjemberguttt^jnbe/ Öeeftaen in
bedenken te willen nemen, felfs haer gedachtig ma- btbeim
ben felben befe nabolgenbe p?opofitte gebaem
kende , hoe dat den Konink mijnen Meefter hem gedra tccfïon&

gen heeft tegen defen ftaet twintig jaren lang, dat de ft^JjJJ,
inlandfe oorlogen geduurt hebben, niet alleenlijk fijn rijft xtnzti
betuyge voor uwe Mate Heére , ikerdigt
nadigf
Lderge
\
füfe
?&jopo
teyt,
fttot
an ©on i-*jef
dat alfo ik afgeve
ben gewee
ooren geftopt hebbende tot alle voorflagen die hemt«H&en.
25«rnacöijn defe tegenwoordige legatie van wegen des Koninks zijn aengebracht ge weeft , 'tzy om met gewapendereJP0!£ mijnes Meefters , hy my gene andere uytgedrukte laft
hand dit Koninkrijk te overvallen , of fecretelijk'tfelten öo« gegeven heeft , dan te beveftigen (io vele als my moge- ve te onderhouden : maer ter contrarien aitijds fijne
ninfc »an lijk (oude wefen) het goede onderlinge verftandenby- fortfèn en middelen aengeboden heeft , om u , uwe rebellen en wederfpannige te helpen ftraffen. Daer mede
^nftcöft.fonderen vriend nden
fchap, tot dewelke gy d'een metaende
den
andere verbo
zijt , door alle uwe voorg
gy u fomwijlen beholpen , en niet onvruchtbaeriijk getraftaten , en door de broederlijke verwantenifle tuf- dient hebt. Sodoeik dit vertoog niet , aldergenadigfchen u beiden zijnde : hem gelaten hebbende in een fte Heere , uyt eenige vrefe die wy hebben , dat iemant
vaft voornemen van daer af nimmermeer te fcheyden , wie hy ook zy , defe verfochte proteciie der Nederlanden, met meerder verfekertheid dan rechtveerdigheid
gelijk ik weet dat hy volkomen vertrouwen heeft , dat
foude
mogen aennemen. Want of fy fchoon eenige
gyook infgelijks doen fult. So dat ik alhier geenfinsl
gekomen ben , onderricht of eenig voornemen hebben- andere Prince geprefenteert wierde , die fi j nder eere en
trouwe min forgvuldiger ware dan gy zijt , fo foude hy
de , om 't gene ik van uwe handelinge fal mogen be
kennen , anderfins dan tot goeden eynde en meeninge hem in korter tijd eer gedrongen vinden op eendefenteduyden. Doch nadien ik verftaen haddedat eenige five dan op eea offenfivë oorlog , hem ftotende aen eenen groten Monarch , vol alder middelen , machtig en
van des Koninks mijns Meefters onderdanen van fijne
Nederlanden (hen verlaten fiende van God en van den voorfpoedig in alle fijn aenflagen , en die (tot noch toe)
menfehen) oordelende hun mifdaed (o uytnemende noit ongewroken gelaten heeft , eenig onrecht of miP
groot, dat fy onweerdig is aller genade , en alle hope daed , der gëner die hem hebben willen befchadigen ;
verloren hebbende , van nu voorts langer te wege te 't welk hy van u niet is verwachtende, ook geen oorfake foude willen hebben fulks van u te verwachten of
konnen brengen hunne bewaringe, in ftedevandiete
foeken in de goedigheid en fagtmoedigheid des Ko- te denken , dien hy aitijds op fonderlinge wijfè bemind
ninks mijns Meefters, nemen haren toevlugt aen uwe en lief gehad heeft , en dien hy houdende is voor fijnenMajefteyt , daer toe fendende Gedeputeerde om te oprechten en volmaekten vriend en broeder.
handelen van aengenomen te mogen welen onder uwe
protexie en befcherminge. Tot de welke fy u pogen te D€ ïsoninn ban ©janttcijh befe paopofittc genoo2t SSS? L'
Öebbenbe / met fo fcftetpe bjepgenbe toDOJben/ tit H? 511
trekken door conditien die fy felfs niet fouden konnen
houden, mits prefentatie en aenbiedinge van 't gene booj opcohneninge ban be ^ectoge ban <0iit>fc alfo ^?anfirps
hen niet toebehoort , en dat buyten haer vermogen toaten nptgefp?onen / ïjeeft W niet boo? goeb nonnen sf 8£tim
is. So heb ik aldergenadigfte Heere , te dier ooriake aennemen / baecom fjp tjem ook met crntHjaftige^JkS,.
als nu audiëntie ver focht , niet van wegen eenig twijfel tooo?ben no?telijh alfo ïjeeft geamtooojb/bat ()p be ge- &a mo*
die ik hebbe , als of fy verkrijgen fouden 't gene fy van fanten ban be $ebetlanben niet altf af naliige reöeüen m"&0 ****
u Majeftey t begeëren , en noch veel min van my te onbecbH^hte/cn'a&l,a!:8U^•
maecaltfoberlafte/
ïjaec^^oninh^:
ongeltjh obettoelbigbe
toilbe Ijwm
en ontfanderwindenuwe
,
Majefteyt hier op eenigen-raed te ge- met
vendie
, van eenen iegelijken fo wijs en vqorfichtig be- gen/ enbe ftace fahe eicaminetèn. ^De albct-CÖ2ikent is , dat men niet vrefen moet , dat fy haer door ee- Üehjhde koningen fnne boojfatert / plarijten bc arme
ne fo onbetamelijke en ongeregtige begeerte fal laten ellenbige en oberlafle bolfteren nare ïjntóe niet te ontbewegen: Nemaer om niet in gebreke te blijven van feggen/ piincipalijnen fobanige niet / W alrijb &c*
mijn fchuldige plicht, wil ik van wegen des Koninks repb toaren geb)ee(t Daer met naren natmirlütten
mi j;->.s Meefters, uwe Majefteyt gebeden hebben, te ï^eere te reconcilieren. Hfrp totfleVocl/ bat be Staten ban bel^eberlanben ftaren honing berfeftepben
willen bedenken , dat hoewel haer lieder criminele mifdaed en rebellie voor hen particulier zy (als wefende regueftcnen fuppiicatien Dabben geprefenteert/ om
fijner natuurlijker onderdanen) dat fy evenwel gene- in toebe en genabe ontfangen te- mogen too;?bcn/
rael is door het exempel , en dat niet alleenlijk de Ko- maer bjaren altijb afgefïagen en nopt bérljoo^t:
ningen en Vorften , maer ook felfs de minfte Edelluy- en met recöt mocDt een pegelijft a denegata juftitia
den in defe fake fchade lijden, en uwe Majeftey tbo ven (bat itf / ban getoepgetbe §!itftitie) appelleren/ en
de andere, zijnde u volk airede al gewoon tot fodani- Dulpe foeften toaer fp fonben meenen bie te ber&rtjgcn/
ge ongehoorfaemheid. Dat gy behoordet (fo 't fchijnt) l)P toaö tiie niet bctoelfee pemant fonbe bJülenber^
te wenfehen te mogen fien , dat andere vreemde fcher- ongeltjnen / beel om ben üiomnft fijnen mcefler / met
pelijk mochten gekaftijt en geftraft wefen , ten eynde ben bjelïtcn ïjp in goebe bjienbfcïjap biaiS/ W ooft
de uwe daer door inontfag en vrefe mochten gehou- niet focljt be^felfiS onberbanen tot rebellie op te rofc
denzijn. Enomdefer oorfaken wille, fo verre is dat henen / of hic baer in te onberïjouben : maer om ïjendefe behoorden geholpen of bygeftaen te welen, dat lieber ïtlacljten te aenïjoren / nonbe Ijp niet affy ja niet behoorden eenmael gehoor te krijgen van
uwe Majefteyt, de welke haer met rechten behoorde
^et Dabbe ^m 5FrancopfcDen name tot W tijb
fïaen.
HL Deel. I. Stuk.
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alle vlijt aengewend ons mogelijk zijnde , om alle Proelt/ Datfp DegeneDtebervintien defelve te doen verftaen , de welke na rijpe detoe neen nlemieeere getoe
önifet taarehbanDemacbtigen/ g«rneaengeIjioo?t/ liberatien, met confent van de Edelen, fteden en ledeS5te fclbe met racticn DaeDbeljulp gebaen ïjaööciy
maten der fel viger , en door advijs en goeden raed van
alfa Dat De berbnibteaimeeneilenbige bolfeerenalleb mijn Heere den Prince d'Efpinoy , en andere Gouvertnb bare feïtere tocbluebt Öp Den^rancopfen gelia
neurs en Heeren , fy eendrachtelijk gerefolveert en beban fijne peeren boo?- floten hebben, op uMajefteyt van nieus demoedèlijk
Dabben : Defe eerc Die bem toas
obergegeben/ tou- te verfoeken en bidden de felve in protexie te willen
babcren ban fjanb totïianb
De lp bv Den tijD fijner regeringe niet laten te met nemen , en te aenveerden de rechtveerdige heerfchapgaen/ maer begeecbe beel meer Dat niet alleen Den
en Overheid over de felve landen > gelijk fy veel
een pegcluH pye
,:§paenfcn 3lmbaffabenr / maer ooit
breeder verklaert nebben door hare mimve , gefonmocljt toeten Dat alle i?ran«opfe üorangen met
Heere d'Efpruneaux , hebneen Djengcnbe b?002ben/ tiotl) met boo2l)onbmge den metbende onsdenvan voornoemde
gelijken aen u Majefteyt afgeveerdigt ,
toer^
en berfetmnt
ban gebaet of perijnelen ftonb
Den/ om ban bare boo?-baberen goebbabigbeib en met macht , authoriteyt en procuratie , fo in 't generael
particulier, fodanige, als in faken van fo grobol- als inten't confequentie
Dige oi>
enafellcn
te
D2Ufe
beber
wierd vereifcht : om van gelijken
tegen
gbetb
ierri
barml
boent
te
en
heren ban aitbcre berbolgDe fint
feer
ootmoedelijk
te bidden , dat uwe Majefteyt foude
ften/ ntacrbatfeomfuiHcDengbeen lof te bebonben believen te condefcenderen tot hare prefentatie en
tot Den iaetftcn abcm toe ftantbafteltjRen te boüjer* verfoek.Het welk tot defer tijd toe geretardeert is,niet
Doen ais ee* door eenig berou of veranderinge van opinien , maer
n. <$n De reftc foube öPmbe/
ben / gejtnt toare
en fouDe
betae
fi
ft"
&onin
felpf
ncn alber-Cïmt
overmits de wind langen tijd en geftadelijk onfe reyfè
ren.
beljo
bebinbente
contrarie is geweeft : Maer Gode zy lof, Sire, dat het
^en 9. ƒ etanarij Beeft De fóontnliban Bjannrun hem heeft belieft ons eyndelijk te brengen inprefentie
iiinfi t)Gïi
nen en ge*
6 gefonDen fc# uoetsbjagens boo* De perfo
nö en van u Majefteyt , de welke wy van gelijken feer detoage
e
anber
en
n
/
lanbe
^eber
De
SSöe fanten ban
moedèlijk bedanken van defê favorabele audiëntie , een
ifieöecianö* barren boo? bare bagagie/ Dienaren en gebolgen/ met
re geranten ja<{ am %m gw ban €>ignan fijnen ^of-meeftec flen- fake die ons doet hopen , dat uwe Majefteyt niet alleenlijk onfe demoedige vertoninge genadelijk fal aenSS totlteDenteb2engcntot^aH}0/ omljaer teftencntcfio*; horen : maer ons van gelijken te geven een feker verren. 2fln»aer fp gearribcert sijn Den 1 1. enrefpecti
en , de felve onfe fake by der hand fal nemen ,
belnn bp $?obïntien geboert / cllt in De betberge en ons voortrouwdat
fijne onderdanen bekennende, ons verlofaeclgït gcfonrieert bp Denba»f oubaer Die bias opcnb
fen
van
de
onlijdelijke
verdrukkinge der Spangiaerden
De
rier ban Den èoninft / ttaenbe De naem
onfe vyanden, welkers moetwil en wreedheid fo ex^obintien gefclnebcn op De poozte ban De Ijcc^
ceffif
en door al de wereld berucht is geweeft , dat eynen
bergen/ geujft ooit gefcfjieDbjaö tot genlis. <£nDoo?
delijk
uweMajefteyts broeder onfen gemelte Heere
ggenD
abonb ïjceft fijne iBajeftept ben Doen aenfe
waerlijk feer vroom-moedig Prince , volgende de
Den boo2f5 X^cere ban (Dignan / Dat \\p baer DeDe mei- en
voètftappen
fijner voor-ouderen , fich wel heeft willen
toaö
blijbe
0
en
/
$arij
^taD
ban
fijne
m
beten
icnom
Datfp
men/
n
geno
on
toare
verklaren'onfen befchermer , en opentlijke verklaringe
Dat fn fo na fijnen perfo
baer fouDen ruften/ en Dat bPOaer Den toenomenDen dóen, door fijne brieven enfehriften, fo aen uMajefteyt,den Keyfer , de Rijx-fteden , als andere Princen
^oenöbag/toefenDe Den 1 3 . begeerDe te aeben aubien* en Potentaten
, van de rechtveerdige oorfaken , die
tit (€ot toelnen einDe ftjne itëajeftept ijen-lupben
hem
beweegt
hebben
om dit te doen. Invoegen, dat
alfboe ïjeefc Doen Dalen bp De l^eere ban<3ignan en het niet van noden is , tegenwoordelijk
te treden in een
<©efp?uneaur te een tmr na noen / openbaerlijft en ten
aenfien ban een pegelp / met bijf feftone fjooff e feoetë- groot difcours van 't ongelijk, geweld, en overlaft,
continuelij k verdragen in 't vervolg van vele jaren tetctarjert^.
■' ban $eber*
*■ s_
gen onfe privilegiën j gerechtigheden j envryheden»
Staten
3&e gefanten ban toegen De
fonder
den Konink van Spangien te konnen bewegen
^eeboo:f5
De
ïanb ten lobe ftomenbe / bebben Ijaer
rengelepbboo2 De biec booz-hamecen of cieraet-Ba- totgoedertierentheid , genade, en medelijden , niettemeren tot in bet cabinet ban fijne »jettept/ altoaer genftaende vele ootmoedige continuele fupplicatien ,
, interceflien van Princen , onderna 't flupten ban 't felbe/ fijne ;^ai. benlupDen gegunt lenden van gefanten
handelingen,
communicatien en alle andere devoir,
(Toi. 54.1 engegcbenbecfrfaborable aubientie/ in De pjefentie
©e oefan» alleen ban ben 3|ectog ban ^opjeufe/ Dcn<*3?abeban eenigfins
doen, afgefcheyden.
voor en al eer wy
t'eenemael ons mogelij
van hemkomhebben
Gelijk
wy
fijn
ban
Capit.
Den
/
©alctte
ban
l^eec
De
/
25ofcagie
SÜSmÏ1
ook niet particulariferen , of van punót. tot punct
55; guaebe en Den ^ccretavtf 25oulart/ met bptoefen Deu hier
verhalen
fullen de oude en grote getrouwigheid 5 de
uneaur/
öcn/öeh. boo2f3^eecenban^)2
en^oingnan/ en na
gewillige
en overgrote contributien , fchattingen en
benöedu* t,e gebane recommanbatien/ b^öben fp fijne .ïBaieSm fto? tteptbanbjegenbeboojnoembe staten/ Doo?monDe merkelijke dienften van 't voornoemde volk tegen hare
ninft uan ban Den ©ecre Cancclier ban <0elDecIanD ^©octo? Princen, met lijf en goederen in de oorlogen van Afri©jan&cüs/ <eibectuss ileoninu^/gepzefenteect De ïjoge beerfebap- ca , Italien , Hoogduytfland , en tegen alle naburige
SSö?S#e en bolnomen gerectjte regeringeban De boo?f5 Princen en landen , tot dat fy overwinners en als Monarchen geworden zijn. Maer het fal genoeg zijn dus
se öeec* geunteccbe ^obtntien.
fcöappye

vele gefeyd te hebben , tot een geheele juftificatie van

ouec öe <gn Qeeft De boo?f5 EeomnusS gebaen fnne p^opo? alle onfe voorleden aétien of handel, als van 't gene, dat
wy daer na fijn Hoogheid verkoren hebben tot een
SIREmanieren.
IniSiSn. f»» i" öcfer
,
Heere en Prince , en dat wy noch tegenwoordig u
Staten Generael van de vereenigde Neder- Majefteyt bidden ons te willen aennemen in 't getal
landfe Provintien bedanken uMajefteyt feer de- van fijne feer ootmoedige vafallen en onderdanen,
moedelijk van de weldaden en goedgunftigheden 't welk niet en is geweeft enalfnoch is om andere oorfaken ,als om te conferveren onfe religie , vryheid en
van ^e ^ve » gedurende dek tegenwoordige oor- confeientie , ons te maintineren in onfe oude privilegiën
loge ontfangen , en voornamelijk van 'tgene ly laetft
na 't overlijden van hoger gedachten mijn Heere en vryheden, te behouden onfe goederen en leven, een^en eeniSen broeder van uwe Majefteyt , en 'den famentlijk die van onfe vrouwen en kinderen , een fake
laetften Heere en Prince van 't voornoemde land , die ons doet hopen , dat u Majefteyt als in een balance
en na dat de voornoemde Staten feer demoedèlijk van d'eene zijde overwegende onfe ftantvaftigheid met
uwe Majefteyt gebeden hebben te willen fucce- onfe tegenfpoed', en onfe vafte noodwendige refolutie ,
deren
fijn ftaet en Overigheid van 't voornoem- de occafie nemen , ende d'ele&ie of verkiefinge , die wy
de landin, haer
heeft belieft ons te vereeren met fijn mif- na 't affterven van fijn Hoogheid j aen den perfoon van
fivegefondenmerJ den Heere dePruneaux, hebbende u Majeft. gedaen hebben, fal voor aengenomen houden
van langer hand en met een loffelijke handelinge de fa- en confirmeren , welke keur wy wel voor al de wereld
ken van fijn Hoogheid in 't Nederland verricht, uyt ' willen verklaren , niet gedaen te hebben, fo feer om
den welken verftaen hebbende den goeden wille en ge- j't gemak en verfekeringe , welke de nabuuifchap van
r;egentheid vanu Majefteyt inons regart, hebben wy I
jVrankrijk ons kan toeorengen (dat wy altoos als feer
een
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feer gewichtige fake genoegfaem hebben geconfide- I fiers , die van Artois , en Henegouwen , met het meereert en overwogen) als om de voorwaer heroique I ftendeel van 'theyrleger des vvands (dat alreedefeer
deugden en andere feer voortreffelijke en finguliere vermindert en gekrenkt is) fal matteren en verwin-»
qualiteyten en eygenfchappen , welkers glants wy fier. nen , fonder andere krachten. En fo daer beneven u
blinken in den perToon van u Majeft., en om welkers re- een tamelijke macht vankrijgfvolktevoetentepeerd
gart hier bevorens de vreemde volkeren van verre gele- te Velde ftuurt, om den vyandtegaenbeftoten, ter
gen landfchappen gekomen zijn om uwe Majefteyt aen plaetfe daer hy hem onthouden fal , daer is g^en twijfte foeken tot een HeereenPrince, en andere foeken fel (menfehelijker wijfegefproken) j of fy (uilen hem
noch dagelijks deffelfs vrientfchap en aliantie , in föm- uytfijn voordeel verjagen , of op de vlucht drijv^ ; , in
ma wy hebben in defe ver kiefinge ons oogenmerk ge- wat plaetfe de gelegentheid fich prefenteert. Endaernomenniet
, fo feer op de groote macht en rijkdom, die enboven fullen niet alleendie van Artois en Henegoude fortune onderworpen zijn , als wel de faken die
wen (dietegenwoordelijk het garnifoen des vjands refüferen) maer ook alle andere , geen andere fake begeedoor u Majefteyt wijffelijken voorfichtelijkzijnuytren
,
als
bevrijt te zijn en fich te begeven in de gehoorgevoert, fo binnen 's lands als in de oorloge > fo in fijn
Koninkrijke als vreemde landen,fich vernoegt houden- [faemheid van u Majefteyt , fo haeft defelve d'andere geünieerde Provintien fal omhelfen. Dit , Sire , is nier een
de , met de gehoorfaemheid , diemen hem fchuldig is ,
latende fijn onderdanen 't gene God toebehoort, waer- conquefte van Napels of Milanen , noch genen aenfiag
om van gelijke , Sire, de volkeren van 't Nederlandj met ofentreprinfe over de Zee, het is een aenwafch van vele naburige landen en froritieren van Vrankrijk, door
een fodanige affeétie de oogen hebben geworpen op
den perfoon van u Majeftey t , fich verfekerende, dat de welkers toevoeginge u Majefteyt van Vrankrijk en de
gene die zijn onderdanen confenteert God te dienen na voornoemde lander fal {tellen in.profperiteyt, eeuwige
hare confcientie, van gelijken niet fal refüferen alle rufte en vafte verfekeringe tegen alle toevalligheden en
rechtveerdige en billijke faken, aen de gene die hun menfchelijkefortuynen. Biddende daerom in alderoot-van buyten komen begeven onder fijne gehoorfaem- moedigheid, dat u Majefteyt believe te confidereren
heid, en de lelve in alderootmoedigheid biddende hen 't gene verklaert is, en , volgende de voetfeappen van
te willen aennemen in zijn protectie , en hun te willen Konink Henrik fijn vader 5 (die minder gelegentheid
bevrijden van haer tegenwoordige ellenden , waer toe hebbende en veel meer groter fwarigheden)fich veru Majefteyt niet alleen verbonden is , als tot een erffe- klaerde een befchermer van deHoogduvtfe Vorften,
lijke of hereditaire fchuld van alle Koningen : maer ook defe voornoemde Provintien te embrafièren , en aen
door de byfondere obligatie van God en de natuur , te nemen de rechtveerdige Heerfchappye en Overheid der felviger, onder redelijke conditien , endoor
volgens dewelke de Koningen van Vrankrijk altijd
hebben geweeft voorftanders en befchermers van de middel zijner wapenen die te belchermen tegen de inverdrukte en geaffligeerde , fo in Hoogduytfland , als vafie des Spangtaerts, en de Nederlanden wederom
elders, en felfs van hare nageburen, gelijk wyzijn, te brengen in hare fleur en oude profperiteyt. En in
tè weten niet alleen nabuuren , maer ten meeftendeele' erkenteniffe van fuik een Weldaed , fijllen fy employevan (eer oude onderfaten van de kroone , fo dat het Ne- ren en confacreren hare goederen en leven, ineenfo
derland alvan ouden tijden herkomende heeft , datter grote getrouwigheid , ten ootmoedigen dienfte van u
een corpus met Vrankrijk is geweeft , en onder eenen Majefteyt.
Konink en Prince,en dat de eerfteKoningen van Vrank<&e ïjoninfe nee ttfelp aenge!)octf ïjeöbwiöe fcefe.
p^opofitie
/ ïjeeft fcet toienbelp met een open gemoeö
rijk in Vlaenderen haer ftoelen en refidentien gehougeanttooo?t
in ftibftantte fcefe naboïgenoe toooröcn/
den, en d'andere Princen haer geboorte in 't Nederland
hebben verkregen , gelijk noch ter tijd Vlaenderen en fo öe boo?f5 «Sefamen Defelbe met conferentie ïjzfc
eenige andereProvintien zijn gehouden voor out alleen ben gebat en t'famen geb>ac|)t. Mijn Heeren , gy fijt
van de kroone. Behalven vele andere gerichtigheden en my leer welkoom , en ik ben feer verblijd van u lieden
aófcien, die u Majeftey t mogen competeren tegen den te fien. De Koningen mijn voorfaten hebben grote
Konink van Spangien , dewelke ons niet toe ftaen hier eere behaelt van geconfer veert , bewaert en. gemainteneert te hebben haerluyder ftaet: maer ik heb
ïn
't
lange
te
verhalen
,
latende
het
oordeel
daer
van
aen
u Majeft. , met confideratie over de grootmachtigheid dat boven henluyden , dat ik my bevindeverfochten (Fol-fïj?
van de ftaet des Koninks van Spangien, de gevaerlijk geëert in dier voegen en manieren als gyluyden teconfequentie deflelfs , en d'occafie, die fich prefenteert, genwoordelijken doet, waer af u luyder komfte en
om Vrankrijk en Nederland met een eeuwige ruft van d'oorfake van dien my feer aengenaem is, en boualle kanten te bedekken , en te verfekeren. Alleenlijk
de my feer geëert van de heerlijke prefentatie die gyfüilen wy feggen , dat niet tegenftaende , de overgrote
luyden mydoet, en van de goede eftimatie en reputafchaden (toegekomen om oorfaken die hier niet alle
tie, in dewelke gyluyden hebt mijnen perfoon , daer
konnen verhaelt worden) de Staten van de vereenigde af ik u luyden feer bedanke en voele my feergeobliNederlandfe Provintien, behalven feer vele Caftelen en geert , om de eere wille die gyluyden betoont hebt aen
FortrefTen,noch regenwoordiglijk heerfchen over meer den genen die my fo na aenging, als wijlen mijnen
als 90. goede fteden , voorfien met artillerye,ammunitie broeder, den welken God genadig fy ! Maer 't gene
van oorloge en vivres. En (dat het voornaemfte is) var, gyluyden tegen woordelijk doet in mijn regard obiifulker fituatie en gelegentheid, dat fy altijd fullen ge- geert my veel meer aen u luyden en den Staten die u
oordeelt worden ónwinnelijk van menfchelijke krach- luyden hebben gefonden , welke ik altijts feer hebbe geten, nademael fy onderftut zijn van Princelijke mid- eftimeert en geprefen , mitfgaders ook gefocht haerdelen jen tamelijke macht, wy fwijgen noch de me- lieder welvaren en vorderinge, en tégenwöOrdëüjk
fiigte van feer goede reen en havenen , die in de voor- meer om de oorfake wille die fy my daer toegeven.
noemde Nederlanden zijn, de grote, wijde, en feer U luyden verfekerende dat ik ben en lal blijven, met
diepe rivieren die defelve omcingelen en van alle kanten de hulpe van God, een Prince van jnftitie, voordaer heen komen lopen. Wy fullen ook geen mentie ftander van recht en redenen. Aengaende het gene,
maken van het grote getal fenepen bequaem ter oorlo- 't welk gyluyden op my komtverfoeken, ik fal doen
ge en traffijke , de menigte van bootfgefellen , en noot- voor u luyden en den Staten die u luyden hebben gefonden alle 't gene mymogclijken fal wefèn, en fal forge
wendige materialen tot d'equipagie ter Zee , en van gelijken de grote bequaemheden of commoditeyten, fo dragen voor henluyden, en om de bewaernifle van
dat de voornoemde landen , meer dan eenige van Chri- haer lieder ftaet, als van mijn eygen kroon en mijn
ftenrijkden middel hebben om u Majefteyt te furneren, onderfaten , want gyluyden obligeert my daer in door
in der voegen, dat wy wel metter Avaerheid mogen feg- uwe aenbiedinge en prefentatie, daer af ik u luyden
gen ,en dat fonder roem , dat 11 Majeft. ons bevrijdende feer bedanke. Maer a!fo 't gene gyluyden my komc
van de verdrukkinge, behalven den eeuwigen lof en ee- prefenteren, een fake is van leer grote importanrê, tot fijnen ftaet foude voegen een aenwafch van een
tie, en dewelke wel meriteert fcherpelijken geconwel grote magt, fonder apparentie van gevaerlijkheden fidereert te zijn , fal van node wefen dat gyluyden het
of hazarden, die gemeenlijk in alle oorlogen oprijfen fel ve ftelt by gefchrifte en my overlevert , ten ey nde ik
en ontmoeten , gemerkt alleen de nauwe verhinderinge daer op advifere met mijnen raed.
van toevoer van vivres op de paiTagie van Calis , en Ma;©aet na boegenöeöatfpfjacepjopofmemetbatv
III. Deel. I.Stuk.
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Het Negentiende Boek ,

en geteftent bp te namen ban begebeputeerben/ ten
ticnlen ett conbitien bp Daer becfoebt/ fouten lebccen xn epnbe ben &oninft en fijn caeb öefelbe mocDtcnfma;=
Danten ban ten ^eete ban $2uneaur / om öefelbe ten ftcn / en be toeöetpartpc geen materie gegeben fouöe 585.
DP Den^ toosten ben &oninft te biberteren / fo bacr bele toaren
aenftaenöcn bruöag ban bent t'omfangen / öat ge
en meenin fou- bie baer toen tenteerben ; en bat fo baer toepgering ge=
lupöen öaec op feet fto2to fijnen toille
te berïtlaren. ^agente boorttf uxcteenblijbegclact
('t toelft foube toefen tot fijn onuptfp2cfteltjft
of 30 toel en na bare begeerte getracteert toaren/ toacr beuröe
leettoefen)
tjp/ öicöc fafte ban öefe negotiatiefoberre
m&
op geanttooort fijnbc ja/ en öat3plupöcn fijne
gebjagt
baööe
/ Dcötoongcn foubc toefen ong te ftoxxxen
tcttept booglijft baer ban bcöanft ten/ fcptefijneiBa;
be tijbinge/ met te tranen xnö'oogen/
te öoen. <0O2; strapporteren
jeftept öat bP fnUiö ooft Maft Daöte
toelft
foute
toefen 't ijoogfte ongeluft ban öefe fafte/en
w
3Ö«
be/
n
Debben
genome
inge
cerbieö
alle
met
ïof
triumpfje
boo?
be bpanöcn. 3£it bp bele rebenen berwt 'tboorfê Cabtnet op öe boorft peeren encapx- Dalente/ met toeboegingeengctoifTetoaerfctjoutoin^
terox gclcnt na te hmm Dan fijneiiaa jeffeptë moeöer/ ge/bat ben&oninn of fnne gccoïtimitteccbe niet fouten
öctoclftc bcnlunöen openbactlijft ten aenfienbanfeer conteiteren op Ijare articulen / nocD bcfelbe aennemen/
bele «Mnxanhen en^onftbroutocuaengeDooitbeb; ten toare batfe fo rebclijlx bebonben toosten / batfe fonDente : tjeeft gcanttooort bat fp öe ^cöeclaitOfe $20*
bintien/ nïtijbo bemint baboe/ en bat fpDare affectie ber ftoarigtjeiö mochten aengenomen too?ben.
oojfafte ban be toelfte 5ijn fp geballen in Vuptett
foute continueren/ en Dcnlupben boen alle mögelpe 1(Ieöptbeteoeftïjeib
en onfp^euelpe beuommeringen /
bnftam aen ben ïtontnft baren fone/ bat f? Daer geafr oberxxxitg tjet perijftel
ban be gemeene faftc/ en opfp?aökffeert Dabben aen ben beften geaffectionceröenprirt; fee W tjet meeftenbeel ban be gebeputeerben befo^gben
r c bie fu fouten {lebben mogen berfeiefen' bermanenöe
Dun principalen / al^ bxe ban 2&?abanb / o3elber^
oatfe luüufte articulen en conbitien fouten boo?geben / ban
lanb
/ Eelanb / en iBecDelen / tnt beiatt
om te fcDoutocn guaöe practpen ban Dare mifgun* toaren/ ©laenberen
tec&
b? particuliere inltructien en commttfien bj>
gare probintien/ batfe boor (jet teeften fouten acco?30an öaec fijn fp bootfö gelept xn te namer ban te teren
alle reöeijjftc bingen/ beDoubelijft te Religie en
ïionragame / bic ïienlupöcn ooft openbare auöientie
ban be lanben*
; tjeeft gegeben / en op Dcnlupben bcttoog belooft/ bat fp §&2ibilegien
3£acr
en
boben
i# boosgebaUen een anbere ftoarig;
rjcen ocmfk foubc laten boo2bp gaen om tjaerlieber fafyib/
te
toeten:
bat
bolgenbe be refolutïen ban be ^ta/
ecen
fee aen fijne jftia jeft. fabotabcujft te recommanb
ten <0enerael/en concept ban feftcre p?ocuratie/betoel^
te meer om bat fp upt öefe lanben gefpzoten baas1 / ert
ïjaer maegfcljap albaer Ijabbe / en oberfulfttf baer toe fte gefonben iö getoectt aen alle bc f^obtnttcn / om ge^
betobligeert/ begecrenbe batmen baren ^ebe ban paffeert en in een fcfterefomxegeftelt te toosten/ bat
<£gmont / toefenbc op te fronttere (fp meenten 3tab- bicn niet tegenftacnbc bc gebeputeerbe ban $|oJlanb en
aptrecDt erDibeerben pjocuratien biffererenbe/ en
morael) foute toillen gcrecommanbeert bouten*
Dcbbcn beboo?f5©eerenbcboo2f3aBcfan-i
meer gereftringeert banbat b'anbere,3©elftefaftegeconfi
ten l^ier
met tena boo2f3^oetfen
röup0gcb?acl)t/ bc boo?f3 1tereert/cnfamentlijft
te generale p20curattcn Daec
ftameren ban fijne JlISaieflèpt toaren alberbultmet refereerbe en confomxeerbe met te particuliere/ fo
te boo2nacm(te peeren en €belen ban ben laiöc / ge- blijlin upt be conferentie ban bc boo2f5ComtwijTien en
lijft ooft toaren öe hameren banbepbebefeomngin; p20curaticn: Debbcn fp epntlijft bp temeeflcbopfen
moeten refolberen be boo?f3 articulen te fetjaben/ in
ncn/ hk Ijaerlupöen alle eere in 't in en uptgaen Debbcn manieren fo Det gefefpift baer op gemaeftt/ en bp Daer
betoefen*
&r* Debben ooft öe teteben ban recotxxmanbatten onterteftent/upttoijfl* €n niet tegetxftaenbe bare fcDabic be peeren ^taten^encraelDcnlupbenmete gege- 1binge/fo Debbcn fp nocD upt ecnige Dace geaffectioneers
ben Dabben aen berfcDepben J^rancopfc peeren / bk fp bc ber (taen/batter nocD cbentoel ftoarigfjeib foube balmeenten öe fafte ban öe^eberlanbengunttigtetoc len/ fonterling in refpectebatben<!Boubcrneuc<©e*
fen/ beitelt en obecgeïebert/ en ober al belofteniffeban nerael en alle anöcreOfficieren ten^taten fouben aen^
alle goeöe officie xxeffeng fijne cïBajeftept te boen / om- genaem moeten toefen : niet te min / geconfiöereert öe
öiff erentic ban öe boo2f5 pjocuratien en reftrietien/ be^
fangen,
grepen in öe generale procuratie/ Debbcn Daer niet bo^
^a ftacen toeberftoxtxflcban't Dof/ ert geftomen ben b2ecber inlaten/ in manieren bat ben 15. ban te
fijnte xn 't ïjupö ban öe $2mce ban €fpinop / berfel- boo2f5 maenb öe boo2f5 articulen 3ijn geteftent getoeeft
fcDapt met ben ^eereban f&uneaxtr en b'^aignon/ hv alle öe geöeputeeröc / en gelebert met öe propofitie
!jccf t ben boo?f3^eere ban^uneaur berftlaert nu bolïiacn te Debbcn fijn beloften/ ban Daer aubtentie te boen iri Danben ban ben ^cerc ban ^2uneaur/ten epnte om
ïxeöben b)^ fijn ipa jeflept / xxxct P2efcntatte ban b02ber obergeïebert te too?öcn in Danöen ban Dare iBajeftep*
't beft foube W- ten,
abbijö/bat
boo? fijnnocD
öiemtexx/bocgenbe
ftn niet bcel te openbaren/
groot femblant te maken ban
/ öe gocbe anttooorbe bic ben^oninft gegeben ^et gefcDrift en articulen toaren lupöenöe afê bolgt.
Dabte/ obLTixxttö b'inconbcnienten bk baer upt fouben DE Staten Generael der geünieerde Nederland (è j,.^^^
xnogen riffen i\\ bele rcfpcctcn / en batmen ficD niet beProvintien , en eerftelijk Braband , Gelre , Vlaen- ien baecop
ïjooiöe
/ al ccr men getoeeft
facD öe bp
fafteöenboo2f3
bolb2agt deren, Holland met Weft-Vriefland,Zeland,Vriefland, öc «èouüt*
te fijn. te'berfefteren
S^ ooft gep20poneert
^eerc ban ^2imeaur/öamien fouöc toel boen te bcpu- Zutphen , Uytrecht , en Mechelen , bidden feer oot- hf"-1!^
tëren eenige ban ben gefclfcDappc om te gaen begroet moedelijk fijn Majeftey t , aen te nemen en te befitten , nitttbe
ten ben hertogen ban ,ïBontpenficr/€fpernon/cngio- voor hem en fijn wettige nafaten en kroone, de Provin- ©lobfnrietl
jcufc 1 z\\ battet goct toaer 't felbe te gefcDieben op Det tien en landen voornoemt op defelve tijtelen , preëmi- ö£(nil0*
fpoeöelijftfte/ om te Debbcn ïjun gunfle al eer Dare arti= nentien , en recht , als den Key fer Carel de V. die heeft ©"an^fe
culen öen^oninftobetgclebcrtfouöcnto02öen. 3Bel- aengenomen engefworen, en dienvolgende te hand- 3jjn acn^
ftcn acDtcrbolgenöc fnnfcftercgeöeputeeröegefonöen haven en beveftigen alle en yegelijke oude privilegiën jörtw»
rechten , vry heden , coftuymen , gebruyken, tracliaten,
öie 't felbe bolb2agt Debbcn.
en contraden der felver Provintien , Steden , Baron^en 14. 5peb2uarp Debbcn fp Derfien ö'articulen en
conbitien / ixxet ö'inftructie en juftiftcatïe baer toe bk* nyen , Heerlijkheden , Caftlenyen, en alle andere plaetnenbe Daer met gegeben. <£n nabien fp befclbe obetge^ fen en leden der felve landen in 't generael , en van een
geben Dabben/ bolgenbe Det bebel ban fijne iBajeftept/
in 't particulier.
xn Danben ban ben l|cerc ban ©mneaur / i0 Daer ber- yeder
1 . Eerftelijk , fal 't fijn Majefteyt, en fijn vettige naftlaert getoeeft bp fommige principale en meefte ^ecfaten aen de kroone , believen , te hanthaven en regeeren fo ban öe religie als anbere / battet geenfino öienöc ren de voornoemde landen , ingefetenen en inwoondete prefenteren bc boo2f3 articulen fo roti en imperatijf / ren van dien , ook hen befchermen tegen alle en yegelijin öer formc al$ fp bk Dabben / ten toare bat fp toitöen
ke haer vyanden, gelijk een goet Prince fijn natuurlijke
öe fafte rcencmncl berberben / en abfoluteitjft Deel fto?t onderdanen behoort te doen , en namentlijk tegen den
berto02pcn te too2ben. ^§0 ooft ben boo2f3Ï|eere ban Konink van Spangien , fijn aenhangersen ad herenten ,
$2iincaur bab bat bc boo2f3 articulen niet obergege- Tonder met hen eenige pais of ti evesjprejudiciabel 2.voor
En
bcn fouben too2bcn/fo bk gcftelt toaren in 't 02iginacl/ dittradaet, temaken.
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Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

En principalijk dat de ingefetenen en inwoonders
der voorfz landen geconferveert en gehanthaeft worden in
, de openbare exercitie van de gereformeerde religiegelijk
,
die rechtevoort geoefFent wort, fonder dat
in 't ftuk van religie yets geinnoveert (al worden , of
yemand in fijn confcientieonderfocht.
3. En op dat de voornoemde landen mogen geregeert worden onder de gêhoorfaemheid van fijn Majefteyt ingoede eendragt , rufte , en verfekertheid &c. fal
hem believen te committeren tot Lieutenant Gouverneur en
> Capiteyn Generael , een Prince van fijn bloed ,
of een anderHeer van qualitey t,en by hem oprechten en
continueren een raed van State , de twee derdendelen
van dien van ingeboornen der voornoemde contraderende Provintien refpe&ivelijk , en het andere derdendeel vanFrancoy
fen ofhem
andere
fodanige als 't fijnMajeft.
believen
fal : bidden
feerootmoedelijk,
datfede

trekken , de gebannenen , of gedeporteerde van haer
officien , of die anderfints des vyands fijde gehouden
hebben.

10. Infgelijks fal 't fijn Majefteyt believen te ontfangen de domeynen der voorfz landen , in fodanigen (taet
en met de laften , daer in fy rechtevoort fteken , fonder
op te ftellen eenige impofitien , clan met vooi gaendè
wettig confent der Staten.
1 1 . De voornoemde Staten Generael bidden fijn Majefteyt feer ootmoedelijk hen te accorderen , fich alle
jaer te mogen vergaderen , in fuiken Provintie der contractanten, alhen
s goet dunken fal, om t'famen te adviferen , delibereren , en refoi veren van de faken , betreffende den dienft van fijn Majefteyt en welvaert der
voornoemdelanden : gelijk ook de Staten van elke Provintie fullen mogen beroepen en vergaderen haer leden»
altijd en fö dikwils alft hun goet dunken fal.
12. Als fijn Majefteyt onder fijn gêhoorfaemheid
Staten aengenaem zijn, opdathetvolkuytditbeginfel bekennen, dat zijn Majefteyt haer wil believen en gebragt fal hebben de lieden en het platte land der
voornoemde Provintien , rechtevoort ingehouden van
te gevalle doen.
4. En fal fijn Majefteyt hen, met advijs van de Sta- de vyand , fal fijn Majefteyt believen toe te laten, dat Cy
ten of hare gedeputeerde , geven pertinente inftrudlie , wederkeeren tot haer oude reflbrt , en dat daer van fijn
Waer na fy fich fullen hebben te reguleren : dewelke eed Majefteyt toegelaten worde publijke exercitie van de
doen fullen van fijn Majefteyt en ook de landen hou en voornoemde religie.
13. En fullen alle de contracterende Provintien kotrouw te zijn , en dit tegenwoordig tractaet in alle fijn
men op de wettige nafaten van de Kroon van Vrankpoin&en na te komen , en boven de voornoemde Rarijk
,
fonder
datfe daer van geheel of ten deele gefcheyden, niet gegeven te hebben , direéfcelijkofindire&elijk , om tot de voorfz Staten te komen.
den mogen worden, of van malkanderen gefcheurt, 't Cy
5. En vorder, alfo de tegenwoordige particuliere by traófcaet van peys , houwelijk, appennage, ofeeGouverneurs der Provintien fich getoont hebben feer nigerhande andere wijfe of maniere.
14- De ingefetene en inwoonders der voornoemde
geneygt tot fijn Majefteyt , en vyanden van de Konink
landen
, en ook de gene die uyt andere Provintien fijnvan Spangien , en fich in haer ampt in aller getrouwigde, gevolgt hebben de fijde der Staten der contracteheid, gedragen
en gequeten , hebben
, fal'tte fijn
Majeft.
rende Provintien , fullen gehouden en geacht worden ,
believen
hen te continueren
en van nieus
committeren in haer Gouvernement: welke Gouverneurs verfien nopende het regt van Aubaine , de fucceffien , het in en
fullen, uy t naem en van wegen fijn Majefteyt, in 't gene uytvoeren van alle waren en koopmanfchappen , t'famal 't gene betreffe 'tftuk vandetrafikeop'trijk
dependeert aen haer ampt, volgens d'inftru&ien hier telijk
van
Vrankrijk
, als ingeboornen van dien.
voren gegeven by den KeyferCarel de V. aen de Gouverneurs van zijn tijd , en lullen gehouden wefen eed te
!?• 'T lal fijn Majefteyt believen te houden voor
doen van fijn Majefteyt hou en trou te zijn , en tot con- goet en valabel, al 't gene by de Staten Generael, en van
fervatie der voornoemde landen , en dit traébaet te on- elke Provintie in 't particulier is geordonneert, geftatuderhouden ,en niets gegeven of belooft te hebben als eert, gedecreteert , en gedaen ren niet tpe te laten, dat
boven.
yemand gemolefteert worde om eenige dingen gedurende detroublen , 't fy ter oorfake van de rehgie , van
6. En als eenig Gouvernement der voornoemde Provintien ,of eenig van de principale officien fal open de oorloge , of van 't gene daer aen dependeert.
16. 'T fal fijn Majeft. ook believen te beveftigen en
ftaen , fal 't fijn Majeft. believen te committeren luyden
gequalificeert en aengenaem de Provintie daer 't in zijn confirmeren , al 't gene wijlen mijn Heere den Prince
, door advijs , confent , en macht hem gelal,7.om Dedevoornoemde
redenen gementióneert
vierde
artijkel.niet van Orangicn
geven byde Staten Generael of particulier , famteüjk al
Staten biddenin 'tfijn
Majefteyt
te leggen ofte lijden dat geleyt worden in de fteden der
voorfz Provintien eenige garnifoenen , fonder voorgaende advijs der Staten refpe&ivelijk , ten ware in een
dringende nood , in welken geval fijn Majefteyt daer in
verfien fal by advijs van de Staten der voornoemde landen. En aengaende de kaftelen en fterkten aireede afgeworpen en geruineert , fal 't fijn Majefteyt believen
dat die blijven fonder wederopgerecht te worden , gelijk ook geen nieuwe te doen timmeren.
8. Sijn Majefteyt fal in de voornoemde landen , ProvintieSteden
n,
, en leden van dien doen bedienen recht
en juftitie , famtelijk alle andere faken , by defel ve Officiers Rechters
,
, en Magiftraten , op de inftru&ien en
ördonnantien , gelijk rechtevoort gefchiet: ten ware de
Staten van eenigeProvintie verfoeken dat daer veranderinge gefchiede: in welken gevalle fijnMajeft. volgende
d'oude privilegiën en koftuymen van dien daer in voorfien fal , met advijs der voornoemde Staten , geli jk tot
befte expeditie van juftitie , en na recht bevonden fal
worden te behoren, fonder nochtans andere te prejudiciëren. En als eenige Ofhcien , Magiftraten , of publijke
ampten , ftaende ter abfoluter difpofitie van de particuliere Gouverneurs der Provintien, fullen vaceren, fullen
fy van de voornoemde Gouverneurs gegeven en geconfereert worden aen vrome, getrouwe, en wel gequalificeerde perfonen , ingeboornen , en den Staten der Provintie daer
,
het wefen fal , aengenaem , volgende haer
Privilegiën , die infgeli jken doen fullen den eed als boven.
9. 'T fal fijn Majefteyt believen niet te avanceren of
toe te laten tot eenige Ofhcien of Magiftraten die gene,
die gedurende de troublen bevel gehad hebben te ver-

't gene mijn Heere den Prince van Efpinoy gedaen
heeft in kracht van de commiffien en laften , die hy ontfangen heeft van de voornoemde Staten Generael.
17. Dat de voornoemde Staten Generael, en van el- ■
ke Provintie in 't particulier , om fich te bevr yen van
de laften en fchulden by hun refpeóHvelijk gemaekt ,
fullen mogen refpe&ivelijk continueren , opftellen , eu
gebruyken , ook vermeerderen , verminderen , en aboleren alle de middelen van contributien , gelijk fy onder
hen fullen mogen confenteren en accorderen , en dit
met verlof van fijn Majefteyt.
1 8. En alfo gedurende de oorloge veel fchulden gemaekt zijn tot laft van de Staten Generael , en welke de
gedefunieerde en van de vyand ingenomen Provintien »
fteden, en leden, gehouden en verobligeert zijn met
de voornoemde contracterende Provintien* fal fijn Majefteyt believen goet te vinden en te ordonneren , dat
defelve, onder fijn gêhoorfaemheid gebracht zijnde,
de voornoemde fchulden helpen betalen.
19. Inlgelijken, alfo om de lange oorlogen, gefuftineert by den voornoemdePrince van Orangien,hy bedwongen isgeweeft te doen grote lichtingen, om de
welke hy noch fchuldig is in Duytftand aen vele grote
Princen, Heeren, Edelluyden, en krijgsvolk, waer door
het huys van Naflau grotelijks geinteieflèert is , om de
fchulden, renten, en inter-eftj ter 001 fake eenige Provintien,felfs van Braband en Vlaenderen, den voornoemde
Heere Prince geaccordeert hebben eenige landen en
Heerlijkheden : fal 't fijn Majeft. believen te beveftigen
alle de voornoemde celhen en accoorden,fampt alle andere gitten den voornoemde; Prince en fijn kinderen
gedaen. Ook goet vinden, en fo veel te doen, dat
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fp bp fijne itëajeftcpt Dabben gcDab faborablc aiibicn^
wefende de Provinciën, rechtevoortcontraryepartye rie/ en upt fijne anttooo2bc becflaen fijne goebe ge^
houdende, onder fijn gehoorfaemheid gebragt, fy
negentDcib / tot Dare fa&en / en 't gene fp ïjcm toijberg
afmakinge van de voornoem- Dabben bertoont/ en bat fijne ifèajcjïcptDabbe geletot
doen
d
byftan
en
bulpe
«iefchulden,• •
.
.
b'articulen
fpDem Dabben
boen p^fentecenbp
zo. EnalfodevoorfzProvintien, foin tgenerael, fen
ben i>ecren banbicp2uneaur/
en Dcnigecommitteert
aB elk van hen in 't particulier refpe&ivelijk , grotelijks
en bciafï naber ban Denlupbcn te berfracn / 't gene fp
«ehouden zij" in <^e memorie van de voornoemdeyt Heeboo?ber notD fouben toillenbcrtonen/ baer toe fpbc^
feer
Majefte
zijn
Staten
voorfz
de
bidden
:
re Prince
reet toaren/ berfoefeenbe bat fp/bolgenbe alle oube ma*
ootmoedelijk , te willen geven favorabel contente- niere ban boen/ boo? eerft fouben beginnen met erDibiment , ter oorfake van de'voorooemde verbïnteniflèys, tte ban Dare pjocuratien generale en patticuiiete/toel^
aen Mevrouwe déPrincefle, de kinderen, en'thu
jfeen bolgenbe fp bic fjem alle Debbcnobecgeleberten
vanNaflau.
bertoont/ en 3ijnbefelbebpöemo?bentelpgefïenen
n
zi. Het fal fijn. Majefteyt believen te onderhoude
en na Dem genomen / om üm af en 't gene fp
en doen onderhouden goede vriendfchap met het hey- gelefen
ïjem
Dabben
boo?geb?agen/aengaenbe be noob ban ee^
land,
(igRijk, de Koninkrijken van Engeland, deSchot
ntge
^obtntten
/ en bpfenbet ban be ftab ban 55?uffel
Hanfeen
Denemerken , de Princen van Duytfland ,
befjoojlijft
en
getcoutoelijH
rappo?t te boen aen fijne
Keyferlijke fteden, en famtelijk met alle andere ge- IBajeftept 25elobcnbe W Dem felben baer toe te boe*
buuren en geallieerde der voornoemde landen, eninfgefijkèn alte rechten, verbonden, en alliantien van gen al 't gene eemgftng totöatefafeeenDetotttfetber
defe landen met hen refpe&ivelijk , fo fy dekroone, Itab ban 25?uffel foube bténen / aïjb fp baec toe feer ge^
negen toaren. <©aer na Deeft be boo?f3 Cancelter Denof de rechtenen preëminentien zijn Majeft. by dit trac- ïnpben ter maeltijb geöouöen/ enöenlupbenmeteen
taetgeaccordeert , niet prejudïciabe! zijn.
frDoon en Deerlijk banfcet bereert / na ben eten Dem be^
zi. 'T fal fijn Majefteyt ook believen onder defe fel- bannenbe/ Dabben fpDemanberbjerfDarefafteenbe
de
ontfangen
ve condïtiên in fijn gehoorfaemheid te
Prowintie van Overyfel, zijnde in de unie der contracte- boo?f3 ftab ban 2&?u<Tel gerecommanbeert. ^aerop
rende Provinciën ,, ib verre fy hare Majeft. daerom bid. Dp bernlaerbe batöPDetbannetDenlupbenDabbege?
zj. En ontfangende de contracterende Provintien, geben en gebaen upt lafle ban fijne iföajefiept/ en
fteden, en leden onder de tegenwoordige conditien, Deef t fijne boo?gaenbe belofte gerettereert
<©en 2i,5peb2uarp 3ijnbe boo?f3<aefantcnanbeC'
geen andere aen yemant van dien te accorderen > dan
mael
ten Dupfe ban beboo?f? Cancelter ontboben/ en
met confent van Staten der voornoemde andere Proalbacr
genomen 3ijnbe / Deeftbeboo2f3 Cancelter Denvincën.
iupben anbertoerf boo?geDouben be continuatie ban be
24. 'T fal fijn Majefteyt believen de landen in 't ge- goeben toille enaffectiebanfnncjfjEajeft.omDenUip^
nerael en particulier , famtelijk de fteden , leden , en in- öcn te Delpen in alle mogeïijhefanen/ banbermits5
gefetene van dien te beloven en fweeren , te fullen on- Daer boo2b:agen maö ban groter impoztantten/ bat
derhouden endoen onderhouden alle de voorfz pointen en articulen: gelijk reciproquelijk alle Gouverneurs, oofe ban nobe toaö rijpelijh baer op te letten en alleiö 't
Burgemeefters , Magiftraten , Officieren, Ingefetenen , obertoegen/ begeerben baerom bat fp felfg fouben
en Inwoonders, der voornoemde landen , Collonels, mibbelen boojfïaen ban p20bifionele aftiftèntie/ en Doe
Capiteynen, en krijgflieden , fofe water als te lande, men befelbe beduamelp foube mogen emploperen/eti
fweeren fallen > fijn Majefteyt, als hare Prince en Hee- batfe fouben berfelaren en obergeben ben fraetban ben
ïanbe. 5^aer op fp anttooojben eerfleljju bat fultwf
rs, boa» getroa en gehoorfaem te fullen zijn.
15;. Enop dat dittraclaeteeuwelijkvaft, bondig, giialöu mogelijR toa^ / alg niet bolaomelijö geinfo?^
en ïaviolabel fy, fal fijn Majefteyt believen , dat het meert ftjnbe/ ban bertonenbeeenige mibbelen/ baer
geemologeert , verkondigt, engeregiftreertwordein öoo? men 252uffel foube mogen ontfetten/remitterenbe
alleenyegelijke foaveraine Hoven en Parlaménten van Daer boo?t?$ aen be totjébcib banben0abeban5ijne
zijn rijk, famtelijk ook in de provinciale Hoven en IBa jeflept / en Capttepnen bp ber Danb 3ünbc/ Die Den
Paramenten der voorfz landen : en voorts beveiligt by beief beter berftonben / en aengacnbe ben fïaet ban ben
alle andere behoorlijke en redelijke middelen , en in de lanbe / Debbcnfp aengenomen ben felben generauja en
befte forrne en maniere , als na de coftuymen en ge- fo beel be?$ mogelijk foube 3ijn / te Rennen te geben/ ge*
lijli fp ttoee bagen baer na gebaen Debben.
bruyken
van *t voornoemde
lahejft bevonden
fal worden. Rijk en Provintie alderva16. En ' t eerfte dat fijn Majefteyt fal doen beroepen
de Staten Generael van fijn Rijk , fal hem believen ook
te ordonneren, dat dit traétaet beveiligt worde by de
voorfz Staten Generael.
Prefer.terende de voornoemde gedeputeerde uyt
naem der voornoemde Provintien , zijn Majefteyt te
accorderen de articulen en poincten voorfz. en te doen
den eed van getrouwigheid en gehoorfaemheid , en reciproquelijk met alle reverentie te ontfangen den eed
van fijn Majefteyt als Heer en Prince der voornoemde
landen, in kracht en volgende de 2.. fpeciale procuratien, die fy daer van hebben tot defeneyndegefegelt
en wel geautentiqueert. Onderftont aldus.
Voor het Hertogdom van Braband , ondertekend
Richardde Merode, C. Aerfen/^ Juniurde Jonge. Voor
't Hertogdom van Gelder en 't Graeffchap van Zutphen, ondertekent Elbertus Leoninus , 1. van Gent ,
Ger.Voet. Voor 't Graeffchap van Vlaenderen, ondertekent 2VW Caron. Voor 't Graeffchap van Holland en
Weft-Vriefland , ondertekent *A. van Dorp. Voor
't Graeffchap van Zeland, ondertekent
I. Valk-

1 8. ber felbcr maenb 3ijn ffllunben / met tien
D <£n
ïjeeren ban P'imcaur ai 3£oïgrion te 10. uren

ombobcn ten finnfc ban ben Cancelier ban ©2anhrijn/
altoaer bnt fp acbonocn ïjcböcn be Dceren fêtllenuier/
3cllicb?c en Den j§cc retartë Söïulart / öte benlupbcn
met alle cerDiebmge bebbcn ontfangen (en oefeten fijn
be / Dceft öe \Mfo Cancclier begonit te berDalen/ bat
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©ertonenbc
batfecourg
DetgeboecDlijblte
toefen/Jïlffl*
©««#►
foube/
batmen inDun't feo?te
te lanbe
toefenben foube
en fobanige bic fuffifant bjefen foube om benbpanbSim
Det Dooft te bieben/ en bat fijn iBajeflept foube gelie^?anks*
ben te boenffupten bc paffagie of tocboer ban bitoetf / J?JffiL
en bat met ben eerden / bat Det felbe &el te paffe foube VmSm
Romen tn regarbe ban Det ontfet ban buffet / en ben te fienwn
bpanben een groote fcD?ife aenjagen.
i&omenbe tot Det tiambz poinct/ begebeputeecbe
ban be Staten ban ^olianb berRlaerben / bat be #?o^
bintie ban J^ollanö en 3®e(l-©2ietïanb nocDinDaer
geDecl toaö / en bat fp baer in bcbonben 3 6. gemuurbe
fleben / te toeten / ^02b2ecDt / üaeclem/ ^elft/ %&*
ben / SUmfïerbam / <0oube / ftotterbam / <602cD?mt/
^cDiebam / 2&2iele / ^lumaer / loo?n / CncDupfen /
^cDoonlioben / Cbam / lïöonniDcbam / üBebenbliR /
a©ocrben / <©ubetoatec / gfelftepn/3|euf ben / <©eertrupben-berge/ 3©efep/i!Bupben/ l^aerbcn/ pirme^
renbc / 03ecrblict / <6oeberebe / Spanen / 3©ö2cum /
SCfperen/ ^euclom/ Eeerbam/<©clf0Daben/a©il'
lemftab/ Cïupnbertetc. é.ongemuurbe/ te toeten:
^ebenbergen / ©lacrbingen / J5cD?abcfant / 25eber^
toijb /5^ieupoo2t/ enben^age»
^0 beel belangt Daer ftact en mibbelen / fo toic
foube toillen confibereren Doe fingulierlijR befe^o?
bintie geaf fligeert iö getoeefl meer ban 1 8, jaren berbolgenef» Cerfl boo? be eractien en fcDattingen ber
^pangiaerben / en baer na boo2 be oo2logc Dier op ge^
bolgt / bat alle Det platte lanb / ben tijb ban 5. bolle jaren geburenbe/ met toater bebeRt en ongebout Dab ge*
|legen. ftein bat fp / be pacificatie ban «èent gefloten
3ünbc/
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grote fommcn gelbö moften etuploperen tot
reparatie ber öijheti en anbere bebojben en gewineertic leben of
bedenbertrcRRen
bes' lanb$/
batfe om be^pan^
giaerben
te boen
/ beentcgentooo2bige
002I0;
m nebben aengebangen/ en tot betalinge ber garnifoe;
nen tn ölaenberen/ en anbere P20bintienbagelijR$
een grootc fomntc gclbo moeten upttepRcn / een foöanige foitöc oo?beelen bat be felbe feer bef toaert t$.
<©it niet tcgenftaenbe gelijfe be Staten niet fo feer
behartigen als De toelbaert en confetbatie ban naer
Babcrlanb/ bioutoen/ en fcinberen/fo fouben fpïjun
inbefeoo2loge en inalteoccucrentien laten binben ten
bienfte ban 3ijne iBajeftcpt/ en eerft om be anbere
$20bintien teconguefteren/ boo? fobeleljaermibbc;
ten
't toclfcen en namentlijfe
10/ ttre&Ren
met fjacr/ ban
tcgentooo2bigemacl)t/
baeröoeban't geftelt
foube
e en toptlopiger berljael gebaen toerben/ fotoanneer
bpber Ijanb foube toerben genomen [jet poinfct ban be
contribntien.
3©an Daer nrac ïjten/ Ronbcmcn niet geboeglijR fp2e*
feen/ al te tod toiftnten/ tot groot leettoefen/ batonber öet &rijgf-bol& / fobanig bit jfo. ntan fjabbe / ïjem
b002 fjonbert btbc betalen / en gelijh in bat / fo mebe in
be fèrijgöbifciplme / en bp na in alle anbere faRen / latenbe ficï) tienfienteftrcRRentotecnberberffeujRebifo?b?e / ïjtt toeï&e jnen niet Ronbe remebieren/ atë boor
aut02ttept en een fecreetbelept/ berïjalben foube nobig
be goebe
baer ban
aenteljouben/
'ttoelR
ïjoog 3ijn/
tijb toas
/ bat öanb
een #?ince
qualitept gefonben
mocljt to02ben/omfulReaffaicentcberrecüten» €n
bat fiaer
be refte
aengaenbemort)tenbetRrijgenecnfabo?abcï
/ be gebeputeerbe in 't generael
op
fupplicatie
anttooo?b 3tjne Höajeftept betamenbe/ en ban gelijken be öonoaable pjefentaticn be felbe gebaen.
3£en lellen 3peb2uarij 3ijn be <0efantenbergabert
getoeeft / albaer be Heer ban 3^o?p en be la iBouillerije gerappo?teert fjebben / gecommuniceert te fjebben
met ben l|eere ban pjuneaur be refolutienbaegöte
bo?en genomen / en bat ben ï|eece ban ^uneaur goet
bont te p?oponerert ben rtoob banfjarefabe/ enbatfe
geen langer bertreft mocljten lijben fonbeconbertoin*
Irjtte Dafarben en inconbenientem Cn bat baerom
btenbe geinfifleert te too?ben bp 3ijne ffêa jeftept om te
fjebben cattjegorijRe anttooo?t.(€en felben njbe i# gere*
folbeert getoeeft/ batmentnbe eerftebergaberingebe
boo2f3noob foube remonftreren/ en infifteren om te
fjebbenbenfinale
en abfoluteCancelier
anttooo?t»ban'(Ctoelb
gebaen
ïjeeft
boo2fcï)2eben
<i5elberlanb/
boo? be boo?fcö2eben peeren <ü5ecommitteecben/ in
foame en manieren fo Dier na bolgt gefp?ORen.

Dem
bp bit
mogen ba*antb)002ben»
€n alfo
men ban
ban buffel
uure tot teuurebertoacBtenbetoaöte
Romen in communicatie met ben %ere Cancelier
©illeguiec/ en anbere/ töbe boo2f3refolutie gebif*
fereert/ ter tijb toe bat bc boojfcö^eben tommu*
nicatie foube ge^ouben toefen: toaer na terflontbe
Heere glolptemp^gerapp02teertöeeft/ batbeboo?f5
communicatie geremitteert toa$s tot ben nabolgenbe bacö te fes uuren fmo?gen&
.
(€cn felben bage op ben noen S^ftben ^eereban
f&uncaujc gefonben aen ben boo?f3 <©efanten / en ber^
focöt batfe fouben toillen bergaberen / om te öoren 't gene f)u foube rapporteren. 3©elRen acDterboï^
be
banban
't öiipg
getoeeft
bergabert toaer
fijn25?abanb/
genbe 3pban
peeren
ben inboo?f3
^eere
#?uneaur öent oor gebónben ïjeeft met 3ijn 25?oeoer / bic ïjenlupben p^efenteerbe 3fjnen bienfl boo?
ben lanbe. €n nabien 3ijn Moeber bertroblien toag/
benboo?f3Heereban ^uncaujcöenlupbenbet*
Oeeft
Rlaert/bat ben ïioninR niet gualijR nemen foube/
nocö fufpitic fjebben/ altoaert batfe gingen begroet
ten ben Sdmbaffabeur ban <Êngclanb / aengemerbt
bat f)P goebe opinie ban öaer ftabbe/ en batfe niet
fouben totllen tracteren in 3ijn StomnBrijfe eenige
fa&en aen 3ijn iBajeflept p2ejubiciabel/ bifcoureren
baer na toel b?eet ban be beugben en goebe affec^
tien ban 30n jiBajeflept/ en bat ty goebe Dope öate
be ban fjace faRe : maer battet goeb foube toefen
t'ontbefeRen öaren noob / en bo?beren fto?te en b^ucDtbare refolutie* <ên fo ört te paffe quam/ te fp?eefeeban 't aennemen enoplicljtingeban'tRrijgf-bolRo
t©enboo2f3 p2imeaur berfeRerbebattergecnoplicötingebanRrijgf-bolhtoaéin ©2anïmjR/ noclj ooR
in <©uptjsianb/ maer battet toas / bat eenige ge*
rappo2tecrt fjabben / bat ben ïioninR ban ,§pan=
gien in ^uptfïanb Dab gefonben aenritfgdt boo?
eenig getal ban peerben: en bat be Ceurbo?fren ban
t föoomfe-rpbie ban peperen erRcnt ïjabben boo?
Certf-25iffcDop ban Ceulem ^itern bat ben 2lm*
baffabeur jatter/ bit npt ©?anbrijh bp ben^nsS
ban tparma getoeefltoasf/ toeberom in ©?anRrtjR
toajS geöeert/ en bebt goebe officien/ öebbenbe ont^
beftt aen be ïjoninR ban©?anbrijR beel ongemak
en armoebebanbebpanö/ met mibbelcn baer mebe
men bebpanb foube «togen berftropen cnneberleg*
gen/ baer bp boegenbe/ bat ben #2in$ ban ^arma beel fjepmeiijft berflant en intelligentie nabbe in
be i^eberlanben/ en fonbcrïinge in ütollanben %t*
lanb/ in fulner manieren/ bat/ foberre öaer l^aieflept öaerniet R02telijft refolbeerbe/ be boo^f3 lanïüjopofitie Mijn Heeren , den nood dwingt ons te verklaren, dat ben in R02ten tijb fouben ballen in perijRel.
bp Den na hetaffterven van zijn Hoogheid , en den Prince van
^en 3» IBarti) fijn 3p gegaen ten ftupfe ban be
boo?noembe
^eer Cancelier/ baer 3p ben felben gehouden d'ordre , aukonnen
hebben
niet
wy
Orangien,
ïïeonmuö
bonben
öebben
met be %ere 3©tllègnier/ 25ellieeeüaen toritey t, en goede diredtie, fo na het gewichte en grootoooj öe %v te importantie van de fake gerequireert is. En dat daer- toe/ 252ulart/ en $?uneaur« €n Ijccft ben boo2f$
'om"r'^ enboven die van de Nederlanden fouden mogen flape- ^eer Cancelier berRlaert/ bat 3ijn ^ajeftept berten fto* n rig worden ter oorfake van onfe legatie , op de ver- flaen Ijebbcnbe'tgene batter gepaifeert toa0 inbez*.
niniï toon wachtinge en hope van het fecoursuyt Vrankrijk» die berfcDepben boo?gaenbe bergaberingen/ acngaeni5c
©janfi» wy hen gegeven hebben, waer met den vyand zijn pro- Öare obergegeben p20Curatien/ en p2omt fceour^
rijft.
fijt doet, en arbeyt te prevaleren van allen fyden , in boo? be flab ban 2&ulTe! / eenfamentltjR ban be
manieren dat onfe faken geen langer dilay of vertrek obergegeben memorie/ berocrenbe ben Itaet ban be
mogen lijden, fonder onverwinlijke perijkelen enin- geunieerbe ^obincicn ; Ijacr ^ajeftetJt continueconvenienten , en dat den fomer voor handen is. Dat renbe 3ijne goebe affectien en toille / bit bc <i5cbt*
wy ook verftaen , datter veelerhande lichtingen en op- puteerbe toijte bat öp öabbe tot conferbatic ban t
nemen van Krijgf-volk gefchieden, die cauferen veeler- ^ebcrlanb/ en nocljtaniö aenmerftenbc be falie te
hande fufpitien , in defè onfekerheid van de gemeente, toefen ban fulfeer impo2tantie en confequentie/ bat
by verdraeyde interpretatien van de quaetwilligen. ban nobe toa# toel te abbiferen/ en te berftacnin't
Biddende daerom féerootmoedelijk, datuE. believe, partiailierbe circumftantien ban alleö. enteneer?
nadien dat over vele dagen zijne Majefteyt gefien en fïen fo beel aengingl)etberfocntfecouc$boo2 bie ban
verftaen heeft onfe remonftrantien , prefentatien , arti- buffel/ baer op gefept toaö/ bat alleen tijb toatf
culen , en conditien , de goede hand te houden , dat wy ban ttoee maenben : bat toel Ijabbe geabbifeert gemogen hebben korte vruchtbarige en cathegorijke ant- toeett te p20ceberen bp ttoee toegen / te toeten ober
woorde, om onfe principalen te verfekeren , of ten min- 3eecn te lanbe/ baer in (tont tcconfibereren/ batften te veradverteren , dat zy hen hebben te voorfien ter groten tijb ban nobe toatf/ om te bergaberen
na gelegentheid, ftant , en nood van hare fake.
&njgf-bol& en uptgelefen Uoofben/ bolR baneeren
(Cen felben bagc i# goeb gebónben / bamten toebcr- fo 't beljoo?be ; en bat om be felbe te fcengen obe«
ombcfafte foube retommanberenaenbeConiuginnc 3ce / ban nobe toaö p2obifie ban fcljepen en goe*
moeber/ ben Cancelier/ ©illeguieren25ellieb2e.
ben toinb / baer geen berfenertueib af Ronbe ge=
€en felben tijbefjecft3Hertfengerep2efenteert ben (toefen/ om Ijet fecour^ te boen binnen ben ti)b
upterflen noob ban 252ufTel/ en begeert acte ban 3ijn ban ttoee maenben/ en bat om ben toert) te lan;
remonilrantie
op'tgeene bat öem
te boen (lont/k.
omibe te nemen / geabbifectt toaö ban nobe te too
III. Deel. LS
tu
HP 4
fen
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n tsooJancierg/enbatte/ rgro
532 fengóbö, boetbölr/c
rap*
beren
berga
te
feöw
fce
on?
toas
nobe
ten m ban
ais boJMftiö. *8>at 5W IBajefiept niet foube totllen
beginnen fonber Jjet felbe ten epnöe te hengen/ m
raftenbe rat reputatie/ bte öè koningen / en p2inctp«v
ïöftjön jiBajcitept tocfcntiv» groot en iuatm/Jp«
ben in groter recommandatie: en bat 3»Jtt|fèaMept
geinteteffeert tocfenbe / boor eenige aenfïag iflnber
öoort-gang en effect/ De geuniectbe probincten fougeen preparatie nonbe ge>
bcnYtïjabe Ipen/ en batöenBon
inftban^pangten/
af
baer
toorben/
maent
SÖHÖè macDttg en teel gebient/ niet in tybte geafc
toertcettfoube toefen / ont 3nn ïjeprntacöt bp maïnan^
beren te brengen/ tóe geefïïmeert toaren tot beertig
inj^ebe
of folbijen
wbimfent
of bijftig
boorf5
öet rlanb.
beetten.
fccnautfleib/
onfemannen
toetenbe
<gn
fecoursv baer in be reputatie ban öe Boninn censf
berminbert/ foube in nabolgenbc fanen mifprefen
(F0J.J8.)
toorben. <&at toeltoaec laas?/ bat stjn iBajefïcpt
in $tjn ïtoiimnrijK geen nebrelt ban bolft Uaöbe/
maer battet boorf* SionMfnjft toats Mjt en tem
en alfo Ijet bolft toao gefesareert l)ier en baer op
be frontteren/ en 'm alfo t;)b ban nobe toag om
bp ben anberen / en bat/ 't felbe
^k te béngen
ben foonin» ban ^pangien mibbel en ot;
boenbe/
tafte foube foeuen om teobertrebenben ttaetban3ijn
Slfêajefiept boor be frontteren f baerom ban nobe
toaö alle binnen toel te tonfibeteren en te ober*
toegen/ fonbeclinge bat 3tjn Sföajefiept öeubenbebe
goebe affectie en totlle tot be tonfecbatie ban be
l^eöerlanben / begeert naber te berftacn ben jtaet
anb/ en 't gene fp fou*
i^cberl
ban 't en
faïten opbreng
ban
ben be
ftotmen
tot öulpe fcan 3i)n mm'
(lept booj Det begin, €n bat tot bit propooft niet
biehbe be geuj&emffe/ bte eenige fouben totllen ma*
fien ban 't geene mort leer be 2&roebet gebaen
jjabbe/ met ï)et geene bat (jet ïJomnnrijHe foube
aengcijpen/ gemernt bat sijh ^oogljept/ toefenbe
goebe oorfane Jabbe be fortupnteberbe jongfte/
foe&en/
mits bat 3ijn faïten boei gaenbe/ baer af
fjabbe magen genieten : en ter contrarie qualp
n tipt alle pericumocötbe
öemcontcar
aaenbe/
ienrtcehne
fen : baerüp ter
ben feoninfi / htft fane
aemtemenbe / foube ballen in perijnelen ban 3ijn
felben / en 3ijn ^oninnrün tngebal ban ongelufe.
idct&larenfie Ut te toefen 't geene öp in memorie
Ifjabbe/ ban 't geene bat ben ^ontnn ftem öeiaft
fjabbe te p?oponeren/ baer toe b'anber feeeten geeerbe mocljten
committ
fouben öebben,
mogen boegen
3pnatitt becflaen
3©aerop't geene
3P bertrofc
feen fijn getoeeil in een anber feattïer alleen/ om te
communiceren/ en abbiferen ban 't geene 3pfouben mogen anttooo?bcn op be boo?f3 remonflrantü. €n na bat ban alleö gecommuniceert en gebelibcreert toa^/ tó epntliïït/ bolgenbe be gemeene
refolutie/ geantbjoort en geremonitreert fo Dier na
toolgt.
aintroorop "XyJYnHeeren,
gehoort en verftaen hebbende 't geeiiccnce»
XV x ne Jat gy geremonflreert
hebt van wegen zijn
provan onfe
wel deaengaende
^aJefteyt»alsfovan
ïfetafra^
öe <©ifan*curatien>
requeftend'exhibitie
die wy gedaen
heoben
ten ban Gm het fecours van Brufïel, eenfamentlijk het geene
overgegeven articu^at ,ï-32^^121
fanberrara
tt <S5nom* len
conditien,principael
middelen,traétaet,
engewelt, diewy fouden
mttteetbe
ban
bm mogen opbrengen. Na dat wy gecommuniceert hebiïoiuafu
ben op alles , fo konnen wy anders niet doen , dan ons
te verblijden , dat zijn Majefteyt continueert de goede
afFeftie en wille van ons te affilteren , helpen» en garanderenen
, te prijien des felfs wijsheid , dat hy overwogen heeft d'importantie en confequentie groot te
weien , en dat rijpelijk gedelibereert , en goede preparatie gemaekt behoort te worden , fo wel om te conierveren zijne reputatie, als om met meer verfekertheid
ons anderen te helpen, makende contrepois tegen de
grote macht van de Ronink vanSpangien, en het gewelt dat hy heeft in de Nederlanden , fake die ons
▼aflelijk doet hopen , dat zijn Majefteyt gedetermineert is, volgende de overgegeven articulen , aen te nemende 1.eer chappye van de felve landen, behoudelijk
de m.ddelcn daer toe gerequireert , en goede prepara-

tie. Verklarende waerachtich te fijn , dat \vy niet
liever en begeerden, dan de Koninklijke ftad Brutfel ontfet te worden , wel bekennende nochtans ,
dat daer in foude mogen perijkel vallen. Maer hoewel datter perijkel en fwaricheid waer gelegen in
een armee te fenden te lande of te water precifelijk om 't voorfz fecours promtelijk te doen, dattet
nochtans ten aenfien van de toekomende Somer nodig
ware, niet alleen voor die van BrufTel , maer ook tot
behoudenifle van ;t geheel Nederland , volk van oorloge te hebben , en fonderlinge eenige nader auófcoriteyt , beter ordre en beleyt van faken , om wefende
't voorfz Rrijgf-volk in 't land onder goet beleyt, te
mogen ontfetten de voorfz Stad van Bruffel , of om
eenige andei e exploiten te doen , na dat d'occafie haer
foude mogen prefenteren. Biddende daerommetden
eerften éss mogelijk te fenden eenen goeden aental
Rrijgf-volk, met een goet Gouverneur Generael,
mitfgaders goede Colonellen en Capiteynen. Verklarende dat die van het Nederland tot het Rriigfvolk
van zijn Majefteyt fouden mogen voegen noch
4000. voetvolks , en noo. peerden van de hare,
om den vyand te velde te mogen bejegenen , en
hebbende fulkx eenen goeden Leger te velde , datter middel fouden zijn den vyand te doen vertrekken, en niet alleenlijk te verminderen de menigvuldigheid en grote van de Garnifoenen , .inde Steden nu nodig wefende , om daer mede den Veltlegerte vermeerderen, maer ook om te trekken veel
contributien van 't platte land , 't welk den vyand nu
befit. Daer by voegende , dat de macht van de vyand
niet fo groot was als hyhem roemde : en dat (mits
hebbende eenige beter ordre , auftoriteyt en beleyt men
)
foer haeft gelijk of meerder gewelt foude mogen hebben , om den vyand te doen vertrekken van de platte landen , en vele Steden te
doen wederkeeren tot hun lichaem i door honger
en gebrek, infonderheid fo 't zijn Majefteyt beliefde > wel ilridelijk te doen beletten den toevoer van
de vivres over Calais en Mafiérs. En ten aenfien

van 't gene
Heeren
hadden voorgehouden vandede voorfz
middelen
van hen
contributien
, weit
verklaert , dat hoewel 't ftuk van de prefentatie
hem felven vertoonde, en dat door onfe procuratie genoeg was gebleken van de wille en confènt
van de Staten en ingefetenen van het Nederland , en dat zijn Majefteyt niet en mochte twijffelen , of die van de voorfz landen fouden hen wel
onderdanig tonen , fo ten aenfien van de dienft van
zijn Majefteyt , als van de gewillige contributien,
na dat fy in de proteétie van zijne Majefteyt fouden
wefen ontfangen : dat nochtans fy fouden furneren,
voor het eerfte halfjaer, z 50000. gulden ter maend,
welverftaende dat voor al daer uyt betaelt fouden
worden de Garnifoenen, het krijgf-volk, en allerhande koften van oorloge , fo te water als te lande,
niet uytgenomen. Of dat zijn Majefteyt alle 't fèlve
foude nemen tot zijner difpofitie met den laft en
verbintenis van de Garnifoenen en ander volk van
oorloge j en dat niet refteerde, dan dat zijn Majefteyt foude believen te fenden goede voorfichtige
en deugtfame Gouverneurs , Capiteynen, en andere»
om by middel van hun ervarentheid , difcretie, en
faveur , te winnen de herten van de onderdanen ,
om daer na van de felve te hebben al 't gene dat
eenigfins redelijk was , en men heeft te verhopen
van goede en getrouwe onderdanen. Met vele goede redenen en vertogen daer by gevolgt by eenige
van haer luyden , vertonende in 't particulier en in
't generael den nood van hunne faken , en de voordeden die de haeftigheid van fecours in defe gelegentheid foude kunnen doen.

^ulr bat beboo2f3$)>eer Canceïierenanbere baet
ban goet genoegen bebuen gefiab/ en tot Oun ïafle
genomen jjeb&cn baer ban goet raupojt te boen aeu
3ijn uBajeftept/ en bc gocbe ftanb te ïjouöcn tat fp
fouben mogen beuomen goebep2ompterefoïutie/m
ber boegen bat fp menfcbeïijït fprebenbe na gemeen
oorbeel/ niet anberg Ijebüen bonnen bemeröcn/ ban

I bat 3Ün IBajetfCpt en Uc ban 3ljnett raeb bieinfeer
)gOCbe CCCOmmailbatie Dabben / bttl ttt Darten na-

men
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men / en bat fp alle bemoept toaren om mibbel te Dcfr fo lang fo meer/ gelijïibolgenö tn Daer particulier f^
lupben ooftbeben/ uptDaerepgenbetoeeglinDeib/ m
Den be faftcn ter crecutie te ftellen/ op 'tfcnecfteais ber boegen Dat De boo2f3l^eere <©?abe/ toefenDe in
Det mogelijk fouben toefen.
©e^abe
sDctonie -befe faften baft geDanDclt toerben/ fo ©janbrijn gehomen om 3ijnHöaieftcpt bc 02b2e ban
»an©ec* qlKjm ^enricitë j&ancleiug ^ane ban;©crbpal0 be larttete te p2efenteren / en Debbenbe aubientie ge^
Sn?/»* 9tntbafTaDeuc ban De &oninginne ban €ngelanb met Dab/ be boo2f5^eere <02abebanmepningetoa^ge^
mngimie groten <3>tate tipt Cngclanb in ©jannrijlt / DP toerbe toeefl 3ijn iBajeftept te fp^enen banljet^eberlanb/
»an€n9t* tot $ari$ feer Decrlijn ingeDaelt/ en Dp quant met maejfipat DP «^taffart ïjem 't felbe Dab ontraben / om
gefelfcDap baer bmncn/en toert 't fclfle beter te p2opoofl en met b2ucDtbaerDeib te mo^
paerben in 3ijn
Ö°ni,cct
IS
ninftfto"
»an toel
gefötueert.3tlo
Dp een bag of ttoee fieft getuft Dab- gen boen. 3£at Dp berftaen Debbenbe onfeaennomfle
©ianfcïgft be / Decft Dp audiëntie Dp een ïkoninn gcljab / DP Deeft in ©2anftrün/ be Éoninginne 3ijn iBecftcrfe baer ban (Foi. 59;)
sefonöen. Dcn j^onnl{| ^an toegen be ïjoninginne 3jjne jjBee? Dab geabberteect. ^at DP boel berfenert toaö/ bat
(reiffe gepscfenteert De 02b2e ban De <3lartiereof ben Daer iBajeftept begeerbe be b02beringe ban be fahe
<!Foufcbant7 tot een teelten ban eeutoige b2ientfcDap en ban be geunieerbe p20bintien/ onberttnge boo2 Det
&cttonf n« aliantie. ^efe 02b?e t$ ceeft ingeftelt bp ïioninfe €Du- tractaet met ben fconintt ban ©janïtryn / en bat Daer
Höajeftept
Daren 't/ toegen
boen foube
al
?? ft0cnt toaect öcn ^rDen ban ^n0^nt / Daer berfcDepbcn toat
fp foube ban
bermogen
Delpcnbebaer
ben toeföonintt
baer in
ÏSri aaii Stcpfercti en &omngen meDe beceert 3ijn getoeefï.
®tantK$h <©en fóoninn Deeft bc felbe met feer groter Danfebaer; met Dare mibbelen en b2tentff Dap/ tjatfp fenerlp fon=
eenig beb?og foube Danbelcn : bat be alliantien ban
jrajbje ^jj ontfangen met De getooonnjfec cecemonien en ber
€ngelanb en 25ourgongten feer goet 3ijn getoeeft / en
c?u£n
ö1*0^ De
pompc/
op toeïnebe feefte/
p2efentbangetoeefï
jtjn ooltmet 3©2anhrün/ toaren befelbe toel onberDouben
aaitt.
bepbe
koninginnen/
Carbinalen
bourbon/
©enbüfme/ <ö5unfe en <3!ojeufecnbeel25ifTcDoppcn/ getoeefï. «rn alfo bv eenige ban Denlicben gefept too?met Den Bttbaftabeur^ banbenpauov^pangien/ be/ bat bic ban be geunieerbe i&ebcrlanbfe Jfcobintien
&cfjotlanD/ Dencticn/ ^abopen/jpctael/en beet %c* bajlelpn Dabben gefloten en gerefoibeert / in allen ge^
ren ban De 0202e/ en toaren Daer beneffens alDaerooft bal te beftouben be b2untfcï)ap en goebe gratie ban
meDe genobigt/ De oBefanten ban De $eDerlanben/ Daer iBajeftept/ en bat Det felbe inbearticulcnban
tractate toaö gcfïelt. ^eboo2f3^ecr^mbaf*
D' toelh Den 3ümbaffaDeuc ban ^pangien een grote bcfen
fabeur
bebanhte onjS ban be eerealöbojen/ enfenbe
fpijttoa$. <&e boo2f5<62abe ban x®ttbp DabDeooh
baer
ban
te toillen abbcrtercnbc&oninginnc/ Daec
Iafïban De &oninginne3ijtteimeefïrefïeom Den&o*
ninftban ©;annci)K tebibDenDatDpbe^cOetlanDen toe boegenbe beel meer anbere p2opooften boico2tOï
inbefcDerminge tegen De ^pangiacrDenfouDe toillen fpen / feggenDe onber anberen mebe / bat / of Det toa^
aennemen / en Denlupben goeDen onbcrfïant te Doen / re batter eenige maren fouben mogen geftroptto02^
toant Det felbe fouDe toefen en grotelijh fïrennen tot De ben/berogerenbe be goebe genegentljeib ban Daer |Ba*
gemecne rufïe en b2ebeban©2annrijRen€ngelanb/ lcflcpt alö boo2f5 i$ / Dp bab batmen Defelbe niet fouDe
bat De ütortmtt ban ,§pangten ober al in €uropa niet toillen geloben / gelijh DP ban 3ünen 't toegen niet toil*
be boen / in geballe gefept to02be Det contrarie ban Det
fomacDtigtoiecDe.
gene
ban Denlupben toag berhlaert : feggenbe nocD
$tc &ta* f^toee Dagen Daer naer 3ijn ecnige ban De Dare gebe^
Daer
na/
Dattet een goeDe fane fouDe toefen / een f02me
tm «<ian* puteert/ en berfelfcDapt 3ijttDe met Den ^eere ban <®U
Sen %S» 0nan/ 0aen falueren Den <£&2abe ban 3£erbp / mmbaf= ban triumbiraet te manen ban B2anörijR/ €nge=
bafyaöenc faDeur banDe öonrnginne ban €ngelanD / Die fp ber* lanD/ en i^eDerlanD : item Dat Dp niet getoeten DabDe/
ti» öen feifctjapt bonDen met Den 5|eete ^taffart / ^mbaffa^ DattopDen&oninh begeerDen ober te D?agen Defou*
berainetept en DeetfcDappüe ban Deboo2f33lanDen/
ban'Snae'tietrc
02Dinarté/
en
toert
ijcnlupDen
bernlaertDatDe
lantrame^ geDeputeerDe ban be Staten <©enetael ban De sSeDer* maer Dat Dp 't felbe berftaen Debbenbe/ be Èoninginne
wn.
lanbfe geunieerDe ^:obintien/ DebbenDefpectateut^ 5ijn iBeefïerfe baer ban Dabbe geabberteert.
<©en 8.|Bartn 3ün be o^efanten geroepen getoecfl
getoeefï ban De tountfeïjap en aliantie/ Die ban De fóoninginne ban €ngeïanb öareiföeefterfe toaö gemaclit omtebergaDcren en teöomeninb02Dercommunica?
met De fconinlpelBa jeftept ban ©jannrijlVin 't onfc tic metDcgcDcputcerbeban3ijn.i©aiefï:ept. <Snber^
fangen ban De o^&je banDe^larticre/ ttoee Dagen te famelD toefenbe/ iö De ^eereD'^DignonalDaergclio^
bojen geceleb2eett : öaDDen niet toillen nocD mogen la^ men / berfohenbe batfe Den fouben toillen laten binben
ten Daer <0. en €. Daer ban te ftomen gratuïeren. in 't Dup0 ban Den 3§cct Cancclier ban $2anftrüh / al=
©erftlarenDe boo?t Dat iJit ban ftet^eDerïanD toel DaD* toaerfpberfelfcDapt mctDen^eercD'iaignon/ geho*
Den benent De goeDe genegentljeib'/ iik be koningin men 3Da te 9. uuren fmojgens / en toefenDe m t Dunö/
Daer Mt^eeflerfe Dunaltübtoastoebjagenbe. €nbat Deeft Dem gep?efenteert De boo?fcD2ebenl|eereCan^
Daerom/ aengemernt De goeDe alliantien Die ban ou^ eclier/ met Den ^eere ©illeguier/ 55ellieb2e/ en De
Den tijDen toaren getoeefï tuffcljcii De koningen ban ^ccretariö 252ulart/ ter P2efentie ban De ^eerc De
©ïanftrnu en CngelanD/ mitfgaDer^ De hertogen ^2uneaur. €n toefenbe gefeten/ Deeft ben boo2fclj2e^
ban 25ourgongien / 't felbe fouDe Dienen om Die te ber* ben i^eer Cancelier berltlaert in effect alö Dier na
flernen/ fonDerlinge ooit in refpect ban Det j^eDerlanD/ bolgt.
tegentooo2Delp upttetmaten feer berD?uht 3ijnDc
ban toegen Den ïtoninfe ban ^pangien. ^©at Daer MYn Heeren, gy hebt my laetft gebracht in gefchrif- ©csfCan*
j^aiefteiD toel beftent toa^/ Dat Die banDetl^eDer^
gene teeervoren
onder ons gecommuniceert was^ ttiiccft bari
geantwooit
lanb boo2fcïpeben Daerom Daer toeblucDt genomen en wyte 'tfouden
hebben , ten ware de frt&sboo*»
DaDDen aen Den üoninlt ban ©2anferiju/ Debbenbe voorgaende dagen gepaflèert waren in manieren fogy tjouöen
DaeriBaicflept
boo2 alg na Daerottt
betoefen Den
't felbe
Daer^eer
ooit weet. Gy hebt ons gerequireert Bruflel te willen ie- «en öe J5e^
toel
te bcljagen.fo 25ibbenbe
boo2f3
38mbaffabeur / Daer fahen te toillen Douben in goeber coureren , en hebt ons daer op voorgehouden i. mid- ^lant^c
e,fc
geCreltderbrcediegyluybygefchrifte
ook fyden
delen,
cecommanbatie/ baer en alö be ocenfte Daer foube mo^ den
van enuwer
fout mogen
by voegen , en middegen n2cfenteren/ cm Daer in toat goetö te mogen Doen/
len fo van krijgf-volk als geld, om zijn Majefteytte
fo tot bebipbinge ban be aengcbocDten en gea^ligeerbe helpen in fuiken entreprife. De goede wil en intentie
5^rbüiianbcn / aïö ont te bejegenen be bermetelijne en van zijn Majefteyt , eenfamentelijk de begeerte die hy
onmatelpe aenflagen en boo2nemen ban ben Ikoninfe heeft om u te helpen , is u genoeg verklaert , fo by hec
ban ^pangien/ toicno ir ac!)t en getoelb meerber toeby 'tefFectenderemonhebben,
genewyudie gefeyt
fenbe ban 02binnriö/toelbeDoo2De allen naburen ^2in- ftrantie
hy u felfs
gedaenalsheeft. Wy hebben u verten fufpect te toefen. aBaer op Den ?$eere ^taffart
klaert defwarigheden , die daer vallen op het volbren(obermitö Dat Den <©2abe ban t®cïbp bc tale niet toel
gen van zijnen goeden wille, tot a vertrooftinge en
Honbe) Deeftgeanttooo2tengefept/ batfnbegebepu- verlichtinge in uwen nood, niet kunnende brengen te
teerbe ban Det^eberlanbfeecbebanntenbanDeeere/ lande fuiken armee als behoort in fo korten tijd als van
bic fp ïjunbeben/ Daer alfooïtomenDe begroeten/ en node is, en fulks niet wefende, foude in verkleyninDat ntet toeflant ban Den ^oninn. <©at De koningin- ge komen de reputatie en eere van zijn Majefteyt : en
neDaer .fiKecflerfe Dabbe altijb geb?agen bele goebe ge^ een armee over Zee te brengen foude meer tijds benegentDeptf totbe^eberlanben/ fofpoonnocljbebe/
hoeven en
, den vyand fubjed: wefen , en veelei hande
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fortuynen , en foude niet te wege gebragt kunnen worden /onder veel ongemaks , welke confideratiegyluydcn ook redelijk vint , en fulks, dat een fo groten
Konink tot behoudeniffe van zijn reputatie daer in
niet en behoort te vallen. Daer na hebt gy verloren
de Stad BrufTel , daer uy t wy verftaen dat gy meerder
macht moet hebben, fo wel om te redrefleren ufwarigheden , die dagelijks vermeerderen , als ook uyt
dien zijn Majefteyt tijdinge heeft uyt vele plaetfen,
van de preparatie die den Konink van Spangien maekt
over al , in manieren dat hy willende ïichtveerdelijk
t , en niet
aengrijpen het gene dat'gy van hem n verfoek
voor ulieden doen, maer aenneme een fake die foude ftrekken tegens zijne eere en reputatie, ten ware
dat hy van te voren géreet hadde fulke preparatie
en fo groot als behoort. Defe confideratien hebben
den Konink bewogen ons te bevelen , met u te Coneynde gy meerder middelen foud voor,
fereren ten
geven ,als wefende een fake rakende u confervatie,
iönder te laten zijn Majefteyt vallen inde voorfz inconvenienten. En fo verre gy kont voorgeven eenigen
middel, daer door zijn Majefteyt u foude konnen
moditey
helpennabuure
"'t fy by
harecom
, by
van
n of
tie , r.cn
s alliantie
hare
interven
overmit
de kranken
dikwils beter kennen de remedien van hare fiekte,
dan de medecijns, gy mocht verfekert vefen, dat
Zijn Majefteyt niet fal fparen de middelen of andere
dingen, die tot fuiken fake mogen dienen : want hem
te bidden aen te nemen faken , die fouden prejudiciabel wefen zijne Majefteyts reputatie , en dat dieandeiiïns n niet en foude konnen vertrooften , dat foude
u felven fchadelijk wefen , en fo onredelijk , dat gy het
felve niet foud begeeren. Ik hebbe dit lange verhael
gedaen, fo my den Konink fe'fs bevolen heeft, van
alles vermanende om te vinden middelen om u te helpen :wy mogen noch tó farnen confereren , en hen
dat gy foud mogen verwachten van hare Majefteyt
en hare middelen, eenfamentlijk van alliantie en gebuuren, daer in gy verfekert mocht zijn dat zijn Majefteyt ufal helpen van ganfcher herten en affectie , fo
wy ook doen lullen.

"®it geboot ïjebbcnbe/ bebbcn be <0efanten 00^
tof genomen/ om te mogen t'famen communice?
ten/ en cefolberen 't gene Qcn te doen itont. oBnna
öat fp toctcoftbcn toaren / en t'famen nccommu«
ntceert babden/ $ gcantbmitinfu&ïtantïe tigljisc
nabolgc.
MYn Heeren » verftaen hebbende 't gene gy geremonftreert hebt van wegen haer Majefteyt , neBa il bc
men wy voor een groote weldaet , dat zijne Majefteyt
£raten op continueert in zijnen goede wille en affectie , om ons te
'f 00020011* aififteren en conferveren ^ en willen niet ontkennen,
i>en öan
datter behoren vele fortuynen geconfi der eert te worden, om te beginnen een oorloge: en bekennen dat
het promt fecours van een armee, precifelijkgedeftineert tot ontfet van die van BrufTel , foude mogen hafardeus wefen ; maer t'aflïfteren de voorfz Landen ,
volgende de goede wille en affectie van zijne Majefteyt, mag gefchieden fonder hafard, overfendende
een middelmatig getal in Zeland, Vlaenderen , en Braband , by het gerief van fchepen , die in Holland en
Zeland zijn in grote menigte, en die niet om flag te leveren of hafarderen : maer alleenlijk om te bewaren
en conferveren de plaetfen tegens d'invafie van de
vyand, fo lange tot dat haer Majefteyt met goede gelegentheid foude mogen fenden meerder macht , doende middelertijd fcherpelijk beletten de toevoer van
proviande over CalaisenMafiers, waerachtigeoprincipael middel om te benauwen den vyand by honger,
of ten minftente beletten dathy geen grote armee in
de Landen mag houden , verklarende dat het foude
mogen wefen, dat de ftad van BrufTel , gedurende onfe legatie gevallen foude mogen wefenindeuytterfte
nood , tot ons groot verdriet , door liefde van het goed
▼olk dat daer binnen was, maer dat het felve
niet foude cauferen grote veranderinge in de ftaet van de
Lande, en Steden van Antwerpen , Mechelen , en
Bergen op Zoom, al effen-wel fouden vaft houden.
En lo veel aengaet d'advertentie , dat den Konink
Ut vun üg_

van Spangien foude grote preparatie van oorloge
maken, en volk aennemen inDuytfland : dat het felve
niet nieuws was, aengeilenden voorfz Konink gedurende defe oorloge } hadde alle jaren grote macht overgefonden , en dat voor het omgaen van de jare den
geheelenhoop by nageconfumeertwas geweeft, het
welk al noch wel te doen foude wefen , mids goede
auftoriteyt en directie, diemen verwachten van haer
Majefteyt , fonder gedacht te hebben te nemen andere alliantien dan met zijn Majefteyt, wefende niet
te min te vreden dat haer Majefteyt aengenomen
hebbende de heerfchappije van de Nederlanden , foude
mogen maken allerhanden vrundfehappen , enverbinteniffen , die zijne Majefteyt foude mogen bevinden
te dienen tot verfekertheid van de Nederlanden. Biddende daerom den voorfz Heere Cancelier en anderen ,de geheele fake levendig te willen remonftreren , en de goede hand houden , dat fyluyden mogen hebben korte en vruchtbarige refolutie. Daer toe
voegende , dat fo verre zijne Majefteyt eenig fcheel
of fwarigheid hadde op hare conditien en prefentatien , gereet te wefen op alles goede redenen , en con-

tentement te geven. <S>aet na 3J)n be b00|f3 peeren

gecommitteerbe ban be &oninn opgefiaen om f fa*
mentefp2chen/ enfo Dun communicatie lang buut*
be/ fjebuen be 4t5efantentaetfaeingcbonben/ ombe
fanen tebojberen/fjunbjeberomtebecmanen. 3&at
fobertc $jjne HQajeftcpteenigefccupelef ftoavigfreib
badde inljaie conditicn/ of nader berfehertïjept be*
geerde
/ gei'cet teentoefen
fcrupcl ofte fgenen/
toarieïjept
te
declareren/
naber't boo?f5
contentement
na
onö bermogen- 3©aerna de boQ2f3 Meeren bjeberom
genomen 5 jjnöc bp be «öefamen/ fieeft tiert boo2f5 *|ee*
ce Cancelier Inm bernlaert fo na bolgt*
Mijn Heeren, gy hebt feerwel verftaen 't gene ik Sföenen
u verklaert heb van de goede affectie van haer Maje- *J*n Ö£"
fteyt,
en moogt
, dat als
alleeen
faveur,
fy^an""1"6.
fal
konnen
doen verfekert
, hy die zijn
fal doen
Princedie die
©lan&tijü
gewoon is te helpen alle de gene die aen hem hulpmoe <&tt
verfoeken.
En hoewel
onsbevolen
heeftwas, dat
wy^00**11* «
u fouden verklaren
, dathyzijne
intentie niet
, defer
tijd vorder te procederen in defe fake, aengemerkt den
ftaet van den Koninkrijke , en geconfidereert uwen
nood, die groot wort, daer in befwaerlijk fal wefen
te
remedieren
u lang
te houden
,' 't niet
welkge-u
fchadelijk
foude: en
wefen,
en op
is zijn
Majefteyt
fint, gelijk ook niet dient, in der mapieren dat hy
ons bevolen heeft, dat hy gerefolveert en gearre*
fteert was , niet te mogen aennemen uwe protedtie ,
overmits fy 't felve niet foude mogen doen met zijne
eer en ulieder voordeel. Nochtans op de remonftrantie, die gy ons gedaen hebt van de middelen , die
daer zijn om u te helpen , en uwen vyand te befchadigen, eenfamentlijk op de affectie die gy draegt tot
zijne Majefteyt , en fullen niet onderlaten hem al noch
te
nochhebben.
defen dag, of op 't fpoedigfte rapporteren,
u antwoord teendoen

«Den 10, ber boojftmaendbebben de <0cfomcmn
't lange gebelibereert/ en epntlvjB gerefolbeert/ de
üoninginne moeder aen te f&enen/ enbaerlBaie*
ftept tcbertonende Ittljngljefti om tEoen ban fret f&
taivc$ öp l)en berfbci)t/ en Defelbe toel iebentJig te
recommantrecen Ijaccfafte/ ombpben^oninïttein^
tecceöei-en met beter fondament en ceöcnen: toaectoe
eentge ban fraec gebeputeert 3ijn netocett/ nabien
met ben ^cerc Cancelier ban ©?anfecp en Dille*
qutecljun geabbtfeect getoeeflOacc inaajetfeptaente
fp'cnen / en'trjoelne fx> frabben gocb gebonben: tne?
fenbe b? ben boo2f5 éeere ©tllcqutec te boren ooft
gefeptge&eeft/ bacmai motie fien/ toatmen metb?
feoninginne ban Cngelanö foubc ftonnen boen. m^ct
nabecljanb is$ beter nebonben/ be honing felfsSeerft
aen te fp:enen/ en öaer na bc ^oningtnnc mbcfeer.
aBelnen bolgenbe beboo2f5 gebeputeecbc$i)n dcmcW
om sijn |Bajeffei«
te bertogen/
bat fp tocl Oa"öUeit
obectoogen
be fijaariaO^ben
fren boo:gel)oubcn/
ten(FoU©) cefpecte ban be mïbbeicn en ftaet ban tytatfmjlv
maer battec ooït mibbel toatf ben te affifteren
fonbec fbjarigbeib of perijïiel / UoubeniDe in &c*
beclanb eentg miöbelbaer Iioop hrijgf-bolhg/ om
baec te bltjben tot be betoaerniffe ban be plaetfen/
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pet te öafatberen/ ter tijbtoe3tjneftëaieftept
t'3ijner tïetee öelcöentïjctti mcerber enfterfeer armee
foube mogen fenben / boenbe mibbeler tijb beletten öen
toeboer ban bib?e$ tot bare bpanben boo? be toegen
ban
iBafterg / toolgens
't gene te tooien toertoontCalaitf
Dabbe engetoecfïaenbc
$|cerCancelierenanbere

©eeren. '(€ felbe beeft bp De tooo:f3 peeren toel ernfte*
Ujben
in'tb2ecbe
na mibbagtcnfelbenbagebcrtoont
getoeeft/
enbaer naoobaenbe&oninginnemoeber/
met alle anbere mibbelenbanrecommanbatieenin*
buctie bacr toe bienenbe/ baer op ben üoninb ant*
tooojbe. TOtöp met 3ünraeb baer op foube abbife*
ren/ Ijcn berfeftcrenbe atë nocb ban 5ijn goebe affectie /
gelijB oor be ïtoningmne moeöer beloofbe get befte te
boen»
3©epnig tïyb$ bacr na/ atënamentltjntuflïbttu.
en 3. uuren na mibbag/ 3ün fp altefamenomboben
getoeeft ten bupfe ban benl$eer€ancelierboo2f5/en
albaer genomen 3ijnbe/ ïjebben fpgebonbenbeboo2f3
peeren <£ancclicren25ellieb2e/ betoelnegeertufeert
ÖebbenbeDct af toefen banbe$^reban©illeguteren
25?ulart/ obetmit£3i)ne inbifpofitie/ tytft beboo?f5
Cancclicr bcrblaert / bat 3ijne j^ajeftept bleef bol*
Öerbenbcin3ijnc gocbcgcnegentbeptcntoiïle/ en niet
««ure fo feer begeerbe al£ be bcboubenifife ban be iSeberïan*
tan öege* %mt mm %at/ tm aenflen toanbeftaet ban 3ön cöSffSan6*/ bPtegentooo2beliin niet moebtaenbeerbenbebe*
ten «o* fcbermcnifTe en beerfebappije ban be boo?f3 Hanben /
tnnft aan en bolgens inbe oo2loge trebcn : macr toaer bp anber £ra«nöan fmüljtm eenigbpftant of fabeue foube nonnen boen/
SanNjfi 8* niet met allen foube onbertocgen laten/ infonber*
nier toe && m aenfien ban be grote eere / bie fp 3ön JBaje*
J!"/p" (tept fjabben gebaen ban toegen beboo2f5$eberlan*
öen : maec bat öp tegentooo2belp be mibbel niet bab*
S 7
staten be / 3ijnen goeben toil te bolbiengen fo Dp toel begeer*
etntzaa j,e/ en bat öp niet te min alnjb foube gebenben berrfup*
u attoiöc*ö0n ^ faxj03tfccen en beljulpig te toefen. M bat be
tooo2f5 met Caweuer babbe berfelaert 't gene boojf5
té:
be i|eere
25eïlieb?e
Dccft 'tben
felbe
bebeftiebt
metbele
goebe ban
rebenen/
aengaenbe
goeben
tonïe
gn genegentfjeib ban 5ijne |Ba jeftept / en batmen mode fjopen / batter eenige occafie foube p^efenterert / om
jjen te öelpen / en ben goeben toille ban 3ijn itëa jeftept
met ber baet te betonen: feggenbc en toernlarenbete
meermalen/ bat alle fonnen nocb niet onbertoaren,
3|en boo?t beelcrïjanbe beleeftljebcn bertonenbe in ber
manieren hat fp iDebben nonnen bemernen/ bat ben
boo?fcö2eben ^cere ban 25ellietoe upt goeber berten
en meehinge toaë fpienenbe/ met groter bjoeflöeib/
enDebbenbe be tranen in b'oogcn/ bibbenbeen p?ote(ïerenbe te meermalen/ bat fp goeben getrouto rapport foubcn toillen boen ban be goeben toille en gene*
gentöeib ban 3ün HBaiefïept totöenluuberbefjoubeniffe* '€ felbe bp Oen gcl)oo?t/ enberftaentoefenbe/
ïjcbbcnfp l)cntoatbcrtrobben/ ennabatfponberlinge baer toat op gecommuniceert Dabben / Debben fp in
effecte■teerfilaert fulfc$ alö ■ ...
bolgt.
t niet genoeg ,
jnMa'jeftey
Heeretwy
\J[
JLV1 Yn
bedanken
van dekürinén
goedezi wille
en genegentheid
^ie ^e ^■vetoont tot de Nederlandente dragen, en van
^e eere
het hemt believe
heer t belieft
ons te doen
: en biddente
dat
zijn die
JMajeftey
zijne goede
genegentheid
tornmi^ wjUen continueren en.vermeerderen. De Staten van de
te feoniiSl Nederlanden'fullen 't félve altijd erkennen met ootmoe'digen^ienft,
niet anders
begeerende,zijndanMajefteyt,gete wefen en
te blijven getrouwe
ondeïdanen.van
lijk wy uwer E. pok bedanken van de moeyten , die het
haer belieft heefteen té nenien in onfe faken , waer van
wy niet fullen laten te doen volkomen rapport aen onfe
principalen. Dan zijn feer bedroeft, dat denftaetvan
Yrankrijk niet toe laet , dat wy mogen genieten de
vrucht van 't gene, daerorn wygefonden zijn ge weeft:
hopende nochtans , dat door de hulpe van God t'eenigen tijde de occafie fal vallen en voor komen , waer
door wy datelijk fullen mogen genieten het byftant van
zijn Majeftey t. Biddende u E.dienftelijk de goede hand
daer aen altijd te willen houden by zijn Majefteyt, en
ons wederom, te doen hebben de pampieren en ftukken
by onsgeexhibeert, mitfgaders in aenfieninge van de
ftact van Vrankrijk Co veel te doen by zijn Majefteyt,

arntooo?*
fcebanöe
S^êtec*
Mai-inge'
ban De ge*
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dat wy vryelijk en fonderperijkel mogen vertrekken.
En daer en, boven voor ons vertrek audiëntie te mogen
hebben by zijn Majefteyt, om de felve te bedanken
van het goet tra&ement en eere ons gedaen : ende felve
te bidden zijne goede wille en genegenthey t te willen
continueren. 'T welk de voorfzHeeren redelijk bevonden.

3N &oninn ban ©sanferfin toa^ tot be $eberlanbfe
genegen/
fane en ben
banbelfatten
toel totfeereenen
goeben en'tfcljeen
epnbe fonbe bcgenomen
bebben/
maer men toerbe getoaer bat ben ^paenfen ^limbaffabeur öabbe met ben %rtoge ban 03upfe lange en
fecrete communicatien gebonben om bit te beletten/
be toelbe al te bojen fnlnö boo2 3ijne toegebane ge*
boecfit babbe/ alfo boo2bemen batfe beleb2iebentot
bien epnbe aen ben anberen fcï)2eben/ in boegen/ bat
ben hertog ban 45iv?ft te toege b2acl)t/ batter een ber*
gaberingebanbc CatljoUjhc ©?tnem/ Carbinalen/.
guam / onber een anber berel / namemlijn ban be Ca* «en b«*
tbolijbe
religiete toeber
enopberfcöep*5"ntl"
ben
bef02b2en
boo2fienoptcreeïjten/
/ en toert albaer
een berbonb SI.
bcfïoten bat fp malftanberen ftoocren en ueiooföen te
onberljouben/ met acebenblocb/ batfpbcCatbolij*
ne betbe fouben (lellen op ben onben boet en ïie felbe
religie toel boen onberbonben/ bat ben €belbom fotibe
gemainteneert toerben inbarc^ebilcgienfiilnsi alö
Ui placbt: batfe fouben mafeen bat be arme gemeen*
ten fouben toat foetelijher gcljouben toojben / inbe tm*
poflen/ accijfen/ en beben btecnberb^acglptoaren/
en bat alle nieutoe ftbattingen fouben toerben afge^
febaft/ W na {jet afftetbenCaroiij be i x. ingcftelt
en gebo?bert toaren getoeeft / bat be parlementen of
^obinciale ïlaben fouben toerben gejteltin baer bol*
Ie auto?itept/ bat alle onberbanen beö iïijbö fouben
onberbouben toojben in önnnen <0oubernementen/
officien en bignitepten/ nocö niemant foube ban 5ijn
officie of (laet afgeflelt toerben/ mib$ boubenbe be
boo?gaenbe poincten lik ban out£ altijb gebnipbt toa*
ren getoeed/ en W boo? bet parlement geb2acbt/
ook boo? ful&jS boo2genoegfamcoo2fabeerbent toerbe /bat alle 't gelb bat ober een jaer en lange toergabert
toag getoeeft/ of nocb toebomftig gebeben moebte
toojben/ foube geb2upbt too?ben tot befeberminge
ban't$lyRe/ of inanbere nootfabelijbbeben beCro*
ne aengaenbe/ en lefllijb bat ten minften alle b?ie ia*
ren be Staten <6enerael be£ M)h$ I fonber ecnig be*
let becgaberen fouben / om albaer een pegcïijli 3bn
«lacbteen gefebil aengeöoo2t tetoo?ben: befe articu*
ïen febeenen ten bele boo2 be gemeente / (bic fp foeïjten
te toinncn en ban ben &oninn af beerig te maneii) toat
too?berlböte3ijn.
$oo?tö öeeft ben hertog ban <6upfegep2actifeert
bat ben Carbinael ban bourbon bemljccft laten ge*
b?upben tot bet booft ban hifc Eiguc / lik fniupöen be
^eplige en%iQiit
onber boo2
't berd
ban / liit
berbonb
ban benocmben/
Catijolijheenreligie
te flaen
en
oohmebe/ betoijle ben föoninb nu alleen obergeble*
ben toag ban alle 3tjne bjoeber^ / fonber !?ope ban ftin*
beren (fo ip boojgaben/ boe toel be ïtonmg en Uonin*
ginne/
bepbe jong teenop'tbeflebanbacrlebcntoaren
omnoebbinberen
mogen teelen ) fob2eefbcnfnbat
ben &oninh ban ^abarre of ben #>ince ban Conbe/
toefenbe bepbe betteriS/ fouben mogen aen beCroone
bomen / 't toelb fp toilben boo2bomeu / en alfo bebben
fp gebeel ©janbnjb in roere geftclt en bcnlupbenin
toapenen begeben/ be^oninbalbu^berraflJiönbecn
boelenbebem beftoaert in 3tjn üiijbe ban binnen/ i#
genootfaebt getoeeft affïant te boen ban 't gene Dp
boo2genomen babbc / nopenbe be aennemtngc ber $e*
berlanben / toant \w bonbc toel merben toat bet boo2*
nemen toaö ban be boof ben befer ïigeurtf / bat fp ben
nu ter tijb/ baer fo fdjonen gelegentljcib bemopenbaerbe en felf£ 't bupö guam/ Hift onrufteaenjtcl
ben.TDe Jjoninb ban 302anbrijb ban bagc te öage meer
berftaenbe / boe bat be <®upfianen bolb acnnamen en
MCU0
bcf'02fbt en getoaerfebout 3ijnbe batfe coarefponbetuic
babben met litn ïsonmb ban ^panat^J Decft op

.
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de Boek
Het Negentien
nen, voor den tijd dat

van node Wefen fal. Dat u Ma jenkirê in bcltberatic gelept mct$i)nealbcrbcrtroutfte ftey t believe , onsdeeeretedoen, en ons te verklaren,
biunöen/toat anttooo2öe en afff Ijeiö bp be $eöerlanö; of hy yet meer begeert dan wy geprefènteert hsbben,
fe <0cfamcn geben foube: bacnun berfcljepbcnttieopt;
öc ten eynde dat wy aïle neerftigheid mogen doen , om de
mcngcUiccfl/ eenige memoen öat lip acnhetitct
felve te vreden te fteilen , of ten minften ons te geven
treK; ander
$cöalanöen/ öc oorloge ban jijnen boöem foube Vöat
beter advijs en aenwijfinge, om te remedieren
kn/macr öe mceftc bonöeu böo? beft en geraöenu
onfen
groten
noodj enconfervatie.
bp fouöc fien 0202e te fteilen om 3ün cpgen fip öat in
te üc^
allen
toarch.boenen ontftefcen toa$ / rn ruft e te fteilen en
D€tt 12. boo2 bert rtoên 3ijrt êèrtiöe geöeputeert gé*
toeefl na ben %ere ban 25tllieb2e/ om te berftaen
^>en it. ïjebben bc jjcöcrlanöfe 45cfanten fcfeer be intentie
5ijne |fêa jeftept / beroerenöe öet boo?f5
gecommitteerbe gcfonöen / om te communiceren met gefc&tfto ban
<DetoelBe
becfocDt 3ünbe / of Dem belief öe
bert %\tc Uan Clcrbant en «töaffencourt / Agenten
ban öen ^omuftban^abarrc/ opbeanttooo2öeDen ben te becKlaren'tgenebat gcbacnbja^oj)0etboo2f5
gegeten ban öe feonö* ban ©zanlirijfe / bic bernlaer; gefetmfte/ Deeft (jet gefcïj2iftinDartöenbebbenbebert
öen niet liebcc te fien/ öanfiet töelbarcn ban bare fa^ jbertoont / en bcrnlaert bat Dp 't felbe ernftelp en co^
fee/ en conferbatie banöcDeöeclanben/ betiennenöc tJiaujhgecornmimiceect/cnöepoinctenbaccin&cgce*
5ijnciBajcftept gercmonftrcertDaööe/ enöatbe
bat fuut en Ijarcfauc een toao / en bat ban bare beDou* pen
felbe
continueerbe in Ijacen goeben brtlle en affectie/
bento1 öepcnöecröc bnnnc conferbatie/fo ooï? ban baren en bat bc boo2geballen ftoacigbeib niet quamboo?
onoergang öepcnöecröc Dunne rupne/ p2efemecenbe
ban alles te aöbettcren ben ütomnfi ban jftabarre/ en faute ban affectie / maer boo? anbere toettelijfte beletDemtcbiööen te toiUcnfcluijbcnmctgoeöcnmntaen ten/ ten opfien ban be toelfee jijn iBajeftept tegen*
öcfeonmgmue ban€ngdano/ totbojöeringcbanöe tooo2beItj» öen niet KonbebelöenmetgelbofCrijgfboln: ban bat niet feer gualp genomen foube bwben/
löeötöanofe afftfremïe enfet our&
3Dcn feiten bag 3un oen geöeputeert getoeeft cent; fo becre cenige ipcanfopfe Capitcpnen of Crijgfïup*
ge / om te communiceren bc boo2f3 antb3002bc aen ben ben in 't l&cberlanb cjuamen bienen : berfchcrcnöe bat
peeren 3£mbaffabeur$ ban «rngclanö/ bcrfocucnöe ft gene tegentooo2öelijh niet toag gefcDiet/ batmen
abbyoV rcccmmanbatic en bojöcringe ban Dare fa- ft felbe foube Dopen inno?tentuö: Den cqnf02tecenöe
ften &p be fionmginnc ban €ngeiant: en beDben be enbcrmanenbe tetoillenblöbcnflantbaflig/ toantbe
boo2f5 peeren geantbïoo2t/ bat fp feec tenfidijft ge? becten / hk Den fab02ifeecben in ©janbeijft / noclj niet
f ommunicccft babben met ben albet-Cfmftelïj&ftcn beeftojben/ en bat alle be fonnen niet onbecgegam
ïiontnft tot contcflcccnö toe / ten cpnbe 3ijn lÉajcftept toacen. ©ecfeuccenbe ïjen menigmael/battccnocö
foube IbrSen acnncmen öenliebcc fafee/ ch bat fp eben- goebefjopebjajef en berfehectöeibmetbettijb: en bat
toel fouöen fclj2i|ben aen bc boo2f5Eoningtnne/ met fp be9ob2ben ftace fancn te ïjouben flaenbe eenigen
bectcoutoen bat fpöenlüpben foube affiftcim Ulacc tijb/ en bat aUe^gcfcbicben foube bat mogclnatoaer/
tkbm batmen noeïj cenö foube fp2ctenbenïtoninn/ fotoel aengaenbc DctituptenbccpafTagtenaïöanbcc^
c\\ berfoenctt of Op nabec foube toillen confibccercn jïnö/ cabenbc bat fp met goebcr gcatienfoubenbec*
Dennen noob/en ten mittltcnljetiafritteccn met bc fom- tcchnen/ oo?lof nemertbc banbeiBaieflcpten/ befels
me ban 100000. Cconen/ of onbccbclianbobcrfcn^ be bebannenbe /.en tonen confibentic inct bertcoutoen ;
hm inbeiScbcclanbcn eentg getal ban Crijgf-bollï/ en fcggcnbc bat be becnlartnge ban ben 3^onhiB rtïet p^o*
cenfamcntfijfi fïupten öe papgim ban CafaïS en'ccbeecbc bp faute ban affectie/ maec batbentecjen^
^KaficcjS
/ tot het t$b toe bat jijn nabiecöecuptbïitfen
Ma jeflc?t Den foube jb>002bigcn fïact ban B2anbri)b 't felbe niet toe liet / ett
ftonncn gcbcnmcerbecfecoucsf/
bat fp fouben Dopen/ bat 5ijn liföajcftept Daer foube
ban Det gcfcD2ift Dtec öp getnfeveert/ en gelebertin Öelpcn / en be jÉeberlanben / (tnefcnbe ben iuganh bart
banben ban bendeere 25clltcb2c/ ten epnbcöp foube B2an«rijb ) niet laten ballen in Danben ban bc jjfêoMt
enanbere barbaren/ metbeleanberegelijberemott*
millert
't felbe remonitreren
aen ban
3ijn iBajcflcpt/
en te? flrantien
enp^efentatieban 5ijnfabeur/ en fepbetett
commanbcccn
he bolboeninge
öepometcnenac*
kflcn/
bat
Dp öe goebe Danb foube Douben/ bat Daec
tilutlcnbacc in begrepen / 't tod» öe booifcteeben ^ce?
re ban ^5cllicb2c tot 3ijn lalt genomen beeft/ enbiag Den articulen en gefrfmften fouben toeber gegeben
b302öcn/ en bat b'ejcpeöitte/ Uc fp berfocDt Dabben/
ben teneur ban 't gcfcliiift / fo ijkt na bolgt»
gerect foube toefen*
$a ben noen/ bacfenbe in beliberatie gejlelt / of mert
Stelle* A Ldergenadi#en Konink, alfo wy grote redenen ben feoninb foube abieufeggen/ iögerefolbecrt/ ia/
n,en eeuweli \k te kenne
n
feeciauöfe'
•^* eynde
hebben verbo
God nden
te danke
ert der
•öcfant
te zij n aen
uwe Majeftey t vanfonde en i0 gefcDiet in manieren fo Dier na bolgt.
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nürtft Ö°* remon^rantie > d'e ^a«r belieft: heeft ons dagelijks te
©:anfti-jj& doen > °°k met baten eygen monde v van den goeden ALdergenadigfte Konink, alfo (na dat wy verftaéiï (Etyfof en
hebben,dewilen refolutie van u Majeftey t)dienlijka&taiff0*
nttècgsee* wille die fy hadde , van te beteren en te weeren de apparente nlyne van de Nederlanden. Ook zijn wy dub- is 5 dat wy wederkecren in 't Nederland , en hebben ^J"^ W
niet willen onderlatenu Majefteyt feer ootmoedelijk uw&fe^ge
beii."
belt bedroeft , fo wel omd'intereft van u Majefteyt, als
te bedanken , van de groote eer en hetgoettraftementfanten aen
van d'onfe ,
fo lange
ouwen
hopedenen ftaét
vertrvan
haren
ken, dat
goeden wille na
te verfta
den op
Konin
onsgedaen : ter oorfake van de welke wy zijn , fen blij- **%,**'
rijke fulks niet en mag lijden dat wy gefecoureert wor- ven fullen, u Majefteyt tèn eeuwigen dage grotelijk ©MBbgL
den. Biddende feer ootmoedelijk , dat uwe Majefteyt verobligeert. En hoewel wy niet hebben konnen krijbelieve goet te vinden ons te helpen met eenige notable gen de vrucht , die wy verhoopt hadden van onfe Iegafomme van penningen , fode Koningen haervoorfaten tie , nochtans kennende , dat 't felve niet procedeert by
gedaen hebben in gelijke faken , bewogen wefende met faute van affe&ie en goeden wille : maer uyt oorfake
(Fol.Ci.) compafïïe in refpe&e van de bedrukte : En daer-en bo- dat den tegenwoordige ftaet fulks niet toe laet , enbeven wel expreflèlijk verbieden.en fcerpelijk te doen on- geeren wy anders niet dan altijd te blijven feer ootmoederhoudedat
n , onfe vyanden niet geholpen worden
dige dienaers van u Majefteyt, met vaft vertrouwen,
dat
defèlve
fal affifteren ter eérfrer gelegentheid de Nemet eenige proviande uyt Vrankri jk , 't welk uwe Majefteyt niet alleen mag, maer ook behoort te doen tot
derlanden, wefende depoortëomte komen in Vrankconfervatie van zijnen Staet, fo verre hy intwijfFelis rijk , en niet toelaten , dat de felve valle in handen van
van eenige vreemde dreygementen : en ons toe te laten, de Spangiaerden en andere forgelijke gebuuren. voor
dat wy op defe goede affe&ie , dié uwe Majefteyt ons Vranki ijk : Middelertijd fullén wy God bidden, en ons
altoos io mildelijk verklaert heeft, en daer af wy ons felven onderhouden by alle mogelijke middelen.
•
verfekeren, dat wy mogen met haer oorlof en goede
^
.. _ , „
^
r , , r _
gratie ons toevlucht nemen tot de Koninginne van En- I Wm °P 3UH ^^CltCpt gcantU)002t D^ft f0 Ijkt
geland, om haer te bidden omallehulpe ,diefefoude f^HWj
mogen doen in onfen nood : en fo verre fy het felve niet
Mijn Heeren , ik kan u verfekeren van mijnen goe- «nrtoocjt
kan doen , ionder te gebruyken eenige Hoofden , Capi- den wille en affeftie, en bégeere niet anders, dan 't felve öe* öo* *
tey nen en h ranloy ie Soldaten , ons accorderen , datfe te bewijfen met effe&e : en 't gene dat ik tegenwoorde- n,nW*
de lel ve op haren name mag lichten , en haer doen die- ' lijk niet doe , procedeert niet (fo u kennelijk is ) by ge-
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u verfebreke van affè&ie, maer by andere belentten
tet hem aengenaem fal zijn dat fy 't van elders vermet
en,
hebb
fulle
el
midd
wy
boden heeft te ïmployenge
krijgen, waeirtoe felfs hy aenge
kerende,dat, fo geri
len.
lijk
midde
zijn
moge
ten
dat
tey
alles
autori
zijn
doen
te
ren
en
,
teren
aflif
te
fullen laten u
er nimd'affe&ie des voorSal vertonen dat fodanig fijnde
is tot confervatie van de yoorfz Landen , (onden
landen , zijn Maoemde
voorn
de
hept
tot
Koninks
noemde
geda
my
mermeer te vergeten de eere, die gy
meer occafie en
Prince
ankbaer wil
jefteyt en voorfz mijn Heere de
foikookd
tie,
prefenta
e en li
omft
verk
byuo
.
,
en
ed
welen tekens umiddelen fullen hebben om t'imployeren haer authoriKonink
G>e<3cran> €n na Dat ft» DercbcrentiegebaenïjaDDen/ ^W f tey t tot haer fulaes , 't fy in eenige hulpe vantedefoeken
de
aen
effedt
toei*
De
fuiken
boo?
tot
/
fyom
nnen
te verfoeken, 't
m ban acjCÏ,t m&jeeft b»> bepDe De koningi
dis
mutan
is
mutat
&io^nlanÖhe|MjCbbeiULfpmtÜCilJïïgctiacn/
Koningin van Engeland , die fich altijd feer geafte
Die frtiten neert betoont heeft tot behoudenis der voornoemde

Sr «nS beDanilinge en remonfteantie/
ïtua nauöcn booi Den ïioninfc : ^>aec toe boegenDe bp Ik
»onin8m^.eöa.cnDc jjoningmne/ bat fpfouben boo?gerecom;

ciunt-ectibelntt oen
nginnenben refp
f3 koni
De boo2
ben 2t/
oasv
otDt
gcni
nlï
üoni
bp
ftaet
't gene
tooo
bcc*
enintevceffie. Cmnfon
ioefeggenDe Jjaer fabeut
mct
aen
Den
lup
Uen
Dec
ndbfp^afebe itoningmnc moc
jtai
notï
enDe
eengroot leettoefen en DaoefTjeib/ fegg betftefen/ tfen
Dat fplupöen Den moet niet beljoojben te
ufpm
Dïjoubcn fouDem'tgeneg Dac
DatfpDegocDe Iian
el:
imbD
eent
Begeerten geaffifïeect te toefen/ Dop?
feggenDe/ öat fc Doopte/ Dat 't felbe &02tf toefen
f0l!©en Capitepn €tooutbe 25out/ te $arü$baer
of De
en tuflïtjen geambcect 5ün&/ om te tatfaen
lm
/
met
of
ttecren
fonben
<0efanten ftaeft toeöecom
owDeDtc
iactfteamt
De
tot
üenfpïïem op nefiouben
öPwnèiiKajettept Canceliet toatf gebaen/ DoenDcb;
ben ft» ïjem geDepefcbeeet om meec fcijepen ban ogla*
ge te balen/ en Ijebben oottgefcbiebenfoaenbelce;
ten Staten «öeneuael aiö gtt 0K&J«*8&Ï2
ban ïje f toartcïjcDen Den
feibe aDbetterenbe
/ SeoeDecba
<§tate
ren, t
alDaett
^^ ««,***>
nge toas tt
meem
ban
ait
Calu
$eete
De
€n alfo
eene te gaen bf
K Se bemrefefeen na m SupsAW en met$aba
n:e/ foneb;
&ban
on:n
Den&
en
ban
«et«cuui* fCn bc fianD
mebege^
uctte
etttfeneceintlc
5&£» ben bebootó «aefantenbfconi
aen ben
*
cata
mttf
:
ntt
TS%eben aenbenfclben
/
en De
ülon
Caft
e
ban
l^eec
e/
De
€onD
e
uact aen ©2inc ban
entte
<;tcD
i)tn^°» Btconteöe €oucaine/ rafTeng b2iebcnban
nen Den (toeten notelyMjeDenDaii
wSSSt om De felbe te betoclan
* en De felbe te biböen om taeD/
$e*e
ban
fanen
Bn« De
Mnscon* ^mpeenaffiftentte.

ulierlijk voorhouSal ook zijn Majefteyt wel partic
den, dat den middel , om te voorkomen de 1 uine , die de
voornoemde landen dreygt en voornamentlijkdeftad
van Antwerpen, waer aen alle de refte grotelijks fchijnC
te hangen, ware die te verfterken met een hooft van aubrengentoritey t,van credit en experientie , met fich
en tijd.
eenig
voor
t
betael
lks,
voetvo
nt
de ?. of 4. duyfe
fouPrince
de
Waer toe fo zijn Majefteyt mijn Heer
met
ppen
lfcha
de mogen induceren, hem doende verfe
ey t
qualit
de
fien
aenge
(
en
foldat
getal
het voornoemde
fake
jke
van zijn Majefteyt niet toe laet dat hydiergeli
in perfoon onderfta ) de voornoemde Gedeputeerde
fouden occafie hebben om God, zijn Majefteyt, en
voorfz mijn Heere de Prince te bedanken , en fouden
hopen te fullen konnen haer ftaet handhaven , ce ftad
Antwerpen ontfetten , en daer na met gedult te verwachten'tgene God believen foude hen toe te f: ie. en.
Sal vertonen d'occafien die de voornoemde Gedeputeerde hebben om te hopen , dat middelende het voorfz
fecours zy fich fullen konnen handhaven. .Als ook , fo
zy niet ontfet worden, zy in groot perijkel fijn van. eerft
felfs te befwijken, en door haren val te vorderen de rui*
ne der andere.
Waer in zy andermael zijn Majefteyt feer ootmoedelijk bidden te willen verfien, fo door de middelen
voorfz als door zijn goeden raed en intercefllebyden
t en mijn de Heere Prince begenen die zijnte Majeftey
vinden fullen behoren.
Alfo gedaen te Parijs den n. Martij 1585. onderftont de Gedeputeerde der vereenigde Nederlandfe
Provintien, &c.

«®en b2tef ban De <©efanten aen Den üoninttban
ben' $abacce toaö ban Dcfen inDouD,
glup
ntoa
gabe
meDc
pDem
Dief
crie
fïcn
^etn
gt
ëbol
beat

eyt efonden e eer ot- jjgg,
jk
Wy hebben naen u Majeft
g
d f o
£
Mnlft,n En voornoemde de Caluart fal feer ootmoedeli
e equefte van de Nederlandfe Provintien, die- fmtth bcc
g
i
d
e
Heer
mijn
en
,
o
teyt
r
m
Som U kuflen de handen van fijn Majef
teyt te bidden te willen in fuiken ge- e.ré^ta"r^en"
tëeere <Ca* de Prince, van wegen de geünieerde Provintien en de nende omn eunMajef
d
t,
ed
'unie
00 fz Gedep
juatig
oe ban aen*
toe,. J.uteer
a de, met aenbiedinge van hare leer wNiecdhetrilaan fakem,et didee hFermanffeo Cnra oboenteref, by adlesnd Konink fc0nmfi
F
§
ombert* ootmoedige die niten.
eFren F zRijn credijt, autoriteyt, en faveur, van de Mar, jjfe*
y
o
l
H
p
m
wegene
i
beputeec* Salhem wel particulierlijk voorhouden t
niet ontfangenddehnebbende fodanige antwoort , als g>g
tte Dan öe derVaren is tuflehen den Konink en de voornoemde Sta- welkeoptïia
o
h
r
' io»n,
bben
l
yt le cafien
y
e
e
w
w
v
ten Generael , en particulier t'federt 't overlijden van niet willen laten u Mkajefteom vedaer ocvan beri,chhte te doewny, gDe^/en,a.n
S"
iinguhu
lij
rad aen wijlen mijn Heere den Prince van Orangien.
öere—j!$-ee*
r ootmoedee
e
te bidden regart te willeen nemen v
e
n
f
e
d'ocen
,
tradaet
lefte
dit
in
is
rt
i
t
d
3|jn Ma* lierliik 't serie gepaflee beletten met der daed te tonen
n
t
r
a
ee nisProvi ^
rt
i
o
t
n
p
e
ü
m
r
a
n
e
e
i
t
Jftattarte afien die den Konink
e
a
g
d
'
f
p
d
n
v
Silanc
o ,d
merke hoe veel aen haer behoude
en tien
gelee die hy draegt tot de behoudenis der vooriz tien en aen
d'affedi
ftelïe
Staten.
_
. , ,
ï^inte
gen isallen eden generns die phreófremler doen efvtaneytde Chrhi ban e on*
te/eit.
Sal hen ook verklaren , dat by faute van te vinden de fijkeertRelibgbiend, ewelke n bjenfc onkheid u Meabjruykt hefibcbenvedre
g
, va zi j
kla he
e
g
n
voorfz hulpe , (verhoopt om vele occafien ) niet alleei
en en leven, twijfi
l
v
e
a
d
e
h
n
d
v
d
j
l
i
r
de fe zi m nken
t in de faken der voor- tot han
en tot onfe
ontftaet eene grote extremitey
middel
noemde Staten, die daer op gewacht hebben, maer ook relen dweynisniet of hayemf,al ook bedse
e
etn felf diedegnene die den Heer n
bequ
behou
«Irey gt den generalen ftaet der Religie.
ftey voorhou
rt
fal , den welkey
Waer van zijn Majefteyt en de voorfz mijn Heere de van Calua u Maje
eh
neyt believen fal gdeeloof te geven, in'tgdeeen
t
f
e
j
Prince lange tijd geleden de protedie aenveert hebbegea
u M
en
ngen
en
de, hebben de voorfchreven Gedeputeerde occafie
den ólfieelven defen amengaegevken fegegbbent.al, Evnol hier medd'ei ,
u
e y e
h
j
had om by hen haer toevlucht te nemen, om hen te ver- fkturilende difeewr oohtmoedgeli
e
handen van uwe Majed
volk,
foeken haer raed , hulpe en byftant by den Konin
per bidden ,
fteyt, fullen wy den Schep
gende de brieven der Staten Generael airede gefonden
Heere, den felven te geven in gefontheid een langen
aen zijn Majefteyt en voorfz mijn Heere de Prince.
Gelijk zy hen ook bidden haer gunftig tewefendoor voorfpoedig leven. Uyt Parijs, den 12. Martij 1585.
alle andere wegen en middelen, die zy fullen konnen Uwer Majefteyt feer ootmoedige en feer onderdanige
bedenken.
dienaers , de Gedeputeerde van de Staten Generael der
Dat om dit te doen en verfoeken de voorfz Gedepu- vereenigde Nederlandfe Provintien.
teerde dies te meer zijn beweegt geweeft , door dien
dat hen van wegen den Konink verklaertisi dat zijn
<tf5en)ften b?ief Ijebben ?p mutatis mutandis genoeg
teden
om
ren
confo:m Den b?ief aen Den &onintt/ ook gefefceben
Majefteyt hen niet konnende fecoure
ftant zijner feken als hy wel wilde , dat- aen Den ©?ince ban ConDe/ refcceienDe pen boo?t$
digen LSuk.
genwoor
III. DeeT
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Het Negentiende Boek

^tem bnebenban cecommaba*
3tjn€rceL ïjemte pengebangentoao\
tk aen alle officieren ban tic plactfen / tiaec 5? fouben
aen 't gene U %X& Catoatt aeft foube.
Bennen geben eatoodccjSbafocfem
5|tem fcönftelyfce anttooo?t ban be ijoninït
aen be^ecre pafferen»
«Defgdijr ftcDte» 5P ook geftfocbenocbc
en
ifcemnginne
lBoebecaenbe peeren ^tate<0ene*
pmicep
ban Cöaffiaon f n?oebcr ban rae ©?ont
iTSIaadert ƒ ètcï ttföütetf» bat b'aff êctie bie rael / en baec na alles gebefcopeect fijnbe na Dace ftfje*
t'fenl
te diepen
27. noactijbeirepji
ben.^eöeclanö
/ en na
liertroli&en
ötc toa^ | pen
^t-i l^ïu crffciöfe to^* tuancnüc tot iien gcencn
gegaen
en
bjetierom
/
en
ben
3.
jate
nbenaï
bierte
3 ïijbrnbc ont tiatfc ^obe töacen
2flp?ili£
1585.
tn
ben
%ige
gearribeert/
en
ben
9.
f.ïïirdatóe/ÉCttfemcjitliiSt bc bcvbantfcljappe bic gjn ^Cp^tltö baer na ban aüe# rapport nebaen / oberlebe<e.atngenömen ïjabbe&ooime ï&ontoe 3üne ^.fufter cenöeneffen^Den rapport be urenen ban DaceiBaje
pn* ftept/ en toa$ ben u?ief ban ben&onmhaenbe^
mettoüïen mijnl&cere be #ame ban €>cangien/
2fcfeffc$
e
nwbtg
tcgen
be
in
<£.
39a
bar
wpben üerfecfceïfoc
necale
Staten
Itipbenöe
aio
boïgt.
metfaltoepgerenbennbbe;
coniimcmr* beciafietjen
ïjem geseben Ijeeft/ om te SEer
<aob
Ut
waerde
grootmogende
Wy hebïm en milyms.pt
ben de
miffiveenontfangen
, die gyvrienden.
ons gefonden
hebt ^"L?
^
b Titeijten ftarc f maritneben / om 't toelne ïjem te bifc

jfercttosevbernncn fotfbc/ bic f)p falbeliebenbol&o
menfieïöof ft geben/ en bemtoebetomtefenbenmet
fogocbe tjjïrótge aOTmnobtgsiJn/ omnietgeöeelte
(Heftopen.
<&efgtiij£ fjebben 3? ooft fter conrtofelijft gefrïj2e;
v ben aen ben ©iconte han (Confcanne un epnbe atë
togen.
Cn g&M be i&omnït ban $abarre ^inte ban
Conbc / m anbetc jpr anfe peeren fecc genegen maten
rnn be Staten te Jjel-pcn/ fó feregen 3» 0002 be &igeiu$
en ïks? èonin&s bolït felfif fo bcclbjechö/ batfetjen
fe!JS maften befc$ermen/ aïfo b'oo?loge opöenaen>
Quam.
fej^cte* ^en i6,|©artö i$ lx leereb'€>tgnon met eenige
ïanbfe^c^teiiap&enban ben ^obe/ Ut boojöctmceftenïïeel
toSïnbn 69^° SC^9ÏI ^ ^u^ ^^ ^M tcactemcnt bp be
boo?f3 mm
geltomen/ tn
«ra r» ^efanwn
ban
§|eeïé bar
benb00?f3
f)eeft Un
ttt fjeeft
^3ef!nttfngcli9nTen/
mn&twn c^msisn ban löegen 3i)n tïl)ajcfïept een pcöecbanö,
fteting/
tten beteert eengonben
■•8JÏ'anKng2 e??efcntef
f{^bnX>ii s»egenbe
u xmttïï cni.grepncn/
meteecDaerneben
fkfjon?fcn
mzt (ta
bpfulft^ se^BPBelp* <©eliift3|)lwpbenooRalï:ebete
SOO&Ol
booten
tceXlibetalpt Cjabben öebjaert beeeceban be
lieten.
lanben cefpetóbeltüï ttmn# M\ boo?f5 i|eere ban
0ixjmw/ ^ofmeeftet cnCoïitrerollenc/ 3Érgentier/
fo ©ieüerg / CftcienS / en anbere officier^/ Oen geeett
engebient fje&öenbè in Öetbefcoï/ ïsat^ijnjjBaiefrept
belieft Jjaöbe ^ente Kütxi ; en baet na ban gelijlïm g^
iaën atn be €be!lupben/ bte Den beboó2f3Ketingen
(Sen fclbm bage Ijeeft ben^mbafTabeucban€n^
gclajïb / bolgenss be beflelUnge baegé te bo:en gebaen/
ijcmlatenbinben'
in''tiogij3S
25?abanb toa?
ten
negen uuren fmo:genö/
baecban3? Wallebanbergabett
my m ijarft bec&faett be goebê affectie ban bare UB&
Kfrept 31)111 meeflceffe / en Qenlupben berfenert ban
ÏJÖie aflffffcmtie/ Öegtrenbe bat eenige banïjien/ ï)en

foubenïatcnbiilöenopbenmibbag twijnen fjnpfe/om
oefamentnjb metb^flöttenbanbeltontnBban &&
barre/ bte baec mebelufcljepben bïacen/ tetommu^
meeren en abbifecen op eenig imöoeï ban pjomtfecoiicss/ fulfts ook gebaen fes gelweft / bolgenbe be
toö?gaenibé tomnuniicanen/ met be peeren W&te
tenge^ouben.
®en feiben bage bsm m&c gerefolbeect oorlof te ne=
men aen be peeren hertogen ban iBontpenfter / %&
l'eiife/ Cfpeinon/ en be&eerëbanfèalette/ mitfgabero1 aen öe peeren/ öen Cancener/ ben ^eeceban
3DiUcomec /25eïlïeb>.e / en anbece : €n fijn eenige <6e^
beputeerbe aen öengefonben/ aen bebjelltc benzeere ban Baïette genden berhlacrt beeft/ bat Öetfeo^
innlirtjö m trowblen en Oafar t gepelt toas1 bp bespan;
giaerts / fo bat boo: allen ban nobc toaö te berfeneren
bc Komtercn ban ben rpe / en bat baec na boon foube
toefen ïkw te affifiecen: geU)hoobbetfelbebecMaert
i«
getoeefl b|> ben l^eece Cancelier in 't oorlof nemen
aenliem.
gen fejsen bage beöDert3pgefoIlititeertenberftre^
gen öe tefhttitte ban Ijare acticnlen en anöece obecge^
genen affcïjnfkn / en ooïi uc b:iebenban fureljeantie/
beroerenbebe rep?efaUen/ bacr opgeburen
bebentiib
ban
firr
r
Ucautic
ban
nobe
iö
bp
be^eeren
ban
^ollanb
«TScIanöbcrucntctoozben.
^tcm bebüen nocl) ten feiben tijb berbr
biieben
banrelarane ban beCapitepnjiBacten/egen
bicte^Die

zy ons van uwen 't wegen hebben moeten verklaren,
ook gefien de articulen die zy ons geprefenteert hebben ,waer op , na 't verloop van eenige dagen , vermits
decoriferentien tuflehen de voornoemde Gedeputeerde
en eenige van de principaelfte van onfen Rade van State^ en na dat wy alles rijpelijk geconfidereert en overwogen hebben met den tegenwoordigen ftant van onfe
faken , aleer die fcudè vervallen ïn handelinge van fo
groter waerde en importantie, wy huneyntlijk rontuyt
vèrklaert hebben , dat wy het veribek van 't fecours, het
welk zyop ons gedaen hebben, niet konnen volbrengen,nochte uwe prefentatien aennemen, hoewel dat wy
die bevonden hebben van groten gewichte , en feer honorabel, endat zy ib veel te meer fijn te achten, als zy
voortkomen van een machtig volk en natie van goeden
name, van Steden die feer vermaert zijn, en van een
land fo veel en meer overvloeyende in alle foorte van
vruchtbaerheid en commoditeyten als eenige diemen
oyt gevonden heeft. Wy hebben hen aengefeyt gelijk
wy u-lieden door defen tegenwoordigen ook wel willen betuygen, dat wy derhalven niet vermindert of afgenomen hebben van onfè goede affe&ie , die gyluyden
hier bevorens in ons hebt mogen fpeuren, en bekennen,
ten
goedeof , mifnoeginge
en profperiteyt
uweonsfaken
en d'ongenoechte
die van
wy in
herte , ontfangen,
van niet te fien dat die op een beteren voet gebracht
fijn, tot der welke wy altoos williglijk fullen helpen, en
ons befte doen om te vorderen , 't geene fal (trekken
t'uwen goede rufte en een verfekerder vrede , met alle
middelen , vermaekelijkheden en beleeftheden van
buurfchap , als gyluyden fout mogen verwachten van
een gootmachtigen Konink,die uwe feer gunftige vrunt
is , dewelke behalven de generale compaifien die hy altoos in zijn gemoet fal ontfangen over die gene van zijne gebuuren , de welke hy fal iien geaffligeert te wefenfc
hem betonen foveel te meer voor u-lieden in defen regard te willen.doen , als gyluyden hem hebt doen fpeuren, dat gy een groot en vafl t vertrouwen op hemzijt
hebbende , en hem gedaen hebt een merkelijke verklaringe van uwe goede wille, waervandegedachtenifiè
eeuwiglijkinons herte gegriffit fal blijven. En hier van
een eynde mae kende , fullen wy den Almachtigen
Schepper bidden, feer lieve en aengename en grootmogende vrunden , dat hy u-lieden wij nemen in zijnH.
hoede. Gefchreven te Parijs den 1 2. Martij 1585. onderftont Henry, lager Brulart.Ds fuperfcriptie was, Aen
onfe feer waerde en grootmogende vrunden de Staten
Generael van de vereenigde Nederlandfè Provintien.

vDe üoninginne ,#oebec ban ©?an&rp/ beeft oo&
aenbe peeren Staten <J3eneraclgefcï)?ebenbefen na*
bolgenbe b?ief.
MYn

Heeren, hebbende ontfangen den brief die JflBïflröe

ons gefchreven
hebt Gelderland,
,"door de Gedepu-*?n^e^*f
teerdegylieden
der Provintien
van Braband,
Vlaen-^J^
deren, Holland , Zeland , Vriefland , en Mechelen , en ban
verftaende
my van
u-lieden
wegen tegefeyt
ffijanfirgfi
hebben, ben 'tikgene
feer zy
veerdig
geweeft
henluyden
doen ^
^|f^»
alle goede devoiren en behulp , die 't my mogelijk ge- xaeU
weeft is, in 't geene daer in zylaft hebben den Konink
mijnen Heere en Soone aen te foeken , en hem te prefenteren. Maer hebbende geacht , alles wel en rijpelijk
overleyd, en felfs den ftant van zijne faken, dat hy geen
ander refolutie koft nemen , dan de geene hy de voórfz
Gedeputeerde heeft te verftaen gegeven , en die hy
l.l ook
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ook fent by de brieven die hy u lieden tegenwoordelijk cafte fóutoe mogen too?tien toaer genomen/ toe p^o*
fchrijft : So moet gy lieden dat niet duyden tot eenige bintien elftss in toen baten :e bergatoeten/cn toatmen
verminderinge van de goeden wille > die hy u lieden hier toefe intoeuberatie leggen foutoen/ om €ommüTarif>
voren toegedragen heeft, die in hem noch vermeer- fen aen bate itëajcttept te fentoen en baer toe <èou*
dert isdoor den toevlucht en vertrouwen dat gy lieden beranitept toet kanoen te punteren/ of antoerfing
op hem gehad , en die honorable aenbiedinge dien gy metöefelbete fjantoelen op toe eeubrtgc protectie toefec
gedaen hebt. Welkers gedachtenifle hy nimmermeer 3£antoen/ toaer ban topin'tnabolgenöe boefi büeetoec
vergeten fa), en Tuit u lieden mogen verfekeren , dat hy öanöelen fullem 3Billen boo?t$f tot befTupt ban bit Doeh
fich imployeren fal in alle de welgevallen en goede be- fjiecbp
boegen pet gefcö?ifte/ to'bjellt öfe bantoe^i^
hulpen tot u lieden daer hy fal mogen , om u lieden wel- gue in ©janfttnft onöec toen name ban toen Catö^
vaert, ruft, en vrede te middelen, gelijk gylieden het nael ban houtbon/ in ö?uft boo?alle toe toetelt lieten uptgaen/ alfo bet eensStoeeljS taefeï toe oojfanen
Fult mogen begeren. Waer toe ik voor mijn deel fal helpen na mijn vermogen , als eene die het grotelijks leet is bJaec tooo? toen &oninfc betöintoett isf getoeefl toefe
u lieden fo diep in benautheden verfonken te fien, en die^fcfione p^efentatien niet te aenbaetöen/ infjoutoenöe
gefrtmfte. <©e oo?fabetoie fjemenöe^ait^/
uy t te^ 'tfelbe
u lieden daer
houden fal om
goede hand
geern de met
^incen
/ gelaten / peeren/ ^tetoen/ <©emeen*
mofullen
toe
daer
die
middelen
de goede
Eelpén,
febappen/ toov:nöep?ofe|Tiebantoe Catbolpeï^oomgen aengewent worden. Biddende den Schepper
Mijn Heeren,dat hy u lieden wil houden in 2ijn hey- fe religie in bet Bonin&n$ ban Bjanönjn / bebj^egt
lige hoede. Te Parijs, den ir. Martij. 1585. onderte- öaötoen/ om ben te toapenen tegenö toen genen toie
kent Cathariiie , lager Brulavt. D'opfchrift was , Aen toe felbe religie (fofpboo?gaben) en öen^taetfoc^
mijn Heeren de Staten Generael der vereenigde Neder- ten te toerniden* ^ftem ö«f fommaiieban'tgenctot
landfe Provintien.
toetoerlegginge ban toe boo^5boo?gebjentoc oo^fanen

E$ na toe üeeten <0cfanten Baec rapport bolfto^
mentlijft getoaen batotocn / begeetöcn fp Dat toe Igee*
ren Staten baren arbept boo?öanfteltjftfouöenbelie;
ben aen te nemen/ naöemael fpnietbaööennagda^
ten alle Beboo?lijfc toeboir tetooenöenmogelijftsijntoe/
toaec op ïjen geantbioojt ig / toat toe boo?fs peeren
't generael
fo in €nftoe
toe boo?f5
Staten
er feerpeeren
tod
betoanftentoe.
toarcn <©efanten
alg particuli
te fafte niet batotoe gdjaö fogoetoenfucces atë fptoel
ïjatoüenberöoopt/en tot befcöetmeniffe ban toen iantoe
en meertoer bcrfeftertfjdö roajf öienentoe. ^at fp nocfjtans tod berftonöen toat toe bootö peeren <0efanten
§eeh arbept batotoen gefpaert nocb toangier ontfien om
en Xanöe öienfttcöoen/ en öattetaenfjungoetotoeboirnotö naec(ha|)eitonietöatotoeontb?OKen* "®it aU
kW gefcfiiet jjjntoe toen 9* %miW 1585* *W rnito*
toagt
^§0 isS na mibtoag bpbe^eereban<0njfeoberge*
lebert toe ifêtflïbe ban öefëoninginncban€ngelanb
ijantoeis.öer
boo?leben maentoenbertoontto'ootfafte
bansönobeïöomtle»
5©e3jfêifFibetoaglupbentoe afóbolgt.
T^/fYn Heeren onfe goede vrienden. DenHeerevan
IVlGrijfe, brenger defes, die by de particuliere Staten van Braband na ons toe gedeputeert is geweeft, derwaerts over wederkeerende , koften wy niet min doen,
dan u-lieden van hem getuygenis te geven , dat hy in alles en over al zijn laft fo wel gequeten heeft , datfy
{Fol.65.) t oorfake hebben vergenoegt en Voldaen te blijven. Wy
hebben hem ook belaft u-lieden van onfent wegen te
feggen, het mishagen dat wy hebben van u-lieden te fien
gerruftreert van de hope , die gyluyden gefondeert had
op den handel met Vrankrijk , felfs ter tijde dat u-lieder
faken gebrocht zijn tot fuiken groten extremiteyt. En
fult uy t hem particulierli jker vernemen , dat de forge ,
die wy altijd gedragen hebben voor u-lieder welftant
en folaes , niet met allen vermindert is , ja dat fy veel
eer vermeerdert,na dat het den nood van u-lieder faken
as verey fchende. Hier mede fullen wy God bidden ,
JMleftoan
teftonin*
sm ttan
tfngsianö,

Mijn Heeren, onfe goede vrienden, dat hy u-lieder
altijd houde in zijn heylige en weerdige hoede. Ut
Grenwig, den 15. Martij 158J. U-lieder feer geaffeftioneerde goede vriendinne , ondertekent EUztbet. R.

DG leereri ^tatert öebben toe leere ban<©?tjfe De*
toanftt ban 5ijne moepten en toeboir fep bom in toefe
fafte getoaen/en ban Ijem ïjertoaertö te tranfpotferen*
Cnfjebbenöe ooft beeftaenbe berftlaringe ban toen
^eere<Dabiöfon mmDafYabeur ban toe iBajeftcpt ban
toe &omngtrme ban €ngdanto/ toe goetoe affectie ban
Bare iBajeftept en appatentie toat üp Date ifêajeftept
toe p?otectte en toefentie toefer Eantoen fouöe mogen
toeröen aengenomen. ^0 iss raetfaem bebontoen / toat
om toe boo?f5 fafte te bojöeren/foobermitë toen bogen
nooto ban toen 3Lanbe : al^ ten toien epntoe toe boo?f5 ocIII. Deel. I. Stuk,

i$ uptgegeben getoeeU/ en metoe toe bctfcïatingeöie
bp toen Öoninb ban Rabatte toaer tmen tö upt^
gegeben tot 3ijneöefenfie enberantb)002öinge/ in toe
bjelbe bP ooft toen l^ectog ban <£5upfe iö pzefente^
rentoe/ tot betfcöoningeöeöbolft^/ öegefcbilïentuffcljen ben bepöen te fficfiten/ öoo^ eenen camp tuf=
feben bementoen boo:f3 %rtog ban <&uvft/ pecfoon
tegen petfoon/ of ttoee tegen tbiee/ tien tegen tien/
ttointig tegen tlomtig/ meet of min/ inaifulftenge*
tal al0 toen ^ectog ban (föupfefoube brillen/ met toe
toapenen toie geb?upftt toectoentuffcDenülitotoec^ban
eeren*
l^et gefcö?ifte 't toelft bp toe boo?f33ligeiitjS ban
©?anftnjft uptgegeben ijsgetoeefl/ toa.$luptoentoeal#
bolgt»
T N den name Gods Almachtig , Konink der Konin- $5eftfj?iff§
* gen : Sy openbaer en kennelijk allen luyden , dat ^i?*'
Vrankrijk
federt
jarenzijnde
herwaerts
bo-g2a^r'^
ven de mate
feervierentwintig
gequelt geweeft
met eene
uyïseae*
peftilentiale beroerte en feditie, verwekt, om in den ben' becoe«>
grond
vernielen
oude band
religie
ren , detewelke
is de de
fterkfte
vanvan
den onfe
Staet Vade, men "o^he
tnatcom fa
daer tegens te werke geftelt en gebruykt heeft ge- öe toape»
had eenige remedien s dewelke tegens de hope van ^^aenaf^
hare Majefteyten veel meer en eygentlijker bevoh- nomsn»
den zijn te dienen, Om het quaet te voeden , dan
dat uyt te bluflehen, die van de vrede niet gehad
hebben als den name , en hebben de rufte niet beveftigt , dan voor den genen , die de felve verftoort
hadden , latende alle heden met eeren gefchandalifeert en geargertin hare zielen , en befchadigt in hunEnne goederen.
in plaetfe van het remedie , datmen metter tijd
mochte hopen , van defe elenden , heeft God toegelaten dat de lefte Koningen jong zijn geftorven , fonder tot hier toe achter gelaten te hebben eenige kinderen ,bequaem om te fuccederen of te komen tot defe
Kroóne : En 't en heeft hem noch niet belieft (tot leetwefen van alle vromen) eenige te geven den Konink die
tegenwoordig regeert, alhoeweldefe goede onderdanen niét nagelaten hebben ( gelijkfè ook niet nalaten
fullen in toekomenden tijd ) hare hertelijke gebeden
om eenige te verwerven , door de goetheid van onfen
God : alfo dat hy alleen overgebleven zijnde van fb
veel kihderen, die God gegeven hadde wijlen Konink
Henrik, feer te bevrefen ftaet (dat immers God ver-,
hoede) dat dit Huys (tot onfe groten ongelukkej niet
ten onderen en ga en verfterve , fonder hope van eenige erfgenamen, en datindebeveftingevaneenen navolger en fuccefieur vanden Koninklijken ftaet, niet
en komen te ontftaen feer grote beroerten door de ganfche Chriftenheid , en miflchien de geheele verdervinge der Catholijke Apoftolijke Religie in dit alder-Chriftelijkfte Koninkrijke.
In het welke men nimmermeer fal gedogen dat fal
regeren eenen ketter , gemerkt dat dele onderdanen
niet gehouden zijn te bekennen noch te lijden de heerfchap*
%^ X
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zijnde van het Cafchappye van eelien Prince, verdoolt eed
dewelke doen
tho! ijke gelove, en wefende de eerfte
onfe Koningen ten tijde alfmen hen de Croone op het
hooft fet, dat iy fullen hand houden de Catholijke Apoftolijke en Roomfe Religie : onder welken eed fy aennemen den felven van getrouwigheid van hare onderdanen, en niet anders.
Nochtans federt de dood van wijlen mijnen Heere
den broeder van den Konink, is het opftel en 't voornemen der genen die door openbare bekenteniffe hen
immermeer bewefen hebben vervolgers van de Catholijke kerke, fulks toegeftaen en gevolgt geweeft , dat
het grotelij k van node is daer in te ftellen gereede middelen en wijfevoorraet, om te voorkomen het ongemak ,dat ons wel opentlijk fchijnt te dreygen , en daer
van deelende aireede eenenyegelijken bekent is, het
remedie feer weynigen , en de maniere, om dat te werk
te ftellen, nauwelijks yemanden.
En dies te meer > allo men genoeg kan merken , dooide grote toeruftingen en praktijken , diemen alom te
werkftelt, om veel krijgf-volks te lichten, fo van binnen als van buyten dit Koninkrijke : en door d'inhoudinge van defteden enfterkten, diefealrede over lange behoorden wederom geftelt te hebben in handen
van den Konink: dat wy leer naby zijn denftaetvan
eene feer quade meyninge en voornemen : Wel feker?ijk onderricht zijnde , datfe noch feer onlangs gepoogt
hebben tot hen te trekken , de Protefterende Vorften
van Duytfland , om eenig geweld by een te brengen , en
tlies te gemakkelijker de lieden met eeren te onderdrukken :Gelijk dan haren aenflag tot niet anders en (trekt,
dan om aen de hand te nemen, en hen te verfekeren van
notelijke middelen, om tot in den grond over hoopte
werpen de Catholijke Religie , tot gemeene fchade
van
allen,datfe
en voornamelijk
van de groten en, die
defelaften
eere
hebben,
bedienen de voornaemfte
eerfte

en arbeyden dagelijks van gelijken te doen anderen , die
daer mede zijn verfien , allo datter niemant meer is die
hem felven mag verfekeren , en die niet in vreefe fy datmen hem rove en uyt de hand neme zij nen Staet , hoewel hem de felve gegeven is geweeft voor zijnen dienft.
Sy behoren noch mogen daer van niet berooft werden
door de wetten van dit Koninkrijk,dan om eenig rechtveerdig en redelijk infien , datfe hen vergrepen mogen
hebben in eenige fake, die daer aenkleve , of datfe achterhaelt zijn geweeft van eenige quade ftukken: Sy hebben ook tot hen getogen alle het Gout en Silver uyt de
kofferen van den Konink, in de welke fy doen leggen de
fuy verfte penningen van de Generale opheven, tot hun
eygen profijt , houdende tot hun devotie de grootfte
ftukken en den genen die de handelinge daer van hebben :het welke dan de rechte wegen zijn om het bewint te hebben van defe Croone, en die te ftellen, op het
hooft van den genen , die 't hen fal goetdunken.
En door hare gierigheid is gebeurt dat de arme onderdanen5diemen hare fachtfinnigheid heeft misbruykt,
valt altemet overladen- zijn geweeft met veel fwaerder
laften , niet alleen te vergelijken by de gene die delende
van d'oorloge ingevoert hadden , en van de welke men
gedurende de Vrede ganfch niet heeft gemindert :
maer met ongelijk meer andere onderdrukkingen , die
langs fo meer opkomen , na den appetijt van haren ongeregelden wille en begeerte.
Het fcheen datterswas eenige redenen van hope, als
op de menigvuldige klachten , en het geroep van 't ganfe Koninkrijk, men publiceerde de vergaderinge van de
Generale
Staten tot Bloys , 't welke is het oude middel
van de inlandfe
wonden , en als een gefprek tuflchen de
Princen en hunne onderdanen , om te famen te komen
tot rekeninge van de fchuldige gehoorfaemheid aen

d'eene , en van de fchuldige bewaernifie van d'ander
fyde : beyde geboren en gefworen met den Koninklijken name , en de oorfpronkelijken regel en richtfnoer
en ftaten van dit Koninkrijke , diemen poogt 't onder tè van den Staet van Vrankrijk. Maer van defe koftelijke
brengen, felve by 't leven van den Konink, en onder
zijne auftoriteyt , ten eynde datter niemant meer over- en pijnelijke moeyte is niet meer overgebleven dan
blijvende, die in tijdenen wijlen hem fal mogen ftel- d'auétorifatie en volmacht van den quaden raed van
len tegens haren wille , het hen te lichter valle in te eenigen , die hen veynfende te zijn goede politijken ,
voeren de veranderinge , diemen voor heeft, van de Ca- met der daed feer qualijk toegedaen waren den dienft
tholijke Religie , om haer felven rijk te maken van het Gods, en het welvaren van den Staet,diehen niet te vrepatrimonie en erfrenifTe der kerke , volgende het exem- den hielden te verwekken den Konink , uytter naturen
feer genegen tot barmhertigheid » buyten het heylige
pel van 't gene dat gelchiet is in Engeland.
Ja felve dat een yegelijk genoeg weet en oogen- en ganfch vruchtbare voornemen en befluyt, dathyop
fchijnlijken aenfiet , de ongeregeltheden en handelin- 't ootmoedig verfoek van alle zijne Staten gemaekt
hadde, van te vereenigen alle zijne onderdanen tot de
gen van eem'gen , die haerfelven ingedrongen hebben Catholijke, Apoftolijke, RoomfeReligiealleemomhen
in de vrientfchap van den Konink , onfen Prince Souverain en hooge Overheid, (de Majefteid van de welke te doen leven in de oude Godvruchtigheid , met de wel-'
ons geweeft is en immermeer falzijnheyligengehey- ke dit Koninkrijk beveftigt {geweeft had , en federtbeligt ) henfelven genoeg meefter gemaekt hebben van houden en vermeerdert was, tot dat het t'alder mach tig- (p 0] g4 ]
d'au&oritey t , om te handhouden de hoogheid diefe te fte is geworden van ganfeh Chriftenheid , en 't welke
onrechte geaenveert hebben,toeftaen en vorderen door men datmael te werk mochte ftellen fonder perijkel , en
alle middelen het effeét van het voorleyde opftel en by na fonder eenige tegenftant , maer hem daerentegen
voornemen; En hebben felve de ftoutigheid gebruykt wijs gemaekt hadden , noodfakelijk te zijn voor zijnen
te mogen aflcheyden van de dagelijkfe converfatie en dienfte , te verfwakken en verminderen het aenlïen van
ommegaens van zijne Majefteyt, niet alleen de Prin- de Catholijke Princen en Heeren , die met groten yver
cen en den Edeldom, maer allen den genen , die hem de haer leven menigmael gewaegt hadden , vechtende onnaefte zijn , niet gevende eenigen toegang , anderen,
der zijne banieren , voor de befcherminge van de voordan die hen aengaen .
feyde Catholijke Religie: recht of de weerdigheid en
In het welke fy airede fo vele gevordert hebben , dat- reputatie, die fy verkregen hadden door hare vromigter voort meer niemant is die eenig deel hebbe tot het
heid en getrouwigheid , hen daer van fufpect , en een
verkeert nadenken behoorde te maken, inplaetfevan
beleyten bedieninge van denftaet, of die in 't geheel hen eere aen te doen.
zijnen laft te werkftelle: De fommige zijnberooft geweeft van den Ty tel van hunne ftaten en digniteyten :
Defgelijks het misbruyk , dat vaft altemet zijn voorten de andere van de macht en handelinge , hoe wel hen
gang had genomen , is federt gevallen even als een beek
den ydelen en bloten name alleene by is gebleven.
van boven neder ftortende , met eenen fo geweldigen
Defgelijks is ook wedervaren vele Gouverneurs van val, dat het arme Koninkrijk bynaophetüytterfteis,
Provintien , Capiteynen van Steden, Sterkten en ande- daer van feer haeft onderdrukt te fullen werden , fonder
re Officieren , diemen heeft bedwongen te verlaten en weynig hoope van verloffinge. Want de Kerkelijke
weder over te geven haren Staet : midts nemende re- ,ftaet(hoe fchoone vergaderinge en vertoog fy hebben
compenfie van penningen, diefe ontfangen hebben te- mogen doen ) is hedenfdaegs overvallen van tienden,
gen haren dank en wille: dewijle fy niet en dorften weybeden boven 't gene dat ordinaris is , tot vernedegeren den genen die de macht h.idden hen haer toe te en
ringe van den geheyligden ftaet , en der heylige Kerke
dwingen t zijnde een nieuw exempel , noytte voren te Gods , in de welke nu voortaen alle dingen weg gewerk geftelt in dit Koninkrijke, datmen doormiddel
nomen en befmet, d'Edeldom te niete gedaen , in flavan penningen beneemt de laften , den genen diefe ge- vernije gebragt, befpottet, en doorgaens jammerlijk
geven waren tot belooninge haerder vromigheid en ge- verdrukt werd met grote tollen en onbehoorlijke
trouwigheEn
id : door dit middel hebbenfe haerfelven
fchattingen , diefe tegens haren dank betaelt , is 't datmeefters gemaekt van d'armeyen te water en te lande,
fe anders 't leven wil behouden > dats te feggen , eten,
drin-
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drinken , en haer felven kleeden wilt : De Steden, Hoo- Chriftenen, tot den dier.ft Gods, en om ook te verhin*
ge Officieren, en de gemeenen man fo nabeflotenen deren, als goede en getrouwe- onderdanen , deverbefneden werden door de menigvuldigheid der nieuwe ftroyinge van den ftaet, die gemeenlijk fodanige ver*
mede brengt.
impoften , diemen Vindingen noemt , rechte oorfae- andeiinge
Protegerende hier mede , dat dit niet en is tegens den ,
ken datter niet meer ontbreekt gevonden te werden,
dan alleen het middel om behoorlijk daer in te verfien. Konink onfen opperften Heere , dat wy de wapenervin
Om defe rechtveerdige oqrfaken en inüchten , wy de hand nemen , maer tot voorftant en befcherminge
Carolus Cardinael van Bourbon , Cardinael van d'Apo- van zijn perfoon, van zijn leven, en van zijnen ftaet,
beloven , daer by op.
ftolijke Kerke , d'eerfte Prince van den Bloede , als den voor den welken wy fweeren en, en
onfe leven , tot dé
goederen
onfe
,
ftellen
willen
te
nete
fauvegarde
en
e
Welken nacft raekt in befcherming
handde
men de Catholijke Religie in dit Koninkri jke,
lefte druppel van onfe bloed, met gelijke getrouwighoudinge van de goede en getrouwe dienaers van zijne heid als wy gedaen hébben in voorleden tijden , en de
Majefteyt en den ftaet, bygeftaen engevolgtvanden wapenen af te leggen, fo haeftals het zijne Majefteyt
Princen, Cardinalen, en andere Vorften , Pairs, Pre- fal belieft nebben te doen ophouden het perijkel , het
laten, Officieren van de Croone , Gouverneurs van Pro- welke dreygt den ondergang van Gods-dienft en van
vintien , voornaemfte Heeren , Edellieden, vele goede fo vele goede lieden : het geene wy hem bidden in alle
Steden , Gemeenfchappen , en van een groot getal der onderdanigheid toch te willen doeh met den aldereergoede en getrouwe onderfaten , makende het gefontfte ften: Betuygende eenenyegelijkentoteenwaerachtig
deel der goede en getrouwe onderdanen van dit Ko- en goet effecl: , dat hy waerachtelijk onfe Chriftelijkftè
Konink is, hebbende de vrefe Gods en den y ver der
ninkrijke, rijpelijk overgewogen hebbende d'oorfake
van defen aenflag , en gehad 't advijs en den goeden Religie in zijne ziele ingedrukt , gelijk wy hem oy t alfö
raed, fo wel van onfe Vrienden , meert toegedaen zijn- gekent hebben , en als eengoed vader en Konink, tot
de de rufte en het welvaren van dit Koninklijke , als bewaringe van zijne onderfaten : Het welk doende
van geleerde en godvrefende lieden, die wy hierin niet zijne Majefteyt dies te meer gehoorfaemt en geëert fal
werden van ons en van alle zijne andere onderdanen,
fouden willen offenferen om eenig ding ter werelt.
te
belooft
heylicnlijk
en
gefworen
Verklaren alle
wy begeeren boven alle dingen ter wei elt.
hebben , de hand fterk en gewapent te fullen houden. het Engeene
hoewel dit niet en fy een fake, feer vervreemt fijntot dat deheylige Kerke Gods weder opgerecht fy in de van de reden , dat de Konink mocht verfocht wer, te willen verfien op de fucceflie , op dat gedurenhare waerdigheid , en in de waerachtige en eenige Ca- denzijn
leven, en ook na het felve , het volk , ftaende tot
de
|
e.
igi
tholijke Rel
Item , tot dat de Edeldom geniete , geli jkfe behoort, zijnen lafte, niet verdeylt werde in muyterien en fchandealingevryigheid, en het volk verlicht fy , de nieuwe delijkepartyfchappen om de befcherminge der Religie:
veel ift nochtans, dat wy fo weynig beweegt fijn
opftellingen te niete gedaen, en alle ophe ven wegge- So
nomen werden , federt de regeringe van Konink Caro- met fodanigen infichte , dat de nijdigheid der geenen,
te
lus de negende , (dien God genadig fy ) de Parlemen- die ons de felve verwijten , niet fal bevonden werden
ten wederom geftelt in de volkomentheid van hunne hebben eenig fundament. Want boven 't geene dat de
kenniflè, in hunne geheele Hoogheid van oordeele, een Wetten van het Koninkrijk klaer en genoeg bekent fijn,
welk wy
yegelijk onder zijn gebiedt en jurifdi&ie, en alle onder- felve ook niet tegenftaende het perijkel, in het
oude
onfe
in
werpen
felven
ons
Bourbon
van
Cardinael
danen van 't Koninkrijk gehandhoudet werden datmen
in hunfonder
re Gouvernementen, Laften en Officien:
dagen en laefte ouderdom, 't is genoeg beproeft dat wy
hen de felven fal mogen benemen dan in drie faken van niet opgeblafen fijn met fodanigen wille en hope , maer
d'oude reftablifTementen , en by oordeele van den reeb alleen gedreven werden van den waerachtigen y ver tier
ter ordinaris , ftaende onder het Parlement. Dat alle Religie, die ons doet nemen deel tot een Koninklijke,
penningen die geheven worden op het volk , bekeert dat beter verfekert is, en daer van het geniet veel wenwerden tot befcherminge van 't Koninkrijk , en tot het fchelijker is, en ongelijk duurachtiger.
ftuk daer fy toe bewilligt zijn. En dat van nu voortaen
Dewijle dan onie raeeninge fulksis, bidden wy alle
met
den anderen de Koninginne , Moeder van onfen
de Generale Staten vry fonder eenige pra&ijken gehouden werden van drie jaren tot drie jaren ten alderlang- Heere den Konink, onfe hoogwaerdige Vrouwe , fonften, met volkomene vryigheid dat een yegelijk mag
der de wijsheid en voorfichtigheid van de welke dit
doen zijne klachten , in de welken niet en fal wefen be- Koninkrijke al over lange verftroyt en verloren gehoorlijk voorfien.
weeft hadde , om de getrouwe getuygeniffe , de welke
Defe dingen en andere , die nader en veel particulier- zymach, wil , en fchuldig is te geven van onfe grote
felve in 'tbefonder van ons Cardinael van
lijker befchermt fullen werden onder 't fondament en dienften,
het betoog van de vergaderinge in de wapenen, de wel- Bourbon, die haer oyt geëert, gedient > en bygeftaen
ke men fal doen tot wederoprichtinge van Vrankrijk, hebben in hare aldergewichtigfte handelingen, fonder
in de hanthoudinge van den goeden , om de ftraffe van daer in te fparen onfe goederen , onfe leven , vrienden
de quaden, en tot verfekertheid van onfe perfonen, die- en magen, om met haer te fterken de partye van den
men dikwils heeft gepoogt , en felve noch in weynige Konink, en van de Catholijke Religie , die wy ditmae!
dagen , door fecrete confpiratien en verbinteniflèn te niet willen verlaten, nemaer daer byopfetten alle het
verderven en in den grond te onderdrukken : even of credijten gelove, dat onfe fwarigheden , en pijnlijke
de verfekertheid van den ftaet hinge aen den ondergank moeyten ons wel behoren toe te fchrijven , en het welke onfe vyanden ons ontrou weiijken mochten benemen
der vromen , en aen den genen, die om den felven te be, leven fo menigmael gewaegt hebben : en by den Konink, haren Sone.
houdenhun
Wy bidden ook allen Princen , Pairs van Vrankrijk,
ons nu niet meer overgebleven zijnde om ons felven van
Officiers
van de Croone, Geeftelijke perfonen. Heeren,
aions
dat
het quade te bevrijden , en om het fwaerd ,
reede over onfe hoofden hangt, af te weeren, dan al- Edelluyden en alle anderen van wat qualitey t en condileen wederom te lopen tot de remedien , die wy oyt getie fyfijn, die hen noch niet gevoecht hebben met ons,
hadt hebben in verfehrikkinge , en nochtans t'ontfchul- te willen byftaen en helpen met alle hare middelen tot
digenzijn, en rechtveerdig behoren gevonden te wer- devolvoeringe van een lo goet en heylig werk. Enwy
den, als fy nootfakelijk , en met auctoriteyt voorfien vermanen allen fteden en gemeenfchappen , fo lief alfzijn: met de welken wy ons felven ook voor als noch fe hebben hun behoudeniffe , gefondelijken te willen
tegenwoordiglijk niet fouden willen behelpen , om het oordeelen onfe voornemen en meyninge, en te bekeneenige perijkel vanons leven, indien de val der Cathonen de verlichtinge en rufte die hen daer van mag toelijke Religie van dit Koninkrijk en van den ftaet des
komen in hare handelingen , fo wel oemeene als infelfs daer mede onverfcheydentlijk niet vermengt ware: heemfe, en fulks doende de hand te leenen tot defen
voor de confervatie en behoudeniffe van den welken
goeden aenflag , de welke niet fal dan feer wel gelukwy nimmermeer fullen ontfien en fc.houwen eenig peken, door God6 genade , waer toe wy gedragen alle onrijkel: achtende niet te mogen verkiefen een eerlijker
fe faken. Of ten minften, even verre hun refolutie en
graf-ftede , dan te fterven voor een fo rechtveerdige en advijs niet fo haeft tot een ingebracht mochte werden,
heylige faek , en om ons felven te quijten Van de plicht gelijk hare raden dan van vele beftaen en gemaekt zijn,
en verbinteniflè dewelke wy hebben tot alle goede wy willenfe verjnaent hebben, datfe het ooge hebben
III. Deel. LStuk.
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Het Negentiende Boek ,
memoden tic 5? baer ban/ ban hand te band ge^
faept hebben/ mocDtcn ï)en daer ban genoeg berfcheren: maer om de fahe niet fo betre te balen/ !jet
boen batfe ober bier of bijf jaren tot §3anjtf lieten
djulthen/ gemaeftt Op eenen nostcres 'Hltcbtdiafcen
ban
(€oul/ in 't toclhc de felbe bp balfcbc ontleen^
zijn in d'an- de pjoeben/ poogt te betoijfen/ bat die ban 43nufc
felve ine'.lenden
de noch
allo te brengen
haer Steden,
dere
de welkein Ty
houden. die
gehomen 5ijn ban pjaramondo/ en ban Unie tot
Wy verklaren allen lieden, dat wy nietverftaen te linie berbolgertö ban Dem gefp?otcn fijn tot befen toe :
gebruyken eenige vyantlijke aenflagen , dan tegens den
te toeten bat de 5Pranfe CroncDcn tocbcDoo?genen , die met de wapenen haer iel ven ons Tonden wil- dat'ö
len tegen Treilen > oT door andere middelen toegedaen bc/ boo> ï^ugo Capet / Carolus en 3iBerobcu$ en
en gunftig zijn onTe vyanden , die pogen ten onderen te bare ftammen opt tot bc Croone geroepen toaren»
3Mt Doch bat bocmael tot ïtatijoengebeel ©?anfc
brengen de kerke, en te verftroyen den ftaet- Wy verTe- rijn gcpubliceeit iögetoceuV genomen fijnde tot henkeren eenen yegelijk, dat onTe heylige en reehtveerdige
wapenen niet Tullen doen eenige verdrukkinge aen ye- niffc ban be üoninh / om ben Auteur 5ön ^oces
manden, het Tydoor haren doortocht of verblijvinge, te manen/ toierbe ban be ïjoninh tot (€ouï gefon^
in wat plaetTe dattet Ty , maer Tullen leven in gode gere- ben mijn %ere 2??tüart p?efibent ban tit €nqne^
geltheid , en Tullen niet nemen Tonder te betalen. Sy den/ oie ijem bat machte en bolmaeute / ban Ijp
Tullen ontrangen en opnemen tot hen alle de vromen die nreeg parbon/ mitö bat Dp gcfonben toert te boen
eenen y ver hebben tot Gods eere, en tot zijne heylige ecrlijnebeteringe bart3ünmtfbaet/ ïjemfelbenfcljnl=
big te beïtennen Crime late Majeftatis , en net boen
kerke , en tot het welvaren en waerdigheid van d'alder- bp öemgemacht/ bp een contrarie fcD?ift te toeber=
Chrütelijkfic Franfoyfe natie : Voor befcheyden noch- roepen*
tans ,en onder proteilatie van de wapenen niet neder
^u öebbcn Uz ban ben fiupfe ban <0npfe aïnjt
te leggen, tot de vol komen uytvoeringe der Taken hier
voren verhaelt, ja veel liever alle daer byte fterven van toeï getoetcn/ batfo lange 'tïjonirrttrtjhinrnjlcfon'
goeder herten , met begeerte over eenen hoop geley t te be blijben/ fjoc beftoacrlp ö^n toefen fonbe te homogen werden ineenGraf-ftede, geconTacreert en ge- men tot Bun boo?nemen : toaerom 3p aitijb gear^
wijd zijnde voor de lede FranToyièn, in de wapenen bepb Dabben 't felbe te treilen in beroerten/ fo lange
geüorven voor Gods Take, en voor de Telve van haren alö 5p 't baer toe nonben b2engen/ toat ellenbe en
Vaderlande. Ten laetften, alTo alle onTe macht noot- bertooefïinge bat b'oo^loge in befen fïaet fjabbe in^
lakelijk moet van God komen, wy bidden alle vrome geb^ocöt/ baer toaren 3p nopt ban ontroert getoeeuV
Catliolijken , hen met ons te willen voegen in eenen be reben toaö tzfc: 3£at öet bloeb ban H&anftnjft
goeden fraet , haer Tel ven vereenigende met zijne God- boo? Hit mibbel baffc toierbebergoten/ en batfe ntct
delijke Majefieyt door eene oprechte beieringe van beftoahïjeib ban 't felbe/ fjen nocDbotljten te beftelhaer leven, om teftillen zijnen toorn, en hem te aen- pen: <&at 3pbamtacl be boo?naemfte inflrumentcn
roepen in Tuy verheid van conTcientie , fo wel in open- ber ellenden ïk$ bolhö toaren / en boe Hk grotec
bare gebeden en heylige proceihen , als door heymelij- moeïjten fijn / Doe 3p meer bejeelö Dabben boo? te
ke en beTondere devotien , op dat alle onTe handelingen toenben/ om Hk eenmael te leggen totcengrontlcg?
haer mogen {trekken tot eere en lof van hem, die is de gingc ban Dun beroerten. 39at je be toapenen en b'au*
Heer der Heyr-Tcharen, en van den welken wy ver- to^itept in Danben Dabben/ om geloof te ïtrijgenon^
wachten onfe gewéld en de Tekerfte toevlucht. Gege- ber ben bollie/en boo? bit mibbel allenrhen^ ïjet
ven tot Peronen , den leften dag Martii , in den jare fonbament fp^epbenopber fpranfen minecnberbal^
onTes Heeren JeTu Chrifti, 1585. Getekent, Carolus linge. €n bat b'oosloge lang^ fo meer quamen te
Cardinael van Bourbon.
berberben be Derten ber menfcDcn/ om W tot allen
gefcfjillen en mupterien bequamer en Danbiger te ma(Fol.65.)
ï^ier tegen bebbcn bc tocberpartije een boerden hen / alö Den foube bunhen bat Ht tijb fiüög befl fonbe
uptgegeben/ gcmtmileert 3©acrfcboutomge tot toat berepftDen.
cpnbc en meprtmge öiebanöcn fjupfe ban <®up(c ben
bienbe (feggenfe ) l)m tot een fïeimgetoapent bebben/intoeïhe toebcdepb tooien de fel/<®zom ïteïigie
te onberDoubcn be inlanbfe beroerten / en
mcpm'nge banfijnbetbcfe.
boojfëgefclptfte/ deboo?naemfte men honbet met ben eerflen niet toel getoaec too:argtmmucn
ben/ batfe onber befen fcDonen titel Dare pinten /en
IBaer*
Wte tjuade onderdanen fjebben opt bieten booj te ben pber ban Dare natie mifbnihten. €n bat tsit een
friioutofn*
berel en geen recDte oo:fahe toa^/faï niemant baer acn
sV'm tont tocnöen eentg betel toacromspben toapenen tegens ttoijffelen tk ben oberleben Carbinaelban Mfltfyixi*
cpnoebie ijact* $uncen: Jfiïfó hebben ooh be finten OPtgehuurman f*atI öe middelen om fulhe onberfaten te bedtoingen/ gen befer lieben oom gehent Dabben/ toant onber^
éupre m m m tebèn te taengeiu <0od/ die be koningen niaeht/ tufleDen bat Dp boo? ben bertoaenöen pber bec ïtecetoapent 4l5ob Wfc getfelt beeft ober be bolhcn/ neemt bun fa - Jigie / liit &omnhri)h acn bier Dochen in b^anb
n/ hcacn deDand/ enDont Dem fclbcnberongeujhten flelbe/ lkti)ï} be ^BuPtfe ©o^fien aenfeggen/ baton
met toeüct*
toasf ban ïjaerber cönfeffie / en bat Dp be felbe iix
leooinge
ïjareperfonent
«3od die de herten dobjfict/
ban fier 'berhOKin
hentbcbertoen
en betelen biemenboojtoent/
toeetbe ©wnhnjh toilbe inboeren: <Ên om Den notl) meet
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hen niet laten in©p haer"ÖReygen fake , en ondertuflchen
nemen van yemanden door den genen , die door eenige
verkeerde bediedinge van onfen wille en begeerte , hen
(ouden willen meefters maken van hare Steden , daer
in lessende Garnifoenen van lieden van oorloge, om

felbe ban b'oo^fahen te onberfcDepben/ Dp toeetfe te belieben/ ^c bp 5üncn ^eben in be SÜufbntgfc
baer ban te onttoerren/ baer iss niet bat Demiiteet bet- Confeffieopboeben/ bermper^e ooh niet onber3ijn
too2iJt/alöbatmen3ïjnennamelicDtbeerbelijhenmet behenbe te berhlaren/ ebenberre bie ban be <*f5crebalfcDen titulemisbnipht: baer is niet bat Dp meer fomieerbe Religie niet jnpfï bk ban 3ijncn D«Pfetot
buechtbangebepnitbept/ ongetroutoigDcpt/ en ber Dun tegenparJije genomen fjafeben / batter goebe
tooemnge / bemomt met ben behmantel ban <6elobe/ mibbelen fouben getoeestfljn om hun/ fobeel beïle^
ligte aenging / te bereenigen.
brni Seligre/ en banrecDtbaerbigbept.
l^cbenfbaegov alfmen alle befe beroerten fiet in bit .fïSaer toaö epntlijh boo? be toijsfDeib ban bare
koningen behent getoo^ben/ alfmen eerfl be alber*
itoninhrnhe/
moeten alle
5rtantopfen
b'oogen open upterfle
boen/ ommetmuTept
tctoerben/
onbertoatbctelen
toegen bcfocDt Dabbe/ bat be Religie niet
toelhen fchime battetfp, Eaet onö( feggenfe ) ober; toilbe gepjebiut toojbenboo: be toapenen: ^at Det
toegen ïhm boojleben io7 en baer bpbergelijhen Det getoclttoel ©ppotriten/ maer geen Cfmttcnenftontegentooo2öige/ top fullenfien ban toaer3pontjlaen be manen: 3£>at b'oozïogen be moedere ber berber^
en tfrehhen / en licbtelijh oo?belcn 't geene top in tijöcn binge/ in pïaetfe ban be tontrarte Religie te betja*
gen/ eenen 3HtDeifmum/cn b albetgroutoelijrfte ^oben toijlen baer ban fullen Debben te bertoatDtcn. "
loo^Deib
inboerben : gja bat heft lieben tik booa be ïte^
£tö alom behent (feggenfe) bat bie ban benDnp^
ffc 'ban3t02
atne Den (eggen gehomen te fijn ban ben ligte fo groten alarm inboerben/ nietföeligieuferen
tfammc ban Carolus be<0?oote/ enboo2toenben/ toaren ban banbere:^at Det boo2trapte CDiturgijn^
gelijh ^n tulhen/ ooh Denlieben bit Èoninhrijh toe Itoaren W be toonben tot Dun epgen profijt lange opte benoieit^De geflacDt-regnleren en toapen-boe- Dielben: €n batter perijheltoaö batfe ten langen lefucn btcfe feheren tyb gelcben berbalfcDt Debben/ be |tennietfoubenljebbentoaer gemaehtdepJopDcticbetf
groten
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groten ïtoninfeS jfrancifci met ti:fc tooö2ben: Dat jbc Cafimtro acntncbcnbe eenige (tebentn ïjare «001^
die vanden huyfe van Göyfefijnde, kinderen in Wam- 1bcrnememxn tdt onbcrpattt batt 'tgdObC/ batfe ttt
bais , fijn arme gemeente noch in 't hemde (ouden doen baren name tuffcljcn bepben ftelben/ enfoubenmif*
tre fabe batmael berber acöiacïjt getooaben ïjcbdanfen. €n ïjaööen 'tfdbe colt metter baet eenige p; febten
berioe Catboujbcn tod nonnen merucn/ bat ten ba* Oen / eben bcjre bic ban be boóafepbc ïïeligiè baet loc
ge ban §.25artljolomei/ nabatbefeiupbenbcn&O; ïjabben toiilcn berftacn.
mSaer be lioninh fjeeft/ ba fijne toijobcib hefm
mnft Carolum geraben Dabben / bent öie ban be f on?
ffbermffaclj
toeten te omtopenenaftcnecren: ^jj
trarie föeligic cjitijt te manen/ fp te toeben getoeeft
toaer 't bun lettcbc / l)}} poogöefe te b:eben te (telftjn / onber oefen fclji jne / be bertoaenbc bpanben par- (atlj
Jen/
Ijccftfe upftungetooabert/ baer tod ontbalenbe/
ban baren
aen b'ecn tefubetoaeeben/
te boen Ijd*
pen/ en ticulier
baer
epgen ïjupfe/
felf£ gcfcbillen
en bereerbefe met gcfciienncn/ gaf ben aentoijfingc en
madtten barrentuffeben be facbtfïnnigc en berntbetti; affignatie ban 't gene öatmenfe frfjulbig toaö: ^
ge in allen plaetfen baer fpïjabbcn te geuicben/ öoen* namen befelbe ober enberfocljtcn Op eenige placcaten
be booa bit mibbel tnalbet manieren öunp20fijt ban meutoe opdelltncten / alfo bat befeibetoinben bie befe
be bmetbcib en ftrengtgïjeib ban bcfen^ïnce/ ge- toolben beraabertbabben/ befelbe toeberom bsrbjeben. ^p ïjabben begeeftelijbljeib/ benCbdbomen
lijn OP bat feïbe feer tod bonbc bernemen.
,!IBen toift ooh tod (feggcnfe) bat be tegentoö02bige Ijet bolb feer Daefi bergeten.
Stomnn jijn jonge jaren met alle begeïuubigebicto;
IBaer 't gene Oen baer na 't ïjerte boojfinaegbe/
tien bte \)p moüjte befyaïen / te toetb gepelt ïjabbe / tot toaö getoeeft/ ï:at be b^ebe üu$ lange öüuröc/ en
nptcoepirige
ban benocï)
contrarie
't todh/ batfe ben ^oninh fagen gercfolbeert bic te toillcn onfjp
bomenbe ban
tot betikfccoone
fo langeReligie/
acbtetbolgbe
beripuben/ en boo: 't mibbel ber felber te beteren be
tot bat öp bebenbe bat beconfeientienbaec niet lieten m^uphen / bic aïlenbsbenö ingekropen toaren in
btcnften ber herfee; ©an toeberom ben «Ebelbom
bebtotngen boo2 'tgetoeït ban toapenen/ en tiat bP tebe (tellen
tn baren cerften flaet en tocerbigbeib / en fijn
om een bed ban fijn bout npt te toepen/ bp fijn ge;
Öeel fóoninnrijK en bclb bernieïbe. isamfuibtfbooa arm boïb te bcrïicïKen ban ben laften en impofïen / tik
Öcm/ na 'terempd ban beel grote finten/ enna- niet feonben afgebaen too?ben/ öanboo^ïangötturi^buurige 3520bintten/ te (tillen be beroerten booacen genbJcbe.
l^ebDenbc nu (©ób uptbefetoerelbgebaclb/ mijn
goeben toebe ; latenbe een pegelijben leben na fijn cotv
l|eere
be teoebcr ban ben ïjontnh / budjten fp bat mi
fcientie/ tot bat boo2 een Concilium eenige ote
moebt geftclt tooaben. ^ccftbaercntufTcbenbcfïoten ben tijh toa$f gebomen om te benben om b'uptboerin^
om be geefielijae toeberom te (teilen in ïjare oubcn ge bacrber oube aenflagen/ ïjabben baerom beftaen
flaet / be ampten ber nerncn te booaftcn ban bcguame te berntcutoen Ijare pjactpen fo binnen aiö buptm
perfonen/ tik fojgbuïbig toaren ïjaren btcnft tod ben &omnftrijBc/ met be berbaclnicbftc en pcricu^
toaer te nemen. <£n ïjeeft felftf bet crempclbaneen looftc nagebuuren ban befe ftroone/ befinptenbege^
lijbdijb met ben anberen batfe ïjennootfabclijbrnogoet ^2ince gebutpbt / fo in bebotie até anbetfint£.
IBaer ïjeubcnbc nauttjR$ be toebe gemaentinbet «ten toapenen / om te fpoebigen be bcranberinge iiicfc
jaer ban 1*77. of befe lieben fiehbe bat ljenboo2 bic boo^ babben te boen in iicfen (tact. €n bit tó (feggen*
mibbden afgefneben toaren / ban ïten felben meer au* fe) b'oo?fabc batfe tegentooo?bdijb in ïiz toapenen
roritept te manen onber be toapenen / Dabben meutoe fijn/
en ben te beibc begeben/ fp mogen ban Ijct
aenflagen booagenomen om tot be toapenen en inïanb- feboonfte benfel boojtoenben batfe toilien/ cmmcbe(Foi
tn be fdbe mifbaet te b^aepen lieben ban allerïcpfoo^
fe
toeln guame
Daer opfeomftetss)
te tomen/
fo oorloge
fjen bc ('t
Religie
te fadjeren/
tiatfym en
fv ten / .{riemen npt ber natuuren en rebenen niet ban ge^
ben flaet onber een anber tscxcï in onrufïe te (lef* ïoben/ gdp opfet en boo^nemen alss befe te Debïcn.
dabben baerom boo2 tik ban baren aenïjang / ber - ben.aBilmen (feggenfc) een Rentenen ficn tsatfc niet
frbepben pjobintien ban bit fóontnltrijn tot toeber- reebt tod en toeten/ toaer mebe baren aenfiag te bc^
fpannigöetb boen aenfoeton: bertonenbeDenbeber- bebfeen op befcnftaet: ^pbeöbenmbeninaangban
i^uMtinge ber geetfdijHöeib : maer feggen ïjun niet / ïjare toapenen gebaen ïjun paoteftatten / ban tieMUe
bat booaiogen biefc fdbe ontfteenen en geboet babben/ alleen be berfcïjepbenïjetb een pegelijn be baJfcbeib bart
b'oo^e baer ban toaren: en bat toijlenbe Carbid ontbenben: in b'een ftoecrenfpb'uptroepntgcbanbc
nael ban ^lottringen baren Oom be geen toatfge- contrarie Religie: in ö'anbcr en roeren fp baer ban
toeeft/ tik eerfl babbeopgeD^acljtbebcrbogingeber een toooab niet aen: inbien. \\zn ben pber öctoeegt/
tienben / en be bertopiitgc ban een M ban be toerde boe ïjeeft oefen pber bemfeibeninbefenbec{ebo?inen
Irjae innomften/ baer boo? Op oon tot tornen genoemt bergeten: in b'eenc töïllcn fp bat ben fóonïnb een na i$ getoo?ben be coebe ber ^ranfe&erne* ^p (tellen bolger noeme in fijnen (tact: in b'anber latcnftJtiit
booj be bemeberinge en ftlepnacQttnge ban hm <HiseU arttjbel acïjter toegen: inbien fp fo groten foageba^
bom/ fonber ben te feggen/ bat Mc ban befenönpfe/ gen boo? tic Catbolijbe berbe : inbien fp fo feer baefen
fo lange fp tn aenfien moebten 3ün/ ^k bernebert bat baer eenig ongelUB moebte oberbomen na bet
Jjabben/ fo bed ben mogelijk toa.sv fdbe ben Jd?im oberbjben ban ben ^ontnb/ bo^ «omt batfe baer in
ten banbenbloebe/ nocb feggen niet ecnö bat beber- be penne iö geuleben: in b'cene manen fp beu felben
neberingc ban ben Cbelbom öeboojbetoegefeïjieben befenermertf ban be {terne en ban ben bolbe: en in
b'anbere boen fp anbere ntomaenfttDten booa.^p toilte toerben^p b'autbeursf
en belepberg
b'inlanbfeban002ien batter maer een Religie fp in B2anbrp / en bit i$
ïogen.
b^acDten 00b
boo^t be ban
berboginge
bc
be
gemeene toenfeb ban allen toornen en ban allen
fcljatttngen/ be binbinge ban meutoe beben en opCbuftenen: ,ïi>aer toat tongen (tellen fp booa om
fiellinge
op b'arme
gemeente/ben fonber
baer bpniette boe^
gen
bat 10.
jaren mtpofien
boluefobcle
top baer toe te bomen -J inbien bet te boen iö niet getoeïb»
ten alg tod een jaer oorloge t bat 1 o» jaer oojloge tod 35e grote ferpfer Carolum be btjffce / beeft in ^nutfbdept 3ijnbe/ ben gemcenen man fo feer niet beftoa? lanb tod bernomen bepbe bc ftoabbeib en 't onpaofijt
ren/ alö tod een jaer inlanbfc oorloge/ bie befe lieben op betftubberconfetentien. <ü>eJtOttinïiban^part^
booa ïjabben te bertoebben.
gien/ bp fp fo Catboïijb alë ïjp toil/ na bat Dp fijn
I^u/ in ïjaermemorien fp^aben fp niet eens ban onberfaten ban t)ollanb en Zeïanbt 0002 tien boo2=
be Religie/ maer ter contrarie/ ombepjobintiente fpoet ban fijne toapenen in ben tspterftennootgcDaagt
boen aengaenbefepartpe/ berfeberbenfpbunbanbe babbc / iö genootbaubt getoeeft in ben tare 1576. ïjen
baebe in te toillïgen / en booa ben baebe ben te iatm
b'oeffeningen ban be Religie/ na tic placcaten/ ja ben
be
Religie
in baer gêbcel/ fonber be Catbolijbe üoomboben be placcaten/ op inbien fo fpfc ban boen ïjabben. <§p Ijanbden in ^uiJtHanb / tocb boo^na? fc toeberom fel tic felbc lanben in te boeren/ \m\)tic
melp met l|crtoge Cafimiro/ fo toelomtetreben gee(tdtjbe tn bunnc goeberen : la felbc ttoec jaren
in tx(t beruintenifTe/ al^ om baer toe te betoegen bie baer na ïjeubenbe ben anbermadboenaenbiebengeban be contrarie Religie / en om ben te fijn een garant Ijjbe conbitienboo?ben3|ertogeban(arerranoba/ en
en toaerboigc banbungelobcenbeloftentffcbicfeben iniet alleen booa beboo2fepbe lanben/ maeroobboo^
beben/ ban niet te boen tot ïjarenacïjterbeele: ja fel- eenige anbere» <0nfe koningen (fcggmfe)bebuen bed
III. Deel. I. Stuk.
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mm ais alle öefc öcbianU / Oebben berb2onbcn / Oeb? ,ben &oninb nu 3 3. ineen out tfnöe noemen een nafaet
jact out té i m# fp 't gebeft ban fee
We meer ban /60.baer
/ Dcbbcri *„in beelbeilep
obertoonnen
flar ïteen
5Jm inbed
^M^
?*^'iïL£
,
r.-r,r,rt.*
******
,*™i
m
mans-opren
fp ttteöe boo2tbomen tegen on?
aen
n
$oace
gebcclc
Oebben
llen/
oberba
en
manier
fen
föoninö/
toillen
berbullenenremebierenboojfee
en geen mibbelcn ge? ïtracOt ban mijnen ^eerefeenCarfeinael/ feie alrebe
een oefeuwnbe alle toegentotbcfogt/
Ijct epnfec ban bic ban befe fijn ftlimaterife/ bat i$/ ïm feben(le negenbe jaer
maert/ om te bomen
tfrligie in bit ïiomnbrijbe. ^ctgenc bat Cfetttebjö ban fijnen oufeerfeomboojbpissi iXlaeromöcnfeo?
Oet gene CatOo? ntnft eenen futceffeiie of nafaet te boen noemen/ tegetoeeft isboo2Carolobenbijffeen/ Uan^p
angien/ geno Ocm fee toapenen aen te beerfeen / en Oem fee boet
ontnh
jöcnü
töboo
t
getocef
jn
lijheli
/ Dein
eanen
onfeerf
fee
boo2 Den eenen om te bcboufeen
n op fee heele te toillen fetten / 3ijn tterhten in te nemen /
nature
ban
beel meet Uu berhiefing; bcrballcn als
n om tebttpa^ en b'autoritept feie fp bartljem Oebben/ felbetegeng
/ boo? feen anfeere
aengehomeri /5ijnfee
tenaenfienban Oemtegebiupben: toat meer *. 'tontfangenenuptte
t/
nigacO
Dntoep
feie
lanöen
fee
ren
heeren be penningen ban ben ïioninn ban ^pangien /
&o?
feen
't
fal
om
aBaer
ütfit.
Op
feie
grote/
fo beelmin CfmiïeliiH fiin om te fparen feen genen feie te booifeeren en in te boeren Oet getoelt ban ^pangien
ninïi
W fóomnferijHc: mijn ^cere be Carbenael berfee nature Oeeft getfcltonfeer fijne befcDerminge/ om in
ban feen onbermnöclijltcn onbergang teberloffenfi> geeft Oetrnp/ featibO^fegge/ inbien bp al Oet felbe
nietfiet/ bat OP ban altoos niet ftet* 3©antbateniö
nen gcftelen itact: fijnen itact boomjben fo Oeerlijb boo:toaer
niet meer jptmttopg te ^ijn/ maer Octiö
blocpcnbc: fijnen ftaet bó02 ïjet boomemen feat befe
toillen te tocrb ftfuen / toefecrom geb2at0t in fee upter? alrebe berboft te Oebben int feoninbrijb aen ben &oflc cllenöe / feaer in top.CfeflgenfO ïjen gefien Oebben. ninb
onfen ban
rob /^pangien/
feen toelben /cn'tlotgctoo2pente0ebbenop
ongettoijffelt om bat fp Oaer
3ón
bclept
toet
niet
n
b'oojlogc
feat
fengen
fp
fclben
beel
te
f
toab
binöen
te mogen Oebben / fp
qinbicn
getoeefï / toienöebbcnfe bat anfecrö in te toijtert ofte ben ^pangïaert oob een alleen
ftub baer ban toillen mebe
ötfrijulöigen öan Oaer felben* Oebben niet Dare ba- beien/ berbopen ons? aen Oem/ en onber bebfel ban
bersv r n $ fefije feaer in ftet mceftcnbccl te gebicfeen ge?
flellen fp onö ten robe.
ccuV b?pOeib
bengetoniet/
fegolup
?ijn fpfee niet
Dab* ban
%m onaf gaenoo2belen befe berbintcniffe/ offecl*
i ïjebbenfe
oorloge
en ban tffee en
biefeeb'arbiter
fcepfee
(feggenfe) mag Oeen bomen ban ban ^pangien.
na 't Oem te paffe guam/ öan feen allarm/ feanfeen bersef
Men
toctt öat mijn ^eere ban oBupfe tot feen ooren
afrocljt geblafen i inöien fp nu feen fëoninb toiüen ber - toe infcljulfeen
fmht : en OeeftonfeertuffcO^n uafï gro?
?
utoigeel
wnöen m eenen ecutoigenbrijg/ toteence
te
fornmen
ban
penningen upt gebeert feoo? bit^eOeele
onte
beel
toet
een
e)
'tiö
r
(feggenf
boo2toae
lenfee*
bertnaeglijït ban eenen onöerfaet/ ober feen $?ince/ ïioninbrijb / en alle in gocbe pijtoletten 1 Op Öeeft 'er
felbe gefonben aen eenen bicfe niet uegeerbe. ©art
'ti$ een openbaer merbtceben öatfe grote bebotie en oob
toaer
mogen txfc grote penningen gebomen 5Ü11/ ais
begeecte Oebben tot onfen onbergang/ DetüS een febere men fee
munt fiet feaer fp mefee gefiagen 3ün* ban
feetoijs reben / bat feefe liefeen totllen getoapent 3tjn /
mogen toep bertoebt 3ijn feefe aenfiagen/ an*
featfe ben &omnh toillen begraben onber Oaer toapc? toaer
feerö
öan
ban ben ftaeb ban Üpangien i ©p toert bp*
nen. €n toee onfer (feggenfe) bic fouben nebben te Ie- geftaen met be macOt ban ben$2incebahparma/
fouben iik O^nt boet toeboeren iiuptft bnetOten/ en eenige
bk 'tgeepe:
onferenfiant
befe moettoil
onberbeleben/
ben
moeten
inbien le:
Oaer3Dce
aenflag
Ww onfen $2ince en ïjet bloet ban onfen $2ince: banen föupteren/ maer <0ob Oeeft'er febertinber^
3©:e onfen bebjoefben ©aberlanbe/ en ben toetten fien / Ooetoel tegenjs Oare meninge. Mat i0 be ^2in^
te ban $arma bocO anber^/ aio Ijct Dooft en belepber/
ban onfen ftaet.
in belanben ban Dertoaertjèf ober/ ban alle beaenfla*
na'tobet>
rt3ijn/
tebebïage
foubetmet
/
Jscmaet
ujöen ban ben föoninb / bit &omnbnjb te fien in Dam gen ban ^pangïen* 0>ïÖ«ft3ijnbinberen gefonben
ben ban een ketter l <0 bjomeboogben: maerlaet aen geen fijbe ban jt gebergte. €n ben hertog ban
j§abopen Oeeft nocO onlangs getroutot een bocOter
ons?
be remebie <0ob3pgebanbt/
en 'tmibbel batfebaerinftel;
Jen. beften
<©nfe &oninb/
(feggenfe) itf ban ^pangien: maer tot toat epnbe* anbers ban
nocl) ionh enbaertfeertoel: fptoillen bat Opeen fut om ïik te Douben in Oofiagie ban be penningen bie Op
teffeur en nabolger fal noemen: alfonoemenfeftem ontfangen ïyeeftl en om bk te bobben tot een onber?
liebe. ïDantfn toapenen miin ^eerebenCarbinael pant ban be beloften/ bie OP gefeaen beeft* Op Oeeft
ban 25ourbon/ een goct ^:ince/ bienietmerfttljct oob begeert be ftab ban &amerü& in ben ftaet gefielt
fpel bat fp fnelen/ en boen ïjem nemen beguaütept foubc toerben alffe toacs / eer fp toijlen mijn ^eere ben
bes eerflen^nntebanbenbloebe/ eneenefbertoaen^ b2oebcr ban ben fóoninb ontfangen Oabbe : ïtameben erfgename ban be nr one. ^Baer toelhe Cljimer a/ njb eene ïlijbttab/ maer getoeifeelijbenonberö2ukt
ja toatonfitljtelnlacrmonttertóbiti iflerfobeelaem getoeeft 3ijnbe boo2 ben ïioninb ban ^nangien : feamerijb Oet eenige oberblijffel ban foboftelijbe en bier*
Cartjolijbe
boo?
toeefe
grote
een
fo
iffer
en
/
gelegen
bare
moepten ban eenen bioefeer ban ©2anbrijb: een
he ftcrhe/ aen toien beïjoren fp Ijem eer te boegen/
ban aen onfen föoninh/ be alber- €Ö2i1teli)hfle $#n* boltoerb en booiffOantfe ban ©2anferp aen fee fijbe
te^ tic aïfecr-bebotigfle ^ince^ een ^zmte fobaer baer Oet alberftoabfie is tegen Oet getoelb ban ^pan?
anbcrö een in be toerelb iö pberig in fnn religie^ Op gien. 3©ie ban 'tontbennen/ toie mag (feggenfe)
toien beljoo2feenfe min te benïten / ban op mijn l^ecrc Dier meer aen ttoijffeien/ bat onber btfc jPrancopfe
feen Carbtnael ban bourbon/ een pjincealrebeop bleberen niet fcOuplen ^paenf-gcfinbe OerteiH Jpfe
3ijn bagen / alrebe feer na bp ben 45rabe i en toat fal laet Ijkt fiaen be Oepmelijbc onba*refeen ban mijn
ïft nocl) meer feggend €en $rince ban ben toelhfp Sjcere ban <0upfe en feen $2incc ban^arma: fijne
niet en mogen Dopen/ bat Op natuurlijken fal bonnen fetrete contratten en onfeetlinge berflant met feen %\r^
oberlcben ben feoninh / eben ben*e fp niet bepaelt Oeb^ uaffaöeur ban feen ïionmb ban^pangien/ Oet rep?
ben ben tij's ban fijn leben-J Inbienfpnietonberltnge fen en beeren ban <E>on ^an ©arbactim na ben 2£>if=
geftooren en ober een gefiemt Oebben 3ijnen boob. fcOopbancotrmageiS/ eenbaflartbanEaufab/ en
3Jjeben feie al Ijaer leben lang gefpeelt Oebben met be ontallijbc meer anberep2actijben ban befelbe nature:
religie/
onfen lioninb
toegbercon?
aen/banbat^pangien
b'armee ibantoatbefemonff
eebgeer
noten ttoijffelt
niet fp totbaer
bientlc
fcientie: fullen
bc Horainefen
fullentoijfen
feen ben
3prantopfen
feen toie
pber leren tot Oaren ©afeerlanfee: bjeemfec finten fal tocö een ^rancopo 3tjn / getoapent tegens ©2anb?
fullen bcfeupfeen onfe toetten/ (uilen gaen bertcOten rijb / en tegeno ©2anbrijb boo2 ^pangten i
onfen gefcDillen/ fullen fegolupfeen toillen 3»jn/ ful? iBaer fp en toillen (feggenfe) niet ballen op een
ïen reclncrs toillen 3? jn ober be finten ban ben bloc- f>2ince bie een bettcr is. €n boegen baer noebbp bat
bc/ ober be grabcn ban onfen blocbe. 3©ie fiet Dier be ^rancopfen ben -Koninb genen eefe feoen/ feanon?
met (feggenfe) featfe mijn %ere feen Caröinael feen? feer fee confeitie ban fee CatOolijbe SCpoffoüjbc en
ben gebnurt te Oebben / om Oem op 't fcOabot feen m* öoomfe berbe te OantOoufecn : boo2toaer toel een f02?
mnb te feoen fpelcn/miffcOten eenen tijfe ban fes maen?
boo2gebinge/ feetoelbe in 't minde niet ober een
ben / tot bat fp Oaer partpe op een ree Oebben. €n toie inbe
bomt met be aftïcllingc COilperici / om ©epinum te
en fiet niet bat fp niet eens om Oem benben/ alofu
in jijn plaetfe onber 't bebfel bat Op be berbe
ban Oem fpjebcn* maer toelom Oaer felben/ aiofu flellen
niet toel boojgefielt Oabbe tegens ben «garacenen.
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fBaer <©oö fal onfen föoninR öe genaöe öoen öat öp lijnen raeö/ en onöer fijne Sïlrtfters/ geeft nopt pe?
toel en lange jaren $ijn plaetfe fal betöeöigen. t^oe mant afgeflelt / om ïjet flu& Oer confeientie : en toeten
öan* of fjpQuam te fierben/ laetonsiieberfeggen/ 00R öet felbe feec toel öe gene öte maec eenigfins Om
of fp öem öeöen flecben / gelijR fp tocfj becöopen. <3a; Dof geöantecrt öebben : öat in 't gene öem nocö tocbe?
inöienfc toillen feggen öatfe nimmermeer fullen geöo? Öoo?t / en 430Ö Ijcm nocö öeeft laten beöouöen ban fijn
gen/ öat öen feoninR ban i^abarre/ toelRe fpboo2 ïioninRtijR ban panacee / öet toelR ongelijft b:el
eenenRetteröouöen/ Rome tot öebefittinge ban oefen groter is ais fijn lanö batt25earn/ öP gelaten öeeft
flaet/ öien ft» nocötans/ mettegenflaenöetoatöeR- öeföoomfeCatöonjfee religie in öaer geljeel/ fonöer
mantel men öaer toe fouöe mogen boo2toenben/ feer petöaer inberanöectof beniieutottc öebben/ naöat
toel
toeten/ ban
fjcni,$abarre
ban cccïjtsf
Oenoren * fal
öP'tnafijnöer
öaööe. ötoingen/
€n toie
<©e fóoninR
öeefttocgen
toel fo toe
beelteberflants/
geloben / Oataenaomftc
öe gene öie gebonöen
niet öeeft toillen
öat lp licljtelijfc aan bernemen / Doe feer te Oefen tijöc/ ooft in öet alöerminfle lanO ban neOer ^abarre / öics
öem Jet leben ban Oen föoninR b02öeclija en nootfaRe? Öp fonöer toeöerfp?eRen bjel bermocöte / fouOe toillen
fijR fp: en tö niet te min geöouöen öem fclben oefen ötoingen een geöeel&oninRcijRban©2anRrijR/ Oat
aengaenöe te berontfcöulöigen. €n fouöe fulRS Oen Dp niet macö / bepOe fonOec Oat te berïtefen / en fonöer
Éontnft ban $abacre (jen lieöen öier op ter anttooo2? Öemfelbenteberliefen: öitbermoeöen en nabcnfrcn
öe mogen geben/ Oat ÖP geboren en opgetogen is m mocöt ballen in öetöerte Oer ongeleerOen/ maec niet
Oer betftanöigen/ ia öie felbe öie fuïRs p?otefteren/
öe religie
/ ban
toelRe confeientie
öp opentlijRe
boet:
Oat ÖP
met 'tgocöer
öembeRetttenijfe
Oer felber öoen Oat niet/ öoetoelfpöaernatracöten/ omöatte
niet mag ontfïaen fonöer onöectoijfinge te ontfangen öoen geloof geben. €n öaer na (feggenfe) of öe fa&en
ban een b2juntoettelijR<£oncilium/ enöeöolingete fcljoon öaer toe gefcagt toacen/ men mocöt berfeRertfjeiö nemen ban öet naöennen öatmen öeeft : öet
laten baren alfie öem fal sijn aengetoefen.
<3fnöienfe begeeren öat Op fonöer anöeceonbertoij? bolR epfcöt öefelbe/ en öe $2incegeeftfe. Cninöe*
finge / om öc Ijope of toanöope ban öe förone / op ee? fen ©Jince/ <0oö fp geöanht/ hanmen tot ïjter niet
nocD tojaeagierigljeiö / nocfjmepneöig^
nenogenbliaban O'een beRenteniffe tot D'anöer balie/ bemecaen/
Deiö.
i^emaer
öen felbe te gaen toapenen banöeeö
toat begeeren fpanöers ban öem Oan onflambatlig?
ïjeiö/ ongetcouöeiö en bebepnftöeiö i niet om öemjure aen/ om een falie öetoeiaeuptöer nature nocfjfo
onbequaem te maaen 3&onin& te 5ijn / maac bcel eer benefiet/ cenenffagaftefclmtten/ öienocDfobe?re
omöatonb)aeröigte5ijn. ©oo?t^ öifputerenfp ïan^ ban öen manig/ Oieïwflïl)ienin2o.of3o.iarenop
ge of alle öolinge feettecije 5? / en berïjalen ooh Oat on? onjsf niet magaenfeomen/ enonöeröitöéafclöit&o?
öec öe^oningen ban ^pangien lange iaren achter een ninferp in b?anö te (lellen/ cnöcn^pangiaertöaer
ötoalenöc ooinie 5ijn getoeeft / ja öat ooft onöer öe binnen/ omontftenonöerentebjengenfobeeiatëfiet
paufen felbe öolingengebJcefl3ijn/ maar öat men öejöem mogeïija toare/ al beel eeröanljctguaet/ get
remeöienuptgefleltöeefttot eenb?p€onfilium. «^p toelR fp boo2toenöen/ fouöen mogen öoen/ iöboo^
bifputerenooa op Oe toetten ban ©2anbiija/en fcggen toaer anöecö niet öan onspijpRruptoföolleRerbelte
öat öe toet ban öten^taet genen fone belooft terfafee o?öonneren/ om te maRen öat top geen Roo2tfe meer
ban öe religie / ban eene erffeniffe / ban öe rechte linie/ fouöen ftrijgen: öet i$ eengetoiffeöooööienenöctot
of ban ter 5ijDen öem aenbe^t o^ben : toaerom öan een remeöie ban een fieRtc öctoeiae onfeRcr i£ : öet i^ niet
^tnce/öte #2ince öie Det pibïlegie geeft/toaerom fal öan openbaer beö2og : toant öe ontoetentöeiö öaer ban
gp alleen een tfabe 3tjn in fijn confeientie / in öet Rofle? fouöe beel te grof $n : öctiö een bergiften fenijn boo?
Iptfe öat 9p Beeft/ {jpöieöeanöerebzp maefet^ Det öenRranRen: öet lö eene berraöerpe in Oefen flaet:
t?S een toet öie beftoorenig bp alle ^incen/ <©ouber- Öet iö een berbonö tegen öen ïioninR.€n aio \p fcöoon
neur0/ ^taöïjouöerss <©enerael0/ ïïaöen ban <§tate/ genoemt fouöe öebben Oefen nabolger/ eenen nabol^
^oben ban parlementen / banRen ban gjutïitien / (le= ger öienictmagöopenöemteobedeben/ eennabol*
öen en gemeenten ban Hit Uonin&rijR / b^ öen genen gernocötanö genoemt/ totfulRermeninge/ beibuït
felbe öie öeöen^öaegö fo onöeöatöteuj& öaer ban p?o? met öefe öope/ toat berfeRertöeiö foube öe&onin&
ban öem mogen nemen/ öat fp öem niet aenöeen
teflerem
fijöe
fouöen öelpenJ
inöien
rsSfeggen/
Ifêaer (feggenöefe) öatöeïigeu
öe ÉoninR ban jSabarce Romt aen öe &rone / öaer i$ Wp toiilen (feggenfe) öen üoninR ban 5^abarre nu
penjRel öat W niet ober^oop toeept öe CatljolijRe re- laten beruften : öie in njöen en tooien fijn faRe toel fal
Jigiein öitfconinftrijfc. <©aer op öient (feggenfe) ter beröeöigen: entoil <©oö öat öp 't nimmermeer ban
öaööe: laet on£fbefien of öereflebanöarep20?
anttooo2öe / öat'ec nocö öag en tijöö genoeg toe in 1 en öoen
tefïatie/
meer toaeröeiöö of meer bertoen öeeft. Mp
öat öefe Ijare grote fojgbulöigöetö / ban fo berre gcRo?
men / bupten öen fanfoene / in öen eene al te getoelOige beRlagen öen ban eenige jonge lieöen/ öie fp feggen öen
ingenomen te öebben/ gtoot goet ban öem
pafTie en partijfcöap upttoijft / öe toelRe geenfinö ge- tel^oninR
treRRen
/ en öaec ban acöter cugge geflelt te to02öen
ö2eben toerO ban eenige religie. (Dnfen&oninR (feg^
genfe) isf/ <0oö \yi\foz lof/ op öetbefleban fijn ou- öe^2incen/ öe ouöeöienaertf/ öeboo2naemHeban
öeröom/ fo fpanöerö niet toat ergo öaermeöeboo* öen €öelöom / fonöer pentant te noemen. .üBaer een
fiebben / öat on$ berbo?gen fp / en <6oö beöoeöe Ijein pegelija aan toel fien toien öat fpmepnen: öet3ijnöe
öaecboo?/ 8p en is niet bupten öope om noclj&inöe* ^ectogen ban giojeufe en Cfpernon. ^nöienfe öe Moren te öebben/ en öat ÖP en öe föoninginne fijne J|up£- ninR bemint (feggenfe) öat en iöfob2eemt niet. <0e?
bjou/ noclj eenöofnn mogen Rctjgen fonöer miraRel/ meene burgers en p2ibate perfonen begeren in öaer
öatfe tot Hit bertoaenöe guaeö een feer RranRe remeöie onöerlinge b2ientfcljap toel b2p te 3ijn / öoe beel meer
öp b^engett/eenenCaröinael/Öie ttoeemael ban fo gro* öe $2incen i €n in onfe ^iftotien fagmen toel opt
ten ouöeröom iö alö öe ïioninlt / eenen Caröinael öie m ince / öie niet pcmant lief öaööe i 3ffl öat öp öeuge
ongeljutotiö/ in fosge ftaenöe öat Op eer fal fletben öoet/ öetiööetoille/ öetoelRe öaer effect en b?ucöte
boo2tb?engt: fp b2agen ebcn bejrefp aen öaer felben
öan fjp 't fien fal / betfeRert $jjnöe / öat f)P geen Rinöe? beginnen
öatfe feggen/ban toaer öet Romt öat aio \xfys
atë öp 't f^n fal.
ren €nfal foDebben
bele öe/ beranöeringe
Oer religie aengaet / öie len öaren groot-baöer eerflin©?anRcijRtoa5$gcRo^
fp boo2geben öat te beb2efen fal flaen / öe üoninR ban men / in ais niet meer öaööe öan 1 5000. ponöcn %t*
Jaabacre fal öen feggeri / öat öp in fijne religie opt on? tops te rente / en öat fpöec tegeatooo2öig meer in öaer
öectoefen i$getoee«ï/ öe confeientien geengetoelöte Öups öebben öan een milioen / ten fp öoo? milöigfjeiö
öoen/ öat öp öe Catöolijlte religie altijöö gelaten öeeft en goeöigöeiö ban onfe koningen: ban onfe &omn*
öen gegeben öebben fo öeerlijRe flatcn / fo groIn
geöeel/in
fïeöenniemant
öaer inanöertf
öp te gebieöen
öaö? genteöieWöommen/
öe 't/ en
begeert alle
öaeröe ban
tot getupgen
fo fcöone 3Hböpen/ fo rijRc erffe?
niffe
ban
öit
ItoninRrijRe/
ban onfe koningen/ in
öan öe geefteltjRöeiö/ öe ^apen en iBoniRRen ban
3Hgen/ öaer ÖP felbe fijn öof öielö: öatöt* ten tijöe öe bcurfe ban öe toelRe/ fpfo lange fp öem open ge?
bepöe ban b2eöe en ban oo?log opt onbeifcöeiöehjR ge? toeefltoas/ fptoelfoöiepgegrabbeltöaööen/ öatfe
öicntijSgetoeeil/ fotoel ontrent fijn perfoon/ altfin Öen bebinöen fouöen öaer upt getogen te öebben meer
allen öen Staten en officien in fijn gefag ftaenöe / ban Oan fes of feben milioenen gouös / öaer ban alle öare
ö'eeneenban öanöercn: ja felbe in fijn aamer/ in fcöone inöomjlen wM onaeïp öeen öomen.
2CIS
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Het Negentiende Boek y
«alfa ftonirtfe carolirê cctdacnUe^coneUJaiSgc^ ocnonnecDoutieca^rjtï/ fip Rtctl trc tteff dltïfttle / Bet
tinfnn 585.
/ bteöPfecn
Mtoapf/
fcomen/ toaV in be Staten Dan Cleans befïoten/[ fp
ïtoninferijfec:
fïupt öet
baerfpinlecre
ban bupten
alleontoeerbis
öannenfe roepen fouöc om refeeninge te Doen/ en bat ge en onbeguame perfonen/ fonber aenneminge ert
ge- uptneminge ber gualiteptcn t en laet baer in niet toe /
fe onö'rfc-cöt fouben toorben ban be obergrotc out;
n
Ijabbe
fe
üonin
ban be gene/ Die natuutttjfeelaften mogen bebienen/
fenenfeen biefc ban be boorgaenbe
*
jFran
fe
ïjonin
ben
Öp btoingt öe25tfTc9oppeninDaec25i(ïiommenï)aec(Foi.6i.)
fangen / en nocö feer onlange ban
fa bepbe ge- tooonplactfc te öouben/ beel ftrcngerenbolfeomelij*
iïfco te tVneebe / toientf pecfoon ent beurs?
liifeelttu in gemeen Dabben. Jfêae tn plaetfe bat fp nee öan bc $auö felbe boet/ toijfenbeboortg alle ben
een toccö ban eenen pberenbebotie: baemabetoijfenfp
fouben bennen om refeeninge te boen/ Beöbcnfe
r be mtëbrupfeen ban öefe 3iigeur0 bie ter contrarie niet
fonbe
nenbc
begin
tniöbcl oebenben befe niet te boeit /
ban
n
State
be
öebelban ben^oninU/ ja felfiS tegen
5ön befeommert bat W &omnferijfe berbult fa ban
üeUrte
tontta
goebe
/ bat öet bolfe onbettoefen fp in fa*
ban
m
boben
re
baft
/
btt ïtoran&röB
n/ opeen ligïjeib^eötöanten
m/in bcftabban©afri|j bat i^ te feggebatba
:
bat
öet
berboolbe
fcöaep toeber geferagt toet*
erna be/ maer fpfeegeermbe^Jefupten
ban be uier öoelmi öet bier te omfteuen/
te öebben/ bic on*
njïi öabbeboen U?anbcn. beu öet befefel ban öepligöeib / öet fenijn ban öacrlup*
eenen langen tijb öeel ©?anh
*rv ©aber/ om geen relteninge te boen/ fletse ons ber confpiratien en fcöaöelijfee berbintenifreinblaféit
aen bmnb/ en nu ftelt on0 beloon in be toapenen/
bit üoninferijfee/
en öipocrifie
onber ben fcöijne
banb'002*
om banbete te boen teltenen. Eaetbieeerttrehenen in
biecöte
(o
groutoeujfee
en
gebepnfïöeibj
ir.
gctoee
Uk eerft (feggenfe) in öet ontfangen #1b?ebe
fp be bebotie ber gene bie öen geloof ge*
n bat miobrupfeen
te
fc
qualü
feer
öen
en
ijoub
n
Inpbe
^Dcfc
ben/ en berbinbenfe Dp eebe tot bitberbonb/ en tot
niet alle be guniicn ban 't M*f immermeer op öen Öare partpet tik öare onberfaten hermanen boob te
renenen / en al* öie maer op ecnen anöcren b^up- flaen en te bermoorben öare finten. 25elobenöen
öeb-t bolle bergiffeiuftc ban öare fonben / boen öem geïoben
en/ fp
te Detfï
ban ni)big
fcöim
uen/
batlje
ngen/
aben ontfa
toclbï)eib
anöen fofa gtote
ben nocöt
bat fa boo? fulfee groutoelijfee mif baben ben tremel
n^mah fyn berlenbet : en fonber be toelbaben / fouben beröienen:
recöte geb^oetfelber^pangiaerben/
fp be madjt niet öebbcn guaet te boen. ^>e üoninft i0 of iieber öet öet
recöte fuurbecg ban ^pangien in W üo*
benlaeglp ban bat öp opt goetgebaenljeeftbieban ninferijfee: fuurbeeg
bat fefeere jaren berfuurt öeeft
befen Ö«Pf^/ eeitefoonbanhöareafhomjle/ üatM^ onfen beeg/ öeeft gefpangnolifeert
onber een Pjart*
teme raartjt / autoritept en mibbelen öeeft gegeben /
5eefen fcönn-öepligöcib be tfeben ban onss ©?ann*
om alfa Öac# felbe tegen^ ö^nt beheert te too?ben.
cp ! be Conbenten ban betoelfee bele forgdijfeer jijn /
^P beRlagen 'tgemeene boln/ maer toaetom la- ban draftelen: be ^nnobcn ban betoelfee niet anberg
ten fp't niet in b:ebe leben/ maertoaerombetöinberen fp ben Mwinb / tn ben toille W ÖP öeeft / om Ijet jtjn ban confpiratien: boo? fobanige fïjnfe befeent/
felfbe goet te boen / baet ban ÖP alreebe babelijh laten fobanige 31J11 onjs bc b2iicötenber generale bergabe*
ften öabbe be goebe toucljten l men toeet immers bat rtngc/
biefp öielben albacr
tot parijs"/
ntegeptembrilefi*
leben/ prefiberenbe
eenen fefeercnSIefmjt
ban
%v
ponben
700000.
ban
/
jaer
Ut
öabbe
berlitöt
't
j^P
Pont
a
Moufon,
be
belepber
ban
befe
föaetflagen»
tw&l en óp eenen bag gecaffeert öabbe 80. of 100.
«laccaten bremen öem Detoefen öabbe te jijn tot lafle <©aer jijn anbere tik ben föomnfe blameren ten aen*
ban alle be toerelt/ W 't bolfe op manen/ tnz
loan fnnen bolfee. I|n maefete öem geteet tot een alge- öoren
mepne refoamatte ban fijnen &oranferijfte: bittoaö öen toapenen met raferpe tegens berjBagtftraten/
immetö een goet beginfel: <©p eenanbertaerfouöe pjebinen ben lof/ prijfen be beugben ban befe bet*
uptfp2uptfelen banCaroluo'ilQagttu.o. 7®it
il» nocö meer gebaen öebben / maer öebenbaegö fou- tóaenbe
te ongettorjffelt/ een pegelöfe toel nonnen merfeen/ iö befen b?anbenbe pber/ befe Religie biefe eet én
bat een xitix oorloge / öem oofe nieutoe onfeoflen foube moet geeft/ entoiltgpfientoat'et bantë* aio* fp in
toeb?engen/ en nieutoe ellenbe ben bolfee. &anon- ^>uptflanb 5i)n ban 3ön't3lutrianen. «Sijnfeopbe
öettuffeïjen toat öupg (bjagenfe) öouben befe fijne fouben
beenofinmupterpe/
bie öen
eens*opbeöanbbobe/
fp
be Caïbiniften baer
toeber
ödpen/ boo?ta
jjupg-fcouberö/ bïe aïrebe grote penningen oplicöten bcrïjalenfe beel anbere mtéteupfeen ban befelieben/
obêc be üebenbiefpinöoubenl felbe gefleïtöcbbenbe
be fïab ^ourgess in ssourbelotë op ioooo.feronen/ 1 nopenbc tberfeopen ban be ueriefieien/ lutoelen tot
bienft <0ob0 gcöcpligt en ük$ geljjfeen.
öie öefeïbe ftab be ïioninfe in 10. jaren niet foube be ben^efe
recötbeecbige fCucöt-meefhw (feggenfe)
taclt ijcbben. laet ons bacr na benfeen fotoelopbe
toillen oofe ten lejlenbejufritieoprecöt/ in'tgeöeel:
5Pcnncopfe a\$ nutljeemfe armee/ btemenaenb'eene maer
b?agenfc / toie öeeft opt gefien bat een inlanbfc
en ö'anberc fijbe fal moeten bocben en in folbpe öou- oo2log epgentiijfe öeeft mogen bietten tot reformatie
ben. FXaet on^ benfeen aen öe£ =föoninfess penningen bah be jutfitie* Wk en fiet niet bat een jaer oorloge
öie fa alreöc acntaften.
.fBaer öe Utoninb öeeft/ feggen fa/ tot onjS onge* meer boet berfïappen be fenuen ber 3©etten / en befel*
be meer maeöt en aenfieti beneemt/ alögeöeele tien
Üjh : toant ÖP macfet niet beel toerfes ban fijnen €bel* jaren
toebeöaer niet nonnen toebergeben* bed meer
öem/ laet onö beften toie öem bolgt/ en toie öem
p:ote{ïeert / ban bc finten ban ben blocbe iffer niet ben teugel geeft tot öetguabe/ alögeöeele 10. jaren
een öie met öenlupben partpe öout / anberg ban befen b?ebe bat feonnen bdettcn : i^tft lieben / ife neemfe tot
goeben ouöen ^?incc Ut fa mt^b?upfeen / W fa beto- een erempcl/ al^fp alle öun raferpe en bertclöeib ge*
bertöebben/ fotentfgect fp öen boen geben/ om bat pleegt öebben/ fullen feomen feggen bat 'et öen leet
te benemen 3ijne neben: gjnöien öet beöoofben3ijn toV fullen parbonnen/ remiffiett/ en abolitien ban
en be befeïjermerö ban ben €belbom* ban beoube boen öebben/ öetfaIbannobe3ijnbatbea©ettcnfteP
en acöter be feifl leggen / be fóecöterg fullen moe*
<Oif icierö/ ban b'ouöc bibberen/ banb'oubeCapi- pen
ten
boo: be bingcren fien / tik nu toeberom feeftonben
tepnen ban Bzanferijfe / (ie ife 'er nautocüjfe een ganjeö
alleen/ ife fie alom nwt öan Eorainofen/ een öeel öaer autoritept te öememen. i^et iö nimmermeer
Malcontenten: eenige berloren öopen/ lupben ban gebaen toerfe / öet een auact feomt op öet anber. 3|et
alle fooiten/ en na batfe becöaelt öebben bat fp bc mi^bectroutocn en öet acöterbenften ban b'een partpe
pzincipaeljte Staten en <6oubemementen felfg on- tegens b'anbere beflont alrebe boo? betoij^öeibban
öerltropen en anbere ontoaen öebben ( fo feomen fp op ben &oninfe fijn op te öouben : bie ban be contrarie re*
be <0ecftelüfeljcib / totcn^fafeefp fcööncn aen be Ijanb ligie/ bernamen bafl met 'er tijb bat fp boo? ben ge*
te toillen nemen/ en b2agentoelfee reformatie fpfuU meenen toeg ban p20ceberen/tot recöt en juflitie mog*
len boo«b2engen beter alg onfe öoninfe l <©c ïïoninfe/ ten feomen/ fonber bat bp öem groot toerfe gemaefet
fo beel fijn perfoon aengaet/ toijft fijn ganfcöe^of toert ban 't gefcötl ber jurif bictien/ befcberttooröeref/
ben toeg om öefelbe in groter eerbiebtngc te öebben/ boorfïanberg ber parlementen tik öen öier beloben
\P tyeft tot fnnen aaebfceacnfienltjftfteennotabelfte bolfeomentfjeib ban macöte/ geben nieutoe proeben
ber felbe: ^ttcltfctotbcbtendenenbignitcptenber ban mioDertroutoen/ benemen öet mibbcl om bebe*
feerUe / D002 be gr»ebeo2bonnantic bic öPöab gemaefet/ 1 geertc en toille ban b'een en b'anberfijbe tot bit tfufe
pberccurtcmntenbcmetbcoubeCanone^/ en ban be f toeberom te bereenigen. 3©atmeer*
men öeeft btfe*
toclfec ntetnanö ban fijne booroubcr^ opt toa$ fo fïrem toilo1 gefeiaecöt ober be berfeopingc ban b'offitien ban
!■
jUbt*

.
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/ «erft ingebocct om baec mebe te toerbat* , toelb ban ^pangien/ öat is te feggen/ mntien &pmt«
giaecttebecRopen ong©abcclanb/ en©^anRcijb te
lenbcuptbccmfeoo2logen/ enfebcttbooitggeacb- jagen upt ©?anftcijR / om baec in te maben be becbec*
terboïgt tot onbccfïanb ban bc inbeemfe, $u tocet pcöclijlt bat te fèoninb fo Dacft DP ttjb geljab Oceft/ of bp gen banHottecingen en ban^pangten» ^tellen fp
niet bocen ben föoninh ban ^abacce omong temiö^
en fjeeft afgeftbaft öcfe bccnopingc / en alle bc mtööe*
ïepbeiH
^piöeenmoebig#Jince/ een$2incegcöeel
3>e
DebebRen.
motfit
felbe
bec
men
toelRc
icn boo2 oe
5Pcancopö
: fp bebben een nabenRen ban Oem / en ont*
Éoninft Ijccft niet toillen toelaten ccnigeopb?acbten/
ooit felfs ntetöe albetfabocabebte/baec ban bet geboeg fien Oem : ^P pogen bem te bjengen boo? alle mibbebefc o#onnantic Baüöe mogen toebrengen eenig De- len in ben baet ban eenen pegelijbem ,^p5jjnbontge'
öjog en nabcel in tocRomenbetijbe, ^oe fo^gbulbig noten/ b?icnben/en bienaec^ ban ben ^pangiaect: ||p
bet cetbte bloet ban ©?anRcijb : 3$p tó een gebocen
tö lp getoeeft / om te boozften tot bc boomaemftc Dig- i$
bpant/
ooR met goebe cebene/ban be natie ban ^pan^
niteiten enboogfiteftaten in fijne parlementen/ als- gien* j§o
gebjeeRtec nunietmeec/ ban bet gene bat
'ececnigc bec fclbcc quanten openteitaen* menfiet
bet bebensbacas in ben genen biefe buitten/ baec toe notb in ^anRcijb obecgcbleben iö in ©^anRcijb/ ïjtm
genoemt upt fijn eigen felfs bctoccgmiTe/ en genoten met malRanbecen beceenige en toebecom boege tegengs
3ijnbe boo? fijn goeb oo2beel/ lieben ban ronfetentic/ beft becbloebte conjucatie: batmen niet mcec onbec
banbeeftanbe/ cnbangeleecbbeib/ ïjet lebenbanbe ons en fjooce befe namen ban $apifteen^ugenote»
toelfte cenc tuebtinge / en be leece een liebt is onbec ben karnen bit begcaben 3ijn boo? be publicatie ban be
menfebcn. i|oe fc^gbulbig baaö bp / cecljt ten tnbc bat b^ebe- karnen bit beel meec te begcaben 3üntegem
befc betoectc opnuam / om be p20ceiyen onbec fnn bolR tooo^big in bit oorloge / bat geen funbament en beeft
K02t af te mahen/ en Deetecpen toeebte nemen bic ban in onfe febcucingen. <©at'ec alom niet meec gefp2oben too^be/ anbecjS ban ban ^pangiaecben en
't felbe berteeecn i <&it Voeten oor be gene bic lp obec ipcancopfen:
bat top onö felbe / op een nieu mogen fien
bcfefabcgeeocpen Ijabbe/ 0002 be toelne bP baec in
beeft toillen onbeiTecfjt jtjn ban puncte tot puncte. 3fa boo? btft gelegentöeib toebecom bececnigt onbec bet
Rcups / iR mecne tegen 't cobe hcups onbec bet toitte /
befcge tipt
liebcn
toeten jynbee
't l fp mogen
niet geroepen
ontnennengetoeeft.
/ eelti- lytt
oube belbtceRen ban onfe koningen : op bat tot bc
ben bacen
felbec 'tobec
nakomelingen
mag gefept tooiben / bat befc febcucnv
5fn fomma / hit guclt ons mceft / bat befc lieben gaec*
ge/ gelijn in booitijben be ïlomepnen / oofe onö toebec^
nc fouben
innemenais offptocl
opn*onfcen
bet nanfebe
/ om om met malRanbecen bececnigt ï)ebbe/ bat bc toe^
baec
in te (lellen
eccbcbenv
lieben ^of
na bacen
fin: eninöienfpfulKS bootfS babben mogen aebtee^ bccfpannigljcib ban befc liebcn onè toebecom gcD^agt
toolgen/ befïaten fouben te Roopgefïaen ïjcbüen/ be fycbbt tot be toace geboo?faembeib ban onfe toetten en
onfeüoningcn* <©itts bet tegenbant bat top alle
gjuflitie foube in baec gebeel getoeeft beDben / en fou* ban
moeten
mahen/ een becbonb onbec onjs gebocen/ een
ben tegentooo?belijö niet fp?eRcn nocb ban cefo?matie
natuuclijR becbonb ban bet booft met alle fijn lebén.
nocb ban misbrupben.
(€en befiupte coepenfe» <®gp boïbefl bie men toil €n om baec toe te Romen beeft men niet ban boen alle
be toccelt aentefoeften/ men beeft ooR niet ban boen
ep be Deen brengen
ben fcljijn
ban bectoaenbe
't gemeen
toelbacen/
toilt boel)onbec
gebennen
aen befc
bele monopolien of t'famenfpanningen^et bloet Romt
fprupten/ befe nieutoe loten ban&acolugbe<820te: ban felföboben/ en ben acmbefcbut bet booft/ fonbec
ïcejt baec oube memocien / baec fult gp fien/ batfe toil- te becaben / fo baefl al0 bP 't pecijbel boeit/ fo baefl aïs$
ïen fconing 3tjn/tot bofte ban onfe&oning:bacc fult gp \yp ben fïag fiet bomen: laet on^ ban al bececnigt jijn /
fien toat acceft enbefïupt fp begcepen öebben tegen gaen top bp ben&oninb boegen/een pegelijb lit febinbe
ons/ en tegen onfen fcancopfen #?ince. <©p obecblüf- bem te boen bat bem bebölen i& ^b fit befc bontma*
felen ban ©2anftctjR/ befiet mp befe lieben / hit ban ee- Rees/ beeö ongebonben paRben/beeö t'famen gecaepte
nen &oninR ban .^pangten Dun folbpe tceftftcn : Jget fluRRen/ batfe fmdten onbec ono/ batfe booj ons fmefc
10 be oorloge ban ^pangien eenen teems en feebebec ten/batfe fmelten en baec becfmelten boo^ baec fclben :
reebtee 5pcancopfen. ^p fprebcn biec ban eenen fuccef- iR fiefc becflagen/ tb fiefe becflcopt/bceï meec boo^ tum
feuc of nabolgec/gp bebt gefien toaecom : ^p toilben epgen toapencn / boo? baec fielen en confeientien/ boo?
tiat alle onfe ^Jincen boob toacen : ^p fpKlien ban baec fabe felbe/ ofombetectefeggen/ boo^betbeRfel
't gelobè te beceenigen / te bercemgen be eclige / maec bat fp booatoenben / Dan toel booz ijet cecbtbcecbig geIjet ijs om te becfloccn ben flact / om onbec maluanbe- toelt ban bacen itoninR/ ban bacen P2incc/en ban ba^
een te beelen onfe^obinticn^lBp Ijebben ïjiec geen bec- cc Obecigbeib: en men fal alom lefen in plaetfe ban bet
fcijilom be celigk^p ïicbbcn Ijiec eenen Cöuttelünen <0eaf-fcb?ift batfe baec fclben toe beloben / befc fwefc
ïtoninlt/ecn beel mcecbec pbccaec ban<0ob/ban fp alle Re '• Dit zijn d'eerfte Spaenfe Francoyfen.
3£e ïtoninR ban jSabarte / mebe ter banben geRomet ben anbeten. ^ie fal toeten te becfien btpht boo^
toettelijne en beguame mibbelcn/tot becfenectljeib bec Uten 3ijnbe bie p^oteiratien en bccRlacingen ban bic
toace celiaie tegen ben nahomelingen* <©efe bare \)tU ban be ligue en bet ïjcplig becbonb/(fo fp bat rtocmben)
ïigbcibtjSbanennclOebepnitljeib: bitbecbonb(bat fp en Debinbcnbc batfe onbec bet bebfei ban beiemecne
Jjcüïg noemen)iö een berfiecbe bebotie/eenc cetljte con- toelbaect en bec celigie befe becRlacinge fyabben ge^
lucatictegentsben^taet. ï^iectó oobtoeinigqueitie baen/ en bem baecinpacticulicclijRenbiccctclijltne*
om te cefo^meren bit feoninhcijlie» ^efe lieben alö fp men tot een toebecpactpc / bem boubenbc als een Ret*
niet fagen bat fp fcljabe baec bv leben / bebbcn fjaec fel- tec een toebec becballen/ een becbolgcc ban be itoomfe
ben nopt beel baec mebebemoept/ baec en tegen ïjcü- CatljolijRe RecRe/ een becoecbec ban ben lanbe / en een
Den fp in Ut toeinige bat ben <6ob ban autocitept Detft gef toocen bpanb ban allcCatbolijben/bceft 't felbe feec
gegeben/aen ïjc toepnige cnbecbanen/baccfp obec beD^ guaiijR gcnomen.3QBaccom bem goct gebogt ïjetft 3tjn
Den te gebieben / tot nocb toe anbec^ niet betoefen ban toecR te toefen om een becRlacinge te boen aen allen
een nlacc Detoecp en meentenen ban tprannjje. €n lioningen / ©:mccn/ ^taten/cn natiën ban Cbnften*
baec na benbt bocli eenö / tft bib u/ toat fcljonc cemebie cijR tegen befelbe pjoteftatien ban be Etgeucs/ en fon*
beclinge ben feoninR fijnen €>becften ^eccc en ben ge^
j0
tegenö oojlcg
alle bit/ guaeö/
ono^ /tetegaen
toerpen bc
in mepnen
bolRc ban ben boo:f5ïioninRcpe ban©2anfc
eenhitinlanbfe
bat iö teban
fengen
ccfomtecen
geeftelijRïjeib/booa be bertellreib ban \)zt licijgobolli/te cp / ban toat (late en tonbiüe bic toacen / aengeficn
fpacen Ijet blocb ban ben €belbom / boo? een bccbolg batfe onbec bet bcRfel ban fijnen perfoon (fept lp) geen
nan tojeebbcben en tojaeuniecigïjcbcn : te berquiRRen confeiemie cnmaeRten ban te ftceben na bc Rcone ban
ïjet acme bolb / booj be com riöutïcn / becbzuRRingen/ fijnen ï^eecc/ en alle fynlanbbeeclijR in coece tellet
rantfoenecingen / en coberijen : toebec op te cecfjten he ïen»
juftitie/ boor becnictinne en toecbneminge ban alle
^o berRlacct lp ban teneectlenaengaenbe'tjïuR©?^
goebe toetten: toebec in te boecen be gecegeltbctb en ban be ccligie/boo205ob bic ben gconb ban 3ijnbec bec^ »"sc uan
politie/ boo?ci:nfaRcbetoclRc opt alleen beeft toegefiet / boo2
ben ïJonmR begeect
frinen £>becfkn
=^ecce / bente ÖEn?h°l
toelUcn
bp fonbeeünge
noebc betojifingc
SS
bzacljt be bectoocfrinac in allen bingen : maec bet toeï- ten
boen ban fijne toecRen/ en boo? alle bc b002fepbe pin- mm b\t
Re nocb
ecgec iöbting?
/ ben'Rtban(fengenfe)
boe bit bienen
tot
toebccopcer
B^anhcijR/open
boenbefoube
l)tt ten en natiën / bat lp bcnlieben feec geecne baec af fal toa» fe u*
felbe t'aUenoo?ban/fo tot bc penningen/ als tot bet ge- i getupgen en ceebtets maften: bat bP fiine faligbeibg2vnnftl,
j

nictcp.
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beel bienften te boen/ nocb getfaen rebben in be
berbopet bait in ben gelobe en Cö?ttteïnfte goebe oratie ban fijnen Oberften^rince/ al^Dpfon?
iacltaie / betoellie ïj? upt alle 3ijn tjertt omljeif be /en bet ttonffel tocl faube mogen boen Rebben/ toaert
boo'êen regel bie niet «riffen ban en begrepen 1$ m Ijet hat ïjp Dem met gocber confetentie DatsDe mogen boebelieft ijeeft
oen tot be fdbe p20fcffxc ban fijnen Jgeere: bieöniet
oube en nicutoe Cefïament / b' tocüi aobtecDt
mge 3!)n= tegenftaenbe/ ten epnbe tjn eenenpegeltjften foube te
en
licbt
boo:
in Me bupfletmffe te laten
ne bennen genen/ tm tjet gene ljp gebaerifjabbe/ niet
bec UcïUcnt bat bp gelooft bat 'er iö cenalgemep
boo>
toaö gtajeeftboo2DeEtnebftigbeib/ ntaerdoo2fiant3ïnoaoliïlie hetftè/ en batDpa3obaaebagefcib
be D^Doiibirtge en toeberoprecDmtgeber fclber tn aller baftigljetb/ en nietboo2Quabecergierigljeib/ moec
foube im- alleen boor he begeerte ban fijn faligljeib/fo bab Dn fijne
manieren ban gratie : en bat Ijp fijn felben
n boo^ be lUajeftept cotntoebebjft/ bat DP toilbebcenfjouben
tlo:te
ben booj feer griulung fijn bloeb te
be!>ï)ernunae ber felber ,- m bp gelooft en ontfangt een brp toettig Concilie / geüjft altijbg toatf gelooft gebe kmulen be« geloofd tk gemaebtenbeitet3nn toeeft boo2 fijne paccaten: en Ijpföoninfe ban Raban be 2ipo?rolijbe en Catljolnlte fierte / om teebenen
batte toao" gebeel bereet / en pabbe bafl boo? Dem gete toef<i!/ bu betoelbc men be oarecrite CDriflenen
len
geboe
fö
nomen teontfangen onbertoijtf boor 'tfelbè/ cn3ijn
qualij
m
gene
be
en
bart
fean onberfdKPb
ert
gelobe
aenbe
te
reguleren na 't gene baer foube georbonneert
oelbe
enbet
31)»/
ketmg
en
nelobe
ben
ban
toerden
op
net berfcDil ban be Religie*
3ijn booj be alberoutftc en eerfte Concilien/ Dpbec
Men
möft
(fept Dp) ooft niet letten of fïaen op f)et
to'fpt ooit t^k bn befelbe bertoomen 3ijn / en i$ berept/ Concilie ban krenten/
boor bien bat albaec^mbaf?
alle eerbie- fabeurö ban hen alber-Cbriftelnbften Houinft gemetnb^p/
5ijn / Dembance
foube
altip$
fïP. ooft
grii'jfetéónb
toet- fonben toaren getoeeft met CDniïelnfte CatDolnfte
ertoerpen/ Detoojbecl
binge
lie.
Conci
Deplig
ticb en
2f engaenbe ben ttoifl baer af gefcDil toass in ber tnftruttten/ be Deplige orbonnaritien ban bekoom?
fterlte / lp begeert batmen aenmerbe bat Ijp nkt alleen fe heeften gebjftformig/ en boor goet geDoubenban
be ^orbonne / en doctoren in ber «6obf)eib ban
en
nbeft ooïtb'eerfte/
Dem Deefttoaren/
beblaegten ban
be tè/
nnobnipften
bie in befelbebie geb:ocDt
bie bien/ hk met benboorfepben^nbaffabeurtftotben
baer af Öabbe berfoept be reformatie / en bat baerom felben Concilte gefonben toaren : nochtans toat naecte feer ficaf foube 3ijn/ bat befeterecDtCD?ifï^tjbe frigfjeib fp beben bp be Carbinalen/ Eegaten/ en
beneerte ban be fterlte gefupbert / Dem foube gereïtent ©refibenten in ben felben Concilie/ bcntubbamS.
toè:ben totftetterpe/ of bpantfcDap tegen befterbe: maenben of meer geburenbe/ fo toa* Denliebenniet
tnogelijft getoeeft pet te berftrijgen bat ben felben in*
bat 'et ooft een gemepne blacljte toaö / febert 50®. ja- frructien
gelijftformig toatf / nocD ooï$ ban ben
ren fjertonertö ban allen ©02ft en / geleerbe mannen /
45eefleUjlten
boïgenbe ben felben te reforme?
en allen fjcPltgen gerfonagten/ aïö bat befterbe ber- ten: toaer affraet/
fijne
iBajeftept getoaerfrDout 3ijtt?
loren fjabbc feer beéï ban be eerfte fupberDeib / en oprerDnnOeiö/ Uc ingeltropen toa^ booa mannen Uc be/ en aenmerftenbe 't Qiiact bat baer upt foube mo?
öngct%ffeït altifiü niet Denlieben petmenfcDclnb^ gen gebeuren / Dab fijne Bmbaffabeurss bebolen bat fp
ü^acDien: ^at ooft Ijet geroep toa^ ban allen Con- fouben protefïeren tegen tfeibeConctlie/en'tfelbege*
cilien/ bat be berbe een reformatie ban boen Dabbe/ ba;n3ijnbe/ batfe fouben toeberfteeren/ nelijftfpge*
bat nopt upt be monb ber felber bit bonniffe en foube baen Dabben, Cn toat berbolg en betfoeb bat nabec?
\}2blim gebomen/ bat be gene biefepbebatbeberbe Danb aen Denlupben gebaen toert bp benpauö/ en
een reformatie ban boen Dabbe / foube moeten geDou- be boorfepbe Carbinalen/ en bp toijien bencarbt*
ben toerben boo? een better en bpanb ban befterbe: nael ban Stotberingen/ ten epnbe baffe fouben toe?
bat ooft be alber-CDriitelpftfte koningen/ bibtoilö berbeeren tot ben boorfepben Concilie/ enbaerblt>
gebocDt Dabben Denlupben ampt te toefen tot otitlaf- ben tot ben epnbe ban bien/ fpljabbentnopttoillen
tinge Daerber confeientien / ben $at$ en be CDriften- boen* ^ulfts bat Det fclbe Concilie berbolgt / geepn?
Boïftcn te bermancn tot een generael Concilie/ Det het en gefloten toert fonber Denlupben / en fonber ban
toelfte fp toel fouben in gebrelt of onacDtfaemDeib ban Denlicben onberteftent te toefen/ acDterbolgenbe be
cofïume hk ban allen tijben toas getoeeft / toaer boo?
bien/
bonnen
roepen
boor Denlieberantorttept:
toaerboen
boort'famen
bat fouben
gebomen
Debben feer ooit toas gebeurt / Doe ncerftigen berbolg batter toag
beeï loffelijbe ozbonnantien/ totter reformatienban gebaen om te ontfangen en openbaerbjft uptteboen
be rfranfe berbe: bat ooft ten iaetften na een lange roepen 't boorfepbe Concilie in 't Dof ban ben $ar*
felarbte ban beel eeutocn/ boor bat be gene bie fnlftö lemente ban #aeijo7 bat 'tfelbe 3£of/ hk feamer£
fcïicch aen te naen/ be Ijarib baer aen nietDielben/ bergaert 3ijnbe/ bat altijbö belet Deeft: ia in hm
maer eer Den felben beftcD Dtrtben metbefaftenban jare 1572, na ,§. 2&artljolomeu£ bag/ boen hm
ber
toereïb/ tktoaer
upt gercfen^oninlt
toas hkbanfefjifme
groteltjft
fcDeen tebanborberen
't felbe
berbolg;
itet Dem
be feoninft
5Sabarre
bnnften
bat geenfa
ttoeebiacbt
be b002fepbe
fiabaroflüjb
re
Dcbenbaego fo feer beblaegöe in be CDrifteiijbe menfcD ban goet oo2beeï/ Dem moebt Douben boor
beifte.
ftetter of Dertneftftig/ aengefirn bat be faftenoc§
5üengaenbe3ijnenperfoon/ feptD?/ bat Dp niet al- ongefïift front / en bat D? Dênt fielt in be ber ftïaringe
leen té geboren geburenbe befên ttoeebzacDtbieinbe ban 't Concilie : alfo toepnig M een pïepter boo2 onCDrifïelijbe fterbe iö gebomen / toaer af \p mepnt bat recDtbeerbig mag geDouben to02ben/ bie 't bonniffe
bertoacDt ban een parlement/ toatoobboo2ïogenhk
continuatie
berbolg gefocljt
befjoojt beopgelep't
te bjoaben/
be gene
W nieten ïjebben
mibbelen
banbe talen mag boo2tbrengenben 3f!bbocaetban b'een parfterlte toeberom te bereenigen / gebjb fp fcbulbig toa- tpe: nocD ooft boo2 een fcDifmatifte of afgeballen/
of boor tegenfpannig / aengefien bat Dp ^ ge?
ren : maerburenbe^atb'oeffeninge
Dp ooit iö opgeteacljt in°©2anbrijft ge- DoorfaemDeib en eecbiebinge ber bergabertnge ban
ban be t\mc religiën / hit bt» ben ber fterften betoijft / bat D? berept i,ö te bomen
3aoninft in bebe/gaberinge
banbe generale Staten
ban fijnen ïionmïtrijfte toegelaten tó/ enaabcrDanb in perfoon / reben te geben en te leeren / ja Dem
bebeftigt boo2 beel plabbaten ban fijne .fiBaiefïept/ bat te beranberen in een beter/ al* Dem een beter fou*
Dp ooft ban jonft.s af Deeft in bat gelobe opgeb2acDt en be gcleert toorben : baer tegen fo bcftïaegbe ïp Dem /
gclcert getoeeft / batter mi^b2itpben 3ijn in be leerin- bat DP tot nocD toe een lange tijb ban te boren aeficri
ge ban be fioomfc fterhe / betoelfte een ref02matie ban Deeft heft pberigeperfenenbergabertomDemtêber?
boen baöben. en Deeft Dem baer na in befelbe bebe- nielen/ maer nicmant om Dem teonbertonfen: DP
fncijt / fo toel boo2 conberfatie ban beel geleerbe man* beftlaegbe Dem ban een proceobatbegonfitöbpere^
nen / aio boo> lefingc ban be Jjcpligc fcD2iftcn : fo bat cutie/ ban een bectoog benonfibpanatDemeofbec?
Dn tn fun pecte gelooft en behjt opentlijb met ben mon; bloebinge/ fonber eenige forme ban recDten bie boor
gacn moeten en ban nobe 3ön: l&otefïerenbe boo?
?c/ ^SSJ??!
bafttoeetbatbetoaarDeibopfün allen
fnbe
tsf. b JBclftecnfoube
^rincen en Staten/ en boben af boor ben
een 002faftegetoeeflDebben/
bat Dp eer foube tn beel perijftclen en berberffeniffc ge= ïtoninft fijnen <©ber-^eere/ tot toten Dp bomt om
baüen Deböcn / Itcber ban Dp baer af foube toülen juftitie/ en boor ben <§tate ban oefen ïsoninbrijfte/
fclicpben: >i bat bp 0002 befeoorfahe/ DettoelfteDem ben toelftcn Dp bertonen toil njn aenfpreften tegen
Icet \»l met foube be mibbel gefjab Debben/ om fo hit opfïelbertf en aenDanger?s ban hit becbonb/
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bati ópenbaer getoclt/ berraffcDinge monc^ccD')fcDcpöcn/foöacilalöfpötcntot|ïtU€rtboö^ fijn par
ticulier fo toeröen boen ontbebt Ut memorien of notu^
tiobeiö.
<©acr na bctoijft \p/ bat öe naent en laffer ban len Ut nu in 't toetb geftelt toerben/ beffuptenbe
te toefen toeöcr bcrballen/ tipt bracijte ban öctoel* fijn boob en be boob ban bendeere 3p2ince fijn Couftc fp bem mcencn te betonen ban öe ecffenfffe ban tun/ ertbanallcbaerliebergejïacbte: om ben te gemabbclijber eenen toeg te betepben/ aiö blacrlijb
. te
öerbetanbeten
föronen/ altoaer
't
oob
bat
DP
te
b?eöcn
toaer
ban opinie öoo? een Concilie/ gent tooit betoefert in \)tt aentaflen en befp^ingen ban ütfttt
niet toe bomt/ noclj batfe niet beDocbcn te fcggcii/ föoninbrpe. ^at nu alle man Ijiet oo?becle/ toie
boen ben aenboenber of lijbenbe/ be berbolgerof bc
bat W na 't feeff ban «g.^artbolomeugbag/ acn bcrbolgbctoas.
ben #aug Dab gcfonöeii / en Ijem gebocgt om miffe te
^acr upt i0 ban begontt b'inlanbfe öo?loge ban
booren:fobiant
fijn ouöeröom
acn ö'ccnfijöe
ftaen/
baas latcnbe
een pegclijb
genoeg bebent/
toatbat ben jare 1577* toeber upt tefp2upten/ fofn Ut berboo2 een manier ban bebceringe toas/ en of ljp gaberinge tot 25lopg geb?acïjt ïjabbcn tottér execugeen opretDtc ffoffc Daööe om begeeft te toefen/
tie ban ljenliebcrboo2ncmen/ in b'toclbc tegen natubob fonbe een langer tocberlegginge onnut toefen» re foube getoeeftljcbbcn/ toacrtbatbefclbeïtoninlj
^§o beel toa£ baec ban/ bat aïlc fijne baben of ban $abarre/ of Ut ban befelbe Religie toaren/
toerben 0002 alle toetten ban ontoaeröegeacDttoer^ niet ijabben ben beft gebaen om bat tetoeberftaen/
toa$ aen gelegen fijn perfoon en leben/ baer
ben/ altf Ut of öoo? b?eefc/ of öoo? getoelt toa- baer
ren gebaen getoeeff: <§o toafl een febet fabe/ bat Ijinb aen fijn confeientie en 3ijn eere / ïjtt gelb
nopt tocrb min met toil gcfcDict iov en nopt met ^aer alfmen nu fiet/ fyt üoninbrp of ben ^taet
meerber getoelt. Jfóactfo beel toas baec af/ Ijpnafr ban bicn. Het quaeb bat beu föoninb niet Beeft gebe fo baeft niet fijnen toille toebcrom gebregen / of W merb/ ban in 't bloepen/ 't felbe niet feonnenöebeliet öic ulijnen / fonbcteenigcgebcpnltljeiö.
moeben ban toegen be gen-: Ut alle baerliebertoclbaert ban bem ontfangen Ijabben/ bat babbe ge25iö oob ben föoninb fynen <0bcr-ï§eere / bat merbi
öe öoninb ban ^abarre ; ja ter contrarie / bet
np met alle manietbjbDciö macb anttooo2öcn on
baboe
getoeeft
felben te berraben/ en een ber*
ben laffer biemen Dcm op lept ban te toefen een ber^ berber te toefen öem
ban
bolger ban be Catbolijbe bccUe / en op Ut poinct fom- ben tot Denlieöer befen ftaet/ en bem felben te gebegeerten/ in fteoe ban fjem baer
meert bp be confeientien ban fijne meeffcbpanöcn/
ban te antto002öen boo? Cfoö / of befen naem Bem ee- tegen te ftellen,
<©aerenmtTcDen/ öoetoel batbieto2eebeclaufulen
nigfins foube tocbeboten/ bat pegclijb oberlegge
ban
ber continuatienofberbont/ treffelijk genoeg
Boe be inlanbfe oorlogen jfjn gebomen / boen f)p
notB feer jonb toa$/ en offer eenig feïjijn iö bat toaren/ om op eenen bot 3ijngcbulbigljeib te beranBp upt een luftig tjette een oorloge foube öebben beren/ in een uptfinnigöeib/ en Ut fcetigöeib/ en
aengenomen om be CatBobjbcn tebetbolgen/ ban goebertierentbeib/ Ut ban naturen bebben Ut ban
fijnen Bupfe/ in een to2abe / immers boen \ya upt
betoelft
een
pegclijb
toeet
't
getal/
b'autoritept
en
be macBt in Ut &oninbtijb/ te toefen Beel b?p ban allen Doeben tot DemfacD bomen Ut ban ber r&tiiw
berbolginge/ betoelbe felbe befebut 3ijnöe/ alleen berbolgt toaren boo2 be fïrafljeib/ en of be leufe
met ben nacmbanbenÉoninb/ b?p en betoaert naa- Dabben ban te bertrebben npt ben &oninhrij&e/ of
ren om fijn refpect/ en ban al 't gene öat acn Bem af te gaen Dacrlieöer iteligie» <§o Daöbc befelbe
feleeft/ boo? alle attentaten/ aenflagen/ en ongelijk ïsoninn ban ^abarre/ 't felbe nocbtan^niettoillcn
ken / men baööe in be boo2lcöen jaren toel boven fp:e^ geb2upben tegen be Catïjolijben in beftcbcnöactbp
feen ban be ffcafbcöen en bcrbolgingen/ maernie- öe macljt Daböe. ^ja feif£ niet tegen öeiBonnibben
mant en Beeft bat uptgelept/ ban geleben te toefen enanbere <0eefïelijbe perfonen/ Ut met ber toaeröp Ut ban bet Religie/ en bp ben anbetcn beogenen Deiö fufpect toaren/ 3ijn erecutien niet b02öerbjbte
te toefen / inbtcn men Bet anöerfins toilbe feggen / bet toefen. €er contrarien fo )xittm Ut ban 3ügen (bat
toarc fo onepgentbjb gcfp?oben / battet ban niemanö fyn tooontfaö toao) bat ^t Catïjolijben baer nopt
geleöen Debben eenig berboïg/ aen Denlieber perfo*
en foube berffaen to02öcn.
t$ct beïiefbe ben ïtoninb Carcï Bent te ontbie- nen of gocöeren/ nocD eenig berbob op 't fept ban
bert te ^obeentebeteecenmetbetöoutoelijbbanfijn Dacrlieöer Religie: bat oob öe <0ce(lelijDeiö Daööen
fuffer: BP i$ baer gebomen in be Religie baerljp in öe oeffeningsn ban baren getooonlijbenbienjt: bat
öe .ttnmbhcn b2p en b2anb p2cbibten in be meegeboren
en
opgeboet
toag
/
't
geen
baer
na
bolgbe té beter bergeten (fept Ijp) ban bermaent. %\$ Ite bbte ban befelbe troublen : bat lp te b?eöen
ïjp ban baer bertroft t$ Ijp gerepff na fijn lanben toaö öat öic ban fijnöer Religie/ p2eöibenfoubentn
en ^eecfcljapppen. <E)oen ben peps gemaebt toer- particuliere en gelcenöe Dupfen: öat D* totDuïpe
be met iBanfeigncur ,§alig. geöacljten / l)P en ban iit nootfabclybljcib totfbnöerbefcDermingeniet
bermaenbe niet een tooojt boo2 Oem felben/ oob meer nam ban be tbienöen Ut ben 3^oninh plag
licljten op öe «Bceitclpbeiö/ öacr nocDtanö fyn
. too?t'er nitt een artijbel gelefcn bat bem aengact: te
Öoetoel Dp ongettoijfelt meer 002fabc babbe ban crfgocöcn ober al acngetait toaren. ©002t bcrbaclt
pemant anberö/ of boo? D^m gebeten te toefen om ïjp meer anöere erempelcn fo in fijn &oninbrijb
beboojleben Danbeïinge/ of om bcrgolben te toefen ban j&abarrc/ in be plaetfe baer Ijp öet oppertte
ban fnhboo2lebenberlieö: boo?bien befelbefeoninb gebict Ijaööc/ m oob in 't lanö ban23earnecn
ban j^abarre/ niet toilbe beracljtertbebben bc rufte ober al/ öacr öe Catljolijhe leben in alle b:cbe en
ban befen föoninfttijlte/ hocö be berlicfuinge ban gerujtïjcib / ert ban betoelbe bele beöienert treffcben gemepnen bolbe/ ia niet eenen bagomfijnpjo- bjbe ampten/ ja felfs öe p2incipael(te lajï i)tbbtn
fijne toacljten/ en Capitepnen ban fijne befte Cafijtö toille» 5i)ocljtan0 toectmen toel bat inbien 't bem in
fïden/ Ijp toeet en gelooft toel/ fulbö l)p altyb ge^
belieft babbe / in fijn maebt toa?" bem felbe te ueljck
en bebent beeft / tiat inbien öacr gront io ban een
•f oi. 70) pen met bet bep? ban be iSHiptfe ruptcrsS / 'bat alle ure looft
in toille toa$/ bp gcfocb banbeöBoninb^betalin' goeöe confeienrie/ tit berfcljepöentbciö ban ïteltgie
niet belet öat een goet $2inte niet fouöc mogen feer
ge/ bolgenbeb'arti'ailcnbanbertpcp^/ om 't Dooft goeöen öienjt tt'cbbcn fonöer onöetfcbept ban fijn
tebeerenna$arij$.
(€er contrarie/ bet toaö ban bien tijb af bat be boof- onöerfaten / en öat oob öe onöerfaten niet fouöcn
ben bftn Ut berbonö/ miöbiutibcnbc fijn goetljcib/ toeöcif iöig öoen/ 't gene öatfefcljulÖig3ijn te boen/
gebonben Ijebben bit öeplig gepetenbeert berbonb/ gemcrh bet een blatefabeté/ öatbepöcöcïleligicn
tegen bet berbob ban ben föoninb/ bat berfclj upu
gelöbelijb
't tooo2t
bat
onöerfactbebeïen/
fal boen bolgenbc
/ öat \yp beboo2t
tegen<0obö/
3ijn ©?ingeroepen toaö / bp betoelbe fp opcntlp en met cen
uptgcbnibtc tooo2bcn geftooren bebbcn be gcbecle ce / en b'onberflc tegen fijn oberftc.
TBt boo2fepbe effecten biebP ban allen tijbeii en tot
uptroepinge ban bie ban ber iteligie/ fonbcrcenige
uptneminge ban perfonen/ fonber eenig aebt te Dcfe nu toe Dceft onbecbouöcn/ mepnt öe bóo2noemöe
ben op b:ienben of magen / Coujïjnö / bloet-bcetoan ïtoninb ban i^abarrc getoiebtig genoeg te toe>
ten/ of b2oeöerfcbap: öe gene öic öacr in getreöen fen om toeg te nemen öe tooo2öen/ öic fijn bpan*
toaren/ fonöer ben gronb te toeten/ fnnöeruptge- ben tegen ïjmx openbaerbjb uptgeben/ ban tjat
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i
ïxü foube m een berbolger ber eatboltjftcn/ toant booanemen/ bat be boo?fcpbe tegen Dem ober lange
iKtteite ban baer té bannen ergens baer DP oeötcb !tijD betoo^pen öaöticn / bep^actijften Utfp in De ftebcn
neltab rieeft/ opt foube gepjoccbccct Debben tegen be boo:té geneert Dabben/ bc factien öte fp Dabben
CatftoUjuen bp banmngen/ Iijfltcaffingen/ boben/ geroftftent in ^pangien en in Italien/ om Dem
b\inöen/ tomicnten/ onberfoeftingen/ alfulftc até upt te Hupten/ tnbten be&oninftguametefrcrbcn/
neraben/ gep^actifeert en ingetyaebt Debben/ We ban Detcecljt ban ccfTenijïe ban oefen ïioninftrijfte f
fal be genabe
bat <0obeenDemlanftleben/
DP Doopte
om b'toelfte
DemfelbenDee
ocne öte ficberibactrö
bat
ben ïtoninft
berlcencnbe
bc gene bie jboen/
tegenbefeïjecmerö
fteligie/ tcn
cCatftoluftc
banbcïïooinf
ÖP Oeen ooifafte fal Debben ban baerom te ttoiften.
;
ban contrarie jacltntc 3ijn.
l>em fciben ook berfeftcrenbe/ bat Det gene bat Dem
ban
ïjoninft
be
bat
gcfept/
§
Debben
SSocluantf
recöt/ en be nature foube brillen geben/ batfp
Det
en^upté«cngclant/
in
Dabbe
l^abarrc gefonben
lanb/ om een berbonb te befteeften tot ben bal en] ban eïbertf boo? alle Denlupberberbonben/ enonbeDoo2lijftcberbölgcn/ Dem niet fouben nonnen belet*
beberffenififc ban alle Catïjolnftcn/ boojftenbe ben tenbattebernrijgen.
batDp
c
gebeutenb
betoelfte
Uoninft/
ben
boob ban
^cnenbe 00D b^pmoebig befelbe ^eere ï^oninfe
Dem bwept maeftte tot beberanberinge ban bedelt-be ban ^abarre / bat DP ober lange gemerht Dabgtc/ etc M Dp aentaften toilbe bc goeberen ban
be/ Det boojnemen ban be boo^fepbe tegen ben feo^
gcctfcïpfteib/ bat DP conftfnuecen toilbe be goeben ninft
en fijnen ^taet/ en bab ootmoebig bat fiy
ban ben Cbelbom/ bic Dem niet acnDingen* €nop
ne
naajeftept
foube gebenfeen/ be toaerfcDoutoinhefe materie Dabben fp ober al gefaept/ lafelfötnör
pacbicatien op ben ftoel boen openbaerujft lefen een öe W DP Dem baer ban Dabbe gebaen in ben jare
feïicr acte ban ben iare 1 584. ben 1 4. ban december / 1576. boen DP &p een feher€belmanfbnb een memo*
Uu gemaeftt foube 3ijn in een bergaberinge Ut fp rie/ hk nu ter tubbanpoincttotpoincttetoeeftege*
ftelt toerben/ en ban bientybaf Dembegonfttefun^
feggen geDouben te toefen tot berfoefte ban ben beren
onber ben naem ban b?oeberfcDap en Deplig
fciben Beere itoninft ban JSabarre tot lïïepben;
berbonb/
bat DP ooit terflont na ben pepg anno
burg: 5infnelyft$ bat \yp oon in be bergaberinge ge;
Douben tot |t)ontauban/ foube gelooft en geftooren 1577, baer af Dabbe fien optrefenen Det gebou boo?
Debben inbiett be&oninftgcraeftte te fierben/ batDp be oproeren/ W fp maenten onber be Staten/ opfoube te niet boen beföoomfeCatDoftjfte Religie/ be gerefen in berfcDepben ©?obintien tegen ben bienfl
fdbc becobenbe ban Daer goebcren/ en be gene Ut ban fijne flBajeftept/ ja fo be?re/ batfe baer in toel
baer af fouöen pjofeffie boen/ afnemen alle (laten en Dabben toiüen trefelten felf^ hk ban be öeïigie / en ge^
Danbelt Dabben met ben feer ^oo?lucïjtigen ©0$
offïctetn
1 fyict tegen pjotefïcert be &oninft ban $abarre Caftmier ©al3grabebattbenU!tjn: ^etoelltegefien
hoot (0ob en in fijn confeientie/ bat DP uptalle Debbenbe in bengrontbanDaerueberboo?nemen(ge*
fijnDer Derten begeert en toenfcDt ben ïkoninft \\y lijn DP altpbö fal beftennen) bat fp p^etenbeerben
nen ober-^eere/ een lanft en gefont leben/ en bat op tit &rone/ niet bo?ber toilbe baer tóe berflacn/
Dp nopt Deeft geDab be meeninge ban te maften ee* om be eere en b?ientfcDap/ tk be fijne altnbgeb^a^
ntge opftellen/ nocD op fijn boob nocD na fijn boob: gen Dabben tot ben Dupfe ban ©2anftrnh / bat Dp nabetoelfte DP foube Douben boo? mif baben ban laf» berDanb / alfo Daerlieber faften allenftjsïieh^boo^tgin*
Majeftatis , maec foube oou 3ijn een mif baet tegen gen / foube ontbeftt Debben be Danbelingen Ut fp Dabin Italien enin^pangien/ be penningen bief?
nature en 't gemeen geboelen: aengefien batfnne ban benbaer
troftften/ be p?opofitien Ut fp baer maeft*
3iBajeftept toaov <0ob fp gebanftt/ in 't befte ban
fijn leben en feer toel te paffe/ en Dactlieber ouber- ten/ b'anttooojben bie Den baer op gegeben toerben:
bom fo toepnig berfcDillenbe/ battet een befpotte^ betoelfte fijne Höajeftept nietftonnenbeinfnnengceiï
lijftc fafte fottbe 3ijn om Det gefcbtl ban ttoee jaren begrijpen ban een anber fo groten onbanftbaerDeib/
en ongetroutoigDeib/ gualtjft foube ftonnen gcloben
of baer ontrent/ alfulften boo?beel b'een op benan- Debben/
en ban betoelfte nocDtanö ben ïkoninftban
beren
te
nemen:
be^re
ban
baer
i$
't/
bat
Dp
foube
S^abarre
ban bage te bage bert ffag bertoacDte:
opt gebacïjt Debbcit (alö gebaen Dabben be Doofben
bat Dem toel gebenfte Det bangen en erecuterenban
ban 't berbonb) ben Boninlt Daeft boob geoo?beelt be
.êalcebo/ Ut getupgt foube Debben een groot
te Debben/ boojfienbebeconfeguentien ban fijn boob/
30. of 40* jaren ten minften alöDP Doopte/ eer bat beel ban 't gene men boe ter njb facD/ en boen geban nobe toa^s / en bat onbet Det beftfel ban te boozficn foeftt toierbe boo? p?actijfte te berbupfleren : ban
in be faïten banben^oninftrtjïie/ enbaerentuffcDen be ^oninft foube be moepte niet gebaen Debben ban
Dem te boen Dalen in be $cbcrlanben bp ttoeeper*
'tfelbe te flellen in een feer beWaegljjneconfufïe:
be?re ban baer té 't ooft bat Dp foube bp openbare Ifonen ban be pnnctpaelfie banfünenöaebbanriêta
bcrHlaringe berftlaert enbanteborengeoojbeeltDeb te/ Dabbe DP niet befcDulbigt getoeeft ban ban ge*
fien ben feoninft en feoninginne fi)n ^upöbjou on- mepne mif baben / nocD be feoninft en foube ooft feïfjs
b2iicbtbaec te 3ijn in be bloeme en jeugt ban Daerlieber niet Debben toillen tegentooo2big 3ijn in fijn eraouberbom/ gelijft fp gebaen Debben: €ert fafte Ut minatien en intecgatorien* 3©aer iipt naberDanb
nopt Deeft gep*actifeect getoeeft in be lanben ban gebolgt té/ ^t DP bp bonnijfe ban ben ï&obe bancFoi.7r.i
CDaHenrijft: €en fafte Ut be Staten ban €nge= Det parlement ban parp / met bier paerben ban een
lant niet Dabben toillcn berfoeften aen be &onin; getroftften toao1/ alö een berrabcr ban ben Éoninft
ginnc ban Cngelant Ut notlj ongeftutoet iö / Denlup^ en ban ©janftrijft: bat boo? Daerlieber boo?gaen*
nen fo feer ruftenöe op DareboojficDtigDeib/ bat be memorien/ en boo?Denlupbergeb2oeberfcDappen
be gene Ut ncnïupbcn/ geburenbe Daer leben Deeft Ut fp maeftten in be mecftenbeel bah be grote fte*
geregcert in pepö en b?ebe/ befelbe tot een erbefal ben ban befen ^oninftröfte/ genoeg toatf blijften^
aeftter laten Ijenïieber naftomer^, iBet bcnfto?tften be ban Daerlieber beftmantel / betoelfte toaö ban
gcfept bat Dp berfocDe fouöe Debben aen ben üoninft tipt te roepen be Religie baer af Dp P?ofeffie boet/
fijnen obcr-2$eere/ Dem te berftlaren bat DP natuur^ en fonberlinge Dem fciben/ inbienfpftonben/ fulftsf
m en toettclijft iö/ of baer af te geben eenig tee* bat ben ecrflen flag ban Denlupber bonber op Dem
ftcn/ t fp bp cenige bermcerberinge of boojbeel/ foube Debben geballcn: fo bcire alö baerentufTcDen
Q\p Ut boo?f3 booj ijcnïupben genomen Dabben/ fijne iBajeftept Det epnbe ban Daerlieber p:actnften
me Den getoapent üebben / mpn %ere ben Carbinael niet getoaer toerbe, <en batfipombcfeoo^faftetoa^
ban Qoourbon/ een ptnee Ut 66, jaren out ttf/ genootfaeftt getoeeft in 't epnbe ban ben tare 158^.
een ©2tncc Ut bupten alle Dope té ban teDoutoeh/ te fenben aen be &oninginne ban engrlanb/ aen
en ban ftmoeren te Debben om fijn erfgename te toe; ben Hontnft ban ^enemarften/ aen be^ettr-©o^
fen/ aï of ben feoninft maer een jaer of ttoee te fien ban ï^uptfïanb / aen ben Sant-aörabe ban Mtf*
leben Dabbe om Dem faeb te bertoeftften/ en
al of fen/ en anbere $02ftcn en Staten/ ben ^eereban
ban eenen oubcn floft bupten Doutoelijft/ ons foube
^egtir parbillan Opper-Dofmeefter ban fijnen Dupmogen eer ben op? ftomen / ban ban ftet jeugbig ft €en eerden / om Denlieben te bermanen bat fp fotten bloenenbe Doutoelijft ban Djne maajeftept. 05e 'ben be mtbbclen foeften om te fliffen alle be gefcDtllen
tyn oe ttoranti ban ^abarre ooft toel toeet alle Det Im b$ Religie/ W nocD obergebleben toaren tup
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TBt bergaberittgen ban n&ontauban/ baer ban i£
fcljertbeget'efö2meerbe ïtcihcn/ bctoelfte mtèbnipftt
to02ben tot baer-licbcr gemepne berberfeniffe. (Ccn be toaerbeib batbe&oninft pcpsmafteitbc anno 1577*
ttojèöcn / om te bernicutoen en berfcKercn metben- met meninge bat Ut bolnomentlijK en neerfitg fou*
lieöcn een goebe b.ncnDfcDap / en nodjtans fonöer öen- be tooien bolbjacbt / in betoaerniffe beeft gelaten
licben boo?bcr te betfoeKcn / «ocb te gcb2upnen. (€en ben feoninu ban Jlabarre en bie ba« be religie/ acïjt
öetbcn / om tn ;©upflanb in pemanttë ijanöen te ftel* ftebenboo2 ben tijb ban feg jaren. Natoon met tegen*
toi een goebe fomme ban penningen/ betodfte Dcm ftaenbe befe goebe meninge/ fommige toacen hit niet
fonbe mogen in ber noob een gcote Mand brengen anbcrtf focljten banbe troublen toeber tcbertocftftett/
tegen fnn bpanben : Sfille be boo2fcpbe koningen/ bic naberDanb be toapenen in ftanben namen met
$02ften en Staten / 3ijn fterft berbonben aen de &ro* be [joofben ban bit betbonb / focfeenbebpaUc mib*
ne ban ©?anftrijft / op be toelftc ben &oninft fnn beien te beletten 't bolbiengen ban 't gebob ban ben
Silmbafïabeuetf üabbe / en met ht toclfte be boo?fcb?e* pep.07 en baet tufjtben foeftten met bcifcljepbeit attentaten ben pepss te teelten/ fulftö be fesas jaren Ut
be %cce ban ^eguiv laft öabbe ban fijn fanen te fp2e*
«en.
men geftelt fjabbe/ om be fteben toebec te lebeten/ niet
<® e Uoo?f5 ïïoninff ban Rabatte / berfotfjt aen aïle moeïjten genoeg toefen / om be interruptien / om
be Uoo2f5 féec boo2lucf)tige ïtoningen/ en $02ften/ 'tgebob te bolftomen/ enbcgebetenfcbap teberfter*
bat fpbpöen cpgen Danb-teften toilben ben&oninft/ ben/ bic men ben binnen bientijb beloof be/ baer-enenbefenïjoninftcijfte/ en geöeelCDnftenrijK getup* tuffcDen bat be honing ban fommigc feer betfotbt
gen/ of öenliebenoptbanfnnent tocgengegebcn 31)11 3ijnbe/ Degeetbe batbe boo2fcpbe fteben fouben toe*
getoeeft bneben of memorien/ of pjopooften gebou* ber tn fïjnen öanben geftelt too?ben / aengefien hat ben
tijb ten epnbetoag: enbieban bet religie/ fienbebat
oen
/
't
fp
tegen
be
^oogïjetb
ban
ben
Uoninft
/
of
tegen \jtt toelbarenban fijnen ftaet/ of tegen öet bc- b'oo2fanen nocl) buuuben ban ftct mi^ttotitoen/ m
boir ban een feer oottnoebig en feer toegebaen Ut^ batbegebetenrcOapbetnieiibc boo? öe ttonblcn: öa*
naer en onberfaet: of Denliebcn opt beeft gefp?oftcn bcnfnnc,ïBa)eflept bat ï)p niet foitbe \3Mtnacfytm<
getoeeft ban oorlog te boeten tegen ben ïtoninn / ban menopbengefetten tjjb/ maet op'ttmöeö bat ftem
te bernieutoen be troublcn / of be Catboltjften te baet
tufftljen getoo^pen Dabbe en anbere tcbencn / hc
berberben : of benlieben opt openinge gebaen is Ikoninn tonfenteetben boo2 ben monb ban benzeebirectelp of inbirectelijn op be boob/ of in con* te ban 25elietoe be betgaberinge ban .flBontauöan/
feguemie ban be boob ban ben &oninft. €n Uh biegemaenttoaöban pitteen/ peeren/ €belmanbat Dem toegelaten 3p befe fijn bernlaringe/ felfg nen/ en gcijualifiteetbe petfonen banbeboo^ftlpebc
boo? Sflmbaffabeurg ban fijne fBajeftept te mo- teligie / en be felbe ^eere ban 25elieb2e toag in
gen fenben aenbeboo?fcpbe©o?ften/ tegen beboo? ben name ban ben $$öntnti binnen be ftab ban
fcD2cbe gebitïjte logenen / ten epnbe itibien Ijp pet iHBontauban / fo lang alg be betgaberinge gebuut*
fulRö met fjenlieben geöanbelt ijeeft / öem fienbe be/bentoelften be boo?fepbe^ecrc&oumfe banj^a*
'tconttatie pxotefteren/ bat fpftem fjoubenboo^een barre berfoeftt tot getupge ban fnn toerften/ en be*
gebepnfï$?inte/ booj een man ban luttel troutoe/ geert bat Op fal geDoo2ten gelooft toerben in al't ge*
öp getoeten ïjeeft ban be boo?fepbe bergaberin^
boo? ontoaetacDtig / en boo* een Ut öaerlieber toienb- ne
ftDap niet toeerbig i$/ Ut be boo?f5 toillen fufpect ge. Sfllfo öeeft befe bergaöeringe niet getoeeft een
manen/ enbiefjpbanfijncnt toegen b?pmoebig bet* t'famenroepinge bupten be toetenftöap en toille
felaett te Oegeeten/ en met grotet fojgbulbigljeibte ban benfeoninft/ maar bn confetti en bebel ban fp
onbetljouben / gelijn ftem bunnt bat met feet gtote te* ne H&ajeftept / altoaer ooft niet itf geïjanbelt hm
tienen berfotftt te öebben.
't gene bienftigtoa^tot onber^oubinge banbenpep^
3fiengaenbe
'tactoojt/
'ttoeln
fp
batcten
ben
14.
en 't gemeen toelbaren/
om te
belettenguaebfoube
bat banbe
attentaten / engeen
gemepn
^etembee 1584» en manen baet tegentooojbigben particuliere
^eete ban ^egut/ in oualitcpt ban ^mbaffabeut boo2tftomcn.
€n bc^oniHft/ Ut feer tod getoaerfcfjont toa$
i)an ben Ifroninn ban Rabatte / be toelne upt «©uptss*
ïanb berttonnen toasJ / en toeber gepafleert m be j^e* ban 't gene tn be boo2fcpbe bcigtibcringe geljatt*
berianben / en upt be $cberlanben in <£ngclanb/ belt toaief/ f)ttft baer-liebeii rebenen fo rèbcfln ge*
toaerbatDPttoee maenben/ en meer getoeeftljabbe* bonben/ bat ÖP upt fijtten bïpen toille/ ïjenlupben
€n niet tegenflaenbe alle bien tijb/ fo toaö ^p toe* noclj Oceft geacco2.beert be fteben ban berfeïtevinge
boo2 fommige jaren/ mitö bat 5p feer toel fag bat
fcerom t'fcöeep gegaen om in 3D?annrijn toeber fijn
gebob niet toa$ bo&omen / gelijft Ö? mepn*
teïteeren booj ben 14. ban ïDetembcr: <§p bien*
öen in 't felbe accoo2t b'^mbaffabeurjS ban ben
CD^ur-©02fl/ ben ^altsgrabe/ en ban ben $?itv be.^0 \üit gebcnfttt gene in n. of 14. jaren bo$2^
te ban orangien / ben eenen bic meer ban een leben/ in oefen föonmftrijfte gepafleert i$ / en fal
jaer te boren oberlcben toag / atDter gelaten öeb* (mepnt bc föomnn ban ^abarrc) niet b2eemt binben/
benbe niet ban eena©eefe/ toelheronbejaertöeibge* bat men in benpep.3 fommige ftcben ban bertreft en
burenbe/fo regeert ben hertog CafimirusJ öetCïjeur* berfeftertbepb begeert beeft / en bat nten aen fjjn
3£02ftfcljap
en b'anber
bic bier
maenben baer
te bo* IBajcftcpt geeft berfotDt / fo ben tijb quant upt
ren bermoo?t/ toaö
boo2 eenen
toegemaenten
^efutoijt
te gaen/ en bat 't gebob nocO niet toas1 boinomen/
bpljenlieber gelijKe: rtottjtangs beloben fp alle bepbe nocö ht miftroutoinge berfto?ben / bat heft berfe*
batfe öcnliebennocl) fouben binben binnen bemaenb ftertbeben notlj eenigen ttjb fouben mogen buuten/
ban M&ep/ in be ftab ban 25afel/ om te fïiffen be aettgefien bat'et perijftel benliebennocbniet toaöge*
gefcöillen ban be religie, <&p boegen baer bp batbe toeert / en gemerftt bat 't gebob ban ben pepsv
feonmn ban ^abarre beloofbc be toapenen aen te toaer aen bcnlupber leben en rufïe öing/ nocfj niet
trennen ben i8.3flp.nl naefthomenbe/ te toeten bat gefiett toert in goeben ftaet. ^ocbtansf be &o*
fp gefloten ïjabben opbenfelben tijb be toapenen aen nittft ban ^abarre fepbc feer b^pmoebig / bat be
tetrennen: en toillen ben baet boen nomen opbefen P2incipale 002fafte / bebalben be gemepne noobfa*
^nnce/ Ut alfo omangeltatëöp iö banbaerlieber ftê ban Ut ban be religie / toaerom bat bp een
P2actijnen/ öem niet en roert. <§p maften Ut bato böfonbere begeerte Ijabbc om feer ootmocbelijft fij*
ban J&epbenburg/ een ftab Ut toebeljoo2t ben fonc ttcjfèajcftemteöitibcn/ bat bp bte «ocb laten fniihz
ban be Cl)eHe-©02jt ban 252anbenburg/macr fp ma* boo2 eenen tyb/ cm be confpirnticbanbeboo2fepbe/
ïtengeenbermaenin bit accoo2t/ notlj ban ben ba* toaar af öp alle ogenülüi bertoaebte liet tftezt / en
ber/ nocö ban fone : ooft i$ 't een gebjoombe ber* boben bien om bat bic ban ber religie/ toelfterbocb
gaberingc (fepb ftp :) boo^tö 3ijn bc tijtel^ en qua* fp t'famcn gef toeren bobben / een betoaringe ban ni>
litepten fo gualijft gcobferbeert / infgclijftö bc to* ht Ijabbcn/ tot bat<0ob benlieben be genabe gabe/
tagien en contributien ban penningen en ban bolftc bat bc &omnfc tt reeïjt foube bennc» öaerlieben toaer*
fo qualijften gcp20P02tioueert / en fo bele onrebe* omme.
lijfte b2omerijen / bat bet te groten PtfWüt toa*
bab ooft Ut ban *t ber*
tban^>abar
altefamen/
bat fpre/
bic ban&zanKrüftbcclthv
re om met fo botten fafte ©Janftrijft te beb2ie* bonb<©eïtoninf
ren/ toat miftcoutoen benlteben betoeegtijceft om öe$
gea
31! a-ö z
ïso>
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ge fouöen ö^agen booj öe betoaringe ban oefen Mp
Bomafts fteöen m te riemen: totim fp geen rcöcn] m/ öan öe gene öie in öefe fo^ge geboren $ met
hebben Oen te wnjïcoutoen ban öen fconiufc / nocb öen tntereffe: öefe bjeemöelingen fegge in ban öe
toelfee öe tjoogtjeiö of macljt niet ftan groepen/
ban IjcnUeöcn te fceftlaban b "Cattioüifeen/ «set
toe- öan 0002 fijn beröerffenitfe en bal / en öie notDoen ban öaet of ona*1&/ of ton ttoiflen ban
öcn ïsic ban öer itcïtgie. 3©ant men weet tod ttat tan$ geen confeientie öebben gemaeht / ban
öe ïtonütfi öcntopöen iiecfc beboïen fijn fterRtcn Dem openöaerlijft te betRlaren bpaiö ban oefen
en ïiomnferijfec: ^nïnöïcaöPÖenïupöenpetqwacto
25aö öaerom öe boo2fcB2eben ïïoninR ban ^aUaoöc getoilt / p fouöen fo beel mtööels niet öeööeb; ftaet
ten geljaö om -quaeö te öocn a$ fpf? geöaen
alle tifetette en Staten ban oefen JjoninRrij^
atë gepact baa*e
Den. jBofi toifr oor (fept Ij?) öat
Re/ öatfe öier toilöen bergelijhen öetoerRenban
öaerlte- fnn Boo?-baöer$É / öie ban ©aöer tot ,§one öen naem
nRcp onöeröenlupö
n Ut ïjora
t öaööeen
en neöeel
ec
ban
öie
onöer
ooft
eiW
gcö'ocö
öer
beljouöen öebben/ öatfe nopt auteurg en 3ijn ge^
gro*
en
n/
öebcle
gcflacijte/ öoo? miööelöiebanfp grote
tocefl
ban berö2tiRRinge ban öen gemepnen bol*
öaööen / ja fommige fee/ notö
te 43ontecnïementert
ban injurieöen€öelöom/ metöetoerRen
tot fójle ban öcn $2tncen ban lijn Moet/ öatfp
öen ©002-baöeren banöe ^ooföenbanöitber^
<£>berfren fijn getoeefl ban öe öep?-Rtacöten / öte ban
bonö/
öctoelRc men fal bebinöen opgeflelttefjebben
flaten
öe
jtcöcn bcfïoam öaööen/ ffagen gcflagen/
fp öen boet in ©2anRtijfe geftelt öebben/ öe
gegeben/ en met öen kmftm gefept/ öe giften ban feöert
berfeopinge
ban öe ampten ban öer jufiitie / öe
alfo
/
öaööen
öen Honmïi fommige jaren uptgcöepït
nieutoe
lallen
op öetarmegemepnte/ öaeraffpge^
fn feïfë toüoen: öatfe tot nu toe/ öetoijle öat fpöc
maniere gemaeRt öaööen ban te öoenfijngeboöen/ troRRen öebben 't fap en fubtlantie/ onöer öe &o*
toaren geeect getoeefl ban öen <£öelöom en ban öe ningen lenriR en ipranfopo1 öe ttoeeöe/ öe confu*
grote fleöcn/ fp öaööen öaer autoriteptgeöaö/ en fie in öe Staten en ï^oogöeöen öiefp alöereerfl na öun
en ban öant tot öantberRoft öeböaer berfeuert öie 't I)em belief öe/ öcttoaSbciceban bcikfuben; obernefet/
met
öen
Rollen
gefeptöatfpöe^imonieber?
öaer trat fp öoo: een anoec / of tegen een anöcr fon~
meeröert
öebben
en
öe
l^erRe / en ingeb?agt öe
öen ban Doen geöaö öebben ban betoaert of berfenert
berfeopingebanöe
tijöelijRe
gocöentotöenlieöerp?os
te toefen; boo&ö öaööen fpöacrlieöer epgen gefcöil*
fijt/
om
öenlieöcn
te
to?ecRen
ban öaerlteöerbpanlen gejïifl / öoo2 öc£ &onitt&.$ epgen acmen / en öaer*
öen
onöer
öen
öeRmantel
ban
Retterpe.
Jieöcr bwa&en te toerR geflelt tot Rofle ban fijn ïto€n aengaenöe fijnen perfoon/ öP öiö 00e alle
sunfirpè: i$.'t bat alle öefe bcrfeRertöeöen öen* öe Staten ban oefen föoninferp / öat fp brillen
Jicöen niet bcrfeKercn/ (fept öP) fo ijTtöeconfcien*
tic öie üetoccfl m öctoelRe öenlieöen becmaenöe geöenRen of öen behagen/ of öP opt ooafaRe ge*
öat fp miöimipnt öebben öe goetöeiö ban öen 3£o* tocefl i£ ban eenige oberftöattinge op öet bolöj
ter contrarie öoc öat öP regeert öat luttel ban öen
tegen
öaööen/
öem
ban
fp
öie
ö'autotitept
ninR/
Öem feiben: en niet Ronnenöe öenlieöen becfcReren onöerfaten öie öem <0oö öaö gegebcn ; öetoek
tegen üjem / öan mn öem feiben / fo attenteeen fp te* Re öcm bebonöen oberlaft te 3ijn getoeefl met ee*
nige fcöattingcn / impoflcn of öiergelnRe faRen / mt
^Ltf'töat
ianö.
fijn
op
ballen
en
perfoon/
fijnen
gen
tegenflaenöe
öe f toare faRen öie ÖP fo lange tijö gefp feggen öat fp moeten betfenecinge DeöDen tegen
öie ban öe Religie tn ©^anlirijh/ boo?toaec een Öaö öeeft: of öp opt oberlafl geöaenöaö/ 'tfpmet
pegelijU itieet toel/ öat fp boo? acöt fböenofplaet- toerRen of tooo2öen/ of aen öe perfoon ban eenig
fen öte fp fcefcben/ öefe alfo bcel geDeel <©oubecne' €öelman/ om eenige oojfaRe ter toerelt/ 't fp aen
mentenj öcbüen tn öit^oninncpe: öie öefe onge- fyupg of aen fijn epgen lanöen: of öP opt ongeujft
\i)Mjzib fal tonnen / en fal nimmermeer geloben geöaen öaö/ om eenig rigeur öat Dpmortjtgeieöett
öat fp tegen tjenlieöen berfeöeringe beneerfligt Deb- Öebben bp öie ban öe föoomfe Religie/ aen §&?e*
ben/ niemant fal geloben öat fp b^eefe Ijeb&en öat laet/ p?ocöiaen/ |BonniR \of eenig geeflelyR per^
fp fullen aengenlampt 3ijn ban öen genen öie tot foon. iBaer öatfpaltijö.ötoelRomeentoelontfangen
nocD toe genoeg teöoenïjebtienge&aöomöuntebe^ toaren getoeefl/ gerecöer toefenöe om öe miföaöen
tuceren.
öiemen öem geöaen öaööe te bergeben/ öan öe gene
<®p öat öan een pegujn mag toeten fo toel öe öie öem öie geöaen öaööen/ gereet toaren om öem
oprecl)tigl)eiö ban öen Jèoninn ban J^abarre/ alö te miföoen: <£>f ÖP niet altijöo eere en refpect betoefen öaööe öen opperden l|oben en öen <©fficier0
ïjenlieöcr gebepnfiDeiö: ^0 juefenteeröe ÖP boo?öe
toelbaert ban oefen ^oninhrijne bat f)p berept i$tz ban öien/ öie öet tccRen ö?agen ban iuflitie/ of
«lellen m Ijanöen ban öen fóoninfe öe fteöenbanber- men öem 00R öeeft gefien öe jufiitie metRracötgefefeertljeiö öie ïjp te betoaren Deeft/ en öieinfijnöer toclt boen/ of 00R fien toepgerenöenotelijRe macöt
matïjt 3ijn/ fonöer te bertoacljtenöettoee jaren ban öer iuflitie öaer 't öem mogeüjR toajef getoeefl/
lm beilengen / Öie ÖP Öein belieft ïjttft te berleenert / en aengaenöe övinöcr partpen ban oefen rijRe / oenene öie aen allen niet en \yztft betoefen öan eere/
fo be?re alö öie boozfenöe öetoapenenneöer leggen/
b2ientfcöap/
en goettoilligljeib/ nopt öeeft leet geen tocöer in panöen ban öen üoninfe (lellen öe
öaen/ niet Dttft begeert öan te beöagen/ en fouöe
plaetfen öie fp ingenomen Daööen om öaer af te
02Donneren na fijn beliefte: p^efenteert öaerenbo^ niet licötelijR geacöt of geöouöen tobben boo?
ben/ niet tegenilaenöc öe ongeiijRljetö banftenlie^ bpanö ban 't gcöecl rijn. ©oo?t beröaclt öP öat
oer conöiticn / fo toel ban fijnent toegen/ als ban öe inlanöfe oorlogen beel confufien öaööen inge^
toegen öe %ere ty$mc ban Conöe fijn Coufijn/ b2agt / beel armoeöe öen gemepnen bolRe / ber^
om öenlreöen alle acïjtctöenhert te benemen / en minöeringe ban öen €öelöom/ beröerffenifTe ban
om te lifljtec tot pep?s te Romen/ toeöertefïellenin
beracötinge
ban fijn
jiiftim/
't toeïït
ïjanoen ban öen Uoranfs öe €>oubernementen öie öe
Öp geeflelijRöeiö/
in fijn öertebetoeenöe/
en met
bloet toel
bril*
öte liem belieft Ijaööe Ijenlieöen te geben in oefen $jo- öe beteren toaer 't mogeujR / ÖP nam <©oö/ fijn
mnuröfec/ om öaer af te ojöonneren na fijnen toille/ confeientie / en ©janRrijR felbe tot getupge / öat
fo be?re m öe boo^fcpöe bp öefelbe miööel in fijnen Öp nopt öe wapenen öaööe geaenbaert/ öan öoo?
nanocn toilöen obergebcn De <0oubernementen öie fp raeö ban öen upterflen nooö / öoetoel öat ÖP bp
langer öanö öie mocöt met ceöen boojfien öebben
Boo2t<$ fent ï)P öattnen felaerlp föcr upt en Oet en booiRomen : öaer af öe bergaöeringe ban 2$lop0 /
pic fa> bttóötr betOaelt fjeeft/ ftan
toie ban öie bertoeRt toass 0002 Ut tegentooo2öig berbonö/
imiiï;\\ mecc öcugts foent öen armenfienbolne
/ Ijet mocöt getupgen/ öie öem balïinfc berRlaeröe ban
cmj cmement ban öen fconinh/ en öe rufl en (& W lionin&eijn met al öe gene öie ban öefelbe pioftpljuD ban mnen rijïtc/ ïjet fouöe (fept m een te feffie toaren/ fo toeare ï\v niet terflont beranöèrban Keligtc/ bp abonture (fept öP) een beranb^ öienaer banöen^ öe
^^
Ë?e
?S^,
öeringeboo?
öem licöt om boen/ inöienöpfo luttel
n
Mitt
örtW
;^M^.
boo? meeröer lieffteb;
bei
ban bc toelbaert ban3ijnöicn/
öan fjet fiinööcö ïieligie öaööe aio fp öeöen. ®» öaööe nopt uptgeafö'fïjh confaemientocöt
te aenbacröen/
tfdt Pc?0toefen/
ÖP) onöl
ÜW meer
en^*n^
lKH%Ü^^ÏS
Httwen toiuen te berflaen
geben/ öatfp
fa*\ bolöaen
al.0 öie ban öer Religie öaer «f ö»
I
P20'
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mochten turnen/ bolgenbe benlup? tig te manen D002 fijne toctnen : &t bab lp
bergelobeinftüïigDeibenrufïe/ DP DaDnopt begeert
totfijn bo?bertnge/ bermeerDertnge banautoiïtept/ feer ootmoeDelijb Den ^oninb fijnen ober-J&eere'/
boo? engoet
öouben f$nin feer
ootn'toeDi^
ge bttllen
gctrouf)etD
toegebaenïjeiD
De p?efentatie
ban penftoenen nocD bebelen / baröculen ban Den te
leftenpepg nonDenDaer af getupgen/ enDe tric f fa? Die Ijp Ijem Doet/ Dat toaov Dat om De rufle en
menfp?ebinge banjflebov tn betoelbe DP Deni ftati berlicfitinge ban fijne »jc|iept/ en ban fljnbolb/
mogen beDelpentnjijnconbitietebecbeteren/ met De Dem beliefbe goet te binben Dat Defen tb«(t geHift
begeerren öie toijlen naonfeigneur DaDbe om te bjerDe/ tnfTcDcn De boo?fepDe en fiem/ fonDer fijn
repfen tn De lleDerlanDen/ toaer Dat DP toa£ ge- ïeben Daer in te toagen/ D'bjelb te Diere fonDe toeroepen Doo? een generael Sflmbaffaet ban De «^>ta? fen in Dit &oninnrpey en fonDer Dat fijne ipaje*
ftept b02Der moepte Doe: bopenDe Dat s0oD Dem
ten ban 't felbe lanb/ Die Dat op Dem begeecDen en De
genabe fouDe Doen/ ban b2ienDen genoeg tebin*
feer erntfelijn berfocDten: 3£aer en tuffcDen DabDp
Den/
fo toel in Ut föoninbrijb onDer De Dienaerg
Iteber geDab fijn profijt te laten baten tot bermeerDe?
rtnge ban oefen fóoninbrijb / Dan te bebingen een mer? ban fijne |Baje(lcpt al.ö buptenben&oninfctijfee/
feelijb profijt Dat tot fijnen Dele Dab mogen nomen / onDer De b?ienDen en geallieerDe ban fnne Mtom/
ïjp maefete Dan Denpepsv en aenbeetbe Die/ op al- om ïjenlteben tot reben te b2engen/ en te Doen be*
fülBc conDitien alö fnnifêajeflept beliefbe Dem te ac? bennen Die feer ootmoeDigebebenninge/ Diefpfcbult02becen/ om licDtec te manen f\tt berbrijg ban Dtg toaren Den boo?f5 3|eere De föoninn 3ijn ober'tboo?f5 lanb/ en felfg Daer te repfen tnDien fijne l^eere/ en öet aenfien en eere Die öem beboojDetoe
3J®ajeftept Dat goet getiOCÖt fjattöe. Maer defe an- te behoren onDer ïjem.
der , om datfe fouden beletten dat Vlaenderen niet
H^aer particulierlijn / om Dat (fept De üoninft
ban
^abarre) öP niet bonbe pepnfen fonDer fucfc
fbude aen Vrankrijk gevoegt werden , doen de Geten
en
toehen op De gcote bïoetfïo?tinge ban Den
fanten van de Nederlanden dat den Konink t'huys
brachten , op fulke conditien dat fy bereyt waren te <£DelDom/ Die upt Defer oorloge fouDe mogen
llaen onder fijn wetten , bereyt om in haerlieder fteden bomen / en op De upterlte armoebe en bertooe*
t'ontfangen alfulke garnifbenen en Gouverneurs als flinge/ Dat Ijzt atme bolft ban Defen =föoninfthem believen foude , om dat te beletten ftelden fy fijn njbe fouDe te lijDen ö^buen/ en op De ongeregeld
Koninkrijk in roeren, maken fijn volk oproerig , en DeiD Die Daer D002 foube ingeb2acöt toerDen in allen
Staten: in fteDe Dat De facljtmoeOigDeiD/ gocDer^
beginnen d'oorloge in een volle peys.
©oo?t£ berDaelt DP batDptéeen3Frattcop!$p?in? tierentbeiD/ en boo2.ficïjtigftctD ban fnne (i^ajcftept/
te ote Daer pijnen en toonDengeboelt/ betminberin? fonöer Defen oproer Daer berepDc/ om Dit lioninbge ban antoritept/ geb2efe ban jontte/ nocD epgen rijb toeDer te ttellen in fijn eerfïe lupfter / boo^
profijt en fouben nimmermeer De macDt fjebüen fpoet/ toeerbigDeiD/ en g^eelöeiD in al De manie*
ban Bern tegen Dem felben tebergrammen: een ren : en boben al op De groutoelijfte lafteringen
fabe Oie epgen toa£ Defe betbonDmaeberg Die maer Die b'oo^oge boo2tb?engt tegen <©ob / en op Die
flecDteüjb in ©?anbrijö gegriffijt toaren / en ge- oberbloebigfjeiD ban Den fonDen Die Daer gefebie*
lijft De beenen ban Doute en afïjangenDe armen Den Doo? De moettoilligDeDen ban Den éxin$~
Die
al$ mag
't licDaem
/ en bolfte.
Den niet
toeibengeboelen
men toel
geben berbjanb
lytt buptenfte/
epnbe te manen ban alle Defe ellen? «<-f<>i. 73 }
maer niet ïjet btnnenfte/ nocD De betoegtnge/ nocD Dm/<ïDmDie een
De boo?fcïj2eben ^eereïioninb ban Jla?«
barre fouDe toillen af hopen met fijn epgen bloeb/<c
9t geboelen ban een goet 3pcancop&
fo
bab Dp feer ootmoeDelijn / en upt alle fünDeröcr^«
©oo?
een flupt-teben/
't geen &onmb
Dat De ïSe?
ïigte
aengact/
fo berblaetten Dein ?§eere
ban ten fijne ilöajefiept/ Dat bent beliefbe niet b?eemt {«
3£abacce aen Den Ikoninb fijnen obet-ï$eere / aen alle te binben/ Die p?efentatie Die lp al£ Doe Deöe aen«
02Dcncn en Staten ban Defen JkoninhrDne/ aen al* mijn ^eere ban 45upft/ aengefien Dat fpftemboo? 'c
ïen ©02ften en Staten ban Onftenrijft / toerelt? partpe genomen DaÖDen in baeclteDer Denmantel/"
iijbe / en geeftelijhe / Dat DP tas / en altijböfou? en Dat Defelbe =^eere ban <0upfe opper-belt-l^eer «
tn DaerlieDer Eegersf: s&at Dit gefcljil/ fon?'<
De 3ijn geïjeel berept Dem t'onDettoo?pen De berbla? toasS
rtnge ban een tocttig Concilie <H5cnerael of $atio? Der Dat bo?Det alle De <82Denen en Staten ban De? "
nael / altf aefept toa$ Dp bet boo2fepbe geboDban fen feoninbrijbe te ttjben fouben beuben / en fonber «
De pacificatie ban fijne üBajefiept / en aengaen? Daer toe te gebjupfeen tnlanöfe of uprlanDfe ljcp^i( ©«fenfa<
btacfjt/ Dat niet bonDe Wfm Dan tot een bcr? " ïïtVan mn
De
't gene
Dien/
toa$ Deftpï&rone
toel teaengaet
b2eben en
metbetDebebienen
Ijope Dieban
Dp Derffeniffe ban De arme gemepnte/ gefliffettoer?" ftomnfi
fjaDbe Dat «Bob langen tijD Den &onmb fouDe fpa?
ren/ boo? De toelbaert ban Defen ijoninnrijne: en De D002 fijnen perfoon tegen De fijne/ een tegen " l^rf^*t
ttoee tegen ttoee/ tkn tegen tien/ ttoin? "eenepnö"
Sent in tijb en flonDe een op? berleenen / fpijt een/
tig tegen ttoimig/ meer of min/ iw aïfulfcenge?"öanbeoo^
alle fnn bpanDen / en Dp troott Dem felben in 430D Die tal alö Defelbe %ere ban dSupfe fouDe toillen/"1^'" m
(C
een befcljecmer iö ban 't recljt / een bweeftec ban 't ge? met toapenen Die geb2tipftt toerben tuffcDcn iliö? « umS,
bergf ban eeren. €n aengaenbe De plaetfe/ i^'tDat «c"
Wit/
Die
fo
biel
D'een
atë
D'anDer
fiet/
toienö
op?
recjjt oo?Deel niet tö te comtmpecen geltjb ban Den lyp Die begeerbe tn Dit ^oninferpe/ fo Dab Ijp fijne «
IBajcftcpt Dat lyp Dem Defe eere toilbe Doen/ Die te «
toienö bonniffe fehcr iö/ en D'erecntie noemen: en ingeballe Dp bit üomnltcijn boo?fu?
menfcljen/
onbetanDerlijb / fonDcr Dat fp Daer tegen pet fou*
Den mogen Doen/ öp toilDe bem ook gcerneöonDen fpect Dtelt/ fo p2efenteerbe Dp Dem felben te bin? «
aen 't gene Daer op foiiDegeo2Donneettb302Dcnineen Den op alfulbe anbere plaetfe ban Defen itoninïtrij?
toettige bergaDeringe ban De Staten ban Defen !^o? fte/ alö De i^eere ban <&iipft foube toillen biefen/'
ninhrijbe/ al£ fijne .ïBajefleptfouöegoetDunnenDie Daer men berfebert mocDt bomen/ Den eenen nocD <<
^
rfamen te roepen, ^aecentuffeben begeerDe Ijp ben anDeccn niet fufpect
niet Dan foeteïp te ïeben onber ïjet beneficie ban De ©oo?toaer (fept Dp) een eere/ gemerbt D'onge?
placcaten: berept om te (tellen fijn leben/ fnngoe? lijMjeib ban Daer perfonen en ftaten/ alfulböeen
Den/ en De gocDen ban fijn b?iehDen / boo? De be? peber bebent toaö / 't toelb De l^ecre ban <ïr>upfe
feberminge ban Den^oninït/ ban fijn ïirone/ en Oeïjoojbe te aenbaerben/ en bp alle miööelen te Do?
ban alle De goebe onberfaten ban Defen &oninfc oen : 00b gelun Dat De Boninb ban j^abarre / en
De ^eere ©2ince ban ConDe fijn Cofijn / feer
rpe.
©002tö fept lp met reberentie en beïjonDen De gaerrie toilDen bopen met DenlieDer bloeb/ om te
eere en bet aenftcn Datmen fnne .ïBajeftept fcbul? berloffen Den ïkoninb DenlupDerober-l^eere/ ban
Dtg iov Dat De gene Die Defe geDicDte logenen ban be moepten en pijne Die fp lieDen Dem berokkenen : fijn
ïjem nptgefp20bên / gefem en openüaeclijb in De lanb ban beroerte/ enconfufie/ fijnen €DelDom ban
boo2frt)2eben p20teflatien bebben uptgegeben/ bal? Den bal/ en alle fijn bolb ban D'uptterite ellenDe en
fcftelijn en fcljalltelp gelogen bebDen/ nptgenomen ftoarigDeib.
$20tefletenDe De boo2fü ^oninft ban J5abarre/
Deboo2fepDe ^eere CarDinael fijnen <0om.
€n om öaerlieDer balfcDe beticl)tinge logenacD- boo? <©oD en fijn Confcientie/ Dat D? niet en i$
III. Deel. I. Stuk.
3laa 3
be^
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Het Negentiende Boek, &c.
bewcat om befen toeg tebiefen: nocöDoo? ambitie
ïroen / notft ooft Dooi De lutngbeiD ban Derten /Dte f?
430D Dienen
tem opïegge n. 2filfeèn De Dope Dan te/fientlan
gmte*
en ceren Mijnen BoninbuptDepijne
DeDe Dem getotlltg aen*
öc/ en t gemepnc bolb in rutfe/
nen. »enbetbep
toape
De
ban
nemen D'abonture
allcogenbltBber;
ïjem
D>iet/ alleen Uet ongelufe Dat
gelaflert mDefen
<0oD
toont/ ban toeberom te fien
f>
ftaet/ tn DentfomuntpericulenbaneenberDerffem
benam
grote
in
bolb
arm
Dit
ft/ ban toeter te fien
ouafeec
n
Datme
upt
toaer
en/
tieib enbowleDen ellenD
lüB / inDien Dat toeberom balt / fouDe mogen opftaem
m«Ooft fo bcrfefcerDe en betroute De üomnfe banetbm;
gDieD
acDti
oD$mt
Dat<e
barre Hem aeliccinli
niwte ftct ban De tjecten/ en Die meefter tëbanber
en
öbontute ban Den toapenen / alle man fouDe bewon
tDen
tigDe
reclj
Dieop
n/
fane
nöec
met Detbeibolgba
Die rccntbeeiDtgneiD ban Der fane/ tot ecnerempel
ban De nahemerg en ban allen ecutoen: God, wiens

ten ter nederworpen, het gemeyn te verderven»
den Konink van fijnen ftaet beroven willen.

585.

<®it gefcïfêifte / Daer ban Dit Det fommarie en boo^
naemfte af is toag geDaen tots&ergerab op Den 10.
Dag ban25?ac&maent/ inbenjarei585.entoa0on*
berteuent: Henry; en toat lager/
Lallier.

Spt Defe gefcD2iftenBanDenberfïanbigenlefertoel
ooiDelen
en merben
D'oo?fane
toaer Doo? Den ibninb
ban ©?anfenjB
belette/
omDefcDonepaefentatieDie
Dem bp De <©efanten ban De $eDerlanDen toass geDaen/ aen te nemen/ Dooj De oproeren in 3tjnepgen
lanD ontftaen / Die Dem Doo? Die ban <6upfe en De p^ac*
tijBe Deg &oninB£ ban <§pangicn en fijnen Sümbafta*
Deur berofeBent 3ijn gctoo^Den / en Dem fo bele te Doen
gemaebt Debben/ Datljp nauhjBSmtbDel&aDbeom
fijnen epgenen ftaet te berDeDigen / toant al Doetoel De
ïioninB ban i&abarre Den feoninb fnncnbienftp?e*
fenteerDe/
fo bont Den Ikoninb in geenDer maniere
cramfchap, wraek en vloek hy op hem roept, (fept boo? Dem geraDen Der hugenoten Dulpe te geb^upben/
yet om geen meerDer confufie in fijn rijft te maften / Deeft
dat hy oyt
rt, deift peifoon
valfch pro'teftee
dat hyvoorgeno
fjp)
van den
men tegen
ciuaetsift heeft
Daerom genootfaebt getoeeft ftclj feer te bepnfen en
, tegen d'onderfaten van wat Denïieben/ te toeten Die 3tigeurjS/ in beien fafeente
Konink , tegen fijn krone
ijualiteyt datie zijn, of van wat religie die ook zijn, gelieben/ Doe toel fp Daerom niet lieten boo?t te gaen
ift dat hy oyt fijn voornemen heeft gemaekt op fijn
dood ift dat hy oyt in fijn herte heeft beworpen eenig Imet öaer boo?nemen / DoenDe oofe Den ïkoninb beel
ceweid tegen de Roomfe religie, of tegen Cathoüj- leet£/ fpötë en ontuffé/ e«mige jaren lang/ tot Dat
icen. God ook van wien hy verwacht den zegen, die DP ten leften fün fïag toaernemenDe / to?abe ober Den
ooedigheid en jonfte , tegen de gene die ionder oor fa- nam fo tot fijner njD en plaetfe aengeroert fal toerDen /
ke foeken fijn verderffenifTe , onder het dexel van fij- Daerom Det toaeragtig té Dat ban Comineo gefept
nen naem dit Koninkrij ke in roeren te ftellen , alle Sta- jtoert / te toeten :
d'Onderfaet die fijnen Prinee fo met vrees vervaert ,
Dat de Prins buyten hem , fieh niets derf onderwinden :
Aennemcnde felfs 's Princen au&oriteyt vermaert ,
Sullen meelt al een ongelukkig eynd' bevinden.
^aertoptoülentenp?opootlebanonfe^iftorie/omit'bup0 geb?acDt toerDe/ belet toerDe niet aen te mo=
iaat Den ^oninh Defe fcDone p?efentatie Die fiem felfs |gen nemen/ Ditboebbefïuptenmetïjetfp?cebtooo?t.
Neemt den tijd waer , gebruyktfe met verblijden ,
Want den tijd voorwaer , heeftmen niet tallen tijden.
€n
Als de gelegentheid is voor by ,
lile kael : dus grijptfe by ty.
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen , Beroerten,
en Borgerlijke oneenigeden , gefchiet by tijden van Alexander Prince
van Parma , &c. Gouverneur en Capiteyn Generael van de Nederlandenonder
7
't gebied van den Konink van Span»
gien ftaende.

Waerachtige en Hijlorife befebrijvinge
Door
PlETER

BOR

ChRISTIAENSZ.

Kjrt Inhoud van' tt'tointicbJle'Boel^
Enflach van de Graef van Hohenlo op de ftad van 's Hertogenbos. De Graef van
Hohenlo beklaecht fich dat den wel aengeftelden aenflach miflukt is. Die van Vrief1 land fterken hen tegen Verdugo. Ir. 'Willem van Treflong wert na de ftad van Sluys
gefonden den 5. Febr. 1585. om de queftie van de ingebrachte Schepen van Don
Antonio na Middelburg te brengen. De Malcontenten komen op de Vcluwe. De
Schanfen tegen Oterdum by de malcontenten geleyt, zijn door ftorm en onweder
wech gedreven. Verdugo valt in Vricfland tot zijn fchade. Den Abt van Rottum
by ongeluk gefchoten. Twift tuffen de Graven Edfard en Johan van Emden. Graef Edfard van Emden, fint Doctor Muller zijn gefant aen verfcheyden Rijks Vorften. Grave van Emden, toont hem
feer partijdig. Des Roomfen Keyfers mandaet tegen de Oorlogfchepen , en foldaten indeSchanfc
Oterdum leggende. Oproer binnen Nimmegen in Gelderland. De Grave van Meurs binnen Nimmegen in perijkel. Die van Nimmegen jagen haer Garnifoen uyt de ftad. Tra&aet gemaekt by die van
Nimmegen met den Prince van Parma. De Prince van Parma fchrijft aen de Magiftraet van Nimmegen. Gelegentheid binnen Campen. Aernhem door den Graef van Meurs met meerder Garnifoen
vedekert. Die van Deventer fetten verfcheyden fufpecteperfbnen uyt de ftad. Die van der ftede Doefborg jagen haer Garnifoenen uyt , en accorderen met den Prince van Parma. Jan Baptifta Taxis neemt
de huylenof kafteelenvanHakfortenNieubeekop deVeluwein. Taxis haelt feer groten roof, buyt
en gevangenen uyt de Goylantfe en andere Dorpen. Uytleydinge van eenige Borgeren van Amersfoort. Artikulen en conditien , daer op die van Bruffel haer aen den Prince van Parma hebben overgegeven. Poin&en en Artikulen geaccordeert met het Garnifoen binnen Bruffel. William Parry , Engelfman, gedood om dat hy de Koninginne van Engeland had willen vermoorden. La Mottes aenflag
op de ftede van Ooftende in Martio. De Grave van Hohenlo fent den Admirael Treflong tot Middelburg aen zijn Genade Maurits van Naffau , en den Raed van State , neffens hem wefende. Ir. "Willem van Blois gefeyt Treflong, wert van alle zijne Staten gedeporteert, en gevangen gefet. "WatMichiel Eytfinger en andere van de gevankenis van de Admirael Treflong fchr ijven. Verbael gehouden
in den Rade van State nefrens zijn Excell. daer in verhaelt is d'oorfake van de gevankenis van den
Admirael Treflong, en desfelfs Treflongs annotatien daer op. Den Admirael wert ter Vierfcharegebragt. "Wat eyfch, aenklagt , en condufie tegen hem genomen wert. PietervanLare, desAdmiraels
Secretaris geweeft zijnde , wert gevangen. Den Admirael doet zijn defenfie ten principale , en verfoekt
by provifie ontflaginge onder cautie. Den Admirael Treflong accordeert met den Cipier om hem uyt
de gevankenis te helpen : maekt met den felven accoort, en neemt hem eed af. Den Admirael Treflong
fchrijft aen zijne huyfvrouwe : den Cipier zijn eed niet achtende , ontdekt den Bailliu de fake. De Bailliu beneemt de huyfvrou het geld : doch zijn Erfgenamen zijn namaels gecondemneert 't felvc met den
interefttereftitueren. Den Bailliu verfoekt den Admirael ter torture en fcherper examinatie te brengen: des Admiraels defenfie hiertegens: watdevrunden en magen vanden Admirael Treflong voor
den felven doen. De Grave van Lycefter fchrijft in faveur van Treflong aen den Prince Maurits van
Naffau : des Princen Maurits van Naffau antwoort. Den Grave van Lycefter fchrijft aen de Magiftraet
van Middelburg, nopende de fake van den Admirael Treflong. Die van de Magiftraet van Middelburg
excuferen hen op haer Privilegiën. Miiïive van de Grave van Lycefter aen de Burgemeefteren en Schepenen der ftad Middelburg. Schrijvenvan den Grave van Lycefter aen DavidSomer, Bailliu van Middelburg. Antwoort van die van Middelburg aen MeefterPelgrom van Loongegeven. DeRaetshecr
Mr. Pelgrom vanLoondoet de Bailliu van Middelburg fommeren om 't fchrijven van de Graef van Lycefter na te komen. Treflong wert by provifie uyt de gevankenis ontflagen,en in zijn huys gebragt. Mifiive van de Koninginne van Engeland van den 2 3 . Augufti 1585. aen de Staten van Zcland , en Magiftraten van Middelburg. De Grave van Lyccfters fchrijven aen den Bailliu van Middelburg. Desfelfs
ichrijven aen de gedeputeerde van de Edele Heeren Staten van Zeland. Die van denHove Provinciael van Holland werden geordonneert de ftukken van het Proces na hen te nemen. Remonftrantic
van Treflong aen de Koninginne van Engeland, met fekcrcartijkelcnby doyoorfz Remonftrantie geil I. Deel. II. Stuk.
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Mifïive van de Koninginne van Engeland aen den Hove van Holland, en aen den Rade van
der Geünieerde Provintien. Mifïive van den Grave van Lycefter , aendePrefidentdcHeere
van derMijlc. Den Admirael Treflong wert by den Hove van Holland verklaert puur, fny ver en innocent van alle'tcrene hem te laftegeleyt was. Poin&en daer mede den Admirael Treflong is befchul- .
dicht, en zijne ontfchuldiginge. Extract uyt de Chronijk van Vlaenderen, fol. 48. verfo. Veffoek van
Treflong aen de Staten van Holland. De Staten vaft Holland verklaren dat den voorfz Treflong met
der daed in dienft van den Lande mocht werden geemployeert , en leggen hem een jaerlijks tradement
toe tot dat hy weer van een ftaet foude wefen voorfien. De Prince Maurits van Naflau , committeert
nt Generael, in 't Officie van Houtvefterfchap en Grootden' voornoemden Treflong tot zijn LieutenaMifïive
van den Bailliu , Burgemeefteren, Schepenen, en
valken ierfchap inden lande van Holland.
Threforier der ftede van Ooftertde aen de Staten Generael , in date den 28. Augüfti 1 590. Grote partiifchap te^en Treflong gepleecht. Schrijvenvan de Edelen van Holland, in faveur van Treflong , op
deblamatie hem na de fententie gedaen , den achtften Martij 1592. Placcaet van de Staten van Holland beroerende de perfonen uyt eenige fteden als quade patriotten uytgefeyt. Parmafoektderiviere
de Schelde te fluyten met een brugge. Die van Antwerpen foeken het maken van de brugge te verhinderen. De Staten nemen het Fort van Lief kenshoek en andere Schanfen in. Fauteby de Staten volk
wedaen met het niet maken van een Fort by het deurgefteken gatvanCallo. De Hertog van Savoyen
troutdesKoninks van Spangiens dochter. Paus Gregorius de 1 3 . fterft. In zijn plaets is gekomen Sixtus de vijfden: Inventie en praótijke van Jenibelli om de brugge van Parma te ruineren. Jenibellimakt
zijn proeve gereet. De Antwerpfe brantfchepen werden na de brugge afgefonden den veertienden April. Wat fchade dit Antwerpfe brantfchip aen Parmas brug en volk dede. Dood van
den Marquis van Rijsborg, burchgrave van Gent, Gafpar de Robles , heere vanBillij, enmeefartdere. Des Princen van Parma neerftigheid. Fauten en verfuymenis by die van Antwerpen begaen.
De Heere van Couwefteyn wert by die van Antwerpen uyterftadgefeyt, engaetoveraen de Prince
van Parma , die hy veel dienft doet tot des ftads achterdeel. Van het groot vlottende Kafteel, 't welk
Fin de la guerre , of eynt des oorlochs genacmt werde. De Staten van Holland befetten hare frontieren
met de Schutterye uyt de Steden. RefolutieomdenCouwenfteynfen dijk in te nemen en door te fteken. Den voorfz dijk wort ingenomen en wederom verloren den fevendenMey 's nachts. De Prince
van Parma doet den Couwenfteynfen Dijk feer verfterken. Tweede inneminge van den Couwenfteynfen dijk den 28. Mey 1585. De Prince van Parma wint den Couwenfteynfen dijk wederom. DeBoeren-fchanfe valt in handen vanden Prince van Parma. Mifïive van de Staten van Holland aen die van
Antwerpen na 't verlies van den Couwenfteynfen dijk. Verfkgentheid binnen Antwerpen. Men begint voorflagen te doen van verdrag te maken met Parma, daer hem de Heer van Aldegonde heftig
tegen ftelt. Requefte van den gilden van Antwerpen aen de Magiftraet, en wat daer uyt volchde. De
HeerMeefter Jacob Suerius, Schepen van Antwerpen , in Holland en Zelandgefonden, om de nood
en gelegentheid der ftad van Antwerpen te kennen te geven. Inftruótic voor de Commiflarifert, gecommitteert tot de vifitatie en onderfoek van de granen enkoren. Twede onderfoekingevan't Coorn
binnen Antwerpen gefchiet den eerften Junij 1585. Brief van de Heer van S. Aldegonde aen den Prince van Parma gefonden uyt Antwerpen , in date den leften Junij 1585. Jan van Damme fchrijft aen den
Prefident Richardot. Die van Antwerpen fenden gedeputeerden aen zijn Excellentie en Rade van State, en Staten van Holland en Zeland. Inftructie van de Gedeputeerde van Antwerpen, in date den negenthienden Junij. Refolutic om 30000. of 40000. perfonen uyt Antwerpen te doen vertrekken;
dan konde niet geeffeöucert worden. Verklaringe van de Refolutie van de Staten van Holland , de gedeputeerde van Antwerpen voor antwoort gegeven. Oproer binnen Antwerpen. Parma neemt alle de
huyfen, fchanfeiii en plaetfen buyten Antwerpen in. Daniel Glefer komt tot Antwerpen. Oproer
binnen Antwerpen. De komfte van Caluard binnen Antwerpen , en wat hy de felve aenbiet van wegen
de vereen igde Provinciën. Eerftc verfoek van die van Antwerpen aen de Prince van Parma. Antwoordevan de Prince van Parma aen de Gedeputeerde van Antwerpen. Handelingeenovergevingevan
Mechelen aen den Marquijs van Renti , van wegen den Prince van Parma. Der Staten Garnifoen trekt
uyt Mechelen. Refolutie by die van Antwerpen genomen om met den Prince van Parma in een particulier accoort te treden. Mifïive van de Staten van Braband aen zijn G. Mauritius van Naflau en den
Raed van State neffens hem wefende. Brief van de Koninginne van Engeland aen de Burgemeefteren,
Schepenen en Raden der ftad Antwerpen , en Mifïive van de Gedeputeerde in Engeland zijnde , aen de
Magiftraet van Antwerpen. De Staten van Holland fchrijven aen de Burgemeefteren , Schepenen, Raden ,en Capiteynen der ftad Antwerpen. De Staten van Holland accorderen met Cornelis Ewouts
Proot en zijn foon , gemaekt hebbende fckere vierwerken om de vloot en brugge van Parma te openen,
wat haer huyfvrouwen fouden jaerlijks genieten, fo fy daer over mochten dood blijven. Mifïive van
den dertigften J ulij aen die van Antwerpen. De Staten fenden gecommitteerde na de vloot om het ontfet te vorderen. Articulen en conditien van 't accoort by den Prince van Parma die van Antwerpen
verleend. Mifïive van den Heer van Sinte Aldegonde aen de Graef van Hohenlo. Mifïive van den
Heer van Sinte Aldegonde aen de Gedeputeerde Raden van Zeland. Wat die van Zeland den Heere
van Aldegonde voor antwoort hebben geichreven. Brief van den Heer van S. Aldegonde aen den Heer
Adolph van Mcetkerke van den 2 4. Odober 1585. De Heer van S. Aldegonde komt fonder pafpoort
van die van Zeland in Zeland. De Grave van Egmont wort los gelaten tegen den Heer de la Nove.
De Prince van Parma ontfangt hetgulden Vlies in de Schantfe tot Callo. Het oordeel van mijn Heer
de la Nove over de handclinge van mijn Heer van S. Aldegonde tot Antwerpen. Remonftrantieder
Staten van Uytrecht aen de Staten van Holland, en Apoftille van de Heercn Staten van Holland op de
iclvc rcmonftrantie der Heeren Staten van Uytrecht gegeven. V erfcheyden faken gehandelt , en ordre
geftelt,
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«aftelt , foop de faken van Uytrecht als anders. Die van de gereformeerde Religie doen hare lefte predicatie binnen Antwerpen den 25. Augufti.1585. De Prince van Parma komt triompherende binnen
Antwerpen. HetCafteel van Antwerpen wert wederom opgebout. Konink van Spangien arreft eert
dcEngelfe en Nederlandle fchepen. Des Koninks bevel om 't voorfz arreft te doen. De neve van den
Viceroy van Yrlant wert in Engeland gevangen. De Nederlanders door het arreft in Spangien verfoeken verdeer» vremde vaerten. Publicatie binnen Uytrecht gedaen, nopende deconcubinenenboelfchappen van de geeftelijkheid en het trouwen van de Catholijken. D'oorfake van het overgaen van
Marten Schenk van Nidegem aen der Staten iljde , en het accoort by den Grave van Meurs met hem gemaekt. Nuys wert van den Grave Adolf van Niewenaer ingenomen en geplondert ; Grave Willem
Lodowïjk neemt de fterkte van Slikkenburg in. Het huys te Rechteren en het huys te Schuylenborg
werden aen Taxis overgegeven. Slag van Amerongen in 't fticht van Uytrecht, tuilchen Jan Baptifta
Taxisenden Grave van Meurs. De vaert, anders genaemt Vreefwijk, wert gefterkt. Vrouwe-klöofter by den Bilt afgebrant. Taxis vertrekt wederom uyt het Sticht. Meefter Adolph van Ofenbrug
' wort van wegen de Hanfe-fteden gefondenaendeHeeren Staten Generael der Vereen ichde Nederlanden. Schrijven van de Heeren Staten Generael aen de gedeputeerde van de Hanfe-Steden. JohanHertochvan Cleef trout Jacoba , dochter van Philibert Mark-graef van Baden. Erneftus Eerft-biffchop
van Ceulen, wort ook Bifïchop van Munfter, Hautepen neemt de fchanfe van het Berchfche hooft in.
Banniflement van jan de Grave en zijn huyfvrouw uyt Veurne in Vlaenderen. De Grave van Niewenaer, Meurs, &c. wert Stadhouder van Uytrecht. Inftruclie voor den felvenHeere Grave als Gouverneur en Capiteyn Generael,over de ftad> fteden, en landen van Uytrecht by proviïïe. Verfcheyden brieven van den Agent Joachim Ortel, uyt Engeland gefchreven. Namen van de gecommitteerde der
Generale Staten aen de Koninginne van Engeland. Propofitie by de gefanten der vereenichde Nederlanden gedaen aen de Koninginne van Engeland. Antwoorde van de Koninginne by monde aen de
Ncderlan dfe gefanten gegeven. Vorder handelinge der gefanten in Engeland; De Staten Generael
doen noch tot koften van het land lichten door den overften Norits 2000. Engelfe Soldaten. De gefanten van de Staten kopen 200. Gotelingen in Engeland. De Koninginne van Engeland arrefteert de
Spaenfe en Malcontentfe fchepen, perfonen en goederen. De Grave van Northumberlant wort dood
in zijn bedde doorfchoten gevonden. Philips Grave van Arondel wert in de vlucht gevangen. Provisioneel accoort gemaekt tuffen de gedeputeerde van de Koninginne van Engeland en de gefanten der
vereenigde Nederlanden. Refolutie der Staten Generael , nopende het aennemen van etlijke duyfent
ruyteren en voetknechten , daer van met den Grave van Niewenaer en Meurs , en den Overften Schenk
gehandelt was. Tweede propofitie van de gefanten der Nederlanden aen de Majefteyt van de Koningin
van Engeland gedaen. Mondelinge antwoorde van de Koninginne van Engeland. Tracïaet met de Koninginne van Engelant gemaekt om de vereenichde Nederlanden te alüfteren gedurende de oorloge^
den thienden Augufti 158^. Derde audiëntie die de gefanten der Nederlanden is vergunt by de Koninginne van Engeland , der felver Gefanten propofitie, en antwoorde van hare Majefteyt. Schrijvenvan
de Koninginne van Engeland aen de Staten Generael,fo met eenige Gefanten die vertrekken na Nederland als met den overften Noritz : De accoorden werden bevefticht ,en hare Majefteyt accordeert eyntelijk te onderhouden 5000. voetknechten en 1000. myceren, boven de garnifoenen indefteden van
den Briele , VlifTïngen en accoorden van dien. De Heere van Marquette, Vader van den tcgenwoordigen Heere, commandeert tot Bergen op Zoom. Parma voorgenomen hebbende Bergen op Zoom te
belegeren, ftaet daer van af. Grote dierte aen de zijde des Koninks van Spangien en byfonder in de
greynen. De licenten werden opgehouden. Laft van de Staten Generael gegeven tegen deLorlingdraeyers. Aengeven van den overften Schenk aen den Rade van State refiderende binnen Uytrecht.
Handeling met die van Arnhem. Campen wert verfekert met meer volks. Vergaderinge der Staten van
Holland. Voorflag om een Advocaet van den Lande van Holland te maken. Overkomfte en monfteringe der nieuwe aengekomen Engelfe foldaten. De Schantfe van Yfeloort by den Grave van Metirs belegert eningenomen. Brieven van de Prince van Parma gefonden aen verfcheyden fteden irt de Nederlanden. De Staten Generael , en die van Holland en Zeland begeren aen den Grave van Hohenlo j dat
hy de garnifoenen uyt Vliflingen en den Briele, en de forten van dien wil doen vertrekken , om die te
ruymcn tot de verfekeringe van de Majefteyt van Engeland. Afte van indemnite die van den Briele gelevert tot haer verfekertheid. De Schantfe van het Berchfche hooft by den Grave van Meurs ingenomen. Nederlage van eenige Borgeren en Soldaten vanNimmegen. De Prince van Parma fent aen de
Konink van Spangien. Joan Fonk prefident in den rade van de Nederlandle faken , in Spangien geftorven. De Grave van Meurs komt tegen Nimrnegenover in 't dorp Lent , daer hy een fchantfc bout.
Aenflach op de ftad van Nimmegen ontdekten te vergeefs. De Heere van Hautepen verjaecht de Engelfe en ander krijchfvolk van de Staten. Veel kranke Engelfe foldaten binnen Uytrecht aengekomen.
Schrijven van de Grave van Lycefter aen de Staten Generael. Verbod van op Spangien of Portugacl
niet te mogen varen of negoticren. Die van Hamburg foeken aen de Koninginne van Engeland confent om vry na Spangien te mogen varen, en antwoorde van de Koningin van Engeland daer op. De 8.
borger-Hopluyden der ftadUytrecht fendcnGefanten aen de Staten Generael en Rade van State,en wat
der felver aengeven en verfoek was. Antwoorde dert borger-Hopluyden op haer vertoog gegeven;
Miiïive van de Mngiftraet van Amfterdam aen de Magiftraet van Uytrecht , en aen de Heeren Staten
Generael. Schrijven van de borger-Hopluyden van Uytrecht, aen de Hopluyden van Amfterdam.;
MilTive van zijrt Genade en Rade van State , aen de borger-Hopluyden der ftad Uytrecht. Antwoorde
Van de Coloncl en borger-Hopluyden van Amfterdam, aen de Hopluyden van Uytrecht. Rcplijke van
die
ne borger-Hopluyden van Uytrecht. Verantwoordinge van de Magiftraet van Amfterdam den Staten
van Holland tegen de borger-Hopluyden Van' Uytrecht overgegeven. Oproerte in Schotland, en hoc
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ran de Zee. Commiflie voor zijn Excellentie Grave Maurits van Naffau. Grave Maurits van Naffau
doet rijn eed, en neemt zijne pofieüie als Gouverneur, Capiteyngcnerael, en Admirael van Holland,
Zciand, en Wcft- Vriefland. Titulen van zijn Excellentie, diemen in provifien van juftitien foude gebruyken. Iriftmöie van den Prince Maurits Grave van Naffau, &c. Miffive van de Heeren Staten GcncraeldervereenigdeNederiandenaendeProvintien. Spangiaerden vallen in de Bommekrweert, daer
fy^rotclijks bcnaut zijnde, wondcrbacrlijkverloft worden. De Koninginne van Engelantgeeft indruk
üyt de verkïarin^e der oorfaken , haer beweecht hebbende hulpe te geven tot beschermingen des beinuden ca bedrukten volks der Nederlanden. Additie of toevoeginge tegen de lafteren uytgegeven teren'de Koninginne van Engeland. Brief van de Koninginne van Engeland, aen de Staten van Uytrecht. De Saxen, van Yriefland rechten een Akademie of Univerfitey t op binnen Franiker.
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tibdxa f 'm fenbe poneer ^onen f biemen niet ban tn trenhen/ en eenige toepnig 25o?ger?S iik be toacöc
fce anwiö0c5Uëdp3(te fafeen ban be Xanbcn ge^
ïssssn i$ u öeffljjljbsn ) nteöe albaer befefpeben ge- Slabben/ in be toapenen / bic öaer refifteerben / en fcïjo*
toeefl/ sm aiter knanbcrenCbelenteïjelpenabbife' ten een ban be inttomenbe peerben boob/ baer boo^
rm/iK)penfeö?öïfentteljaai!öenEanï3e»Ven(0ecom' (Obanigen b^eefeijaer oberbiet/ menenfebatbenaen*
snitji^kie nomineren om aen barejPajefïepttc f>n; fïag ontbeftt toasf/ bat be boo?fle en W biepftinbe
fcen/ roer Mscmeiriatt/ aïtoaert feboon bat eenige fiabtoaren begonben te blutfiten en joegen be aen en
mftomenbe mebe ook een groote b^eefe en ftfytih aen/,
bottbe
«©tnrccesöe ^obmtten beo^'teerftebaertoe
mettoffl^bsfösmentl$igriafl:
fa ooft betfebenbie fo batfe met grote ono?beninge / fonber mernelööe 00?*
^osrip befópeben toetben/ïïiebc öebben boen bc* fahe ober malltanberen (iepen/ elft om'tfeetfïe ban
fc£n;itten fte $fti£gemeg$e(g «n föegicrberg bah te ontlopen / bit gaf be 25o?geren moeb tiiz pen alom*
3©oe&en/ ^abeteater / ||ett$rëtt / <0eertrüpben= in be toapenen begaben / en bapper op be folbaten aen*
ïKrge/ 3©«fp/ ilföttpben en ^aecoen/ ötemennte^ bieten/ en baer onber feïjoten: ^e <©?abeban^oïk ract f$imm!t^t Be^Ö^fï/ maer toant fcefe fane Öenlo bupten iitt poo?te fijnbe en bet bolftboenbe binm^aeÉ&9i0tfa^jNiitov5%. aï «ec ïjefelbefo aecöe
nen tteben fienbe befen befo?b?e in 't toeber npttrefthen
Sefcadjt «0/ öat öeparüculfcce Staten öecp?outn- enbluebten/ toaö feerontjlelten fïoeröfeenquetften*
tien/ Ökc refolutien peïi&en jngel^od^tmïje Staten berbeelomöaerte bonbenflaen/ maeröettoagom
<5?ncc3tl/ en öat met gemeen f onfent / fre geoeiïnteec^ niet/ be b?efe toaflfer fe berre in batter geenDouben
ttó3ijnscfbiööm/ fo fnllen topötctoatlatenöecnlten/ aentóaö/ fo bat be 25o:geren ooft be moeb bermcer*
becbe en bicïenbapperlijftop baeraen/b?ebenfenabe
cnfeefd^jltóö't cene nnböeïmp/ fo lïan ö'eenealiS poo?te toe/ baerjbe poojtier ïjem binbenbe alleen be
ö'anöere ^oe In oe ^eiöcr lanoen té gefegtet
^e ^jaijc fean i^oöertïoöeü&eneeljaflbeelUolfeief poo?te berlaten/ iictic 3ijn befie/ ftroop op Danben en
fep Iten anöeten öergaoect omtrent Reegen op oen boeten/ fulftrbat bP be,^cbof^oo?te neber liet bal*
J^somen t&st omtrent/ onoertöereluanpjepara' len/ fobatbepbe DetinfcotnenenuptbïucDtenberöin*
tóe te nta&en cot ontfetnnge nan Hntboerpcn/ of tot berttoerbe/ toaer boo? batter beleban berbaeftfieiö
Sjteagomgc ïianoe aelnerêban öe ^cïjelDe/tjaoöe om ben te falberen/ in beseften fp2ongen/ baer ban
^eiïen fecre-ten aenflas semaefet meteenenCapitenn bet mcrenbeeïberbionften/ eenige ontnuament met
/ baer blebenber ober be tyk öonbert boob/
' 'Siiliacn <rfe«l)a$m fean buffel (&e toelneöetcout fentoemmen
onber anbere ooft5reibinanb(€mrej$/ bengetoe*
ïwtïöc ? en fttipfittoutee bm&M&t genoüoflidöe nan
Set gefïacêtetoanvÊrpe) op ^^ertogcnbofifcDe/ toe- fene 25i|fcDop ban Colen bsoeber* Capitepn Cleetba*
fenos èm toi ïieljicr ^boft?leoenban ^aöanb/ ötc gen/ biefc feer couragteufclpft baer in en aengeboert
tjabbe/ bebbenbe al 3ijn beft gebaenombetblncöten
onbet ijaci* guarticc en gcotet fje^ft nier ïeoen/ afé te
Üempeite/ ^eeïïamv .fjaacfïant/ enöetteö?öf beletten / en fienbe batter geen fjoutoen nocb öelpen
bm aDitertoyïi / ï$een grote feïjone en {terne üaö/ en aen toaiS/ binbenbe ooft be^cbof-^oo2te neber/ 1£
fcer Mfeijfi» <&*(m senflaci} toaötoelenfecretelijh ooft genootfaeftt getoeefi:/ om 3ijn felben te falberen/
feeïrpo bonden tooo?nocmoen Ciecrgagen / öie alle ge? ban be €rup0-too?nin'ttoatertefp?ingen/ en beeft
ficïj met groter moepten en bulpc ban een ,&cöot$
ïcgentfteïö
oBcUentuj
0e45?ane
uan
^ofjtnioiö *ccc
öen feibecfta
19. januari)
besaö:nacöts
met om ^oïbaet gefalbeert: baer toerben ooft eenigegeban*
aent4ooo. mannen te boet/ en etlpe paeröenoaer gen/ en onber anbere ben ïieutenant banbeCom*
na toe getogen / artoaer öe boojnoemOe Cleeröa pagnie peecben/ ban ben <J5?abe banl^obenlo: ban
gen1fjnn feïne/ met omtrent 60. mannen / logeer be^5o?geren blebenber omtrent 60. boob/ eneenbeeï
oe öitljt aen bc BucDwoojteotena^nttoerpenlept/ gcQuetjl/ alfo liep befen aenffag bie fotoelacngcleib
en lömet 5i)nboo?fc§?ebenbolh fetcetep oner oe Éa toaje? te niet : be <*52abe ban $£obenlo toaö bier in feer ©e <#?a*
\m? cchïommen/ l)eni berbeirgenbe tri be tlsee tnacDt^
gualijft ö#
te b^cben/
na <j3eertrupben-®erg/
öuptftenö cte op oe bnigge ban Oc pookte flonoe. <^co fffjiftte
bolft biertoog
enbaertoeberom
bpber öanb:en5ebflnJJ'
jfjjijr%8
tnoigenjj te aeljt uuren ntë öc poo:tègeopent/ enöe ift fjebbe een b^tef ban ben <ö5?abe ban ^obenïobanbat&m
batóuigge neöeu gelaten toao/ Ijebben fn terftont ttc
ben becticljfcen januari) gefien unt'*0eerttnpben'^aE"B^
teaTötoücwallen/ en namen oe pomten JtcOte
lnft in/ berge gefcljzcben/ baer in lp IjeinbeftlaecOtbanljetSJL
mm ban De mtijr 0000 fmijtenbe: eentgeban be mimUtften &$$ aenfiae^ / onber anberen fcfisift bp: nitftó ft».
Voor-
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Van 't Vervolg der Nederlandse Oorlogeti,

Voórwaer hadden de Soldaten de ftad behouden , die
ganfch en al in haren handen was , Gefchut , Ammonitie , Toorn , de Poorten , die Falgatter (hy meent de
Schofpoorte) en alle* was henluy den te verwaren gegeven ,ook meteen groot getal Ruyters en Knechten
waren tot aen de merkt geweeft , alleen door vreefe
van tien Borgers hebben fy de ftad gequiteert fonder
cenige oorfake , en my fchentli jk verlaten , op mijn Hagen ,verwonden > vermanen , iö weynich acht gegeven ,als of ik een Bafche ( ik verfta dat woord niet)
waer geweeft, niet uyt verachting, maer uyt verfaechtheid, die fich felven verdronken door dien ikfe niet wilde palieren laten, fonder eenen vyand te fien , ook konde ikfe noch in een ganfche uure daer na , niet wel
ophouden noch in ordeninge brengen, ik floechfoik
Wilde , In Somma God het/iet niet 'willen hebben , want
fo verre ik dele ftad hadde bekomen , foude des Vyands
Leger niet lange voor Antwerpen gebleven hebben,
dewi jle het God dan alfo gelieft heeft , moetmen op een

M9

beg ïioningsbanf&utugael/ <£manuelb'3!nb2aöö/
nocl)
bcletegen
btfficultcpten
felbe
te toefen
3ijnen lafl maeftte/
/ en bat Dp allegerenbe
be ^cDcpen 'tliebcc
na ©2anftrijft toilbe boen boeren/ foïjebbenbeboo?*
fcl)2eben 550e €iccellentic en ben ïlaeb ban ^tate/
neffeno Dcm toefenöe/ ben febenben 3Peb2uarü aen
ben boo?f5€ceflong gefcD2eben/ bat fp gelet Dabben
op alle betf boo2fcD2cbcn ^mbaffabcurö allegatten/
nietftoden beranberen ban DaerluPber eerde intentie/
fjem baerom berfoeftenbe en ermeffetp 02bonnerenbe
3ijnen laft boo?t ter ereentie te fielten / fenben Dem me*
be Coppe ban ben b2ief betoelftefpgefonben Dabben
aenben&oninft ^on2llntonio/ begecenbe ooft bat t>
5ijn toeberftomde fo fcer foube Daeften ais mogeliift
foube 3ijn/ Debbcn ooft aen ben boo2f3 €manuel train*
b2abo aefcï)2eben/ bat fp betf föoninfesf ban ©02tu*
gaetë grootDepb niet begeren te minberen (fo fp meen*
ben) maer be felbe te bergroten en bermeerberen/ baer
infp altijbjef gaerncfonben bolDatben/ atëfultWou*
ander gedenken, &c. ^ t£ eenige bagentOt «Beet- be nonnen gefcDteben/ fonber nabeel ban t^tfc 3Laiv
[F01. 4.; trupbenberge geblebcn / betoijle Det begon te b2tefen/ ben : iBaer alfo ber felber DanbDoubinge üeftont/ fon*
en batmen niet ftonbe uptrecDten/mibbelec-tijb fclpeef berlmge in be b2pDeibbevEeebacrtcn€oopDanbel/
fp bat f02djbulbige opficlit foube toerben
DP
en SSelanö/
om alles1fo beecbig
ma^ begeerben
genomen op be bertele ongeDoo2faemDeibbcrCoop*
ftcn/naomJ^ollanb
bc bctoudc
fafte te beginnen/
Daed be te©o?d
ober ginft/ om ten eerden in De toeer te 3ijn eer oe lupben / en baer ober beDoo2lnfte drau'e te boen / fo bat
bpanb Den te bo2en ft ome/ begeerbe bat <0?abe maw 3»jn ftëajedcpt toel te b?eben foube toefen (aen toelften
ritius ban J&afiTau/ met ctlijfte ban öen Sacb Den fp ooft gefcl)2eben Dabben ) en fp ontlafï 3nn na 3tjn be;
toilben ter «Boeg fpuöcn om bp öcc Qand te 5ötr / fo geerte/ fonber bat nobtg toefen foube beroepen na
totïbefrp fytm fo Daed mogelnft foube 5ijn / ook albaer ©2anftrijft te boeren / en nocl) min eenige Commiffa*
berboegen / en fo be ©02jt toilbe buiteen/ en batter pet rifTen te beputeren na &uip£7 baer te bo?en nopt %te
miralitept toaö getoeed/ bienbolgenbe beboo2fcl)2eé
op'tfïg
foube
jijn
aentebangen/
toilbe
DpDem
ban
bupten om na 3©alcDccen begeben»
ben (Crefïong
al'tgene geftomen
uptgerecljtljebbcnbe/
bert
©iffan
elfden
tot iBibbelburg
/ baer be <ü52abeiö ban
;©ie
ban
©ncfïanb
öebben
tot
toeberdanb
ban
©jfertanö
^otjenlo mebe ontboben toaö / om te belibcrcren op be
ffciaiu
©etbuge / öie 't felbe quartier beel fcDabe öebe in be* fafte
ban be beb2i)binge ber ïSebiere/ en 3ijnboo2t$
Dm tegen fe tijb emaojbinaritf feftere meer ^olbaten aengenomen/ en3ijnin ^Januariogemonflect/ enfebenDon^ na ber€olengercpd/ omallep2cparattentotontfet*
bert mannen derft bebonben.
tinge ber öebierc gerect te maften»
3©P Debben in tboo2gaenbebocftmentiegemacftt
ÜBibbelet-tijb Heeft be^2inceban#arma/ ombe
bat >©on UlntDonio ^oninft banftotugael/ toaren Staten aen allen 3ijbcn fo beci te boen te geben / bat fp
geacco2beert be 1|abenen ban <0oftenbe en ^lup^/ niet fouben toeten toaer fp Daer toacDten fouben/ of
om 3ijne ^toepen en 25upten in te brengen/ mibö bat toat fp eerd boo? be Ijanb fouben nemen/ een groot
bie bart ben ftabe ban be Sübmiraliteptban^eianb getal bol&s te boet en te paerbe gefonben/ fo op be
foubenöebbenbe ftennifTe/ of be bupten en p?ijfen bie ©elutoe atë na ©?ieflanb : op be ©elutoe rjeeft fjp
baer in geb2acDt fouben toerben / goet toaren ban niet/ eenige ^tganfen/ W be Staten albaer Dabben/ b^^tsm&i»
toelfte tontittte be mmbaflfabeuc ban benbooïnoem* legect en ingenomen : bk ban 21mderbam Dabben 'on"nt£rt
ben lionmft niet aen (lont / maer toilbe bat be ftennif; een^tbanfe met Donbert manbanDaren^ooftmanSJuS
fe ban bien foube nomen 3cn be gufticieren en afTicie- iElobenburg befet/ bcfe Debben be^cDanfeboo2Don*
ten W benboo?fcb2eben &oninft baer toe foube com^ ger^-noob obergegeben/ IjebbenbeDaerDafó-getoeec
moeten laten/ en quanten ben beertDienbenjFemitteren/ 'ttoelftalfo^öblnbenttaen / boclj alfo baer baer
b2tiartj
binnen 5Cmderbam / altoacr fp toeberom ban
cenige ^cïjepen ban 002loge met eenige bupten geladen /en nocl) feftere ^uïfte binnen ,§lupg geb?acDt getoeer boo?fien toerben. ^e Staten ban öptrecDt/
toaren/ öeeftmen be felbe albaertoillenbeïjoubenen ooft mebe be föaben ban Staten gecommitteert tot be
be ftenniffe ban bien nemen/ öt^boo2albaereenige regeringe ber vföeunieerbe ^20bintien aen b'€>od3Ube
ttoift gerefen 3ijnbe/ iö epntelijftbp ben Staten ber- ber Haa^e/ albaer refiberenbe / berdaenbe befen fub^
(laen batmen be goeberen boo2fcD?eben na a©alcljercn ten inbal ber bpanben op be ©elutoe / Debben t'famen
foube brengen : maer alfo ben facteur be0 felben M& tcrdont02b2egedclt/ en met ber Daed aen allen 5tjben
ninftbaer toe niet toilbe berftaen/ en bat be Staten om bolft gefcD2eben / om b02ber inbal en inconbenien*
berflonben bat fp baer upt bp confequentien fouben ten te beletten/ bergaberenbe eenicï) bolft tot f&ijfteiv
ïjebben te bertoacfjten berfcfjepbenftoaricbeben / Ijeb* ften: bie ban ^ollanb fcD^eben ooft aen ben ©berden
Skmfrer ben fp ben eerden 5peb2uari| 158?» gecommitteert ^onop/ bat Dp alle 't bolft bat Dp upt Det,|loo2berÏBiilem
gonftl)ecra©illem ban 25lopg gefept €refïong/aieu? guartier foube mogen nuffen/ terdont en op'tfpoetan (Scef* tenant ?£bmirael ban ^elanb en <©ouberneur ban birijde
bertoaert^ foube fcDiftften/ ten epnbemcnop
ben
boderen
inbal be0 bpanbö 02b2e foube mogen del*
3&
ifaSSb^oflenbe/ en ben 25urgemeetfer ban &lup8/
uan^iupiaqueö ban <£ljl/ om te repfennabeftabban^lupoy len / en be ^cDanfen ontfetten : i^ ooft berftaen bat be
sefonien tn ^aer ban toegen 3Ü11 €rcellentic<6rabenaaU' <62abe ban ^ieutoenaer/ iHScur^/ etc. afë ^tab*
St/i s8 v ritö ban ikafifau/ m. en be peeren ban ben iSabe ban Douber be$ f urdenbomö 45tl^W <©2aeffcljap^ "ZwtcmbEque^tate/ met tocboen banben^5ouberneuren|Bagi> pDen/ en be0 Hanbsê ban <abcr-$ffel/ en be %ere
flimai^e fttact albacr / met alle geboecnlnfte mibbelen / inbien ban ©illerö / alö <©ouberneur ban HptrccDt (baer toe
tijb te bo?en \aa$ aengenomen) en©eltbubebtoangtebeb02be^ Dpeenigen
of anberfing
toare/
Jj^g^'boenlp
Dan ©on w bat be
©ulften
en ^cDepenban002logcmetbe
IBaerfcDalft / geautorifeert toerben om ober Dct
Slntonio goeberen baer in gelabetï/ en in ben name ban ben ïjo- förücl)öbolft te commanberen / en alle atitoritept
na Ütëiö* ninftban ^tugael/ onlangs b0O2 ©upt albacr aen* baer ober te mogen geb2tipften/ in boegen bat bebp*
bdüui g tt
boeneen. geb2acljt/ na ï©alcöeten fouben toerben geb2acDt/ en anben belet toerben albacr na Darentoille niet te Danfo fp toel boo2genomen Dabben: tot^üfterfteit
fo berre eenige goeberen barc upt gdaöen en aen 't beien
3lanb geb2acljt toaren/ bat be felbe toebcrom in an* lagen fommige ftuptccen ban ^m ^ecre ban Biller^/
bere ^tftepen gelabcn/ in gclijfter manieren berfe- bie ben büfenttointicljden tegenöbe^upfïupbenban
ftert in 3Balcliercn fouben gefcïjtftt toerben/ bat fp ooft jutten bp €lbnrg Dant-gemeen toaren / floegenbïcc
be ^cbeepö Capitepnen en Seberöfouben mogen bc- %ipf[upben boob / en bebbenber bcle getoont / fo bat*
ïöbenen tocfeggen b2pgelepbe/ ömbertoaert^tcfto^ fe malftanbercn ftrijgenbe om Da$ b20tDten/ botgi
men/tn ïjare faftc bp matiiere ban recljtc te beb02beren/ baer i# ooft inboo2fiengetoerben: z©teban^arber*
fulftö fpte rabe fouben bebinbeit; en fo ben facteur touft en eiburcD / lagen nocD ongefo2tificeert/en men

Het twintichfte Boek y

5* befcPCUÖC

en inOfte bl>aniCnÖfl««tóCaenf[afl OP fouten van onfe ftad Zutphen, mitfgaders de borgers
van
devoir
en
verbond
Il33S TgemaCRt / tóaecom Öie bmi IgatMmJK ftft^ l woonders van dien , tegens alle
el
gelöe /om 1 goede onderdanen ,jiteradve en voor de t weedema
ben ai Öie ban «mflCÖiam Om ftlltpe ban geDnipn
haons
tegen
wapenen
de
n,
en
opgeftae
,
eert
gerebell
i
/
en
mogen
tC
<§taÖ
fJOCC
ban
inac
tot b'TSicfh
hebben,
men
aengeno
,
Prince
en
Heere
jken
nataerli
ren
munitie
met "♦"
r-n intmenfe OOft milöe berfterf
^^-* ten
't'-*.»"—
f..iïi.is ban
foi- binnen de felve ftad doen komen onfe vyanden , heretii-
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Me ban
*«WW
** *y
&en ftlJ
ninft öati
&patiQlni

Oötfoge/ öetoijle fp gene mtööelen naboen om fulfttf fel
ken, ketters en wederfpannigen , en valfche Predikan- '?'^eb?Ui»*
be^f ten
enfogantt
Sanö
platte
e
ittfö
oberm
öoeh/
gen
te'mo
be
e onfen
van allerley
feiten,Apoftolifen
contrarierend
heyligen *5
en
boder
öe
öomen en befcftaöicftt maren/ en
Roomfen
Catholifen
gelove
en Religie,
39te
nering-loog faten en ban geen bennogen tam
hebbende daerenboven verjaegt eenige geeftelijke luyban ^mfïeröam öebben tefltont naren $enfionarrë den en perfonen gefchent en gevioleert de heylige
ban i§ollanö/ om öaer weerdige Sacramenten , geftormt en gebroken de Beelafgcbacröicïjt aen öe Staten el/
met belofte ban t&
enbeb
iffie
toctcljeDlicri coimn
den en Altaren in de Kerken gedediceertengewyet,
fouten bertfreKften/ ter eeren van God en zijn Heyligen , en ook gecontriflttuticban' gene fp boo? te felbei5o.
^olöaten binnen bueert en opgebracht fekere fomme van penningen eh
fb fenten ooft uw ftare ^taö
Staten banöpt- beden , gelicht by haer eygen autoriteyt , om haer oniïmrerfit ten errifïigberfoeft banöenöe fonöe
n Ijonberten gehoorfaemheyten wederfpannigheid te onderhouden,
reent/ fo fn ooh binnen Jlaer
bnfticft mannen/ en fcO?ebenaenöen<Obetften ^0
voorts ons afgefworen, en den Hertoge van Alanfon
HOP/ öie Ütmien IfatöCttoijU Ijabbe leggen een bail en
voor
haren fouverainen Heereen Prince aengenomen.
*hne ©aenöelen / öaer Canitepn ober mas peter Dat mede
de voorfchreven ftad Zutphen en de gemeenber;
cnnoot
(fo'tö
t
aetnocf
öatljpö
epn/
23ereft
te
der
felve
niet genoech is geweeft , dat fy felve tegen
ban
mant
enfcijte) rjonöert ^olöaten milöe tnfcftiftften/
ons
rebellig
wederfpannig waren geworden, maer
öie ban SSmfter&am öefefafte infagenenooftöieban ook hebben engeaibey
t om eenige andere fteden tot de
ebp- felve rebellie en wederfpannigheid
löienö
öatöpa
en/
inbeelt
artier
2öer-qn
!)et$oo
te brengen, dat
tfroom
te
alleen
niet
anten totertop bcguameiv fp
voorts
de
voorfchreven
ftad
Zutphen
en gemeente van
en
a©aterlanb
fouöen maften ónbepiiclj/ maer 00b
dien
,
geconfenteert
hebben
gehad
alle
werken van
Staten
öe
:
tatten
en
bjantfef
of
anöere bomen infefter
ban ^oKanb Ijebben Die ban atmfteröam geauctoji? vyandfehap tegen ons en onfen ftaet , en onfe goede onfeert om Öie ban ïtaröermijft te mogen boo?fïen ban derfaten , fo lange en ter tijdt toe, dat fy met hulpe Goamonttie en antettf / och te fp2eeften boo? öe betalinge des , en door kracht van onfe wapenen wederom verovert, en onder onfe obedientie en gewelt gebracht zijn
ban öaet gatntfoen tot 48. öagen boo? be maenb/
geweeft.
En hoewel dat fy uyt iake van defe wederfuUiö bat öie ban Hmfteröant terttont alöaet 02ö?e gefielt IjctiUcn / nebben öaer unt ook oo?fafte genomen/ fpannigheden, ongetrouwigheden, en grouwelijkc mifom te bencecjtigen bat öe tfeöcn ban ïi^t iftoojöer- daden, openbaerlijk gevallen zijn in de pene vanmrniartier met ftare ffaö naeröer mocljten berbonöcn men Ufa majeftatis divina & humane , en volgentlijk
meröen/ M een fïcoom gebjupftenbe/ en fuift^ bp verbeurt hadden lijf en goed, famt alle de privilegiën,

U00Ö ()ai#e macï)t tot gemeen tefenftet'famen te boe- de
rechten,, fo
ftatnyten,
autoriteyten,
toeftaenbehorende
wel den enlichaem
en gemeynte
van
gen/ bocD öaec toacen nocD ^^n of ttoec fteöen mat vry enheden,
de
voorfchreven
ftad
Zutphen
,
broederfchappen
of
tegen»
<0*abe a©tlöcm Sobemijli ban ^afTau / (©oubet- gilden , als anderfins in 't generael en particulier : in der
neut ban -èiiefïanb/ öabbetetefeutijbeenenfectetcn voegen dat wy in deteftatie en verfakinge van fo grote
acnfïacl) boo: ftanben/ öaet toe Op eenige J^olöaten bp en hardnekkige ongetrouwigheden , injurien , Wederter ftanö liaööe/ en öen <©betften ^oriopfouöeöeh weerdigheden en mifdaden , hadden mogen met recht
ook met eenige folöaten Ijebben gcaffifleect / Vnatljten* en redene de voorfchreven ftad Zutphen doen flechten,
öe alleen op cenen |5oo?öb3e(ten toinö/ öatfpeenen raferen, en omwerpen , tot exempel van andere fteden,
^ÜK fouöcn öoozgefiefcen Ijebben/ en toaö tot öien de welke van gelijken fouden gedaen hebben , ofverepnöe i)i\mm Sneeft/ becbjacljte öe£ ^beffleniS fol- Ivorderen te willen doen : Nochtans willende als een
öaten en aiïtdcmie/ maet alfo Op fcljzijben^ Kteecn waerachtig en natuerlij k Prince en goet vader van onfe
omecnig bolli in öetljacttnaöelDclufequattietente onderdanen, liever daeringebruykenonfegewonlijke*
fenöen/ moflïjp met groten onluft 5ijnenaentIagboo2 barmhertigheid , en prefereren genade voorftrengigheid van rechten , infonderheid dat ook den meeften
öie tijö onljouten: 3£e <8ber(te ©eröugo Ij^abbe öe tijd
van de lefte troublen daer geduerende , de Godlijke
fcljanfeban Oteröum metftarïie^tljanfenöoen befettea/maeraf ö'eene^Cbanfenaïïepöe/OpEtClTt'ien Catholijke dienften, binnen de voorfchreven ftad
müïe naCÖt met eene groten flO?m en grOOt toater / jZutphen openbaerlijk getolereert zijn geweeft, meer
©c^t!jan»metacröe en albJeCfigeö^ebeniÖ/ öe ^Olöaten öaer jen langer dan in eenige andere omliggende fteden onfès
Gelder en Graeflchaps Zutphen , fowy
!©l«Sum i'1 leggende / 3ijn meelt bcrö?onlten/ eenige 3ijn ban Vorftendoms
bp De öe ©teröommerif gereööet/ öie öaer ooft nocb een verftaen hebben. Wy by goeden en rijpen advijfevari
Maitm^ fluft fcbietenöe aebt ponö/ tipt ftregen / öe ^tfjanfe op onfe Raden van Staten fecreten , en Gelderlands , en by
deliberatie van onfen feer lieven en beminden goeden
""S«?
/ *c
artöec
5böeöienaIjebben
jpermfum
toe berlaten
/ is ooft fo/ maer
feer beftfja3nnöoo2
öicut
/
öatfe
moeten
<0terNeve , de Prince van Parma en Plaifance , Stadhouflozm eh
OnÏDEÖEC
öum
geeft
gene
fonöcrltngc
fcftaöe
geleöen
/
mant
der ,Gouverneur , en Capiteyn Generael van onfe Lantottll ge» öe felbe terftont bjeöer op gemaefttengetepareert iö
den ,van herwaert-over,quijtgefcholden, geremitteert,
ft:cbin.
gc!u02öen / öoo? 0202e ban öen ^ingenieur 5!ooö ^a- en vergeven , fc helden quijt , remitteren , en vergeven,
tJjeuf3 öie alle öe belegeringc öoo: ban biegen öe ^ta^
particulier by defen , 't voorfchreven lig—
ten ban ©neflanö öaer in getoeefl i$ I en öeipo^tifica? generalijken
haem en gemeente der voorfchreven ftad Zutphen ,
tic en binnentle ^cïjanfc fo beleljaööe gebo:öert/ bat? burgers, en inwoonders der felve , van wat ftaet , qualiter bier 25olmerften in boluomenöefenfie maren met teyt, of conditie die mogen zijn , alle misbruyken , crigoeöe Oo?ftmeringc en fcljone paften/ ooft eengoe- men, en mifdaden voorfchreven, mitfgaders alle penen,
öe li^aben boo: 25. of 3 o. ^cljepen
te leggen. CQrporele, criminele, en civile, daer in fy uyt faken
f™, j. } ^>tc \yM Eutpften / öemijle fuöoo2 t'feffenö
vdbrfchreven mogen gevallen zijn , de felve aennemen25aptifla de
(€aris/ in öenjare 158^. oberballen/^oöan
in gratie, en wederftellende in haren goeden name
enöeflaömet
en
fame
, famt in hare roerende goederen 5 en aófcien niet
ncluipenöerljanö ingenomen toasygelijft top in 't 18.
bocKberijaelt Ijebben/ f03un öebojgereneritntooom gelicht, ontfangen of aengeflagen by onfe Officieren ,
öcren öec fcibcr (lab ooft feer ftrafteftjR ban bet garni- mitfgaders in de onroerende goederen , renten, huyfen,
en alle andere jaerlijkfe inkomen, in der voegen en ge[^"jJS
-lncnlfobe
öctracteertgetoeefï/
ö:.nö
ea)i),iepia
roberttoaren/ öatmtoantfpmeen^
en
öaer
niet
lijk fytegenwoordig in wefenzijn, om te mogen geaen berbeuren moeftte / maertoantöeb02gerpeöoo: bruyken
en genieten van de voorfchreven onroerende
fuift : moetbjiUtgimö meeft al bertroft/ fo fteeft öe goederen,federt de lefte redudtie en weder-veroveringe
van de voorfchreven ftad Zutphen, in der felver voegen
naM;
öit
Ümm
öoen
öen
lJcnlie
la
en maniere als fy deden voor de toekomfte en gefchieiö
iö^Sa
rr
parbnn en
eencialt n ü Hilips, &c. doen te weten allen tegenwoordig en deniffe van de voorfchreven faken , blijvende de vruchcemifTie /, i toekomenden, dat alfo het lichaem en eemeeW
ten en inkomen van de voorfchreven onroerende goederen
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deren vervallen door de voorfz iterative rebelligheid,en
niet ontfangen van de voorfchrevcn van Zutphenvoor
de voorfchreven reductie en veroveringe tot profijt van
onfen fifque. Behondelijk oök dat de voorfchreven borgers en inwoonders hen behoorlijk fnllèn doen abfolveren,by haregeeftelijke Overigheid van de mifdaden die
fy tegens God als nu gedaen mogen hebben , mitfgaders
van de cenfuren en excommunicatien , daer in fy uyt
oorfake van dien gevallen zijn. En fo veel belangt het
lichaem van de voorfchreven ftad , famtelijk de renten en inkomen van dien; wy gebruykenookdaerin
onfe barmhertigheid en mildigheid , hebben hen uyt
fonderlinge gratie vergeven énquijtgefcholdenallede
confifcatien aen ons daer van vervallen > om federt den
dach van delefte reductie daer van te gebruyken en genieten gelijk
,
fy deden of mochten doen voor de voorfchreven lefte en iterative rebellie •: Voor behouden dat
wy niet en verftaen hun daer door weder gegeven te
hebben de pretenfien of actiën , daér in wy hadden mogen aen de voorfchreven ftad Zutphen verobligeert
zijn, fo van wegen onfeperfoon, als ter oorfaeke van
de goederen aen ons vervallen by conflfcatie } of door
eenige andere oorfake, hoe de felve foude mogen zijn:
Dan verklaren fulke fchulden en actiën , voor fo veel
ons aengaet , voor eeuwelij k geextingueert, uyt en te
niet gedaen te zijn, dat ook 'tgefchut van de voorfchreven ftad Zutphen , met d'amonitien van oorloren. vervallen is , en fal blijven tot onfen profijte , om
daer mede ons abfolutelijk te behelpen , in fulke orden
en plaetfen , en fo menichmael alft ons gelieven fal :
Verklarende van gelijken , te niet gedaen en gequeten
te zijn , alle brieven , obligatien en beloften , fo van indemniteyt als andere , daer in wy gehouden fouden mogen zijn aen de voorfchreven ftad Zutphen , borgers en
inwoonders begrepen in defe gratie, 't fy famtehjk of
byfondere en verfcheydentlijk , mitfgaders ook verfekertheden, ftad
"hypoteken,
en pantfchappen
de
voorfchreve
van Zutphen
, uyt oorfake, die
van de
voorfchreven actiën , pretenfien , obligatien , of beloften mach hebben van ons, uyt onfen name, en van onfe voorfaten : Dan fullen van defe tegenwoordige gratie en pardon uytgefloten blijven Seno van Dort, hem
by tijden van de laetfte troublen voor Gouverneur
van de voorfchreven ftad Zutphen gedragen hebbende, Bernt Mokking,geftelde rentmeefter by de rebellen
over de geeftelijke geconfifqueérde goederen in ons
Graeffchap Zutphen, jacob Plenkè , Provooft over de
burgerye geweeft hebbende by tijde van de lefte troublen, Johan Marienburg confiftoriantenookeen hopman over de burgerye geweeft hebbende by tijden van
de lefte troublen , Dirk Mokking Burgemeefter der
ftad Zutphen , ook by tijden van de voorfchreven lefte
troublen , Henrik van der Capellen, in zijn leven oudfte
Borgemeefter en hooft van de magiftraet der felve ftad,
Lambert Louwerman , oock Burgemeefter aldaer,
Geerlig van der Capellen, fone van den voorfchreven
Henrik van der Capellen, by tijden van de lefte troublen Hopman over de Burgerye der voorfchreven ftad
Zutphen geweeft hebbende , Jafpar Kreynk , Dirk van
Baer, eertijds Lantdroft des Graeffchaps Zutphen, Frerik van Marehuyfen , Jachim van Lier , Dirk van Hneften, fchoonfoon van Seno van Dort, hier voren verhaelt,
A rent van de Wal , Burgemeefter der voorfz ftad Zutphen, Peter Weflel, vlees-houwer, Lambert met de
Kammen, Viflcher, Henrik ter Heger, Willem Honfeman , Bernt Vronfink, mitfgaders de miniftren, dogmatifeurs, diaconen, confiftorianten , fchenders van het
H. Sacrament des altaers , ftormers van kerken , airaren
of beelden , moordenaerSj verkrachters van gewijde
maeghden, en Capiteynen van de voorfchreve wederfpannige , oproerige en ketters : Gelijk ook uytgefloten fullen blijven alle de gene, die federt de lefte reductie der voorfz ftad Zutphen, hun gehouden hebben,
en noch houden , abfent enwoonachtich in de Landen
eh fteden , aenhangende aen onfe vyanden , en ons wederfpannig zijnde, tegens de welke refpedtivelijk geprocedeert fal worden, fo men in goede en rechtveerdigejuftitie bevinden fal te behoren. En niet te min , om
te meer te tonen onfe goedertierenheid , zijn wy te
vreden en laten toe, dat alle de gene , fo fullen mogen
beduchten uytgefloten te zijn van d^Q onfe gratie en
III. Deel. II. Stuk.

pardon, ons fullen mogen bidden om particuliere graèt
tie, prefenteren requefte , inhoudende alle circonftantien , waer op fuiken aenfehou en regard genomen
fal worden, . alfmen bevinden fal mogen te behoren
in terme van barmherticheid en gratie, nadeneyfeh
van de fey ten, verdienden, enqualiteytvan eenyeder van de fupplianten. Ook verftaen wy dat de voorfz
ftad Zutphen gehouden fal worden ons te betalen de
renten, fchulden, en obligatien, die fyfchuldig was
aen de rebellen en wederfpannigen , uyt defe onfe tegenwoordige gratie en pardon gefloten , en in de felve niet begrepen , of houdende onfe tegenpartie , fo
men aen hun foude behoeven te doen , ten ware het mifdaed by hun gecommitteert. En aengaende de goederen
en fuccellien achtergelaten by die gene , die gedurende
defe lefte troublen en wederfpannicheid van de voorfchreven ftad defer wereld gepaflëert en overleden
zijn, verklaren wy de felve niet begrepen te zijn onder de generale reftitutie der goederen , die wy doen
by dek onfe tegenwoordige gratie en pardon aen dé
Borgers en inwoonders der voorfchreven ftad Zutphen, alwaer 't ook fo dat de voorfchreven overledene binnen haer leven , geduurende dek iterative en
lefte rebelücheld , daer van by ordonnantie inter vivos, teftament, legant, ofanderfinsgedifponeert hadden ,doen wy referveren aen ons , te ordonneren , belangende fulke fuccellien en goeden , op particuliere
fupplicatien , die de voorfz burgers of inwoonders,
pretenderende erfgenamen , legatarifen, donatarifen,
kopers en verkrijgers te zijn j ons fullen mogen prefenteren, alfowy na de verdienden , qualiteyt en leven van
een yeder bevinden fullen te behoren: Uy tgefondert de
goeden , fuccellien , giften, en difpofitien van de genen,
die altijd geweeft hebben en zijn openbaerlijk en notoir Catholijk geftorven, fonder hen met het ftuk van
de voorfz rebellie en ketterye bemoey ten onderwonden te hebben, van de welke de erfgenamen , legatariièn, donatarifen, fouden ook voor fulks openbaerlijk (Fol. 6;j
gehouden zijn. En nopende de juftitie, regeringe, coftuy men, privilegien,en gebruyken der voorfz ftad Zutphen, wy hebben geordineert, en ordineren bydefen,
dat de felve daer van behorlijk gebruyken en genieten
fal, gelijk fy van allen ouden tijden , voor delefte iterative hare rebelligheid en wederfpannigheid , gedaen
heeft gehad, en dat by maniere van provifie, enter
tijd toe, dat hare charters, privilegiën, forfn van
Politie , coftuymen en gebruyken , overgelefen en
geexamineert, anders daer in by ons fal geordineert
zijn, fo wy tot onfen dienft en rufte der voorfz ftad
Zutphen in goede en rechtveerdige juftitie en politie
bevinden fullen te behoren , tot welken eynde ordineren wy , dat de voorfz charters , privilegiën , coftuymen, en gebruyken, fullen geftelt en overgelevert
worden in gefchrifte in handen van onfe voorichi even
Raden in Gelderland, en dit voor de publicatie van defe
onfe tegenwoordige gratie en pardon, of immers ten
langften binnen twee maenden daer na : anderfins verklaren wy nu voor alfdan , allede voorfz privilegiën,
coftuymen , en gebruyken voor vervallen en van gener
weerden. En fo wy by experientie bevonden hebben gehad ,hoe feer dat het is geweeft tegen onfen dienft ,
en de rufte, vrede, en welvaren der voorfz ftad Zutphen, dat de Magiftraet der felve ftad altijds de Borgemeefteren en wethouderen aldaer gemaekt en geftelt heeft gehad , om by de lelve de fake van juftitie en politie geadminiftreert en uytgericht te worden, en mitfdien dat ook vele en verfcheydeninconvenienten daer uyt er komen en gefproten zijn geweeft ,
dat de Magiftraet der voorfchreven ftad Zutphen een
erf- magiftraet is , haer leven lang gedurende : fo hebben wy daerom, en om andere redenen en faken
ons daer toe bewegende, gereferveert en referveren
by defen aen ons, onfe nakomelingen, Hertogen van
Gelre, en Graven van Zutphen, de macht, autoriteyt en vryheid, van nu voortaen ten eeuwigen dagen
de magiftraet te vernieuwen op onfen name, door onfen
ftadhoudèr des Vorftendöms Gelre en Graeffchaps
Zutphen, en den Cancélaer van onfen Provincialen raed
aldaer, by advijfe van onfen Hooft-Officier binnen de
ftede en lande van Zutphen : wel verftaende nochtans
dat de wethouderen, die om te behouden 't gebruyk
"251)0
van
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van de oprechte Catholijke Religie , en hunne getrou- febet conbop op ©tetbum gebaten / en aen Die*?"®0"
wigheid t'onfwaerts , verjaegt zijn geweeft of hen ver- febants bomenbe/ beeft ficb een ongelub toe geb?a4XS£n
trokken hebben uyt onfevoorfz ftad hen houdendebuy- gen/ bat baojlocbeïebepcn met ïjet gtof gefcöut/fcöomi.
ten de rebelle fteden , vlekken , en provinciën , gerefti- toillenbe malbanbeten betceten/ oen getoefene 5Hbt
tueert Tullen v/orden haer leven lang in haer officien , in ban ftottum 3ijn een Deen afgefloten/ enbjiefol;
aller manieren als fy Tonder deTe veranderingefouden
ftoaetujbgeguetftbebuen: Den 3fiöt iSbpge* '
r voor dit- baten
geweeft hebben, referverende ook befonde
tym
ban
een €bttutgün/ en bat bie ban €mben
n
Officie
de
alle
tie
nomina
en
rnael tot onTer diTpoiltie
niemants toilben inlaten/ getuftet/ be tijbmgeliep
van Griffiers, Secretarifen , of andere, daer af van we- eetft bat iBanntngamebe botelijfe gequetft toas/
gen de voorTz ftad plach verfien te zijn , To Wel die nu botb ÖP iSgcfonten onbetletgebleben.
vaceren, als die gegeven zijn geweeft, gedurende de
voorfz rebellie. En alTo men behoort voor alle v/erk in <De
<£bfattban
€mbcn loïjan/
toag tn nopenbeX?»
befetnbSBi'ïf«i'<
ttoift<i&abe
met 3ijn
b^oebet etabe
op te richten en repareren de kerken, godshuyfen,kloo- febet ecfFcntfTe o&abe goban bp teftamente Qe*SS?a
iteren, en andere devote en gewijde plaetTen , dienende maebt: be <©?abe €bfacb
en toilbe be etffeniffeSMan
ten dienfte Godes , en om te verwekken de devotie van
't gemene volk, de welke gedurende deTe troublen en 3önen bjoebet met laten bolgen/ baec maten bec-San€m'
fcljcpbe
©o?ften/te betgebjben.
bte ben baec met bemocp* *
lefte rebelligheid der voorTz ftad Zutphen , gebroken, ben
om buptfe
be b?oebecen
<*3:abe €bfatb
berooft , en anderfins fchandaleufelijk gevioleert zijn
fitb baec ober bp b'eene en bp b'anbete/
geweeft, To is onTe wille en intentie, dat daer in van oemaecöbe
en ontfcbulbicbbe ficb ban bat
fijnen b?oebec b?m
uffidenenf
eingoe
defelv
,
enalle
ftonden aen verfien
babbe
befebuibiebt
bat
öp
ben
ctjbe
mtlbe afbal*
fantenftate geftelt Tullen worden , tot kofte van de ge- (en/ en be2&ojgoenfetoebalien: bpbcblaecï)bebem<5jai»
meynte van de inwoonders der voorTz ftad, en dat alle
by capitale impoiitie en taxatie van den voorTz burge- boo?^otto? iBullec 3ijnen gefant 00b feecaenbec ^rart
ren en inwoonderen, To in 't Hechten als repareren en mmm ffiijc-aputftenobet bte ban lollanben^SSS'"!
behoorlijk verderen van dien. Welverftaende noch- anb/ batfe 3öne fitomen met baec oo^locbfcbepen^imo;
tans dat de voorTz quotificatie niet gedaen en Tal wor- uefetten/ en batfe ben bo?geten en ingefetenen ban huiler
den ten laftevande goede Catholijken, hebbende on- <£mben feet gcotefcöabe Oabben gebaen/ bte bp5ó»0<ram
Te partye gevolgt in de reconcilieerde Provintien , eii pp etujbe tonnen gouts fcöattebe/ betfoebt 8cn*SJEi
niet weTende oorTake of beTchuldicht van de voorTz lupbet aflïftentie/ en batfe aen ben honing rmmS**
ftorminge ofberovinge der kerken, en andere onge 39cncmacben fouben boojbemmtetcebecen/ bat bp fan*
regeltheden,gefchieten gedaen in de voorTz ftad. InTge Je <§ont flupten foube/ en öem bo02 ttoee maen*
lijken Tullen die van Zutphen promptelijk opbrengen aen affifteten / om be b?pe nabigatte te bebo?be=
en betalen de koften gedaen , en alTnoch te doen , om ten. Hettocö Hugufhis gaf ^ottet ftëullec boo?
de voorTz ftad wederom te ftellen in goeden en behoor- anttooo?be/ bat be &onfng ban ^enematben tot
lijken ftate en ordre: Alle welke punten en articulen auptmge ban be ,§ont met foube toillen betftaen/
wy willen en bevelen eeuwelijk, inviolabelijk» enon bat ntemant öem be frtjabe bes tol^ bte Sp baec
verbrekelijknageleeft, geobferveert en onderhouden &P fOUbe bomen te Ipen / Ctt fOUbe tööföt goeÖ
te worden , referverende aen ons , onfèn erven en na- boen. ^atmen meenbe bat be ïfeomngtnne ban
komelingen, vorften van Gelre en Graven van Zut- <£ngelanb geneptbt toass be lollanbetg en ^elan^
phen, defelve te interpreteren , uytleggen, verande- betjs in befebutttnge te nemen ; be <®?abe mofi ficft
ren, verminderen , vermeerderen , en modereren gelijk up be ïkepfetliibe iBajefiept bebïagen/ en beïiijtwy ter beter bewaerniflè , welvaert , en profperiteyt futflm in 't gemeen en niet bp eenige in 't pat*
van de voorfz ftad Zutphen en onfèn dienft bevinden ttciiiiet 5ijnfaftebebo?beten/ toenfebte <©?abe <£b*
fullen te behooren. Ontbieden daerom en bevelen on- facb en 3ijn b?oebet «02abe 53oöan goeïïe betgeljj^
fen lieven en getrouwen Hof-prefidenten,en luyden van 'ttnge t'famen. ^ectocb gjuliuiS gaf bao?anttooo?be:
onfèn Tecreten en groten rade, CantTelaer, en luyden bat bp <©2aef Cöfatt boo? ontfcbulbicb bielt/ ban
van onTen voorTz rade in Gelderland verordent , en al- bat öp t'anbeten tijben ben ^cpfet ifêatimiUano
len anderen onlen Amptluyden, Rich teren , Officieren, geremonfitcett (jabbe/ bat be ,Spangaetben en jptan*
Jufticieren ? en onderdanen onTes voorTz Vorftendoms fopfen baet na teaebten ombenöijnenbe €emfete
Gelre en Graeffchaps Zutphen , die dit aengaen Tal, dat flupten / en ïjen Cöeut-iFucfïen een b^il op ben

i'y ,defe
onfe tegenwoordige
pardon,
Te
declaratie
, ordonnantie gratie,
, en caflatie
, opvergirfenifdie conditie en in der voegen en manieren boven verhaelt, bewaren, obferveren , en behouden, eeuwelijk en onverbrekelijk, fbnder daer tegens te doen noch te laten gefchieden, nu noch in toekomende tijden , eenich hinder, letfel, of moeyenifTe ter contrarien, niet tegenftaende eenige wetten, ftatuyten, privilegiën, coftuymenen gebruyk ter contrarien , want ons alfo gelieft.
En op dat defe fake vaft gedurig en geftadig blijve ten
eeuwigen dage , hebben wy ons fegel hier aen doen
hangen, behouden in andere faken ons recht , en een
yegelijk 't zijne in allen. Gegeven te Beveren , inde
maend van Februario, in'tjaeronsHeeren 1585. van
onfe rijken, Spangien, Sicilien het 30. en van Napels
het 31. en was geparapheert, Pameie ut. Opdeplijke
ftond, by den fionink in zijnen rade , en noch lager , Vtrrcyktn. Onder was een groot fegel van groenen waflche,
met eenen aenhangenden fleert van goutdraet en fwarte zijde.
©erbUQO
toair m

rv €n le«tm 5?cDmatij bt^t ©ctbugo een inbalin
*^
©Jtcfianb/mct7oo. boetbolb/ en 200.
&litfUnb
/
tot j»)n
en iirftonubc bc tehe tot ^cbotet!25Htum/peetben
maet
wette met frtjabc boo2 be folbaten
in leggenbe af;
getoben/ en eentge boben aftet baet
latenbe/ namen be
Sïffi ^LP ^nn M«* eltnabungatntfoen
qctcohhf
n. ^ JMeft
3ün baet tegens
n bi M -me geballcn/ en ^bibaten
bjanben baet be meefle
linnen/ 'ban Btccbupfen af tot Gaffelt toe/ om baV
fe ontoiutg toaten be tontttbutien te betalen* "®m

nettfe te fetten/ bocb DP toifl met boe <0?abe€b*
facb te balpen foube 5ijn/ mant be CÖeut-iputflen
fouben ficö niet Itcbtelijb tegen be ^oUanbettf en
EelanbetiS baet inlaten gebmpbentematet: ^Daec
bjasf in bcü leflen geljoubencn murbaebgettacteett
ban be type feplame op ^pangien en #o?tugael/
en baet toe eenen^bmitaettecottftitueten/ban be
Cbeuc-ifutfienen ^tenben ïjabben betblaettbatbe
boften te gtoot fouben toefen om te b?agen / bat toag
baet bp gebleben/ motbt bat bp bentijbenoebbo?^
beten/ mant iyzt bp ttoee/b?p of biet 5putflen niet
(lont / maet bp ben tijte. Santgrabe a^illemis
anttooo?be toaö / bat ïp mei toilbe bat boo?taen
in alle beftoaringen moebte toetben boo?fien / en
bat alle 02bentlpe mibbelen bp bet banb genomen
toetben/ maet battet geen toetbtoaö ban een/ ttoee/
of meet ^tenben beö % «öbö/ betoijlebepbe btijgenbc beien elt ben bo?beelfoeben/ fo battet bannobe toaö bat alles met gemene etpebitiete mlitmz
ban fo bele €mben alleen te boen flonbe / mofl f^ met
be ^ee-fleben ^am&utg en anbetegoebccojtefpon'
bentie bouben / en toijbetö aen ben &oninfe ban ^enematben betfoeben / en bp be föepfetlö&e iBajeflept
00b betfoeben bat Ut op ben naeflen förjt-&ag/ be
ïlijt-genoten toilbe betoilligen/ bat ttoee maenben
baet toe geünipbt moebte toetben / 3ün *. <0. toilbe
bem getoillicb als anbete ^tenben laten binben/ bocb
batmen 3ünais eenloffelöbet ïlijt-flant toel inaebt
foube nemen/ toattot5ijneepgen/ 3üne pofletiteptet
toelbaett en libettept foube bienen : <$ijn Jp. <0. beeft
00b niet gaetne ge&oo?t be onb?ebe en oneenigjieib
tuf*
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ö2óctrercn/ en toenfeftet ban ben Tfytz*
re beo' b2CDeg / ü?pber berten tot beeb2accljlijuee eenigöcpö/ alfo ten beften toebcrom opgeeetljt en onber*
fjouben mocute toerben. 2ül$ ban <©oct02 itëuller
b'eene en b'anbcrc
anttooo2bebp
anbete
baflaene
5?uf(fcn ftonöe
beftomen/
tébp met alle 3tjnbefcljept
acn be ïsepfïrlijHe HÉiajeflept geeepil/ en beeft een
fupplicatie aen ben felbenobcrgegcbcn/ baeeopljem
U002 3ijne lEajeffcptë rappo2teue 3©.©ario boo2 ant*
tooo2t tö gegeben: ^at 3üne flBajeflept alles gele*
CFoi.70
fen baboe/ banöatteteene gemeene Sijrtoerfttoaoy
en niet en (lont aen eenige b2ie of bier ©o?flen betote
uginge: baeroin motbt DP aen ben anberen flenben
befafte ooft boen toeten/ om goebe mibbelen tebtnben/ 3ijne iBajeflept foube bk$ niettemin een open
manbaet tegen be b2pbupterg (fofjabbe<82abe bee
Staten oo2locf)fcbepcn op be €cmfe en bie ban ©ter*
bont ncnoemt ) uptgeben. |Bet fuift bcftDm i$ T$oc*
t02 jïïuller toebcrom na ben 4B2abe bertroftften. ^en
ïDJOfltot €mben <0cco jffriefe genaemt/ Ijabbenin
gfanuarioop eentoocnfbacö i6.uptgetoeeften<£52oe*
«5?abebannjnökT^/ ^ncr onöec gjoofl bancieef/ gerent Ca*
£Km ***/ «Seert^mit toasv uptCmben en <02aef€b*
beten bertreftften / fonbee Dem b'002*
faerttfbanjurifbictie
ftet
öirD. panp* fafte
bien te toillen ontbeftften. <®c <02abe €bfaet
iWft ficb b2u partnbiggetoontenetujfteöo2locl)fcbe
pen boen toeniften onber p2etert ban beö |$. föijrflroom en kanoen te beb2pen/ enbatcenpeber of en
aen op €mbenfoube mogen repfen en Ijanbelen / boel)
anbere lepbcnt upt bat bet toas om alle be ^panfe en
malcontentife fleben te fptjfen en be felbe een open
Jjabentefjouben.
ü|et manbaet
toelft be€bfar
&epfeeltjfte
IBajeflept bö02
begeren
ban ben 't<©2abe
ban Cmbeniietiipt*
gaen/ toaglupbenbealbuö':
©e?
WY
Rudolph van Gods genaden Rooms Keyfer,
Roomfen
altijd vermeerder des ÏUjx, &c* doen allen en
ftepfecjg
roanaaet/ een yeder Overften , Hooft-bevelhebberen en Crijchftegen Die luyden , ook uytleggeren , fchepen , fcheepfwachteren , ftuurluyden,en in 't gemeen allen anderen Crijchf-

» watnamen de felve hebben mogen , en wie het
aengaen mach , fo fich te defer tijd om de ftad Emden en op den Eemftroom, ook onfer en des heyligen
Rjjx Graeffchap Ooft-Vriefland , te water en te lande
mgelegert, ophouden en verfamelt hebben , met delen onfen openen brieven te weten. Nadien wy geloofweerdig onderricht zijn , wat maten over een tijt lange
in des Rijx naeftgefetene Stenden en Onderdanen van
beyde krijgende delen in den Nederlandfen Provin, tien , in velen wegen hooch en merklijken befwaert
en uytgetogen zijn geworden etlijke uyt u-lieden,
en fonderling de gene die fich op de Staten in Holland
en Zeland beroepen, fich tegen onferen des heyligen Rijx Graeffchap Ooft - Vriefland , ender, felver
inwoonderen tot Emden 5 en anderen oorden niet alleen alderley verdrukkingen , verfluytinge des Rijx en
Eemftrooms vernemen laten , maer ook inder daed

te^nt«/v
tn in öe
ftöantfe
<©mbom
4i$titf»
ïupoen.

felfs en in 't werk fo wijt vertonen , dat fy ongeacht
veelvoudig, fo wel der Kreyfch als ook des Edelen onfer en des Rijx-lieven getrouwen Edzar Grave
van Ooft - Vrieflands felfs goede vermaning en verfoekinge, tegen alle recht en Rijx-ordeninge , de arme
onderdanen met vyandlijken uyt en overvallen, brand,
vanging , fpanning , rantfoeninge , brandfehatten ,
moorden , roven en branden , vyantlik , en op befwaerlichfte der maten aengrijpen , dat nu meer geen
eerlijker man meer op den lande noch in zijnen huyfe
feker zijn kan, fonder altijds ingevaerlijfs en levens
te moeten ftaen , na dien ook gyluyden die krijge den
partyen , eerft onlanx met haren legeren haer na by
der ftad Emden gerukt , en de Hollanders en Zelanders de Eemftroom , en vrye navigatie en hanteringe , door etlijke uytleggers en oorlochfchepen
gants en gaer gefloten , en daer door veroorfaekt
dat alle waren en viftualien in eenen onverdraechlijken opflach en verduringe , in den omleggende
kreytfen en landen zijn geraekt, en beyden overigheden en onderdanen in ander wege alderley hooch, befwaerlijke ongelegentheden toeftaen. Nadien dan
alfulke vertelde en door uwe voorgenomene handelinIII. Deel. II. Stuk.

ge in allen rechten , fo wel onfer en dw heyligen
Rijxconftitutien, ordeningen en affcheyden ernftlijken verboden, enonsKeyferlijkeamptswegentoete
hen en toe te laten genens wegens en gebeurt : Daerom
fo bevelen wyute famen en elk by fonder uyt Keyferlijke Majefteyts macht, ernftlijk gebiedende en willen
dat gy van ftonden aen, fo hacft u defe onfe Key ferlijke
brief overgelevert of wetenlijk gemaekt werde, niet
alleen van het voorgenoemde Graeffchap van OoftVriefland en in'tgemeyn allen anderen onfen en des
heyligen Rijx aenhorenden landen, heerlikheden *
grond en bodem, fonder yemandts befwaringe, fchaden
en beleydingen , vertrekken : maer ook dat genigedat
gy en uwe toegedane der overigheden en onderdanen
der felver oorden te water of te lande geweldig afgedrongen en ontwendet,gantfelijk reftitueert , de gevangene fonder eenig rantfoen los laet , en u voortaen alle
en des Rijx gebiet, ftroom en overigheid gantfeliik
onthouden en abftineren , alfo lief als gy en yeder van u
onfer hoochfte ongenade , en daer toe de ftraf, fo in onferen en des heyligen Rijx land vrede begrepen is, te
vermijden : Neven dien } dat wy ook op den onverfienen val uwers ongehoorfamen albereyts beveling en
verordening gedaen , tegen den wederfpannigen , dat
genige voor te nemen en te handelen wat onfer en des
heyligen Rijx ordeninge met brengen , en tot afdrij vinge eenes fuiken vermetenlijke wreventlijken voornemens fich gebeuret en van noden is , waer nagy u te
rechten , en voor felfs fchaden te verhoeden wetet , en
wy menen dit ernftichlijk. Gegeven op onfen Koninglijken ilotPraga den dertienden Aprilis, Anno 1 585.
onfes Rijx , dat Roomfe in 't tiende , des Ungerfe in 't
dertiende, en des Bohemifen ook in 't tiende jare,en was
ondertekent Rudolf, en was geparapheert , V. S. Viheufer^ leger ftont,^ mandatum facr<e Cafarea Ma/efiatisj?rop-ium,en was ondertekent. *A. Erftcnberger.
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D<£ Koomfe CatDolijfee bodeeen bec flab ban<©p?oei:
l^immegen Ijebben omtrent befen tijböaecbec-bmnen
tïouten becfodjt om een ttetfteteftebben/ enacfjtec^'^T
bolgenbe bet: celtgion$f-b2ebe/HSifre te mogen boen: Stic.
^e <0?abe ban 0ïmt$ alss ttabtljonbec ban aöelbec^ lanti.
lanb/nam öiec boo? oo?fafte/ om boben be 300. fol*
baten en 200. cuptecsf/ \ik albaee in gaenifoen lagen/
nocfjmeetbolftjsf ijatt in te brengen en be flab booibe
geunieecbe p^obintien te becfefteeen/ 't toelftbeCa^
tïjolijfte berjlacnbe en baer ban getoaerfcljout toefen*
be/ Debben 't felbe niettoiilenUjben/ Doubenbebaec
tegenïjetfcDecpe
toatfjte/
anbecenoprupenbe
om
CeijcDobollt
baec b'een
upt teben
b2ijben
/ feggenbe bat=
fe begeeiben neuteaeï te fitten op betoijfe ban bie ban
$ ^ectogenbofTelje/ tnt met gaen gaenifoen toacen
bef toaert / maec Ijatt tfab felbe betoaerben. ^©e boo?^
naemfte ban befe belöamerö toarenJBillem^oo^
nift / San <02ootffeft / gian Caniö / gan ban 3®ee£/
mvk JBijntge^/ 3lbam en jFeancljopö ban %te^
een/ mmlt 3^ijl/ ^enriftbanBalftenbuvcl)/§an
<©^aeft/ 25eeent feec&bof/ en eenige anbere -, t®z
<5?abe ban UBeuc^ baee binnen geftomen 3ünbe/
fienbe bat (jp 51J11 boou?nemen niet ftonbe toïü?en*
gen/ namboo? öem eenige ban bemeeftebeluamectf
upt t^Hitit te boenfetten/ enalfoljemepiucliiömee^
(iec te maften: maec be opuoerige eenige bagen in 't
getoeec blijbenbc en b'anbee opcoftftenênbc/ 3i)n fo
jïerftgetoeeft/ bat Op niet ftonbenocftbojfreuptccclj^
ten/ en toatf felfief ingcootperijftel3ünölüfsi/ toant
ttoee molenaecö op bem affegoten/ maec en tcefte
niet/ fo ooft ttoee anbere bo?geren bcm ineenben te
boojfïeeften/ boeïj toel gctoapent^ijnbcengingeniet
booj: (€en lefïen ïjebben fp op fefteeen mo2gen(iout
battec een bcnbel b02geren be toacDtbabbe/ baecbe
opcoeeigen fjacc op betrouben / baren beraemben acn^
flatb tetoerft gcjtelt/ roepenbe/ bat be <02abcban
l^eurö nocb meerfolbatentoilbeinbe(tabb2engcn/
cnbatbe folbatenbetfabtoiïbenplonberen/ Dierbooj
ftregen fp belc b02geeen/ i)k niet beter toijlcn/ op
ljaer3ijbe/ b'anbere b02gercnbaerfpmnlrontoenop
babben joegen fp in be fterlt/tot bat baren aenffatfj bolb2acljt toaö en fp metier toaren: be muteren baer bin^
nen 3ijnbe ftonben bermitö be beclftcib ber neffoten fte^
tenen geen toeere Wiitu: be papijlige bÓ2geien na*
men öet gefcbut-Dwp^ enbemerfttin/ Dielbenbefol*
25 bb z
baten
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Het twintichftc Boek ,
voorfchreven ftad by den felven vertrokkene of uytge-

m& m tuptctcu toortli«tatiï»rcii/ namenfcïjenge; feyde, of andere geweeft hebbende in dienft van zijne

Majefteyt ,eu gevolcht hare partye zijn befchadicht,
geinjuricert of anderfins geintereffeert geweeft aen
hunne perfonen of goeden , in fuiken verftande , dat
m tren ïïaeö / en öcbUcn eemrje goetïjettt> d'een den anderen daer af, en alle gene des daer aen de«e %itm\ fjeptontsect / en ö'cp*jcnaci# tcc tfaö umrjc; pendeert niet en fal mogen doen eenig vervolg, verwijt,
öotijenna of achterdeel , noch tonen eenige verbittertheid met
c tjefïclt/fpMö
in rjebangemflf
fit/" öe pseïrifcamentartfn
pöen
toerlu
lieten
/
woorden of met werken: maer met malkanderen houcnontf
ajeem
netei
ücutracl binten/ en te ftaö felue fonöeuoacmfoen
den en voeden alle goede vruntfehap en correfpondentie.
iiacc
na
öacc
tijöis
iö
toepn
Heeft atëfn 3Mlaert g&emmel/
wen en/
ts'orf)enwm
ren ;nwlü
fcetaanoenntt
) 3. Dat mits den voorfz perdon, en vergeting, de
atDUlem T>o<:m&/ 3©tüem ^eiïeu / (£i)coöo?um voorfz van Nimmegen , en allen anderen daer onder reforterende, hen fullen wederom begeven, gelijk fy doen
mitfdefen , onder de autoriteyt en onderdanigheid van
bAiiWamw/ bcrfocfienöe niet flemtercconoiKccn/ zijne Majefteyt als Hertoge vanGclre, enGravevan
'tto'm fp öoo? nneïcefftc toanöèn^eereban$&au!te* Zutphen,om geregeert te worden als voor date van depe<nte/ oenoecOfacm na ïjaren Mie toerftceaen/
fe troublen en beroerten , volgens de rechten , privileöen i$i36p#&/ opöefeconöitten:
giën, traétaten, coftuymen , en herkomen van der felver
ftad
en
Furftendoms Gelre , en Graeffchaps Zutphen ,
^i-actaet
eefteren, Schepenen,Raed,en Mee- en merkelijk het traftaet van Venlo , met de nagevolgBurgem
de
ALfo
gcmaelit
fters van Sc. Nicolaes gilde,reprefenterende het licbpDic Dan
de accoorden, en confirmatien en andere vryheden,
haem van de ftad van Nimmegen, na dat fy hebben uytJiimme»
prerogativen en gerechtigheden der voorfz ftad en in«en/ uier
lel- gefetenen van dien competerende , de welke zijne
derpenbinnen
erige
d'opro
en
,
oen
garnif
en
het
gedrev
len jpüfn* ver ftad zijnde , hebben met den Heere van Haulte
H. in den name als boven confirmeert en bevefticht van
mvanBe
Alert
d
Jonker
ooghei
zijneH
33 Öma ne gronden aen
nieus , voor fo vele des nodig fy , fonder daer van eeniat ' mei tegenwoordig Burgemeefter , Jonker Willem van
ge uyt tefonderen of te referveren , omdietegebruyDirk
unden,
aetfvr
,en
VVemsR
eps
Doomik
Jakob~
vanHa
en Willem van Seller , Meefters van den voorfz Sc. Ni- ken en genieten, gelijk fy voor date van de voorfz beroerte hebben gedaen of louden hebben mogen doen.
colaes gilde , Meefter Otto Hertius Licentiaet m den
4. En alfo die van Nimmegen (volgende hen te kenrechten , er Meefter Johan van den Have Secretarius ,
hunne gedeputeerden , met genoechtame macht en aunen geven ) in 't gebruyk van henne privilegiën en gerechtighedenen
, merkelijk van de exemptienvan de
toiifstie om te traefceren , maken en befluyten hunne retollen
op
de
waterftromen
van herwaerrs over verconciliatie met de C-Ma*. hunnen overften en natuerlijfcheyden
beletfelen,
en
oppofitien
tot noch toe zijn aen
ken Heere eq Prince , So zijn defe na mondelinge vergedaen
geweeft
,
daer
uyt
vele
mifverftanden
, queftien
toningen van hunne laft ofcommiilie, en prefentatien
en
proceflen
gerefen
zijn,
eenfdeels
noch
hangende
onvanden gefchrifte, inhoudende de poin&en en articulentotde voorfz reconciliatie dienende , communica- beflicht, fo in den fecreten rade , mitfgaders den rade
tienen famenfprekinge tot verfcheydenreyfendaerop van Holland , Uytrecht en elders , tot groot achterdeel van de voorfchreven ftad , burgeren en ingefenagevolcht en gehouden, uyt bevel van de fel ve zijne
tenen
der felver, dat zijne H. belooft, datfohaeftals
Hoogheid , met den voorfz Heere van Haultepenne>
door de reduótie of pacificatie van de landen mogelijk
nt' Richardot ,ten Secretaris Garnier
, ten
Prefide
by
weneur
n
fen van Jonk. Robber van Lijnde Gouver
van fal zijn, fy felve in name van zijne Majefteyt van de
Franchimont , ten lèften met malkanderen overkomen voorfz differenten en procefièn fal kenniffe nemen, of ia
en verdragen op de poin&en , articulen en conditen hier den fecreten rade doen nemen > en d'lèlve tot dien eynde evorieren, om fommierlijk , en fonder forme of figu'
re van procefièn getermineert of daer in gedaen te wornavolgende:
den na behoren, op dat de voorfz van Nimmegen des
1 . In den eertien zijne Hoogheid lovende en prijfendegrotelijk de deugdelijke reiolutie van de voorfz van te eer engevoechlijker foude mogen blijven, of wederom keien tot hunne gerechticheden , poffeifie en
Nimmegen,
van dat
de wapenen
men,
om wederom
in tefy'brengen
, de hebben
eere van aengenoGod , en gebruyk der felver, als zijnde de meyninge van de
van ons heylige oude CathoHjke Apoftolijke Roomfe voorfz Majefteyt hun defelve geenfins te krenken en
religie, en hun wederom begeven onder de onderdanig- verminderen, dan eer te vermeerderen.
5. Dat fy fullen remitteren en afgaen gelijk fy dat
heid van hare Souverainen en wettigen Heere en Kodoen
mitfdefen alle aliantien, liguen, verbonden, confenink, en hen begeerende te betonen het genoegen die
deratien,
en unien, fo onder hen felve als met inlandfe
fy daer af heeft , en den dank die fy hen daer af is wetende, heeft in den naem Van zijne Mar. fo wel den lig— of buytenlandfe Heeren , Staten of Republiquen tot
haem der ftad van Nimmegen , als alle de burgers en in- achterdeel van zijne Majefteyt gemaektof aengegaen.
6. Dat om te verlichten en vertrooften de fcbamele
gefetenen van dien , mitfgaders de gene daer onder zijn
reforterende, geaccordeert pardon en vergetinge ab- gemeynte fo lange jaren zijnde verdrukt en geoppreffolut en generael van alle faulten, crimen, mifdaden, ex- feert geweeft , en d'felve te geven middel om haren
cefTen, ongeregeltheden en misbruy ken , die fy gedu- adem te verhalen , alleimpofitien, exa&ien, fchattinrende defe troublen , en beroerten hebben gecommit- gen , alle generale en particuliere middelen duerende
teert, fonder eenige uyt te nemen, al warent ook -Cri- óeCe troublen opgeftelt , fullen zijn en blijven gecafmina l<tf<* 'majefh'atb , hoedanig die ook zijn mochten, feert, dood en te niet gedaen , fonder d'felve te mogen
en waer van de memorie dood en tot niet blijven fal, wederom opbrengen of in 't werk ftellen, dan met ad(F01.8.) als van faken die noyt gefchiet noch gebeurt zijn, met vijs , wille en confente van den genen die van outs daer
exprefle interfii&iè en verbod aen alle Procureurs Ge- in fchuldig zijn te confenteren.
neraels, Jufticiers, Officiers, en alle andere, van daer
7. Behoudelijk nochtans dat de voorfz van Nimmeafegeene vermaen ofvervolgtedoen, of anderfins ter
gen tot betalinge van hunne renten en andere wettige
oorfake voorfz- den voorfchreven van Nimmegen of laften en fchulden, enbefonder om te onderhouden het
yetnande van hen, eenig verwijt, onderfoek, turba- garnifoen en fchepen van oorloge dis hun van node zijn,
tie, hinder of fchade te doen, in wat manieren, of on- daer van hier onder fal worden vermaent , fullen mogen
der wat deidel dat het fy , op peyne dat de contraven- lichten en ontfangen 't gene fy hebben gelicht en ontteurs en overtreders gepunieert en geftraft fullen werfangentot noch toe', op de goeden en koopmanfehapden alsperturbateurs van de gemeyne ruftc.
pen pafTerende de voorfz ftad, op en nederwaerts dere2.. Verklarende zijneHoogheid uytdrukkelijkhare viere
van de Wale , fonder dat van node fy hier toe te
meynmge te zijn, dat onder de felve articulen fullen
hebben eenig ander of nieu odtroy, dan alleen dit tezijn begrepen alle perfönëh van wat qualiteyt d'felve
tra&aet, en dit voor den tijd van fës maenouden mogen zijn , fo wel de gene die gen hebben ver den , op den genwoordig
laft van daer af te doen rekeninge voor
«^tL;F( Tni!in Z1Jn,uyt tegaenmetbilletten, jden genen die daer toe van zijne Majefteyts wegen fulgcdurende dele troublen , als die gene die binnen der jlen worden geordonneert. >
> y
B

8. Dat
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8. Dat de voorfz ftad niet fal worden befwaert of
den, of ook om d'felve hunne
goederen te doen reontfangen
belaft by of met eenig garnifoen, dan als en voor fb veel geeren, adminiftreren en
committeren en
als den nood van der ftad fuik fal vereyfchen , met ke peifonen als fy daer toe fullen by , of met fiilmachtigen.
voorgaende communicatie en bewilliging van de ma13. En alfo die van Nimmegen fouden grootlijks
giftraet, zijnde zijn H.te vreden dat d'felve ftad voor
delen tijd worde bewaert by den foldaten airede ge- mogen geinterefleert zijn ter fake van hunne kooplicht byden Mag:ftraet , welverftaende dat fy fullen manfchappen, fchulden, en andere goederen , diefy
den eed vernieuwen in handen van de heere van Haul- hebben onder die van Holland en andere blijvende
tepenne,van te wefen houw en getrouwe aen zijne Ma- in vyandfchap, zijne Hoogheid komende hier namaels met den felven te tradteren , fal 't felve doen
jefteyt en onderdanig
hun fal
tendienfte
van de felve't gene
fekerheid
en worden
welvaert bevolen
van de op conditien , dat die van Nimmegen fullen worden
voorfz ftad.
fchadeloos gehouden en wederom geftelt in hunne
9. Dat alle vonniflèn, procedueren, en aéten van ju14. En allo den voorfz van Nimmegen zijn in
ftitie gegeven en gedaen by de voorgaende magiftragoeden.
ten tufjchen de gene die tegenwoordig zijn ge weeft of denjare 1571. by die van Dordrecht afgenomen verhunne jurifdidie hebben geadvoyeert, fullen van weer- fcheyde rhijnfe wijnen en andere goeden contrarie
den zijn en blijven, behoudelijk de gecondemneer de en in prejuditie van ftapelrecht , daer van fy tot noch
of geintereflèerde bun beklag en beroep fullen mogen toe egeen reftitutie hebben konnen bekomen , zijdoen by wege van appel of anderfins daer en alfo fy
ne H. gelooft dat fo geringe de voorfz ftad van Dordrecht fal zijn gereduceert , fy fal den voorfz van
fullen vinden te behoren, den welken fonder fwarigheid de cjaufulen en benefitien van relief fullen worNimmegen, aengaende d'felve pretenfien doen hebden vergunt en geaccordeert.
ben goed , kort en overtogen recht en adminiftratie
10. Dat zijne Majefteyt wederom fal komen in van juftitie in den voorfz fecreten rade, by wege van
hare domeynen, gelijk ook wederom fullen treden in evocatie of anderfins.
15. Dat zijne Majefteyt niet fal gedogen in de plaetalle hare goeden, alle prelaten, collegien, kapittefen van hare jurifdiótie en autoriteyt, eenige arrelen ,kloofters , hofpitalen , gods en gafthuyfèn , en alle andere peifonen gevolcht hebbende, de zijde van ften , executien of reprefialien tegens de perfönen of
zijne Majefteid , of hun vertrokken in neutrale lan- goeden van die Van Nimmegen , onder dekfel van
den ,om defelve alom daer fy de felve fullen vinden te fchulden , ten lafte van de generaliteyt of van den
mogen vendicieeren en daer van volkomelij ken vrye- Furft. Gelre en Gr. Zutphen gemaekt en gecontraclijk te genieten als van tevoren, alwaertookfo dat teert , gedurende defe troublen » en infgelijks verd'felve verkocht of gealieneert waren : Maer belan- foeken de K. Majefteyt mitfgaders de nageburen ,
gende de vruchten en in komen van de onroerlijke goe- Forften, Princen, en fteden, dat fy onder haer rederen en huuringe van huyfen ontfangen , verftrekten fort en gebiede niet willen lijden of toelaten gegeemployeert by lafte en autoriteyt van de Staten of
lijke arreften, onder 't dekfel van de voorfz fchulvan de magiftraten , en fal daer af egeen reftitutie moden , om niet te verhinderen of te beletten de vrygen geey fcht worden , ten ware van particuliere per- heid van de entrecourfle van commercie en koopfönendie
, daer aen of mede hun profijt foude mogen mans handel.
16. En op de interceftïe van die van Nimmegen
gedaen hebben.
11. En van gelijken fullen ook de burgeren en inge- heeft zijn H. belooft , dat fo geringe fy fal wefen
letenen van Nimmegen, hunne weduwen of erfge- met de raden ter plaetfen van hare refidentie, fy fal doen
namen ,mitfgaders alle geeftlijke perfönen Weder- examineren de faken van die van Zutphen , om daer op
om komen en treden in de pofleftie en gebruykvan te nemen alfo gunftelijke refolutie of affcheytalft moalle hunne goeden waer die gelegen fouden mogen
gelijk falzijn om doen, fo wel aengaende de reftitutie
zijn, niet tegenftaende eenige faiffiflementen , ver- van hunne privilegiën als alle andere faken , belangende de rufte en welvaert der felver ftad.
kopingen ,alienatien of andere difpofitien ter contrarie fonder
,
daer toe te dorven hebben of verfoe1 7. So infgelijks ook zijne Hoogheid in erkentenifle
ken main-levee of ander befchey t dan dit tegenwoor- van het goed devoir en ofticien by die van Nimmegen
voorfz gedaen tot hanthoudinge van de Catholijke redig tradïaet.
ligie en onderdanigheid van zijne Majefteyt, fo by de
12. En alfo zijne Hoogheid wel onderricht zijnde van de godfalige meyninge van zijne Majefteyt lefteentreprinfe als in denjare 1566. metuytdrijvinge
die niet en begeert noch de goeden , noch bederfre- van de gene die waren van contrarie opinie, diemen
nifle van hare onderfaten, maer veel eer derufteen noemde of pretendeerde de gereformeerde, fal intercéderen, of middelertijd aen zijne Majefteyt datin-(f0].9.)
vertrooftinge van de felve, wel hadde te rreden geweeft te accorderen fekeren redelijken tijd , aen den dien fy verfoeken eenige nieuwe privilegiën of funft yet
genen die niet fouden willen leven in de exercitie anders , fy fullen worden gefavorifeert en gebenefiof de oerFeninge van onfe heylige religie» om daer cieert in alle het gene dat de reden en billigheid fal conform en gelijk zijn , en niet te mm , van als nu accoren tuften hun te beraden en refofveren of fy hun fouderendeby
, proviiie en op 't wel behagen van zijne
den willen bekeren dan niet, en dat d' voorfz gedeputeerden verklaert hebben niet geautorifeert te zijn, Majefteyt, devryheid by hen verfocht van niet te derven of gehouden te zijn hunne goeden of koopmanom dien aengaende teaenveerdenof hun te laten gefeggen met eenigen fekeren en gelimiteerden tijd , fchappen tot Dordrecht voorfz t'ontladen of vcrftapeo£ in dit ftuk te mogen verauderen en te buyten len, het fy dat d'felve komen van boven of van benegaen hare inftru&ie : So , ift dat het felve poindT:
den, om te palieren de felve ftad op wat bodem of fcheis en wort uytgeftelt , ter tijd en wijlen toe dat de pen d'felve fouden mogen geladen zijn 5 en ook mitfgaders op wat plaetfen , of waer ook die geloft lullen
gedeputeerde fullen daer op hebben gecommuniceert met den burgemeefteren , fchepenen, raed en mogen worden.
18. Van gelijken fal zijn Hoogheid promptelijk
andere van de voorfz ftad, welverftaende dat fy fullen gehouden zijn dien aengaende hunne vertho- doen flechten en afwerpen het fort of de fchantie nieuningen te doen binnen drie maenden, anderfins en welijk gemaekt tot Millingen , en daer en boven de
by gebrek van dien fal den voorfz tijd zijn en blij- huyfen rontfom die voorfz ftad leggende , te ontlaften
ven van twee gehele jaren durende , den welken van garnifoenen , fo geringe de frontieren allen wefen
fullen alle burgers en inwoonders aldaer mogen con- verfeekert , of datmen by advijfe van den Heere van
tinueren hun refidentie fonder onderfocht te wor- Haultepenne en andere fulks fal bevinden te behoren.
19. Dat in defen tradtaet fullen worden ontfangen,
den, mitsaldaer levende vredelijk, en fonder fchandale, om alfdan indien fy niet wilden leven Catho- om den effecT: van dien te genieten d'andere fteden , calique, hun te mogen vertrekken buyten 's lands daer 't fteelen , en fterke plaetfen van den Furftendomme Gelhun believen fal, met volkomen geniet en gebruyk re en Graeffehap Zutphen , die daer in fouden begeren te komen, en het felve genieten binnen fes weken
van alle hare goeden , om van de felve te difponeren , die op te dragen , verkopen , of verteren na na de publicatie van defen , daer van de voorfz van
dat hen fal goed dunken , of fy fullen geraetfaem vin- Nimmegen fullen térftont aen de felve infinuatie doen s
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van Nimmegen daer af te doen hebban patenten on- batmenbe fteben bol gamifoenen Iepbe/ en be platte
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der den naem en fegel van zijne Majeftey t van
den Ra- njbmoft bolgen/ batmen geen mibbel foubebebben
andere
en
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Beverenden 15. Aprilis 1585. ftilo novo, en wason- en foepnteliju baer na laten fitten pzonnen/ niet al*
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bo / in bPtoefen be0 Deeren D. van Haultepenne voorfz belegert ftabbc/ fjebben fpbenfonber anngetonbinen^ £$*■
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ben- ï®z feïjippers* Ut Det met bie ban be religie al* fcDat bau goeben/ paerben en gelb gerooft ïjabben/
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teert bat bc Staten in alber öacfle upt 22>2abanb 600.
paetben / en 1000. boctftnertjten ontboben öabbert/
gelijft fu ooft ont cenifj boift aen <02abe 3©tUem Hobc*
top ban $aflau fjefonben Dabben. <öp DefenacnroofDen
tocht 5ünfe fo ftout getoeefï/ Datfc quanten
bogen boom/ en bpbehlc?ubuptenDcbJitteb20iitoen
poo?tcban umxetijt/ en cunben feftcre bojgecenban
yptrccïit na? boei) Die ontguament notfj/ in 't optréftften HacöcnfpUKl^Dupfenaeniyant/ tot ^mteinacteufbijft.
wiuvm* ©en b2penttointicl)|ten npiïlig iö öc ftabTjoubcr
se wan ban üptcccljt / De leeee ban ©illecss tot mmèrflfowt
'En'8et,0J' genomen/ en DeganDcren Daecöö 31511 albaer upttcr
852?"
foojr. tfa&
ren. Sdept *6.b02gerg tóe CatDolp en fufpecttoa^
ÏD002 bcfe en meer anbere aenfïageit / öte boo? Iatfc
banbenp2ince ban ©acmatetoerftegefMttoerDen/
Ijeeft typ oe Staten aen allen 3ijbc fo beletocrftsge*
geben / öat fp ijacr boojnemen om De cebiere te beb2i>
Den/ en SCnttoerpen te ontfetten/ fo biel ntctDcbucn
feonnen b02bcren alst fp toel gaernc Dabben bullen
Doen, TBi Staten Dabben ooft D002 Den<02abeban
ïgoDenlo gepooebt ont De (tab ban buffel/ Die fcer be;
nanttoaö te 3lanDe tebictualieren/ fp Dabben al fe
met baer cenige p20bifie/ ntacr met grote ftoaricDept
binnen geftregen/ macr als omtcent ïjctiaetfle ban
3&obcmber baer een Deel toagenen met ft02en en anber
bictuaiie binnen toatfgeb20cöt/ enbatbefclbetoagc;
nen gelaDen met (Capifierpe en anbere Danttoerften
met alberDanbe CoopmanfcDap baer upt geboert
toerbe/ 5ijn p ban parmabolftobccbaUen/entoer~'
Den alle geftregen/ Doel) De toagenKeben De fïrengen affnijbenbe ontquament meeft alle met De pacrben.
a oi 10 ) ^cn elfden flBecrt i$ De <02abe ban ^oïjenlo met
negen of tien Co^netten paerDcn ban 25ergen op
Stoom gcrcDen/ en meenbemetDetSfinttocrpfebolft
bacrbp/ DeflaDban TOifrel met getoelt te bictuaiieeen/ maer Die banS&ufielgenoecD totbenupterften
noob geftomen jijnDe / en alle Dope ban ontfet berloren
Debbenbe / D002 Dien f? berftaen Dabben Dat De föoninft
ban ©janftrijft tjet aennemen ban DcfelanDen afgeffagcnftaDDe/ fo bonDcn fpraetfaemDare gefantenaen
Den $2irtce ban $armatefenDen/ enteberfoeftenof
3P tot een rebeïijft accoojt fouDen feonnen geraeften/
maerom De <©2abe ban ^foljcnlo bcrflaenDe Dat Det actoor met Die ban buffel al/ ofgenoecDfaem gcflo^
ten toas / öceft De birmalie boo? buffel gebetfineert/
binnen iBecljelen geb2acöt/ bie baer baer na nocö
cenige maenDen lange beholpen enonbcröoubenöebben / tot bat fp ten laetfïen (gelijft na bcrljaelt fal toer ben ) ooft geb2ongen 5ijn gctoo?Den öaer mebe Den
$2ince ban patma ober te gebcn.
i^et accoo2t tuffeben Den $2ince ban^arma/ en
tik ban 25?uffel gemaeftt/ toa.ö lupbenbe als? boigt.
SCttitulcn
f n tonDt«
tien/ daec
cp üu ban
2B?u|Tei
;. 1 acn
bui jöjtn*
te ba.i
i>a.ma
Jjeóbtn o*
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beu.
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Van 't Vervolg der Nederlandiè Oorlogen.

ALfo de Borgemeefteren , Schepenen , Rcntmeefteren en Raed der ftadtvan Bruflel, de Heerenen
goede mannen van den wijden Rade, en de goede mannen van de negen Natiën , refpectivelijk reprefenterende de drie leden der fel ver ftad : hebben na zijne Hoogheid gelbnden henne gedeputeerde : te weten , Heere
Nikolaes Micault, Heere vanlndevelde, Hendrik de
Bloyer } Borgemeefter , Daniel van Bombergen Schepene ,Jacob Tay e, heere van Goyke, Meefter Otto Hartius , Jan de Gaverelles , Jannen Schotte , Jannen Boge,
en Francois van Asbroek , Secretaris der voorgenoemderftadt, met Heeren Willem van Veen, en Jannen
van Malcote , Francoys Abfelons, Jehan Baptifta Houwaert, eenfamentlijk Jorifen Diertins, Adam van Senneke , Guillamme Moniers, loos van Wingen, en Nicolaes S'hagen volkomelijk geautorifeert zijnde , om henne reconciliatie met den Konink hunnen O'verften
Heere en natuerlijken Prince te tra&eren, iluytenen
arrefteren : De welke nadien fy mondelinge hunnen laft
hebben verklaert , en in handen van zijne voorgenoemde Hoocheid by ^efchrifte overgeven fekere articuler,
en daer na by be'vele der lelver tot diverfereyfengeweeft in communicatie en conferentie met denprefident Richardot, en Secretaris Garnier, op de voorfchrevcn reconciliatie :;Sijnde ter wederzijden voorgevallen
III. Deel. II. Stuk.

diverfe fwaricheden. Sijn de voorfz gedeputeerde in
den naem als boven, eyndelijk vernoecht ge weeft , met
de poincten enarticulen die zijne Hoocheyt in den name van zijne Majetleyt hen goeder tierlijk heeft gecorfenteert en geaccordeert , onder de reftrictie en in deivoegen hier na volgende.
1. In den eerften hoe wel dat alle de werelt kennelijk is, dat de exceflen en misbruyken gecomvnitteert
fo by het lichaem, als by de borgers , inwoonders en ingefetenender voorgenoemder ftad, zijn des te meer te
confiderereri) mits de qualitey t van de plaetfe , wefende
derefidentie van den Konink, en dat die by zijne Majefteytender felverfeer Edele voorfaten , fomildelijk
gebeneficieert is geweeft , en daerom wel fcherper en
rigoreufer ftraftinge fouden verdient hebben , dan eenige andere. Nochtans om te betonen de fachtmoedigneid en goedertierentheid van zijne Majefteyt , en dat
de felve wilt te boven gaen deexcelTen en offenfenvan
hare onderfaten en Vaflalen: Zijne Hoogheid volkomelijk onderricht zijnde van de goede intentie en meyninge der fel ver > en mits de fonderlinge afFeélie , die fy
heeft tot het welvaren en rulle der voorfz ftad, mitigaders het goet betrouwen , van dat die van der ielver.
ftad voortaen hen beter fullen dragen dan fy tot noch
toe hebben gedaen , en befonder in aenfien dat fy airede betonen hen leetwefen , en hen begeren te verootmoedigenAccordeert
:
hen generalijk fonder eenige
exceptie , pardon generael en eeuwige vergetinge , van
allen
crimen, mifdaden
, exceflen defe
, ongerege'thedenfaulten,
, en misbruyken
, die fy gedurende
troublen
en beroerten hebben gecommitteert , hoedanig die
zijn, fonder eenige uyt te nemen, enwaervande memorie dood en te niete blijven fal , als van faken die noyt
gefchiet noch gebeurt zijn : met exprefTe interdidie
en verbot , aen allen Procureurs generaels , Jufticiers,
Officiers , en alle andere , van daer af geen vermaen
of vervolch te doen,of anderfints ter oorfake voorfchieven , den voorfz van Brufïele , of yemanden van hen»
eenig verwijt, onderfoek, turbatie, hinder of fchade
te doen , in wat manieren of onder wat dexel dattet fy*
op pene, dat de contraventeurs , gepunieert en geftraft
fullen worden , als perturbateurs van de gemeyne
rufte.
1 . Dat de voornoemde borgers , aldaer tegenwoor^
delijken refiderende, eenfamentlijk de inwoonders,
hun aldaer gehouden hebbende , voor het eeuwich Edicl, fullen wederom komen en treden t'federt den
dach van dit traótaet , in het gebruyk van alle hunne
goeden, niet tegenftaende alle failiflementen, verkopingen ofalienatien , gedaen ter contrarien , en fonder dat hun van node fy, te verwerven maintcnue of
hantlichtinge , of ander proviiie vorder dan dit tegenwoordig traétaet.
3. Dat alle exheredatien , giften, difpofitien die
gefchieden tuflcben den levenden of ter caufe van de
dood , gedaen ten beyden zijden door hnet uyt oorfake en gedurende defe beroerten , fullen gehouden worden voor gecafleert , en van geender weerden , en alle
fucceffien van rechter linicn , gedurende den voorfz
tijd vervallen, fullen volgen de naefte en wettiger erfgenamen.
4. Datomtefchouwenconfufie, allebegonfteproceduren , en vonniflèn , gegeven by de gene die gehouden hebben den Raed in Braband , by den leenhove , Magiftraet , kamer van Uccle , en andere fubalterne gerichten , tuflchen de gene die aldaer tegenwoordig zijn geweeft , en hunne jürifdi&ie hebben geadvoyeert, fullen van weerden blijven, metdeexecutien daer uytennagevolcht, mitfgaders alle andere
decreten , oftroyen , provifien , en aden , dependerende van hunne ordinarifeantoriteyt en jurifdidie :
Welverftaende dat degecondemreerdehun fullen mogen verfien (indien 't hen goet dunkt) bywege van revifie , appellatie , reformatie, of andere ordinarifè
remedien van rechte , den welken fonder fwarigheden,
fullen verleent worden de voorfz provifien metclaufulen van relief: Gelijk ook het felve gedaen fal worden aen die van de voorgenoemde ftad , tegens de vonniffe gegeven herwaerts over : En aengaende de fêntentien die gegeven zijn bydefaulte, of contumatie »
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van d'een of dender iijde, tegensd'abfenten, degecondemneerde Rillen gehoort en geredintegreert wor-in
den ,ten minften onder het beneficie van relief,
hunne adtien en exceptien.
5. Dat de gene die eenig onderwint of handelinge
hebben gehad van penningen van de beden, impohtien, domeynen, en andere, hoedanig die zijn, niet
lullen gemolefteert of geinquieteert worden, van de
fommen en partyen , die fy fulleu bewijfen , by lafte
en ordonnantie van de voorfz Staten en Magiftraten ,
uytgereykt te hebben.
6. En hoe wel darmen geerne foudefien, dat alle
impofitien, gabellen, en exa&ien opgeftelt, en opdele troublen , fouden af en te niet
,
gelicht gedurende
gedaen worden, om d'armegemeyntetefoulageren,
en een middel te geven te mogen 1 efpireren , nochtans
fo confenteertmen hen, tot betalinge van de renten en
andere hare lallen en fchulden , dat fy lullen continueren ,de generale en particuliere middelen , en
andere tegen woordelijk loop hebbende, fonder daerom te derven lichten nieu odtroy , behoudeli jk nochtans datmen gene betalinge lal doen aen de gene die
vyanden zijn, of fullen d'oorloge continueren tegens
iijne Majefteyt, fteden en provinciën van fijne onderdanigheid: Alles fonder prejuditie vandengeprivilegeerden, ter tijd toe anders by fijne Majefteyt fal zijn
geordonneert.
7. En allo de borgeren der voorfz ftad , grotelijks
fouden mogen geintereffeert zijn, fo verre dia van
Antwerpen contifqueerden d'achterftellen , en Capitael van de renten , die fy hen fchuldig en ten achter

zijn, fo wel op 'tlichaem der felver ftad , als op particuliere perfonen, zijne Hoogheid belooft, dat, of
ib quame , dat fy geraekte te tra&eren mee die van
Antwerpen, 't felve fal wefen met fulker conditien,
dat die van Bruflel fullen worden betaelt en voldaen ,
van 't gene men hen wettelijk fal fchuldich zijn , en dat
't felve fal beforgt worden, fo wel ten refpe<5te van
alle andere blijvende vyanden , als andere goeden ,
koopmanfchappen , meublen , aftien en crediten ,
toebehorende den voorgenoemden van Bruflèle.
8. Aengaende de privilegiën en coftuymen , d'intentie van fijne Hoogheid is altijd geweeft , niet te
breken, inverteren, noch te niet te doen, de rechten
en loffelijke coftumen van den lande , maer wel eer ,
defelve te vermeerderen , tot meerder profperiteyt en
welvaert van den fel ven lande:. Maer siïjo daereenige mogen zijn , fo wel alhier, als in andere pJaetfen ,
die meer achterdelig dan voordelig zijn der gemeyne
.welvaert, fijne Hoogheid verftaet, fo wanneer men
fal kunnen gevaceren tot fodanige faken , en (fomen
feyt airede
begonft was tedoen
in 't jaervifiteren,
1 5 70. ) deen voorfz
privilegiën en coftumen,
examine-

te mogen vertrekken uyt den lande : In welken gevalle ,hun toegelaten fal worden het vry en volkomen geniet, van alle hunne goeden , om daer van te difponeren , defelve te tranfporteren , verkopen en alieneren, fo hun goet dunken fal, ofanderfinsdietedoen
regeren, adminiftreren, enontfangen, by fulke perfonen , als fy daer toe fullen willen committeren.
1 1 . Dat mits defen de voornoemde ftad , borgers en
ingefetenen fullen hun wederom ftellen onder de autoriteyt en onderdanigheid van fijne Majefteyt» dewelke defelve voortaen fal tra&eren en regeren , en fijne
hoogheid in fijnen naem, als goede en getrouwe onderfaten en vaflallen , fonder deielve te befwaren en belaften met volk van oorloge , dan fo verre den nood fulks
vereyfïchen fal: En befonder dat defen aengaende die
van Bruflel metter daed fullen bevinden , fo haeft God
de Heere fal toelaten, dat de frontiere fal meer verfekert wefen , dat fijne Hoogheid geen behagen heeft de
fteden (daer des niet nodig is) met garr.iloen te belaften, en daerentufTchen fal aldaer fuiken difcipline gehouden worden, dat de borgers egeen oorfake fullen
hebben hun des te beklagen , aengefien dat de meyninge van fijne Hoogheid is , dat die van den garnifoene met hunne foldyen en ordinarife traótementen hun
fullen moeten te vreden houden.
n. En alfb meer dan reden 19, dat de geruineerde
en afgebroken kerken , binnen de voorfz ftad worden
hermaekt, om niet te laten blijven de tegenwoordige
ignominie ten aenfien van alle de wereld : en dat nochtans daer toe de middelen als.nu voor de hand niet zijn ,
fijne Hoogheid fal daer af doen traderen met de leden
van der ftad , om te adviferen eenen redelijken voec ,
die tot minfte quetfinge en befwaernifle der voornoemder ftad, genomen en gevolgt fal worden,
1 3 . Dat fijne Majefteyt wederom fal komen in fijne
domeynen > gelijk ook wederom fullen treden in alle
henne goeden , alle prelaten , collegien , capittelen ,
kloofters , hofpitalen , Gods en gafthuyfen , en alle
andere perfonen gevolgt hebbende de fijde van fijne
Majefteyt , of hen vertrokken in neutrale landen , om
om defelve , alom daer fy die vinden , te mogen vendiceren , en daer van votkomelijk en vryelijk te genieten , als van te voren : Alwaer 't ook fo dat defelve
verkocht of gealieneert waren , behoudelijk de voorfz
particuliere perfonen , hen verhael tegens de gene daer
en alfo fy te rade fullen vinden te behoren, maer belangende devruchten en inkomen van deonroerlijke
goeden , en huringen van huyfen ontfangen, verwekt en geerhployeert , by lafte en autoriteyt van de
Staten , of van den Magiftraten , fal daer af egeen reftitutie mogen geeyfcht worden , ten wai;e van particuliere perfonen die daer aen of mede hun profijt ïbqde

mogen
gedaen
14. Dat
de hebben.
koftelijke ' meublen en juwelen vanden
ren bydie van den Rade in Braband , met andere die fy
daer toe lal committeren, om met hunnen advijfe Konink, binnen der voorfchreven ftad genomen, en
en participatie te corrigeren , befnijden en redrefle- merkelijk de ornamenten van de Capelle van den Horen, de gene diemen foude mogen bevinden te wefen ve fullen gereftitueert worden , of de weerde vau dien ,
corruptele of abuys , en te beforgen aen fijne Maje- waer in nochtans fijne Hoogheid fal doen gebruy ken
fteyt vermeer deringe van alfulke nieuwe privilegiën , alle alfulke foetigheid, difcretie, enmoderatie, alfals tot rufte en tranquilliteyt van die van Bruflel (oude men in goede redenen foude mogen pretenderen , en
mogen dienen.
welkenfal aengaende
men eer,ft en voor al met de voorfz
leden
communiceren.
9. Confenteert ook in den naem van fijne Majefteyt ,
dat de oude alliantien en traktaten , met den heyljgen
M* Ook waer 't wel reden , dat de voorfz van Bru)(rijke, en andere Princen, Potentaten, en republij- fel fbude doen fatiffactie , apn de Heeren Cardinael
(Fol.nO ken , om de trafice en koopmans handel te redrefTeren, Granvelle, Grave van Manfvelt en andere, voor de fchafullen
onderhouden, en (indien 't van node is) ver- den.die fy in hunne huyfen en meublen hebben geleden,
nieut worden.
nochtans mitfdiende fake is illiquide, en dat mert niet
10. En om een vegeïijk
yegeüjk te betonen, dat demey- promtelijk foude- korrnen fpecificeren de voorfz fehaninge van dsn Konink niet is, fijne ftedente depeu- den (fo verre men dien aengaende minnelijk met kan
pleren, noch fijne onderfaten rigoreufelijken te ver- accorderen) fullen in hun geheel blijven, om hunne
jagen, fijne Hoogheid is tevreden, dat alle de vooraétien te intenteren fulke als fy pretenderen hun te'comgenoemde borger? en ingefetenen , fullen mogen con- peteren , 't fy tegens deftad of particulire , behoudelijk
tinueren hunne refidentie, binnen der voorfz ftad den ielven hunne defenfien en redenen ter contrarien.
den tijd van twee geheele jaren , fonder onderfocht
\6. En alfo fijne Hoogheid pretendeerde, dat in
te worden, mits levende aklaer vredelijk, en fonder' recompenfe van dè gratie die by defen gedaen wort de
ichandael om daerentufTchen te adviferen en refolve- voorgenoemde van BrufTel fouden betalen eenige mei>
xen , of ly hen tullen willen Hellen in den goeden
kelijke fomme van penningen , dewelke men gelicht en
weg
eo leven nul exercitie van onfe heylige oude
Catholij- opgeheven foude hebben ,by gelijke, matige, en
Jte, Apoftohjke, en Roomfe religie. En by lover- redelijke capitatie van de. voorfz bórgeren eningefeje neen, alfdan en binnen den voorfz tijd van
twee ja- nen: nochtans geinformeert wefende van hunne ar.ai, fo wanneer dat hun goetdunken fal,
moede ,en om hen noch meerder foetigheid en goevryelijk

der-
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dertierenheid te betonen, achtervolgende het vertonen er. bidden van de voorfz gedeputeerde; So heeft de
feïve fijne Hoogheid hun quijtgefcholden, geremitteert, en haerganfchelijk verdragen van den voorfz
■ eyfch en pretentie. .
1 7. En daerenboven , dat alle borgers van BrufTel ,
wefen Ie gevangen ter canfe van der oorloge, fullen
ontflaekt en gerelaxeert worden, mits alleenlijk betalende hunne koften , fo verre nochtans fijne Hoogheid
tlaer van niet hadde gedifponeert, of datfy hunrantfoengemaekt hadden, in welken gevalle, de felve gevangene ,mits betalende 't felve rantfoen en koften ,
fullen vryelijk mogen uytgaen. Wel- verftaende dat die
Capiteyn Jorke Ingelfche, gebrocht van Gent tot Bruffel , fal terftond in vrydom gefte1 1 worden.
18. Belovende fijne voorgenoemde Hoogheid van
fijnder zijden punctuelijk te volbrengen , 't gene de
felve dien van BrufTel is gelovende , en te procure- n
dat fijne Majefteyt 't felve fal advoyeren en confin. ~ ren binnen dry of vier maenden na de publicatie van dit
tra&aet : Daer in fy feer geerne fal ontfangen die van
Antwerpen, Bergen, Mechelen, en andere fteden,
die promtelijk
't felve
willen
Gedaen
tot Beveren
den fullen
10. dach
der aenveerden.
maend vanMaert

ijSj.en was ondertekent ^lexander , en daer onder
gefchreven ter ordonnantie van fijne Hoogheid, en
getekent Ga mi er , en noch getekent Nik'aex Mi ca uit,
Guillamme de Veen , Malcote , Henry de Bloyere , I.
Taye , D. Bomberge , Otto Hartius , Johan Baptifta
Howwaert , Francotx *Abfdons , 1. de Gaverelle , Jan
Schotte, 1-Bogue, F.van^sbroeki I.Diertenx, *Sl.
van Zennick , Joes van Winge , G. Monniers , IV.
T]fagen.

<©it trsttaettööen t&Mmt 1585. binnen 25ntf^
fel tiT groter pupm ban öenftaöïmpfealöaer/ terpjefentie ban öcn #eere SJanRienaröot/ p?efiöentban
tien Rade ban 3Crtcp07 en USaöe ban Staten bann>
ne^löaieftept/ en l|cer $lan\mvmt$ Carnier^c*
ttttatfë/ nut grote folcmmtcpt gcpuïJiiceert : met Ijet
feïijgatooïft té apart gefiauöeït/ en Deeft öe p>mce ban
fJamta öefelbe bergurtt öe nabolgenöe pctncten en
articulen.

5. Dat alle de gevangenen van oorloge, gevangen
en gehouden aen beide zijden , los en vry gelaten
fullen worden, fonder rantfoen , alleenlijk betalende
haer koften , 't en ware dat fy airede van haer rantfoen
geaccordeert
waren
welk met
fy indedefen
gevalle
moeten betalen,
fo het, 'tHechts
foldaten
niet fullen
meer
bedraegt als een maend gagie : gelijk men verftaet gedaen te wefen met
bets , hoewel hy foldaetzy, gelijk de Heer Gruyfon, fijn Capiteyn , wel
verklaren fal , willende fijn Hoogheid dat hyuytga,
middelende de voornoemde maend gagie. Hier in fullen begrepen zijn Gillebart , en de Lieutenant Antonio
d'Agaio , die verwiflelt fullen worden voor Paulus
Staffemaker , vaendrager van den voornoemden Gouverneur ,en Michiel Waflenhoven , Sergeant Major
vandeburgerye.

En hoewel den Capiteyn Jork, Engelfman, nietfy(Fol. n.)
een gevangen van oorloge , en dat die van 't voorfz
garnifoen geen recht op hem pretenderen kunnen,
nochtans om duyfterheid tefchouwen, endatternieC
fpruyte eenige fwarigheid , verftaetmen dat hy vryelijk ontflagen fal worden , om te gaen waer heen het
hem goetdunken fal.
7. Dat alle Hoofden, Capiteynen, Officiers, en
foldaten , van wat qualitey t of natie fy zijn , vertrekkende in een neutrael land , en niet houdende of dragende de wapenen tegen fijn Majefteyt fullen vryelijk
mogen genieten en difponeren van haer goederen , fonder eenige onderfoekinge of hinder.
8. Dat in dit tra&aet niet fullen begrepen wefen dan
de foldaten van buy ten komende , en niet de borgers
en inwoonders van BrufTel, diefederteenjaeraengenomen zijn, dewelke niet fullen mogen met de troepen vertrekken in qualitey f van foldaten , maer wel als
burgers genietende het tractaet gemaekt met die van
de voornoemde ftad.
9. Middelende welke poinóten fijn Hoogheid om
eenige particuliere confideratien hem hier toe bewegende , verftaet , dat den voornoemden van Tempel ,
Gouverneur , Jan Piron Sergeant Major , de Coloneï
Souheid , en Capiteyn Etvelde , beloven en fweeren
fullen , de wapenen herwaerts over niet tegen den Konink te dragen , noch met raed en advijs bv te ftaen de
Staten, vyanden van fijn Majefteyt, opwatwijfeo£
om wat occafie dat het fy , te weten den voornoemden
Tempel den tijd van fes maenden, en de drie andere
van vier maenden , en alle de andere Capiteynen, Officiers enfoldaten , gedurende den felven tijd niet te
dienen in Braband of Mechelen alles op de ordinaire en
onder foldaten doende profeffie van eer e , gebruykelijke penen : Begrijpende de voornoemde drie in den
leften eed voor de twee refterende maenden.
10. En reciproquelijk belooft zijn Hoogheid hen
op fijn trouwe en eere, hen te hanthaven , onderhouden , en voldoen alle de pointen en articulen voorfz ,
fonder eenige contraventie : Gedaen te Beveren , den
1 o. Martij , anno 1585.

pof.nttm
gefien 'tfchrift, 't welk
hebbende
fn aritu* SYne
hem isHoogheid
gepiefenteert
by de Capiteynen , Eetvelde,
mv'ceat' Legros , Dag , en G meter , van wegen de Gouverneur ,
iifilbfe Van Colonels , Capiteynen, Officiers , en foldaten van 't gar11nai.nnniioinnifoenvanBruflèl, en willende tonen d'affeétie diehy
toedraegt den genen die de wapenen dragen, hoewel
2b2Uj,eI.
hy oneyndelijke oceanen heeft omfig te belgen over
die van 't voornoemde garnifoen , accordeert en ftaet
hen toe de volgende poincten en articulen.
1. Eerftelijk , dat fy mogen vry en vrank gaen nyt de
voo: fz ftad BrufTel , met haer Cornetten , gevouwen
vendels , peerden , wapenen , trompetten , ftille trommels ,bagagie , vrouwen en kinderen , fonder dat hen
gedaen worde eenig belet, hinder of fchade : En dit
met verfekert en volkomen convoy en geleyd , om fich
3Möu0 tg öefe ftfjone p?incehjfcc fïaö ban 25?uffeï/
te tranfporteren na fuiken plaetfe , als hier na geadvifèert fal worden.
öie fo lange ttjö geblocgueect i$ getoeefï/ ööoj öen
2. Dat niemand van de uytgaende onderfocht of ge- upteeften nooö geö\»ongen getoeeft / fjaectetegeben
molefteert fal worden, omdathy de wapenen aende oneer öe geölojfacmïjctti ban tien teunn ban ;gt.ian«
eene af andere zijde gedragen engedient heeft, noch gten/ en fyüben een reöelijn appoinctement geregen :fp naboen Daer; tot ben upterjftn toe/ toe! en
faken hier uyt gevolgt of gedaen in 't ftuk
om
van andere
den oorlog.
getroutoelrjtt in 't bei'bonö ban öe beteemgtie $20bm^
3. En ten opficht van de betalinge , men wil niet be- tien geïjousjm/ en bele om öe b2$jciöbnjrtbnöer*
letten dat die van de Magiftraet van BrufTel , hen geven fanö booj te ftaen tegen öetprannpeöer^pangtaer*
gratieus en redelijk contentement , fo verre fy hen yet- öen geleöen/ en begaben ftcn feer noöeVneöerom aen
wes fchuldig zijn , wel verftaende nochtans dat hier- öe ïiomnns fyöe : en na öat öet garnifoen ban öe ^ta*
om de voorfz van 't garnifoen niet procederen met ex- ten öaer upt getogen toaö/ t0öe^eereban<0oigtip
traordinaire wegen , maer fullen fich contenteren met alg <6oubcrnai»: met2o.benöelenfolöatenöaerbin^
eerlijke dingen , die men bevinden fal hen wettelijk ncn getogen.
fchuldig te zijn.
4. Dat alle foldaten, fo te voet als te peerd , die om
3&en i2.|Bartn toei-öe tot Honöen in €ngelanöü9iirfam
haer indifpofitien , fiekten , wonden , of andere wette- metöeöooögeftraft3©iüiam^arrp/ öebjelfteobec ^ariP 8W
lijke redenen , bedongen fullen zijn noch een tijd lan- \nonnen toasf ban becraöerpe/ en totberfrt)crïöen^tcL°JJ
ger in de voorfz ftad te vertoeven , verwachtende haer malen boo? ftem genomen Ijaööe öe pecfoon banöefóonin8m»
genefinge en gefordheid, en gevende ordre op haer ^oninginne ban €ngelanö <£lifabet te öoöen en te"«ban
laken, fullen dit felve traétaet : genieten, en ten dien bermoo?öen/ öoo? öe perfuafien ban öen$auo^an|Se'a"?„
eynde fal hen gegeven worden Yerfekert en behoorlijk Komen/ öe öienaerö ban ben honing ban ^on-lmmt*
toeiöe
pafpoort tot haer vertrek.
gien/ en öe uitgebannen Cngelfe catljolülten:
upinooattn,
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buren/ betoelbe bccfterltt met bele burgeren Oen fel- ww?
een bcfeettoe en bennaerb
ntcrpcIeptotuDin ben gebangen gelogcert beeft op öe '$ <(35raben|teen al- SSm!2
1585lang tenant beleg/ öaerba
'tbcrboïg bcfer Utftovtcn fal gefpiohcn tomgn) Of Oaer beneben in '0 <6rabenfale / en albaer 6. of 7* toee* r«.
noceft beitcnt en bermaert i$ geto0?bcn/ Ijabbc alle hen lange ftribtclijb betoaert/ fonber acces ban pemanben: maer alfo be gebanbcniffebanfulöenper*
fSSH i hcriïaeftectnwöooatooUtóbaniïcgarmfoe^maniïen: maer alfo öe gcbanbcmffebanfulltenper;
ban gualite / Die m p?incelüue CrcelU ï^ooglof*
nat alöaer omtrent 0? Oen anberen geb'acljt / en beeft Ifoon
memorie
ban 't begin ban be <®02loge tegen bc tpran^
eteen)
allcenujftm
bc ouöe tfab ingenomen/ betoclhe
npe ban ben hertog ban 3Ulba fo lange gebient habbe /
Uz mebe felf ecne ban be geconfebereerbe Cbelen
fcabelön en ©aififaöe ucbefticljt toaoy baer biocljt
n / toaö / Uz be reguette aen be %rtogtnne ban $arma
nu terftont bele toagencn / munitie en fcïjansTtOibealle
om Rem baer i\\ bernacjt te befcuantfen/ tot bat
Ijabbe obcrgelebcrt/ en genoegfacmeenbanbepjin^
be cefte ban fijn bolft te fcljccp 5ünbe/ tnbe^aben cipaeljte toaö getoeeft ban öct innemen ban ben ^ic*
bteban batbinnen
toefen:
aenge&omen
aen öonorable^t
grote/ ^elanb
biefobeel
enin ©liffingen/
al eecfp Ie
upt/
ïjem bie
tegenmaer
gctoelb
met fuiftenfoube
ïcn
ten
be
p^obmtien
ban^ollanb
/
en
Blaenoacfc
fptoett
W
c
ben Ronbenbebcftigcn/ of beanber
bebient Dabbc/ fobanigen roep maeltte/ niet
gctoelb beren
ten tot fitm Bwlpe acnöomcn/ fp befelbe met ifóotte
alleen
in
befcp20bintien / maer ooit op ben uptlanbi^
)
toeöerom baer urt b?eben/ Ij? (te toeten la
ban gen / en bat befc gebanïteniffe Ijet ontfet ban Hlnttoer^
fclbe in fnn fjanö gcquctn:3ünbe/ liet baerrenmeer/ acl>
pen ooit niet toepnig berljinberbe : fo Ijebben ooit bele
200. boben / en baer onber toel 40- Officie
l|itlorp-fcljnjberen/ alö namentlijlt/ lïèicniel €iu
terlatcnbc alle Dct gereetfcljap batfpntcbeljabbege- ftnger/
Kicöarbuö ^>inoti / CefarCampano/ €bjacïjt : 3Dtt gcfcljiebe ben 29. iBaert.
manuel ban iBeteren/ en ooh binnen lto?ten jaren
©et foube nu toel ttjbtoerbcnbattopbeftab Hnt- meefler 5lb?iaen ban ber|lSeerbeeftban3Cnttoerpen
toerpen eenö tocber gebacDten / baer top lange af tril- (in fijne nromjïtc ban be ganfclje toerelb / en fonberlin^
Ie geftoegen ftebben/ booj alle be beletfelen bie be gebanbe
17. ISeberlanben/ ) baer ban feeronbcfeöep^
Staten in befen boo:fclj?eben njb boo2geballen3ijn/ belijh en ontoaeracïjtelijfe
in ijare Diftorien ban be ge*
en bat be tyziwte ban #arma be Staten ban be beree
upt epgen
focljt berlantfe
te boen
bele fp
fübeen fotoaer
allen Ijoe
nidjöe
fieringe /gefcfjiebeniffe
fonber feennififegefcljicbeh/
ban falten 't/ offp 0002
quabe ber
on* <
te geben^ebcrlanben
/ bat p nietaen
toijten
Det begin
öerricïjtinge
/
toant
Citfinger
fcfi?pft
ban
öem
albu&
ncn fouben / en be particuliere p?obintien ban <©elber^
Dat de Staten fo uyt Engeland , als uy t Vrankrijk en *©** JJM*
lanb/ (ticöt ban öptrecljt/ ©?ie<ïanö en <©ber-f * Spangien
hadden vernomen, hoe dat haren Admiraelïjjgefe„
fel/ Xiït Ijabben fo bele te boen om nenfelben te befenJonker
Willem
van Bloys, gefeyt Treflong, foudeanüetB>J«i
beren en öefenermen/ batfe gualtjö baer toe öonben
berftacn om bollt te mififen / om Ut tot ontfet ber tfab •willen hebben fekere havens, fo in Holland als Ze-öea^an*
51nttoerpen te laten geb?uptten/ be Dope biemen fo land, met noch 40. wel gemonteerde fchepen, aen J^^j™
den Konink van Spangien (Philippus de II. van dien na- raei i$t»#
t'eenemael
nu
toaö
/
geljab
öabbe
©?anltrij6
op
lange
te niet/ en be nuïpe ban Cngelanbtoaö noen gefteel me) op defe conditien overgeven , te weten , by fo (long
hem de Konink foude willen vergeven 't geen hyftÖJÖwn*
berfCftepbe flCben bie in be verre
toe toaren
baertoaren/
onfelter/
oyt tegens fijne Majefteyt foude mogen mifdaen hebmecfle noob
fienbebatbeljulpeban^janltben , en daerenboven hem Ridder van der ordre marijlt gefacljeert toasf/ en be ftope op <Êngelanb toel
moebt te late hemen / gefint tot eeuen generalen bjebe
kende ,alle 't gene hy mogelijks ter Zee verkregen
met ben touné ban spangien te maften/ baer toe hadde, vry en ichadeloos foude laten. Menfechtook
dat hy wel over de 600000. ducaten ter Zeevaert foude
eentoe boeüoltcnö geltropttoozben/ fobatmen'tfel^
be ecnabcelö &p publicatie molt berinebeu/ baer ban gevordert hebben, want men wel by de 500000. aen
geld by hem gevonden heeft , hier benefFens fo
iu
't particulier
niet temofienfpjelten.
|ï)ibbelernjb gereet
hadde hy ook eenen feer koftelijken huyfraet , te
beeft
nem be ^tnceban
^amtafeerberfterfetopbe
rebicre/ en om bcfelbe te fdinten alle fijn blijt/ neep weten , de gene die hy den Hertoge de Medina Coeftigïjdb en maeftt acngclcpt» <©e (!3rabe ban l^oïjen- li als eenen Gouverneur over het Nederland van
Konink , ten tijde van den Hertog van Alba
lo baer tegen? beblijtigbc ficö ooïtal'tboUt/ batftp den
bp ben anöeren ïtoft geïtrijgen omtrent <0certrupbcn- gefonden zijnde , ontnomen hadde, hy hadde ook
uerg/ bergen op tm ^oom/ (Certolen/ en in be een feer fchoone akker in Zeeland gekocht , feer
cjuactiercn otttötebcn/ om 'tfelbetergelegenbertijb fumptueus en lekkerlijk levende , defen felven wa9
te ccbjupftcn op be acnflaacn Uc l)pboo?ftabbe/ fo Admirael van Holland en Zeland , geboren in den
tot ontfetttngc ber fïtë buffel (^at boe noclj niet ober Briel , welke ftad hy in 't beginfel van den troubel met
den Grave van Lume , in den name van den Prince van
toas)
al5$
oo'ft
bienenöe
tot
bebnjbingc
ber
rebicre
en
ontfetttneje ban ^nttoerpen: ben 3tbmirael €ref- Orangien hadden helpen innemen, feer wreed en onlong/ op ben toeïfen be <6rabe Dem feer betroube genadelijk met de felvé (hoewel het fijn Vaderland
toaö bp ïjem / en ftabben t'famen berfeftepben aenHa- was) handelende: daerom dan fo hebben hem de Sta- (Fol.ij.)
ten leften noch op zee wefende , onder anderen de
gen in 't liooft/ ïjkft gclultltelijït bertjoópten uut te ten
Ambafladeuren
Vrankrijk haer faken te adverteren
reenten/
fo fp ban alle? fléhoegfaem ban 't gene bat en onderfoeken van
,
te
Middelburch tot haer geroepen ,
fp
meenben
nobtg te bebben mocltten gefeconbeert
toerben/ baerom bn bm felbcn 3llbmiracl met fijne den welken niet vrefende, gekomen zijnde, is terwtcben ban cuebentie fent ban ^intejiBeerteniSbijlt
ftont met alle fijne Capiteynen en noch 13. andere bebaer be <Orabe alö boen toa? / aen fijn genabe ^:ince
velhebbers gevangen genomen. Ter felvertijdisdaer
5Pi<ötabe.naauritjs ban ftaflau/ enbenitabeban^tatenef^ medeeenen Capiteyn Ouwen , OverftevanhetgarniSfiSKi, f^i^w toefenbe/ be toelltetebiertijbljtelbenbin. foen dat binnen Vliffingen lag , met noch een van de
Edelluyden gevangen geworden. Tref^>cfe öeeft ben 25^e, voornaemfle
TO
^ff^
HÜ? ij«5
K5S-.
long isterftont in een vuyl donker gat geworpen, en
r«i
wt> «Huarp
. boojimb
bag fijne bneben ban crebentie
rjonatot aen befelbe obcrgelebcrt/ en boojtö bp monbe ber^ van verraderye befchuldicht , door dien hy fo geveynsen looflijken (nademael hem als een Admirael
Vcn\ bp *" ^«nocmöcn <6rabe ban delijk
S I°fT
ffcïÏÏf ^uenlo
rnnSSf.
der
zee
wefende , de forge bevolen was) den Prince
bebolen
toasv baer toerben cenige fteftme
m*mt0 P?opoouen bp ïk\\ 3übmtracl (Creflong tegen cenige van Parma de fterkte of brugge om de Hollandfe fche-
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f dl 23 3. maer alfmen bier naerfaïfienbeö^ailliuje?
aenftlacbte/ falmen bebinben bat ben 25ailliu niet ter
toerelb beeft nagelaten om benSCbmirael te befcbulbi=
gen/ nocb principale faften baerom \p gebangen toag/
|nocb anbere/ ooft i# (Crefïong niet boo? interceffie ban
be èoninginne ban €ngtf anb berloft/ 't toelft l)p nopt
<§ict bier een Doop balfe talumnien en logcnen in fo babbcberfocöt/ maer 3ijn berfoeft aen bc Boninginne
tocpnicb fcljsiftö: toant ban bebanbelinge met ben ije? getoeefl / bat W foube mogen gerenbopeert toerben
&oninft ban <§pangicn/ om bem feftere babenjs in boo2 anbere ^ecljterö/ fuftinerenbe bat25urgemee^
^olianö en ^clanb ober te geben / notfjte ooft ban be fleren en ^cbepenen baniBïbbelburcb toaren incom^
petente ïlecbter^ / en niet geguaiificeert om obec bem
40.
toelofgemontecebe
nocbben't Uoninftban
berfoeft ban tefententieren/ toant fo bele aenginft be fafte W\y^
partion
bergiffcnifTe fcljepen/
bp Bern aen
mogen beb?eben bebben in 5ijnebebienirgetec
ban te toefen bib- foube
berfoeft
't
nocb
/
gebaen
<§pangien
Eee
en
lanbe in be oorloge/ fuftineerbebpterecbtte
ber ban bet ©?b?e/ i£ alles* balfcb/ gelogen en ber*
fiert/ item bat fjp ober be 600000. bncaten teevee ftaen onber benCnjcbfraeb/ metbpboegingebanfo*
foube bebben geconguefteert/ en batter toel 500000. banigcperfonen/algbe peeren ^taten^Beneraclfou
bucaten geceet in fun fjupg bebonben fouben5tjnten ben goet binben/baer toe te tommitteren/toant3i)nc fa*
fte notoirlijft paffeerbe bet oo?beel ban een ifêagïftraet
tnbeban
fijne
gebanftenifife/
'tfelbetëfonotoirenïo
gen/ bat een peber bier in %illanb en Zelanb beter ban een ftab/ hk'tfm ban oorloge nietgebanteert
toeten: immers tëmp/ biebenflaetbanfgnenage- bebbenbe / baer in onerbaren toaren/ en oberfulftg niet
laten goebecen/ ten berfoefte en in p?cfenttc ban be boften jubicecen (fo W fuftineerbe ) of anberftmg toass
peeren boogben ban fnne feinöerengemaeftt bebbe/ W aljS een €belman ban ben lanbe ban J^ollanb/
fu!!ï$ ftlaerlijft beftent/ een feer grote balfe calumnie fubjctt ben ï|obe pobintiael ban Hollanb/ en niet
boo? eenig burgerlijft geriebte / beel min boo2 be iRaen logen
te toefen,
©angebeel
fnne ontoaeraebtig:
to?eetl)eib in 't innemen
ban
ben 25:iele
/ i£ ooft
ter con- giftraet baniBibbelburg in^elanb/beifoeftenbe ober^
trarie tótoaer/ bat bP fenbenbe fijn fignet albaer in ber fulft^bat bet boo2f3P2ore^ foube to02bengereboceert/
(tab/ be bo?gerpe fo tot bem genegen toaren (boo? en tfp gerenbopeert boo? 3ijne toettige competente
bien (lijnen baber eerfl getoeefl Ijcbbenbe^cbout ber üeebtersf/etc. baer toe W epntelijft boo? boo2fcb2ijbin^
ftab i^aerlem/ bp commiffie ban ben&epferCarel ge ban be föoninginne ban €ngelanbenfabeurban
be bijfbe/ en baer na getoo?ben 3ijnbe 25ailliu ban ben<0?abe ban 3lpcefter enülabebanftatemetgro?
9öqne/ en ^cbout ber flebe ban bengel/ fnne ter moepten i$ geraeftt/ gelijb geboo2t fal toerben:
refibentie baer lange tijb gebabbabbejbatfeterftont Mmi iBeefter 3ib?iaen ban iKeerbeeft / bem niet al*
toiüicb toaren bepoojten te openen/ en beeft bp bele leen genoegenbe met benperfoonbanberiboornoem*
moettoilligbabtf en bweetbeibg ban ben<©rabeban ben 2übmirael (Crefïong fo groffelijften te blameren/
ber ifêarft/ %ereban3lume/etc. enbetmoettotl; foeftt boben bien be peeren Staten ooft in berbaebt te
lige ftrijgtfbolft albaar gematigt/ en epnbeuja bet brengen en ïelijben tebeftlabben/ boegenbe baer bp/
fctjabeliifte bD02nemen ban benboo?noemben<©rabe bat gene ban be anber bifto^ie-fcbnjbcrg gebaen Oab*
ban be ftab en öet €nlanb te beroben en te plon^ ben/ iiit nabolgenbe: |Ben fepbe/ ( (mfiP)^t^m
Crefïong toel bijf bonbert bupfent ftronen in
beren/ berbinbert. 't3S ooft ontoaeraebtig bat fju boo2f5
nocb op Eee toefenbe onber bet boozgetoent beftfel tot gelbe bp bem öabbe/en bat be Staten om aen bat getb
Ifêibbelbucg geroepen en ontöoben té getoeefl / maer te ftomen bien aenfïacb gemaefttbabben. giftljebüe
ÖP iö albaer boo2 bebel enmetb?iebenbancrebentie baer na in een anber boeft bp€pt3tnger in boocljbuptsf ,Fol T . 1
ban ben 43rabe ban ^cbenlo geftomen/ omtebo?*
beel Relationum
^©a^ batbierte
Hiftoricarum genaemt/
, ooft gelefen/
\yp fept:
batmenbet ' ' 4'
beren bet gene befelbe <tf5rabe en ÖP nobicD bebon- gefcb?eben/
boo? beeft geljoubcn/ bat be Staten (3Trefïong
ben
te toefen tot bienft
ben latiben. '(€ tg me* baer
meer om 3ijn gereet gelbsStoille/ alö om bat bP met
be ontoaeraebtieb
bat fipbantotl^ibbeibucgftomenbe/
met alle 5tjnc Capitepnen en nocb bertien anbere be* ben &oninft ban ^pangien / of ben hertog ban |parbelljebberg is? gebangen genomen/ toant ÖP alleen ma eenig Dcpmeiijft berftant foube bebben gebab / gebangen babben genomen: toelfte gtobe fcbanbelnfte
gebangen ingenomen / en naberbant is 3ijnen Secretaris Peter ban ber&aer/ enCapitepn<#utoenge en balfcbe calumnie op be peeren Staten/ 'tfn bP
be peeren Staten ban ^ollanb/ Eelanb/ of
bangen genomen. *Dat bP in een bupl bupfter gat ge meent
peeren
Staten gencrael/ mp p?incipalijft betoeeebt
too?penio7
toantgelept/
fjoe beeft / befe
fafte na be toaerbeib te befclpijben / op bat
toel bp in betf'tfelbeisooftontoaeracljticb/
flabtf gemeen gebanfteniffe toert
be ontoaeraebtigbeib ban be boojfc j|ifto?i-fcb?r)^
fo
is bP/ eneerft
albaer(niet
ftrictelijft
be- berö
bertoo?pen en niet langer plaetfe grijpen foube
toaert
baer inna'övacaben5alc
in een anber ftamer
bupl bon
feer gat ) geftelt / alle toelfte boo2berbaelbe faften / altf inbeoo?en ban be onpartijbige en toaerbeib- liebenbe
ooft bat bP be Staten beelgetroutoefcbipperö en er- lefer^: toant be^eecen Staten gencrael/ föaebbatt
baren Capitepnen ter ^eeljabbe boen af bannen/ en &tmi nocb Staten ban ^ollanb en Zelanb in 't pac^
tocberom anbere jijne berraberpebeelacbticb5tjnbe/ ticuliec bebben nopt gepoocfjt boo2 / in / nocb na be ge*
in bc plaetfe boen ftellen/ en3ijnbembpben25ailliu bangeniifc ban ben 2Hbmirael te inguireren op bc ge3tjnen beftigen aenftlagerfcïftf niet te lafle gelept/ fo reebe penningen bic ben Klbmirael in 3ijn bupö mocbftan ben ïcfer licöt merften toatfebijn ban toaerbeib te bebben/ en bele min gefoebt W te benomen / rtiet te^
bit bortj beeft: maertoatbe aenftlacbte en befcfjulbi- genftaenbc be ©eeren Staten te bier tijb toel fo feer
ginge acngaet / W feer beftig en crimineel getoeefl i$/ benobiebt toaren om penningen/ aliSfpoptinallebe
oo?logen getoeefl 3ijn.
fu: en top bier na fpjeften.
©p bit uoo2f5 balfcö funbament bebuen ooftaicbar^
3©p berbalen
fullen ban/ beroo?faeftt
boo? eerfl b'oo2faftc3ijnber
bu« l&inotbi / anbcrö een man ban groter geleertöcib fteniffe
boo? eenige al te geban*
bebige
p?opooftcn
bp
bem
(€refïong
inbebergaberingeban
enaenfien/ en CefareCampano/ ecn^ltaliaenööi=
ft02tff bïtjbcr mebe gebout en genoeclj be felbe tooo2ben 3ijne <?5en. en ïlabe ban §tate gebouben tegenö eeniban €itfinger reciterenbe / anberö ban bat ^inotbuö ge ban be Sfibmiraliteptban ^elanbcnanbercinbc
fept bat teflong met 7. erbaren fcbeepjS-Capitepnen regeringc 3ünbe/ en iö b'oo?fafte te fien in \^t ber^
en 30. 55ebelbebbecö met öem 3ijn gebangen geno- bacl baer ban gebouben in ben fiabe ban <§tate / baer
men: bocb bet eene i« fo ontoacraebtig al0 bet anbere. op be boo?f3 (€cefïong eenige annotatien geftelt beeft /
€manuel banftëetcren fcb2ijft baer ban toat befebep- fuftinerenbe bc felbe gualtjftberftaen/ of berfteert ge*
bcüifter/ bocb quaiijft onberriebt 3ijnbe/fept l)p bat ben fielt te 3ijn/ en bat betberbaclnaermaelöin3ijnab25ailliu b?m befcbulbicnbe ban beel b?eembe enab- fentic gemaeftt/ geen bolftomen gelobcmeriteerbe/
fnrbe ertmen bier en baer ongefoebt / W gualijft te be^ bnfonber betoijle bet niet o?bentelijftbolgt/ fobep?o*
toiifcn toaren / nalatenbe be p2incipale faften baerom nooften toaren geballen / maer 't eene bier en 't anber
ïjp g?bangen toaö/ en bat W baer na boo2 berfoeft baer geftelt të / geljjft W in 5tjnc fcbnfture b?eber ber*
tooi
ban be foonmmnne ban €ngeianb berloft toerbe / etc.
in3ijne berbe ebitiebp^illeb?ant giaftobf3 geb?uftt/
baelt.
pen haren vaert op Antwerpen te ontnemen , toegelaten hadde te maken , nu defe dan die oorfaek by brengende ,tot dat hy de Staten ten laetften veel getrouwe
fchippers en ervaren Capiteynen ter Zee hadde doen
afdanken, en wederom andere fijner verraderye deelagtig zijnde in de plaetfe doen ftellen.
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^>en 25. jjttyuatij 1585, fcoojmiööag*

?HDnürael €rcflong té berfcöenen tri 't Collegie tornt bert
D ,€öattó£ieutenant
p?efettt fijne <<5crt. upt Dien Dem ('gbacgtf te boren gekomen

3ijnbe upt öcn lanDc toan Der Cljolen/ ntet biicben ban D'^eeceoBrabe
ban i^oï)enlo / oubee attDerc intjouDenDe creDentie) bp fijne C5en. en eenige
toan öcn ïtaüe aengefept toja$7 Dem op Defelbe/ befen Dage/ bolgenbc
<A>moutim van Treft ong.
fijne creDentie / ttabcr te öooren ; en alfo ï)p tot fitlfctf bermaent i$ getoceft/
ïjeeft berftlaert De ftlepne appatentie/ Die al# nocD tooo: ïjanben toag/
(*) Hier word overgeHagen, om tot ontfettingc Der fïeDe ban252uflel («) pet goetg te bonnen uptrecD*
oF tot openinge van de Riviere fCil / D002 Diett De rilptCten / DiC fijn 4$. 5toyettlO OiltbODen IjaDbe / alltOCfl
van Antwerpen, 't welk de ere- niet tetaren acngeftomen/ ooft om 't ftïecne getal toan boetbolft nu ter tijb/
dentie mede in hielt, enbyden ixiefertöe binnen 23ergen opben^oom/ nuto'gaDertf ooft / Datfefterebijf
Admiraeigeremonftreert worde, of feg benbelen ftitecbtcn in i^ollanD toaren afgebanftt/ Die fjjne <©en*
ii) Debet dicere Exploiden. ban ^oïjenlo gemeent öaDDe tot Den boo?f3 ecploicte (*) te gefoupften (
Daer in Defelbe fijne 43. ooft m\ Doogften geoffenfeeit toa£: en boo2ljet
ttoecDe piutct Der boo?f3 creDentie / begeerbe tot Den ecploictc op De cibiece
Dem al nocD gefïclt te fcoo?ben feftec getal toan owDe fcljupten / ooh feftcr ge*
(O Nota, dat dek fchuyten, tal toan Ipibzn/ en ioo.barfjfeftamerjS/ (Oen ten iaéttten een fcljip tooo?
horden , en barfTe kamers, al- fnne p?obifïe/ en ïtenlien/ op al 'ttoelfte (jent geanttooojt të / batfulRS
Jeenhjk dienen fopden tot de ope- flem alleg fouDetoJO?Denbefïelt/ en Datmen met peter ïSepgcrgbcrgc ter
ninge van de Riviere , en dat faften ban eenige poinctcn foube fpjeften / gelijft ooft tooo? 't fdjepsen ban
iuiks daer toe noch alle prepara- fijne C5em en föacb in Deg fclfS ?öbmicael!S p2efcntie iö gcDaen / (d) en ooft
tien niet gerect waren.
acte toan autocifatie geDepefcbeett op De gecommittecebe HaDcn toan Ee*
(d) De Admiraei is vertrokken lanb/ om boo? Den boo?f3 3lbmicael een p?obifie-fcljip te (juuren en Doen
fo haeft als Reygesberge in quam, tocculïen / Beeft fo bet fcljcen toan allcg genomen goet comentemem. Ctt
als hier na gefeyt wort.
alfo fnïtc <©en. en föabcn toan <^tate tooo?f5 Dem toeiftlaecDen / batfp(cm
te betec te uefpoeDigen/ fo tocl De ontfettingcDevflcDe toan gniffel/ al£
itteDe om pet goet.ö te mogen uptcccDtcn op DecetoiccctoanHntbJecpett/
(,) *t faifoen van deirjare was alfo 't faifoen/ (<) ban Den jace feec iflajïbeclopenöe)l)aDöengccommü>
verlopen door gebrek.
tccit De 3|cere SMoffamtm en Ceelinft/ omltenmetDcneecftcntebinDen
xn Den lanDe ban Dcc (Cljolen bp fijne <0eit,Dc*6cabeban^oï)enlo/ op
Öem begerenöe Dat öp fonDe toillen Des? anDecen Daeg0mo?gen$fto?oeg/
Ijcm meDc met De feltoigeDeutoaettüStoertoocgen/ DeeftfïemmeDe gelaten
(/) Nota, Dat hy te vreden fulft£ tuel te to?cDen te 3ijm (f) €nalfo/ nafefteceonDeclmgep?opootlen/
was.
en Dat De boo?f3 2HDmicael becftlaecDe te b?eDen te 3ijn / De£ anDeven Daeg!$
felfjS in pecfoon na Bliffingen te gaen/ DcfcDnptentebedeïlen/ bp fijne
<0en» en töaDen nocö eenntael aengeDotiDen biiecDe/ om Deg anDeren Daeg^S
De boo?f3 tcpfz gefantentlijften met Den boojf3 3Clo(lanum en (Ccelinft te
bo?Dcren / Die berftlaerDe tot fitffó bereet te 3ijn / i$ betntaen gcballcn om
ecnige ganifoenen npt Dec ^lupjS / en <0ottcnDe te mogen nemen / Diemen
tot De boo?f3 erploicten fonDe mogen geb?upften: iöaec op betftlaew tjS
D'intentte ban fijne «Ben* en ^aDe te 5ijn / te nemen ttoee Compagnicn upt
Der ^lup^/ Die obet* 300. mannen flecft 3ijn/ en noctjeene Compagnie
upt <8o}!enDe/ becftlarenDc DiebanDenöaDe/ DatDicbanbJijicnCapi*
tcpn tfmjsaüt öaec biel toe Dienen fouöc/ fo Defelbe niet feecgioot/ en
goet bolft toag: Dan fo De boo?f3 Stömitael licber De Compagnie ban
ilfóo?guin Daer upt fonDe genomen ïjeüben/ en Dat fulftoTijne feiten KaDen/ mitóDien Defelbe HBojqutn Daee binnen tótommahDcrenDe/ inab*
fentie ban De <6oubecneuiv niet aoet en Docötc/ i^ltetepnDeïijftbctlupt
toan Dien uptgefteit ten bptoefen toan Den^eeceaBratoebanitoljenïo/ en
(1) Hier weder op te infifteren töcDeu & ) geinfittcect om De toö02f? repfe na tci' cCfjolcti Dc.0 anbcven DaegiS
was nodeloos, alfo de refolutie te to02Dccen/ 'tbicift fuifiö gepaffccit 3ijnDc/ ïjeeft De tooo:f3 3CDniifael
daer van te voren, Tonder con- toerntaent D'etpeDitie toan feftece time tommiffien op ttoee Capitepncn ten
tradiftie genomen was , en het lupbupte ffijnDec nominatie gccommittccrt / (*) uemueftlagenDeDtUmen
fal blijken dat d'Admirael wijn Defeltoe/ Dcbjijle Die otoct een goeDe toijle geerpeDteeit toacen getoeeft / in
afgefteken , en alle preparatie ge- to}:pgevinge bleef om upt te geben/ en Dat Defelbe CapitepuenDaec Doo?
maekt hadde, om des anderen öt'ote fcljaöe Mtöt&i lijDenDe/ toiaec op gettt geantVooo?t iö Dattce geen
daegs te vertrekken. f toaiigljeiD toaö om De bootö f ommiffien upt te geben / fo ben*e De Capt*
(h) Hier van heeft d'Admirael tepncit bJiïDen beloben/ en becfelicccti De bupten en pnnfeninEclanDin
vermaent, vindende daer toe be- te béngen: Dan alfo l)p HDmtrad beiftlaeit öaDöe / Dat Defelbe ban me*
quaemheid, door dien den Raed ninge toarcit/ tot (^oftenDe upt en in te baren/ (*) en Dat fijne <0en. en
wachte na Reygersberge en over itaeD tooo?f3 obecmitö beirfiljepDen rcfpccten / en ooft Doo? eebacentljciö
fuiks ledig was.
grote f toatigöeiD Daec in IjaDDcn bcbonben / fo ftaDDcn fp Defelbe tommif*
U) Achtervolgende mifhven fien niet ftonneit uptgetocit / tooo: Dat naDer en i'ijpelijftei: ftiec op fouDe Ine*
van de Generale Staten aen den fen geeefolbeeit / tn Dat Defe boo?lcDen Dagen boo? Uaec fuïftus oimtogeltjft
Admiraei eefchreven , van date boa0 gctoecft/ Doo? Dien fp beïe geïjele Dagen aen Den anDecen / met Den
den i o. juin , Anno 1 5 84.
fucnifTeittente ban Den gelDe / boo2 Dec ^UtpjS en (DotfenDe (jaDDen beficf)
gebjecjt/ Dat niet te min tcc eerfier gelegentïjeib/ eentge refolutie op ge*
U) 't Welk hy fey de alfo by den nomen fouDe b)02Den / fuIftsS 3ijnc <*35en. en i^abcn ba'ïïlaerDen alreDc be*
voornoemden Heyns geprafti- öonfl te öjtt/ Dan Dat mit^ De gemene lanD^faftcit/ Denboo2tgatftbflrt
queert geweeft te zijn tot fijn bien berïjinDert b)a^/ toiaer op De boo?f3 SUDmiraelgcerriameertbeeft/
eyge bate en meerderen profijte , bat öcnt fulftjj bctlelt baierDe bp een l^epnö itacD in Der SUDtttiralttctft / feg*
om alfo te beter middelen te mo- flenöc Den felben öem gcbanteert teijebben/ DatDP'tfelbetelocgefauDe
gen hebben tot dageüjkfe nieuwe b?ertgen/ en De tommiffien Doen opDouDen» (*) Cn alfo öem 3Btnnirael
khattingen, exadtien , en extor- baer opgefeptiov Dat De boo?f5?|epn«f aen fijne <ö5ctt*nocDtfaDe Daer ban
ïien van de Capueynen, die hy geen bermaeit ïiaDDegeDaen/ beeft Daer op gerepliceert/ DatbPfulftöbp
tot haeri ieder larte tegens alle or- ben KaeD ban EelanD Defteften tjaDDe / feggenDe boo?t?S Dat W lepitö tuaet

donnantien , rechten , en oude
~
Dat
tenS ZCnA^l°0nhvQnrgQnd~ ' en waer van de Capiteynen hem Admirael ook dagelijks menigvuldige klagten waren doend., en aen fijne G. en E. by remonftranticn en doleantien ook genoeg
hadden te keHnen gegeven-
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(') De Admirael vei haelde nog
dat Hcyns gefeyt hadde, dat Evert foude 't Admiraelfchap te
water wel bewaren en hy Hey ns
te Lande.
(*•) Dit propooft en vervolcht
hier niet wei,en dat is fulks by den
Admirael noyt gefproken , maer
wel , na dien hy ernitelijcken aengehouden hadde , dat fijne Gen.
en den Raed fouden verfien tegens Heyns en den Fifcael , en
recht
op deregens
doleantien
die
hy in doen
articulen
den felven

eenperfoon/ bieïjembanpartie liet corrumperen / bie in bele fafcenfolliciteuc/ fóacbgeber/ encecljtetmaov bat Ijp alle befaBenbaecöpmnle
bat ïjem 3Hbmirael part of beel in comneteetbe / ïjem tegenö tocc^ oob Doe
Blacr öcfeltoc maren / altf nocl) nacïm «'jn fouöe bonnen ulijnen / öat !}p in
be falie ban een bat utamerpe baer in Blacr beb?og in be conbopen ncpïct :vj t
toaov poogbe/ tegen^ ö'tnfttucrie Op fijne €rcell. ïjoget gebadj.engc;
maeftt / op cautie te ontflaen / baer nocljtantf be fanc genoeg bolbmgt toaov fFo1- 15^
om ten principalen bonniffe te bJijfen/ batïjpinbefeïbcfauepacipeteie;:
mael peremptoiren termijn Dabbe gegeben/ 'ibMB tcgeng rctïit toaö:
feggenbe boow bat be boo?f3%pnögefeptï}abbe/ batljt^epits^b*
mitael mag / en bat ben 2$bniiracl gebcp02tcert fonbe mo?bën / en Capi=
tepn €bert in fnne plaetfe gefreït/ (1) feggenbe inebclenmoebe/ (*) in
toeet mei raeb De0 bpanb^fcfjepentebecbjanben/ en iBmil net biel boen
eer tyk bagen / ban ïk mil niet bcrfeBeren mijn felben nocD mijn boift toe*
berom te béngen/ milmen Det immertfljebbcn/ iBfalberin baren/ al
foube men mp in 100. ftuBïten nappen / en al fouber niet een fcïjip mebei>
Beren, (») 3£e boo?f3 iflbmirael l}ctft fjcitt boo?t£ mebe ücftlaegt ban be
fifcael ban be ?flbmiraütept 3Merium / feggenbe batmen fulftcn fcbelm
tn ber Sïbmiralitept ma$ lijbenbe / Uc gefept foube nebben / bat be ^in^
ce ban #arma fjiec te lanbe tien Omen tegentf ecn$ fjabbe / en bat baerom
onfe falie niet foube mogen blijben flaen/ ïjem belilagenbe mebe ban Ijct
Bleinc tefftect bat Ijp jpifcael öcmmbmicaeltoaötoefeagenbe/ boo^bien
Öp
Dem fcfeijbenbsonberfcfeebenöabbe/
jpifc
calitfaenSïbmtralttarig
/ en niet bienacr of mienb iprantifcuSMeiiuo"
/ focofturnelijft. <Opalle

Fifcael overgegeven hadde, en
datAloftanusdaeropgeantwoort
hadde , Heer Admirael hier is nu
heen queftie om, maer wel van
dienft te doen. Doen feydedaer
op d' Admirael , ik ben bereyt
dienft te doen, alwaer men my
beveelt te gaen daer fal ik gaen ,

't melöe bp b'een en b'anbere xxpt ben ïïaeb gepocgt itf / Qem'Sütomcaclfo
bele mogelijB/ tontentement tegeben/ op bat 'tflantgbientï niet foube
berDinbert mo^ben / feggenbe bat fjp alle rapporten fo ïicrjtelijh niet beooog
betegeloben/ batimmec0banbeCapitepn€bectcontcarteb3a^blijKenbe/ bemijle \jp in 5eegefonben mag om een goebemijle baer te blijben/ en
batmen bebo?beringe ban beerploicten aen Dem^bmiraelmagbecfoeBem
be/ öem niet te min bclobenbe/ batmen ïjem met ben eeeften op allejS
recljt boen foube / ban bat fulBg niet feonbe geferjieben fonbec pactpe te öo-

en
of
met rapporteren
alle mijn volkdedaervi&orie,
voor berften, maer dat fuiken volk hem
niet langer en behoorde te gourmanderen
, gelijk Roels
hemg.onlanks in prefentie
van fijne
en
Raed van State verweten hadde ,
&c. als na gefey t wort.
(•») Defe klachten en noch andere over den Fifcael, hadde de
Admirael
te voren
gedaen ,over
gelijkelijck almet
de klachten
Heyns.
(•) En nochtans fonder den
Admirael te hooren, heeft men
hem wel gedeporteertengevangen, fonder
ook .
eenige voorgaende
informatie
(p) Daer op feyde de Admirael,
de woorden zijn goet , maer daer
en volgt niet na.

KH/Q
't bielKlangectijbfoubebecepfcfjen/banbefaKen
ban ben lanbe non*
nentjiben/
fiem bibbenbe booj befe tijb / alfulnepacticuliecequeccleneen
toepnig aen b'eene 3ijbe te flelïen/ en baecomniet te brillen beracöteren/
baec ben lanben fo bele aen i$f gelegen/ bat'ecniemanbbanbenföabeen
toagblagen
/ bie eenige
bepbenin
foube becfeïjonen
eenige(•)gunfie
toe
/ maec ban
pactpen
geöoo?t't minfle
3ijnbe «o?telijB
goet cecDt/ of
boen.
l^iet
mebe be boo?f3$!bmiKael nocD geen contentement nemenbe/Deeft gefept/bat
ÖP ömt öu$f langec niet begeecbe te laten goucmanbecen ban een beel bilai*
nen (f) bat ÖP ban ben jare 1 556. be toapenen gebogen öabbe/en be toecelö
gefienfiabbe/te meermalen cepetecenbe/batöp een ongelucBigefjanbijabbe/
(ber) boo?tg
en foubebatmogen
boen 't gene ban
toöfbeenStaten
ainberenKoeliS
foubefitm
berouroen/(/)
be ©enfionariö
Stlbmirael feggen*
berbje^
ten fiabbe / bat 0P eenen eeb gef moten fjabbe/ bat ïjp ben lanbe genen bienfl
foubeboen/fo lange be fifcael in bienflegefjouben foube mojben/ en bat fip
al nocfi ban ben felben ftnneftw en feggenbe opentlijB bat fjp geenbien^
flenfoubeboen/ ten toace öe boojf3 fifcael en t£epnggebepo?teeit maren/
en
niet /tegenflaenbe
meberbp
b'een
ülabealfóbeboirisJ
gebaen
om Ijem fulöö
upt iitn
boofenb'anberupt
be te (lellen / ben
feggenbe
bat fulBtf fom
ber fjorwge ban partpe nietBonbegcfcfjieben/ ban bat men met be eerde
gelegenrtjetb / fulBö bp be Ijanb foube nemen / en bat mibbelemjb $ lanttf
fasen/ en metBelpen ban be rebiere ban inttoerpen / baer fo bele aen

(*) En weet niet dat hy vilaiIII. Deel. 1 1. Stuk.
CC C
gele*
nen gefeyt heeft , en alwaer 't foo , en hoeven mijne Heeren hen 't felve niet aen te dragen , want hy dat alleen
gehad heeft , op de voorfz Heyns én Fifcael, en haerlieder gelijCke. (»•) Van een ongelukkige hand is niet
vermaent , en ook geen oorfake daer toe en hadde , als noyt ongeluk van yemant dood gefhgen te hebben
Jjehad, ook fo en isfijngebruyk van fpreken fulks niet, dan heeft wel gefeyt, dat hy wefende een foldaet , en
ange de wapenen gepra&iqueert hebbende , forgde dat hy alle de traverfen en injuiien niet langer foude konnen
verdragen , maer foude ten laetften uyt onpatientie wat mogen uy trichten , 't welck hem , wijf en kinderen , tot
verdriet foude mogen komen, (ƒ) Dit ontkent hy Admirael gehelijck oyt alfo gefeyt te hebben , noch ook van
dien fin geweeft te zijn, maer wel gefegt te hebben , hoe dat hem leftmael in volle collegie ware verweten geweeft by den Penfionaris Roels, ook in prefentie van fijne G.alsdathyeertijdts eed gedaen foude hebben, genen dienft te doen , tenware, &c. fo in defen text verhaelt ftaet , welken eedt fo in effe&e hy ook niet al gedaen hadde , dan alleenelijk dat hy genen dienft doen foude in der qualiteyt als Admirael , fo lange de Fifcael
foude worden gecontinueert, maer begeerde liever gedechargeert te worden, waer van fijn Excell. H. L. Mem.
veradverteert zijnde, heeft hem bevolen in fijnen voorgaenden dienft te continueren , en indien hy yet op den
Fifcael hadde tefeggen, foude 't felve fchriftelijk overleveren, om als dan voorts daer in gedaen te worden na
behoren , 't welk hy alfo ook gedaen heeft. En hoewel hy na de aflijvigheid van wijlen fijne Excell. H.. L. Mem.al 't felve heeft gelevert in handen van zijnen G. en E- nochtans en was daer federt noyt niet in gedaen geweeft ,
al 't welke den Admirael gemoveert heeft fulks andermael uyt paftie te repeteren, foyoorfzis. Ook 10 fchijnt
het verwijt van de voorfz Roels niewers toe getendeert te hebben , dan om hem Admirael daer te meer toe te irriteren, hebbende defelve Roels ook de woorden anders verhaelt en geinterpreteeit, dan die by hem Admirael in effe&ie waren gefproken geweeft als voren , fulks dat van allen defen hy Admirael, fich beklagende en
dolerende , hier wederom verhaelt heeft hem onmogelijk te wefen den Lande goeden dienft te doen , ten ware
dat hy Admirael of Heyns en de Fifcael gedechargeert werden , willende fo vele daer mede te kennen geven ,
als dat hy genoeg bevont , dat hy 't haerlieder genoege , genen goeden dienft meer doen konde , gemerkt alle
fijne goede dienften in 't quade werden geinterpreteeit, fo wel by de voornoemde, als by meer andere zijne
vyanden, die hy over al genoeg in 't fpel hadde , fo'tfèlve ook naderhand wel genoeg is gebleken (noch na de
deportementen van fijne ftaten , en de ignominieufe en fchandaleufe apprehenfie en gevankeniffe) aen den ey fch
hem daer na gedaen van li jfen goed , en de accufatien van diverfe enorme faiéten en doliilen hém opgeleyt , van
de welcke nochtans men nimmermeer 't minfte lal konnen doei; blijken.
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MDit is ook al feer quaiijk
veritaengeweeft, want de Admine! voor noch na noyt gedocht
heeft fodanige woorden tefpreken ook fofaeefthy by alle üjne

daden en dienften federt den eed
aldaer geroert (indien fuiks voor
eed gerekent behoort te worden)
wel anders bewefen fo u G. en E.
't felve genoech kennelijck kan

wefen dat hy hem noyt in het
minfte, nochin'tmeefte, te foeken heeft aemaekt, noch in gebreke is gebleven van alle 't gene
dat
en E. oytofdoenbevebelieft heeft
hem uteG.bevelen,
len, prompteiijk na zijnvermooen te achtervoioen, fo hy ook
fn defen ontwijfteiijk niet in gebreke foude hebben geweetf, niet
de

gefegeatoag/ niet beDoo?bc beracDtert te bïijben. (<)e§&te\m&Wmfe
racl cbentocl biijben perfiteren / ccpeterenbe al nocD / bat Ijp genen bientt
foube boen/ en inbien DPbcfeïanben enigen Ulenflöetie/ batDpfoubete
> cbten 5tja a& mepncebicu en eerloos / en niettoeerbig 31)11 boo2 een €bel^
manmeteeren gcccftentte5ijn/ en bat DPtegcnSfnneconfriemieboenfou?
be / mitöbten bP contrarie gef tooien Dabbe / en fo Ijp al noctj fulfte en bier^
rjelijHe'p'jopooften
bleef be23urgemcefterïtcpgcr$bcrge/
conmuierenbe/ itf om een epnbe baer
ban teteboren
mahen/ binnen ontboben
(■) bie
ontbotten toass/ en audiëntie begeert Dabbe/ cnDeminpjefenticbanben
Sï&mtrael bic notljboo? Daubentoaov gebjaegt offer geen barfeftamerg
ter Bcere en fouben beftomen 3ijn / betoelfte geanttooojt Ijeeft / bat Dp ban
Der ©eere toel berljoopte 50. te beftellen/ en mibbelertijb t$ be boo2f5
3Cömirael/ fonber meertefeggenbertroftftcnuptbefcamer/ toefenbebtt
alles be naeftte toaerDeib en fubftantie ban befane Dier boren gepafleert/
beDalben
ober bebelcboo2f5
falie meergefeptiov
'ttoelftomftojtïjcibnagelaten too?t.bat€n'er alfo
p20poofien öcbondcn
5ijn te toefen ban gro^
ten getoicljte en importantie/ m uptgeflelt baer op te refolberen ter bergaberinge ban be Staten ban tüclanb/ fo men bertfont bic morgen Dp ben
anberen bergaberen fonben / omeenfamentliftmetbefelbetencmenalfuü
ne tcfoiutie / alsmen bebinben fal 'ö lanbtf bientf te bercpfcDen.

tegénftaende alle de verhael
propoofcen. Daer en boven ook fo ftaet in defen noch te confidereren , dat hy van den bo vengeroerden pretenfen
was ontilagen
by denaengaet,
iblemnelen
, leftmael
u G. en
E. wefende in den vaneenige
Hage , byfeken
hem aengefprovernieuwt.
(«) 'eed
So vele
Keygeisberge
en eed
is defelve
noyt by
in zijns
Admiraelsprefentie
kengeweeil, gemerkt hy Admirael, fiendedatu G.enE.opfijnevoorverhaeldepropooftenfwegen, enden
voorlz Reygersberge deden in roepen , is hy uytgegaen , fo Reygersberge binnen quam.

^es anberen baegïjs bit alfoinbenïlabegefcïjiet <0roenebelt/ iBicDicICaulter/ Hloup^be3lanbaö/
Cbïilioffel ban Cbpnicb/ Cbacles be
3ijiib:/ en bat nabcS^bmiraelsbcrtreftbitberbael iperbinanb.
Etoebefeïc/ §an 3©iant/ la ^alle/ ©aul 25ar/
"alfo
acfcDnfte
toa$Dem/
gefteltgenaentnbebergabeiïnge
/ fo 3ijn fijne <i£. en föaeb €lmk$ be ^ecaugiec / «Ofutoalt ban 3&o?t / Corneban bp^testz
neffentf
ban be peeren Staten ban Eeelanb/ altoaer fp fo liö^acD/ SanCcotton/ Clmitoffel ^alnreuter/
giaguesf .fiBeneriejS/ ilSatöieu be ©fflier#/ ©ietec
monbcltnae aio fclmftclijft 't boo2f3berbael berDaelt be
©ofcfj / 38. ban Catsf / g|an ban ben 252uelle / 2CrIjeböen
/
c~n
be
banbelingen
ban
ben
boo2gaenben
bacD
noult
^cfjubbenatte / #. ban 3£o?p / ^enijjS be Eoe*
met ben boo2f3 3Hbmitael / en bcrfocDt Ijnn abbijtf / of
tebit^ault
ain/ (Ctellobn25an/ ^öilip^EaBa^
men ben SUbmtrael niet beDoo?be te bepojteren ban
alle fijne Staten/ etc. b2ingenbe feec opbetoooaben Ie/ jpcancfiopg be punter/ ^. ^ecner/ <0uil.bc
genen bienft ftonbe/ noclj foube boen/ ttt* 25ercnb2ecDt/ Sileranber be ^o?ne^/ €D2iftof-ban
öat 0p tooo^ben
(io\.j6 ) toclfte
DP 3Hbmicael altijb ontftent Deeft/ ^obercD/ ^<©cenu/ aennjn^3en.<0rabeban^o*
fnjtinecenbe ter contrarie bat ÖP Qcfwbtifotbmpt Denlo fjebben obergegeben / berfoehenbe bat ïitn
te 3ijn te gaen al baetmen {jemfonbetoillenfenben/ boo?f5 (Crefïong foube mogen te rechte getlelt toer*
en capoojtccen U bictocie / al foube OP ntet alle ben I3002 fijne competente ïlecBterjS / en bienuolgenö*
3ün boih öaee boo? becftai. ^>ocD be pactpen W ban 't gene Dem te lafle gelept too?t/ ftotf
nemen*en
itm aCömiiael ïjabbe in be 3flbrmralitept/ en mebe erpebitie foube mogen tocbectoaren/ regarb recBt
in be becgaberinge bec peeren Staten ban ^elanb/ be op be lanftburige getroutoe bienfïen Dpbenfeiben
Sfiömirael ben lanbe betoefen/ en batljptenminflen
ïjaböcn
fo
bele
ncacDtoV
bat
Ijen
abbijö
biel
t'fjjnen
acïjtccbele/ namentbjft bannen öent beïjoojbe ban fonber langer trepneren onber belioo2lij&e tov^itie ban
alle fijne commiffien en ampten te Deporteren/ en fijne befenfie foube toerben ontlebicljt/ of bat bp geben felben beïjoojlijlt te berfclseren/ ter tijb toe Ijp i b2eefte ban bien 3ijne aenftlager$É neffenö Ijem in gerecOtehjh
caufe boo?f3
en ban /'tgepurgeert
geen Dem foube
meer tü
banfeeniffe
ge|teltto02ben.
3©elfteremon(rran
be boo2f3foube
<i3rabe
aen 3ijn aBenabeaSrabeiBau^
te lajte foubetermogen
gelept toerben
3ijn: to^lften bolgenbe baer op boo2ttf refolutie geno- ritjS en ben ïlaeb ban ^tate neffenö Dem toefenbe ge?
men i^ (nemenbe baeropöetfunbamentbat Dpöab- P2efenteert Decft/ en baer l)p felfis berfocDt bat be
be geperft(leert bolgenbe ben eeb bp Ijetn ober lan- boo?f3 €reflong ban 3ijne gebanfteniffe ten minften
ge gebaen/ bat DP ben lanbe geen bienft boen foube/ onber beD002lij&e en fuffifante cautie te boen ont/ ten epnbe bp gebreefte ban bien cnber be boo?^
om be rebenen in 't berbael ban ben noo2leben bage lebigen
noembe
ï!emon(lranten/ totnabeelenberacDteringe
b?eber berDaelt) batmen Hm boo2f5 3Cbinirael foube
ban
bejf
gemeene lanbö bienjle/ geen ontotlligDept
bcno2teren ban alle commiftien en laden Ue Dpban
tocgenbe geunieerbe ïanbentoaéljebbenbe/ berïtla- ober liomen foube/ b'toel&nocDtantfafgetïagentoec*
renbe btenbolnentf fo toel Hen flaet ban Xieutcnant be/ met berftlaringe bat be &enniffebacrom5[c»n&*
IflbmtraeJ in Eelanb / alö mebe ban 't goubemement Deer JDillem ban 25lopg gefept €te|ïonggebangen
ban ®ofrenbe en be ttoee 3ijne Compagnien te lanbe / toae?/ ben €toecftcn Capitepnbaerbermeltgeenfinö
te toefen impetrable/ en batmen Dem nocD bien bag aen ging/ ntaer 3ijn <6. en Kabe ban Staten upt
foube berfehecen/ gelijft baer na beöabontötefeben ftracDte ban be inftructie Denlupben gegeben ban mijn
uuren gebaen iss / gelijlt tou boren berDaelt Debben. peeren be generale Staten/ toelftefnne<ï5enabeen
S:ï ^e plaetfe banben^lbmïraeï€ref[ongtoecbege- ï^abcn befelbe ftenniflfe Dabben bermogen anberente
committeert tot 3tieutenant 3ïbmiraclban^elanb/ belegueren: en inbien be boo2noembe (€refïongDem
b^ %cte gnftmu« ban ^affau/ be.ö $2incen ban baer bp meenbe beftoaert te 3ijn/ bermocDtbaeraf
Oïangten natucrlijftc foon.
On beftlacD te boen aen bc boo2noembe peeren ^ta*
^Den boozft ^amiraclaIfogebangen3ünbe/ toert ten <©enerael/ bk baer in fouben bermogen berfien/
fecc ftrictelijcft betoaert/ fonber bat pemanttotDem
fp tegegeben
raben binben
fouben te beDorcn. enneteftentbp
"Obtfc apoflille
accej! imclïtc Debben/ nocD abbocaet/ p?ocureur/ fo
toajS
ben i9.!Bartü/i$8*.
noen oom 5i)n engen Dupobioutoe / niet tegenflaenbe h. Wijnhof. ©an toegen ben 5fibmirael Crefïong tó
bcijcbcpben requeflcn bp fijn Dup«b20utoc tot bien ooft tot bien epnbe reguefte aen be peeren Staten <0e^
cpuoe otoergegeben / en bat ooft bc 43rabc ban Mheht nerael obergegeben/ ban be faftetoagbaerfoöeftee*
L1S52 ms !W!2e ' op te ficmontfrantie en bêrfocft ften bat fijn berfoeft albaer mebe afgefïagentoerbe/
ffifSffi $***& cn «apftcpnen aen Dein ge cn DP gerenbopeert aen fnue gebelegueerbe SecDte^
SJSK 'l^J
lijcft/CD2i,
^^temhmt
/ ec nament
jjoffri
WMti
Wsxasd
be ^oete/
mét ren.^>en 20. ffêartn Decft ben <©rabe ban i|oDenlo ber*
^aultaban
mo/ goDanm/
ban^ubcnboo2be/
<© beS foeftt
boo2f3 ïlabe bat ben gebangen om öentffe
fijnen
tam/ mmmt/ smmtoimm/, fM&S toillc/aen3ünbenD«P*
foube bergunt toerben boo?geban^
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benitfe onbet fuffifantc cautie/ ban'ttéuentontfeptrien ufantim ban ben lanbc/ genterïti men amj&j*
centge flof (toant tiaer [geiteupfet baboe/ bat até De <fötabeof ^oocfj-ober==
ïiaccaituffcï}cti focljt öe -?S»atHtu
te boren neen informatie tegen ben gebangen genomen betb pemanben Kecbterö babben gebelegeett / fo bet;
toas") ent ben gebangen te laft te mogen leggen/ en lieten fp DcngefjelijUtet jubicatnte ban befelbe ïïctïj^
tei;ö / en bat bit mU mate conttarietenbe b'appotiue*
na te boen alles
niet bcrloflïnge
fijne ■ïjupèbjoiitoe
/ macrbatbetfp meuten of appo|tillen bp fnnes(J3enabeen ïlaeb43an
Dacroormans
te btciten totliet
meeitbe
^tate gegeben op bibetfe tequefien ban megen bm
toaöaltctoctgccf&
Sflbimtaei
aen ïjenlieben gep:cfenteett/ bp betoelbe
<2£en 4. en e, Sïprilté té ben boornoctttben ^eete SEbratrael bu ben 25aiïïiu en t»gifïcaet ban fp bem etpjeffelijb en aufolutelüït tenbopeerben
jiBtböeHwrcö in 't lange geeraminectt/ bocD Ijceft aen be gebelegeetbe 0ec!jtet!$ / om bp genlup*
fijn Dupsbrou notïj SUDbocaet notb £>?ocutcur geen at; ben baet op bcbtfi3oneat en gebetetmincett te met^
ces bonnen benomen.
ben/ fo tó be fake Dp 2Sutgemeefïer£ en ^cbepe^
3£en eifben %pffis té ben boomoentben WmiU nenin flategebouben.
rael m\ i o. tuiten in openbare bietfcljarc in tori jmem
uirael
<®m bertienben üï}ep beeft ben 3übmiraeï meöet
betfoebt bat be 25ailliu fmbt anttooo?ben op be
oei'ttec
gebacn/
enbefcöul*
tie ban beel bolnS3ijnaenfp?ahc
iKcftjjate
e
betfoebte pjobtfien/ en mebe repliceren ten pmti^
i«b?att)t7 öicDt met bele bmerfclie enorme en gtoumeïtjK
pale/
alfo be beertien bagen ont gebomen maren/
3Lant=
feïteten
ïjp
bat
anbeten
onbec
en
belicten/
rat epfcö / '
TÏMsim man tipt <©ubelant gebangen en op tantfoen ban be 25aitïïu fonber meer inentte te maften ban 3ijn
■ntontiu» 500, gulbens geftclt bebbenbe/ na bicn befelbe pen; boo?gaenbe gefufrineerbe / conclubeerbe teriïont
bat ben gibmirael 3ijn berfocDte p;obifie foubc mo?*
en ben omfept/ en ijs fijne fdpiftelijRe antmoo?be op
e getelt Dp
Santmans
felfë 3ijn
m'noen Dp beg
«no» opgeb^acïjt
5? toert,
in fijnen Danöen/
getoeeft Dupöbroum
fouben
kh
befelbe Dup*m?öitme bleefcïjeïijlt mtébmpfot / en be berfocfjte pjobtfie/ boo? o2bonnantie ban be peeren ougeïcfen/ be mibbelen ban bten 3ijn ntonbc*
n op boen Danniet te min baten man baetenüobe
te
tnift
25ailitu
ben
bat
fonbet
Umbm/
foubc
gen
linge hp ben 3?öbocaet ban ben3übmirael in 't lange
feggen öoe ben damman of fijn bupsbrougenaemt meöetïept en gebebatteert/ en 31J11 batelp ban toe^
gen ben Süomiracl obergelebert bibetfe acten/ nuf*
Qcftïjkt
felföe
't
maren / ttocljte ook toaet ofbpmanneec
fiben/
attetlatien en anber btftWt/ fcacr bp terinformatie geblefcenté
foube 3ijn/ mant baet na
(lont bltjben motljte fijn innocentie en ontfcïjulbat in 't geïjeele €planb ban <©ubelattt niet eenïe; be
ban alle be boö?f5 aengcfepbe fepten / en ern^
benöicö menfcD ma#/ bk baet banmifttefprebcn/
ftelijh
berfoebt bat mijn peeren geltcben fouben be
ftljanbk$ met te min motf Op gebogen bat nem fulfecmetben
felbe
te
bifitecen / en alö ban op be mobifie bifpo?
belpe fepten opcnbaetlijh in 3ijn aenfiebt
neten
na
beïjoreit: macr in be Sdaiüiuntcbeconfen*
aengefept: bat W gecommïtteect foube Debben/
Crimen perduellionis feu Isefe Majeftatis , perjurii , teerbe/ oberieggenbc / ooït fijn boo2|3 fclmftcn en tn=
pecuiatus & homicidü. gjtetn batbpgecommitteect formatie preparatoit/ betfoebenbe tnfgeüjfeis batbe^
foube öebben / moojb/ toof / of fïraetfcDenberpe/ felbe mebe gelefen en gebifiteett fouben toorben/
baet obet be 25ailliu conclufie genomen beeft bat Dp öien niet tegenilaenbc %utgcmec<leten en ^cbeSfibmitael met ben f maerbe foube metben geetetu- penen een balf guattiet ban eenurebertrobl:cn3ijn^
teett / en fijn Dooft b2k uten lanlt geftelt foube metben be/ in melken tijb ben onmogelijb maö bet tienbe^
op een fïaen ten aenfien banecnpegelpett/ alle fijn part ban be tfuftltcn ten bepben 3ijben obergelebert/
te boorïefen/ bebbctt qepronuntteert batfe ben W&doiif.)
goebeten
fo leen profijt.
aio epgen geconfifgueect tot 'ö ïanbo
en
gencralitepté
mitacl fijn berforf» ban pjobifionelc ontflaginge on^
<Den aïbntitael niet bonnenbe ten felben bagefijn bet cautie ontfepben/ gutwenbc ben 25aiUiu baet*
befeitftc boen/ atë geen atceö banHobocaeten^ro; enboben noeïj ben tï)b ban een maenb om te ttplU
cutcut geöabt bebbenbe/ beeft alleen betmorbett/ cecen ten pnncipalen.
i&it appoinctement beu leere SGbinirad te feet
bat fijne craminattc en fijne antmoo?be baet op mebe boorgelefen 5ijn gemorden/ baet mebe öp bent bef maerlp 3ijnbe/ aïö gegeben 3ünbe fonbet teneboo? bk ti\b ïjteft moeten tontenteten: botjjtófiem men Itenntffe ban fanen / of be fiiMmx ban bepöe
betgunt eoppe ban ben epfcfj en acnfp^abe en bagïj partpen eeitó te boorfien of te lefen/ öeuben 3jjitc
ban betaet beettien bagen/ acceö ban fijn Ijuptf* 3fibbocaten goeb en nobicb gebonben requeflc te preb?ou en bomeflijquen tot biftmk ban bcn25ailliu/ fenteren op bz$ ^ömiraeiö name aen fijn <©cnabe/
en ooit acceö ban 5übbotaten en 3&ocittettt& ^ocï) en ïiaeb ban^tate/ alöïsecbter^belegantcn/ ber^
beeft geen 5üöbocaten of iitecljtögeleetben tnZelanb foebenbe biet tegen manbament in cas$ b'appel in
communi forma, maet op bp npofttlle ban ben 15»
nonnen
beltomen/
bre
bent
bojflcn
bienen/
b'tóelR
ÏP meenbe alfoo boo? ben 25ailiiu Defïeaen te 3ijn/ Ifóep bp fijn <6enabe en Kaeb ban ^tatebetblaert
/ bat h\ beft faftc geen appellatte biel / orbon*
fo bat bp tot gtote botten befelbe tipt b-:\\ tgage irifynb té
nerenbe ben fuppltant ban be ü&agffiract ban
ianb beeft moeten ontöieben.
^>en 20. 3Hp?ili0 na bat Pietet ban Saté (bk jjl^ibbelburcb boorté te proceberen ten principalen
,v h
be rettoacten.
EöeT^ectetariö ban ben ^ömitael getoee<ï mas) m bolgenbe
^aer
na
ben 20. gintij té bp ben25ailliugebtent
aobtnt* ook €^itcpn ©umen gebangen toaten / iö ben
cnjijj &t* bco2f3 Sfiömïrael meöecom alle acce.ö gelnepgett tot ban repIijHc/ in toclfee replijbe be 25atilïu ben boor/
fcïuebcn €reflong boben be boorf5 bclafünge m fiy
bm 24. baet aen bolgenbe.
H
<&en 29. %mm té in bolbet btetfcöare in p?e^ nen epfdj/ en ben felben amplierenbe noeïj opnieuw
Siert
atüansen. fctittc ban feee beel bolltó in afbtefen ban ben W*> te lafte gelept beeft / betfcljepben nieume poincten
ban befmaringe/ betoclbe mp Ijtcc na met alle be
mifl?hös.mitael fijne bufmtk tegenö 3ijne aennlatïjte t/in en't boorgaenbe bp bm anbeten boegen fullcn. ^Daette^
monbelinge gebaen bp fijnen «fibtotae
lange fclpiftelijhen
rSn oefen! ooclt
Re«n
obetgelebert/ anttooo?ttcnbe ten gen Ijceft ben boorfebreben 3Übmtrael benfeflenSit^
wtn«pate/p?inripalc/ en conclubetenbe b^ p20bifie tot ontfïa- gufft' nebtent ban fijne buplyhe / met feet grote
5 Sol?' Oinge onbet cautie/ en t$ ben 23ailliu betgunt coppe mcepten en ftoarigïjeib fo lange tijb bebbenbe
[tonnen gebriigen / boemel fijne ^bbocaten bifc
fttonifia* ban be antmoojbe en baclj ban 14. bagen om tere- miiö
geen acectf bonben lyp Ijcnt öebbcn / om be
Btoflcon*j püceten ten principalen/ enniettemingcojïïonneett
iK rautte. tcn nae^en rccbtbacïj te feggen tegen.ö be beifocbte oorfaben bic ïncr na berbaeltfnllen merben/ bplceïbe fijne bupïnbe/ bp be boo?fcbreben rcplijbe en be
p20biftonele ontflaginge.
ZDen febenben |Bep beeft be 25afllm gefuilineett nteume belat!inge;l)em in be boorfebreben replijbe
bat bp op be pzobifie niet antmoojöen foube/ feg- aengefept boldomehtlijö meberlept Dceft. 5©ocb tegen be nieume fepten geercipieect/ en onber prote^
genbe bat ym <6enabe en ftabe ban ^tate / bolgcnöc
febetc miffibc ban be generale Staten betftonben fïatie ban bp befelbe etceptie te pet filteren/ baerte*
genö gefept totmeberleggingebanbien. oSeburenbe
en geojbonneettbabbcn/ batmen 't proeeg tenprin befc
proceburen/ fo beeft beboo2noembe23ailliu feet
tipale tot 'et
btifinitibe
toectclufibe foube
MtPbm/
fonbet
op be fententie
pjobifie tcbifponeten/
en fltictelub boor be boorf3 ©utgemcefletencnjiBagi^
fo ban megen ben gebangen conttatietoetbe gefufti- fltaten tot .ïISibbelbutcD gep?otebeett / tcgenö be
neett / bat ful6$ ma$s tegen alle pjibilegien / teebten/ boornoembe petet ban Hate/ gemeett 3i)nbe &e*
III. Deel. II. Stuk.
Ccc 2

cteta^
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A Riaentjen, dit en cliënt tot genen anderen fine^enseb»
> micael

benomen nccïj met D2epgementen nocl) anDets/ 15S
ïpj ter t02t«urc getoefen en ooft gebsaiïjt / ebentocl
ïïceft
rp» "Den
Beftoaert fcijepen
Dan in
Sdbmiraelnietfenuenncn
Dat ijn"fCvcfïona
MS tsoo:f5
cm falte/
met bictualte fouDe Uebbcn laten pdffecen en f onboderen niet Capitenn cOutoen in De rebiere ban <0?e*
beimaen/ en Dat Ijp Daer ban genoten fonDe ïjeDDen feftere penningen t'fijnen iwofijtc contrarie De
par catcn : 3Docïj Den llDmiraelbernïaeröe niet Dan
ar Öt feïjepen berïof gegeben te Debben / om te paffcren/
Daer boren fn betaclt ijaööen arljt fionbert gulDens
fonDcr meer/ Detoelfte geemplopeett 31311 qctoeeft/
mn uoo?toetcn en confent ban te Commiffariffen
ban De bier ïeDen'ölanDSbanBlaenbeixn/ te toeeen
De 3£eere ban SBmergfett / 25ur#emeefter ban 552110*
ge/ en De Üeere ban 3©aterbltet / 25urgemeefter
ban Den 3Bn}'C I toeinc penningen ook genomen toaren
tot p20fijt ban De genteene faïte. <©aer op De bö02f3
(Srcfforiö en peter ban 3lace Daer na tegen Den anDeren gcconfrcntccrt 5ijn getoeeft
jjïbaer De tooo2fs 3£ömirael bp eenige aengefept
3ijnDe/ Datmeii ban gelulten oou tegen ïjembpt02tu*
're fouDc
ook Dat Ipfoube
moeten
fierben
/ en p-oceDeren/
fijn gset gecjaonfifaueert
toerDen
/ alleen*
lint Dat fïjn ïnipsbL20ti öare aengeb20d)tc goeDeren
fsuDe öcïjouDen / en b^efenbe Datmen alfo tenen
Ijem fouDe pjöce&eren/ en berftont Dat ïjp gene f&
bocablë ïSecïjferg en fouDe binDen/ noetoelljem De*
feïbe ban
bseefefulKS
ronrecljt
aenacjaecïjt
toerDe omOp Deaïfo"gene
Die
Öcm
beJjooaDen
te mijben/
eenen
gebangéu man/ Die üeljtelijft gelooft/ Datmen (jem
boet foeKt te manen om Ijem te bef toaren: ^0 tö
ooi? Dcfclbe teïcefe bermeerDeit D002 De KlaecljUJKe
tooojben ban De Cipier met fijne famblant ban
commiferatien/ Detoelfte ban fclfs bnöemfcomcnDe
bes DonDerDaetljS Den 4. ^fuiij / 1585:* fepDe tot
ïjem/ mijn l^ecreiftöebbemeDelijDen met u/ enfott;
De ti geerne ijelpen: of ift u uptftolpe/ toat miDDel
ïjeüt gp om u te falberen/ en toat toilt gr» mp geben,
Ijem b2oet
ge*
maefetdetoelfte
toas/ banobei'Dcnftenbe
Datmen Dem't gene
ten minden
feftedijK

dan dat gy feggen iult aen mijn genadige Heere'2'c"el
Graef Maurits , ook aen mijne Heeren van der regerin- ^{f?naBcn '
ge, en Magiftraet defer ilede, en haer G.enE, ver- fijne tjupg» j
klaren, dat mijn vertrek niet is van forge mij nsquaeds^'Uto*»
rechts , maer Tiende alleenlijk het onrechte regt datmen
dagelijks uferende was in mijn faken , tegens alle oude
coftamen en ufantien van rechte , als noch behalven
alle voorgaende op den vierden defer gefchiet is, in't
verfoek van veertien dagen , aengefien mijn Advocaten
niet eer gereet konden wefen, hierenboven fult mijne
voorfz Heeren noch verfekeren , dat ik niet doen of attenteren fal , 't geen dat foude mogen prejudiciabel
wefen aen onfen bedrukten vaderlande, maer mijn alleen begeven fal aen mijn competente en onpartijdige
Rechters, om mijn oprechte innocentietemogenna
regt verantwoorden , daer mede ik verhope te betonen
ik fchelm noch verrader ben of rover, en dat het by mijn
faute niet is gefchiet , dat de riviere niet ontfet is ,
noch ook een poinót waerachtich van 't gene my by
den Bailliu fo frivool aengefeyt is , om te verifiëren
dat mijn meninge anders niet is als voorfchreven late
tot dien eynde wijf en kinderen te pande, met alle
mijn armoede dat ik in defe bedruftte wereld hebbe,
en verhope daer na te betonen, fo lange mijnfiel in
't lijf flaet j anders dan mijn cjuaetgunders dus lange
na gefegt hebben met onrechte, te wefen een flaef
enjdienaer van den Vaderlande voorfz, en daer in fal
volherden en derven , en in waer teken van defen ,
heb ik dit felve gefchreven en getekent den vijfden
Julij 1585. en was ondertekent Wilhelm van Bloys,
gefeyt Treflong.
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tfBaer toat iö 'tof De goDDeloofebeclftoeertUp^wT^
fijn fiele of anDeiW
alö öp metopretijtiö/ foiöDet fijnen c?i>
niu attj»
2500? ^LT
: toant
gegaen
ïjier meDe^ijnDc
is 'tgemoeb
en alfo
eben bele
beïie
niet /opref
ïjt ban
/ maer
DebbenDe
een balftl) fjerte/ öeeft Dit alletf ocDanimetfienntffcSaiiiS ue
ban Den bailliu ban .UBiDDeïburf Ij / <©abiD Corner/ fafce.
Deö boo:f5 W^tiU ©E26aliIiö
tijDe alè
geliomene iöDe tenDupfent
Detoeïlte0upöb2outo
raelö
gulDenb2at
Dt/ cnöatSS.
ïjaer man D002 ïjulpe ban Den boo?f3 Cipier tmm^nA
De tipt De gebaitKenifTetegaen/ fyctft DemgefjouDenBfU.
en Det gelD na tjem genomen/ Daerenboben öeeft De
53m?tb5
boo2fcD2ebc
n25ailliu ter felber tijD De Dupöb20utoc ban
micsEi
tti t02tia*e Dzcugen fouDe / is cnnDelijft met Den boo2f5
fötfflong Cipier genaemt
%m ban 23oobeKegeaceö2öeert/ €rcjlong/ notl) ontnomen aubere acÖtOonDertoul*
mottettt Dat ï)p ïicm los en b2p nut 'er gebanueniffe ijelpen fou* Denö metgctoelD/ nietfonDerDefelbefecconöeleefDe^
Sffi^te/ öaer boren !)p fouDe gemeten zooo.gulDenS/ te lijhen te trattcren: maer bu öaer Daer ober gehlaecljt
!jem w öe toeten / 1000. gulöens eer ïjp i)em tipt De gebanlieniffe 3ijnDe/ öeeft ï)p Die moeten rctïitueren/ en alfo De
sebante» laten flwte / en 1 000. nulben fonDcn ijem Up Deö 3iD* boo?f3 (Crcfïono / Dacr na Den Cipier ^an ban jfcotf*
gjf[etes»i*mtrae^ ïmpsbjou mïlt to02Den/ fo IjaefÏD» uut De bcïie DeDe roepen boo2 Den l^obe ban ïgollanb om refti^
v '
gebanfceniffe toefen fouDe/ boo2tö fouDe De boojft tutte ban De boo?f5 Dupfent gulDenö/ fjeeft Defelbe
3^055öcfte met ijem repfen na €ngelanD en toefen ban betoont Dat niet lp/ maer De toocoft 25ailltu Defelbe
alleö ceDcfropecrt/ tei* tijö en fooien l)p (Crefïong OaDDe. genoten/ alfo is ijet P20feief Doe tegens Den
Ijcm ergens gcöolpcn fouDe fjebben / ïjet foare in Civ bailliu/ en na fijn oberlijDcn tegen Des ^aillius ©ocu fijne
CclanD/ of tóeDerom in Defe lanDen/ aen eenen goc^ erfgenamen geb02Deit / fulus Dat epnDelijli Des 25ail- «fown»
Den ftaet/ en fotiöe Ijem bobenDieninCnaelanDgc- Utis erfgenamen namaels De boo?ffïneben genomen SS5
arribeert 3ijnDe / norft fcDenficn een gcatuïtent boo2 't penningen met Den tnteretïen ban Dien geconDem^ctor.btm*
berhess ban fijne meublen : <&it atcoo:t iö bu Öenlteben neert 3ijn bp Den ï^obe ban ^ollanD te refiitucren'^ermet
ter fomme ban i?oo. gulDenttoaelfftupbers/ enjfjj"?!
bepben
Den 3 .om
gulijvafter
1585,te gaen
"
.macfit
Doch alfo
de onDertefeent
voorfz Admirael
, nam alfo ïoonöe epuDelijn De boeberpe fijnen epgen |Bee4muam
««e: ben
den voorfz Bosbeke eenen fchriftelijken eed af, in defer
fornie , Ik Jan van Bosbeke Cipier op 's Gravenfteen
5^e 25atlltu Defe penningen genomen/ en nu ött «©c^aiinu
iKtnir
UU
af. ijem tot Middelburch, belove en fweere op mijn deel He- fecrect ontDeïn DebbenDe/ ais DatDen^iDmiraeluptS^f"!,
melrijks, en op verdoeraeniile mijnder fielen, of nu
fter.
gebanuemfje
te ontblur
Dten te/ maeute
grote en
«f "èïui
noch nimmermeer Gods aenfehijn te mogen aenfehou- De
moepte/
meenDemeenDe
nu {toffe
genoeeïj
Ijebben tegen
m^m
weri, aen ü E. Willem van Bloys, gefeyt Treflong,
alle het gene ik voorfz Bosbeke met u E. gecomplot- Den 5HDmiracI/ om Ijem ter torture en tot fcflet* »£minane
tcert engeaccordeerthebbe, om u te helpen enftellen per
eraminatic Dignttept/
te béngen/beDienDefraten/
futlinerenDeDatnotïjfij'1
ne qualitept/
ampten/ ebmm'
uyt hechte van vankenis, u E. voorts alle hulp en by- en offitienljem Daer ban mofl)tenbeb2ijDen: Daerteitant te doen ora met u E. alfo uyt Zeland na Engeland gens De fUDbocaten ban Den boo:f5 ^Dmirael fufït^
te mogen komen, breder uytwijfende het voorfz ac- ncerDen/ Dat alljoetoel na retljte/ un De gebanïte^
cooito: contraft, en dat alles fonder eenige valfcheid, niffe te butlmx met gctoelD & confphatione faóta ,
bedrog
argoflift. So waerlijk moet my God helpen Den gebangen beftoaert/ Dat notötaus pegelijft ge*

fe!ben u
too;t ca

jiJnDe / icoei De Jjp Dte Den boo2f3 (Ccefïong.

bangen geoo?loft is upt 'ergebanueniffetegaen/ bp
oorlof ban Den Cipier/ en Den felben Cipier Daer toe ^..«as,
tct02rumpercn/ fotoelalstgeoo2ïoftis/ in capita* mUis
Ie faiten fijnen accufatcur en Delateurs om te «o* öefenfïe
pen/ Detoijlc een pegelijft b2p ftaet fijn bloeDtemo^"5rtK'
gen
reDineren/ foentsi>p
ais DeterCipier
ficljfulftSDeeft
laten 8W'
co2rtm«?^ren/
oo?fafteuan
Dien ftrafbaer

en
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en niet öe gebannen*/ bit en meer anöersv bpfotv berDaelt/ en met belc lopen en öccifien ban reeb*
bei] atë öe rccbtbeccöige b^eefe en impjcffte ban ten üebefiicïjt/ öie in aebtee toege late/ alfo mijn
öcn gcbangcn öaer toe 002fabe geeft/ öaer aen öe? meninge niet i# 't gcDeele proces te berbaïen/ maer
pcnöerenöc: bebeftigböen fp met bele lopen ban reeb- öaer upt een toepnicb ban 't geen noöicDfte öienttot
benniffeban De toaecbeiö öefer fabcn.
ten/
öaccen&obcnfuttinceröenfp/
öat
ö'epfcDecficïj
&c toncnöcn en magen ban ben bö02neembcn *®* 0*
aücen toaö beDelpenöe met p?efumtten ban alle te
bejee gebaclt / fonöer eeniae p20batic/ en naaten SCömirael/ 0002 öeö felftf mbocaten bccftacnöe öe JfJjS"
öat crp2cffeltjb na rccljte bceboöen i$ upt ptffum* gelcgentbcib ban fnnefahen/ en öat mogelijk öefci,anheV
tien en fo be?re gcljaclöe argumenten/ niemanö ter ïtccbterë / toefenöe meelt booplupöen/ tjenlupben 3iteKaet
torture te leggen / bpfonöer fo toanneer fulfee fu* niet bcrftaenöc op öe fake ban öen oo2logc/ en ljet^rpf\ona
fpitien toeöcriept en toccDgenomen bonnen toQ2? gene öaer aen «leeft/ en beel min öe befcöseben reeft- min
öen Dn anöere teltenen en tnöitien ter contrarie ten/ en Op öetoelbc fn al te bele partnöigljeiöö be-öocu.
öe,ö bërtoeeröerg tnnocentie meöe b?cngcnöe : ^0 bonöen ïjaööen/ licDtelijfc fouöen mogen fcntenticccn
öat tegens öem immers! geen tomire biel te öe* tot fijnen naöeel / en öat öaer na niet reparabel
fouöe )3itfti\ : ^0 ïjebDen öefelbe alö namemlijfc
18.) terneren / aengcmcrfct menitbbulöige tnöitien en
blare titteeenen / öaer upt fun innocentie / niet l^eere <&tto ban €gmont/ ^ecre ban ïjenenburg/
alleenlijk gcp2cfumecrt/ maer ooh cbiöenteujlt be* föiööer / (\nien$ öocfjter öen boo?noembcn Hömiracl
toont en gefien mocljt tooien/ toant 3ijnboo2gacrt* tot eenDupsb^ou Daööe) gjacob ï|eere banaoöijngaer*
öe leben en menicbbulöigc öienften bp Dem geöaen/ öen / 5[an ©eere ban iBatDcncffc / en ban öer ïtibtegctupgöen toel / Doe feer DP altijög geaffectioneert re/ ere» <©errit %ere ban $oelgeeft/ <8errit ban
toas getoeeft tot öe gemene fabc / en toeibaren SBijngaeröen / ^eere öan 25cntbupfen / föaeö in öen
ban 't ©aöcrlanö/
fijnfteöen/
bigilantiefokten
in 't getroutoelijk
0aöe ban i$ollanö/ lafpar ban €gmont/
betoaren
ban alle öe
en pïaetfen/ jDogen
öiööeröe0öuptfen#?ö2e/en€ommanö,banifBaef=
Dem optöebolen/ öebujle Det nenlijlt en notoir is öat ïant/ <DttDoban25lopöen(€reffong/ TDomfteerctot
bp öen bpanö nopt ftaö/ fcïjantfe/ of fternte onöer |öptrecïjt/ en «©iöeriït ban (Crefïong/ öiööer öcö
3ijn bebel geitaen Debbenöe/ iö ingenomen of ber- jöuptfen (0:ö:e/ encommanöeurbanïteenen/ fijne
obert netoeejl/nam toecD alle fufpitie ban alle) naefte toienöen en Woeöberbjanten/fenere procuratie
omiflïen/ negligentien enontroutoigbeiö/ contrarie onöer gare nanöen en^egeïengepaffeert/ inöateöen
öe p2etenfe tergiberfatie en moetbjilliguctb/ tooit 6.2Huguttii58^. op .USeefter peter ban€pfte/ en
fijn goettoïlligbeiö en pjomptituöe betoijfen/ niet Co^neliö ^cDnjber/ p^ocurcurö booi öen gerecöte
met pöele gelaten of met repfen/ bietten/ enne^ban iBiööclburcb/ öaer in berftalenöe öat baren
ren/ atë \p op alle oojöen en plaetfen öaermen igenoemöen fcljoonfone ennebe refpectibe alööoegeJjem gefonöen beeft/ gcöaen öaööe/ getroutoelp]bangen5ijnöe/ en aengefn^onen toeröenöe ban bele
öiberfe öelicten en mefufen/ öaer meöe ft* geenfmtf
te toegc baengenöe 't tnbouöen ban fijne commiflfie/ bcrflaen
ïtonöen/ öat DP fouöe mogen befmet toe^
Doe fcljurft/ öifficijl/ of öangereur ^at öie ooit ge*
fen/
aenfeïjon
nenomen 3ijnöe op öen eöelöom en
toeefi- bjaren* Ban gierigDeiö bebjijöe Demöe eerlijk
kc en liberale ttaet bp Dem geftouöen/ en öe fobere b?omigbeiö 3»jnöer boo20uöeren/ öaer ban Dpntet
toa$s geöegenereert/ boo? fo bele Ijen b)a$ gebleet
congueften bp öem geöaen/ "en öie meefl al banger ben iwt öe toicntftbap engoeöeconberfattemetbem
confifqueeröe
goeöercn/
'ttoelKnictalïeen bjeel) namof öeaeeftelijïte
fufpitie ban
öat bP met
öen bpanö geDaö/ en öe continuelc öicnflen bp Dem geöaen
gebanöelt / of op öeöfelfiJ paröoenen of ïargitien !eenen pegeljjn ftennehjb sijnöe / biaerom fp niet
beiljoopte of bertrout fouöe nebben/ toelbe ïargitien Ibonöen laten te berbo?öeren en pjocureren fo bele
en paröoenen DpöifebJilö betoont Daööe niet te acDten/l Den mogelp toa^/ öat öe boo:f5 Daren fcDooiv
m Dem fofcljoneptcfentatien geöaen/ cnperfuafien fone en nebc in fijne öefenfie ten bollen mocljt geöaer toe obergefeb^eben fijn getoeelt/ öetoelfce Dn Doo2t b)o?öen/ en geboot 3ijnöe/ öat in fijne falie
niet alleen berfmaet/ maer getroutoelijb fijne <&? met rijpe öeliberatie reeDt geöaen en gefententieert
berigDeiö gecommuniceert Deeft geDaö/ ebiöenflijb mocDt bieröen/ tot toelbcn epnöe fpöeboo?fcD2eben
tallen ü jöen betonenöe öat D^m ambitie/ geit nocD Dare p?ocureursï en clftsf ban Dem bpfonöer macDgoet/ maer alleennjlt öe gemene fabe/ 3ijn eere enjticD maebten/ om upt Daren name/ en ban Dagetroubjigbeiö geö?eben Daööe/ fulbö öen bpanö ren toegen te compareren bocj öeboojfcDjebenbiet^
alle leet/ Domoet en afbjeub te öoen/ öat 'er booji fcDare/ en te berfoeben hat in fabeur ban öe jufti^
Dem nocD boo? fijne binöeren geen genaöe te bcr- tie/ öe boo2f5 3£ömïrael ten bollen in fijne öefenfie
toaeftten toaö/ toelbe öe?s bpanötf genaöe en fyne mocDt toeröen geDoojt/ en alö öe falie fouöe Wftn
ïargitien DP toel groter en meeröer Daööe mogen geb2acDt in (late ban toijfen/ en ten bollen gein*
bopen en beröienen/ met meeröer en imposanter fïrueert/ öat Det öen peeren 25urgemeefteren en
öienflen Dem te öoen/ öan met öecommiffieenter- ^cDepenen gelieben fouöe eerft en alboren'tpioceiTe
giüerfatie Dem alleenltjb te lafle gelept/ 't toeJb fo te öoen bifiteren bp competent getal ban cecbtfge*
ebiöentc teftenen toareh ban 3Jjne onfcbnlt / en aen- leecöen en piactifijnen / getroutoe en onpartijöige
gefenöe öelicten/ öat immers op öeö 25ailliut$ bp perfonen/ 't fp upt öcn l>age/ banaptrecDt/ of ban
gel)2acDte fufpitien en imaginatien niet met allen elöer^/ en öat baer gelieben fouöe tot öien epnöe
te letten flont / en moebt tegen Dem geen to?ture öaer toe te öenutcren eenigeCommiffariffenuntöen
geöecerneert toeröen / öe reöen i?s / öat niet ban Daren/ om genomen en geboon Det aölijö ban öe
noöe i$ toiture te geb2upïten/ fo toanneer öe toaer- boo2f3 recbtögeleeröett/ bp öen boo2f3 peeren 25ur^
Deiö anöerfints 0002 ftlare p?obatien macD bebent gcmecfleren en ^cbepenen gefententicert te toeröen
toeröen/ en öaerenboben beö2jjben Dem ban öe to^ na beDoren/ en öit al tot baren boften/ toaer toe
ture 3ijn aualitept/ eöelöom en öignitept/ ter eau? fp te b2eöen toaren aïfulben fomme ban pennrn^
fe ban öe ampten en officien bp Dem beöient/ gen te fuüneren alö öefelbe peeren 25urgemecfte^
öaer tegen niet en obfteeröe/ öat D? bie in reatu ren en ^cDepenen fouöen 02öonneren/ autoriferenöe
toaö/ ban alle eere toaé geercluöeert/ toant öat al?
öefelbe/ name
ten fijne
boo2f5 in 'tnooö
toare/te
upt Daerlieöer
te fuppliceren
en reguefte
leen plaetfe Daööe in obertoonne en niet in befcbul- boo^tö
öigDöe/ etc, b02öer$ toeröe onöer anöere 00b bp nkfenteren aen öcn toelgeüocen <6?abe i^aurit^
aöbertiffement gefept/ öat Det berfoeb ban t02tiu ban kaffan / en öe €. peeren ban öen ïtaöe ban
re niet moebt neacDt toeröen ban blcnnc imp02- ^tate en allen anöeren öeönooö)S3ijnöe/ enerpeöï?
tantie/ maer fuïbs na öeöifpofitiebanretbten/ öat tic öaer op te berbolgen/ etc.
^efe fibe alöuö Dangenöe/ fo ging öebanöeöe ïlecbter toel en rijpebjh letten moet op öen P20ceffe en öefenfie / ten epnöe i)p felf0 niet flraf baer to02- bnge tuffeben öe öoo2lucbtigc ï^oninginne ban €n*
en öe gecommitteeröe ban öe geunieeröe
öe
toant
t'ónrecbt
pemant
ter aclanö/
^obintten in €ngelanöbafiboo2t/ öaer top Dier na
banhebebonöen/
/ to02t feïf^
met öie
reebte
neflrafttoijd
aen lijf
en leben.
ban fullen fp^eben/ en öetoijle öe boo2f5 €reffong
^n
toetten nocb
beelDpmeer
anöere't &öö2f$
faben maöba-ttffement
fijne öefenfie öien^nöe
/ en öat
niet bele aoeöe bjienöen en ftenntffe Daööe in <gngeen moebt na reebte ter tojture gebjacljt toeröen ïant/ Deeft DP gcraöen gebonöen/ öoo? fijne goeoe
Ccc 3
b^ien<=
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3>ocD Defen ö?ief mtïj anDec naboïgenDe b2ieben©ïeban
bnenben aen De ïtoningmne te bccforftcn/ Dat D002
ban ^mbaffaDeuc
Den felben <®cabe/ noebte ooh De ntftantïeban£eJlt)a9f>
nace jïDajetfept.ö boo2fcD2ijben liet boo?f3 fjjnpws Den
ban De ïioningtnne ban €ngi?IanD/ Si?
ferijgöDen
boo2
t
fouDe mogen toecben gccbocccc
i-noö of boo? Den &obe $20binciaeïban foliant fijne mijn i$ecccban<0ennagie/ en opeceecDe met bete tot burtö «*'
competente ïïccljtcren/ en DatupmiDDelectijDfouDe boo2Decl ban Den boo2f5 ^Dnticael ban €ceflong / alfo «few85.
5
boo?f3
m^agitreaten fuftineecDen 't felbe te ftce&nen SSP°L
toecben entflagen urn fijne fiiïcte gebanïtenifie on- De
tot
p2e)uDitie
ban
Date
$>2tbUegtcn.
Sstm!
Dec aenoeafame cautie/ en ïjem fijn ö«P$ gcoaöonjl^aec Dit iö tocDecIept getno2Dett / Dat fWupbcrt meüuiw
fe. De3&pfóontngm
neert
tot "fijn ngeuannemf
Ijeeft Ditncboo2fcft2rj
tot Dtcn; toefenDe öecïjtecö / Den nu frïjenen te manen pactpen ö^imer
/ fo Dat
licn bccto02be
cpnbe becfcljepben (menen in fijn fabeuc gefclnc; fonttele
ban Defuift
boo?f5
Cccflongin rerum
/ itaDemacl
fou* S öe*
betonen
pjibtlegic
natura fpteniet
toefen/
ben Ijeeft: borïj Daec in t$ niet tot fijnen bojDele Den
toant
altoaer Daec een p2ibifegie/ DictecenDe Dat alle
rjeöifponccct/ boo2 en al eec De <0cabeban3lpccitec gebangenen
binnen
jurifDictiegefapfeect/
alljicc in 't ïanfc quant/ cnDatbpbecomntiffteD^ fouDen moeten boo^IjaeclieDec
benlieDen
te cecljte flaen/ ïjet
De ontfangen ban De &mm Staten genecacl/ aï.ö felbe fotibe noebtané «toeten becflaen
toccDen ban Den
43oubeir.cuc aenccacl ban De beceenigDe ^ebeeïan- genen Die bp Den
25aiüiu ban ^iDDelbuccl)/ of bp
Den/ e:j Dat Dem met Den USaDe ban ^tate ncff enss Dem
tocfmüc i De gelieelc cegeringe ban De 3$eDetlanDen in Den itemmeetlec ban 25etocftecfcljelt gebangen 3tjn/
© c <0raüe DanDen geftelt toas\ 31>etoelïic M Doe Defelbe falie bp en geenfiït£ ban De gene Die gebangen 3ijn W Den
ban Den lanDe/ of Die Dem cep2efentccen/
ijan ïtpte? öe ïjanD Ijeeft genomen / ftfj2ijbenbc cectt aen De tarnt- pince
en
Daec
ban De Kenniffe aen IjenlieDen o^Dinacieniet
Sff£f? te .jilzautitiud ban kaffan / Dat Date jnaajeftept en DcboIbeecDe:
maec alleenlijk aen Den geDeleguecct
De fafee ban Den Sa- toaö. 25obeit Dien fo feonDe
r.Dccct
gecccomma
babbc
l)em
la-i S»
tec contcacien nocD bïölons aen de micael €ccfïong te Doen &p De DanD nemen bp onften
gefcDiet
te
5ün
aen
Den
pecfoon ban ^pmon
B£lntt. pactijtuge cngcguaUftceetbcKccIjtccö/ DatDpDaet^
ftomboutg/
alö
boe
tegentooo2Dig23ailliu
banier^
SmS fin beaeerbe Dat Ijacc SRajcfreptg mille Daec in
nemupDen/
«olleman/
23ailliu getoeeft DebbenDe
fau,
fouDc genoecu geDaen toetDcn : 25egeecbe en bab
öaecom Dat Dp Daec toe foubetoillcnafTiftecen/ Dat binnen iBiDDelbuccï)/ en ipcancop^ lencibf3 alle
Den (dmn tófïong fouDe mogen gefcljtebeu goeD en Dne alDaec om Dibecfe oojfaften cefpcctibe gebatte
ïto?t cecgt.
gen gctoeefl 3Pöe/ ennocDmeecanDeceDiemenfou*
e
mto&tt &iec op antVnoo2b De boo?f5 $?ince iBaucitö De toeren te nominecen/ fo 't nooD toace/ betoelue
Iran
f*™"*
ban $>,ü((m aen Den boosnoemDen <6cabe ban %r> alfo gecboccect 5tjnDe bp De Ijoog <©becigDeiD/ fon/
cefter/ Dat lp goeD bont Dat fijn €ccellentie uptfb Dec eenige Difficultept of toepgecinge te Doen op De
fan a:it
fterc Commiffacifen fouDe gelieben te becilaen De p2tbtlegien/ ban Daec toacen laten bolgen/ Daecfe
ootfa&en en icDeneit ban öcfieiftf (Ccefïongtf geban^ ontboben toacen/ en toaö niet te ttoijfelcn/ of Det
liciitffc/ en upt Det cappo2t ban Defelbe Commijïa; toa^ in De macljt ban fijne €ccellentie ban Spceftec/
alleen in 't cegacD ban De p2incipalc en obecmacDt
eib banm 't felbe pjoteg/ en Dat niet
riffen Debentgelegentïj
booito
feec aengenae
fouDe toefen / Dat Def- Ijem geDefeceect in De geunieccDelanDcn: maecoofe
felfjs fëcefï&ngg proces? en fafte fouDe mogen bp om De Delegatie toille / b^ Die ban Den £!aeb ban ,$ta?
Dec DanD genomen toetDen/ om Den felben te Doen te / in toien0 plaetfe fijn Cccellentie gefucceDcect toaö/
nebuett goeDc en nojte ecpeDitie/ fo ten aenfien ban te toeDetcoepen De j'urif Dictie
Denbooif5lBagificaet
i\m lange Detentie/ als ban fijne geccoutoe en ag- gegeben/ en DefaftcbanDenlupDentcebocecennafij'
gteable Dienden Die ïp DabDe geDaen aen 3ijn l^ee- negoeDe gebefte»
ce en baDec DoojlucOtigec memocie: ïBibbcnDe ooft
^aec na Deeft De <0rabe ban 5£pteflec %xmtct
nant
ban Daec iBajcftept en ^oubecneuc genecael
jlt aen
De €cceu*ent
iebefa*
ootmocDcli
fijne inboo>noem
fee te toiüen
nemen
fittgnltece
en fabocable
ce* Dec beceenigDe Piobintien Dit eccupsf niet ten beften
commanbatie/ ten epnDc l)p Meedong tnocDt ge- nemenbe / De Kaecöljcece iBeeflec ^elgcum ban
Xoon/ HaeD 02Dinaciö banbcnï|obebanlollanD/
tcacteect toetDen na ceDen en eguitepk
^ienbolgenbe Deeft De boojft <0cabe ban %wt met feftece ttoee miffiben gefonDen na iKiDDelbuccD in
ter/ gefclneben aen De UKagiflcaet/ 25ucgemeefte' ^elanD/ Deene aen <©abiD^omec/ 25ailliu ban
ren/ en^cJjepenenbaniBtDDelbuccö/ Dattjp/ bol- iTEïtöbelOiicfj / en De ttoeeDe aen25ncgemceflecenen
«cifte Den biiSle ban De iBajeitcptbanDe&oiungtn; ^cbepenen Dec felbec ftebe / met lafle Dat \p alle mo^
ne ban €ngelanD / inilDe itet p^ocess Dat boo2 Denlup- gelpe Diligentie Doen fouDe / Dat ïjet fcD2ijben ban fijn
Den loass aeng:bangen tuffcD«t &en 25ailltu alDaec tec €cceilentie bait Stpa'ftec/ met Den eeeftcnin effecte
eenDec/ en Den Steutenant BDmicael (Cccflong tec gelieft fouDe toecDen/ De boojf3 föaeböbeecttf Den
anöecc fijDett/ niet Dat öenlupDen fulliö toe quant ex ^o.^ugufii 1586. tottïiBiDDelbüccDgeaccibcect/ en
autoritate , vel proprio jure, IttaCC lip ÜttZ Oceft ten felben Dage Dem gebonDenopDenfiaDDupfe
Sropria
m autotitept ban fijnen iicben enüeminDen nebe/ aïbaec/ en Den 25ucgcmeeflecen en ïïegeecDecjas aU
Den <6cabe ^iaucice ban kaffan/ enDenïtaeDban Daec obccgelcbect De cene mifTibe aen Den aDD2ef^
^tate/ Doe tec t(jD in De cegeciitge stinbe/ Die Den- fecenDe / inDouDettDe ban tooojbe te tooo?De al^
licDen fulïi^ IjaDDen toegeD2agenengeDefeceect/ ban bolcDt:
mentnge toaö 't felbe psocctf te cbocecen boo2 anbe?
ce üecötecö/
Dpbecftontinfijnbecmogente Robert
Gravc van Lycefter, Baenderheere van^'fT'**
3ijn / bolgenDe 'tDemeln
Denbith, Stadhouder van hare Majelïeyt van En-JgJiSflli
autocitept
Die öem Vbaé geDefeceect
ban ftetgoubecnementgenccael/ enDatDeboojgaengeland , Gouverneur en Capiteyn Generael der ver- Epctflec
De autocitept ceffeecDe / begcecDe cbec fulftö Datfe bol*
«n "Büt*
genDe Den eeD öem geDaen / ban ftem te ge jjooafameit/
eenigde Nederlandfe Provintien.
Ijaec ban De b02Dec lïenniffe Dec faften fouDen DeD&en te Lieve en toeltemmdc ,
^ffiepentn
ontflacn/ en alle De flunnen ban 't felbe p20ceöfou*
Den benoten obec fenben aen Den ïjobeban$|ollanb/ ALfo wy met den Rade van State hier by ons met JIRfotofc
w öettt en Den ïlaDe ban Staten neffettö Ijem boe*
flerncefte*
deliberatie hebben beraetflaegt , en wel rij- bet
butt&*
fraö
[enDc/ tot fSccntecg ban Defelbe fahc geo2Donneect/ pelijkgoede
overwegen den inhout van uwe E. antwoorde op
bcifotïjt / begcecDe en
eecöe en 02bOltneetbe Obecfulft^/ Dat onfe voorgaende miffive
vandatodeno.Julii, diewy
CFoi.19.) fo De begeeetê ban Date «ïiBajeftept / en
De fijne fOUDen |gefchreven hadden , belangende het ftuk van den Heere de Bloys gefey t Treflong , en met eenen verftaen
het rapport van Meefter Pelgrum van Loon , Raed van
den Rade Provinciael van Holland , zijnde by ons ger\li ?fficï)rtclnïtJ0llï,c öeui»Dcn geintecefTeertof 002= committeert over de confrontatie van den fel ven Treflong, daer van u E. infgelijkszijngeinformeert, fois
fiSfï^JSISS ï? te b^lagen / en fouDe Daecenbo, 't dat wy om redenen ons daer
toe moverende
gem?r
mdu ^h^iSïïïö^^^^t^^tO^en/ge,
naic tiomnblulie B)aiefteptbeelitteccDecDl'
vonden hebben den voornoemden Treflong goet
van
fijn
lentennre boo? DaccmenicbbulDige toelDaDen itiïnL ftride gevankenhTe > daer in hy fo
langen tijd is geyaw.
i
mwmw
houden
geweeft
,
eenichfins
te
ontflaen
ea te orijaDDe.
toaect.o becDtent
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na te domen/ bte baer op5j)n ocraetnam om bie te
communiceren met ben iföagiftraet albaer.
«Dpben cerfïcn^cptembjtë
be boo?f5^n^DO««
ïïaeöföeei;
baer toe gcinftnttecrt baer
3önbena /i?gegaen
op J^ 2Ja,
tcnboojfsftablnipfe/ om banbe %5utgianeeftcren en atamtts
^djepenen ban iBibbeïburcö anttooo2be te befco- aen mnp
"c » *
excellentie
ban 3ijngaben/
boo:f3boo2niifTüïc
op bcönti
men/toeïftc
öe
amtooo?bc
booz boo?f3/
monbeitpoi
ban É)ce^ce peter ^5arfe fjaeriteöec ^eccetactö/
E. daer ^at be foicben ban 5i)ne €rceUentiein'tboüeCoUe^
't gene unochtans
over Sonder
eenich dilay
fonder kennifle
procederen
hebben.
fjic Qebifiteect toaten/ ban batfplupben nopcnöeöe
foude mogen
van
tegens den Tel ven te procederen door middel van fcher- f02mc ban pjoecbecen en mcrnclijn in 't pnnct baeu
pe examinatie , van den welken wy hem in allen geval- bp 3üne €rceüentie ben boo:noemben ban€refTong
le hebben gereleveert en releveren midtfdefen , fonder aecetcbeett öabbe ban be ciaojeufe examinatie inbe
ook voorts te procederen tot lententiediffinitive, voor
miffibe
beröaclt
öcn b'ebonben tjeftoacut
en bp
fo betbe
fp lieöcn
ben / oepjcfctiDcevben
boet / /gelijfc
en al eer wyvan uE-advijs zijn gead verteert enuE* felbe
infgelijks onfe goede intentie daer op lult hebben ver- bie in be felbe miffibe beröaclt bja£/ fouben moe*
ftaen >u E. ten anderen male ordonnerende en bevelen- ten bolctcn/ bat fp ïicbet: öcn banbe feenniflfe banbe
de unaer defen te reguleren. Hier mede defen eyndi- falie foüöen begeren te ontïaften/ en3ijn €rccllentie
gende, wil ik uE. wel lieve en beminde bevelen in de bibbcn 't p20teö na ö<?m te toillen nemen / en anberen
befcherminge des alder hoochften , gefchreven t'Uyt- tik öetbembelieben foube te committeren/ tot tocl^
$£cht den 2.4. Auguftus, 15 36. en was ondertekent in 6en epnbc fp refolutie genomen Ijabben/ ombanaïö
grote letteren , R. Lycefler , het opfchiift was , Aende 3üne €rccllcntie met ttc rebenen baer toe bienenbe
Burgemeefteren , Raed en Schepenen der flad Middel- in 't belle aen te trienen en te refcriberen.
burch.
(€en fclbcn bage Qeeft be boo?ncembcn^acbföeerpesa«^
ben
/ boo?^obe
€beraert
/ ^eurtoaeröer
M*
ban bailliu
ben boojf3
boen <0iibclö
fommeren/
bat ÖP bengcumban
3£aee bcncffeno' tytft be boo2noemöc ftaebföccr
3toon tien burgemeefteren en ^ebepenen ooh ber- boo2f3 treflong binnen ben tijb banbicrcntbjinticö^oonbctt
ularingc gebacn/ bat 3i)ne€rcellcntie ban Hpcefter uuren foube boen relarcren upt 3üne gebanftcniffc / f/"^aü*
Öem met be boo2f5 miffibe albaer gcfonben öaööe / mibtss 5ijne gcbanftenifTcöonbcnbc in 3tjnc ÖupfingelJ^Jöae,,
met laft om bv öem aiïc mogelpe biligentic gebaen te onber cautie juratoir/ bermogenö ben goeben toilleburtu romtoerben/ bat 3ijn fcönjbcnsmetbcneerfïcn in cffcete en refolutie ban 5ijne €rcelïentie en ben peeren fta^"Hom
gctïclt foitöe mogen toerben/ bacropfpbcgecrbcnöP benban Staten/ b?eeber inbe miffibe öemboo2 ben ffffSm
een toepnicö tijbs foube toillcnbertreliftcn /opbatfp i^cere Baetföeec obergelcbert/ beröaclt/ en bat op^atieua»
be miffibe openen/ btfitecen en met bcnanberenbe; pépne/ bat öP^aebföcere/ ben tijb obcrftrcKcn3ijn=iiP"fïet
libcreren foube om öem ucöoo2jijK anttooo^bc te
be/ in bec fane p20ceöeren foube/ aï« öp foube wfc«5Jf"*'
gebcn/
't
toeïn
Dp
öem
gebaen/
en
tocberom
binnen
bailliu
<©aer op ben
te beö02en,
gebaelt 3ijnbe/ gaben öem boo? anttooQ2bc/ bat fp binben
beboo?^ u*
ötnnenben^cur^
batöP
ntb)oo?begaf/
bjaerberboo?a
be boo^feïpeben miffibe gelefcn en toel bèrfïaen öab; fcö2ebcn 24, uuren ben l^eere Hïaebföeer 5öne meninben/ ban alfofp fien altf boen niet fïcrngenoccöbon; ge foube laten toeten*
benbatmen öem met beneerftenbcöoojlijKanitooo^
?®m ttoecben ^eptemb2tó / na bat be boo2f3 2Sail*
foube.
öabbe beraben metbe boo2f3 .ïiBagiflraet / i<s
begeben
liu
'Mufftcn
an Dm €en felben bage rjeeft be boo?f5 8aeb(ï)ccr ben Öp ïjem
benïïacbföcerboo?noemtgecomparecrt/ en
BpneöantbJeeben b?ief ban ben <5?abc ban&pceftetter öan^ Öecftboo?berfelaert
begoebcgclicftcban3ünc€rbat ÖPenomen/
en bienboïgenbe beeft
begeerbenat
cellentie
Lptl£is'5cn ban ben Söaffltu ban iBiböel&urcö <©abib^o;
■Sn» mee gefïclt/ lupbenbe ban tooojbe te tooo?bc albug : in üc$ felf^s ïïaebföecre p?efentie genomen boo?
BaflÜU
I^otariö en getupgen (obermit^bcïBagtflraet ban
.jBibbelOurg baer ober niet toilben ftaen/ fo be^.^.j
D Obert , &c. Lieve en feer beminde , alfo wy om
ItSufh ö* XV.
fekere redenen ons daer toe moverende goet ge- bailliu bcrblaerbe ) cautie juratoir/ bcnbooifcö?e=€rtficn8
vonden hebben, dat den Heere van Bloys, geleyt Tref- ben (€refïong upt 3ijne gebanftenifTc ontfïagen/ ^nj,c"f!lp
long , eenichfins gerelaxeert werde van de ftriéte ge- öem ban 3ö«e gebanhenitfe gelepbenbe in3ijneöup-KeL
vankeniflè , daer in hy fo lange gehouden is , en hem te finge/ tot feer grote bbjtfcöap ban 5i)ne öupstou/ banfieniir*
accorderen dat hy zijne gevankenifle houde in zijne Uk oballeöare enöacrberb2unbenfollicitatie/ fulusS ontfïagen
huyfmge tot Middelburch, ter tijd en wijlen zijn pro- niet öabbe uonnen berfetögcri,
ïïi" S
ces is gedetermineert. Soift dat wy derhalven u belaf^ct
bocöt
beien
bpfonber
b'3Cbbocatcn
ban(€ref=Sjapt9r.
ten en ordonneren dat gy terftont defen gefien hebbenban beiBibbelburcö
bat belfêagiftract
<*£>?abc ban "
te binben/ bat
de den voornoemden Treflong ontflaet uyt de voor- fïongb2ecmt/
öen fepben beftoaert
feyde fhi&e gevankenifle, en hem aldaerftelt in zijne ^peefter (Crefïong öabbe gerelebeert ban tit rigoreufe
huyfinge , om aldaer (gelijk verhaelt is) zijn gevanke- eraminatie / baer tipt fp beffoten batfe ban al gercfol*
nifle te houden, nemende ondertuflehen voor de Ma- beert moften toefen öem ter fcöcrper craminatieof
giftraet van Middelburch van hem cautie juratoir, dat tert02turc telnengen/ niet tcgenflaenbe baer toe geen
ny altoos voor hen te rechte fal komen , zijn voor- jlof nocö materie toatf/ alfo be bailliu geen bocumen*
feyde huys voor zijn gevankenifle fal houden, en ten nocöte letteracl befcöcpt ober öabben gelept/ tot
niet en fal vertrekken' om eenige oor fake of voorval- berificatie ban 3ünen epfcö en gepofeerbefepten/ ia
lende gelegeatheidt , ter tijd en wijleit zijn proces vol- bat ÖP baer toe niet een cenicö irrep2öcb&bei en lof*
komentlijk geinrtrueeit zijnde, gedecideert fy door toaerbitö getupge boo?t b?acöt/ baer ban öem gebate
fententie deffinitijf, u ondertuffcrTen ordonneerde, in gen gcblcebcn toag/ befwlben bat ^ bailliu berfcöep;
defe fake te procederen fonder eenig dilay , volgens ben belictcnpofcecbefonbcr particuliere of pertinente
recht en juftitie, fonder hem nochtans ter torture of befignane ban beperfonen/ banbeplaetfcn/ fleben/
fcherper examinatie te ftellen , van welke wy hem in Öupfen/ ban t^m/ jaren en maenben / met of aen
allen gevalle hebben gereleveert en releveren mitfde- toelnen/ toaer en toanneer 't aengefepbe belict be*
fen , en om dit te doen fult gy in genen gebreke blijven. b2ebcn foube 3ijn/ en alö een aenfp2abe fulliö uut*
Hier mede defen eyndigende , wil ik u lieve en feer gen niet gefomteert tó/ fo moet bes? bertoeerbertf
beminde bevelen in de loefchermingedesalderhoogh- naem/ na recötc baer upt geabolccrt en öp g^ab*
ften , gefchreven tot Uytrecht , defen vier en twintich- jblbcert too:bcnbanbc inflantie/ rejectccenöe alfuln
ftenAugufti, 1586. ondertekend R. Lycefter, hetop- Ijuelalöinept/ bcelmin macö cengebangenbacrop
fchrift was aen den Bailliu van Middelburch.
bp onpartijöigc iSccöter torture getoefenbe toerben/
terö/ en betoijle boo2f5 (Creflong fufüneerbe be
€nö«ftben boo?f3- fiaetfbccrB>ccftcrpelgrum partijbigöeiö öcc ^^Öteren tegen 3ün perfoon in
tn beg
banSoonben boocnocmben bailliu belajt en bebolcn berfcöepben faften bebonben te öebben / fo bïeöcm
principale/ atëoo»manbcrcabtlep?öcefTcn/
ficö baer na te reguleren/ en 't inïjouben ban bien l
5y«e
Ccc 4
«1. Dsel. 11. stuk
dat hy binnen Middelburch zijn huys houde
voor zijn gevankenifle onder cautie juratoir , door den
felven te doen in handen van u E. van niet te vertrekken fttb pvna conviQi , in welken gevalle het ook Tonde mogen wefen , ter tijd en wijlen zijn proces ten vollen geinltrueert zijnde, door u E. aldaerfinalijkfygewefen , volgens d'afte van delegatie daer van gemaekt,
, been hem t'allen tijden voor uE. te rechte te fiellen
velende en ordonnerende u E. niet te min in defe fake te

Het twintichfte Boek >
bn$ 1 5 86, en fee bebelen ban 3ijn excellentie toacen aï 585
5So 3ijne gebanRcniffe gebucenfee acngebaen 3ijngetoccfl /

bacr in lp bn be felbe toas geconbentneect/ en namacis Op ben lobe ban ^oUanfe alle gecetcacteect 5ijn
gevccibcn/ fo toaft geen toonbecbatbpfecfa&cfocDt
p©2 anbece 3ijnc competente ïiecDtcrSgeebocccct te
Delgen.
pi Somngmne ban€ngelanfeDabfecberfcDcpben
öijeben rcefcljjcben/ fo aen fee ^eecen Staten <0ene*
rad/ Senaten ban Zelanb / ais fee itëagtffcact
ban iBiöfeelbiircö/ in fabeuc banbenboojnoemben
tifteffong: maec alfo alle fee felbeniet met allen Dab?
tien geopereert/fo 5ün omtrent oefen tijb toebercm ftitetëen ban ïjare $Bajefrept getóten aen fee ^ta^
ten ban EeïanbV en .iBagiflcaet ban itëtfebeHmrcB
ban oefen inD3M:

Yn Heeren.geüjk wy hier vorens hebben gefchre.Jlfêtffïbe
£a:.ücUa> iVl ven in faveur van den Heere de Treilong;, veribeninöinne jtenc{e datmen tegens hem niet foude procederen met
iana »an m'^ een ri&eiV > gelijk het fcheen datmen focht te doen
bemj. in alder extremiteyt : tegenwoordelijk verftaen hebSïirgufïi bende, dat ons verfoek niet heeft geforteert een fodabe Staten ™3 effecl, als wy wel gewenfcht hadden, enwelbei»n
%fr tamelijk foude hebben geweeft, ten aenfien van den teiniuien
gen woordigen trant der faken , die fich aldaer toedraecht.
Hebben wy u E. E. van nieus door inhout de*
m
M
fttntt üan
fës briefs wel willen indachtich maken, en meteenen
tnucg.
we! e-rnfteli jk bidden , te willen ordonneren , datmen
niet verder met hem en procedere , tot datmen ons ten
vollen heeft geinformeert van alle 't gene daer mede
me;,) hem befwaert , en u E. E. ons advijs en opinie daer
op fuk hebben verftaen: En gelijk ons dit feer redelijk
dunkt te we feu , fo verhopen wy ook fatiffa&ie te ontfangen , 't welk doende , fullen wy God bidden, dat hy
u E. E. mijn Heeren v/il nemen in vaderlijke prote&ie :
Uy t Novefuk delen drie en twintichften Aqgufti 1585.
ondertekent Elffabeih , 't opfehrift was , aen mijn Heeren de Staten van Zeland, en deMagiftraetderftede
Middelburch.

gegeben ben negenben in <f unio te bo^en.
^etfcöeen mei/ eneenige ban fee Ifêagifïraetfep*
feen ijet lilaeclijft upt/ feat fp l)et öaec toe geënte ge*
ö^ac0t fiabben/ feat al b3:cn fee boo2f5(€refïong upt
.JiBifeöclbuecD bectcontien öaöfee / |)p eeeft eenige
fcDulbbeRenninge foube gefeaen tjebüen / en feat |)p pac*
feon of foufee
abolittetecflont
foufee becfocöt öebüen / en 't felbe
öoenfee
gefeaen öeoben/ en alle fafeen
RJaec 5i)n : fclpeben 00R aen 5tjn Crceïlentie ban %#*
cettec/ bat aengefien ben gebangen gene gcatie be^
geecbe te genieten/ maec alleen ceeïjt/ featfeaecom
in fee faï»ebel)002fee gep?ocefeeectteto02fee/ b3o: \y&v
lupfeen ais gefeelegueecfeeïlecDtecS/bpfentcnttecotv
feemnatoiceof abfoïutoice,
^enboo?noemfeen (Ccefïongfienfee feat niet tegen*
lïaenfee bc bebelen ban ben <6?abc ban3lpce(iec/ fo
belc contcaminen tegen Dem gepiactifeect tottbcn
om Dem albacc boo? tk ïïecDtecs te Douben/ of fo
becce te femigen feat Dp genootfae&t foufee toecfeen eeni*
ge fcDulöbeRenninge te feoen of abolitietebecfoe&en/
Deeft3öneDupfb?cu afgebaecfeicDtna ^ollanfe/ met
fcD?ifteüjRe injreuctie/ om aen 3öne €xtdl ban %p*
ceflec en anbece ^eecen 3tjne goebe b^ienben feaec obec
te Rïagen/ en cemebie baec tegens teberfoeRcn/ fee
loelRe fo bele te mege Deeft g-rö^acDt/ bat aen ben <©?a*
be ban Epceftec en ben ïïabe ban ^tate neffens Dem
bjefenbe/ iSobecgegebenfeRececemonjtcantie/ baec
in be onmillicDeib en bjepgecingeban3i)n €cceïlen*
tic bebelen na te Romen/ isbectoont/ enbaecbenef*
fens oor met eenige ïopen ban ceCDten is &eb)efen/
bat be gefeelegucecbe 0ecDtecS/ ban feen genen feie*
fe gefeelegueect Deeft/ macö geceboccect mecfeen/
en alfo fee autD32üeptban öecegecingeban5ijn<0e'
naöe <6?abe USaucits ban i&affau/ en feen ïïacö
neffens Dem toefenfee/ geballen mas inbe bo^ban
3ün Ccceïlentie/ obecmits feeboo?fcD^ebencegecinge
ectinctengefmoltenbjas/ feat DpobecfulRsmelbec*
mocDte foöanigen gefedegueecben^icDtecetttecebo*
cecen/ ofentenfeefiniecen
minflen :'ttenproces
boo?(fcptiznfc
anbece te
boen
belcpben
anfeecen
) notoic
enopenbaec te toefen/ feat fee b302f3;3juge pactpeen
aöbecfacie toas aen feen bectoeecöec/ unde jufta re-

Niettemin fee boomoemfee Söucgemeeflecen en
^cDepenen ban»fefeelbuccD möectijfeDebben
Dein noclj langen t\jb geecenfeect engeoppofeect/ al cufationis
caufa emanat, ((} feat feaec geen p^ibilegten
ecc fp ban \)tt proces Deöben toülenfcDcpfeen/ of fee
fiuRftenacn benlgobe (teco2feonnantiebanbett<02a; tegens en balifeeecfeen of fubfiflecen nonfeen/ anfeec*
be ban Epcefler ) ais neutrale fóecDtccs bp Dem en fints moft feaec upt bolgen/ feat niet tegenftaenfee fee
benftaebban ^tatenetyensDemtoefcnbe/ baec toe pactijfcuap ban feen fjuge/ fee p^ibiïegien upt ö?aGccsmawtcect/ befloten ober fenben / fufiïnccenbe gen fouben/ feat fee felbe fitsen niet foufeen mogen
fuiRS te toefen tegens ö?nnc p2ibiïegien/ Doetoel fp gececufeect of gécejecteect tacfen / Det toeiR foufee
ban fee felbe p?ibilcgien tot feefecfanefeienenbe/ niet toefen tegens cecDt en natuce. Privilegium enim procnbeben tiiijluw/ en bat tec contcaciebetoefentoecfee priumnoneft, fed jus quoddam commune, 'ttoelR aï*
gcplecc Dt te 3ijn in berfcDepfeen fz&zn en pecfonen / ge- ïen Sagen competeect/ öatmen banDenlupbenfon*
Uja cenfbecls becDaelt is; ^o beeft fee <02abe ban feec rebenen niet maeft ebocecen eenige caufe/ en bat
ftpeeftee ben bcso^nsemben (Cceflongbaecnageoj* fp moeten feenntffc Debben ban cene fane boo? Denïup^
bonneeet feen l§agc tot5ijnegebanïtcnifïfete Douben/ feengelitifcontefteect.
3£e<©2abe ban Hlpcefïec iguaUjRnemenfeeöat3ijn©e<j5;(i»
onbec cautie jucatoic/ en bacceaboben penninRUjRe
bojtDtocljte ban nocö biet üupfent gtiïöens / baec bebel aen ben 2&ailïiu gefeaen geen effect Dabbege-ö^anip*
bojen ijcm bonhei* 3Ct*cnt ban <©om b32ge geflelt f32teect/ Deeft ben ttoaelfben ^3bcmb^is aen feen^f^.
Dabbe/ maec Debben nocö fee b032f3 3Bagiflcaet/ ©ailliutoelttcaifelüRgefcftjebcn/ featDp niet fonbeciSS
noeïj ben 25aiiuu / Dem niet toillen tipt jïBtbbeïöuccD gcootleettoefen Dabbe berftacn/ feat Dn 25ailliuben25atniti
laten bectceRRcn/ onaengefien bep^oteflen tegen Den boo?noemfeen Cccffong boïgenS3tjn bebel nietDafefee^3" *••
gefeaen ban toegen feen felben(£ceiïoag/ faflinecenfee ontffagen ban 3ijne gebanReniflfe/ en bat onbec maïsf feoen bat öp iCcejïona öenlupbee gebangen niet tect ban bat Dem bp acte ban be gebeputeecbe Staten
luaö/ 't loelfe fdjeen te contcaeierenuet b032gaenfee ban Zclanb anbers foube belaft 3ijngetoeejl/ cecDt
fcï)2nben/ öpfee felbe gefeaen aen 3nn€rcellentte/alö of DP meec bccobltgeert toas aen Denliefeen com*
feat ben gebangen öen en öaeelupöee iufeicatuteitiet manbement feanaen Det3iine/ en feat Dp obecfulRS
moeïjt onteonuen tooien/ maec fjebben eeeft be Sta- in queftic toilbe fielten 3öne auto^itept / baec ban
ten ban Eclanfe öaec ober feoen befcfpijben/ baec on- ÖP feecgrotelijR toas bectoonfeect/ beïafte Dem obec
öee fu üoifcen feat fee boo:f3 (Cccflohg tefeieetijfe C3ft fulRS anbecmacl toel ecp?efTel!jfi op pepne ban 3im
üabfee eenige 5ijne paiticuliece bï»anben/ en fteb&en ongenabe/ tiat Dp tecflont oefen gefienDebbenöe/ fee
SS flbc(c tc lïïe0e gcö?acïjt/ bat be Staten ban boo^noemfee i€ceftong foube ontfïaen fonfecc eenige
^elanb ben 25atilia acte ïjeböen beeleent/ baec bn öifricultept of eccufe/ en feat Dp D^nt foufee laten ro*
f»» bm 55aillni becfod): en belaft öebten/ ben b33i; men bp Dem in feen J|age*
noemden leceflong upt ^jneappjet>ntieniettelaten
l$P fcDaeef ooh ten felben epnöe aen fee gefeeputeecfee ©ejf «f*
bemeUfjen neeft beïtepfen/ maee op te öouben tec ban fee <e. I^eecen Staten ban Eelanb/ öatfe benf ööj»«i
tnb toe/ bat be bot«f$ Staten met 3?)ne^jccellentie 25ailliu nietlangec foufeen beletten 3öne gebofeen teSntïeS
bari ^Ptcileeop beboo2fc{j2cben<ïaï«ngeenbectceRS
feen nabecfoubenfjeuOen geïianbelt/ belobcnbe tm acDtecbolgen en geboojfamen/ maec fonbec eenige tanue^.
25aiUtu ban net oelap ban ben b033f5tfaRinge b302 oppofitie of empefcDement toelaten bat ben25ailltu^«wn
foube tecflont bolb?engen feen ïafl feie DpDemDaöfec^w'"
gegeben om feen boo?f5 (Ccefïong te ontfïaen ban 5öneïSl
ÖouH
«
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en
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VL*
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.
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€n alööetoeï tic boojf? (Cteflongboo^bitfc&üben
toeröc omfteaen om iri ben l^aae te mogen komen
Du 3ijn tooo!ffO;cben Crceltemie/ en Dat teObaer
nae/ namehtUjfe tien Utjf en ttommcDften $obcm*
M$/ -3ijn «rveeUemie cuttneö ban &tate neffeng
Öem Mlanb/
üw'sntït /De^ttRfcenban
ojöonneeröe ïjetpjoceiStoHttDieba».
ben ïtaeb jwobimfael
ban
IBiböclburcljnangenDc/ na Den te nemen/ en te p?o^
ceDeccn botoeris? De oube maniere en cofliipme/ en
genUipbet mfimette / acco?öerenbe oen tooo2f3 (€rcf*
long om Rem ober al te mogen tranfpo?tecen/ feaec
5i)ne affatrenenöentrienjl ban De (terneene faBefou*
Den mogen berepfcljcn/ mits op mens aen Den^o*
bc tteüenDe cautie ntratott de juditio fifti , toelnen
bolgenbe 't tjjjöf bes anbecen Daecljs gecommitteert
UebbenDe IBeefte); $eïgrom ban Soon/ ïtaeö o?binaifó ban ben boo:f5 lobe bojen bcrïjaeuv om
jjem De boojfcfeeben cautie jitratotc af te nemen /
gelp \p ten felben Dage De cautie jutatoic aenöanDen ban Den boo?fcteeben commtflTartó geDacn Reeft/
en belooft t'allcn tijden tot bermamnge te comoaceCetl in pCCfOOn / fub pjena confefti & convi&i.
33a Dat De booafê (CrefTong geoo2loft toag temoncn cepfen Daer 3ijne affairen en Den Dienft ban Den
fanbe foube morren berepfeïjen/ i$ n»> Daci* na met
Den «3?abe ban|ltJce|tct:geiep<tin€ngelanDacn De
Boninginne/ en DeDOenDe Defelbe Oebannt ban ftet
fabeuc Dat Dare .ïBajefêept boojliemgcDaenRaDDe/
geeft t> aen De felbe obecgegeben Defe nabolgenbe me;
mo?ie en cemonftcantic*
M E-V ROUWE;

3emon«
[cautie

ALfo het uwe Majefteyt heeft belieft my fo veel
goets te doen, dat ik met recht en reden bekenne

an^ref*
♦ontnoïn*
letoan
Sugeianu

my aen de felve verplicht te zijn , niet alleen met alle 't
Sene God den Heer in wereltlijke goederen my alhier
op der aerdenfoude mogen hebben vergunt : maerook
mijn leven, eer en goede renommée, fo voor my, als
ook alle mijn pofteritey t of nakomelingen (die ik altoos
in meerder recommandatie en achtinge hebbe gehad ,
dan alle de fchatten en rijkdommen des werelts) my
hebbende getrokken uyt de wreed e handen der gener
die my meynden met eenen bocht wech te rukken en
om te brengen, en mygefteltter judicature van andere neutrale Rechters , die niet partijdig of wraekgierig
zijn , gelijk de gene die te voren alhier daer over
geftelt en gecommitteert zijn geweeft, niet dan al
te veel fodanige zijn, te weten van mijn Heeren den
Raed Provintiael van Holland ; 't welk niet tegenftaende foude evenwel het felve proces langen tijd
konnen werden getraineert, en aen een fpijker werden gehangen : (onder dat ik oyt tot determinatie
ofte wijfmge deflèlfs foude konnen geraken, gelijk
men menichmael aen andere diergelijke heeft Hen

niet hebben gefchaemt te laten drukken en in 't licht
komen j ja felfs in alle plaetfen te divulgeren en verfpreyden , gelijk iker airede eenige in uwe ftad Londen
hebbe gefien. So is mijn deraoedelijk bede dat het
uwe doorluchtige Majefteyt gelieve hier by noch fo
vele faveurs te voegen, en die van den gemelten Raed
te vermanen , dat fy haer devoir betrachtende, in de
bedieninge van recht en juftitie , het proces fo haeft willen wijfen als immermeer mogelijk is: Maer dat fy
voor al rijpelijk confidereren en acht nemen op de ongeregelde praktijken en procedueren , diementegens
my heeft gebniykt, en niet tegenftaende ik v/el wete
dat uwe Majefteyt aiover langen tijd fuffifantelijk en
ten vollen daer van is geinformeertj ib hebbe ik nochtans tot verklaringe en ververfchinge van defTelfs memorie hier bygevoecht eenige der voornaemfte poincten , die ik bidde dat uwe Majefteyt believe achter aen
hare miflive te (tellen , hen wel ernftelijk beladende
datfyde voorfeyde poinften wel rijpelijk overwegen
en erkau wen • en behoudende in allen gevalle aen haer
de reviiie van haer oordeel of vonniflè , 't welk fy fullen ftrijken , 't welk doende, &c.
Voor eerft datmen hem Treflong heeft geapprehen- ^eRete ivc*
n'nilen b{t
zijn ftatenof^lrgnf5
afgefet van alle
, gevangen
deert
en
ampten
fonder geftelt
eenige, envoorgaende
informatie
pregnante reden, gelijk als heeft gebleeken, datlan-ftcamiege*
gen tijd na zijne apprehenfie , den Bailliu van Middel- Doecfjt /
bureh ganfeh Holland en Zeland heeft doorwandelt toteföSe
om informatien te foeken tot zijnder befWaerniffe.
nientie g«*
Item dat fy die niet wetende te vinden na haren ap-mathtigi.
petijt, hebben t'famen gefocht , gevonden, en uyt de
oude jaer-getye boeken of hiftorien getrokken,de grouwelijkfte exempelen diemen foude konnen bedenken,
als van de vrouw van Duyvelant, die hy foude gefchent,
en haer man doen hangen hebben , met meer andere
diergelijke onbefchaemde leugenen.
Item dat den fchelmfen en meynedigen Cipier
(gefuborneert en toegemaekt zijnde door zijne tegenpartyen ) famblant makende als of hy medelijden hadde gehad over de wreetheid en onbehoorlijke forme
van procederen , diemen gebruykte tegens denvoorfeyden Treflong, gelijkmen alfdoe onlanks geleden
zijn Secretaris en een van zijn Zee-Capiteynen ter
torture haddegecondemneert, menende vele fecreten,
zijnen laft ofampt aengaende uyt hem te trekken , en
datmen opentlijk dreychde hem weynig dagen daer na
het felve te doen, van hem heeft getrokken de fomraa
van duyfent Carolus gulden, onder beloften die hy hem
dede meteenen folemnelen eed, van hem uyt de gevankenif e teverloilen , en tot in Engeland te geleyden.
Item dat den Bailliu ten fel ven dage zijn huyfvrouw»
andere 8oo. guldens heeft ontnomen, en dat met geweld niet fonder de felve onbeleefdelijk , oneerlijk ,
en anders te traóteren , als haer fexe en qualiteyt wel
mochte lijden.
Item datmen zijn voorfeyden Secretaris, gelijk als
voorfeyt is, condemneerden ter torture, in de eerfte
vertoninge, die van zijn perfoon voor rechte is gefchiet, fonder eenichfins te horen na zijn oppofitien en
defenfien, ook niet tegenftaende het appel dat gedaen
wiert, en men volgens de ftatuten en ordonnantien
vander ftad over haer onredelijke fententie mochte
doen.
Item datmen in de fcherp- examinatie van den voorfeyden Secretaris eenige faken anders heeft opgetekeat,
als hy die hadde beleden , gelijk hy mede in de confrontatie, die daer na gedaen wiert door den Commiffaris van Loon , die daer toegedeputeertwas, inprefenrie van die van der Wet, en den Secretaris vander
ftad , dèn felven Secretaris het gene dede redrefleren en

blijken: 't welk foude (trekken tot groot .nadeel en
prejuditie van mijn eer *. in voegen dat ik my nergens na fo vry en relblutelijk foude konnen begeven, ja opofferen ten dienfte van uwe Majefteyt,
gelijk ick verhope dat de felve haer fal geweerdigen my in haren dienft te gebruykenin een fo merkelijke en remarcable fake , als neb. tegenwoordichlijk is vertonende, en gelijk ik vanganfeher herten
wenfche en hake te doen , alfo ik een diepe wonde in 't binnenfte van mijn faerte ben gevoelende ,
behalven ontallijke andere onweerdigheden en injurien by my geleden , geduerende den tijd van mijn
gevankeniffe , als valfche calomnien , achterklap en
blamatie > waer mede mijn tegenpartyen my fo fenandelijk en lichtveerdichlijk hebben befwaert , dat ik
mijn gemoet niet geruft kan (rellen , voor en al eer verbeteren, 't welke hy (fohyfeyde) door abuys gelchreven hadde.
door determinatie van 't verhaelde proces haerduaetwillicheid, en mijn onnofelheid alle de werelt no©p Dit becfoeft ban (treflong/ öceft Dare Majcücpt
toir mach werden. Want gelijkmen van naturen genegen isveel eer het quade dan het goede te gelo- aen mijn peeren batt Den p>obtntialen ïlaDe ban ^ol*
ven ,fo is alreets 't geruchte van hare calomnien fo lanD gefcD^eben Den nabolgenben D^tef*
wijdt verfpreyt, datter eenige fo vermetel zijn, felfs
in vreemde landen , die onder den tijtel van Kronijk MYn Heeren , gelijk wy hebben verftaen dat na Mifttie
of Hiftorie-fchrijvers , maer veel eer inder daed fabuver volch van 't proces , welk door den Bail- ba"^e Köi>
leufeen leugenachtige brodders , my opentlijk in hare liu vanlange
Middelburch,voor deMagiftraet aldaer beleyt is"a!i «Cnge*
Boeken hebben getaxeert van verraed , welke fy hen geweeft tegen den Heere van Treflong>is gerenvoyeert lanö aen

aen
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Het twintichfte Boek ,
ceflfe boo: ük ban H&bbelburcï) Dangenbeaenteneaen uwen Raed, om aldaer te werden gedecideert en men / en bacr in boo?tg te p20ccbcccn boïgenbc be lefle
wel verblijt geweeft, voor\vy ook
ban geercufeert/
eeyndichtnamelijk,datfowyzijndaer
na hebben verftaen en alhier by retroaeten/öeeft
alö wefenöe een tjem
falie/öe be2öatlliu
toèlfeebaec
\m fepbe
item niet te CFoL "J
roeren : maer bat \)p bc aenïtlacïjte boo2f3 gebaen ftate
ons geilen den voornoemden Treflong in zijne vooE.
u
op
it
verfoe
ons
is
lven
Derha
:
ek
bc boo? erpjeffe lajre ban bie ban be fScgeringe in öien
rige vryheyt herft
dat gy den felven Treflong wilt favoriferen , ten eyn- tijbe/ gdijït ijp oos«tcnbienrefpecteba?rbantmfen=
de liy geexpedieert en het proces geeyndicht mach tcmieuanbenfelbenïtobe gebecljargeert té geweeft/
werden, iniulker voegen als gyluy den in der gerech- maer wat uerfoen be boo2fó («Zrceffongaenbcn^obe
tigheid fu'.t bevinden te behoren , want gelijk wy heb- gebaen ïjeeft ten cpnbc be Jjtëagifïcaet ban jft&töbcl*
ben verftaen uytderemonftrantiedoor den voornoem- butcS) fdube toosben cco?öonneert/ om ijet boo2f3 jjko*
den Treflong aen ons geprefenteert, met feekerear- cesfbefïóten aen ben ^cbcban^oüanbobcegefonbcn
ticulen daer aen annex , daer van wy u E. de copye hier te too?bcn/ ten epnbe albaec boe2tö gep20tebeect foubc
in gefloten overfenden , de maniere van procederen , too?ben / fuUiö bcbonöcn foube tóo:ben te belden / fa
dewelke die van Middelburchin zijn regart hebben ge- ïjtbbm be boo2f33l)agifïraet en 25ailliuai!ecraifctt
pleecht, is niet al te rechtveerdig of redelijk geweeft, gefoeïjt om be boo2f5fmR&en niet onber benzone te
cheid, wijf- fenben/ere ufecenbe ben baec op / bat gecefolbeect toaj*
derhalven wy ons verlatende op uwe vromiarticu
len wel
heid en ervarentheid, u E. bidden de felve
: als bat tec eernee befeïpijbinge ban be Staten ban ■<%&*
neren
en rijpelijk te willen confidereren en exami
ïanb baec op bcft&tjbmne foube toofcen gebaen/ bp
ook in 'twijfen van 't proces op als fodanigen regart te bebnebcn banercufebanben 17, ^nwi) 1587. <&aec
nemen als behoort, uE- voordetweedemael recommanderende de acceleratie en expeditie van 't voorfey- naöeeftbe boo?noembe <6>2abeban'Spte?ïecaenbcn
de proces, ten eynde hy bevnjt en voldaen zijnde van boc?f3 jfföagifïcaet ban «fHötbbelbutfï; inebccom ge^
zijne pretenfien, wy den felven mogen employeren fcö^eben / bat Wtl$tf ban loüanbfjabgecommi^
teert om bo:bec feennïffe ban bc boo2f3 faöe te nemen /
t'onlên dienite , totwelvaert deslands, gelijk wy van
meningc zijn tedoen, hier mede defen eyndigende, &c« en bat fp ober fnift«s ban ben boo?f5 #?oceffe Vaaren
ontflagen en geeroncreeit/ fo fpöenlupbena&nocD
datum den 5. Januarij, 1587.
baec ban ontfloetlj b? befen / 02bonneccnbe öcniupben
©are lïlajeftcpt beeft ban gelijken gcfct)2cben aen Det boo:f5p?ofe0 en (iucüen fonbecbiiai» of ftoactg^
mijn €. ïgeeren ban ben fóabe ban &tmf ban oefen Ijctb obec te fcOthhen aen ben ^obintialen itabe / om
inljout :
bp ben felben tot imt'd^ na cec fy en conferentie te mo?
gen gcp?ocebcect too?ben/ etc» bn bJief ban ben 29.
Sfiugufh 1587* npt ^02b2ecï)t gefclpeben/ gepacaMYn Heeren , wy zijn feer verblijt geweeft , dat na

ba;i aefet*
hetfeynden van fo vele brieven, om de verloflin- PÖeettLeoninusu1- enbpchr. Huygensonbectepïient/
toe fóonin*
Qinneatn ge van den Heere van Treflong , hy eens is ontflagen epntltjK Deeft 't lof op ben 12. januarij 1588, ernfle^
öen Sa&e uy t de gevankenifle der ftad Middelburch > en zijn fake Ujïtaen be ^ucgemeefïecenen^cöepenenöaniHï^
tan «2>ra«aen den provintialen Raed van Holland isgerenvoy- beïbuccD gefe D?ebcn / baec bp fp be felbe 02bonneecben
uctoxlml eert, om aldaer te werden gedecideert,doch voorname- 't boo2f3^oceö alönocD begoten obec te fenben/ un
toinrim. lijk,dat wy hem in vryheid alhier by ons hebben gefien, epnbe be boo2f5 (Sceffong bp fautebanbïcnniettecD*
derhalven is ons verfoek op uE. dat gy hem wilt favo- teloor foube bujben/ nocögefcufïccectban be beDoo??
riferen, ten eynde hy fonder eenige verhinderinge , on- \vfaz reparatie en bete«ngeban3ijneere/ naemenre^
gemak zijns perfoons, of andere moleftatie , de voleyn- pumk/ boo2 fo be(e be felbe boo? beinfh'tutie ban 't
diginge van zijn voorfeyde fake mach vervolgen , om boo2f3P20ce^ gelebeert toaö/ om 't felbe gebaen bp
ons daer na des te bequameüjker dienft te mogen doen, Denlieben baec in gebifponeect te boojben/ aijjfpna
ter plaetfe daer hot ons fal gelieven hem te employeren, ceebten bebinben fouben te bcïj02en,
^a oefen 3üna»ebcunnHen/ entjetgefjeïepjocess
gelijk wy van meninge zijn te doen. En fal ons daer aen
welgevallen gelchieden. Hier mede defen eyndigen- onbecben^obebefïoten eit gcebangelifeectgefeomen/
,
Datum den 5 . Januarij, 1587.
de &c.
en bebö02f'3 S.iei!tenant3Hbmieaei (€ref[ong beeft tjet

©an gelijken ïjeeft tu 43?abe ban Epcefter mebe
aen ben lüeccc ^cfibentban beel^tjlegefclncbenin
fabaisbahbenboo^oembemCreflong/ oefen nabolgenbenöjnefj
ban ben

Yn Heere Prefident gelijk den Heere Treflong
teaenwoordich na Nederland toevaert , om te

üiicefTfc ' vcrv°lgen en te mogen hebben eene uytkomfte van zijn
aenöen faken , hangende ongedecideert voor den Raed Prote lefibent
iiuce vintiael aldaer, heb ik hem aen u E. feer hertelijk wilbr.iiöec
len recommanderen, op dat hem allegunfteenbulpe
foudc werden be welen , in al 't gene recht en billijk is,
u verfekerende dat gy in dien deele fult nakomende
goede wille en meninge van hare Majefteyt , dewelke
tot dien eynde u fent de requefte by den voornoemden
Treflong haer overgegeven met den articulen hier by
gevoecht aen den Raed > op dat op alles goet infien
mach genomen werden , dat hy haer heeft voorgedragen, en dat alfo zijne faken mogen voleyndigt werden ,om de grote begeerte die fy heeft den voornoemden Treflong in haren dienft te mogen gebruyken tot
der landen voordeel. Hier mede mijn Heere de Prefident bevelende in de befcherminge van God almachtich : gefchreven tot Wanftedc den 5. Januarij, 1587.
onder ftont gefchreven , u E. feer goetgunftige vrund,
en was ondertekent, K. Ly'ccfter. lager ftont, D.Burggrave.
Het oplchrift was, aen mijn Heere den Prefident van der Mijle.

fvmSf^01? ban fcenfelbenlobegetmpe;
222
ÜKïïï?
bpuWjabbcboen
paf buacrbcii
1tien manöament
booinocmbe/n baee
^abtb ^omer 25ail
lm ban m^ibbclöuccb/ om b'accementen ban ben ©20^!

felbe P20ceö met groten ernft en bollen gebo?beit/ en
befcoijïc
Corner
öemaengccrcufecrtDaböeb'ae^
cementen^Dabib
ban tam
p2ocejye
te nemen/ aïtfgcfcpt
iö/ en hat be boo2ftïj2eben (Cceffong eenss geecne
tot een epnbe foube gcbjee|ï3ijnbanbefeïangbuurige
qucliïtiöe/Uecft lp berfocljt bat ben Bbbocaet 5pifcaet7
mitfgabec^ ijm ^ocuceuc genecael ban l^ollanb fou^
be geo2bonneect
accementcn
'tboo^be
fcjj2eben
mocetf /baerben
upt benbe name
en banbantoegen
i^oge «©berigöcib aen te nemen: €n na bat be felbe
Öet boo2fcQ2ebcn pjocesf en tiu&nen langen ttjbonbec
Ijenïicben geljab en gebifttcert ïjabben / bebben fp bcp?
be onber ïjaer refpectibe Ijanbcn fcb2iftelijö becnïaert /
cnjubicielüH obergegeben/ batfpgebiftteectbebben^
be 't boo2fclj2ebcn p^occö / geen fonbament baec tn
bonben/ om b'accementen ban 't felbe p?oce£ aen te
nemen,
^ae^na beeft fce boo2f5 ^celTong/bebitibenbe bat
bp al't nenëboo?fclneberiiti ite grote fcöanbale en tn*
jttcie / Ijcm t'oniecbt lip be openbare aentientinge ban
fo beleenojme en ontoaecacbtigef02faictenaengebaen / niet genoecb waren gerepareect/ Ijccft ten
obcrbloet noen banbenboo2fci)2ebenl|obeberftregen
manbament in ta# ban puree/ en ïjeeft upt ftracr>
te ban bicn/ gebaen bacljbaerbcn/ niet alleen ttctt
booif325ailïiuban ^ibbelburcb/ipifcael en pocu=
rcur genecael ban ben ^obe/ maer ooïï bpebicte genecael/ allen ben genen bie fjempartpe fouben Wilïen
manen/ om Dent te fien p?efeitteren3ünlicrjaemge^
bangen/ en fjent te fïellen te purge/ nopenbe 't gene een
pegelptjemtelafte foube Willen leggen/ inWatma^
nieten ïjetfp/ en Dembaecaf tebecnlacenpuuc/fup^
bec en innocent/ etc Weln manbament ban pucge
geerploicteecf 3ijnbe/ aen ben boo2f355aUUu /bocatf
%&
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jpifcael/ en Procureur gcncrael/ enboo2töbp fcb'eben €retTong aende&oninginnebanCngeland
edicte ban de ttedeïjupfen ban jiföiddelburcï) / Bliffi n^ geen ander fabeur Ijeeft berfoeïjt / ban bat DP boor onpartijdige ïïeebtcrtf motDt geDoort en te reebte geitelt
gen/ ©eece en linemupdcn/ a^ig?t*enDe napuufc
mie aen peder tlaöljim^-öcuce ftappebanïjctboojfó toerden / en dat Up tot erpeditie ban infïitie foude mogen geranen / gelijn 00U de föoninginne in 3ijn fabeur
manbament ocö^uftt 3ijnde/ cnbande£<E>euctoaer;
niet
andere bp ïpre foiebenficeft berfoeïjt/ noch beöcrjS ejcpïoict/ en alfo ten dage dienende i' toefenöe
geert/ notïjte booHjemgeintercedeert/ bandatïjcm
ben 11. iKartij/ 159»- be boo2f5 €rcffong c ompare-'
recijten
tiiftuie foube gsfeïjicden/ en horte erpeditie/
rende/ prefenteerde 3»n licïjaem gebangen/ concilie
derende Dat Dp foude toerden berftlaert / puur/ fupber/ boe tod fjet noebtanö fo Ivinge getraineert, iö getooren innocent ban alle be pretenfeforfaicten en delicten den / dooj be nijdigljeid ban 3ijnc partpen.
33>aer refleert nu nocD te berfjalenbepoinctendie
Dem
en in 'tontflagen
boorf5man0amentbecDaelt/
en bataengefept
DP bp p20bifie
foude toerden ban be ben boo?f5 €reffong bp ben 25ailliu ban HSiddel^
perfonele comparitie/ engeabmitteert te mogen oc- burtf) te ïafte gelept 3ijn getoeetl/ enbacrbanïjpöp
cuperen bpprocureur / en datter niemant en compa- ben ^obc ban Rolland berftlaert i$ te toefen puur /
fupber/ en innocent/ op bat oofcblpe/ ofde^aib
noeïjte procuceurgemacljticDtbanpeinandts3
toegen/ reerdealleen
bat be Procureur generaeï om Dier te- liuna gelaten beeft bemtebefcöulbigenbandep?in*
gen te feggen bacD namtenp2incipaletotdeneerften cipale faben/ daerom ïjp gebangen toa^/ enopgerecDtbacD na paeffcljen/ refererende Dein/ nopende focDt b^eembe en abfurbe crimina ïik nualijft te betoij^
De berfocDtc p20bifie tot öifccette ban ben 3£obe/ fo fen toaren/ maer tfal blijben bat fjp niet ter toerelb
nagelaten Ijeeft cm Dem te befcfjuldigen / daerom ïjp
Deeft be't t|of
ben boo2f5
(Ccefïongadmitterende
bp mobifie ontjagen
ban
perfonele
comparitie/
Dem te gebangen toaö/ maer bat Op bobenbien/ oobljcm
mogen occuperen bp Procureur/ midt# doende Dan^ te laftc gelept beeft bele abfurde ontoaeracfjtige en
balfcfje delicten/ en bat bp banalleg niet ter toereld
taftinge
en
beloften
/
ban
t'allen
tijben
tot
bermaninge
ban ben l^obe/ tocderom te compareren in perfoon/ Öeeft bonnen betoijfen of boen blyben.
fub pana confefll & convidi , toelfte Dantaftinge en belofte bpDem aen (janben ban be Commiffarifen ter Voor eerfl: dan heeft de voorfz Bailliu den voor-$0fnmr|
noemden Treflong bdchuldichtentelaftegeleyt, datDaecmcDe
auditie ban be rolle fittende gedaen 31 jnde/ foljceft't
3^of boorttf tegenö be non comparanten gegebendef' hy den vyand leggende op den (troon) van Antwerpen tef^öml*
fault/ en tipt ftracDt ban dien Dem (€refïongboo2fo niet hadde gepoocht van daer te keren , of de ftrooni te lonnlrf bc*
bele be felbe non comparanten aenginft / berftlaert bevrijden , maer ter contrarie dat hy colluderende met fcöui&iï&r.
puur / fupbec / en innocent banalle be pretenfe fo?faic- den vyand , de felve vredelijk hadde laten opmaken alle
zijne preparatien enflerkten, fo wel in de revieren als ^ctoe ^
ten en belicten in 't manbament boorfcDreben ge- op
roert.
de dijken, fonder daer tegens yet te adviferen, ruften la/ïinse.
^aer na té be Procureur genecaeï ban benzone of prepareren.
gecompaceert/ die dacD Dabde genomen ten princister tegens fytft (Crefiong gebaen defe ontfcDulbi- mm om*
pale/ om t'anttooorden opdenepfcDenconclujïeban
ben boorf3 (Cceflong / en bede feggen / bat alfo be fluft- gïnge/ bat te confidereren ttondenttoeepoincten/ tc^ulJiin^
nen en berificatien banbenproceffegedientDebbende toeten: toat aut02itept bp upt bracgte ban 3ijnampt
boo2be 3Bagiftcaet derftadjBiddelbutcD/ tuffcDen en commiffie ijeeft geftab / en ten ttoeeben toat midde<©abid Corner/ 55ailliuberfelber(tab/ atëepfcDec
len ïjp geDad ï)ttft omdeftcoom of ribieretebebrij^
in ta$ ban belict/ tegens ben felben (Ccetfong/ altf ben: fo beel bieautljoriteptaengaet/ toa-eftoaerdat
bertoeerder/ bpben ^bbocaetjpifcael/ en Dem ge- Dpgcflaen Dabde onder 't bebel ban de generale Staten of
/ 3ün <0enade en öade ban ^tate/ ban de Stabifiteétt toaren/ en baer op ooft benttoaelfben<Decemb2$ te boren gebaen Dabden berftlaringe / bat me*
ten ban beland / en ban den<0rabeban ^oljenlo 3ijbe be boo?f3 25ailliu in btft ïn|tantie principael en for- nen €>berften ©eltDeer/ gebiedende fo toeltetoater
meel partpe toatf/ tegeng ben toelftenobecmit$5nn als» te lande / fonder laft ban be toelfee dbö in Dun ce*
non comparitie na boorgaenbe continuatie ban befa- gart niet toa$ geoojloft eenige toeruftinge 't fpban
fte / op ben ttoeeben SUpriltë lejïledcn berleent toaö be- fcljepencf banbolb te manen / of aenfïagenteöoen/
en dat niet foude bebonden toerden dat Dem pet bp 3ijn
fault/ en upt ftracDte ban bienbenimpetrantban't (Dberïjeid
belaft i$ getoeejï de£ (jp in gebrebe gebleben
manbament berftlaert toag puur/ fupbec/ en innocent/ etc. fonber bat öem gedaecDdebpden25atllM i$ te doen. ?fiengaende de middelen om den bpand te
of pemant anber ö in defe inftantie gelebert toa$ ceni; beletten 3ijn HcrRten en pjeparatien te maften op de
ge inftructie/ beel min informatie: bat ïjp baecom ribiere en dijften ( daer ïjp ooft geen gebied Dadde ge^
3Dt n aa» berftlaert bat bp be conclufiebattbenboo2f3(€cefiong bad/ fepde dat niet foube gebcrifieert toerden datter
mtvacl
niet toift te bebattecen / en mitf bien genootfaeftt bias middelen toaren getoeeft / die Dem bela|t toaren te ge^
<€tcfljn9 bem te refereren tot bifcretie ban ben Jgobe / en na bat brupben/ en bat Dp de felbe ter quader troutoen of
teect ü[>
door ncgligentie acljtergelaten badbe te gebaupftcn / fo
ben töone
defe
fabe
bp
ben
^obegeDoudentoaöinadbijo'aen't
ban l^ol« collegie ban ben Kade/ fo téepmelijft nalatige com- bat Dem fulftö niet biel te imputeren/ bat ïjp met ben
lanb tjcc*
municatie inden felben föabe en rijpe belibcratie Op 3ïdmitael ban Rolland en andere fcbeepö€apitep-vFo, 2. }
fiJStt/^bm
berblaertbanbenalleboorf5
(Crefïongfojfaicten
puur / fiip;
nen raed gefïagen en communicatie gebonden Debben'
en mno. ber /3|obe
en innocent
be pretenjen
/ en de
op
't
gene
te
doen
tfont
/
Capitepn
gooft
be
UBoor/
de refolutie aldaer genomen met feftereffc
um Mm delicten Ijem aengcfept en in 't mandement geroert / bolgende
flructie na lEiddelbtircft gefonden Dadde / om aen 3ijn
JJm'rf^Ocbaen in den 3|age bp üBeefter peter beftiniofa/ <6enadeen üadcban^tateteremonflreren/ debe^
fie gelept ' ^Diru
ban jfrancop^
^.eeutoen be
/ 5prederift
o5errit/ Doeften nobicb toefende tot ben erploicteaen tebanma?.
<©ocffen/
&onin«/ ©erb02fï/
en gjacob pault
ïlaedflupden ban ^ollanb / en gepronuntieert ben ne- gen/ daer op öeYn bp miffibe ban ben bierden <&ecemgenujiendenfiluttij/ 5Hnnoi59i.
biiö geanttooort toaö / bat alle naerfticbept op 't fpoe*H>ittö de oprechte berblaringe ban de gebanRenif- dicDltc foude gebaen toozben om fulfte beboeften op 't
fe / depo?(sment / en berloffinge ban den Hieutenam fpocdicbftcdertoaecttftcfepnden/ bocD alfo D^mtoel
beftent toas dat alle dingen fo baefï niet bonden gereet
- ^Hdmnrael Crefiong / en 't gene den felben tijd gebuu- toefen
als den nood toel berepfcljten / dat bp middelen
renbe bem aengaenbe ig beriopen / daer upt den goettijd
alle
bcboir doen foude tot ftrenftinge ban de bpantoilligcn lefer fal berftaen / boe groffelijb de boo:f3 ^1^
flO2ie-fcb2ijber«al0€itfinger/ en alle Ut boo2töop den dat bem mogelijft foude 5ijn / ten cpnde men de gemeente eenicD contentement moebt geben / bit fp toel
ïjemgebout bebben/ gebooït cngefaelgeertbebbenin
toiften
dat
cnialnft te b2eden toaren batteranderö niet
bare boo2f3 ^ift02ien/ en mebcljDedatljBeefter Mbjiaen ban ber .üBecrbeeft niet alleen den peeren Sta- uptgereebt toerde: dat \yp baer na boo2 fclj2ijbenen
ten groot ongeltjft doet/ bat bP defelbefoehtinber- bebel ban 5ijn genade en ïtaed ban ^tate ban date
bacbt te taengen/ bat fp oojfafte foudengcfocljt/ of ben tienden <©ecemb2i$ na25ergenop^oombpden
bien aenfïacïj gemaeebt öebben/ omaenHEceftongö <0rabe ban l|obcnlo/ en gelijftelijft met 5ijn genade
geUJdatïjpbpöem ïjadde (en begroot op bijffjondert na,ïBtddelburcb geftomen iii bat bPdenleftcn <©ebupfent bronen) te bomen/en ban gelijben dat de boor- cembrijes boo2 erp2eö bebel ban3iin<0enadeenïlacb
ban

^gA
Het twintichfte Boek y
x5^5
tan &tm getroftften toas^a<aoftenbe( baec bp ooft i letten m gefcfjut te planten 1 bp bage of bp nacbte
't i)embabbe/
gelief baccom
ce/ p?tncipalijft
baecbpbef02ten
ge*
baec tn baec
ben bienft ban 't lanb/
toonnen
ooft
öp
bolftaenmocbtmct
<öoubecneuc toadbeiö) ombabbe
batten
om
t/
gemaefe
Bp geen ftoaric
te bebben al bat in bem toag / en bem toegela*
en jBebecijnen bec; gebaen
en
©octw
alle
ban
bte
ten
to02be
/ na be mibbelen bit \)p Ijabbe/ en ï)p motbt
ènpfbjou/
laten toa$ / te febepcen / op öat 0002 ;tjne naecfUcbetö
geen
toecu(ïinge
boen baneemgefebepen/ maecljab
beflabba;» ©oftetibe moge gepjefecbeect toecDen/öw alleen öebel obec be febepen tocgecuft 3ijnöe en toe te
ii\ gcoot pecpel ftont ban becloientegaen/ altoaec tuften / en al$ bp in ^Juïio te bo?en be Staten ban ^e*
lp ooft niet fonö?c groot pcrpel 39110 lebend be boo?f3 lanb
of baec getommitteecbe fóabengecemonftceetc
&tete rjcpjefecbccct lia&öe bso: ben bpanb/ en alle Oabbe/ battet goet toace nocb eentge febepen toe te
tuuntecpe nefïtcöt/ öat b? baec na bp 3ijn «Sen.en maften/ toa$ bem boo? anttoö02be gegeben/ baec
ftaeb ban &tate met feuecccommtffïeeninftcuctte geen mtbbel toe te toefen/ fo bat ÖP allee babbe aebtee*
uptcep;
£!upf tn Blaenbecen /teecenb
gefonben iö getoeeft nte jfeDiua
e bolcbt bat bem bebolen toaov en getcoutoeltjftge*
cij / en toebeef
fenbe ben ttoeebc
be mibbelen bit bem gegeben 3tjn getoeeft / al
fieftge-be bjupftt
beel toag
/ tec ^lupgge
ben 11. totflatbenbelbuccb
toelft
3ijnfeggen/
bP ten bollen met becfebepbentyie*
tooien jijnbe/ iuie of biecbagenbaec na
ben
en
getupgeniflên
betoefen ïjeeft.
Heet» <©jabe ban Éttjemo tot jmtbbelbucct) mebe
op 't aen*
^tate
tfabe tnban3üne
bat tn ben
n / enbenna felben
geftome
alg Dat hy verfocht zijnde om te doen zijnen fchuldigen €tojtde
p^efentte
<©?abe/
geben ban
genomen
boasf
cefolutie
3ijnbe/
baec mebe ontboben
dienft, 't felve in den vollen Rade van State foude ge- bel9P|W.
iuat men fonbe mogen uptceebten op bc cibiece/ en i$ weygert hebben,ten ware men alvorens wilde augmenbefelbe <©?abe tecftonttocbetombectcoftften/ bebe* teren zijne gagie> en verfekeren 't gouvernement van
lenbe ben <0oubecneuc ben =B|eec ban ^aultepn/ en Ooftende en zijne twee vendelen knechten.
ben bectoeecbee 3ijn <0enabe op bijnf bagfj baec aen tot
binnen (Cec (Cbolen te bolgen/altoacc fplupben ftcb ten Itec tegen Qeeft fp tot 3pn onfcljulb gefept / bat öp z$m om*
felben bage ooft gebonben bebben / en 3ijn <©enabe ge* toel te ceebt geoo:faeftt i# getoeeflboo?benlaftenrtöuu>inBt
bolcïjttot ^inteiBactengbtjft/ niet tegenftaenbe5ijnt bienft ban 't goubecriement/ bat bemopgelepttoas?/
ftefttealönocb buutbe/ altoaec bpb2iebenftccccb upt en baec bpalccbegcotc bienften tngebaen babbe/ fon*
«Oofienbe / boubenbe abbectentie ban be muptecpe bec bec tcactement/te pjetenbecen beboo:lp tcactement/
folbaten albaee/ enbanbegcotepjefentatienenpec* fo alle bienften loontoaeebteb 3ön/ om toelft tcacte*
fiiafien / bie be bpanben beben om be folbaten albaec ment f^ beboojltjft en met cebecentte gefolliciteect
te cojcumpecen/ toelfte b?ieben W ben <0?abe ban ^o^ babbe/ fonbec toepgecinge ban eenigen bienfl/ al.$
bcrtïo gecommuniceect bebbenbe/ bont be felbegoet t'oncecbt gefept toect/ toaec ban contcacie blijften foubatljp tecfiont na .ïjBibbelbuccbfteecenfoube/ foom be ^ be acte op 't confent ban ïjet tcatctement geecpe^
öen boo?fepben noob bec flab <©oflenbe te bennen te bteect/ bp 't toelfte bem boben bet tcatctement ban
geben aen 3ijn <?5enabe en ï^aeb ban ^tate / en felbec b?te bonbect gulben tec maenb al03Hbmicaei/ nocb
tecplaetfen te tceftften toaectnoob/ ommet5ünp2e' anbece 300. gulbenö/ al$ <0oubecneuc ban boften?
fentie alle tnconbententen/ baec fo beel aen gelegen be toacen toegelept / en 5ijn öem 3öne bienften en off U
toaov te becDoeben : atë ooft om be felbetecemon ttenalleoigecónttnueect.
dcecen / bolgenbe feftece tnfltuctte W ben <f5:abe bem
mebe gegeben/ be ftlepne appacentte Ut baec toag/ Dat hy op fekeren anderen tijd in den vollen Raed J«^^
om op öe ctbiece pet upt te cecfiten / ten toace 3bn 43ever-**"'1**
meiijk
en hey(oude
de landen,
alsontrou
ftand hebbende
met tegens
den vyand
, verklaert
hebben
nabe en ïlabe boo?f3 bem nocl) toilben toefcöiftften alfvoren
meecbec folbaten en anbece nootfaftelpe bingen / feg; dat hy genen dienft foude doen of hy hadde eerft en algenbe ben boo?f3 <6?abe aen bem op 5ön bectceft / bat voren contentement , en zijnen wille van fekere privabp albien \}p naaoflenbemoflgaen/ bat bp bat toel te querelen en difFerenten, mits dat hy fulks foude geb?plp boen moebte enbaecblijben i4.bagenof lan- fworen hebben , en eerloos foude geacht moeten werhy tegens fuiken eed , den landen eenigen
gec na ben noob foubebecepfcljen/ fomenmtbbelec^ dienftden ,indien
dede.
tijb op be cibtece niet ftonbe gecect toefen/ nocb3ijn
bienfl nocb pjefentic ban boen babbe / geujft fuïftö ooft
toaö gebleften bat in bijf toeeften baec nabe entcep2tn- We pjopooflen / trte gp fept becbiaept te 5ijn / 3tjn
fe/ baec na ban fal gefept toecben/ eecflaengcban gefpjoften tn ben ïlabe ban ^tate / na bat ^ ben lafl
gen tö getoeeft: tot.iBibbelbuccb geftomen 3önbe/ en ! ban ben <©?abe ban ï|obenlo babbe te bennen gege
aen 3jjn <0enabe en Sabe ban «§tate obccgelebect ben/ en batmentoasf toacbtenbenaptetecban0ep^
^ijnbe 5t)nef)Hef banccebentie/ en te bennen gegeben geefbeege/ 25ucgemeeftec banbec©èecc/ bteontbo?
bebbenbe
bem benCommiffact^^o?'
gefept bat in befafte ban bentoa^/en
bat ^ al engeconfenteect
metbe
«tëoftenbe 3ijnenlaft/io'
boo^fientoaömct
Kaebfbeecen ^iloftanuö
(Ceeltnft/ bie^abbe
gecommtt*
neau / bte bectoa.'ct^ met gelb gefonben toaov en bem teect toacen bp ben <ü5?abe ban ^obenlo tec (Cbolen te
baojgebouben 3i)nbe om toebec te fteecen na ben «©fa-j tceftften/ mebe te bectceftften/ en betbebelban be
be/ toaö baec toe toilürb getoeeft/ en babbe baec toe i^eecen ban ben ïïabeban^tateteacbtecbolgen/ fo
alle piepacatten gemaeftt/ bocb toaö beö anbecen! babbe bp na eentge anbece pjopooftenbecmaent/no^
baecljss toel ronreebt ban 3üne bienften gebecbacgcect ipenbe bet uptgeben ban ttoee commtffien op Capitep*
en gebangen/ in boegen bat ftlaeclijft betoefen toaö bat nen ban bjpbuptecö/ bte al obec lange geecpebieect
ÖP niet aebtee gelaten l}iï&z bem in ailegteguijten toacen op 3ijne nominatie en becbolcb/ toaec op bet*
ban 3ijne getcoutoe bienften naec bebolen -3 en na bat ftaen bebbenbe/ bat 3ün <5enabe en möne ©eecett
Ijem ban 5ijn («Dbecicïjeib bebolen en mtbbel baec toe ban ben fiabeban&tate gemobeect toacen om be fel?
gegeben toao/ fmht mebe tot 5tjn befenfie / bat ten n> be commtffien als* nocb aebtee te öouben / boo? eenige
bc alö be bpanb met 5bne ganfebe maebt en gebelen Ie- cebenen bte W meeftte t'oncecbt en malttiofe aengege?
gectoas geftomen op be ribiccebanmnttoecpen/ en ben te 3ün/ bp eenen 3£epn$ genomineect tot föaeö
met getoclb innam be fojten albaec/ en befelbe met ban be 3ibmicalitept/ of bp ben jpifcael bec felbec Wbele folbaten beftt en anbece felbec gemaeftt en gef02- micalttept/ en bem boo?ftomenbe in toatmantecen
tificeect/bat aio ü-k maec biec of bijf fcljepen ban 002- be boo?f3 Mtpm en jpifcael fo bifttoil$f gepooebt babloge toegerujt/ en bequaetn om op be cibiece tege- ben bem alle leet en booebmoet aen te boen / babbe niet
bitipften/ tn bienft netoeeft 3(jn/ be toelfte/ aïfobie
laten /'tbecbalenbe
felbe 3öne <0enabe
Saebftlepn
ban cefpect/
&tatt
notclijben moften geb^upftt to02ben op be toaebten bonnen
aen te geben
niet alleenen bet
boo? ,§afttng>n / ©ulftecljaben / 't ,§aö / Calfftaect/ booebmoet eninjucten/ bie befelbe ^epngeniPtfcael
tljoofc ban 25aeilant en elbecö/ cnbatboo2ecp2e0 bem bageltjft3$ toacen aen boenbe : iBaec ooft be guabe
bebelban ^ijn (grccllentte / en booi bcgeecte en conten
becfatie
ontcou©fficien
toe bet al$f
felbecanbece
3§epnggepleecbt/
en Jptfcael/toaec
in 't
ftuft banenbaec
trpt
boo?
bp
t'anbeccn
ttjbcn
feec
gemoept
en
gealteceect
hiaö getoeeft fulfto te fien/ en infonbecbetb om bm
f ifcael/ biemen tn %\\ bienft toilbe Douben/ batD?
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IVfit Stamftfjaï* Clt ÖaelltgÖei&geftoOjen Öabbemef*! diefyrefpeftive foude nemen op elks anders gebied en
accoort
hy volge^nde^'t
: en dat
nabuuren
eer ÖP ötC| foude
b002 eil alfSipifcael
fOtlbe tjatbcSfel
met CUflen
fCCte/ Öat ÖP gcü2acöt
hebben
op die
vanHonfcotepretens
by forme
van gelicht
brandöebben/
toege foube
fchat
duyfent
ponden
groten
ter
maend
,
van
Poperinrt
gebep02tee
ïianbel geopenöaect 3ünbe / ÖP fouöc
toerben / of Hat öp felf ïicber foube gebep02tecrt gen fes hondert ponden groten ter maend,en van andere
tot feftich in 't getale na advenant , gedurende
toefen Dan 31)11 Ofiitk ban öet Étcutenant WnnU dorpen
van
den
aenvank en beginne van zijn iuperintendentie
r
bienflmcc
geen
in
baer
lanben
tie
raelfcöap/ en
tot
den
inkomen
van deFrancoyien binnenDuynkerken.
te boen/ ban Dat be felfbe 5?ifcacl niet öem foube

585

necontinueert toerben/ en bat ÖP langer foube moeten bctbjagen oen öoocömoet en injutien/ Dien öP
«©atmitö öetgeneraelfp^enen fonber particuliere ztineont*
lgcn*
toelftenbo
boen/
e
poocööe öembageitjRöaent
befcriptie ban eenige belictcn/ fopaffeert DPD^eer^£eDulö,flm'
be lm baer ban 3ün $2inceujfte€rcellcntie/ 3£.£. He
beel ban Htfi befcïjulbinge tnet fimpelijft en ep* *
m. ïn 't b:eet geabbecteert öabbe/ Die öem baer op p^effelün te ontkennen öet inuouben ban bien/ alg
berfiert 3ünbe/ baer ban nimmermeer pet
öabbe gcatittooo2t/ bat ÖP öent ban fulfeen eeb bet* balfcljen
foube
uonnen
betoefen toerben: maerfo beel belangt
bjoeg/ bat öp foube continueren 3ijnen bienfl/ en
Öet
accoo?t
gemaeut
met la .naotte / nopenbe Hm
mibbelernjb in gefcö?ifteoberleberen/'tgcneöpben bsanbfcljat / ft^Hc l bat öp fucceffibe gecommittcert i£
felbe öPgefien/
om 'tfulfts
leggen toilDc/
4pifcael
baer getoeefl <6ouberneur en fuperintenbent ban ^©upn*
na beöoren/
te toerben
gebifponeetertlafle
rt Itetlien/ en öet 3©c|ïquarticr ban ©laenberen/ alö
obergelebc
/
5tjnbe
e
oberlebcn
na 3ön €rcellenti
Dabbe aen 3ijn <ö5enabe en föaeb ban <§tatc/ baer be l|eere be la 5^oue alö generael ban ben nröcöfop atë noclj niet toajS gebifponeert/ of petnage* bolfee in ©laenberen commanbeerbe / en ten fel*
bolcöt/ niet tegenflaenbe biberfe bermanen bp öem ben tijbe iö bp Hk ban ben Cau'elrpe ban bergen
öacrom gcöaen / W$ ÖP ter fclber uuren aen 3ijn finte JBönofejS gepKfenteert fefeer reguefïe aen Hen
€erfl-%rtoge ifêatöiag/ be toelfee bp apofiillcen
<0enabeen ïïaeb öemgrotelijfebehlaecöbe/ feggen* miffibe
ban 3ijne ^oogöeib gefonben tè getoeefl aen
te
patientie
Hk
biel
ftoaer
ti
be bat öem miööetectij
bendeere
banla^oue generael ober ©laenberen/ en
en
J^epnö
bc
boo2noem
be
nemen en te fien / Hat
Öem
alfboen
<6ouberneur ban ^upnfeerfeen/ om baer
•tfifcael öem alle fpijt en leet beben ïjen mogclijft op bp öenlieben
te toerben geabbifeert na beöo?en/
be $enfiona* toclfeen acïjterbolgenbe
3ijnbe/ en bat noeïj erger toag/ bat
be boo2f3 %ere ban la èoue /
ctë ban be Staten ban ^elanb föoelg / Sem in
pjefentie ban 3ijn <föenabe en ftaben ban ,§tate en ÖP gelijfeeujfe berfelaert öebben geen beter mibbel
onlanfta bettocten öabbe/ batöP benlanbe genen te toeten in bieconjuncturebantijben/ om te p^eferbe lanben ban be boo?f3 Caffelrpe / ban met ac^
bienfl foube boen/ fo lange bentfifcael in bienfl ge* beren
coo^t
en
capitulatie te maften met ben öoofbenban
Öouben foube too?ben: toclft bettotjt öem ftoaer om ben bpanben
/ fo tot berfeefeertljeib ban ben la nben en
becb2agen toaö getoeefl / om bat ÖP bemerfete bat ben
lantlupben / até ban 't ouartier boo? be gebangen fok
toerbenban/ baten/
genoemt
motfjt teert
't felbe eenen eeb
boo?f3 eeber/ fonagefept
al$s blijfeenmocötebptabbij^cnberfelaringe
toerbe/
gcintetp2e
bcelbieeb
bp
ben
ban la$oue/ enfietTt onbertephentin
bie bu öem gebaen/ of Hk tooo2ben bpöem gefp?o* bate benï|eere
25.
gulij/ 1579» bolgenbe toelfee/ fa
fcen toaren getoeefl/ in allen fcötjnof Ijpbie gefp20*
ften tooo?ben of p?etenfen eeb/ niet boifeomen öab* toaiS toaer bat be bo?pen gefeten onber Ca(Tel-am*
bacöt en 25o?burcö^ambacöt faubegarben beclecnt/
te/ mits boenbc bat in Bern toag/ en obetleberen- en
in contributie geftelttoaren/ baer ober en ober bic
na.
%,
e
l|.
€rcellenti
3ijn
ban
be bolgenbe ben toille
contributien
te öeffen uptenflebenenCaffelrpenban
tn gefcö?ifte be rebenen en befcDeet toaerom be tfU
ffDael beöoojbe gebepo?teerttetoo?ben/ toaerom öp 't geöeele 3©e|tquartier b?pclijfeen op te b?engen / bok
genbe be lijtte baer ban gemaefet bp ben bier leben ban
tbeben^
n|l(boo?'
fl; metalleer
t toa^getoee
fleoo?faeft
©laenberen/ (©ntfangerset geflelt 3ijn getoeefl $Ötlip#
nabe
n3ijn<i5e
t
3ijnbe)ae
gealtereer
ieet
3ijn
ban
feen
«n ïlabe aen te ijouben / om niet langer te bertrenften 25oubelot/ en<©elepn 25ogaert3S/ bie ooft refeeninge
öebuen in öanben ban be felbe leben/ en met
öaerinteboo?ften/ op bat3jjnguaettoiüige enanbe^ gebaen
be
penningen
gep?ocebeert ban be felbe contributien/
re ignorante lupben ïjmt niet meet naDoube» of ber*
tonten fouben / al0 of be bienflen Hk öp continue* 3ijnbetaelt be garnifocnen ban 't felbe a©eflguartiee
ban <©02loge albaec / eerfl ter o?bonnafc
UjB gebaen öabbe en a$ nocö berept toass te boen/ men bebanfcöepen
öem/ bolgenbe feftere auto?ifatie fombpbe
t'allcn plaetfen baermen ïjtin foube toillen fenben/ bier leben gegeben ter intree ban 3üne commifiïe ban
altoaer 't ooft bat öp baer met alle 5jjn boln berden
foube/ fouben ftljtjnente ftrijben tegensS ben p?eten- 't felbe guartier / tot in iBapo toe / 3Cnno 1 s 8 1 . en fefen gebanen eeb/ toaer boo? Dp geacht foube too?* bert ter oibonnantie ban be felbe bier leben/ of ban
enenban'
en^cïjcp
confeienti
3ijn toelfee
boen tetegen
mepnebig met/ teeeren
boo? ebelman
öen
ften mocöte(lerö
bp acte
baer ban
3önbe/t©?pe/
fonber algbltj
batbe*
ber*e 25urgemee
toefen/
en geen
toijten Ijem niet langer flonben te berb?agen / en bonben foube toerben bat öpopt eenen flupbergeno^
niet meet uegeerbe gegourmanbeert te 3ijn banful* ten Beeft ban be boo2f3 of eettige anbere contributien
ften bolft/ bat ÖP ober lange be toapenen getoa- banbeboo2f5CafTelrpen en ambacötentot3tjnepgen
gen öabbe en een folbaet toaö / bat a$ öem fuk p^ibe P20fijte/ uptgefonbert bat bp bc bier leben boo?*
ften öooebmoet nocö meer foube gefcöieben/ batöp noemt öem boo? 3ön trattement aljS <6ouberneur
't boo2f53©eftquartier toegelept 3ijn getoeefl ter
f02tl)be bat ön foube mogen boen/ bat toijf enfein- ban
maenb
600. gulben^/ baer ban be <6eneralitept
beren foube mogen beroutoen/ bat öpbaerom/ lie*
ber ban fulfeö foube gefcöieben/ gebccöergeert fou- betalen foube biet öonbert gulben/ en bereflerenbe
be toefen ban 3ijnen bienfl/ upt öet geen boo2f3 en ttoee öonbert gulbcn ter maenb / be fleben en Caffek
na be ftlarc toacröepb ban be p?etenfe gebanen eeb/ rpen ban3ijnfuperintenbentieofgoubcrnement/ alö
en tooo2ben getallen in ben Haeb ban Staten ber* blceft bp acte baer ban 3ünbe/ in bate ben io.^eptem^
Öaeltiö/ ftonbemen licötelijft bebinben bat ÖP niet b?i0/ 1581. na upttoiifen ban be toelfee en particulic*
met allen öabbe mifbaenof gebelinqueett/ öem be* re belofte ban bc boo2f5 fleben cnCaffelrpen öp ont*
öabbe ban elft banbe fleben en Caffelrpen ter
ftlagenbe
en retöt begecenbe ober 't fept ban^epn^ fangen
en ben fiftatl
maenb öenlieber guotc in bc boo?f3 200. gulbcn/ toaer
in Hk ban =^onfcoten gebjagen Ijebbcn 21. ponben/
ttoee fcöellingen / ttoee groten (Cournopö / en bie ban
dentder
fuperinten
zijnde
geweefl:
voren
te
nY
©lerbebe^ ^at
taflinst. ftede Duynkerken, en van den ganfehen Weftquartier poperingen 13. ponben io. fcöellingen/ 5. groten
van Vlaenderen daer omtrent gelegen , niet anders en (Coutnop.ov of 20. flupbcrg ^abanbjs 't ponb/ en
hadde geftudeert dan met alle maniere van concuflien, niet meer/ bolgenbe be Itjfle baer ban 3ünbe: 3Baer
extorfien , en violentien , landen en fteden te bederven, mebe felaerltjfe bebonben to02t 't acnfeggen ban ben
de goede gemeenten te verdrukken, en hem ielven epfcöer geljcel fribool ero2bitant en ontoacracfjtig
eenen ontallijken fchat te vergaderen, namentlijkdat te toefen/ en öabbe oofe geen apparentie bat bie ban
hyinetden Gouverneur vanGrevelingendeHeerevan $|onfcotcn/ ^opcringen en anbere naer abbenant
inbebite aen öem u*
la Motte geaccordeert f©ude wefen \"an de brandfehat fo groten femme ter maenb/
•®hH
tncit
III. Deel. II. Stuk.
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586

©tjföe bt*
latfiiige.

Het twintichfte Boek ,
©laenberen fn lollanb en Zelanb gebluctjt/ en in
cpfcljct 't fclUe öc^ ©laenDercnin fïate en officie getoceft 5önöe / betoe*
taeltfoubcn bebben aeïjab/ellrêaïjSfoöen
quote met op? fen alle be tooo2f5bettcötmgebalfcf) enontoaeracjjtig
groten
cn
fplupb
tt
Gemerf
/
groot
pber contributie tot De <0e? te toefen.
gcbiocOt Dabben in üaecluban
bie ban ïgonfeoten alleen
netantept/ toellte quote
'ttoein
gulbenov
tt groten
biert bonbe
g ttoee
bcb2oeberfclj
blaemö of Dat hy de Capiteynen en foldaten ftaende onder zijn ^ttoenbe
ponben
ban tbupfen
celt bunfen
belê
gebiet, militaire
gedurendehadde
de voorfz
fuperintendentie
in allebïla^nw
feö bupfent gulben^ / atë Den epfebee met ontoaerljeib licentie
gehouden
, berovende felfs
de
fept aen ïjem opgeb^acljt te fjebben na aDbenant/ etc vrunden ten platten lande gefeten , en als de felve binDat hy hem vervordert foude hebben.gedurende zijn
voorfchreven luperintendentie , fonder authoriteyt, en
Leden 's lands van Vlaentegens den dank van detoevier
af te nemen , alle de fauve, tweemael
deren tot
garden verleent den Lantfaten van CafTel - ambacht ,
Vueren -ambacht, Berch-ambacht , en Burburg-ambacht, ommedie te doen aenvaerden zijne fauveguarden, of f zijnen appetijte en wille dé felve te vangen
en rantibeneren , gelijk hy ook gedaen en van de felve
ook geexaétioneert en geextorqueert foude hebben
grote en exceiïïve fommen.

rtjne mu mt öet gene ty fiem bü?en gefept i$ ! bujftt oofe
rctïuiöi0tn* geïjed fctbool en ontoaecaebtig te toefen / 't gene b'epse' fcijec alljier tot 3tjn belaftinge geerne fouöe toiüen
beflupten/ Daer ban nimmermeer pet fa! blpen/
en bepfeber beljoefbe öem niet te ercuferen op be
becanöermge beö tijöö en plaetfen / aengefien öe
grote memcïjte ban lupDen met eeren en goeDe pa?
tuiotten Die iipt ©laenDercn en vpt fjet SDeftquar?
tieröoo^befeJbe alteratie tn^ollanben^elanbge?
blutbt toaren/ en algboenocötegentooo2bigtooon?
acfjtig/ toaer ban eenige albaer in Dienflenenof?
fitten getoeefl toaren/ enfulRöban3ijnleben/ban^
Del-actien en goubemement albaer feer goebe ben?
niflfe Dabben/ ban be toelöe fjpbertoeerbereengoet
getal meenbe te p20bucecen/ Die eenfbeetë al geat?
tefleett Dabben en notö attefleren fouben tot 3pen
boo2beele en juflificatie ban 3pe innocentie/ fo bat
felaerbec ban be fonne foube blpen ban |et groot
ongelp bat öem ben ttftfyt aenfepbe/ met fo be?
Ie ontoaecacötige batfeïjeen berfierbe belicten/ baer
ban (jpniet eennonbe boen blpen/ accepterenbetot
3ijnen boo?bele bat bepfefjer confeffeert bat #p gier
ban niet fjeeft eenige pjeube teflimoniael ofte let*
trale.
ïafïingj.

8>zpbt Sier op tot3önontfcl)ulbtgingebit al te ge? Sffi
nerael
te 3tjn/
baer ban
in 'tbetoefen
minfle foube
nim?'0r. 9,n'
mermeergefp?oben
ben rechten
genoeg
3ijnbe/
toerben/ maer ter contrarie betoijfl l)p met goebe
beucöbelijbe atteitatien / bat ÖP niet alleen tot 3&upn?
feernenen 8eta©e|ïquartier ban©laenberen/ maec
00b in ben 25?iele en Sanben ban ©oojne / <©o(lenbe/
ter ^ee/ en alle plaetfen baer|)p<i&oubernementen
gebiet gebab Beeft / met grote bigilantie en goebe
toefïcïjt/ 't ^rtjcljfbolb onöec 3ijn gebiet geöouben
Öaböetn alle ftrengebifcipline militaire/ tottoebet*
ftant ban bebpanben enbefcöermmgebanbeingefe^
tenen onbec 3tjn gebiet/ ttraffenbefonberrefpect batt
pemanben / ben genen lik Dem ïtennelijft getoeefl toa=
ren / fïcö ergens in ontgaen te ïjebben na beöo?en / en
conferberenbeeen
gelijb
getoeefl tsf. pegelp in't3ünebaer 't öemmo^

Dat (èkere vrou perfone gewoont hebbende on^erMM,sf ^"j
Burburch by finte Joris onbehoorlijk berooft wefen-j^ *;
de van vijftig vette beeften , die Capiteyn Lange gehaelt en binnen Duynkerken gedreven hadde , niet tegenftaende de ielve beeften geweyt waren in plaetfe
onder fauvegarde begrepen,dat mede de felve verkocht
en de penningen daer van gekomen onder de Capiteynen en Soldaten omgedeelt waren , en dat hy Treflong
twaelf van de befte t'zijnen profijte en voor zijn deel
uyt den hoop genomen hadde , doende daer na de
voorfz vrouwe vertrekken uyt der ftad , niet alleen geheel berooft maer ook indangier van haer lijf.
Dat hy in de maend van November , 1579. alle de
klokken uyt het ganfche Berch-ambacht , Caflêl-ambacht, en Burburch-ambacht, midfgadersalle 't Metael
Hier op fepbe Deboo?f3 €refïong/ ato02enteont^|n°nf'
uyt de kerken aldaer foude hebben doen halen , en na
zijnen wille doen verkopen en vervoeren. Item dat hy Kennen eenige ban befelbeofTentot5tjnenp20fntege?Liwww"*
nomen
ontfeent
oofeongetroofl
bat bp ïjemof
toetente Debben/
/ be bjowtoe
berooft/
/ en inbp3ij*
ban* '
van gelijken foude gedaen hebben mettet lood van de nen
drie beuken van de kerke en Canoinefie van Scherf-ka- gier ban Baer lebenupterflabtoajï boen bertrebhen/
pelle
ibuden, waer
hebbendoor
de d'ingefetenen
felve kerke vanaldaer
nieus geprefenteert
te doen dekken met fchalien , en daerenboven te conftitueren tot
profijte van de felve kerke een rente van twee hondert
ponden Vlaems erffefijk: Item dat hy ook alfogeleeft
hadde mettet lood van de kerke van Loon by de ftad
Burbnrg gelegen, noch dat hy in den jare 1581. gedwongen en opgenomen foude hebben alle de wagens,
karren en peerden met den voerluyden , en diverfe lantfatenonder
,
't refort van Duynkerken , Berch-ambacht
en Vuerer.-ambracht gefeten , en door de felve doen
laden alle het graen van 't voorfz Weftquartier aldaer
opgedaen , en 't felve doen brengen in zijne huyfinge
en onder zijn gebiet, doende 't felve by de lantfaten
afdorfen en'tf-lve t'zijnen profijte behoudende, fonder van al 't felve eenige rekeninge , veel min bewijs of
reliqua aen de vier leden 's lands van Vlaenderen of a|>
derims ten profijte van den Lande gedaen te hebben.

SCffitt om*

nen Duynkerken quamen vervolgen haerluy der genomen goedt , dat hy die dede vangen , in herbergen ley- fFol.iy.j
den , en de foldaten op henluyden liet teeren tot de
tijd verlopen, 't goed verkocht, en de penningen omgedeelt waren , dathy de felve arme luydenalfdan dede vertreken , fonder eenige trooft , ja dat hy de felve
noch onder wegen lelijken dede mifhandelen en grieven.

«JSrï? bor0?fc ^tcn ™ tomm $w bp üem er?
g»«^'P?gffeiponttem/ enfepbe bat ben epfebee baer ban
nmimerniccr m 't mmffcpet af foube boen blpen/
en betoyle Ij* ban bcboo2feulo&hcn/ metael/ loot/
granen /etc. nopt ecnen mïpber ^m genoten
noclt?
te gep2ofiteert/ fp ts bp ooft onaeïjouben getoeefl
reliqua te boen/
wSSuZl^?**^*
leeft tomc* ter contrarieöetoijöof
b? actupflmtfïebanbe?
Ie terfrtKPoen peijoncn tipt Dct" a^eftquartier ban

*
onbefjebbenbe
en foofbeetbenboo2f3be
belangt batjHangegeftraft
öp'tfelbemetfïjabbe/
let/
fm bat
aenbem Die£ aengaenbe nopt ftlacöte ban pemanben
i^ gebaen/ of jufiitfe berfocöt/ en bat &p ober fulbsê
bat niet getoepgertöabbe/ maer fept bat beboo2f5be
3Lange baer ober beblaec^t en gebaebbaert 5tjnbe boo?
CÖJiftiaen Hermijte fone banbe3©ebutoeban<0il5
liö 3lermtjt/ aen be bier lebenban©laenberen/ficö
albaer beranttooojt fjeeft/ en bat bpbe bier leben ooft
in bier fafee fententie getoefen toajS.
Dat hyalomme omtotbuytenroof, t'zijnen wille jpegentir
te maken door groot importuyn vervolg verkregen twfcftnlöï»
hadde
confèntomfelf
vrybuyterye
te mo-910^*
gen reden,
tegen redenefchepen
en alle tot
goede
zeden en ufantie,
en dat hy tegens zijne verplichtinge daer mede hy aen
die van Zeland verbonden was, binnen derftedevan
Duynkerken geerigeert hadde een Collegie van Admiraliteyt, 't felve belettende met Jugen t'zijnen kofte>
en hadde de felve in fulkbedwankenontfiggehouden
van zijne preten fè violentien , dat fynoyt gene (entenden dorften wijlen fonder zijn advijs en overftaen , niet
tegenftaende hy felfs partye formeel en reeder Was van
de fchepen, daer uyt die queftien waren rijfende : Ja dat
meer was dat die van de Admiralitey t aldaer in zijn abfentieniet geoorloft waren eenige procefTen te termineren, dan al voren aen hem fendende den Fifcael, om te
hebben zijn advijs , wat hy foude mogen doen of laten,

i^ier
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zijne onu $ier op fepbe be booif5 (STreflong / bat fo lange lp
'tijuiöfBin*öe flipmntentieime gebab beeft/ nopt albaer tmtjp.
fcïjtpm tot b?pbupterpe nocb öpbem/ nocDpemant
anbec.s toeaereet 5ijn getoecfr nocö uptgebaren neb*
ben/ tommtffte
maer 'bat ÖP
bebel en ü.
opene&iebert
ban
banboo?sijnermee?
€rtdlennc
HotYelnbe
Itïem. in bate tien 14. fcatfj augufff-/ 3Cnno fcftten*
Donbe-tt
totbefcbermingeenbetv
febertbeptnegen
ban enbent'febcnng/
ïanbeban©laenbeten/
toegetufï
babbe tot ^upnneru en / ïniz febepen Uan oo?loge met
een jaebt/ toelhe contmiffie 000 bp bic ban ©ïaeiv
iö ben 28. SUugufit
/ 1 579*
Mtieren
ooh §eapp:o&eert
3ijne Uoo:f5 €rceïlentie
% E- IBe.
Deïteft "&&
Dabbe bp 3ijnemtpje Uan benttoeeenttointicljftengju;
lij 1 579. te bebelen / bat bP een Saeö ban ^ömiralt^
tept albaer foube flellen: en bp een ttoeeöe miffibe
ban 3ijn boo?f3 €rcellentie in bate ben ttointicblten
<Dec cmM$ baer aen bolgenbe/ babbe $ijn €rcellentie
belieft ober tefenben be namen en toenamen ban fes
perfonen/ bit 5ijn €rcell* begeerbegecommitteettte
too?ben tot Mate ban be feifbe 2übmiraiitept/ atë
öe gene tirc 3tjn «Jrcellentie baer toe fuffifant en
bequacm benbe/ ï)eeft oots met fufftfante getuptfiniffe ban berfebepben perfonen/ en onber anbere
oon ban eenige bk fcïfs ïïabcn ban be felbe Sübmirautept getoeeft toaren/ betoejen ontoaeraebtig te
5tjn
toert»al 't gene in be felbe befcljulbinge bo?ber gefept

ge ban 3i)ne folbaten / baer cenen genaemt §ob ^np^
bel rnebe onbee bsa^/ op bafart uptgegacn 5ijnbe/ ingeb^acljt ïjcöben eenige bupben / met bjelbe ïjup*
bengebanbeit en berbeplt 3ijngetoeeft/ gelijk alle
be goeben en bupten bp folbaten op bafart nefjaelt
altijb gcbittriöueert bietben/ enaljSboennorbbagelijb^ gebiftribueert toerben»
Dat hy contrarierende zijnen eed en violerendede5^£b^
Placcaten pafpoort
van de generale
Staten
, diverfe
en 'c^uW8m*
perfonen
en confent
gegeven
fpqdefchepen
hebben,
om vidualie en andere confifcabele goeden te tranfporteren na den vyand, of dat hy de felve daer henen
foude hebben doen convoyeren 3 en namentlijk fekere 17. fchepen geladen met alderhande eetwaren, met
twee binnen - vaerders , die als buytgoederen by de
fchepen van Oorloge ingebracht waren , t'famen op
eenen tijd byCapiteyn Ouwen tot in 't gat van Grevelingen hadde doen convoyeren, na dathy met de felve door zijn Secretaris gecompofeert hadde , te weten, met de 17. fchepen voor 1200. guldens, en met
de z. binnevaerders voor duyfent guldens, met driehondert gulden voor Capiteyn Otuwen , mitfgaders
twee hondert gulden in gelde , mantel-laken, en twintig ellen lijwaet voor den voorfz Secretaris.

ï^ier op fepbe ïjp / bat tot meermael 3üne auaetbJil> ^öi« «nt*
lige (alfo niemant leeft fonber b?ienbenenbpanben/^öulW8tn'
Slnenöe
Dat hy fomtijds eenige ingebrachte goeden , die en bat ïjaet en nijb meeft bolcbt be grootje beucblefttjulöt*
ben ) öem gebelateert en geaccufeer t Dabben bp 3ijn
vry gevonden waren gewee(r, of anders de pennin- €rcellentie 3|. %* I®. ^n mijn peeren be generale
'
linge.
gen daer van geprocedeert , geordonneert waren in fequeftratie gebracht te werden , hy hem daer niet na Staten/ ban bat ï)P ^nige fcfjepen W berlicent
toaren op Calio/ met bictualie babbe laten baten
hadde willen reguleren , en alfo onder andere geordonneert was dat fekere drie hondert ponden groten na ben bpanb/en baer ban genoten feber gelb/ maer
vlaems, of bet, toebehorende de weduwe van Nave- Öp babbe Ijem albaer fviïfó beranttooo?t en betoont
geers van Iperen in fequéftratie geley t te werden , dat bat Ijpfulb.s babbe geöaen met abbns^ ban be gebehy dies niet tegenftaende die onder hem behouden had- puteetbe ban be bier leben ban ©ïaenberen/ en bat
baer ban bjaren genoten acöt fjenbert gulben / ïiiz
de : Gelijk hy ook onder hem behouden hadde fekegeemplopeert maren tot betalinge ban ben eerftcn
re 33. ponden met een ftuk van een gouden ketten, aenkomende AndriesduCamp, ofeenen George Chemin termijn ban een^lieboot/ en bat bc felbe Commifc
vanCales, dathynoch 3oo.Indife huydenbyCapiteyn fariflen gefept Dabben bat ïjp fnlhis tuel moebte
Duvel in Novembri, 1579. ingebracht, opzijnautori- boen om bm occafien/b'eene booj bien be goeberen
tey t alleen hadde laten vervoeren na Brugge , en aldaer op Caltó gefebeept na ben bpanb boeren/ b'anöe*
om bat be penningen fouben geemplopeert mer^
by zijnen Secretaris de Boot voor omtrent 3000. gul- re
ben
ten bienjie ban ben lanbe/ en battet al brintfe
den doen verkopen, en dat hy noch fekeren buyt van
fchepen , kaes , boter en fpek , aenkomende de Wedu- toass/ en be betbe/ aengeficn alle fabenalf boe ftonben fob inten-egno booj be alteratien ben lanben oberwe Provooft
Calis,mede
t'zijnenprofijte
alleen
geconverteert
haddetot, alles
(onder den vier
Leden
van bomen/ en men ban niet motbt abtoefferen aen
Vlaenderen , of anderfins de gemene fake yet te wille te 5ijn altene/ aen toien men bem in fobanige fabcn
babbe bebo?en te abb?effeten/ fulbö bat 3ijn €r^
weten, of eenige rekeninge daer van te doen.
cellentie en Staten generael baer ban bolbomen
Dabben genomen/ en be blacbten boo:f5
s$« om* &<>pte befe befcbulbtginge ontoaeraebtig te toefen / contentement
gerejecteert / en ïjmx onjtrafbaer gebènt: Dabben
jf"1*18111* bah
bat teel toaer
toas bat eenig3§abegeero7
gelb na 3ijnontbout
toebeborenbe
be JBebutoeban
en nocb 00b be Staten generael baec na bp .i^iffibe in baeenig gelb en een ftnft ban cenenfilberen bergnlbeh te ben 20. Mep 1583» ge(cb?eben aen be bier le^
betting/ aennomenbe eenen inblies buCbamp / of ben ban ©laenberen/ bat fp be aenblacbten boo^f?
en genomen Dabben contentement in be
<0eo2ge€D^t)ijntotCaliö/ ter reguifitie en o?bon- tejecteren
onberriebtinge
Denlieben gebacn / en Dabben bent
nantie ban ben ïSacb banbe SCbmitalitepttebetoa;
00b
niet
alleen
in 3tjnebicnttengecontinueert/ maer
ren/ en onber ïjent gebepofiteett getoeeft 5ijn/ be
Doe langer Doe meer geabanceert en op \)m\ bertoelbe ï)p ongejïoten babbe / in een bafle baer 3»jn lijn* trout
Debben gebab / en bolcbt ooft Dier upt bat
toaetinïacij/ in 5tjn flaepbamet / eentenalb02en$
fpecif icatie bp ben <6?iffiet ban be llbmiralitept baer b'epfcber ongelijb Beeft / 't felbe ïjtec anbermael
ban gemaeni 3ijnbe/ en ten tijbe al^ 3ijn (jupisf en op te Dalen /nabemael na retbtcn niemant macb
meublen tot <©upnberïtcit bp ben jpcnncopftn gepïon- tbieemael ban een Delict boo? biberfe fótt&tët$(ioi.i6.)
geaccufcert toerben/ enmaöbe boo^cDJebenbJatDbert
berooft albaer
feerben/rnebe
fo itia^'t
gelb enÏ3p(lub
ban been Ketting
berlozenfelbe
/ gelijb
bp te in 3ijn regart gebeel becfiert en ontoaeracljtig/
goebe getupgen tete bïijben/ fufttnerenbe oob niet alfo nimmermeer bebonben foube toerben bat bp
OPt eenig confent babbe gegeben / of connibentie
betbonben te 3ijn 't felbe te tefïitueren/ alfo bp 't
felbe gebepofiteerbe gelb en betting al£ 3ijn epgen ^baen / batter eenige fcljepen tegen ben paccaten fouben mogen baren ter onbeboojlijber plaet^
goeb betoaert
bn'pten
3nnfcbulbe öebonben
berteen ina^:
^epbe
boojtjs enbat
nimmermeer
foube jen/ of bat Dp opt boo? 3ijn particulier/ eenig gelb
toerben/ öat opt eenige (jupben/ boter/ baeö/ en baer ban genoten Dabbe.
fpeb bp tjem op 3ijn epgen autontept genomen en
Dat hy daer na in den jaie 1584. geworden zijnde Ctnaclföc
tot epgen pjofnt geconberteert jgn gebjeefl / baer
ban bp aen bebicr 3teben'#larib$ ban ©laenberen Gouverneur van Ooftende , de openinge van de ri- befcDuibi*
of anberfinö geïjouben toaö te refponberen / bele min
uyt pure col- fimöe*
en willens
Antwerpen wetens
vancorrefpondentie
lufie en
met den
vyand, gantfchelijk
bat bpbaer in eenig ramen peenlattis/ of anber viere
crimen/gecommitteert foube (jebbcn/ alö b««t'on' genegligeert en verfuymt hadde, en dat hy gedurende zijn gouvernement van Ooftende ook aldaer met
recljt nagefept toerbe: boeft toaö toel toaerbatin't
begin ais öpcerfl binnert^upnlierben guam/ eent- eenen opgebonden moetwille gehandelt , en fonder
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Collegie van Adop eenige Overhey t , Magiftraten of een
nieu Collegie
miraliteyt tepaffen , gepoocht hadde
van Admiraliteyt te erigeren , en dat hy fo tot Ooftende als ter Sluys zijn vrybuytfchepen uytvarende
haddè gehouden, en dat hy diebuyten foude hebben
, daerlaten inbrengen, fonder die te fifteren ter plaetfe nde
na
houde
yt
was
alite
Admir
de
van
gie
men 't Colle
coftume , niét tegenit'aende de commandemecten die
aen hem tot meer reyfen tot dien fine gefonden waren ,en wanneer noch alfulke buytgoederea, met behoorlijke kermiffe van faken, by de Admiralioeytreiïderende tot Vliffingen daer van genomen , vry gekent waren, dat hy die fententien niet geobedieert,
maer de vry gewcfen perfonen en goederen feytelijk en
fortfelijk gedetineert en de felve gedwongen hadde,
dies niet tegenftaende met hem te compoieren , alles
op 't pretens fchrijven en bidden van de
fonder te paffen
Admiraliteyt, als van de gecommitteerde Raden van
de Staten van Zeland , noch op de pretenfe dreygementenvan brieven van marque, uyttegaentegende
onnofele onderfaten defer Landen van wegen die Makrij, Vrankrijk en andere Konin
jefteyt van Engeland, daer
van hy was gewaerfchout» en
ken en Rijkfteden
ótfe Landen noch in hafard ftonden van grote fchadc te
mogen incurreren.

Mnt unv g$ Dele be openinge ban be cibicre ban Sfinttoecpen
rtOHioism* acng,lct/ iö öiccboo2beanttooo2t/ bat Dp alle 3tjnbeboir Uatj gebaen ais lyp bermocDte/ nabemtbbelen
C
B
Item ter öanben oe^elt/ fepöe boo?ts öat geïjeelfti;
bool / berfi mf en ontoaccacDtig was / fulft^ licfttelijfc
ïtonbe bentecht tooien bp eenen pegelp ine eenig bec*
tfanb en toetenfetjap ban ben ftaetöeferlanbenDafr
ben/ en lp jjaöbe aoeb te betoijfen bat öp nopt in ge*
&2cïte is getoeeft aïfes te balKontcn / teeg 0em ban &
tic £>b?cigljeib bcbolcn is getoeeft / namentfijtt bat Öp
fiern febert bat be bpanb bei5ibiereban3§nttoetpen
|)ab beginnen te infejteren / continuelnöcn Dem öabbe
getcgulcert na öet fcfoijben ban 3tjn *0enabe en föaeb
ban State / ban be Staten «töenecael / en oo& ban be
Staten ban Eelanb/ bolgenbebtemitfïben baer ban
3önbe/ nabetoelttefjp ïjemregnlerenbe/ oottgecontinucert Dabbe getroutoe en notoire bienftcn te boen,
(Cennan öem oor niet gcimputeetttoerben tot eenig
trutten / bat ïjp ombejïabban<9ofi:enbetoatteboen
öcaomen / aen be peeren Staten <tf5cncrael aengeben
engcfolliciteect tyabbe/ bat Ijenlupbcnfoubegelieben
aibaer een ïïaeb ban flibmicalitept op te boen ftcllen /
ftrttttf ï)cm bocljt 'S lanbS btenjl baer aen gelegen te
3ijn/
ttabbcin'tmntftettietgepooc0tpetop3ijn
eug?n maer
temcrïtept
te boeit / en aengaenbe bc feïjepen ter
SUips uwgebaren/ baer ober ï):eftöp nopt geen gebiet genas / ais to;fenbe be fcDepen ban <©on 2flntonio
ïionintt ban ^omigacl/ en aengaenbe befettepen en
buut tot <®oftenbe ingeb2acïjt/ Ijeeft DPÖemgereguleert adjtetbolgenbe l)cterp2eSfcrnijben ban be generalc Staten/ in bato ben ii.^ulij i584ftaenbenocfr
tans be ingebjactjte bupten tot beretfjtinge ban ben
aflacb ban be ?übntiralitcpt ban ^elanb/ iik baer ober
froh btberfe fententien getoefen Itabben/ fonber bat int*
metmeer bebonben foubetoerben/ bat (jent gefonben
3tjn eenige commanbementen of o?bonnantien ter
contrarten / bte lp üeljoon Ijabbe te obebieren/ en toas
Gcftcel ontoacracïjtig bat bc fententien getoefen bp be
SKuturalitept fep rjemin'talberminftctoacengecon;
trabenieert : toelbccftaenbe nocijtanö / bat alïf be Capitenncn of pemant anber$ recfttelp ban befelfbe fen*
tentien gcappellectt naboen/ bat lp&\$ ban niet Ijab;
bc toegelaten/ befeifbe fententien in p^ejubitie banbe
appcllaticn geercuteert/ of pet baer tegenögeatten*
teert
toajs. te toecben / gdijtt öP ban mW biegen fcttulbig
3&rc:icnbe
fltnsc.

telijk fonder kenniffe van de Admiraliteyt door Capiteyn Flahault binnen Oofcende had doen brengen een
pak lywaets, toebehorende eenen Joris Try pet, wefende waerdig met den gelde daer in welëndë , fo
hy Trypet gefeyt foude hebben, drie hondert ponden
fteerlings , 't welk hy tegen a4 het fchrijven van de Admiraliteyt en gecommitteerde Raden met de trommel
had doen verkopen, en de penningen meer dan 3 7. ponden groten daer af geftreken , mitfgaders de rette behouden tot 300. ponden fteerlings. Stellende alfo de
landen inpeneul van alle 't felve by letteren van marque aen den felven Engelfman goet te moeten doen.

ütieropfepbefjp/ bat Det gene ban ben engelfman
«gan a©cfttoarp gefept toert/ gcïjeel berbÉcfttenontoaeracfjtig toajsf/ en bat contrarie ban bicn ftlaerlijtt
mag Wtjftenbe bp be epgen öanb ban ben felbcn €n*
gclfman / bat oott mag blnttenbe bp mifTibe ban mijn
^eere€ngelanb
3©alfinga
^cn-etaris
bantfebjuary
be =öonïnginne
ban
ban /bate
benttoeeben
i$8z.
aen DemtCrefïong gefcö2eben/bat ftp ben felbcn Wtfc
toarp gebaen Dab groot fabeur at gratieujei getrac^
teert/ boo? recommanbatie ban benfelben^ecreta^
m/ m öem/ 'trappo?t baer ban gcDoo?tïjeübenbe/
rourtotfuïijft
baer ban Uebanttte / tipt toeitte mifiTibe en
nocD een anber mifTibe bp ben felf ben Secretaris aen
Dem gefrtjieben ben i2.^obemb2iöi584.ooh gocb
tefpeuren $ ïjoe fribolp bpbenepfcljerboo?tgcflelt
toerbe/ bat boo? oozfaöe ban jjem te bebjefm toas
eenige bjiebenban margne tegenö ben ingefetenen be*
fer Hanbcn ipt te gaen: 25eroerenbe öet patt Iptoaet^/
fepbe
't fclbe
langen
ttjb (omtrent
b2ie mamben)
getfaenbatöabbe
binnen
(©oflenbe
tenDupfeb
an#acob
^eerfen^/ baer ben Capitepn gjttbe .f laftault toag
gelogeert/ al eet 't felbe tot 3ijne ttennnTe genonten
toagf/ boo? 3önabfentie/ maer aibaer ge&omcn5ijn*
be/öeeft 't felbe boen openen in pjefentie ban betföaii*
liu ban <©oflenbe ^©eniö be la Cöapelle / en Dabbe na
't felbe patt geburenbe be boo:f5 mz maenben nopt nmant
na getaelt
geb^aecöt/
boen 't felbe
tn?
bentartferen
mebe notf)
ter p?efentie
ban en
Capitepn
25art/
beCapitepnen25ergue/ f an^^anf35Plafjault/ ben
boo?f5 25ailiiu baer gcflabig bp 5tjnbe/ en is baer geen
gelb/ goub/ filber nocD ptt anbers inbebonbenban
bupl Itinbjaet/ en eenige ronbettlapmutfen of bonet*
ten/ en anbereplonbetingen/ 'ttoeltt men ban allen
tijbtn getooon is ben folbaten om te bepïen / gelijtt ban
bittegentooo2bige patt mebe gebaen iö/ gelp bp^c
betttlaringc ban be boo2noembe 25aillm m baw
ben 17* 3Bp2il 1585. ttlaetïp geberifieert toert»
Dat hy in Septembri 1 5 84. eenen Jan de Hoorne.Da- JffiK
, en Marten Schapenvlees komende van J/omfleT
Douvren na Calais als pafTagiers hadde doen aenhalen
en na Ooftende brengen j en dat hy de felve aldaer vier
maendenin ftridte gevankeniffe gehouden hadde , fon- tuflinge.
der kenniflê van de Ad miralitey ten , dathyook t'fijnen
huyfe hadde doen brengen en behouden haerluyder
kleederen , en meublen , en alfo de voorfz Sonneville
inde gevangeniflè van armoede en cativigheidgeftorven was , hadde hy fo vele niet willen doen , dat hy de
koften van de doodkifte en begraefhhTe foude betaelc
hebben , hoe wel hy van den felven meer dan de weerde van 80. ponden vlaems behouden hadde. Sulksdat
Marten Schapenvlees , nyt vreele en ontfig van gelijk
traiótement, boven zijn gevankeniffe en teerkoften tegens hem hadde moeten compoferen , en hem betalen 30. ponden vlaems, en Jan de Hoorne, hoe wel
hy by fententie van de Admiraliteyt geabfol veert was,
hadde moeten opbrengen gelijke 30. ponden vlaems,
en noch twaelf gelijke ponden, 't welk den Capiteyn
ingebracht hebbende, pretendeerde dat hy verteert
hadde, en dit al boven de exceffive onkoften vander gevankeniffe procedueren en termynen , en by weygeringe van dien hadde hy de voornoemde Jan de Hoorne gedreycht dat hy hem ook in de gevankeniffe foude
riaten fterven, ja dat hyook gefeyt hadde dat hy op
de fententie van de Admiraliteyt niet pafte.
ni elSonneville

Dat hy feker Engelfman genaemt Jan Weftwary, niet
tegenftaende abfolutaire fententie van de voorfz Admiralkef t,en fchrijvens als boven, afgedrongen hadde een
fijn Engels Laken, waert dertig ponden groten Vlaems,
een fatijnen tabbert van feven ponden tien fchellingen,
een obligatie van twintig Angelotten.behalven noch feker koedijk geweer den fe'.ven Engelfman afgenomen
^it toerbe bp ben booinoemben €ce|Tong erp2efTe^ zö«i wt»
by den Capiteyn , en hem onthouden , dat hy noch %- lijn omlmtt/ fo bat gepofeevt toerbt/ ban toas toeKtöuioig^
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bat eenengjan be ïgoojne/ Daniël «$annebt*
Ie enl&aerten ^cljapenbleeg/ bp eenige b:pbupterg
fcDepen op be Ece gebangen / tot «©oflenbe ingebaacïit
toaren/ en albaer feRercn tijbincibielegebanReniffe
gcöouben / tertoijle Denlieben pjoccö o^maeïtt toerbe
boo: ben fiaeb ban be 3flbrmralitept tot ©liffingen
reftberenbe/ en boibersup appel boo: tic Staten ban
^elanö/ en alfulftë biefaRennocDnietfinaujRenge;
öeciöeect maren/ mibbelertijö toas be boosfr ^onnebille Die tot antntenierg tooonacïjtig taass/ niet
tn De gebanuenüTe/ ntaec in be %rberge ban be
tï2te koningen tot <®oflenbe oberleben/ en bpöen
Capitcpn bk Ijem gebangen Ijabbe boen begraben/
fonber bat DP (Creflong eenen tfupber baer bangenoten gefept
Deeft geïjab
ober fulfó
i$ 't gene bpgelijRooR
benepfcljet
toerbe / gcDeel
ontoacracDtig/

ontoacracDtig toatf 'tgeenbannaaerten^cDapen*
bleeg gepofeert toag / toant be felbe getoont nebfcenbc goebe atteflatie twijnen boo?beeïe/ toaöb^p en
IojS gelaten fonber een flupber boo? rantfoen te ge^
ben/ en belangenbeg]anbe5toö?ne gebangen bpCa;
pitepn CojneliS^aert/ en fententie tot5tjnenboo?;
beel gcobrineect Dcbbenbebanbenïtaeb ban öe3llbmiralitept tot ©ïiffingen/ alfo be boo?f5 Capitepn
öaetban geappelleert Dabbe/ Deeft met Capitepn
Cojneliö ban bergen/ föeber ban'tfcljip baer DP
op gebangen toa$/ gcacco?beert en belooft te bètalen eens be fomme ban bertig ponben groten blactm*
fonber meer/ met compenfatic ban alle ftoflen blrjïten=
öe bp Det accoo?t tn bate ben bierben januari) 1585,
bp partpen onbertenent/ en 't gnnt bp ben epfeïjet
anbers
gepofeert tov 't felbe toert bp Dem ontnent
als ontoaeracDtig5ünbe.
n* Dathy ook feker zijnen bootfgefelle genaemtCorkBHftftfe
befc&ul» nelis Janfz vander Goes , op te Riviere van Antwerpen
liginse. in zijn Carveelfchip , fonder eenige billijke oorfaken fo
furieufelijk aengevallen en met vuyften geflagen hadde,
dat de felve hem foekende te verbergen , en tot tweemael gevloden zijnde in 't vooronder van den fchepe,
en aldaer van hem Treflong vervolcht zijnde , had™ oI,27'^ <Je hy hem met zijn rappier in zijn zijnde fo grotelijk gewont , dat de felve om zijne furie te ontgaen
genootfaekt was over boort te fpringen , dan hy daer
mede niet geftilt zijnde , hadde tot drie reyfen toe
met diverfe roers na den fel ven Cornelis Janfz gefchoten , niet tegenftaende hy met de eerfte fchoot dotelijk geraekt was door zijn harfènen, van welke fchote hy ook terftont in 't water was geftorven.

lier op Deeft Dp tot m onftDulbinge bit gealleftt'umtötn* geert/ bat DP in gimioi584* toefenbeop 3ünfcDiP
w. booj Slnttoerpen/ bebonben Dabbe bat be booafë bootfgefeïle
tegen Dem en ben fcljipper banniet't fcïjipDab;
be
gebnipRtbeeltooo?bcn/flteRRenbe
alleen tot
bilipenbie en ongefjoo?faemDeib tegen 3ijnen (©berden/ maer ooft tot mupterpe baer boo? te berokkenen onber alle beanberebootfgefeïlenop 't felbe fcDip
toefenbe/ bjaer in be felbe bootfgefel oor bleef tontinuerenbe/ en bp ö^ttbebolcnjijnbe'tanhertclicï)'
ten en fepl te manen/ Deeft be felbe bootfgefel niet alleen ontoillicl) gebjeelt be Danben aen 't toern tcflellen na beïjo?en/ maer fieeft oor ben anberen bootf^
gefellen/ fo met tooojbenal^bjepgementen/ en 5ijn
meö in be öanb/ belet D^n te laten gebjuplten ha
3ijn (€reflong0 bebel/ en alfo fulliö toasS banijua^
öer confequenöe/ en bat baer in p^omptelijn moft
3ijn boojfien/ foöeeft Ijp eerltgetenbeertbenfelfbcn
bootfgefel en muptmaner gebangen te boen leggen/
en alfo ï)p baer tegen oppofeerbe en eeljter perfifleerbe
bp 3ijn onaebonben qualp fp^eften / en baer bcneffenö met 3ijn opftehcr Wljv inbeöanbïjabbc/Dem
(Crefïong gequetft öabbein 3ijn öanb/ en ftoaecber
gegrieft foube ïjebben/ ten toare lp ïjem fiabbe te
macljtig en gefecontecrtgctoectl bah eenige ban5h'
ne bienaerö/ fo öeeft ïjp cpntelp na ben felben
bootfgefel met een rapier geftcRen/ ^ler ober ben
bootfgefel in 't toatct gefpjon^cn ttf/ toaer boo^O»1
berooifaeRt toaö ben felben bootfgefel/ bie bolgen*
be ïjm artijuefë-toief/ of b'ojbonnantien bpbieban
De ?ijbmïraluept uptgegeben/ beboobfcüulbigbjaö
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en
berbient
öabbe/guaetö
en fo gebaen
't bjclfcSeennabenbpanb
gelopen
en beel
fonbe ïjebben/ met
een roer in 't toatet te boojfdjieten/ in boegen bat
be lïtaffe bp ïjem ober ben felben bootfgefel geDaen/
toel en terechte gebaen en gefeïnct 10 / bermegenö
be bifdpline militaire / en té geen fïmfft mact lof
en eer toaerbig/ altf gebaen Debbenbe niet alleen
bat DP bermocDte/ maer ooft fcïjulbig toatf te boen/
ban bielRC bifCipline/ Valerius Max. lib. 1. Cap. 7.
biel en te teCÖt fCf)?ijft / Afperö ( inquit ) & abfciOb
cafligationis genere militaris difciplina indiget, quia
vires armis conftant, qua; ubia red:o itinere deciinarunt, opprefluréefunt, nifi opprimantur , batikt <©e

förijcDf-bifcipline ( feptDp ) Deeft ban nobe eendrenge en beerbige maniere banftraffen/ toant beftracD^
ten befiaenbe in be maniere ban toapenen/ be toel^
Re alö fp eenö ban be retfjtetoefinönafgebtoaelt/
berb^ttRRen fouben / fo fp niet berb?uRt toerben/
toaerom infonberDeib beginnende mtmterpen enfebitien met ber baeb / en met een crtrao?binar$
(IrengigDeib bebtoongen en berDoet moeten toefen; en ten toare bat ben «©berfïeen Capitepn toe^
gelaten toare flüfce mnpter.ö en tocberfpannige op
'tberfept
bebonben/
ont te brengen/ fo fo«^
pericnl
toefen/ terfïont
bat be felbenntpterpetoebernpt
berflert foube/ anbere meer baer snebe befntet/ en
baer boo? niet alleen be Capitepn in perieul Romen/
maer ooïtbe gebeftineerbebienjiberlaten foube toerben. Wt Dtft02ien outre en nieutoe getupgen ban
gelijlieneremplen/ tot meermacl bp<öberfl;eenCapitepnen gepicccDt/ bic baer ober niet ge{lraft/ maer
gepjefen 31J11 getoeefï/ immerö en marl) niet ont*
Rent toerben / of 't i£ in 3911 matljt getoeefï Jicw
boo^f5 bootfgefel gebangen te leggen / toaer tipt
bolcljt/ bat betoijle Dp Dcm refifïeerbe met Det mess
in beDanb/ guetfte en toecö bloot/ DcmmocDtbooö
fcDieten:
in recDten
«©ffitierg
toegelaten too?t'ttoell?
Ut pemant
bangenallen
mogen/
bat fp
ïm\
felben oor quetfen en bootfïaen mogen/ al^ fp Den
befenberen met getoeer of toecDlopen. <©m toelfte
rebenen toille oor be leere <6?abe ban ^oDenlo/
gefienbe infomtatien ban 't gene Dier ban gepaffeert
toa0/ berfelaert Deeft bat Dp (Crefïong in 't gene boo#5
iö/ anbere niet Dabbe gebaen/ ban al^ een %m\unam ^bmirael toeflont/ W bolgenbe3ijnecommip
fie begeert gerefpecteertte3ün / en ben ianbenbienfl
te boen/ algblijRt bpbe felbe berRlaringe in bate ben
lellen m&M) 1585»
Dat hyeertijts fekeren landman uytDuyvelantge-^efïfeni(é
vangen, en op rantfoen van vijf hondert gulden ge- bEfcöuIöfn^
ftelt hebbende , na dien de felve penningen by des felfs oc*
lantmans huyfvrou getelt en opgebrocht waren in zijnen handen , hy des fèlves huyfvrou vleyfchelijk mifbruykt, en niettemin haren man noch daer na op doen
hangen hadde.

<Dit töfeRerlijH {ftp^z (Creffong) een groutoeïhft^"«cons>
fo berre 'tfel^reöulö,8in'
aller flraffe
enlelijR
be
Ronflefept/
geberifieert
toerbentoaerbieu/
/alflonmogchjhtoasy
al0 ganfcD balfclj / ontoaeratfjtig en berfiert toe^
fenbc/
't toaö meer foban
bjeemt
ftem tefoobobben
tloutelijR enen iniurieufelijh
groten
mifbaet
aenfeggen/ fonber befignatie te boen ban bennaem
of toenaemban ben man of tooutoc/ ban be plaetfe of ban ben tijb/ aen ben toeïnen / toaer entoan*
neer 'tDabbe
felbe fept
aengeretljt enboo:
foube 5ijn/
btDoo2t
te gefeïneben/
faulte't tocIR
banbien
maclj bp ben ïlecDter baer op geen regart genomen
toerben/ boostoaer befe lanben en 31w 450b lof/
nopt fo feer ban juflttienonboo?fiengétoecflbaton^
geflraft gebïeben foube Debben een fulRen fept/ Det
toelR geconftbercert becirromflantien banbien/ niet
mogeujncn toaö fecreet te binben/ fo ben cpfcljer
tnfo?marten
Dabbe (a!$
ban tijb
't felföe
fept/
met naber befignatie
ban neen)
perfonen/
en pïaetfe/
fo Dabbe Dp toel beïjoo^t in 31)11 cpfcD en amfpia*
Re / naerber berl?laringe baer ban te boen / in
toelncn geballc Up bertoeerber Dabbe mogen contrarie negaübe/ 'ttoelïi in criminaliDuo toegelaten
toon 1 betoijfen met lupben bie tot bier ttjb bp Dem ge*
gDbb z
toeeft
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toeeft toaten/ tcc plaetfc baec gefept too?t fulb gpt
mogen tnfomtc;
öem 00b/ getooo
foubegenae
/n men
3ijn
nette
ncfc
nt / map
mt
fo
man
fulfte
toaet
i-en /
eftengeble*
fletoe
toenaberöant
uen/ toaet 3ijittocbu
man tipt
Die
Dat
gefept
bjK
hen t0/ baer Vocct aUeen
et bat
toonb
öP)
(fept
toasi
vèiwbelant toas/ enljet
bte
leeft/
nt
ntema
lant
^upbe
in 't neb :el <&plabb ban
baer
matie
infor
b?
baer ban unit te fP2eeben/ alss tooien /mtmeitf
ban te nemen toel bebonben foube
J toffe aüe
be boojfi; >£ceflong Ijeeft notb tot n3üncij
ljien
©aroc
en
bo?pe
be
alle
ban
f
öc »tboiiöert
/
ecett
ecamm
en
&o?en
boen
ban gebeel *DiiPtoetant
nt 't gebecle «eplanb/ maer
met oofe alle be omtre
nwmanb ban allen öabbe baer opt ban Oo?en fp2e;
al*
hen / ta berblaerben fo opt fobaniclj leïtjb fept toe*
baec gefcljiet toare/ battec toel pcmant foube
n of toeten fouben / Ijtel;
fen öte baecm ban gelpo
ben 't bacro boo2 logen en becfiert / en fept be boo2f3
(Ctefïong bosbecsf/ tnbien ben epfcöer anberö geen
tnfomtatie ban belattebaneettmanupt <©upbelant/
fonbet meet* Ijabbe / bat bp ftem toel beïjooibe te fcöa*
mm 1 't felbe fo temere en fonbet cenige,p2eube/
tnbien
baec n ober
'te oülict
Öem een
be/ en niet
toa# eur/
baec belat
tïcaf ben
na cecöte
toa<* /eren/
baec
Öoo?be gctollereert te tobben,
tytt fdjijnt bat ben 2$atlltu bit moet geb20omt
of bat lp in beCwnpe Caiïonitf/ bp na
nebben/
upt
be
<Ctcmpe
gclefKn§ceft/ en bat öem fulftg tn
cInfto?te
btergdijH
«fiariotutf
fol. 504.
't ïtooft gelegen Ijebbcnbe/ bp bit (Ctefïong mebe
«Col. 2. in beeft toillen opöicöten:ib ïjebbe be felbe Öbt02ie bier
't Utien
SCnaftaftj Op totüen boegen ombe^lefers toillen/ btcbe fomntigc mogelijk niet gelefenöebben*
bt$ 49.
^a be gefcöiebenuïen be$ felben Cababtë öeöbe
ÏÜfpfïCjEJ.
in baeromalbter toillen te paffe bJengenbetoijlebaft
biergelijbe erempel bponfentijbem §taiten geftöiet
tè boo? een bjoutoe/ be toelfte baec man immers
op gelijne tonbitte en befp?eft Deeft toillen ttpt be
gebanbeniffe öelpen ï iWn ttjbe ban &epfet Cacom be bijfbe/ ais «Bonjaoote jtfI£iIanen<§taböoii;
bec toas/ iftgeftöiet bat in be naeftgelegene ,§tab
een^paenfe Capttepn getoeeft i#/ bit eenen <£belman
tn be gebanbeniffe öabbe getoomett/ nu boob beg
CbdmansS \}np{ bjoutoe ben Capitepn een gtote fom^
me geïbö/ bat lp baren man Iojé toilbe laten/ be
^pangtaert nam bet gelb en beloofbe öaec bat öp öa^
ren man 100 foube laten fo betre fpbienacbteetltbp
Öem toilbe flapen: be bjoutoe baren man te bennen
gebenbe/ toat be ^pangtaert ban öaec uegeecbe/
l\ccft beman om ontlebic()tteto02benbaertnbetoil'
Ucljt: bier op ts be bjoutoe ben^pangtaerttetoiüe
getoeeft/ maec afó fp be^ anbecen baecb^ om bare
man bab gaf \p \y:\n öaec/ ban babbe bent eetfï
boen ontfjalfen/ be arme bmitoebieöaergdb/ baren
liebe man / en met een 00b öaer eeré / en toto gantfeö
te bergeefe.' / \yMiz berlo?en/ blaetbbc fp baer en
Öaerö tnanö grote jammer en ellenbe ben flabbottber te ^ilanen <0onfago/ W baer op ben <§patt;
gtaert ttraltgbooj ijem beeft boen bjengen/ enge^
boot bcm na boo^gaenbe barbe b?epgementen / be
bebioefbe tooutoe boo: cecfl bet gelb/ öettoelbe ÖP
ban baer ontfangen babbe toeberom te geben/ en
nocb eenmacl fo bcle baer toe te leggen/ bespangtaert toasf flraltö te meben/ enmeenbealfoganfcb
loö te bomen/ maec <0onfago latenbe teeftontbaer
na eenpape bp öem bonten/ beeft \p ben^panniaert bebolen bat ÖP Öem be bjoutoe/ be toelbe
ÖP onteert öabbe / ten etöten toijbe liete geben/
om Ijaer alfo tocbecom tot öaec eere te teengen/ en
fo bp fulb^metbcbe/ fo toilbe öp Öem een anberfpel
leeren/ alö nu fiilfesef oofttoajs gcfebiet/ feubecöon;
fago tot bcbjoutoe batfp nu meer be ^pangiaert/
aiö baer cebte mans gocberen beelacbtig toaö/ en
oat baer be felbe fouben bolgett/ maerbett^pan^
gtaert bebal bp bat öP ben pe foube likc^rn/
SSSiSSPSP fontlc,: ccniöe barmöertigöetb flrac
ïilH^ïï? ^Pel ««^ retötbeerbtgen faüy,
Kif 5rt tomtllc tca^metben/enbettraffen bte

1585

leejïmenin
't fe^enbüfticöfleCaptt'
JfJ"
tel SBangelnben
ban beCronbbeban
©laenberen/
foU48.berfo/cCon5ft
ban een b20ttben ban %wfc/ toicnö tnan toanfe*»«n»i«n
bec #flfitiec ban l^ectoge Carei ban ^ourgonbien^""/^1
gulbenö/
boo? fe2 ïjonbert
en
b:te öottbert gulben toa^
op rebentnge
toatljte/
en be 4 eilQ'
gebangen/gerantfoent
rette niet bonbe betalen/ bab baerom booj feberen
ti)b patientie te toillen öebben/ tot batfe toatber^
obert fouben öebben/ maer öpb?eptöbeöarenman
te boen bangen/ botö ten letfen toaö tebzeben ben
ntan l$iï te laten en baer Ut tom üonbert gulben
gunt te fcöelben/ mtttf h^tfc bik natbten bp öem
foube
Hapen/
't toelb fp maec
epnteïijb
man bete
berloflett
confenteerbe/
alfoombenöaren
€>fficiec
man baec na cbentoel bebe bangen/ biel beb?outoe
baec ober blatötttö aen ben tfertoge / W ben ©fftctec
Öet
ttoutoen/ 't toelb bp niet
bo?ftela*
ten/ bjouïten
enmaebtebtbebutoeïijceboo?toaerben
tuffcöenbep^
be/ batbelangjtlebenbeöetgoeb foube befitten/ baec
na bebe ÖP Öem tegen eenen #2iefiecbietöten/ en bet
Öem aen eenen boom öangen / en gaf öet b?ouben ben
bnef/ maec om battetb20itften te lafttcb foube gebald (M l8]
lett öebbenombit goettebecbolgen/ fo bebe be5^cc?
tcge öet goct eflimeren tot gelbe/ en gaf öet b2ou=
ben be gerebe penningen / baer af be nomb?efeec
gcoot toa£/ en bebefebeecltjbmetgoebecbetoaernif=
fe b2engen in öaer lanb / baer bp blijbt / fept bc Cco^
nijb bat l\p een $2ince toaö ban militie / bit felbe
Wtt mebe becöaelt tnbe Cconijbebanl^ollanb / tn
't lebenaibaer
ban ^ertocö
ban ^>ourgonbien
toert
toat op Carel
een anbec
mantece al$ (bocö
tn be
Bïaemfe) becöaelt»
Dat hy hem altijd en alom,fonder behoorlijk refpedt, ,§eben*
ja fchimpelijk gedragen hadde tegens zijne Hoofden tienbe be»
en Overicheid, als namentlijk dat hy in Vlaenderen ftfiul&injt,
fpiekende van de vier leden des felfs lands , wefende
als doen zijn Overicheid» gemeenlijk genoemt hadde
de vier Efèls , fonder dat hy ook meerder refpedt of
reverentie geufeert hadde tegen de Staten vandeProvintie van Zeland , of haerluyder gecommitteerde Raden, maer dat hy de felve met fmadelijke en oneerlijke
woorden toegefproken hadde , behalven dat hy de felve, niet toellaende zijne pretenfien te meer reyfèn
opentlij k gedreycht hadde , dat hy een dangereufè
hand hadde; en dathy lichtelijk doenfbude, dat wijf
en kinderen rouwen mochte , dat hy hem ook niet
hadde ontfien alfulke comminable woorden tegebruyken in 't collegie van den Raed van State, en dat hy
de felve Raden ten fel ven tijde genoechopentlijk genoemt hadde een hoop vileynen: Item dat hy den Monfterheer Johan Mournault, op de reyfe wefende om
met hem na Ooftende te reyfen op de monfteringe van
zijn volk, de welke hy in dien regarde gehouden was
te refpe&eren , hem gevordert hadde geweldelijk te
overvallen en injurieufelijk met vuyften in 'taenficht te
flaen , om dat hy hem na zijnen wille niet wilde voegen,
dat hy ook t'anderen tijden voorde Magiftraetder ftad
Middelburch met recht aengefprokenenmet kennifle
van faken gecondemneert zijnde, ter inflantie van eenen
Adriaen Adriaenfz in fekere fomme van penningen, den
Bailliu der felver ftad opentlijk in zijn aengeficht gefeyt hadde, dat ingevalle hy Bailliu met Schepenen
quame om d'executie daer van op eenige zijn goederen
te doen , dat hy de felve doorfteken (oude , al ibude hy
des anderen daechs op een rad fitten , dat fulks den Magiftraet genootfaekt was zijn gagien onder den Trefbrier Manmaker te arrefteren , en dat hy dies niet tegenftaende den Treforier met dreygementen de gearrefleerde gagien afgedrongen hadde.

<©aer op öp tot 3tjn ontftbulbinge fepbe/ bat fip^monu
niet
b'epfcber
ban genoecö
intmermeer
fal m^«m
bonnengelooft
boen batbhjben
/ ben baer
retbten
3tjnbe pet/ ter*
toi jle ÖP alnjbö alle 3tjne (©bertcöeben geb2agen t^ft/
fulb cefpect afes öenltmbentoeguam/ enöemeentcö^
fim mogelijbtoasf te boen/ geloofbe 00b niet bat ÖP
?S'S2?Löcjraen.3ön ' m^ obcc öen »wn / *k «f opt bit tooo2ben ban een bangerenfe öanbteöebben
gebmpbt öeeft/ toantöpfulböntetgetooontoa^tm*
?2mLbM^rmröc,l,ct obci^el öetoillitöt/ en ober metmeer
te feggen/ öabbe ooft geencebenenfulbtfte
feggen/ toantniet bebonben foube tooien bat öpopt
pemant
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pemant upt particuliere gucrelen boob gctfagen of oen ï|eerc ban 3©arfee en ben Bbmiraeï 25o$Dupfen /
fo bat Dp te toater en te lanbe eenige folbpeberbient
placD te noemen
/'t tocïtt men
geguctftofmm
troöeliih
ongelunnige Danb/ bic fulïté tot Deeft/ al^eerltinbebopagie/ bieben^epfer^oger
een bagercufc
mecrmacl gebacn Dabbe/ gelooft oob niet bat Up ïföemorien in ben jare i556.na^pangienbebe/ en
baegé boo^ fyn app2cDcnaegeb2up«t foube Deböen in in
't nabolgenbe
jaer
in be bopagie
Uz beb'3JibmiraeI
Boéïjupfen
httt
na
^encmerhen
/
om
©loot ober
ban cen Doop biïai; te öalen in ben buren tijb / en te lanbe in be ipranfe oor'ttooo2b
Staten/
Dan
flaeb
ben
nen: macr tod Dat Dp fp?enenöe ban Icpng en ben
atö <£b?lman geappoincteert / en baer na in 5|ta*
5fifcael oc&2«pïn Deeft gefjabt eemge berfmabelijHe üen loge
be(Oo?lone tegen ben (Curltbefocïjtljebbenbe/ is
tooo?ben/ baecbpbocgcnbc/ bat Dpfojge Dabbe/ fo
berbe fp continueerden in Ijaren quaöen Danbel/ en iupit in ï^ollanb toebergeheert in ben fomecbanbeh
fo bc?rc baer in anbere niet toerbe booten/ batDp jarr 1566. altoaeronberricï)t3ijnbcbp bendeere ban
foube mogen boen bat toijf en ninberen mocljte bciou^ ^eberobe %. M> ban beconfeberattebp ben peeren
en €belli!pben befer lanben te fanten gemaeftt/ tot
toen: Wte 'ttocUteöpnocOtanöuanniemantanocrö boo^ttant
ban be gemene bzpfjcib / en af toertnge ban
gewonen noeïjte gmicpnt Deeft te fp2enen/ immers
in geenberlep manicrenban bic ban Eclanb of eenige be ^paenfe ingutfüic / fo öeeft fip te rugge geftelt fy^
anbere fijne £>berigljeben. i§p Dabbe ooit nopt ben ne aengenomene bopagie / bit Dp na lièalta mepnbe te
Commiffarté lBournault met bupftengefmetcn/ boen/ en öeeft met een top gemect onbertcnent be
ter caufe ban eenicD Different becoerenbe be bebieninge boo?f5 confeberatie alö boen genoemt €oinp?om$:
ban fijn officie / DocD toag toaer bat Dpboo2erp?c£ berDaelt bo?ber Doe DPDcmmetbenfclbenl|eereban
bebel na <®oftenbc gefonben $ijnDe met gelb boo? be ^eberobe liet binben tot &inte (Crupen/ altoaerbe
folbaten/ bic lange baer na gctoacDt Dabben/ enbicg generale bergaberinge ber peeren €belentoasfgebif:
feer in geiene toaren / onbertoegen tot Blifiïngen ttneert/ en ban baer tot Sinttoerpen bp ben ^ince
met ben boo2nocmben iBournault een particuliere ban <02angien/ altoaer Dponberbeel€bellupbena^
guerele gehregen Dabbe/ ter cautie ban eenige onge* leen gebonben iö getoecfi:/ Ik in groot periculjijng
bonben tooo?ben / ontameujtt op ben boo?noembe lyfsJDcm berbJoeïuDabbctot25?uiTeltegaen/ enal>IBournault gefp2öncn/ tegen pèrtt fonber cemcDcc* baer aen be 3^ertoginne ban ^arma te p?efenteren bc
fpect ban ftjn gualitcpt of perfoon/ teetojjle Dpntet taïeben (fo ban ben J§eere®?ince/ al0banben%e^
goebe rebenen en bertoncn/ ban ben noob baer beftab re ban ^eberobe) aföooirregueftc ban toegen be geban <8oftenbeintoag/ ben felben HSournaultpoocD- mecne <Êbellttpben befer lanben/ om boo? be gemeen^
be te inbuceren/ om terftont boo2tg te trennen/ en te te Debben b2pe exercitie banbegerefojmeerbcrelt^
Dare repfe te bo?beren/ baer toe bcfelbciBoucnault gic/ toaer boo2 DP oob genootfaent iögetoecjl/ Det
ontoilliclj toag/ fultté alleg bp Demtoclgcbcrifieert lanb te moeten berlaten / en ben l|eere ^ince ban <&*
foube to02ben/ ban be rede foube contrarie büjnen rangien en l^eere ban^eberobetebolgcn/ om niet
bp atteftatie ban be l^eere (Creforier felber ban be p?e; alleen te ontgaen Det rigeur ban ben hertog ban 2ilba/
tenfe bzepgementcn Dem aengcbacn / albaer fribolijn macr ook om ben felben in tijben en toijlen te Delpen na
fijn bermogen te berb?ijben / en be ianben te Delpen re*
en tegeno1 be toaerDeib boo?gefïelt.
buceren in Daer oube bipDcib en toelbaren/ ïjit en
Boven alle de voorfz deli&en heeft den voornoem- meer anbere 3tjne grote engetroutocbienlien/ toer*
rf)ticnbe
ftf)Wöni»den Bailliu by fijne Replijke amplierende fijne onwaer- ben fonber beroeminge bp Dcm alleen berjjaelt/ om
achtige accufatien , hem van nieus te lafte geley t , dat Rlaerlpen te bertoncn bat Dpgcenfin^geacDtmorDt
toerben ban be bcugben fnnber boo?ouberen gebegenehy in fijne jonkheid , dienende in 't hof van Beveren ,
hem fo gereguleert hadde dat hy verkregen en gemeri- rcert te 3yn / macr befeïbe in allctf acDtorbolcDt Deeft /
toaer toe geen mcerber nocD fcHerbcr pjobatie ban no*
teert haddeden naem van Quaet Willeken.
be toa?s / ban bat Dp ben felben flaet en officie ban top*
len fijnen baber mcbcgeDabt en bebient Deeft/ en bat
fêTegen
befe
nieutoe
belicten
/
Deeft
Dp
alleen
bp
ffa
»p'n
ont* me ban abbertiffement toillen feggen / en baer ban in Dp baerenboben tot noeïj groter en mcerber eeren / fta*
3uiöTn8c
fijne conclufie ban buplijKcgcercipieert/ fonber baer ten / amptcn en cfftcten gcabanceert $ getoeeft bp toij*
op te anttooojben of litifcontcfïereu bejS Dp ongeljouben len mijn l|eere ben f>2ince ban ©rangien 3|« %. DÜ.
toatf/ alfo na recDten Hlaerlijn gebectbeert &/ bat fonber bp Dém baerom gefoUiciteert te fun.
een bertoeerber bic cenö in recDte gcp2efenteert té / om
Dat hy in fijn manlijke jonkheid hem gevoecht hadde Joegen*
eenige beurten bk Dem aengêfept fijn/ maclj gebuid
renbe b'inftantte niet toeber geaccufeert toerbenban in 't gefelfchap van eenen notablen Snaphane , offtraet- j}^eb^
dat hy over fulksbefpietf£ÖWlïl,n9e*
Kalf,, en
genaerntkarren
fchender , ïekere
te bOCCn geperpetreert/ temeer alfO |hebbende
anbere
ladende binnen Ceulen op
in
titft beltCten
inftanttebp(Kmaltoaögeanttooo?tengelitif;
contefteert/ na toelne litifconteüatie niemantgeoo^ Antwerpen, defelve op den i.Oftobris 1570. op de
loft iov namcntlp geen 5Fifcaclof Wicter/ fijnen heyde van Weert verwacht , aldaer geaggrefleert , en
epfcD of libel te beranberen/ bermeerberen of ber- tot de voerluyden gefey t foude hebben dat fy ftille fouhouden, overmits dat eene van henluyden een Bouminberen:* 't té booztoaer fepbe DP/ te belacDcn en den
geen folutie toecrbicD/ 'tnene ben cpfcljec boojeerfi Get met valfche daelders geladen hadde , en dat hy middelertijd afüttende van fijn peerd, en 't felve bindende
tot bclaftinge mfpnereplijfteallegccrt/ alöof (al^'t
aen
't
rad
van de karre , hebbende ook fijn aenficht verfcljoon ftilRis' al toare/ al?s neen) in be l|oben ban
momt met een leeren faulks vifagie, haeftelijk op de
b'een ben
jongerö
toare /enbatal^be of
02binari$geben/
peeren niet
anberen
toenamen
Denlupben
hat voorfz karre geklommen en daer af met geweltgenonamaclss tot fcDanbe guame / immers bient tot fijner men hadde, en met hem gedragen een pak met gelde,
daer in waren izco. Rijksdaeldersen 400. ftukken , elk
cerc
beroeminge) bcrDaelt/ 't gunt DPals?eemsM$ (fonber
oohinfijnanttooo2beDabbegcaUigecrt/
bat {tuk van 60. Creitfers, die toegekomen foude hebben
Dp ben iBarguiö banber ©eere ï.|©. ïtobijlen <©ou? eenen Adam Ie Maire , fulks dat hy daer mede gecomberneur ban 3|ollanb en Eclanb/ en 2Ebmiraelban mitteert foude hebben roof en ftraetfehenderye.
be3ce/ negen jaren lang gebient Dabbebooj^agic/
tot contentement ban fijne 03cnabe/ fulïiëbatljpbp
Dlier tegen té bp Dem gefeptonbermmbertfijnstfneorit*
ben felben eerlijben upt bc ©agie toa3$ gcftclt/met gifte boo2f5 erceptie/ bat nopenbe ben pjctenfcn roof cnwuibinge.
ban ©eert en Barnat/ en na bat Dp ben felben ^cere flraetfcDenbcrpc/ 't felbe fept met fijne circonflantiencFoi. 29.)
.flaatquis eenigentyb booj v£belman gebient Ijebben- fulbjs Det gepofeect iö / nimmermeer foube gep20beert
be / en fijn finnen meer ftrente tot ö'oo2loge ban tot Det toerben: bocD toaö toel toaer bat DPin^eptemb2t
Dof/ i« bp fijne <6enabe gcrecommanbeert getoeeft 1579. gcrepfl 3Dnbe ban €mben/ en genomen tot
aen toijlen ben ^eere ban ©jeberobe/ oon %. |B. ïDJllenburcD in tDuptflanb/ bp toijlen ben $|eere
W Dem toefepbe Det benbel ban fijne Compagnie Cc* 02ince ban Rangien / en albaec ontfangen Debbcnbe
ïonelle/ Doetoel be ï|eere ban 232eberobc op anbere fencre commiffie ban eenfcljipban ©ojloge toe te ruf*
boo2ballenbe fanen acDter liet 't Regiment telicDtcn ten/ en ben bpaub alle afbjeuh te boen Dem mogelnn
alsf DP aengenomen Dabbe/ fo iö Dp bp ben^boo?f3 3ijnbe/ baer na ïjeeft eenen tocDtgebacn in ben lanbe
USarqutjS fucecfftbe gcrecommanbeert getoeeft aen ban I^QOjn bp be ftab ban 3©eert/ alssboengebeti*
III. Deel. M. Stuk.
<©bb 4
neert
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5 85.
Het tvvintichfte Boek ,
Dat hy eenen Penfionaris van Brugge toegenaemt <Stofntft|)*
592 beert bp ben lertog ban 2£lüa en garnifoen ban
tenbe eene Karre baer
Blomme , gedeputeerde der felver ftede ter vergade- £e btftöul»
Apangtacrben ' en gemoe
en
berbob
1400,
met
/
ringe
van de Generale Staten , niet tegenftaende fijne
'
floft
pferen
00 toatf èénert
deputatie
en
het
fchri
j
ven
van
iïjne
Excellentie
Hooch
roy
ftaelbe
ïtiifts
ban
flaen
ben
na
baelbers/ n Hagen
L. M. en van de generale Staten gevankelijk genomen
,
en ittf Ijtanis niet meer toectbicu Dan fefliclj Crept? en gehouden hadde , eerft tot VlilFingen , en daer na
fcr0 / of 24. ftupberg 25?abanbsv en alfo befelbe
tot Ooftende, om den felven aldaer te beBarre en baelberg gebeflineert toaren te gaen na vervoert
ter na zijnen wille te tormenteren en rantfoeneren ,
't gebiet
até enboen
i$&gilba
/ m$ff
öerpett©ertog
Sfittttben
ben Co dat hy by dian vim pubUcatn gecommitteert , pri;§pangiaer
be onber
e ban
ban
votos carceres geexerceert , en jus gentium gevioleert
toefenbe/ fo té öc \1mf5 ïtoft en berboben öaeloer»be hadde.
toefenbe/ ban
fep een ban be folbaten fip Bern
en getoeefl op
genom
Hopt
bbosft Barre/ aio goeöeti
<®it toefbe
bpmaer
|jemtong
erp?efTeujft
ontftent
fo boo2f5ftöuiöm»,
't ge? -ê8mont,
'jstopanbö Jano/ ban oefen genomen hupt/ fcljeen pofeert
toerbe/
toet
toaer
bat
be
een
ban
maer
nietfp2aft/
tod bat b'epfcjer fepte lpbp/
blomme ettelijke tijb gecompatcert Babbe ifl bc
obcmocO aen getoeefl bergaberinge
anbee fept/ baer BP niet
ban be generale Staten/ até #enno?
en
t«s/ toant in oen eerflen fal nimmermeer flbebonb
toojben/ bat lp bergefeifcfiapt té getoee met tp narté
gebcputcerbe
©?pe: ennefiifpectcert
bat be?cibe
na Bet enobergaen
ber flabbanban't 2d?ugge
toel met
maer toefen
erö ofbanfnapB
flraetenfcDen&
m'ge folbat
be/ toerbe ban co?eefponbentie geBouben te fjcDöen met
€rcellcnrie
fijneanen/
in Dtcnfl
ttoee
ook naberïjanb Den felben bienfl altijbss geconti? ben bpanb/ immers met ben $?ince ban Cftimap
mtcert Be&Dcnbe/ ten fal ooft niet bebonben toerben en
fnne abBerenten ban alle 't gene in bebergaberinge
bat lp beïi eerjlcn <£>ctcb2té binnen Ceulcn of op om ginft en getracteert too?be/ toaer beneffeng al*
boer? fo men facB ^t befelbe25lommeBemtoilbebegeben
ben i§ePbe ban 3Beert getoeefl té en tegen be/ maer
aen be 3übe ban ben bpanb/ geiijft BP ooft naber^
ïupben gefpjoHen Reeft? até betBaclt toerb
ter tontrarièn/ até beffen boo2fcB*eben bnpt berftre? Banb ^Ktit/ fo toag befelbe blomme aenöemgere^
commanbeert ban toegen iBeefler Eeonart Cafen?
ge?
alleen
Barre
een
maer
'mm
aio
ifïer
toert
gen
b?oot/ ïlaeb ojbinarijs ban ben ilobeban^ollanb/
?
faefttien
toeefl/ en tégefcljiet opbenfebentienbeno
ben <£ctob2iö7 na bat Dp ban ^iilenburcB genomen \jk geerne gefien Babbe bat befelbe 25ïomme gefai?
/ en geBouben Babbe getoeefl / om boo? fijn mn>
toasV en foube tod berifieren toaer 't noob/ batDP feert
bel
upt
be gebanbeniffc te «rijgen fijne ttoee bjocbetg /
in ^eptemb2j bertreftftenbe ban €mben nabillen?
bnreft niet boo2 Ceulen/ maer boo2 JBeflpftalen en Ut bp ben bpanb gebangen gebetineert toerben / fon^
cenen anberen toecfj gerepft \$ï 't fal ooft nimmer? ber bat BP nocBtauö begeabe bat fijnen name opent?
foube beftent
in 'tfijne
arrefteren
ban baer
be boo^fj
aen't lijft
ban 'tpeerb
bat ftp
meer
25lomme/
boo? too?ben
b?eefe bat
b^oeberjS
bow
ttége?
ebonben
ofbermombat
Beeft/ gefeten/
beftatreg
raö banblijften
niet
guaber
Ujben
fouben
Bebben
/
toaeront
beii
folbaten
be
ban
een
bp
boo?f3
gelb
't
té
maer
toeefl/
ban be ftarre genomen/ blijbenbe Jjpmetbenaenge? boojnoemben ïïaeb^-Beer Cafenb^oob Bemgercqui^
ficïjte onbebeftt/ en niet te min met betoapenenge? reert Babbe (tik W toifl ecne grote fommebanpen*
reet/ omfiefttebefenberen/ fobe?reDembebpanben ningen aen be lanbenbaniDiaenberentenacBterente
berfeftenen of geaggreffeert Dabben/ te meer alfo Bet toefen) ben felben 25lomme te toiilen boen arrefleren
fclbe gebeurbe bitftt bp bc flab ban 3©eert / genoeg ten en berfefteren/ tertoijlen toe bpfijn crcellentie en
generale Staten baer banberabberteertjijnbe/ am
aerben/
p'tftupsr
albaeteno
be^pangi
ban
aenfiene
te ïÉo>nc£ in garnifoen leggenbe / bte öem en ben boo?f3 berjs foube toefen geo?bonneert/ 'ttoelft BP te 3ün^
bupt ooft toel ttoee uren lang berbolcljben. Cenlaet- bet aengeben en bp boo? toeten en abbjjfe ban ben
(len fal ooft nimmermeer bebonben toerben/ batfjp lecre ban ^aultain <6oubetneur ban a©alcBeren
cenifö paft met gelbe/ baer in toaren izoo.föijhfc fulftö ooft gebaen Beeft/ en lö fulftöbeboo2fcB2eben
ïiaclberö / en bier fjonbert Creptferö baelberg ge? blomme boo? fijne reguifitie/ bp ben 25aiiliu ban
nomen öeeft geftab / en fo bele be 1400. baelbero ©liffingen gearrefleert / en geappjcBenbeert / en
ftp Bent genomen aengaet/ fept lp in 't felbeboenbe opentlijft gelept in be publiifte gebanfteniffe albaer/
altoaer be boo?fcB?eben 25lomme ooft in BerBtenif?^
te flraföacr
't aïberminf
geeft\pintébaen
niet alfo
/ iainneftouben
beniger? fe gebleben foHbe Bebben/ ten toateBpt'fijnbergro*
toass/
bermoeïjtnoeft
t«s/
toge ban 3lllba en alle 3ijn aböerenten/ alle Ijoflili? ter/ begeerten in een Berberge geb?acBt engerelar^
tept en affaeiift te boen/ lyp acteptcerbe tot fnnen eert Babbe getoeefl/ onber fijne belofte ban niet te
ontgaen / en te rccBt te flaen na beBoten. ©an
b002bcle in quantum pro , bat b'cpfcfter p20feerbe
bat l}tt gelb (bat ftp fepbe genomen te toefen) ge? toelfte app?eBenfie en betentie toijlen fnne €rreï?=
nomen té op be l^epbe ban a®:ert / en bat Ijet lentie ooft betabberteert 3ijnbe / Beeft 3ijn (Cref^
gebeflineert toas? om na ^ünttoerpen te gaen / en longö fept in 't geBeel geapp?obeertengeabbopcert/
bat immermeer bebonben fouben too?ben/
toe? fonber
boo?f5 IegelbiBaire
bat 't3Hbam
toert /eenen
aefeptnebben
fo bcelfoube
boo2
geftomen
bat fijn <£rcellentie of be peeren generale Staten
Coopman/ gcblucï)t upt <doo.hiiB ter fafte ban be opt aen Bem gefcl)2eben of bebcl gefonben of gebaen
om ben boo?fcB2eben 53lomme abfoluteUjn
boet Babben
maer befel
niet obfteren:
Ijem boo?bele/
felbe macfi
religie/
gemerftt
tot fijnen
bele te't meer
fo
en fimpelijft te ontfïaen: fïtëaer bjaiS toel boo? fa^
be Ie lEaire/ fo beel te meer geftouben toa?S be ge- borabel fcluüben ban be boo2f5 Staten generael fo
mene fafte boo2 te flaen/ en ben gemeenen bpanb bele te toege geb?acBt/ bat be boo?f5 25lommeontgeen toeboeringe te boen / lyp Beeft ooft niet ge? ffagen foube toojben/ mitö betalenbe alleenlijft fij^
berteerbe ftoflen/ Boetoel mijn üeere Caron aïj$
toeten toiens gelb bet toas" / maer bat binbenbe ne
boen
gebeputeerbe in Cngelanb/ aen Bem fceraen^
n\ 'js bpanb£ lanb en gaenbe na be bpanben tot
Bielt/
en ben boo?f3 25lomme infgcïpg feerretom^
n/ öeeft
^nttoerpebaer
felbe na Bern genomen en ben manbeerbe/
bpanben
mebe 'tgeftrenftt.
alö be boo?noembe ^ccre Cafenü200b
Cbcntoel tö op bp be iBagiflraet ber flab mifr gebaen Babbe/ om fijn fufler bie tot 25?uggegeBou^
oeunu-cïj geconbemneert getoeefl/ ben boo?fclj2eben ben toerbe/ baer upt te ftrijgen/ en alfo Bp Cref^
3lbamle|®atre/ be penningen bieBpfuflineerbe Bem long boo2 be ftoflen tot ©liffingen albaer moft bafl
genomen te toefen/ te moeten betalen en configneren/1 flaen/ en baer b002 begeerbe berfeftert te toefen/ fo
maer alfo be boo?fcB2cben fCrcflong ban be boo2f5 té bp ronfente en erp?e0 begeerte ban be boo2f^
Kiitcnttc appelleerbe aen ben ^obe banï^ollanb/ blomme/ om te minberen be grote ftoflen ban be
L° ?ï tlï"tc,:^uPSsett^anö25ernaertf5Cooplup? Berberge tot aDlifTingen/ be boo2f3 25lommcmet
SSÜS nub »^elburcB/ até b02gen onber re? Bern gercpfl na (^ofïenbe/ onber belofte bp Ben te
tïe toebwtoe ban Ie itëairebPben^o? bïijben/ ter tijb en toijlen toe BP bebootf5 ftoflen be^
beI !?5lCsto002
ijeronbemnceit
be ontfangen penningen taelt foube Bebben/ geiijft Bp naberBanb ooft goette refliturren gelnftgetoeefl
W baer na gereftitueert
fonber eenicB P2anft of t02turc gebaen
baer unt ban bVM/ bat Bp be boo2f3baelberö/ Sm toillicBlijft/
Beeft/ maer alle gocb en giacelijft traictement ban
^ ' ,u ben bertoeerber ontfangen Oebbenbe/ 't totfft berbe
w üellt genomen Babbe. !J
té

c
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i$ bött privatos carceres geercrceert en vim publicam toelften / toacr en toanneer befe acttgefepbe fcp*
gecommitteert of jus gentium gcbtoleect te fjebben. ten gebaen/ of beb^eben *ijn getoecjï/ fo fïont
op 't acnfeggen
ban na
Dienrecljten
niet met allen te acljrcn:
maer
moet fulh libel
al$ inept/ geceje^
Êetven* Dat hy in Augufto 1583. na 't verlies van Duynkerteert too.2ben / b'epftïjec bel)oo?bc Ijem toel te fcljanien/
Weft-quartier van Vlaende- fo
^e^en ia 'textorfien
an<^creconcuffien,
^nfulu ^en rencn
fïoutelijft pemanD fo lelpfte Delicten aen te feggen/
j gelijke
en geweld gecomitnte.
mittiteert hadde , tegens en op de goederen , die by fonDer te toeten te feggen Uoe/ toat/ toacr of toaneenige goede burgers en patriotten van Brugge nadeneer/ gelipljp in belcanto fepten bcmgeftelt/ inffe landen gevlucht en gefauveert wierden , dathyde- gelijnd gebaen geeft geljaD: toaerom öpbertoeerber
te rctljt ter oo?fafte ban Dien gcercipieen Ijecft de
fclve in 't gat vanderfcluys, 't welk hy tot dien eynde toel
ineptitudine
Hbelli, en beg niet te min bc boo?f5 aenmet fchepen befet hadde, waergenomen, aengetaft
en by die middelen den eygenaers der lelver goederen , gefepDe fepten erp?effelijK ontltent/ gelpDpnuljier
excelfive rantfoenen uytgeperft hadde.
meDe Doet/ fuflinerenDe Dat Dacr ban nimmermeer
niet fal blijften Den recljten genoecfj 5ijnbe.
3Mt 5un be poincten cn acttculcn bk ben boo2fê
Sijnetnu
^ier op fm \p bat fulftë toel eer fcöönt öepoocïjt
Eieutenant
SUDmiraeï (Creflong te ïa{te gelept $tjn/
te 3i)n bp De fcöepen ban <©02loge/ in ©laenberen
IC
geDient fjebbenbe/ om met fulfte miDDelen te Geno- in foube nu toel een$ toillen toeten of Ijierbep^nci^
men De betalinge ban 't gene fp p^etcnDeerben ten paelfïe fanen/ baerom ïjp gebangen toajS/ nagelat
ten 3ijn te berDalcn* ^ijn ^cfi bcrljaelöe noeïj ban
acötec te toefen: maer is 't felbe al boojgenomen De
p?incipaeïfte fafeen niet Daer l)p om gebangen
en geerecuteert fonber fijnen toeten/ en tn fijn aftoefen / Die feftcren tijb te boten tn ^ollanb ge- toa$f/ fo moeten 't toel De alDcrfcïjnnheïijfcfïe fafeen
toeeft/ en eerfï baccï)$ te boren m Eelanb gearri* fijn Diemen fouDe nonnen imagineren of li^Denhen /
en toaerom fouDe ï)p De pjincipaelficfanenDotïjber^
beert
toaoV
't felbe be^anberenbaeeïjg
ooft bun- ftoegen
öeOuen/ öm De goeDc jonfie Die ïjp ïjcm
ten fijnen
toeteatógeerecuteert
too?be.
toeD?oecft: ^ocö niemant eenicö rebelijn beiftanb
Dat hy hem binnen Ooftende vermeten (oude heb- IjeobenDe fal bat bo?ben fuftineren en tïaenDe öou*
tuinttotïe
ben, indien de Konink van Vrankrijk, de querelen Den/ en aen alle De pjocebueren Die geljoita 5ijn
jeftöulDi» van defe landen niet eruenveerde , dat hy alle den hoop getoeefl tegens ben felbcn / i$ öet contrarie genoeg
jiiilje.
van de Lankrokken by den kop foude grijpen en om gebleken / Dat allc# boo2tgeb:scl}t i^ / niet alleen
verre werpen , om allo met den bloede van de Heeren batmen nonbe/ maer ooft Datmen toill te berfieren
en Raden van State, Staten Generael , en gecommit- en beDenften/ toaerom ooft 't t^of ban^ollanDfien=*
teerde Raden , fijne pretenlèn ontgonnen handel met De geen betoij.ö ban DaengefepDe fepten / cn ter
den vyand te voleyndigen , en de landen in eeuwige contrarie ooft fienDe De goeDe blrjften ban fijne m
flavemye en bederf te brengen, en hem felvcn tot nocentie/ 9em toel te recöt berftlacrt öebben puur/
fupber en innocent ban alle Defe boo?f3 lelijfte en
hooch Overigheid op te werpen.
enojme aengefepbe fepten en belicten.
«jtwonf ^tec op fepbe ïjp en balt anberg niet te feggen / <©ecDaïben be boo?f3 (Creflong berfoeftt ftceft aeit ©erfotft
ttjuitiflio* Dan alfo 't felbe geïjeel të berftert en berbacöt / tot an- be Staten ban ^ollanb / ten cpnbe in aenfienïnge ban ban €cf r*
berö genen epnDe / Dan om ijem tegens De geleerDe en
langburige getcoutoe bienftcn bpöembenlanbe1^"8006
confeguentelij& tegens alle fBagifttaten/ en tegens fnne
in
be
falie gebaen/
bat ijpbp mebc
berftlaertfa;,atAJl5,
3tjnbe gemeene
puur/ fupber/
en innocent
ben 3|obe
banianb.
alle
lupben
met
eeren
/
't
baDerlanD
/
De
tepfjeib
en goebe politien lieftjebbcnbe / obïeur te maften/ ^ollanb ban alle opgelepbe fepten cncalumnien/ Dem ®* f a««
bat f)p baerom öet felbe erpaeffelij&ontftent/ liet
ttoee enf)i{torie-fcD?ijbcr0
(namenthjft
.ï^icftael Daer€it- ïS£*
toclft t)P toel boen moeïjte met goeber confeientte/ bp
fihger
ïlicnarbuö ^©inoci)
getraDuceert/
waren öat
atë nimmermeer fulfta gefept / gebacïjt / of ge- om lx? fnne €rcellentie en KaeD ban ^tatealleöcnbao?*
goeDe miDDeïen gebjupfttfouDen mogen toerDen/ mifJfJKj.
Djoomt
ijebbenbe/
batappacentie
't felbe feptbanIjemooKaengefept toert
bupten enalle
toaetïjeib/ epnDe ÖP toefenDe een ingeboren €DelmanDefer lan- metic
fean geconbinceect too?ben upt De contrartetept Die Den/ in fijne goeDen naem en reputatie foube mo-öaeaiu
refulteert upt beö epfeïjers? feggen/ toant ten maclj
toetben gerebintegreert: ^0 fjebben De Staten Jiin[Je
ffamen niet ftaen op Den &oninft ban ©?anftrijftte gen
ban ^ollanD en a©eftb^iefïanDberftlaertengeo2Don -iSmm
tóacDten/ en met Den bpanD te DanDeten/ en fjem neert / Dat Daer toe alle beguame mibDelen geb?upfet rotten
(ioi. 30.) boo? Doge <®berl)eiD op te toillcn toecpen/ en foube fouben too?Den/ fulftö Dat W
eccmyiop*
ooft tot Dien cwoe
rbcnS^,,,
n/ nocïjonbecbenbpanb/ noeïjon- Imet 'er DaeD in Dtenfle banbenlanbemociittoe
niet nonnen balle
Der ben ^oninft ban ©:anftrijft / nocl) onber genen an* Igcemplopeert / en getracteert met feben-ijonbert pon* Ccn iW*
beren ^?ince/ en baer bupten toaer 't niemant mo- |ben ban 40. groten '$ jaet£ bp pzobtfie/ geDaen in iömkac*
gelp ficö booj Ijogc <0berneib te blagen/ fonDer lben l^ageben itf.^obemtoitf/ 1591,
fSJSJhat
onberflant en Öulpe ban be Staten / cn iöboojjtoaer | <©cn iz. «fanuanj 1 592. baer na bolgenbe / Ijceft ^iam
Ijp baer toe niet gequalificcert/ gemerftt aen toylen! fijne <Êrcellentie/ tegcntooojbicD ^?mcebatt©ican*banee«
fijn
niet fonDer
grote :Difficultept
De gien/ infienbe De langburige getcoutoe en mei,ttü*£a"i'oute
ïjoge €rcellentic
©berigljeib felber
geDefercert
iö getoeefl
maer toant
ftcltjfte Dienden / Die fijn boojnoembc babec/ DenE"ie?T.
ban fulfte fcöanDelijfte ttuftften naulijftö macö geDif= ^ooeftgeboren ©o:fl en ^eere / 3©illem ©nnce ©e p?in«
puteerttoerDenfonbermifboen/ fo toilbeïjpbaerban ban ;#?angien bp Den booznoembcnCretfona/ fotn mawiui
ben ftaet ban Eicutenant mmirael ban S&tanö/HJlJiJ
niet meer feggen.
alss in anberc aenfienlijfte ©fticien fo te lanbe alëmitreerr
ï*;fr-»n» En dat hy eenige fijne crediteuren by dreygementen te toatcr Ijem en befe tanben contïnuelijften gebaen %****&*
ben boo?noemben (Ccefïong fip abbfjis? fcanSM
t''•'-'•< üüi* ^ee^c wi^en bedwingen tot quijtfcheldinge van 't gene Dabbe/
be
^ibberfeftap/
€belcn/ en ftebenban ben lanbe Eieute*
j-..; 'hy defelve fchuldich was: Item dat hy fekere zijne
obligatie aen hem vertoont om betalinge te verkrijgen , uyt de handen van den vertoner gevat en ge- ban ^ollanb enflBefïbn'eflanb/ gecommitteert cn nam oenw
ban $"' '." 'W
't Officie
9licutenant generael
geftelt totfüjnen
fcheurt, en de fchuld daer na gelochent hadde, en ^outfefler
of giagctmcefter
ban ben inlanbe
ban ï|o^£J5
dat hy binnen Duynkerken van fekeren Coopman lanb/ tot ben eeren / toebben / recljten / profijten / ber- ttmHfefkc*
ontfangen hadde 1500. Berchfè daelders in fpecie, ballen en emolumenten baer toe ftaenöe / tocebct in be W>ap «n
om den felven Coopman met fijn waren en Coopman- bjieben ban «ommiffie in bate ató boren/ becnaclt. gJJ£,
5^amael«s Iwft ben bocunoemben üeere ©^rtcenaerfiuap
fchap na den vyand te laten varen , en hoewel hy feyde ,
dat fijn al Berchfc daelders , wat lal ik daer mede doen ,
boo?f5 (Cceffong boben bicn bn connnift'ie ban «anten
ben
fo hielt hy nochtans 't gunt hy ontfangen hadde.
ben beertienben 3&obcmb?iöH9.:>- nocl) gccommit-K"S
teert en geftelt tot HÜcutenant generael in 't <£>ffïJ ^)ollanD,
mnmt*
^tcr op fepbe be boo:f5 €refïong/ bat alfo geen cie ban «©beefte of gcoot ©alftenaer ban De!ïboojf3
boo?f>
,iDnlDt8m' particuliere befignatie met allen gebaen toaö/ noclj lanbe ban l^ollanb/ mebe tot ben cercu/ toeööen/
Kan perfonen/ nocl) banplaetfen? ftcben/ Ijupfen/ jrecl)ten/ profijten/ bcrballcn cn emolumenten ban
noclj ban tijb/ jaren cn maenben/ met of aen ben loubS Daer toe fïaenbe en bcDorenbc / en tycft tn
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gelukkig en voorfpoedig leven ) na onfe feer dienftibOO'ft Cl'ejïölia be felbe ÖOUMabfó ^tatCtl Cil <Dfft*\ en
tien/ Dtenbölgènöe cerlijlt en lofüj&en biïitm/ tot ge gebiedenifle in uÈ. goede gratie, uytOoltende de-

3 ju oberöjben toe/ fonbei*cemgrep?ocl)e.
tcnenfïacnöc tic boo^nacnitïe SlonliDcct*
«Ca niet
ban 23tap$ gcf^€ïKfïönö/ alle befe grote
qn.'üem
moepten ca fajaricïjcben ttabbc gcleben/ en fa gtotelyh
tri jijn goeöcn name en fame toaö geleoecct boo?be
aenttgttngc V»nn focnom-e en ftfja&ftclij&e feptcnen
öelteten / be toeifee ÖP atleg toebcrïcpt Sabbe met gocbe
getsnpcftmfli e / acten en bnebcn öp Die ban öe regeringep
fdfö aen ijem en aen ahberen gefcDzeben/ enbatïj
e öaböc beenregen t'3üncn
n /ïjpfententi
foöamac
ober
!)p puur / fupber / en innocent ber^
e / Daer
botabeel
hïaert toas ban aiïe befeptenenbelictenDem telatfe
oeïept.
<©nt mebc boo2 befen te toeten inSCugnjto 1*90.
be 2datllnt / 23uracmecfteren / .^cuepenen / en te^
foeter Dor ftcbe «Oofïenöe/ berftaen yeDbcnöc bat be
oMtöo. peeren Staten ban be berecnicljbe^ebec;
lantcn ban meninge toaren eenen anberen (föouber^
netffc binnen £>of!enöc te fielten: ^oïjebbenbe felbe
oen-te boojnocmbcn ïpni) jBogenbe peeren Staten gcaeraclgefcDJcbente nabolgenbeiBiflïbc.
Edele , wij Te , hoochgeleerde Mogende en voorfichtige Heeren.
ban tizn
2Bafilutj'

25uracmc*
«e»nco£<
ncV en
létrefbtiet
iscr fïeöe
^öf, 3?n
öc Staten
wttetacl/

"J"

Sedert u E. fchrijven van den twintichften Junij
laetftleden, nopende het veranderen en (lellen van
eenen anderen Gouverneur binnen defer ftede , hebben
Wy pplanks en ahdermael van eeniger zijden verftaen
lU'ksindele ter hand geflagen te zijn en apparentelijk
te gefchieden,dat overmidts by u E. ftaet de denominatievan deperibnen tot den fe.1 ven Gouver nementecap3b!e en idone , om alfo gefamentlijk met mutuele correfpondentie en Tonder mifverftant met den Engelièn
Keren daer in gedaen te worden , fulks tot meerderen
dienfte^ van den lande en nuttigheid defer ftede fal be-

*^ 2!,^* vonden worden te dienen en behoren. So hebben wy
fïiïïqo. dienvolgens geconje&ureert dat alfulke denominatie
foude mogen vallen op eenen Nederlands Heere, of
wel op eenen alfulken perfoon bekent en ervaren in defen quartière. In welken gevalle wy voorwaer in de
eerde pherfe (onder corre&ie) wel willen houden voor
gerecommandeert den perfoon van Jonkheer Wilhelm
van Bloys gefeyt Treflong , eertijden Gouverneur defer (lede, om redenen dat gedurende zijn Gouvernement alhier gepleecht,niemant kan wederfpreken de
pollitijke handeünge onder den burgeren en inwoonderen gemaintineert , in fulker voegen dat de ftede (dooide voorgaende alteratien ten tijde van den Heere van
Mortaigne aengegaen) gehelijk wefende in hareFor
tificatien vervallen , en van burgerye gedepopuleert , is
door des voornoemden Tredons kloekheid , goede ordre, juftitie militaire, en dadelijke executien, ib aen
den foldaten als ook in 't redres van de impoften en acfijfen gereftaureert , en andermael gepopuleert, dat de
felve t'zijnen affcheyden is gebleven in een feer goede
toenemende gefteltenifle , ja alfo dat wy niet ter wereld fogeeme fagen als de ftede andermael van fulke gelukkige regeeringete mogen genieten, hier toe dient
dat de nature en humeuren vandeZeluyden, welk is
den eerften middel om de ftad op te bouwen , den felven door zijne ervarentheid en kennifie van de Zevaert
fo bekent is, als of hy de felve ware een medepleger,
hebbende boven dien den felven Treflong voor onfen
oogen om de burgeren te befchermen en die te mainteneren inhare gerechtigheid , geilen ftellen zijn leven in
perijkel, en alfo dadelijken gedaen (tillen en ftremmen
eene tweede ontgonnen fchi ikkelijke muti natie binnen
defer ftede aengevaen , en overmidts fulke en diergelijke heerlijke daden ons genoech zijn in verfcher memorie, hebben wy de felve u E. M- wel ernftelijk willen
voordragen , biddende dat haer gelieve daer op als wefende eene waerachtige getuyehnifle aen dit ons fchrijven , de goede oore te willen bieden , remitterende
niettemin de fake ten principale in u E. M. enkel voorfichtigbeid, wijfheid en diicretie van fo goeder herten
als wy den Almogenden Heere God bidden u E. Mo.
Mijn E. Heeren te gonnen in lankdurigheid een goet
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len 28. Augufti feftienhondert t'negentig , onder ftont,
van u E. bereyde dienaers , de Bailliu , Burgemeefteren,
Schepenen, en Treforier der ftede Ooftende , onder«Srote
ftont , P. Mahieu.

«§o rënocntantf
bepartpfcöap
tegenbanben befelben®rt°"hftB
€rejïong
fo groot getoeeft/
bat na bate
felbe «0™^
fententie/ 't gene men niet Ijabbe toillenboen bpüe-ione e«»
ban toejuftitie/
mibbclen
fWltjbe
te gcfcöiebcn
/ en baer
een pber bactfulïitfbef)002be*,lc"&r'
gebacöbaert toa$ :
men nocljtang gefoeïjt öeeft 3iinnaem/ facmeneere
te blameren / in boegen bat cenige fe bele te toege ïjeb^
ben geb^aeftt / bat om te beletten 50n abancement bat
boo? öem / felfg bp eenige fteben berfoeïjt toerbe (baer
banift geen b^eber bedjael toil maften) feer onbeleefd
MnU aen be Staten ban ©ollanb gefeïjaeben/ en
openthjfe in be Staten ban i^oüanb gelefen iö getoeeft/
't toelh boo?toaer be Kibberfcïjap en €beïen ban =^ollanb feer gualüft nemenbe/ batmen alfo eenen ^belman ban ben Eanbcban^ollanb/ fonber reben toaö
blamerenbe aebter rugge / alleen om 3ijn abancement
te beletten/ fo öcbOen öe felbe 0ibberfcDan en €be^
len flactfgetonö bergabert jijnbe/ aen be felbe gefcöje?
ben ben nabolgenben bnef :
ERentfefte, hoochgeleerde , eerfame feer difcrete(FoM;')
goede vrunden , alfo in prefentie van ons , als repre- ^J^^t
fenterende de Ridderfchap en Edelen van Holland, ge- öeitn öan'
lefen is fekere u E. fchrijvens , met den welken- ten !3oiianb/
hoochften
long onfen
heerlijken
Holland ,
derfchuld

geblameert
wertnietJonkheer Willem van Tref- {" ^a0iut.
goeden vrund,
tegenftaende hy (b eenen ^J 0p
(ententie heeft verkregen van den Hove van be biama*
met
den welken hy innocent , fuy ver en fon- £'e tym na
verklaertis.
So is defen onfen fchrijvens aen fie ocöoeo/
u l. met den welken wy u l. wel hebben willen verkla- ben 18.
ren, dat wy feer ongeerne en uyt groten onluft defen M*9>
uwer L. fchrijvens in voller vergaderingen van de Rid-1591,
derfchap en Steden hebbe moeten horen , als onfen medenbroeder en Landfaet by uwer L. verder befchuldicht, bemerkende, niet tegenftaende hy foloflijken
fententie op zijnder fijden heeft , uwer L. behoorden
fig mettet gene te laten contenteren , dat aen zijns perfoons gepafleert en niet wijders zijnen eeren en profijtc
te verhinderen , en dat ter inftantien van een of twee
perfonen die capitale vyanden zijn van den voorfz
Treflong : Sal daerom uwer L. believen niet meerden
voorfz Treflong met diergelijke frivole fchrijvens te
bevlekken , maer fo daer ftof is den felven Treflong
metter Juftitie aen te taften, en alfo verwachten een andere fententie, met den welken zijn goet recht niet
dan te beter voor allen man mach bekent gemaekt wer
jden , en defen tot ander geen finen zijnde , willen uwer
jlieden den almachtigen zijn genade beveelen. Uyt
'sGravenhageanno 15 91. defen 18. Mactij, in prefentie
van ons Collegie vergadert zijnde , by den pre/enten al|daer ondertekent als Edelen van Holland. Onder ftont,
Uwer L. goedwilligen Vrunden. En was ondertekentR.
, van den Eoeïfelaer, Vryheer tot Afperen. /. ds
Wv,ngcrdm. I. van Schagen. Poet'gee/l. Johan van Duvenvoorde en Wonde. W. van Zuylen van Nieuvslt. Johan van tSlffendelft. I. van der Doe f , §n van Noortwyk' Jaques d'Egmont.

<Ccr \l\ ban net 25el?g ban 38nttoerpen boaber begin
te fp^öen/ fat ik bier bet paccaet laten bolgen W
be Staten ban^olïanbinbefentijbuptaegeben/ be^
coerenbe be fnfpecte perfonen upt eenige ftebenuptgcfept altf guabe patriotten.
px E Ridderfchap, Edelen en (leden van Holland } reprefenterende de Staten van den felven lande:
„evonden
wort dat binnen de liedenen landen van
fo b
Holland hem onthoudende zijn veel en verfcheyden
perfonen die by den Burgemeefteren en regeerders van

ban
De
jstacca
Staten
laïlö \m<,
renöe be

eenige
fteden vanProvintien,
Holland, ofby
Staten van de an-Pccf°nerj
dere
geünieerde
of dende regierders
van den jf^eiffli\l
fteden der felver, geduurende defe oorloge als quadequabe pa*
patriotten of fufpeóte perfonen uytgefey t óf uy tgeleyt meuten
zijn, de welke door fchandclijke propooften en bofe «P*8eWt"
exem-

Al-
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Van 't Vervolg der Nederlandfè Oorlogen,

exemplen de gemeente tot oproer en ongehoorfaemheid tegens hare Overheid en magiftraten pogen te vere mede verfcheyden lofe pra&ij,
wek en gebruykend
ken , om by middelen van dien defe landen en ingefetenen der felver, de moetwillige flaverny en Barbarife tyen en hare adherenten t'onderde Spangiaerd
ranny van, daer
tegens notelijk moet werden voorfien :
werpen
So ift dat de Ridderfchap , Edelen en Steden van Holland, ftaetfgewijfe befchreven en vergadert zijnde , om
ordre te ftellen op de defenfie en confervatie van de
voorfz Landen van Holland, geordonneert, geltatueert
en bevolen hebben , ordonneren, ftatueren en bevelen
by defen alle perfonen die uy t eenige Steden van Holland ofandere gelinieerde Provintien, geduurende defe oorlog, uytgeley t of uytgefey t zijn geweeft , binnen
vier dagen na de publicatie van defen uy t de Landen te
vertrekken , fonder daer weder in te mogen komen,
dan met expres confent van de Staten voornoemt , op
peene van by eenen yegelijk aengetaft en gerantfoencert te mogen worden als vyanden , ten profijt van de
gene die de felfde fullen aentaften , en by den Officiers
geapprehendeert , in hare goederen gemul&eert, en teu
eeuwigen dagen uy t den lande van Holland gebannen
te worden. Ordonnerende en bevelende voorts dat die
na de publicatie van defen uyt eenige Steden van Holland ofvan de andere geünieerde gefeyt en geleyt fullen
worden , hen binnen den lande van Holland niet fullen
mogen onthouden , fonder expres confent van den Staten voornoemt , op peene als voren. En ten eynde dat
. hier van niemant ignorantie pretendere, latten en bevelen de Staten voornoemt , den eerften Deurwaerder
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ribiere fo bele te engen alg bp mocöte/ fo batfe ten
laetften
tot bijftig
boetennietlengte
biepomin 'tbebiepte
toaterqua*
men
te ftacn/
en batfe
bo:ber
ban
be fcfjelbc ftonben homen/ toaer mebe ï)p be ribiere aen bcp^t 5ijbe meer ban bupfent boeten enger
maefete / en alfo baer nocö toel bertien öonbert boeten
refleerben teoberbjuggen/ fo beeft ï)P bie met een of
ttoee en bertig piepten ofplatüobemDefcöepenober*
lept/ omtrent ttointig boeten toijt/ b'eene ban b'an^
bere / bet
maftenbe
ttoee bet
anfterss
bafl/enb'eene
tegen
ebben /elft
en febip
tranbermet tegen
bloepen/
toer*
ben boo?t
maften banbeneffensS
't een febip
't anberfo gelept/
baer
op planften/
befeopmaften
toaren en
bé
frbepen elft met bier pfere ftetenenofftabelsfbaftgemaeftt: elft febip öabbe aebter en boo? een ftufcge*
febut^op/
toaren intitft
elft biugge
fcljip bertig
in 't
beginfel al$ enparma
begonfolbaten/
te maften/
guamen tik ban ainttoerpen meteengalepeenfefter ©fe»aj?
baerplepten en febupten / en befp?ongen 3öne b?ugge / S!SB
toerbnemenbe ttoee of b?ie piepten / en fmeten fietst maften
bolftbaeropboob/ maeralö fp eentae bagenbaerna»an te
't felbe toeberom
meerber
maeftt banSetbaten
febepen
mepnben met
te boen
/ muptineerbe
frbeen^ènSgÉfl1*
im,

bolft/entoepgerben Dienft te boen alfment'feplfoube
gaen/ fobat $armafonberberï)inberinacbc bnigge
boojties iKiit bolmaften. <0nöer en boben befe imiggc
toaren
banpfere
b?ijbenbc
ge*
maeftt/ nocö
baer gt'ote
iiihiitblotten
en lange
pinnen maffen
ingeflagen
toaren / byf Oonbert of meer boeten ban be bwgge/
om be b?ugge te befebermen boo2 be aenftomenbe
febepen
bat Uzfouben
baer /open baer
baert inlagen
't feplen
ften en af/ op
ftupten
befe Motten
aen W*
ge*
hier op verfocht , 't inhouden van defen te publiceren toeloige anfterjS: om befe b2ugge en blotten gereet te
alom daer 't felve nodig wefenfal, en eenen yegelijk maften ftabbe bp grote meniebte ban fcbeepbolft/ tim*
fcherpelijk gebieden en bevelen hem hier na te regule- merlupöen / fmeben en anber toetftboïft bp ben anbe*
ren ,fonder daer in te doen of laten gefchieden eenige
ren bergabert/ en beeft ober Dit toemaften etlijke
gunfte» faveur of diflimulatie , want fulks nodig be- maenben toegeb2acbt. ^©en bijfenttointicljflen $&
vonden wort tot dienft van de Landen : T'oorkonde bjuarij i$ be b?ugge / De toelfte men De ^teccabe
't zegel der Staten voornoemt hier op gedrukt in forme
van Placcaet. Gegeven in den Hage , den 1 7. Aprilis noemDe / bolmaeftt getoeefl / tot grote bertoonöeringe
ban alle De gene Diebetfagen / toantbelebabben t^ct
Anno 158 j. Onder ftont gefchreven, Ter ordonnanboo?
ongeloofïöft geacöt Datmen fobanigen flroom
tie van den Staten, by my ondertekent , De Rechtere, en
fouDe ftonnen fïupten. $arma rufle ooft fb bele ftfje*
befegelt met een opgedrukt zegel in roden waflche.
pen ten 002105c al$ bpftonDe benomen/ DieopbepDc
ftanten lagen tot befc0uttinge ban be b?ugge.
'tgi# Dan nu meer DantöDDattopeengtoeDerom
m$ nu De brugge alfo bolmaeftt toaov fobebont*
fiomen op De fafte ban De brfegeringeenbefïuptinge
men
batter bele goebe ocrafien toaren boo?bp gegaen/
berffabban Hnttoerpen/ mitfgaber$ De öanDdinge
Der peeren Staten «©enerael met De ïkoninginne ban om fuift maften ber brugge teberbinberen/ batmen
<£ngelanD* ^0 bele DebelegeringeDerftaDban»* toel babbe ftonnen Doen fo berre men bp tijbö ben raeö
werpen aengaet/ en ïjet fïupten ber rentere ban De gebolcbt babbe ban ben $2ince ban €>2angien $oocbL
^cöelbe* i$c pince ban parma boo? fiem genomen l^em. alö een ban De boo2ficbtirbfïe en erbarenjte
Deftbenbe befematötige ftabte bermeefteren/ fpaer* $2incen ban fijnen tube/ be toelfte fefterlp getoaer*
beftoften/ moepten/ nocbte eenige arbept/ toantöp fcöout jijnbe / bat De ïMnce ban ^arma refolutie ge*
toift bat alle 3i)ne eere en reputatie baer aen toas ban* nomen babbe be flab ban ^Hnttoerpen te belegeren/
genbe / oor toift ÖP bat ÖP nimmermeer Daer meefter fepbebat bpfe binnen ttoee maenben met <0ojöe£ IM~
af ftonDe toerDen/ niet tegenftaenDe alle bc fokten en pe foube ftomen ontf etten / toillenbe ^arma geen lan*
jterftten Dte f)p op De Doften tjaDDe/ fo lange öpDe ri* ger tijb geben om be ribiere met fokten/ gefebuten
luiere niet ftoribe fïupten/ toant al boe toel De febepen anbere miDbelen banberïjinberingefulftötebefetten/
bie öaer in en uptboerenfeer bele en grote pertjftelen/ Datmen Daer na gualijèen fouDe ftonnen Doo2bo*
fo ban genomen atë ban in ben gronb gcfcöoten te ren/ ïjabbe ooft anber goetabböSgcgcbentötbebou*
toerben / onberto02pen toaren / alfo parma meer ban Deniffe Der ftaD/ 't toelft niet nagebolrljt ief / gelijft top
ïjonbert ftuftften grof gefcbutop bc oebers aen bepbe in 't negentienDe boeft berbaelt Debben / maer be ^2in*
ce ban $arma nu fo bele maenben tijDögebabbeb*
ge*
babbe
toaterftompao'
fjct
na
^cïjelbe
ber
3r)öcn
benbe
( om genoeg of bp na onberbinbert alles Dat ï)p
ffelt/ ja batter bifttoitë al eenige genomen/ in ben
nronb/ en banbere f00002 bet gefcbutgefcïjcro enge* toilbe te p2eparercn ) fofacömen nu Defauteen bet *
fcftoten toetben/ batmenfenaulnftö meer ftonDe ge* groot berfupm Datter gepleecbt toaö/ en Dat l)n
mupftcn/ fo quamenbcr notö aïttjbov fo bpbonftcre groot betroutoen Datmen op ©2anftrp biötöt ge*
natijtcn alö bequame toinben / belcfcftepcn in en upt/ baD/nuqualijft te paffe guam. j^u toaft M\ meer
toacrom ïjp boo2bem nam een bjuggc ban piepten en ban tijb fouDe men ptt boen/ be ogen begonben open
te gaen/ en befautenbiemenopanbcrcljaDDetoillen
fcficpen
te maliën
ober baer
be ribiere.
©lacnberen
tot Caïlo
beeft \yp1enb'cen3jibein
eene feerfterfte leggen / facbmen nu Datmen felfg bcgacn babbe/ alfo .
ftbanfeof fojtgemaeftt/ en 't felbe mct&njcbfboift/ Ijebben De Staten generael onDer ïjet beleptbanDen z?S^a
ma en ttoaelf ftuftften gefcljut toel boo2ficn/ en beeft bc fel- o52abe ban ^oïjenlo enbenmuniraciguftinuo'ban^t "St
m be rf* be fcljanfe &. iBaria genoemt / beeft nocb baer t'epn* ^affau een goet beclbofttf en febepen gereet gemaefct/ »an w*
D002 De fcftanfc ban ^"c ?C2ft
;"irbha" ben cenf02tgemaeftt/ 'ttoelftijcttoaterfo2tgcnocint Itiefftens-boeftguamen/De
baer mebe fp Den DerDen %wi\
febepen
toaren toel gehnr ftjanfen
Sïlenb'an*
toerbegcfïelt.
toerbe/Daer
ietfiuS
mx ber
3ijbe / te bcclgefcljiugin
toeten öe 25?abamfe
5übe / beeft
bP bp pent en boo2fien/ baer fp bobeninbej^)eerffenmuf* m.
v*w* <©02bam ban gclijften een frerft f02t of fcöanfe boen quettierg flclbcn/ Die Daer upt met bet bogctoatei^01^?
maften/ en be felbe «^.pnlippc Doen noemen/ baer motbtenfïen ober De b02fttocrtngc ban De febanfe / en
bp bijftien ftuftften grofgefcbutgbpgcftelt beeft/ \yp ober fulftö Der topanben folbaten ban De b02fttocrmge
ï):eft b02bets ban bepber sjjöcnocbergaf bele grote Oielbcn / fo batfe baer gefebut niet ftonben getouwen/
Itoare palen in De ribiere boen ijcpcn en flaen/ om bc en alleen maer biet febeuten babben ftonnen ft Dieten /

Het twintichfte Boek ,
een pjoebe te öoen. gienibelli niet toel te b?eöen 3ijnöe/
öe fcDanfe te berlatencn öat Dem fijn becfoea afgeflagen toaov in manieren 585.
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geboren/
öie
topbooMtotfjgeöacïjtöebben/
ennamaeljs
lonten/
fo
öat
Det
felföe
niet
met
allen
upt
enrecD*
fceban^ies
«npjarttj'»
tubclii
ingenieur ban öe ^oninginne ban Cngelanölöge* tcöe/ gemerkt Det niet na genoecD aen öebmggeof
om De
toectl/ Daööe feuere inbentie bp ficDfelbengep?acti- bpanö quam: maer \jtt anöer/ öe ^oopgènoemt/
na Callo toe/ en öeöe alöaer fijn uracDt en
5|"C9£bi:nfeert/ öaer meöe Ijp öe bzugge ban #armameenöe ö?eef
toerbingc/ in öefer boegen/ Det toas geö?eben aen
toasf: DPte öen
'er omtrent
getoiffelijlncbernielen
ïupuEceri. berfoent
geöcputecröe enomal öat
öefelbe
fijne inbentien
blaemfen bant/ boben al b?anöenöe na Bet fo?t
openbaren/ öe %ereban SUlöegonöe toert gecom- ban Callo/ ïjtt toelbe alfo Det geen anöer braept in
muteert om Dcm te gooren/ ï)p begeeröe ö?ie grote 't eertle toaö tonenöe / Deeft öe ©:ince ban $arma öie
feftepen/ namentlp een genoemt öe <®?angïe groot öit
met alle fijn lofgefin en DëtKrijg£-bolR/ enbp?
150. baten/ nocl) een genaemt öen ^ott ban 350. fonöer öen ^Barquiö ban ïïijsbozg ©urggrabeban
baten groot/ en öen gouöen^eeuto ban *oo. baten/ <0cnt aenfagen/ öaer meöe öen fpotgeöjeben/ ban
öaer ï)p .ïBijnen intoilöemetfelen/ nocïjberfocötljp öatfe met fulben fotten miööel meenöen Daer bmg=
60, piepten of platboöemöe fcljepen / om öie met ne? ge te bernielen : öe p?ince ban IDacma gaf latt
m&i uabelö/ en balnen aen öen anöeren batt ge- öatmen fouöe fien Det bier tebluffcDeneerDetaenöe
maefet met öe tlroom onöer toatertelatenözijbenin bjugge quant/ öaer toe terttontneerttigDeiögcöaen
fO>me ban een ïjalbe maen/ elbe piepte ttoee anfeerg toeröc: maer alg epnöelp Det bier aen allebanten
of liaïien ucbbcnbe / boben 't toater 1 o. boeten npttle? gegeben/
aen Det buobrupt
quanten /aeröefcDeen
fo Deeft 't fo bieefenjöen
öat Demel
tebergaen/ tïag(Foi.
en j j.)
ucnöe/ om al meöe te flepen öaer 't aen quant/ öaer
meöe \\\} fuftinceröc onttoijfelüït öe brugge met ge? maefttc fulben ttacD in 't toater/ öat Det toater ober mm w*
toelö fouöe Ijcbben moeten toecl)ö2ijben/ öit fcljeen
öen ööb bloog/ en bulöen Det f02t ban Callo/ enöebet»»^1'
tod goct te fullen toefen/ maer alfo men banfulns belöen
rontom/ öatmen öaer totbpöebnietitoein'tTOl,,,,,
nopt erpcrientie öaööe geften/ fo uonöemen öiebaii toater 0:ont
/ en alle bier en lonten uptblutte / öe fcDan- a|„ $£,
2tnttoerpcn öaer toe niet brengen/ om 'tfelbe teac? fe toasS inttuhbenenoberDoopgeto02penonöerö'aer?ma? m
tp?öeren/ öctoijle öe botten te groot fouöen belopen/
om öat op bet onfebcr te bepioebcn / niet te min fu ber? öe en toater/ öeftoarcgrotettenenuptDetfcDtpblo?8«beenW",
gen acDt
bejre ofin öelocïjttoecD/
enbielentoeöe
totllirliöcn ijcm alleen ttoee blepnöer fcljepen / eln ban öe
negen boeten öiep/
fommigerinöeaer*n
toel een
70. of 80. baten grooi/ en 1 o. piepten om öaer meöe
quactier ban een mijle bejre en fommige beroer. . tobt.

QAtomm toaren
596 fooberbattete geben
/ öe folöaten

>s£

m:
-jsa^

Mï^

5^^5U

?ML

^É&^

/^
V-

N

aflueiditiq
l. J'.irmaai

Jchigbnut .

tfc-r *H.rkin<]

vtm.

2.. jCrr

,lc Mtop .

bnuidlfdii/,

(jiaatPeifiej
j . jür

pra.no tl ctittjit
hranjj/chip

<& lerlmit-

ttrma
ktêetur
$ • ft' andre
\A

branJt/cheepen
'
.

C /$ . De

Schans

S, •Atarye

03>6r
ep

&€•

<J c h c/a c .

den Ptaam/ëhen

&tvtr .

$97

5%.berber.

Van 't Vervolg der Nederlandie Oorlogen.

tDcfen feer fclptnuelijuon 0acfi fcTjcurbe be beren baecDö niet een febip ban alle be %tmfc en
brugge met öe nabelov maften en balften ban ben l^ollanbfe <0O2log-fcDepen/ Die boo23lillo lagen/ en
anberen/ en nam toert) fes* fcljepcn ban beb2tiggc/ fagen roeren of feplmahen na be touggc toe/ boe*
ö^ic beeftoben/ bermo2feit/ Darmen niet toift toaer toel be toinD goet toaov maer bat toatf niet b?eemt/
batfe geweten toaren / be anbere tyie toerben geftcert b2toï)lt fp niet berabberteert toaren ban bièn aen*
tonberfïe boben : $arma toaö ontrent een booclj* fïacb. ^eö anberen baecljtf na tiit gebeurt toa£/
fcljcut toeeebtf bnn ben bijn afgegaen / a$ befen Deeft #anna 3ijne brugge tectfont boen repareren/
flacb ging/ met beniteargui£Del<0uaftoen<!3rabe en tik fo gemaent bat M er u?ant of bicc-fcöepen
^icoioDeCcfté/ tot fijn groot gclun/ toantDaerble* aenrjuamen/ batfe tik ban openben en boo? lieten
ben feer bele menfcbenbooD/ fommigefcD2ijbcnban b2jjbcn fonber ftlyatic te boen: 3£ie ban mnttoerpen
b tan acDt Donbcct perfonen / maer W ban öe &ohtnft$ 5?> nregen eerjt b2ic bagen baer na tijbtngc ban 't ge*
I jirbc* tie feggen maec ban 500. toaer onber bat getoeeft 3ijn ne 't boo2f5 fyamfcbip ftabbe uptgericljt boouenep
pjeiS man bj? benoBrabeban^oOenlogefonben/ tiiz
!jJb°0a" be boo2noembc iBarguio ban ïfïi j.sbo?cD / 2302Cïigra* bp
nacljt onber beb?uggeboo?ftoom/ bacr3ijnber*
'uttnsca» be ban <6ent/ <0enerael ban 'tpeecbebolu ban titw fcljepben
anbere inbentien om be teugge te bemiclen
»an $2ince ban $arma / een nloen en beeftanbieb l^ecr /
n/ bte met bele goebe gabenber* gemaeltt en gepjactifeert/ fo ban b'ecn 3i)bc ban
cn öoettoa#örijgoma
aftrarïe tiert
ban 3fintuaerpen/ a& ban bc Eceufe 5übe/ ban
»ic*
/ maer ïjabbe baer bcneflf enö ooh bele geo* tik
bctoijle
baer fonberlinge niet met uptgecedjt iö/
me tan u geienen/ toant lp toatf feer Doobacrbig/ eer*
fo
toillen
bjp baer geen tiib mebe betflnten/ alleen
mart» öierig/ nijbicD en to2ect/ DP ïjabbe ecctijbg aen be
,
Staten 3jjbe gebient en Det^aDerlanDgoebenbienft fuïlen top Sier notj) berDael manen ban ï)ct gco*
gebacn/ maer Dp bemjbe ben $2inceban€>2angien te blOttenbe Caiteel/ 'ttoelli fp Findelaguerre, of
H. 3L. ,!ïfê. feer / om bat Dp facD bat befelbe na be pact* epnbe beö &ci)gö noemben.
ftcatie ban <öent fo bemint toag / en bat Dp geb02bect m>it gcote blot en Cafteeltoatf geinbenteect bp Wanner
toerbe tot be DoocDlte (laten en goubernementen/ ttoee gngcnieucsv b'ecne gencemt .fBeeltcr^enrih^^"
toant f)P een man toag bie na allegcoottfbeibftont/ en b'anber jl>ec(lec mntljoniö/ tik baer ban een pa* neevhn
engabenljetaentneuiFm
't tocln Demtoiert
bcbe boob
obergaen
aen be$ ïjangenbe
bpanbs 3ijbeaen/ 3ijn
licbaem
gebonben/
een troon in 't nlepn gcmacïit öabben/
fcljiptf nabel. <Dacr bleef mebe boob Cafpar be ftoWetf be l^eere gjuniuö teltcnnen/ bie ijetbooitö aenbien*dela ?ueraen be jjBagtftraet
anbere/ toerben
be leeregecommit*
ban 3(11* [J'i5eïnp
begonbe/
en be ^eere enguniu^
<©oio0tf
J|ccre ban^Sillp/ bebbenbeeertijbö getoeeft gouber* be
netir ban ©2ie#lanb/ 43roeningen/ (Ommelanbcn teect ban toegen Ijet Collegic ban be Ifóagitfract/ emütm!:
en <&2entc/ een $02tugalopgbangebo02te/ een feer met eenige Colonellen / 3©ijKmeetler0/ eenenen tooiU
nloen en erbaren <#o2logoman/ banbentoelnentop ban be gulben/ en meer anbere/ baer toert lan*=
in onfe boo?gaenbe boenen bihtoité mentie gemaeftt ge geraetpleertjt inp?efentieban5|acobgiacobf33lb?
Debben. $ocD bleben baer be peeren ban öfattno/ mirael ban 3l!nttoerpen / ban eenige ^cbeeps Capi*
(Cojfij / Capitepn «^egnra een ^pangiaert / aen tepnen en erbaren 3eelupben/ en eenige fcöeepüMim*
tik
3ijbe groot
geaeftt/
en meer
anbere
of men met 't felbe blot juin toerbfoube
en Abelen
fo ban
$acma
Ijofgefin
alö Capitepnen
anbere: be meclupben/
nonnen boen / aljS öet be <3ngenieur0 boojbjoegen
p.?ince ban parma felbe/ boetocl öp met fijn booz* en öcn beroemben / epnbelnh na bele bebattcn cbec en
noembe gefelfcbap fo be2ce ban ben btjït toajS afge* toebcr ober/ toert ijet ban allen (uptgenomen tim
gaen/ gelpifebcrbadtfjebbe/ toert ban ben felben J$eere ban Hlbegonbs / en een <©enen ban be gulbenjS)
fiacD met allen tik IpbpïKmbabbe ter aerbengefïa* bóoj 4öct geoojbeclt/ en toert befloten baer ban rap*
gen / met groter berbaeftljeib : een b an 3i)ne pagien / po^t te boen / be J&eerc ban ?Ulbegonbe ftielt 't boo? onbjagenbe fijn getoeer acöter öcm/ bleef boob ban , mogelijk batmen foöanigen groten fcljip/ toelfou
ben iluCï)/
^>arma alfoljpfeercouragieuötoasf/
en|be
nonnen
remeren/
en ftoacr
fepbe bat
te biep
foube
niet
en toifttoattertoatf/
berbaeft ban fob2eefelijnen
gaen/
nabemael
öet fo
ban 'etnout
en balnen
gelupt/
opftont
moebfelben
tonenbe
3ijn/gefcDut/
bat ïjet bat
fcljcntb2P
foubemogen
toefen boeren
boo? groot
mer
fnn toa0
rapierb'eerfte
in be tik
IjaWü/
en totenöem
no* foube
en nlcpn
öet foube
24.
menbe / fó na bc cibiere en b2tigge geiopen / en gcóbe ïluïihen gefebut^/ beïjalben be mtbbelbarcen
fienbe
febabetoa^tiit/ baer
gefclnet/ öem
en Doe
'et hlepne/ en5oo.mufquetten/ baer ban be 80. fouben
albaer begefrelt
bertoonberbe
feer/batban
hennen fclnctcn lanl^ïjettoatcr/ bie ben bpanb niet
fienbe
bat'ergcenfcbepenopbeflagenbolgbe/
fjeeft fien
nocl) quetfen
foubeïjetftonnen/
b'^lngenieurss
ÖP toeberom
moeb gegrepen/ enDeeftallcbennatïjt
boo2ö2öegen/
ebentoel
rapportfogebaen
3ijnbc/
in roere en op be toacijt getoeefl: baer toaö fulnen be ^Ingenieur^ hregen acte om btt blot te beginnen
öet boln ban fpfijnelicl)tcujö
3tjbe/ batfonber
wx$ maer
bat 'et
niet enfoube
foubemogen
toefen ber*
tot
BtjWn* berbaejtDciö
fijne P2efenticonber
en Blochljeib/
be feïjan* en
noftebotmanen/
ban be ffab/
batmen
fen geljeel en al berlaten en berlopen fouben l)eb* jfamelen ban be goebe en gctoiüige patriotten en
p>atma
wetfltf
ben/ maerfo Dp
tecflont
<©ctoijle bit genepgbe
tot 'etbaer
gemeen
befle/
gebeurbe/
toagflelbc
be i^eere
ban 02b:e.
^inteSClbcgonbe/
gen als^ men
toe ban
boenfobelegclt^enpennirtf
Ijebben foube/ nclijfc
met ben ingenieur 5freberin Senibelli op ben bp eenige belooft Ijabben bat 't foube nonnen gefebieben/
bn De 25oeren-fcljanfe aen be 252abantfe 3ijbe/ en en bienbolgenoe toierbeeenmerbelijltefommebergafagen bat ben ^bmirael bc 02b2e bie Ijembelafttoaö bert/ maec nergens na genoeel) ombetberbepartte
te bupten ging / baer in fpliebèn en bpfonber penibel* betalen ban 't gene bet Quant tefeoften/ fobat'etbe
li niet toel te b?eben toaren / en toiflen ban geen effect. flab nocli bier genoecbcjuamteftaen/ baertoierben
^P ijabben ben Sübmirael belaft/ batljpcenenlicb* Commiffariffert gecommttteert om goet cpfiebt op
ten boot met bier riemen foube affenben/ omteber* tiit toecb te nemen / b'^jnnenicur 0 Dabben belooft öet
boo2f3 blot-Cafteel te maden op be p2oebe ban een
nemen
toat'er uptgereebt
fo bc2retot fuaenope*
ntnge bonben
batfe foubentoasv
beurenbaren
be Canon/ en bat bet alles? in ttoce of b2ic maenben
Blote bp^illo/ om ïjet albaer te abbertcren/ enfou* foube gereet toefen/ maer alfo Dier aen geto2ocDt
ben fellere bierpijlen in be locbtfcDicten/ enalö Dan toerbe een ongelooflijk getal groen lioutG/ fo b?agt CFoi.3^)
foube ben Sübmicacl een ffuh grof gefcfjiuö affeftie* Det fuift e f toaertc bp / bat 't tocl te belfte Dieper in ïjet
ten/ op toelfec fcljeute alle be fcfjepen entnacïjtte toater gïng/alg tic gingenieurö geboop en belooft Dab*
famen op ben bpanb fouben aenballen en bare bictorie ben / fuln0 batmen een grote menigte ban bout baer af
fienteberbolgen/ maer bie in befen boot toaren/ bo*
nemen/ 't toelft Det tocrufofcerberaebtetbe/
tenbe be fecc fcljnsïtelijfeen flag / toaren fo berbaefl en mofle
in plaetfe ban ttoee of b2ic maenben bat 'etgeceet
berbaert/ bat niet tegcnrtaeribe bcnlu>ib:n2oo.gui* bat
fouDe toefen / baer toel fes* maenben aen berguift toer*
ben tot een bereeringe belooft toas / fpnietbe^regc* b^n / baer feet ben fpot mebe geb2eben toerDe : oJben*
noeg bojften boo2tbaren / om te mogen becnemen toat toel Det toerbe bolmaent / ban Det geleeftbet patroon fo
baer gebeurt mocljt toefen / maer te ras toeberherenbe toel atë Det toit Det f toer t boet / Det Dabbc ; ♦ grote ma*
bootfcDapten
Dat 'er geenen opening?
gemaent/be iften/
en 3. coerö om baer
te regeren
:Daer optoaren
nlep
toaer D002 3ClDegonbe
bie ban toatf
ainttoerpen
neboltoerftenaen/
Det gefcDut
geleptbier
toierbe/
bictorie
niet berbolcbben/
te min om batfek.
Degan* Ibaec toiocte gefept bat <eee
'et toepnicD min a$Dwbcrt
III. Ded.
u stu
tiuv

Het twintichfte Boek ,

gulöens
598 Dupfent
tem bout/ grote

i

trte
öaec in becrafï
ftaUbabDcn
t ÖP öeniet
f>cef
geboft ljabDe/ fo ban materialen jgefloten
tot fulbe toefen:
refolutiefo te
nemen
bonnen /ge
enaiv
netten/
o?ft/
tcbanft
mcntclj
b2acljt tocrDen: Doe fagen fp De faute en ttagten tot berDctsTbat Daet toegeteupftt toetDe/ als banarbepto feïjepben tepfen Daer na/ om Die plaetfe #armatoe'
loon ban timmeren/ Dacb-gcïben ban CommifïartfTen Derom af te nemen/ al eet \yp Die gefternt baDDe/
en opftenDerö en alleö anöcro/ Dat opfoDamgcnet; Dot b alleö te betgecfg / en alfo Die ban Sintbjet pen een
traozbinartó groot toerft toa$ lopenbe/ be bo?tttoe>
rinncn ban Dit Wottertöe ffOip toamiDcurgacn.Obnf fcljanfe ïjaDDen gemaebt tuflfeben <0(itubjeel en bet
genaemt toetDe De 25oeten-fcbanboeten btft/ mart ban beboltoctften tien boeten Din/ c&cbalien-bupsï/bic
fe/
fo
beeft
^armaDcn
13. ^ugufli i584,benlteDen
De bolïiabeben tufieUen bepbe toaten gebult met ouöe De boo2fcb2eben 23oetcn-fcöanfe afgenomen / Defe
netten en gebuongen ijop en ftrop/ De marfen Die febanfe Die ban Stnttoetpcn te na gelegen 3ijnDe / befr
fcbeut-b?p boo? ben fp De25oeten-fcbanfetoebetommetgebjelDingc^
op De Diïe maften iionben/ toaren
3ün om nomen en bettïetht / baet tegen
ttiecg
mufguc
bol
fouöen
en
t/
mufgue
een
$atma bjebetom een
batftcb
eten/
tefcljt
fo
n
febanfe
De
in
tjoocDte
upt bc
anöer
febanfe
maebte/
Die
fjp
nocmDe
Des&ocrinneniemant baet in fouDe nonnen betgen/ Dter meDe fcïjanfe/ Die upt De <©ofïrub)elfe in b?anDe
geb2acbt
meenDen fp fouDe men alle De febanfen op De ribie- toetDe/ baet beelbolfeg ban bepDen3pöenDooD bleef/
re en De brugge nonnen aflopen / en noemDen 't tot en onbet anDetcn ban De0 tfaDg toegen een^cbotö
Dien epnbe Fin de la guen-e, of epnDe Deg <0o?log£. Capitepn genaemt €>o?Don (Daet ban nocö eenfone
'et ooft <ü5o?bon genoemt al^ Capitepn lange aen Det
Dat aen
te f Uwee
ïjet toaa
IffiactmeDe
leftcniöfo bet
ten lijft/
ecDt/en enonbanDe
is uptger
niet
Den gtonD geftomen/ en Sarmaten Deele getoo^ Staten 3ijbe geDient beeft/ of nocb bient) en nocb ttoee
of D?ic anDete Capitepnen / maet DealDetgtootfte faute inDe tegeetDetg ban bk ban inttoetpen toasf/ Datfe
meeflenDeel
lollanD
upt
gamifocnen
De
©e*tat«n «èetojjle
toan^oi* ontboDentocrDcn na Selanb en De 2&abantfe fcon- geen fo?ge babDcn geD?agen ombengenoegfaemban
ftoo?n en bittualie te boo2fien/ Doe fpfulhss genoeg in
«nl^"'tiecen/ fo fjebben De ^tatcn ban t^ollanD Den ttoaclf; bate maebt ÏjaDDen / biet of bijf maenDen eet ^arma
"omiemi ben 3Cp?ili$ getefoibeert / om De ftontieten ban De tibiere begonben te fïupten/ geltjft top in'tboo?'
mtte
i^olIanD te Doen boo?fien boo? allen obetbal en infröuttetpc jj^jg j,att Den bpanb/ en Die toel te betfefteten Dat gaenbe boeft bctbaelt bebben/ toant fo be fïaD toel
w albct Deligcntic upt J^acrtem 50, ban De febutterpe boo2fien getoeefl baDDe ban bittualie/ $atmafoube
£
fouDen gefebiftt too?ben in garnifoen binnen 3©eefp/ De |taD nimmetmeet beftomen bebben / toant De Diet*
Die ban SUmfterbam *o. ban De febutterpe binnen te en geb?eft ban bittualie toajS fo gtoot in fijnlegec
en in De febanfen op De Doften / bat Dp genootfaeftt fou^
jBupDen / bit ban 3Mft 50, ban bate fcljutterpe bin* De
getoeelt bebben op te beften/ of fouDen epnDeuju
nen <ècboonboben/ Die ban ïepDen 50» nan bate
ban
bonget en ftommet bebben moeten betgaen:
fcljutterpe binnen 3©oecDen / en Die ban bet <©ouDe en
t febeen Dat<8oDDieban3Cnttoetpentoilbela*
^otterDam elft$5o.ban bate febutteepe binnen €Ui* maet
betoatet/ mit$ Dat etftefcbuttccbaegö genieten fouDe ten betbalïen injDe banDen baetDet bpanDen / en Datfe
10. fluPbettf/ ben Capitepn acxftupbetg/ en Den oberfulftg De befte en goebe taDen niet ftonDen nocb
^ieuteriant i?.flupbet0baecb$/ DieDefleDenuptDe toilDen bolgen en aennemen: nocb toaffet een an^
gemene miDDeien elftg in Den Daten fouDen mogen bet faute Diemen ooft eetfl toilDe temeDietenaï^bet
Doen ligtenin affto?tinge ban De quote ban Die ban lol* te late toa$/ namentlüft/ alfo in be ftab een gtoot
bcbelaertf/ bagabonDen en leDitb-nanger^ en
lanD/ Doo? Dien Deboo2f3fcDuttet£inDetnooDtotbe; getal
onnut
bolft toaö/ en meefl bjeembdingen/ upt bet
toatinge ban De ftontieten moeten toetben ge-em- lanD ban Eupft en anbete plaetfen/ toefenbe Den
plopeett
Jla Datmen nu betflont/ bat DcbenautbeDenbin* bpanb toegeDaen/ Die De bittualie en 't ftoten bol*
nen Sfinttoetpen bagelüfttf meetDet toetben/ fotoet* pen betteten / fo toilDe men Defelbe op 'tlefte Doen bet *
Den betfcbepDen Delibetatien genomen 80e Datmen De tteftften upt 'et ftab/ 'ttoelft fo men intijbögeDaen
flaD fouDe mogen ontfetten / en Doe meeftte men eetfl baDDe in 't beginne ban 't beleg/ fouDen Detetiijfte
De gtote faute Die in'teetftebegaentoaSDatmenDen Dupfent monDen minDet gegeten bebben / fo lantonfen taeDbanDe!B?inceban€>2angien/ ^.3l.|B. gen tijö geDutenDe/ maet op 't leftftonDemen't fel*
niet baDDe geboleïjt: namentlüft bet bootenen ban be fcet nuaujft te toege bjengen/ gelijft nocb fal bet5fautcn en Den 2!Maeugaten-bnft / en Daet bp nocb een anbeie fau~ baelttoecDen.
M$ nu De ftab ban Sfinttoetpen baft ban Dage te
toccfuptm* tc/ ajö öatmen onaebtfaem toa# gctoecfl om Den
meet en meet benam toietbe/ en Dat 'et be*
leggenDe een bage
Dijn te ftetften/
£anöe€outoen
tactfïaecbt toietbe/ toat boet men nemen foubeom
tocrym
te* febanfeftepnfen
op Den &tup0Dijn
/ Daet Denmitö
Coutoenftcpnfen
a«n.
Dijn nebctfjt iö aen Den gtoten Dijn ban De <§cbelDe / en Die te ontfetten/ fo toett taeDfaem gebonDen/ na
Den Coubjenftepnfen D002 te ftenen / eet De ^ince ban Dien men geen taeD toift om De brugge te betnie*
patina be felbe plaetfe fclfo innam en ftetnte : be^ee- len en tupneten/ batmenfoube een baect maften bin*
te ban ^ClbegonDc DaDDe Dit lange en Dinltrilé boojge^ nen obet 't lanD met platboDemDe febepen upt ^elanb/
ïjonDen en gepjoponeett/ Docöbaetbjatenbetfcbep- om alfo obet bet betD2onftenlanD?Cnttoerpentefpb=
fen en bictualieren/ latenDe De b2ugge ongemoept/
ben
Ofl'e-toepDet^
Die
ben
Daet
tegen
ftelDen/
en
Die
Kregen groten aeiüjang/ en befonDet ban toijlenDen Dit toett practicabel gebonben/ miDtö met getoelö
l^eere ban Stralen / bic groot aenfien binnen Det (laD ban bepbe De jijDen/ te toeten ban b'ÏCnttoetpfe en
baDDc/ en Vnaten bele tot bent fcet genegen/ enbp Eeeufe/ innemenDe Den Coutoenflepnfenböft/ en
babbe Daet ooit feet bele tebetliefen / in boegen bat bet Defelbe Doo^fleftenDe/ alfo alle betiegelanDban3liï*fr«i.ij.)
jpanttiiliet p?ofi)t boo? bet gemeen gepzefeteettbjo^ lo af tot ^Cnttoetpen onDet toatet lacb/ bebalben
be/ gelijlt meet gebeutt i$ bp tijbebanDefeinlanDfe Defen Dijft öie #atma baDDe Doen bogen en betfletften /
om ban De brugge af tot^tab?oeftittfnnlegecteftO'
<^02loge.
jonnetDie ^enrift
ban t'^etaet^
Coubjenfïepn/
De gelegentbcib
ban Dienl|ecteban
feet toel
^e tefolutie toetDe genomen/ batmenbanbe^öefbnme
©e^et« benenttoaov tiet oon feet tot bet manen ban Dit fo#
men.
saneer op Den i^tupsfDijB/ en bet Doojftenen banDenCou* De ban ^elanD Den Dbft eetfl befp^ingen en aenbal-ombm
len fouDe/ fo toanneet Die ban Hnttoetpen upt Den^ou^n*
Srt'ïin"
b3cnftepnfenDj)b/
Sctan ftalfe
baelbc/DcbJijle toacr
[)P banboo^bpfulRenbaetopfünen
De ©aufelijne religie toatf/ bogen too2n ban onfet ©20utoenftetfte'$nacbt$D2ieS!i7e
3Jnttocc* Ijoebjel bp eencn feer iuitten r aeD gaf/ Dat ÖP epnDelijft biet-teftenen Doen fouDen/ aféfp fouDen fien een biet- nemen m
mm£ttc flaDuptgefeptbjett/ DaetDoo2bpaenDefnbeban tenen bet toelfte De ©eete ban ^llDegonDefouDe Doen >« »M
™j707f>armaobcrginb/
en DeDe^arma
en op bet fo?t ban €boïoufe/ DaettoebpeenigebanDefcm*
bgt
ara te De ftaD groot acbtetDecl
/ en $atma groten
maebte Dienfl/
bcm Daet
amonttie ©amet-meefletsf tafl gegeben babDe/ om
minn
na/ alö bp De (tab bctobett IjaDDe/ |Bat hgrabe ban De toel op te letten / fonDet noebtano bcnlupDcn te ontbeft*
ften toat Detcftenen bcDupDen fouDen / riocb ben te ften*
mabiefip
ir* felbcftabban^tntbjcrpen*
bctlöfeufi
nen te geben Dien aenfïacb bk Diennacbt gefebieben
patina
berftaen
bebbenDctoat
aen
Dit
fbjt
gelegen
doet tot
toao
/
en
Dat
D002
bet
Doo2fteben
ban
Den
boo?f5
Couöm liao.3
fouDe / 't toelft boetoelfeet tobfelüft toaö aengeleptnocb
/ at*
toenflepnf.ni Dijft beftab ban ?Cmtoerpengenoegfaem! fo
bn fulftö getn petfoonontDcftftenmocbtc/ om bet
JlUtft'vlCt'f.
fouöe omfet toefen/ niettcccnjïaenDeDertbietefouDe penibel Dat Daet upt fouDe bebben mogen ontfïaen;
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bpanbö folbaten

upt Daeu loopfcDanfen betbieben
notötans tö 't fclbc namaefó quabjben geimetp2c*
tem en öe leetc ban tfilöeoonöc tot laüe geïept / en ben bp ingenomen/ tuircDen ttoee ban#at^
atë of fijn faute toare bat be tepbenen niet toel ge* majs fokten / m fp boo? eeufl Dabben beftouen aen te
gebcn toareti/ om bat bP Det fecreet tie beladepet* tatfen/ M te nemen en te Jjouben/ en fouben ban
fonen niet fjabbe ontbebt. ^e fase i$ albu# toege* genoca be plaetfe öebben bonnen bebouben/ en ïku
gaen/ be i^ectre ban <&ibte 2Ulbegonbe ficö begeben bijb boo:jteben na Ijen belieben: maeu teu tontuauie
Uebbenbe op be ^paenfc ban (Cfjoloufe aen be Blaem* bebben fp baeu tetftont beginnen te befebanfen tuf*
n ftjbe/ om gereetfefjap te maben totbefenaenbal/ fcDeti bepbe be boo?f5 fokten bejS bpanbö/ met fab*
be perfonen Die ben lad gegeben toa$ om befe bier benmetaetbe/ toolfabben/ bcelDo?ben/ planbenen
tebenen te geben/ 0ebben baer niet op toaer geno* bomen/ en teufiont begonnen fp ben boojfdjJeben
men/ maeu Debben anbeue oefen lad b02berö gege* bijb tot beufcDepbcn plaetfen boo? te fteben/ hkiin
ben/ Die toepnicb Uecftantss of bennifire Dabben ban fp (m grote beuljinbeuinge en f toatigbeben bebon*
Bet onbetftDept ban befcDanfen of fö2ten/ öefefienbe ben / obetmitjS bat be f&ince ban ©auma baeu
een biet ö'toclbbe folbaten op Den bp in öe^öoerinne in feeu bele palen/ ftafeen/ en menitDte ban Dout
fepanfe gemaebt Dabben om Daer te toatmen/ en tjabbe boen flaen ^n leggen / om fuift boojfteben te be*
niet toetenbe om be bonucrDcib be# nacDtöteonber* letten: ^en bifr alfo ban bepbe fjjben irtgenomen
5»jnbe/ guamen be <©uabe ban l^ojenlo/ bc ^eeue
fcDepben/
of ober
't felbe
op 't fo?t
(Cboloufe/
Dat baer tegen
lacDtoa$
/ toefenbe
alleenbanbe ribïere
tuf* ban 9Mbegonbe/ bel|eeue ban *|aultcpn <0oubeuneuu
feben bepben/ Deöcn be b?ie bier-te&enen op ben to* ban 3Balcbeuen op ben bij& bp ben anbeuert. ^e ^0ua*
ten Die Sfllbegonbe Oelafï Daböe / niet toetenbe Doe bele be ban i^oljenlo fienbe bat bctbeuujteben ban ben bijè
Tben
öaec acn gelegen toatf / be <02abe ban l^oöento en ben fect beftoaeulptoaov en bat bet lange aenlopenfou*
Colonel fffelüepn bit tebcn fienbe / 3i)n met Daet plat* be/ fo toilbe \yp öebben meniebte ban fanften/ om
ngcno !l te ftDepcn en bolb op ben bpaengcbaüenentjebben 't boo?n in te laben / en een groot getal ban fcljupten /
nenen
Den fo toel geguetcn/ bat fp ben bijb Dabben ingeno* om ten naeflen Dootlj toateu öet boo^n te loffen en
men/ en toat meet ban een groot guartier ban een na 2dnttoerpen te brengen / en batt toaffeu toep*
«doren
ure ingeDouben: maer alfo bic ban 2lMtocrpenniet nicb/ toant gebuuenbe ben tïacD toauen befcDupten
wn fetien*
>en jjKep guamen om Daer bp te ftaen/ gelijh Ijtt befp?oben meed al na be flab gebauen/ en ban fabben baeu
toaov toant fp nocD niet geteet toaren/ en nocDbp toauenbeu gene / toant bk ban Inttoeupen toauenbeu
Daer bonben nomen/ fo 3ijn fp baertoeberomafge* niet ban geabbeuteert/ baer toert raeb geïjouben om
geltjbelijï? te abbijferen toatmen
be/ baeu
fïagen/ met bedien ban eenicfj bolb/ fo ban b'een toierbe raebfaem gebonben bat be boenfou
l^eere
ban
^libe*
al# b'anberfijben: be^paenfeberlorenalbaereenen
Capitepn 3^on putton be Pobigliabateenerbaren gonbe Dmt terflont naSCnttoerpenfoubebegebenom
foïbact toa$ : ban beu Staten ftjbe blebenber omtrent op alleg met abbijses ban be jjBagitftaet terilont 02^
bn te fiellen/ bat alle gereetfcljap ban fabben en
ioo. boob / beDalben be gequede / en ban b'anber ftjbe
toel fo bele. <©it gefebiebe ben 7» Mtp 1585. be# fcljupten met 'et Dacfl fouben gefonben tooien/ en
natDto\ g& Debbe eenen bnef gelefen bp ^anv8ar* bat be <©rabe ban ^oDenlo om be bo?gerpe moet te
foantf5 Eieutenant 3tbmiraelbanbet|^oo2berquar* geben en om een pegelijb be$f te beter te betoegen
tiet ben 9. fBep upt be bloot boo? %kf ben^Docb / aen 3iin beboir te boen/ mebe na SHnttoerpcnfouDerep*
ben <6oubetncut jonnet ^teöettft Wittop gefcD?e- fen en D^m be bojgerpebertonen/ bit goet gebon*
ben / iiiz op ben boo?f5 aenflag tegenbioo?big toaiS ge* ben en gerefolbeert 3ünoe/ toierbe o?b2e geflelt om
toeett / bp betoelhe öp feb^eef / bat fo tik ban SUnttoer* ben ingenomen bijbtebetoaren/ te befebanfen en aen
pen (jaetgefeconbeett Dabben/ fpbenbültbjelfouben ïjet bö02|ïeben te arbepben/ be fïjbe na be ^cljelDe
|)cbben ingeïpnben / ban bat bk ban mmtoecpen niet toert ben Colonel ,»2gan belajt met be Capitep*
bp ijaet babben bonnen bomen bpgeb^eb ban toatet/ nen 5premijn/ ©alfour/ en anbereban2inttoerpen
obecmitsf be tebenen niet op fijn beboo^liibetvjbgege* geftomen: b'anber fube na Ijct lanb toerbe ben <0*
ben toacen/ bocö batfebe fabe toebetom betljoop* berften üfelfïcpn met 'et bolb ban ^ollanb en ^e*
ten te ïjetbatten/ en bat bat blcpn beclieö/ be ge* lanb bebolen/ en baer na bertrobben bc <förabeban
mene fabe niet ban tot boozöeel foube fltebben/ en ï^oljenlo en iciöegonöc na Sflnttoerpen/ omtebe*
betbrittiebbe bem fulftö/ boo? ooifabe bat bp bet* neerdigcr bat in bcr Daejle menicDte ban fabben
en fcüuptcn albaer gefonben fouben toerben om öet
flont
bat
ben
toep
ban
't
bedien
albeelgcotecbja^/
ïjoebjelneen.
boo?n te laben en ober 't berb2onben lanb na 3Cnt*
5? Mmte ^c !9nncebart $arma bit bet Jtaen Ijebbcnbe / om toerpen te brengen, ^e ©2ince ban ©arma bet*
kan $ac* bat fnlbss niet toebec gebetrcen füiibe (ötelt bit boo? ftaenbe bat ben oijb ingenomen toaö/ ïjceftgeentijb
maöoet
een goebc toaetfcboubJtnge) beeft oen felben Dijn in toillen berlicfen/ maeu fijn bolb moeb en touuagje
ben <l'ou- bae(le betbootljt en bettfeebt toel een Ijalbe mijl lanb / gebenbe öeeft fjjn neetltigöettr gebaen om Detbetlo*
ïncnflepiv
Tm bijH
met ingeflagenttaben/ bojfltomngen en berfeftep* ten toeberom te toinnen / Ijp Dabbe op 't fyupti te Cau*
féec toet*
ben febanfen baeu op gemaebt / fo bat be ^eere toeftepn 7. dubben guof gefebutö leggen bk ban bit
ticiïun.
ban ^dlbegonoe ben aenfïag bte baet na tocbecom fnben in flanbc be i|ollan£fe en Eelanbfe fcfjepen
baeu op bocjgenomen tiMtix/ feeu ftoaeu oo?beelöe feïjoten/ en op bet leccljltc lege toatetfoboo2ffïjoten/ cfoi/jm
bat fp met \)tt toaffenbe toateu niet b2tiiïbbaeu toa*
omtebeflaen.
€iDeebe
Cbentoel i0 ban bepbe fiiben ben aenfiacb toebeu* ren/ be 3©alen en ^ooebbuptfen ban $arma Ie*
innemtnge om boo2genomen en geuefolbccut/ en toetben alle ger / Ö20egen ben feer bloebebjb en bieten fo ge*
ban ben &, pj^pauatien baeu toe geuect gemaebt/ fo ban be Mbïtly aen tegen bcr Staten bolb bat 'et toon*
ber toatf / en Doetocl
ttoee of b2icmael afge*
fiepnfen
4
' fijöe ban ^nttoeupen atë ban be fpöe ban bc ^ta* flagen toaren/ fo bielenfp fptoteben
Ènl'/öen
bapper tocberaen/
ten <6eneuael
ontuent
3tillo.
^k
ban
l^ollanb
fon26. jiRey ben
berberfe
toerbenb
met
8.
of
900.
berfebe folbaten/
nt
e
alöaeu in be bloot/ ^000 3diigu(njnf5 ^tepn
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25utgemce(leu ban l^aeulem / ïïepnieu Cant ban fo batfe bc befebanfinge toeber metgetoelbberober*
boobflacnbeenbcrmoo2benbe al bte fp bonben be*
SSmtfcuöam
/ en üabe
9oban ban^tatealöboebccgabeutin
ban eibenbarnebelt / 't toelb ben/
bomen / en bte l)U niet met bcr bluebt ontouamen. <©c
bp hk ban ben
ben %igc beultaen 3i)nbe/ boegben baeu bp peteu Cngelfe bajt be 3tnttocrpre fljbebioegenbenfeertoel
€laef3 ©erbojtt^Suugemcelïeubanïlotteubam/ en en bloebelijb/ macr be #2tnce ban f&irma/ ober*
^ietcu ^b2iacnf5^mgcmeefteubanEepbcn/ ben benbenbe bat Dier aen alle fntreere toas öangenbe/
^eeue kaffer ban Wtft / en eenige anbeue upt be te fp2ong felfes tot bet mibben toe in 't toater met een lan*
gcuïnge / en upt be Staten ban Eelanb / om ben <£5ra m in be banb fnn bolb animcrenbe en moeb geben* «e mnu
be ban 3&ol)enlo met mn en hm te aflïjfruen. 31lö al be/ bet gebeebt buurbe tot omtrent be mtbbacötoeSnpac*
ï?« gereet toaö / 3ijn bic ban èelanb bp 't f02t ban %iU \eer parma toeber gebeel meeder ban ben bijb toajf / ma mait
loingebaren/ en bk ban $nttoetpenbp<aodrutoeel/ baer bleef feer beel bolbS aen bepbe fijben boob/ be ""jjjjf,
met ft^r bele platbobcmbe febepen/ en bebben ben U|eere ban mibegonbe fept in fijn Apologie bat b'on*^'^
bier gefebibtbeib ban 't bluebten bk baet gebeurbe ntetnuDKom.
be£ mn2genö omtrent
aenbal ben 26. Mep Coutoen
uren op bcx boo2f3
depnfcn bijb gebaen/ toequam boo2 geb?eb bah be<öberde/ maerboo?be
en fp ö*böen met getoelb ban 't guof geftöut bcsf berftagentöaö ban öet briMönolb bic nieutoeltjb op
UI. Deel. IJ. Scuk.
I
<M'»
*M

y
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Het twintichfte Boek,
ban De poo2t guam De tonttacie tijDinge/ atèDatDe
ben Dijft quanten om lic anDece te bccbecfcljen/ öie $2ince ban $acma Den Dijft toebecom met getoelD inlm meenOe Dat Defelbe toacen Die met Defelbe b?eefe genomen DaDDe / alö bocen becftaelt i&
3£e <ü5cabe ban ^oDenlo en ïgeere ban ^inte
bébangen toacen getoceft binnen 'g^ectogenbog/
fbnbec Dat öe tegentooo2Digfteib en ncerfïtolictd ban 3ülDegonDe DaDDen binnen Stnttoecpen ben Deboic
Den 45cabe ban ^oljenlo/ Den ban De bluebt DaDDe fulfttf geDaen/ Datfe meenDen teeftont toebecom te
ftonnen taettórfjoifa? Doetoel f? notl) gefcDut nocl) ftecen na Den Dijft met alle Det geceetfebap Dat fp
folöaten ban Den bpanb fagen/ toaec D002 (feptbP) noDicb acDten totDebolftomenontfettinge/ maecori;
Dat toaö bltjftenbe/ Dat Ijp fitec tn niet meec toatf te DectuffcDen quam De tijDinge ban De obecgeftomen ne*
tetoeballen. ^aecüle- beclage/ toaec D002 Den <0cabe ban ^oDenlo fijnen
becifpen/ Dan anbere ingeujf
Dan 2000, mannen/ toecD nam na Reegen op Den ^oom / en quam fo toe*
meer
D00D
fijDen
bepDc
ban
ben
tinDec Detoeïfte voel 600, ^pangiaecDen/ atëalen en becom tot Den fijnen/ en tfnnen bectceften iipt^nt*
anDece ban $arma bolfttoaren/ en feec bele geguet; toecpen DeDe Dp De ifêagiftcaet en een pebec becfeftect*
fte: ooft meöe belctceffelüfte^pangiaecDenbanna; Deib en De belofte/ DatlmenDenbonDgenotenljenfe*
me/ altf nameittlijft/ ?ClonfoDe$aDiglia/ peD?o fteeïijft
en ontfetten fouDen en Daec toe geen
<6uecce ban IDilanen / Cefac 2&ecDino / Sülonfo miDDelenïjelpen
actjtetlaten/
eenige ftoft noclj moep=
©tantaneDo / Cecbeno De »nte / Mam 25ottom / ten fpacen/ Datfe maet nocD
eenigen tijDftantbatficDDh>
en anDece- f erarite ^ptnola / een ftiDDec upt ^icilten ben fouDen.
toas feec gequet {t / en toerDe tot 2Unttoerpen gebangen
IBaec na Defe grote neDeclage öeböen Die ban©CBi*
geb2acDt/ Daec ïp hmt$ Daec na ftecf. ^en ouDen 3finttoecpen
Den moeDgeljeelbetlocen/ fonDcclingercnfrijaijfi
i l>onD:agon DeDe Dier ooft aen De 3jjDcban pacma fijn
jbcfl feec toel te boet : Die ban Hlnttoecpen beclocen ba* Detoijle onlanftö Daec na ooft De 25oecen-fctjanfe injf"'"
ren 2Cbmicael ^acob gjacoöf3/ Capit. la ©albee/ ttoec fjanDen ban Den $?in« ban l^acma obecgelebectban >n
<£ngelfe Capitepncn/ en anDece <£>fTtctecö met bele toetDe/ in Defelbe fcDanfe toacen gefonDen een goetPimte
<£ngel(e en ü&djotfe folDaten en etlijfte bo?geten / Diec Deel ^cöotten/ Die ban Den fïacD op Den Coutoen-'08"^
bleef ooft Dood De lihcrc ban Igaultain «föoubetneuc llepnfen Dijft ontftomen toaten / Docö toacen meelt alle nia*
/ alfo fp 3&e
öaerCapitepn
getoeec in25alfouc
't blncötenfolliciteecDe
ban öaec
cen/ met
e tnban't toijften
't matst
Detoeïft
ban 3©alcDe
getoo^pen ^aDDe>
o2t ongetoeect
maenbo
eencietn
Dnlpe
menenDe
fp?ong/
ban De fcDupten te gecaften / Dan miffenbe Den ciem / eenfiig Dat öen-IupDen eenige coersf toegefonDenfou^
2p Dentoo?Den/ gelp geDaen toetDe/ Dot&fepDen Datfe
fijn fcDeutb
ban ft;
De ftoaecte
/ enteD002
biel tn 7't toatet
ooft bleef Öen Daer niet meDe ftonDen behelpen/ en obeïfulfttf
en becb2on
gconDe
ging DP
Dacna.0
fiiec fnn outjie b^oeDeriS foon. ^e ^eere gjuitinu^ toetDen fp geD?ongen/ en genootfaeftt De fcljantfe
ban kaffan / 2iDmitael ban EelanD/ nu <©oubecneuc obec te geben/ Daec Doo? Die ban Deftabgeïjeelbcr*
ban 252eDa/ öem b^omelp quijtenDe ineenöarnajs fïagen toaren / alfo Daer D002 baer alle Den miDDel beban p?eube/ en obecballen 5ijnDe ban De bpanD en tot in
nomen toerbe om ban DierfnDe/ pet met Daer biecDe ^cljelDe geD?eben/ geeft miDDel gebonDen onDet toerften/ Diemen baft toeDerom gereet maeftteopDe
Det li$ en onfttupt leggenDe/ ïjem ban fijn toape^ brugge te ftonnen uptrecDten/ enbanDe<§eeufefijDe
nen te ontladen/ en Defelbe guijt 3ijnDe/ öeeft Doo? om Daec ftoren te toater te fenDen.
Bet f toemmen ober De ^cïjelDe öem gefalbeect en fijn ^efe berfïagentDeiD bermeecDecDe feec onDec De©«na«
ïeben gefcifl, &e ©?ince ban $atma bleef geftaDig op ftantbafticDfie felbe/ Doo? Dien De amunitie-mee*8eniöcia
Uen Dijft fnn bolft moeD gebenDe/ tot Dat öpDebolle ftecsr/ Det Collegie ban De HBagiftcaet / ten felbigen tij- unnm
bictorie öaDDe beftomen/ en Daec na ging jm ineen De guamen bectonen De upteefte benautfteiD ban De eet- aJo.
ftappelïeften ban iBanöbelt/ en Danftte <6oDbanDe toacen / Die Daec toasf / fuftinerenDe Dat fo Daer in fto?*
bictorie. ^©aec toecDen ooft toelDecrtcöofmeecfclje* ten niet toerbe boo?ften / Det onmogeïijft toaö of De ftaö
pen beclocen fo gcoot alg ftlepn/ Doo? Dien oen ftet mofte feer Daeft ballen in een feec fcD2iftfteïijfte Difo?D2e
toatec ontlopen toa$/ en Datfe op Det Djoge faten en confufie/mitö De gcote menigte ban De intooonDectf/
met alle ïjen geceetfcljap ban gefcöut / ammoni- en fonDerlinge ban acmen / Die upt Det <0aftDup$
tie en toapenen/ afé ooft Dat gcote blotfcbip Fin onDecDouDen moften too?Den: ^ittoaöoojfafte Datmen begon boo? te fïaen onDec De fKagiftcaet/ Dat
de
la
guerre
ö'toelft
Daec
omtcent
aen
De
gconD
bleef
fitten /eenige meenDen öaDDe men Det 1 5. of 40. flap- naDien men te becgeefiSfo lange Dulpe DaDDe bectoagt/
pen legec ftonnen brengen/ fjet SaDDe alom ftonnen en Dat Det alle Dage ecgec en ecgec toeging/ Dat Det
bacen en fouDe Daec meDe Den Dijft Rebben ftonnen boo?taen tijb toag/ aen De miDDelen te geDenften om $®tn*&
beb.2ijDen/ anDece feggen DatfulftgonmogeujfttoaoV De bo?gecpe te beDouben/ D002 eenige DanDeüngeointtooi»
om Doen Doo^ De gcote ftoaecte/ en Datmen 't niet ban becb2acD met Den bpanD/ De *$eece ban fdiDe^0»*""
toel ftonDe cegecen/ men ftceecö met gcote moepte gonDe ftelDe Dem Diec fteeft en ftijf tegen/ met gto^SS
en acbept fjet meeiïe gefcDut en p?obifie Daec nocl) ten pbec bectonenbc / 't guaeD Dat Den Daec D002 obec- te mS
ftomen fouDe/ becftlacenDe Dat DP bele eec allenooD"irtiÊ»«#
af/ en men mofte 't boo?t fo beclaten en Den bpanD fouDe
alö Det tot fulften epnbe ftomen JS;^
ten en
beften
fo Dat'ec niet meDe uptgecectjt fouDe/bectoacDten/
iss/
alle geben/
De ftoften
feggenDe toel becfeftect te 5ijn ban De DnlpeiSwam
Daec aen te becgeefS geDaen
$ijn/ toaec D002 ïjet ban fommige ftoft beclocen ge- IjaecDec bonDgenoten/ en ooft De beloften en becfefte-aifccon*
noemt toecDe: De ©2ince ban $acma toecDe met cinge Die De J£eece<0cabe ban ^oftenïo Den DaDDe ge- ^JiijS*
Dit becobecenDecfcljepenfeecgeftecftt/ en tec tonica- Daen t'fynen bectceftftenuptDeftaD: maecaltoatDP
cie De Staten genecael feec geftcenftt.
bp brengen
motDte
/ 't mecenDeel
banfnDeDunnepgDen)
alle (uptgefonDect
eenige
toepnige
Die
tot
fijne
Sin
't
eeefte
als
De
<0cabe
ban
^ogenloDe
nCou- tefteecDen opentlijft Dat fp fouDen oo2facft toefen p20^
toentfepnfen Dijft ingenomen öaDDe/ liep De tijDinge
Det
en Det fcD2ijben obec al/ en De blijtfcDap toaö feec ban onbecmijbel jjft becDecf ban meec Dan 80000. fïe*
gcoot/ en men Ijielt Dat 3Hnttoecpen ontfettoaef/ len / 't toelft fp nimmecmeer boo? 450D nocDmenfcDen
ift bias te Diec tijD/ namentlp Den 28. .#ep bin*
beranttooo2Den
/ enDemboo2DouDenDe/
maenDen Den ~§ztï
nen aptcecïjt alö De tijDinge alDaec guam Dat Den fouDen
ce ban ftonnen
Sülbegonbe
op fijnen eeb
<©cabe ban J|oljenlo Den CoutoenftepnfcbenDijft in- Dat ïm geDouDentoaes te bolgen De meefte Remmen en
genomen ïjaDDe / en Dat bp pecfoonlijft na SBnttoecpen niet fijn Dooft alleen/ met meec anDece gelofte ceDetoass gebacen om 't felbe te bictualiecen / Daec toas feec
grote blijtfcljap onDec Den bucgecen / men lupDe alle De nen.T®t Staten ban ^ollanD D002 't cappo:t ban %}^
ftloftftcn in alle De ftecftenenftlooftecen/ ban'^mo^ fee beeftaen ftebbenbe alleö toat op Den Coutoenftepngenö te 7. uren tot 8. uren/ en ^abontöban9aicen fen Dnft gebeuct toag / en Dat Den <©cabc ban ^oDenlo
tot 10. ucen toe / en toecDe ooft '0 abonts beet gcof ge- binnen Sdnttoecpen getoeeftfijnDe/ toeDecinDebloot
fcijut w gefeboten / beel pacticuliece
bojgecief betonen^ toaö geftomen/ en gecappo?teect/ Dat DiebanffintDe bacc blijtfcljap en pbec / b2anDen tot ftaec epgen ftof^ toecpen alg nocD toel toacen gemoeD/ feggenDe fuift
ten pifttonnen / De fteeften toacen fo bolbolfto om <©ob bedien toel meec gefien te Debben en Den bpanD
SClmaclmg te Danften/ en gefcbieDen Daec fo gcote ael- „nocfj toel getcooft te 3ün/ men fepDe
«... ooft
^. Dat De
nufTenaenDcnacmcn/ ais optgefclnetmocftt toefen/ hférabc ban i^oftenlo boo2 Den aenbanft ban Den ermaec Des? anDecen Daeg0^mo2gen$metDetopgaen 1
ploirtcbecftlaectbaDDe/ feecDangerei^te^inomDen
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motöte
m
öebouben/ De boo:f5 252afircr berftlaerbe fulhen o^e te (tellen Damteit De faftc

fulften trant Ijouöen/ tot Dat De Hulpe ban ontfet
moclite gereet toefen / maer 'tmerenöeel ban fijne col;
legtc fïelöen ben Daer tegen met grote contefratie / feg*
genDe naötcn De booügaenöe onberfoeïunge feer naeum
toa# g fcljiet Den fcbenenttointïcbjten .ïïïartij/ en
met alle neerftigljetD/ Dat fulftss nergenó toe DienDe Dan om uptjïel te berfoeften en tijD teberliefcneu
Oeulupben in De gronöe te DeDerben/ alfo De tfab niet
toanj geiijftanDere/ macc bat fp mits bare ftoaftljeib
tcffenss
ten gcotiDc ballen fouDe/ eermenDenmiDDeï
E Dele, vrome , eerfeme , wi jfe, feer vooriïenige , discrete Heeren, goede v runden en waerde bondgeno- fiebben fouDe Daer tn te bootfietu nocbtaiiö fo ber^
ten. Alhoewel wy met grote droeiTeniife hebben ver- ftrcerl) ïjp cpnDelijft Datmen op nicu cnberfoeft Doen
ftaen , dat den voorgenomen lolli jken begonnen aenflag fouDe ban 't boren/ en 'mt cnDer belofte Datmen 01^
van den fesentwintgften defer, tot ontièttinge van de DcrtuiTfljen Doo? particuliere perfonen fzitic onDer^
goede getrouwe en vrome ftad van Antwerpen, geen foeftcn/ of De p«nce ban $arma niet fouDe totücn
beter fucces heeft gehad , als leyder is gebleken, en berflaen tot eenicïj generael bettuatlj met b2PÏ}eib
wy anders verhoopt hadden : So willen wyu E. noch- ban De religie/ en ten felbentüDefontmen in EelanD
tans wel verfekeren, dat onfe en der ingefetene van en fèollanD Den^cljepen^ecftergjacoü^rjjeriu$f/3Beï3eere
Holland couragie en affeétie , om 't voorfz ontfet om Den ncoD ban De ftaD en bare refolutic te hm^et^
tot lofli jken goeden erïefte te brengen, niet is vermin- nen te geben/ alss Dernelfte partitiiiicrlijften ban alle ïï!Ldert: Maer dat wy geheelijken gerefolveert blijven, Den fïnet Der ftaD goeDe ftcnnitTebaDDcentoelonDer^Ichtpm
om beneffens de goede middelen , die tot 't voorfz ont- riebt toatf / en fonDerlinge belangenbe De gelegentljeiD »an %m*
ban De granen/ atë meDe gefonmiittecrtgebJcefl^p?1.l'f7
noch voor
, goed voorfichtigheid
noch bloed te l'paren
dat fetmet
Godeshanden
hulpe zijn
en goede
en met , 5ijnDc tot De opteftcninge ban Dcfelbe granen/ «ttfiSX,
alle middelen mach gevordert worden. En al is het erp^e^ bebel ban 't felbe fecreet te IjouDen tegen ee^s«fï>ni»n
fo dat wy niet twiiffelen of uwe E. en die goede vro- nen pegclnft en niet te openbaren Dan toanneer Ijen [jet om be no°ö
me inwoonderen van Antwerpen, fullen met tegen- felbe in Den bollen rabe fouDe afgeb02Dert VxterDen / en Jffii
toert tot Dien epnDegemaeftt Defe nabolgenDeinftruC'Dccnati
ftaende 't voonfehreven ongeluk, ook gei efol veert blijtie/ Daer na DegecommittcerDeDenfouDenöeDbentetoanant*
om met goede: nochtans
couragie en
voorfz
fet teven,verwachten
om gedult
alles 'twel
tot ontde reguleren.
^SSL.
ooft / gefcljut
bat ban De
fiiDe ban $arnta
fa becl
getoelDs'
met
grof
toaeSgebaen/
bat nopt
binnen
Defe lan?
Den tn fo fto?ten tijti baas oeften / tè baerom bp De
li30?fcl|2cbcti Staten noDicJ) gebonbea tetftonit te
ftfrajbeh oen De ©utgemeefierejt/ <§cljepenen/ en
ftaben ban De (tob ban -2Snttoerpen / ombenlupben
in aoeDe Debotie en courarie te fpuDen/ bcfennabol-'
genDen &ief.

JBifffo*
Dan oc

tan l)aU
Jaiiö aen
Dicuau
Sflnrmec»
pm/na
'(Wclietf
tan Oen
Coutoeii*
fhpnfen

voorfz fake meer nodich foude mogen wefen , met
goede voorfichtigheid tot den voorfz aenftaenden aenflach te mogen gereet maken en gebruyken , hebben
(Fül.37.; wv uwe £• we^ ernftelijk verfoeken ons f adverteren
wat tijd uwe E. de vrome gemeente en d'ingefetene aldaer in goede courarie, gedult en getrouwigheid ful-

Tgereiolvee
. . rt .
regebeu,
is
by mijn Heeren Borgcmeefteren en Sfofïcuctic
Schepenen defer ftad van Antwerpen , datmen falfoo^öe

doen een nieuwe en neerftige reveu , en fcherpe onder- ^0"'m,T'
foek van alle graen en hert goed, 't welk in defe ftad JÏÏÏÏf*
tegenwoordich als noch foude mogen welen : Totren-t lorD*
len mogen onderhouden, 't welk uwe E. in cyfre welken eynde de CommifTariflen by mijn Heeren ^or-01^"™"*
deur den Heere van Sinte Aldegonde fullen gelieven donneren binnen defer ftad in de inwoonders huyfenb" bsua*
te doen overfchrijven aen den Grave van Hohenlo, fon- fullen omgaen, volgende de repartitie en in der voegen, 11c e üo»
der nochtans den tijd fo kort te nemen dat 't felve niet gelijk 't felve is gefchiet op den 2 5 . Martij Ieftleden, om "" ,J'»"('rct
bequamelijk foude mogen werden gedaen : teneynde de voorfz reveue te doen , en hen des aengaende te re- ??ÖMt'
wy mogen beforgen, dat binnen den felven tijd met guleren volgende den ondergefchreven pointen , den
daer toe mits defen committerende en auctorifcGodes hulpe uwe E. worden ontfet en bevrijt , daer aen felven
rende :
wy niet konnen twijfelen : Te meer alfo God de Heere
Sullen de voorfz gecommitteerde elk in fijn ouartier ,
alle goede couragie onder ons Oorlochsvolk is behoudehuyfen,
folderen, fpijkers. pakhuyfen, kelders,
dende, en andere middelen fal doen gebruyken, daer
door t'ontfet der voorfz ftede fekerlijk volbracht fal febepen in de rivier, en vlieten, grote tonnen, ja ook
niogen worden , waer toe geen kolten , moeyten , kofters, befloten banken, kommen en andere fecrete
nochte periculen aengeilen nochte gefpaert fullen wor- bergplaetfen (daer over fy fufpitie of achterdenken fullen mogen hebben) fcherpelijken onderfoeken en befigden: immers by ons fal worden gedaen, al dat tot bevrijdinge van onfe eygen perfonen verforcht en te wege tigen: En wat quantiteyt van graen, tarwe, koren»
boekweyt, gerfte, havre, bonen , erten , vitfen, meel
gebracht foude mogen worden.
mout , rijs , bifcuyt , en van alle andere foorte en nature
Hier mede
van etelijke waren aldaer foude mogen heruiten :
Ordonnerende eenen yegelijken (fo de confervatie
Edele, &c wy bidden den AlmogendenGoduwe
E. met ons in alle eenigheid en getrouwigheid t'onfer defer ftad fulks is vereyfchende)desverfochtweiende
aller bevrijdinge te wilien conferveren , &c. den 29. de voorfz openingegewilliglijkenfondereenige v/eygeringe terftont te doen, als goede en gehoorlameinMey 1585.
gefetenen toeftaet: en in gevalle dien aengaende eenigc
omtrent Den felbcn ti$ begonben De gnïDen of weygeringe of onbehoorlijk dilaey foude gefchieden»
gtlDcn ertrao^Dinaire bergaberinge te maften/ om fullen de voorfz Commiflarifen de openinge Vin faïli \
ben met Die te boegen/ Die De biebe fouDe bomen te doen effedtueren.
Ordonnerende voorts mitsdefen wel exprefTelijk den
berfoeften/ toelfte bergaberingen De ^eetc ban SM*

DegonDe totttoee of b?iemael tyaft/ ïjem albaer in
pecfoon binbenDe/ eengDeetë D002 betoeginge/ ten
Dcelc ooft Doo? Dzcpginge/ en felfgooft belobenDe/
Dat bP De bojgeepc en ttaD in fulften upterften nooD
niet fouDe laten bomen atë fp öeninöeclDencnbjeefDen.
öjquerre
^efe al niet tegenflaenDe lieten fn niet teöuefte
»an&caiï*acn De jrtöantftract te pacfenteren/ Daer in fp biel
SnSc* betmetelna fepben/ DanncnljenbaDDetebecftlacen/
pen aenoeDe miDDelen Die Daec toaren omDeitaDteontfettcn/
ma®, of Datmcn Denften fouDe in onberljanDeltngc te tteSK«? ^m/ omDebösgcrpcnietteberDerben/ Ditbetfioute
m tmtM Oenc feec Die Den b?ebe te boten begeert baDben / om
opcntïuft tefp^eften en Ijeu bergaberinge en monopo*
ben te maften/ fo Dat De tëeere ban ^inte 2HlDegonDc fienDe Hem fo geDjongen/ boo:(telDe alboren
eertt een nteutoebefoeftmgebairt boten te Doen/ om
III. Deel. II. Stuk.

Commiflariflen na 't voorfz neerftigonderfoek den eed
van een yegelijken in wat huys of quartier het felve fy,
fonder refpect of aenfien van de perfonen van wat qualitey t hy fy , af te vorderen en te nemen over de quantiteyt van 't felve graen , en andere gelijke fpecien , onder hen beruftende : en of fy daer en elders niet meer
hebben, of weten , refpe&ive hen , of van den genen
daer fy laft of fouden mogen hebben , competerende , of
ook geen graen hebben andere aengaende, met declaratie , dat in gevalle yet vorders of fulks worde bevonden,
dat 't felve terftont tot behoeve van den armen van het
felve vendel fal aenveert en daer toe geimploycert werden en
, daerenboven noch gehouden wefen tot gelijken
behoeve , te betalen in gelde de weerde van 't felve
graen, volgende den taux daer opgeftelt, al tot behoeve van 't vendel.
Tot welken evnde, enomvandevoorfzeuantiteyt
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Het twintichfte Boek ,
te treDeninonbetöanDelinge/ enDatbP tot Dien epn*
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te beter _oeinformeert tewefen, fy Tullen met hen mobe een toief foube fcfeiiben aenbenP2inccban$areen aiïumeren en met hen nemen eenige graenmeters,
ge ma in 3ijn epgen name/ op bat 't licfjaem ban ber
of korenwey ndei s , om door inipedie of ook metin
ooft 'tentoer*
/ noclj biel/
baDDe perijftcl
de quantiteyt van dien te mogen be- ftab
toijt/been toepgecinge
alfo in geen ntöt
meeröer
na
van den félven opzijn.
ter oeinformeert
communicatie
metDegeDeputeerDe
ban
oen
kaneen
Van alle het welke fy fullen maken nieuwe noteen Den Colonellen / fonDcr berber/ fo fcïfêeef bP Den
eno- nabolgenben b?ief/ öie ftp met een (CromflagerDeg
memorie met de nombre van de familie en huyfg
n
renge
overb
nt
terfto
en
n,
ten de felve feo eet houde
bpanbov alDaer bp gelcgentbeiD genomen /fent aen
emeelt
Burge
n
binne
den
Heere
n
mijne
in handen van
3tjn ©oogbeiD/ toelfte €tomflager aen 3tjn ^005Heemijne
by
beter
te
na
ér
n,jda
gêfiê
ve
fel
de
om
ren
öc felbctJeiooföetelebepcn/Ucninöouttie^bjicfjS (^-s»->
van graen men tjeiö
toag
atëbolcïjt*
ren te mogen adVJJfefeo wat quantiteyt
daer af foude mocen uy tdeylen en diftribueren.
ot
Sullen de voodz gecommitteerde expres verb
Mijn Heere: De fonderlinge wijfheid, de welke ^teftian
doen aen
felve
t
,
ende
hebb
laft
des
of
naer
eyge
de
n of uwe Hoogheid in alle zijne daden wonderbaerlijk^" ^ece j
te vervoeren , verminderen , verfteke
graen nietx te
doet my vaftelijk geloven, dat de felve niet gmnegon»'
vorder maekt,
qualijk fal bevinden dat ik hem in alder onderdanig- De oen öen
eren , onder wat pretext 't felve fy , fonder dat
an- heiddit woord toefchikke. Den onluft die ik hebbe te P3*n«
uatie van
confent van mijnen Heeren , metvaninlin
en
id,
ighe
Over
de
ge
panni
!
weder
als
ders de felve
de, verftaen, en dat uwe Hoogheid felfsdefeinbeeldinge^3" f^
als totten welvaren deler ftadqualijkgeafFe&ioneer
van my foude hebben , dat ik uy t lichtigheid des herten öen upt
evenal
e
ring
leve
over
r
aft worden , en tutte
defe oorloge poge te onderhouden , doet dat ik wen- 2f nunec*
fullen geftr
wel bedwongen.
fche dat uwe Hoogheid foude mogen bericht wefen ££n i" öate
En opdat dik inftru&ie te genqger en met eendeenr
verlla
van de waerheid. Ik belijde dat ik van mijnder jeucht J^' m
vlucht mach te werk geleyt worden, om het
de Religie gevolcht hebbe die herwaerts over te vier en j 5g5 .
en
feker
en verfteken voor te komen, falmen op eenen
fwaerde vervolcht weit: En hoeweliknoyt van gedas bv mijn Heeren te beft emmen van fmorgens vroeg,
faet toe
particulieraenonder
dat eenig
ge weeft tegen
voelendebenwapenen
and en
t'famenderh
de Overheid
te nemen
om
bymanieré van een huy s-foekinge
.1 eitecte ,iteiien
: En fullen
de jftaet
ftellen
effe&e
in
felve
't
quartieren
alle
in
de felve te hanthouden , fo ift dat t'federt de Staten en
Capiteynen in 't omgaen hunne Lieutenanten, Vaendra- Gouverneurs van den lande defen twift hebben aengegersen Officieren die fy meeft betrouwen , meteenen nomen , om de gemeente te befchermen , welke door
in de naefte huyfen om lenden , om de voorfz vifitatie, quade informatie haer verdrukt gevoelde fonder in gerechte gehoort te zijn, en dat ik my bevonden hebbe
infgelijksby maniere van voorraed te doen, en ter komjfte van de Commiflarifen aldaer , 't gene fy bevonden daer toe te hebben wettelijke beroepinge , fo hebbe
hebben te verklaren , tot betere acceleratie en verfeke- ik de fake ter herten genomen en my ten uyterften toe
ringe van defe befoingne.
laten gebruyken , hopende dat metter tijd men ten
Sullen de voorfz Gedeputeerde met eenen note ne- minften dit poinft winnen foude van te verkrijgen gemen van den armen , en de plaetfe van hen wooningen,
hoor en kennhTe van faken : Maer gelijk het in gelijke
fo
worden
te
t
onneer
sgeord
vorder
nde
aengae
d&s
om
faken gefchiet , fo zijn daer verfcheyden ontmoetingen
mijne Heeren fullen bevinden de gelegentheid destijds bejegent, die de bitterheid en het miftrouwen ten wetevereyfehen.
derfijden vermeerdert hebben, gevende zijne Maje't gene fy(tot de befte fteyt oorfake, hem te meer vertoornt te houden. Tot
En defen aengaende al te doen
effe&uatie van defen) fullen bevinden te behoren.
welken ik bekenne mede hand gehouden te hebben, als
Aldus gerefol veert by mijn Heeren de Wethouderen nietkonnende laten te volgen diefijde, dieikeenmael
voorfz, den leften May 1585. onder ftont , my prefent, gekoren hebbe , fonder de gemeente te verlaten in de
ondertekent G. Martini.
uyterftenood: Sobetuyge ik nochtans uwe Hoogheid
vrymoedelijk , dat defe oorloge en de fwarigheid de
sStoeeöe
IBacr na bat bc onberfoeftinge met alle folemni- welke daer over op de arme gemeente geftortet is , my
ïuibetfoe
topten en aut02itcpt toas gefcDtet/ fobptipttoepinge altijd feer heeft mifliaecht, en hadde ik de felve met
inget
mw
:!ioo;tan m üei:botj yjan n jCt tc \jcrOetgen of acljter te IjouDen / mijn leven konnen eyndigen, ik hadde my felve geerne
binnen
penen/ alleg met aflïftenticbanbe «&cljc; ter dood geoffertj fo vele fcheelthet dat ik daer in eenig
3Cnttuec opftoare looftma
nttcn/3©ijftmceftct0/ Colonellen particulier intereft gefocht hebbe: Siende nu tegenpenen/
ö^*
pen
bon Daer toe lieten emplopecen/
Die
nen
Capitcp
en
frtjiet öen
i.3lunij uebontmen bat na abbenant ben berlopen ttjb/ beel woordelijk den kleynen fchijn die daer is tot eene algerufte te komen,en dat in plaetfe dat van een eyn1585.
min gtaeirö binnen be (tab toag alfmen Oebonben meene
de
te
geven
der gemeente , wydefelvigc
ÖaDDe ter cerfter onberfoeftinge/ toant baer toerDe meer en meerdendoenellenden
aenwaflên , dat felfs naer het miflen
alleen in alleö bebonDen't getal ban 15265. bicrteloy van den aenflag , onlanks op den dijk gefchiet , men
dit ban Ijonbect acftt en boertig ponben Ojoodo / en weder de gereetfehap begint , fo van onfer fi jde als van
eenige 270. Balen ïlijsv ftomenDe in meel op 500. die van Holland en Zeland , om met hevigheid defe
beeitelen/ fupber rogge 2000» ponocn / fpaenfe ec- oorloge te volvoeren, welke eyntelijk niet fal konnen
't toclRgeu?acl)t3É)nöe
ritten omtrent 450- ponben/
> tot den ondergank van onfe bedroefineen maffe bebjoeg Mm bier of bijf en tachtig bup- als deverdubbelen
vaders land , en ons de vreemdelingen tot eenen rofent Ijooföen / omtrent een pont b?oots boo? elft öooft/ ve ftellen;
So hebbe ik bedacht my te kecren tot uwe
batter
reftenbe
boo? ben tijb ban cenmaenb/ alfmen
Hoogheid,
welke altijt verklaert en betoont heeft in
baer
inbe tlab niet meer toaren ban 80000. fielen (fo
fonderlinge
recommandatie
te hebben den welftant deten mmften toaren en bele meer) foube belopen
fer landen , om defelve ootmocdelijk te bidden , dat
't toelft /booj
t/ toefen
pberOoof
n boo2
34.ponbe
tot
ponb hem believe my toe te laten , dat om eenmael een ey nelft eeneenmacnb
foube
Dagen
of bier
en biie
dete maken van defe oorloge , ik met die van Holland
'^baecljüS tmtDeelenöe/ of ttoeemaenDenenacgt Da- en Zeland mach handelen , fonder welke wy niet kon/ befe befoeftinge ge^baeclj^
ijalf ponb
gen op cen
befluyten, fo van wegen den band des eeds die wy
en öetaccoo?tDatbaerna ondernen den
^unij/
en ceriten
fetnebeb
anderen hebben > als ten aenfien dat defe
befloten toeebe/ baer ban top nafp2eften fitllen/ ge^ Stad nootwendelijk foude vallen in een uyterfte gebrek
febiebcben febentienbenSEugufU/ ttoelft toaren 78» en verderf, eenmael van hen afgefonderr zijnde» op
Dagen/ Docb baer toerDe na inDc252ontoetpennocl)
datfe van alle vordere vervolg en gereetfehap ter oorlogebonben een beel löoutö / en ooft USeel.
giftbabbebtï na bergeten te berbalen bat De leer e
ge afhouden en t'famen met ons en die van Mechelen
ban &üuc 3CiDcgonbe / om be botten te bcreenigen en ander Provintien en vereenichde Steden, haer ftellen
en alle moepten en oproer te boojftomen/ en alle ja- onder de gehoorfaemheid van zijne Majefteid en uwe
loufie en mtttcoutoentemüDen/enonDetmfTcbentüD Hoogheid , daer toe ik my fterk make hen te bewegen,
tctoinnen/ omD'eene niet t'oberballcn/ enb'anDer ten minften het meerendeel van hen , foo 't alleen uwe
alle boyc ban accoon af te fni)Den / fo pjefenteerDc Hoogheid belieft ons te bewilligen goede en redelijke
Uu Darmen ccrficlijft foube onDerfoeften enDoo:gron- conditien, vergevende alle gel eden en gepafleerde fabén of Den $>;im ban ©acma genepcDt toareom
ken waer
,
't dat uwe Hoogheid my defe eere dede van
mv
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jtiy te horen of geloven , ik foude defelve ootmoedeemtfpafTt'en/
bocö ïjet
f^tofc
hjk bidden rijpelijk te bedenken, dat mits toelatende guaben
be geecnebebupben
3ijn eereen enna leben
offeren b002
be?
bouben
ban
be
ftab:
toaer
op
be
iBagifïraet
ijem
eenigevryheid -in de Religie, al ware die maer provifionelijk tot eenig generael Concilie ofprovintionael feer bebanhenbe / befloten bat öp bertoaertg gaen
Synodus , foude hy de herten der onderfaten tot hen mofte/ en tot bien epnbe pafpoon aen bem gefonkonnen trekken, en vetten eenen vaften en eeuwigen ben toefenbe/ biel baer/ boo* be bomfte ban be
vrede , met een vrye en willige gehoorfaemheid , vafter ï^eete ^ieberib ban ber ïtëerbe/ bicbanfelfgfon^'ban
gebout als alle de Caftelen op der wereld. Daer ter con- ber lafï tot 25eb;rcn getoceft ïjabbe/ beranöecin^"^"**
trarie de felve niet toelatende, onmogelijk is of daer
fo batgebeputeerbe
beleben ban aen
be (lab
bonbenen eerft
Si,"
fal altijts een wortel van miftrouwen overblijven, ge/
te fenben
3ijngeraben
€rcellemie
bentmbeam
welke hare vrucht en fpruyre ten tijde en plaetfen fal ïtabe ban Staten neffenö bcm toefenbe/ mibfga^»^™1*
voortbrengen, gelijk ons 't felve alle exemplen van bin- berg aen be Staten ban ü|ollanb en Manb/ omK^^
nen en buyten betonen. Nochtans wil ik uwe Hoog- ïjen ben noobon ftoatigftetb baer in be ftab ban mm- state/ m
heid geen wet fetten , alleen verklare ik in onderdanig- toerpen toaov te bennen te geben/enteberflaen of£t{*"n
heid , foo 't hem belieft zijne goedertierenheid en ge- baermibbelen
toaren ban ontfet/ BiertoetoerbenSjf.?1'
rechtigheid tebetonen, fo tot den eenen als den ande- gebeputeert/ be peeren Daniël ban ber Ifêeulen/awano.
renhy
, fal een werk doen allen nakomelingen feer aen- en <ia<iueö£bermite/ alsS gelafl bpïit looftman*
genaem , en fal verkrijgen een lof, en eere winnen ve- nen en 3©ijbmeefler0 / mibfgaberg peter ban 3Pan*
le klaerdereo doorluchtiger als alle triumph-teekenen bupjs/ en 25onabentura be lüolenaer alö gelafl bp
der wereld. So ter contrarie hy ons dwingt te verwach- ben imöacfiten ber boo:f5flab/ om met abjunctie
ten de extremiteyten van d'oorloge te vervolgen, wy ban be peeren ban <ö2fmael/ guniujs SMoftanug/
fullen God tot onfe hulpe nemen, en fullen alle mo- en ^toerius?/ (biein ftollanbof ^elanb toaren) be
gelijke gewelt doen om ons van verderf te bevryen en boo?f5laft te bolb?engen/ onber eeb ber felbcrgebe*
redden : protefterende voor Gode , dat wy geenfins puteerbe ban toeber te feeren/ en ftenhmben toert
fchuldig zijn des bloetvergietens en der elenden defer mebe gegeben befe nabolgenbe fclmftelijbc infïruc*
oorloge, na dien wy daer toe gedwongen worden. tie/ lupbenbeafébolcbt:
So daerenboven uwe Hoogheid belieft my te vereeren
De voorfeyde gedeputeerde , fullen na behoorlijke gnfïcuttfe
met eenig woord te antwoorden by brief of monde,
't fy aen my in 't particulier , of aen de Stad in 't ge- gebiedenifTe van wegen Borgemeefteren, Schepenen en ban be o«*
nerael, ikjfal my pijnen uwe Hoogheid te doen vol- Raed defer Stad , mitfgaders de leden der felver , zijne ^epu"et^e
en Raed van Staten , mitfgaders mijn Hee- hfe^penin
doeninge. En ondertufïchen (onder acht te nemen op Excellentie
mijn eygen, fal ik God bidden, dat die, van welke ren den Staten van Holland en Zeland , en andere die bate ben
alle au&oriteyt komt , en de welke alle gehoorfaem- fy nodig fullen achten, voordragen den groten nood1 9«31unp7
heid toebehoort , moge werden aengebeden van den en extremiteyt daer in deStadhaer vint, foacngaen-^"t^"ctl
volke in vryer confcientie , en den Konink van vryer de de kortheid van koren , en van alle andere pro- fiabe /
wille en gemoede gehoorfaemt.
viande, als van geld, om den foldatenen bootfgefel- müfga*
Mijn Heere , Ik kuflconderdanichjijk de handen van len eenichfints in ordre te ftellen en te onderhouden.
SjrenSJ1
Welk gebrek en nood fo groot is, dat fo verre men Staten
uwe Hoogheid , God biddende hem te geven in volkomen gefontheid, een gelukfalig en lang leven. Gefchre- in alder haeft en fpoedigheid niet geholpen wort, enöani^ot*
ven tot Antwerpen den leften Mey 1585. onder (tont ten minften dat alhier eeni ge proviande, en befonder ^"?*?{l
uwer Hoogheid onderdanichfte en gehoorfame die- koren niet feer haeft gebracht wort , de Stad notelijk
naer , Ph. de Marnix.
fal moeten vallen in handen van den vyand.
Dat daerom boven al nodig is , het iècours te haeften
g&otf) op oefen bjief i# geen anttooo?be wet allen en 't gene des aenkleeft fulks ter herten te nemen, dat de
daed daer af mach volgen , want ingevalle fulks onmogenomen/
'tfp beeft
bat tien
p?tncete anttooo?ben
ban ©acmabaerop
altoillenö niet
begeren
/ of bat
gelijk foude welen , of het fecours uytgeftelt foude
ben b?ief ïjem bp ben (Ctomflager met té onedele? moeten worden of komen te failjeren , is het gewis
beet / geujn be l^eere ban ^tnte ^ibegonbe meent en dat overmits de voornoemde kortheid , en het groot
fept naberbant beeftaen te öebben / maer alfo be M& getal der gemeynte de felve feer fubytelijk in fuiken
giftraet begeetbe bat 2Mbegonbe op nteus openinge ftaet en extremiteyt fouden moeten komen , dat fy
foude vallen ineenfchrikkelijke confufie, en
foube
't felbe
aen ben bzebenföaeb maertoag
te Rennen plotfelijk
volgens in den moetwil des vyands.
geben/boen
baeren toe
ijp niettoilbebetftaen/
toelbanmemnge bat boo? anbermibbel te onberta*
Om 't welk midfgaders vele andere fwarei neon ve(ten Doebamg ©armagmeninge toa#/ entotbien nienten voor te komen, hadden de voornoemde Heeepnbe iictit bP wet toille en communicatie ban be ren van de Magiftraet, met ook de gedeputeerde van
jtëagiftraet en ban be Colonellenonber eebe ban 't den Staten van Braband , met advijs van de Collonellen,
felbe fecceette Douben/fcbaiben eenen b:ief aen ben defen voorleden dagen , na lange en vele deliberatie
3an ban f>2eftbent fticbarbot/ booz gian ban <©amme / bem goet gevonden, yemant uyt hare collegie te belaften,
©amme berblarenbe bat lp bepmelijn f)abbe gecommuniceect fo met brieven als nadere communicatie met den Prinmm ammet ben 3$eere ban j§ime Blbegonbe/ en Ijem ge* ce van Parmo te ondertaften of hy foude willen vertem il- weg genepebt bont tot tocbe/fomen ben goebecon* ftaendat fy hadden mogen traderen met de geünieerde Provintien om eenig generael accoort voor te flacn,
cjjatöot.' öitie
toübefui&$
gebenaengenaem
/ bier op Kregen
fp baeft bele
anttooo?b/
bat öen
foube toefen/
toaren en hadde daer toe mijn Heer van Sinte Aldegonde vefban mentnge bannen fulïtf ben b?eben3Haebtenen- willicht , verhopende met fuiken occafie in communi«en mofte geben / maer SMöegonbe toa$ tjiec gecatie met den geunieerden Provinciën te mogen treIjeel tegen / toant Dp liet ficb bebunnen / fo befen banden en
, 't famenderhand van alles te mogen beraedfla- (Fol. 39.)
bel eenmael guame tot nenniffe ban be gemeente / bat- gen , om hier en tufTchen tijd te winnen , en daer na volfe nootfabelijn in groot petijfeelfouben nomen te bal*
gende den nood en gelcgentheid vaneenyegelijkfich
len/ baeromnambï» aen beel eer felfö baec tegaen te mogen richten.
Maer alfo 't felve den leden inden breeden Raed
om tebecnemen offer mibbeltoace te bcrurijgentop;
Detb ban religie/ en te bomen tot een generael at- voorgedragen is geweeft , hebben de felve fulks aiet
toon/ en baec na fomenfulhSgoebbontbcmteber* goet gevonden fonder confent en verwillingc van onfè
boegen aen be Staten generael/ om Ijcnlupbcn naals bevrefendedat't felve in fulker voeber opemnge te boen: maer sijn beuren na igollanb bondgenoten,
gen byden felven bondgenoten opgenomen foude motoerbe niet goet gebonben/ en be repfe na Söebcgen worden , al of men aireede met den vyand in eenig
ren of 25ojcl)t feer bo?berlijn tot fyt gemene befte/ accoort hadden willen treden.
maer fcbaDeüjftboo* 3bn perfoon: \p anttooo:bete
Des niet te min aengemerkt den voornoemden nood,
b?eben te toefen/ 5ijn leben te abontüerentenueftcn die ook dagelijks meer en meer is dringende, en dat
en tOt toelbaren ban 3ijn baberlattb/ en OOU 3ljn CCre over fulks een van beyden moet gefchieden, of dat de
en reputatie/ bte in meerbemOOb toefen fOUbe/ b002 Stad promptelijk moet gefecoureert worden, ofdatbcfe repfe/ alfo bet merenbeel altitb bte bingen ten mendenke op de middelen daer door men meerder inIII. Deel. II. Stuk.
<HtZ 4
con-
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Het twintichfte Boek ,

IBibDeïcrtijD Dat Defe gcDeputeerDe upt toaren/ breien Daer bele en berfcIjepDcn ftoaricbeDenboo2banbe
miDDelen tóe Daer toaren om De (lab te beljoubcn / in- 585.
Dien Daer fo tjacti geen ontfet uonöe nomen/ betoüle
De bictuatte Dagelij'as bajt minberDe/ na bele com-^^omtfc
inunicatien fo toertecgeettanDergebonben/ ban alle °fn5OCC0*
DcbeDelaerS/ onnutte/ arme/ en fufpecte perfonen/pVfonm'
teDoenbertrenHen/
toam ïjet toas onmogeüjn &e«p«9'K»
nootbaift
berfojgen / ten toare be ftab betltcljt too^ XD"f>m
De
ban 30.te of
40, DupfcntmonDen/ fonDcrüngcbantefS
onnutte en fufpau lupben- <£>e i|eere ban »egonDe »«n/ Dan
Defe refolutie berftaenDc/ confomicerDe ïjern Daer me^ homt nitt
De/ fjoetoel Ijpficlj liet ttunlteii fiiifes QualiiCten wactt- SJPSS
tabel te 5ijn / in een (lab aljö 3>nttoccpen is/ en booD oen.
ficlj am felfs te toefen ïjooft en Icptfman/ inoicn De
Colonellen en Capitepnen De Ijanb Daer aen toouDen
flacn/ fulïts fplupDen in anDercfanentoclDcDcn/ en
noebtans in beien fauen niet IjaDDen totllen Doen/ in
toelne fp De gcamftuap ban Ijunne fuppooften felfs
baeefben/ 'ttoein fp beloof Den te Doen/ en tot betere
uptboennge toert bcfloten/ Dat boo? allen Dingen no*
Dig toas ïjare macïjt te (ïcruen en toapenen (Die alreDc
feergeftoaïit toas boojbeongcOoojfacmljetb banbeIe ban bare fuujecten/ Die tot accoort genegen toaren)
D002 een nieutoc licljtingcban io»of i2.cciripagnien
Doggeren/ tot 150. boofDen elne compagnie/
op
dat fy 'tfelve fo lange fullen ophouden als eenichfints Oalbe gagie fouDen Dienen/ toelue genomen fouDe Die
toer*
mogelijk fal zijn.
ben upt De contributienbanbegctoilligc/ entoouDen
Maer bidden op 't alderhoochfte datmen uyt dien
Dat De Capitepn piuhue ïjenlupDen fouDecomman^
aeniien de Stad in 't uyterfte niet laet komen , maer het Deren
tipten name ban De Colonellen / als Eieutenant
fecours met alle wegen 't fy te water of te lande vorde- Colonel. <©it to02De goettoillicïj
aengenomen om Dat
tueren.ren, om 'tfelve met den aldereerften dadelijk te effec- Daer D002 bele arme boderen fouDen toerbenonDer^
Tot welken eynde de voornoemde gedeputeerde ÖouDen/ Die niet becDienben/ en metecncnDeftaDte
hen ook fullen vervoegen aen de hoofden fo van den berfeneren tegen alle acnflagen ban bupten/ Daertoe
krijchfvolk , als bootfgefellen : en voornamentlijk , aen geboecfjt Datmen ook geb2cn ban bolfe tjaDDe om De
zijne Genade de Grave van Hohenlo, mitfgaders de garnifoenen ban De fokten te berfternen/ Daer boo?Admiralen en Capiteynen van de oorlochfchepen den taenDe Doggeren toepgerDen te toacfjt tegaen/ maer
felven hoochlijk biddende dit fecours fulks te beneerfti- men fconbc niet meer gelDS benomen aio" tot toerbintj
gen, als de voornoemde Magiftraet, en leden 'tfelve ban D?ie compagnicn/ en De <0ulDen guamen tjun
hen toebetrouwen , mitfgaders den genen die fy achten fomtelijH in 't collegie Daer tegen oppoferen. <©aec
fullen raedfaem te wefen , het fy Capiteynen of bootf- toaren ook eenige Die toilben Datmen cenen nicutoeti
gefel enbeloven
:
alfulke vergeldinge en gratuiteyt van &rijcfjfcacb infïeüen (trim ban bier of bijf Colonefc
wegen der Stad , fo wanneer de felve met graen en pro- len en Capitepnen/ Daer ober fp De %ere ban2fJlDe^
viande fal wefen gefecoureert , als fy fullen bevinden te gonDe <©ber(ïe (tellen toilDen/ berftaenbe Dat alles:
behoren.
toat Op Den felben ïïaeD fouDctoerbenbebolcn/ ter*
(tont fonDer eenictt tcgenfp?euen fouDe uptgeboert
En om 't gene voornoemt is , des te beter gevordert
te worden , fullen de voornoemde gedeputeerde hen toojDen/ en Dat fp bolBomenmacntfouDerilieu&en/
terftont addrefTeren aen den voornoemden Heere van fullie en fo bele boderen upt De fraDteDoenbertrerV
Orfmael , Junius , Aloftanus en Swerius, of aeneenen nen / en nemen fo bele graentf upt De particuliere jiupvan hen voor handen fijnde, enmethaeradjundtieen fen/ aio fp fouDen binDen tebcbojen/ DocfjDittoerbe
goed ad vijs, alles doen, dat tot acceleratie defer faken al niet goet gebonDen. anDertufifcljen ïjieltDe %ere
eenichfints foude mogen dienen , en van als met den ban 3ClDegonDe aen om De (lab te ontlaftcn ban De oneerften waerachtig rapport te komen alhier doen.
te Doen
boo; D'eer(le
tjp p^cfentcerDc
nutte perfonen/
en Datmen
m uinDercn/
5ijn enDupfurou
bertrehhen
convenieut , en den uyterften ondergank der Stad foude
mogen ontgaen, hebben de voornoemde Heeren en
leden defer Stad , den voornoemden gedeputeerden belaft 'tfelve mijnen voornoemden Heeren aen te dienen,
den felven biddende by tijds en in alle manieren het
fecours te accelereren.
En fo verre fulks niet foude konnen gefchieden by
tijds, en dat fy niet goet vonden van harent wegen eenige articulen tot het generael traétaet dienende voor te
ilaen , dat hen believe den voornoemden Magiftraet
en leden te laten weten hoe dat fy hen lullen hebben te
rechten, om den geheelen ondergank te ontgaen.
Byfonder , aengemerkt het fekerlijk tebeduchten is,
dat fo haeft de provifie van het magafijn of amunitie-kamer lal komen te failjeren , de gemeente haer in oproer
Hellende , den Magiftraet en andere hoofden fal bedwingen, om een accoort met den vyand 't fy met genade of ongenade aen tegaen , het welkby den Magiftraet, enden anderen hoofden geenfints verhindert
foude konnen worden.
En fo verre defe Stad tot de handelingeen accoort
met den vyand foude moeten komen , fullen de voornoemde gedeputeerde vertonen dat fy van wegen den
uyterften en onvermijdelijken nood daertoe gedwongen fullen worden , en datmen verfekert mach welen

Gedaen tot Antwerpen den 19. Junij 1585. Onder
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front, Uyt lafte van mijnen Heeren Borgémeefteren, IfouDe Doen bertreïf«en De bagebonben/ beDelaeröen
Schepenenen
Raed, midfgaders
den leden der rtad van Eupli
U2emDeïtngen/
ttjDStoaren.
gefiOmeit
ban
en anDere t'fcDert
plaetfentoepltig
Die fufpect
üonDeAntwerpen , Ondertekent
Berlicom.

^e Staten ban ^ollanb / Den acbttlen Sfuli j / ge^ men Dit booj cerjl Doen/ fo fouDemenoo^faue Deb*
ben te Dcnlien toatmen ban De re(lc Doen fouDe:
fteti en in 't lange communicatie en rijpe Deliberatie maer
inDien De anmitept ban De Colonellen en
öelept Öet)ö^nöe/ Den la(l en tnflcuctïe bp bit ban
2i»ttoerpen öaerlupber gebeputeerDe gegebenenben Capitepnen fo berrc niet (ïrcltten om Dat te toege
boo^noemDen ^tatett bertoont en obergegeben / Ijeb - te béngen/ fo toas Ijet eenpDelcinbeelDingetegeDatmen fo bele boo?noembe bo:geren fouDe
öen «ntcacötelijït berflaen/ berMaert en gerefolbeert / loben
Doen
bertreuHen/
om ïio:t te manen men pijnDc
ÈnbP
oefen
boo?anttooo?Detoeltoillen
boegen/
enba-'
Mijh beloben / Datmen niet laten fal alle miDDelen te tot ttoee of Driemalen boo: cer(l te Doen bertreïtöen 3.
toatcr en te lanDe te gebwpuen Die mcnfcljelüK en mo- of 4. Dupfent ban De alDer onbeQuaemfte/ Daer toe
gelnh fullen 3ijn/ om De (ïaD ban Inttoerpen met De Colonellen/ €d{yitcpmu/ «öffïacrcnenfolDaten
<6oDes Ijulpe te ontfetten/ met Den alDereerflenDes Die nieulijno upt De bo^gerpegelicljt/ met een p^
booft generael op nieu gemaeht / tot Dien cpnDe
Doenlp 3ünDc: €noou foberre'tboo^noembeontfet toerDen
gefcuput / Ijen in De toapenen (lellenDe/
booj't eerde niet fouDe mogen too?Dengeeffectueert/
maer 't toao alles om niet/ toant lïïen uonDernict
('t toelïialle<6oD
berljoeDe)
Datmen /niet
laten ontfet
en fal meer
boiber
Dan bijf fes DonDert Doen bertreliuen/DieDen
miDDelen
te gebmpuen
Dattetna felbe
iKvbat en epntelijhen metter Daeö te toege gebracht eenen Dacfj De eene poo?te uptgelcpt toaren en qua*
mm toerben- ^ulus Die ban ^ollanboou berflaen men Den anDcren badj een anDer poojte toeDerom
ge louDcn te 3ijn lijf en goeb Daertbeteemploperen/ in/ D002 oocljluphinge ban De v8ulben Die De poo^
acijteibolgenDe Den berbanbe Daer ban 3ijnDe/ op3t ten betoaerDen / fo Dat alles in roon berginu. 't 31S toel
bajt bertroutoen Dat Dieban5»nttoerpenboojnoemt toaer De Capitepnen aenbielDen Datmen een groot
nieDe met nalaten fullen / bolgenDe Den felben berban; getal bojgeren fouDeDoenbertrehlien/ felfbanbege*
bc ten upterflen toe Dcfelbedebeinalbergetroutoig. qualificeerden/ Diefp fepDen boo2 fufpect te IjouDen/
bcip te belpen conferberen/ en fulhstboo2f3 ontfet te maertotlDen Dat fulRSfouDegefcDieDenbpDe,!]Baöi'
(Iraet/ fonber bat fpDaccmebegemoepttoilDen3ijn/
bertoacljten.
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b?ebe begeerben en eens

toiiben ontlaft toefen ban öe
ban tCoIlegïe b?acDt mebe bat fp nieellenöe
öaerme
nfe
fo
lange
in baöbegeïjouöen/ mibe
tttant mocbtenöocnbcrtrebben/ baHmetgoebeftenen
beb2cöi
cböefe
fo bP beft feonöe/ enberftaenöebat
mflfc ban faken. 3E>ït U?acDt ook niet anberg mebe ban
Dat alle bk Deliberatie toerben in betoinbgefïagen/ bp be $aerbemerbt bp bc robe poo2te alles in öetoa*
en baer upt boltbbe nocD een anber fafee / Dat felfjs een penen ftont / en batfe be Co?pö be <©arbeö ingenomen
Uan öe Capitepmn ber ftab genaemt<£butoaert ban Daööen/ liep be %ere ban^tntmegonöcmetöcr
<6iftel/ betoetëe ben tot bie tijb toe getoont Dabbe öe Daeft öaer na toe / om bie te fttllen : maer ben Caoifafte toel toegcöaen / en Dem fcpöe te toefen uan öe ge* tepn ban be paeröemerfet/ ontmoetenbe bendeere
reftameeröe religie / öefelbe toefenöe tipt ben rabe ge- ban ^tnte »egonöe / ötelt Dem ftaenbe en Dem met
bomen/ ftropöe ober aluptbatöeColonellencnCa* een grote furie aenballenbe en fijn rappier in öeftanb
pitcpnen ban meninge toaren op eenen nacDtalleöe Debbenöc / fepbe tegen Dem / gp fult fien met ben ©2m*
f&apiftcn om te Dicngen. ^ettoaö nu geen tijb meer ce ban Sarina te acco?öeren/ of gp fuift met ben iti=
tebepnfen/ gelp bp tot bie tijb toe gebaen Dabbe/ al- be betalen / fullen fo menicD tooo. goebe boderen om
leen om toegang tot fjace bergaberinge te Debbenen ntoe en utoer mebegefellen DermehbigDeiö/ in ban*
«©protc
Detfecreet te toeten. ^Bit beelben bp öie ban be föoom* ben ban ben bpanb moeten ballen / of ban Donger berbinnen
fe religie fo baft in/ bat fpfulftébaitelijbgeloofben/ gaen* be ^eere ban aibegonbcgaf Demop'tb?ien*
tttmnfc
pet toajS een feer permtlofe fafte/ bk begeDeeleftab bj&fte anttooo?be/ fo bpbeftmoebte/ maerbenca
pen.
tn oproer ftelöe/ en belc onöer be natiën/ en anöerepitepn en öie ban fnne Compagnie toiiben öetoapenm
Dielöen ben bier of bijfbagen in be toapenen bacD en met afleggen/ of fp toiiben bolbomenrontentement
Deböen / batmen foube fien met ben $2ince ban éarmtïjt/ totbetoelbe ljenboecDbeneenigebanbe<ï5ul' ma
te Danbelen en batmen be folbaten nieulinbö upt be
ben enanberebanbcconfetTiebart^ugöburg/ fobat
bo?gerpe
aengenomen foube cafferen: nocötanjs na
be ftaö in een r(cröiffenoobtoasfbaneenfcl)2iHHeltjKe
grote
conteftatien
een?Sbeeté boo? foete tooo2ben en
moo?b en bloetitomnge / bocD be boo?f3 <6iftel toerbe
eensbecté
boo?
b2epgtnge
/ b2arDt D^fe fo be2re batfe be
boo2 02b?e ban be naagiftraet gebangen/ boo? ben
jétïwit Comnhslo/ en gcb?acbt inbegebanbenifire toapenen afïepben/ en batfe Den na Bupébegaben/
ban be mtébaöigen / baer Dp bleef fitten tot bat be ftaö bocD ober eeneurebaernaonberftonöenfpDentoebec
be toapenen in Danben te nemen: maer eer fpbetiib
aen $arma ober gegeben toerbe.
Dabben
be Co2p0 beg guarbejef in te nemen / fo mek
3B>en 11. gwnö té be <fö?abe ban ^oDenlo uptbe mibegonbe
fcljepben niet fonber groot periculfiimj lefcDanfe ban HticfbeitéDoeb opöenaeftgelegenfcDanfc
bend/
fïellenbe
be befte mibbelen bie DpmocDte/ op
ban #arma baer eenen Capitepn 3©ifleben ober com*
batfe geen mibbel bregen meer bp ben anöeren te ber^
manbeerbe geballen/ en meenben bk t'oberballen/
ban be frtjanfe toerbe fo toel gebefenbeert / batter eeni* famden / gelübfe 00b niet beben : maer fo Uo?t$ baer
na até be iBarbgrabe boo? lafte banbeiBagiftraet
ge boob üleben / be <©rabe berloo? baer felf ttoee peer- een
ban bc p?incipaelfte auteurenber beroerte aenneben bk onber öem boob gefloten toerben.
grepen
baerfe op een anber plaetfeberfamel#antia
gin 't leftc ban ^unioDeeftbe$?incebanparma ben/ foDabbe/
Debben
be boo?f5 oproerberis ben felben upt
heemt aiie ^ojgerftout ingenomen en ben 29. toierbe ooft be gro*
Danben ban ber juftitie tocberom onttoelbicDt / fonber
Smftn"
te fcDanfe albaer
bleefbaneenben
gitaltaens
en pia«ren Capitepn/
een ingenomen
©aentaager/ baer
en een
gefmne batter mibbel toasf fuïfe^ te beletten/ bitberblepnbe
't Derte ban be boo?naemfte bk ban menmge toaren be
5"Pftt1 banben<0rabebani^an^eltboo?: ^e^teruten ftab
nocD boo? getoelbige mibbelen te beDouöen / batpen
ttin. > ijan'töupstban^terö-iBeren/ CantecropenHlan^
teerne toerben 00b ingenomen / fioetoel W ban <§ter - fe alle Dope berloren.
^0 bat ben 6. gjubjrefolutie genomen toerbeV na
(Jol. 40.) öen^Dof negen fcfieuten bertoac^ten/ baer nagaben
bat
alrebe 1 6. bagen berlopert toaren / febert be ttoee*
fp Jet ober en trobben af fonbergetoeer/ boozt^be
be
onberfoebinge
be£ boreni* / en bat Det geDele maga^
Öupfen ban Stralen/ 2&ercDem/ ^oboben/ enanbere plaetfen omtrent SHnttoerpen toerben ingettomen fijn bpnauptgeput/ en bat 'er toepnicD meer oberig '
en obertoelöïcbt / fo batfe alle öet boren / bool / moesv toass/ ban 't gene batmen met groter moepten/ ftoa=
en biergelijfte tot boo?bepoo?tebanSinttoerpenbonï rigDeib/ en gefcDtl upt be particuliere Dupfen Dabbe
bonnen bcfeomen/ be Igeere ban2Clöegonbeberftacn
ben
beberben
en
affnijben/
fo
bat
'er
bp
naniemant
Debüenbe/
bat Dp beleDaetö op fijnen Dalfe Dabbe gegein bo?(l bupten be flabbegeben/ of j)p toierbe ge
bangen of boob gefïagen.
Daelt/
bat 'er berfcDepben
toarenbergaberinge
bie Dem feer eer*
laf*
©anici
terben enen benijben
/ ïjeeft in be bolle
kantel
<©lefer
(0uberman
ban
be<£ofterfe
natte/
Obfec
fteïp
ban allen ben Colonetë en Capitepnen / en baer
bomt tot getrout bebbenbe be outfle boebter ban gionber %>
b^iaen ban ^toieten l|eere ban ^toieten / tö omtrent na ban be ffêagiftraet/ ^ooftmannen/ 3©ijbmeepen»
befe tijb gébomen in öet leger ban ben ,§3>ince ban fter^ en ïDehens fo ban ben J^ooftman até »0u!bcn.ö /
$atma / berfoebenbe confent om binnen SHnttoerpen in 't lange berblaert be rebenen bk Dem geb2acDt Dab*
te moaen repfen / om albaer o?b?e te mogen Hellen tot ben tot be refolutie ban te boen onberfoeben be meninge
ben^?inceban^arma/ of Dp foube toillenberp?eferbatie banbeb^ieben/ püibilegien/ enpampie- ban
ftaen
tot een generaelberö?acDofniet/ enbertoonbe
ren ban be ©otferfe natie en ^anfe-fteben/ albaer in be beboiren
bk Dp gebaen baööe tot beDoubinge ban be
fict €>oflerfe öupö beruftenbe/ Det té ftfmlicbteliju
ftab/
enfeerernfteujbgeöcben/
battnbienmenDem
gcacco2beert / bocD té Don bp ben ^ince ban $arma
belaft beboir te boen ombie ban SHnttoerpen te raben niet betroube/ fp Dem toouben ban fijn laft ontlaften:
toaer op fp alle eenboubicl) f^pbm bat baer geen anber
Den te reconrilicren met baren föoninö/ 't toelft öp mibbel toa$ om be ftab te beïjouben ban Dp boo?gefïaaen nam te boen / bat Dem niet ten beften toerbe afge?
nomen.
gen Dabbe / en fo be bonbgetoten ban meninge / toille
■Oproecte
<©it innemen ban be ïjupfenmaeftte een grote ber- en macDt toaren Denlieben te ontfetten en onberftant te
binnen
3nttaic« (lagentbeiö binnen Slnttoetpen/ felf» onber beflant- boen / bat fp tijbjs genoecb Dabben om nocD geburenbc
baflir bjte / en baerenboben quam een anber accibent / be onberDanbelinge 'tgelub te berfoeben/ begerenDe^,^
pen.
namentlijb baer toaö beffoteu/ batombearmebo?^ bat DP toilbe berbolgen 't gene Dp begonnen Dabbe / en uetfoen
gerpe te onberljouben ten beften men feonöe / men fous Dem bebanbenbe ban fijn boo?gaenöe toelb?agen. €n *an bie
bc op feberen nacljt gaen ïjalen öettoepnicf) boren bat ïjeböen in bert b2eben$labenen^en3SDemgebeputeert/toErS!lt'
peeren ban z^uffcle/ ban «gcDoonboben/ enoenKS
nocD bupten toasf/ baer toe be Colonel iBoucöeron mijn
ben laft babbe om be folbaten bupten bér ftab te gelep- ban ^effel/ om in onberDanbelinge te treben op be#J»>«
bert/ maer atébPbpbe robe poo?te quam/ betoaeftt boo2ft meninge/ fp toerben ban be|fcince ban par- **n®K*
bie Dier ban niet toifte fïelben Den Dier tegeité / en toii- ma feer eerlijb ontfangen/ en bregen bp Dem gelijbcben be poo?te bp nacDt niet geopentDeübeninfulben bjb aubientie. |^a bat fp bp Dem ter maeltijb toaren
njb / en ten fcbeelbe niet beel of be Cononel Dabbe al- getoeeft / toerbe be ï^eere ban Sllbcgonbe in fijn ftamer
baer in ftuMicn gehapt getoo?ben/ toelfee beroerte meer ban een ure alleen geDoo? gegeben/ Det toelh Dier
boo? be bomfte ban 3dlbegonbeeenicfjfinögemlt toer- na té fytbupt getoo?ben tot groot nabeel en lafteringe /
be /maer begon bes? anberen baecDo Vueberom / toant en be gene bie baer na tegen be apologie ban be^ecre
alfo een Doop Iwgercn/ guamen ten bupfe ban ben ban ^inte 3Möegonbe gefc 02eben beeft / crtenöccrt fcie
i)ccrc ban ^iintc 3ilbegonbe/ roepenöe bat fu ben foljoogc/ bat Ijnfeut/ bannen beDoo?t baboe fijn Dooft
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zijnde , dat uwe E. noch een tijt van drie maenden (ouineen male aen mtfanber(ben$nnceban#arma)
den mogen goet houden fonder met den vyand te tracicDerempelbernabo: teren : tot welken eynde wy overgefonden hebben den
nefonben tebebben toteeneeum
n Heere Caluart om met uwe E. in nader communicatie
melingen- ^enttoaelfDen^uhj/ gaf De$?inceba
tfc
terajo
2De/
öatfjp
öen
boo? antmoo
Mnttaoo?» ©acmaïjenlup
treden , en door 't rapport van den felven verfekert
bc üan b«n ^ctt \xa# Dat fp Daer gebonten toaren fontiev naber e» te
te zijn , of uwe E. noch vermogen goed te houden , tot
RSatia"tolmacOttaccktïbanï)ant!dett/ tn of Dpueboojge; alfulken tijd , den welken Heere Caluart uwe E. geboo? tnter*
Sm ae oe- ftelöe poinctcïi alleenlijk toel motbt ïjouben
falvolkomen gelove toe te ftellen > verfekerende
tepuwette cooato?icn en om befabc totlanbbeiDtetrennen/ en uwe E. lievenniet
te min dat wy daerentuflehen geen occafien
ombe*
Dan
eer
Dele
e/
mening
3ijne
en
22?" teonbergronb
van de Stad te water te fuccurreren en ons uy terfte ver- (Fol. 4» J
ns ma$ mogen daer toe te employeren, lullen voorby laten gaen
gceite Die fp DabDen om te banbelen / nocDta
p
Dn te meten te berftaen tot een generale bergetmge om het gewenfehte ievic1:uallement te doen , &c.
ban alle boojleDcn fafteit/ en fouDe boo? aengenaem
jèf-Caïuatt met De boo?f5b?iefterftontbootf0ge*
IiouDcn fo Die ban 3tfntbierpen Dengetyupbtenbpbte repft
niet/ of fulbjSberbinDert té Doo? Den bpattb/
^obin- Dat Wté of
ban $ollanb en ZelanD en anDere bereenigDe n&oni
baer fo Daeft niet té genomen/ fouDe in niet
nn
tien oin De felbe tebemegen/ DenmetDare
nonnen
boo? feber fc^ijben: Dan fcDönt uptDenna^
te berfocnen/ Den berfeberenbe Dat fp banDember* bolgenDen b^ief / ban ben 16, fjultj bp Den Staten ban
krijgen fouDen alle reDelijbbernoegem »lberftaen* ©ollanD Daer na gefcljseben / Datmen ttoijfelDe of Den
Debat geDurenbe Defegeneralitept/ nietfouDeuptge;
tyitfbp Den bpanD moebt geintercipieerttoe^
fielt merDen Den particulieren DanDel ban intmerpen/ felben
tn 3ijne lioogbeiD becfebcrDe ficb fclben Dat Die ban fen/ en fcöünt ooft Dat Caluart Daer later té genoaunttoctpen in De fahe ban be religie niet foubenaem men»
<©ntrent Defen felben ttjb font De ^2ince ban $arma
DouDen eenige nieumigDeiD te p2etenDeren / en mat Cntanuel
De la 3lain / HBarquijS ban aetttt/ la
jbuDeaengaen De bemaringe en berfeftertbeibbanDe
IBotte/
en
Den ï|eere ban 3Berp/ met eenen Doop
ftaD / fn ben fouDen onDermomen Den feoninb en 5üne
fblDaten
te
boet
en te peerbe/ en eenicb gefcfjut na
©oooöetb/ op'tmelbmen nocDtan$ baernaparticu*
ucrlüb fouDe mogen DanDeïen.
naectjelen : Defc Debben met 'er Daeft ingenomen ffla*
ïfier ban DeDen fp tDaerDer meberbomfte rappon / lem/ l&enïterfpoel/ en anDerefcDanfen/ eenige met
Dacr toeDecom betfcbepDen meningen en aöbijfen ont* gemelD/ en eenige bp obergebinge : Dieban|BecDe*
refen / eenige mcenDen men bel>co?De bele eer alle bet len DaDDen feer lange benaut gemeeft banbicwalie/
tunerfte te bermacDten/ até in eenen particulieren en ten toasS niet mogelijb Daer met bictualie te fecoure*
ïjanbel te trebcn op fulben foberen boo?maerDen en ren / Doo? Dien Dat alle paffagicn befloten maren.
<©e leere CDarlc^ De Eebin^eereban^amarg
tonötticn.
ComntanDeerDe
binnen lïèecDelen / ober iz. baenbe*
op
pleegDe
raet
©e komt IBtDöelertijD en aeDurenDe Datmen
len
folDaten
Daer
binnen
leggenDe / até nu Den DongerjS
ban €* bet boontaemfte poinct / De leDen ban De fïaD en mil*
nooD
fo
groot
mag
gemo?ben
en Datter geen Dope ban
luattbin* Den niet opineren/ al eer fp DaDDen berftaen be me*
tofcS / nibgc ban De Colonellen/ Capitepnen en Ctolben. €n ontfet boo? DanDen toaö/ Deeft De i^eere ban 3Fa*
en tcat dp alfo Daer meDe berliepen eenige Dagen / fo quam baer* marjS te b?eDen gemeeft upt .^BecDelen te fcDepDen/
tfeftu» entuffeben De $>eere f Beeftcr Eebinug Caluart C#f* mitg ontfangenDe ban De burgerpe een maenb ga?
gie boo? Dem en boo? 3ijne folDaten/ en Deeft boo##
J£a"bWBCnfierbanDen
ïlaDeban^tate/
be pecee* megen De bereeiticbbe
^jobintienalbaerbenlupben
aenfeggenDe/ Datban
bp fDn? appoinctement gemaebt met De boo?fcD2eben
mgöe pio^aiDien fp bem toilben becfenerenDeftaDnocDteDou*
ilarquté
ban ïlenti
/ en té upt Debben
'er ftab Dare
getrob*
ben» <®e
iBagtftraet
ban iBecDelen
ge?
bmtun. %m öcn tjjj, yjan ö^e maenDen/ Datfe DeftaDfonDer ï|eete
ttnijfel fouDen ontfetten binnen Den felben tijD met een fanten oofe ge^onDen aen Den %ere H^arquiö/ en ber*
getal ban D2ie Dupfent rupteren en acDt Dupfent boet* focDt alfo fp ban De geboojfaemDeib ban fijne ffèa je*
nncebten / bobcn De gene tikft aïreDe in Dienfl DaDDen / ftept ntet maren afgemeben / maer Dat fp ban lm gar*
Die alle tn ttoce maenDen fouDen gereet toefen/ bier nifoen maren oberballen en gebmongen gemeeft / Dat*
meDe quanten ooft ober een Deb?iebenDiefpDaerna men DcnlupDen fouDe nenten in genaDe/ met berge*
ontfingen/ en bet rapport/ Dat benlieben DeDen De binge ban alle 't gene fpfojibeneenigfing mogen ber*
boojf$^cremite/ iBeulcnaer enbanDerealSDieme* beurt Debben / bebouDenDe Daer ouDe recDten en p:ibt*
berom genomen maren/ en W$ niettemin berfeberbe icgien. ^>e f^arguté ban Kenti Deeft Dem Defeant^an^"»*
Den Caluart Dat De meninge niet matf/ miDDelertüD
W gefcD?ift gegeben. Wefende fijne Hoog-^JJJJ*
ben aenff acb te mater aebter te laten/ en fouDen fo?cïj- moo?De
heid verwitticht van de goede meninge der goede bor-toan'iiöet»
bnlDeli)[t alle gelegentbeDen waernemen/ en onDer- geren van Mechelen, en dat overvallinge en gewelt teltiv acti
tuffeïten ntet alle naerfligljeiD alle miDDelen gereet van garnifoen hen hadde verhindert fich te quiiten van öeH •,IKat*
Itlvlbcn Dct Olttfet te laitDe/ 't mcïb DPfepbealDerfe* van
harenMechelen
plicht, is
wille van
fijne Hoogheid
, datdieJjSf.J'
hendegehelijk
moeten
ftellen ten wille
van toêflVnbe
ïierfïe
te
toefen/
cnaeenfin.oonDermomettD'onfeRer
ïïetD Der tomben enbïoeDcn: .ïBaeralfntenbember* fijne Hoogheid , die noy t anders gefint was geweeft ,als^2,nceMn
toonöe Dat Det onmogeltjb maö DeftaDnocDttoec of
regeren
in alleMajefteyt
billijkheid, enen ter
fagtmoedigheid
Date maenDen te DouDen/ Dat Daerom De Staten alle defelve
na den tewille
van fijne
meefter rufte ,, ï*011"19,
öietuijD moften anticiperen/ en upteenlufticbberte vrede en welvaert van die van Mechelen , fonder dat
bare bloot en geljceïe macbtineenmerbelijbpernbel nodich fy te treden in dit difcours van een oneyndelijkftclfcnenabonturen om De ftaD te toater te ontfetten/ heid van particuliere faken , die nergens toe dienen ,
mift W öaer op niet te feggen / fonDerlinge berftaenDe van welken goeden wille fijner Majeftey t en Hoogheid
Den nptcrfteit nooD Daer De ftaD in toaö. <©emelbe den Heer Marquis henluyden verfekert, op fijn trougeen uptftel bonDe lijDen/ Dp bebenDe b^pmoeDelijh
we eneere, latende fijne Hoogheid voorfz alle vorder
ïiatfc reDcn DaDDen Det begonnen tractaet te berbolgen verklaringe van goeden wille die hy heeft die van Mechelen voorfz goeder tierlijk te handelen , mits hy daer
al c:r fp oberballen toerDcn met eenen onbermüDelübcitonDeraanlt.
van goeden dank begeerde.
<De ^tatcit ban ï^ollanb Debben De boojf5 Caluart De borgeren en inwoonders der ftad en Provintie van &mtitril»
b!ieben meDe gegeben D002 Dcn©eere2Cloftanumin Mechelen in 't goede nemende de verklaringe en ant-gjulö
woorde van den Heere Marquis hen gedaen , en by ge- J Ss5»
bolcDt.°
/ lupDenDeaté
©e^tatcucijfregeftett
Edele, erentferte,
wijfe,
voorfienige feer difcrete fchrifte gegeven , van den wille fo van fijne Majefteyt
bantgoi* Heeren, hoewel door de hulpe des Hecren alles te als van fijne Hoogheid , mitfgaders'tadvij3endeverfekeringe van fijn Excellentie begrepen in 't voorfz gebm
weSe ftad
2ebracht
en gereet
is , 't lal
guntmogen
tot ontfet
i$ttuïnrtta
<Ea#der
Antwerpen
te water
dienender, goedaer fchrifte , bidden dat tot meerder verfekertheid van een
;aatt aen toe wy niet lullen laten alle occafie van weder en wind yegelijk , het fijn Excellentie gelieve te verklaren , dat
bic ban
waer te nemen : nochtans om daer van des te meer veranttoec*
, in 't voorfz geborgere
, goede
woorden
hy by devervatet
fekert tezijn, hebben wy voorgenomen te lichten fui- fchrifte
, niet
verftaet
daern buytent
efluyten
pen ben
ken getal van ruyteren en knechten , daer mede wy met eenige borgeren of inwoonderen , endatdienvolgeni>85.
Godes hulpe verhopen ook den vyand te lande te ver- de de voorfz ftad , borgeren , en inwoonderen van de
foekenenvan daer te doen vertrekken , mits verfekert felve ftad fullen gehouden werden , als fy te voren voort
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overvallen waren , endatalleswat'ergefchietis, blij- gtmte €lifabet ban CngelanD/ om Defelbe tepaefen*
ven fal als niet gefchiet. En onder dit vertrouwen Hel- tecen De fouberainitept ban De geuniecrDe piobinücn/
of met De fcltoc teïjanDelen ban Defe lanDen te nemen
len fyhen ten willen van zijne Hoogheid.
in
eeutoige protectie/ en boo2 mft om te 0ebO2De
Mijn Heereden Marquis van Renti op de verklaren
4000. of 5000, folbaten tot ontfetbanSïnttoer
ringe die de Heeren van Mechclen begeren van defe
woorden.- goebe bodeeen/ verklaert zijne meninge pen/ boben De 2000. Die De Staten generaei Daer De
te wefen dat onder defe woorden fullen zijn begrepen, Den UCljtenDOOJ Den <£beiften 9JoI)an i$02itg / en Dat
alle borgeren en inwoonders, willende Catholijkelij- Daec tlOCÏ) geftanDelt bJClDe in <EMptflanÖ bril blipfent
ken leven onder de «ehoorfaemheid van zijne Maje- peecDen enDjicDupfcntboctboln/ foïjoo2DemcnmtD^
fteyt, ionder onderlocht .te worden van wegen de fa- DelectijD Dat Die ban DcftaDban^nttoeupennacege
fanten öaDDen gefonDen Dp Den $2inceban$arma/
ken die gepaflèert en geleden zijn.
De borgeren en inwoonders van de ftad Mechelen, om te onDettaflcn of ïjp niet toiïDebecftaen toteenen
die voortaen niet fullen willen Catholijkelijk leven on- genecalen b2eDe/ geitjft top (jiec b02en berïjaelt tjebder de gehoorfaemheid van zijne Majefteid, fullen mo- ben: De Staten ban 2ö2abanD DaDDen Dikt ban5ijn
gen vertrekken > 't fy met den garnifoen of in een neu- <6enaDe en föaOe ban «^tateneffen^öeminEelanD
trale plaets, en fullen hen ingewillicht werden, feven toefenDe geaDbecteert bn fencee .ïEifTtbeinfecteet in
maenden om hun goeden te mogen veralieneren en ver- tpfer gefcb2cben/ Die bp Den^eece3Hloflanuöi5acD
kopen, 'tfy enmeublen
immeublen,
mits datme fyvrouook
volkomelijk
in geheleof vryheid
doen ftellen,
we van Croiflïlles , en broeder Lion Roeloffz religieufe van Sinte Francifcus orden , fonder eenig rantioen ,
mits betalende een yegelijk zijn koften , voor verfekeringe van welke loftinge , hun goederen in arreft blijven
fullen , en verbonden aen den Heere Marquis , fonder
eenige hantlichtinge te mogen verkrijgen ter contrarie. Gelijk daerenboven den Schout van Mechelen voor
de verfekeringe
vanden
't gunt
voorfz
is, Oftagier
blijven in handen va«
Heere
Marquis
: hebbenfal noch
verdragen dat de gene die fullen willen vertrekken in
neutrale landen , fullen vijftien dagen tijd hebben.
Wat den goeden borgeren en inwoonderen van Mechelen belangt , die Catholijkelijken fullen willen leven,
onder de gehoorfaemheid van zijne Majefteyt , weit
hier niet gehandelt, alfo de voornoemde Heere Marquis hen heeft gegeven materie van contentement of
vernoeginge. Gedaen tot Pennepoel den feftienden
dach Julij 1585. en was ondertekent , Emanuel de la
Laing , en gecachetteert met het Cachet van den Heere Marquis.
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Hoge en welgeboren Grave , Edele , erentfefte , u^^
hoochgeleerde , wijfe, voorfienige feer difcrete Hee- jètatin
ren.
uan 25 ja»
Wy achten dat uwe Excellentie en E. fullen ontfan- banDjïen
gen hebben, de brieven van Burgemeelteren en Schepe- |e <3jaw
ncn, waer by fy defelvehebbenverwittichtdatdele- JJKauti*
den defer door den nood gedrongen waren in commu- tiuss ban
nicatie te komen met den Prince van Parma, en hun ge- ^ fiaoe^
deputeerde derwaerts te laten vertrekken den 9. defer uan &taté
dach op den voet van een accoord generael , Biddende ntffcn?
derhalven uwe Excellentie en E. defe fake nefFens den J!^™*^
anderen Provintien te willen behertigen, defenfehrijvende hebben noch van de gedeputeerde voorfz anders
gene tijdinge ontfangen , dan dat fy audiëntie hebben
gehat, en werden defen avont wederom verwacht. Evenwel achtende dat het traétaet niet fo haeft fal geeyndicht worden : is een yegelijken alhier feer verwondert en gealtereert , na dien God den wind fo vele dagen
continuelijk heeft verleent , dat wy geen ontfet hebben
vernomen : hier mede den almogenden God biddende»
uweG.
Hooch en welgeboren Grave , edele , erentfefte ,
hoochgeleerde, wijle , voorfienige fêer difcrete Heeren
te hebben in zijne bewaringe , uyt Antwerpen den iz.
Julij 1585.

©et *t* 3&en 19. té fiet Staten gaemfoen uptifêetfjelen
icn garm* betttoft&en / en De %ece ban $20bene guam met 3ijn
5tjS£ Den
bolfeöaec
beifêagiftcaten
becfet /inDeflacnifoen
teelten enliggen/
cïoofïecen
toeberom Detoec
geeUlUfL
ftelpöeiD ingegeben/ De ©?eDtöanten en eenige bop
geren ban De gerefojmeecDecdigiebectronnen/ eenfc
beelg mettet garnifoen upt De (tab na 3^o?D?ec8t en el- 3^002 Dit fc&ijben ennocöfenecpacticuliecfc^ü'
bertf / en bele bpfonDece Catöolüne Dieben aïDaery bol* benban Den 8. ^Julöupt^nttoecpen/ infjouDenDe:
Dat vrydage te voren by den breden Raed was gefloten
genbe fjet accoo2t.
3riO?t3ËÈ Daec na toecDen ooit obecgegebenDefcfian- te fenden 4. gedeputeerde aen de Prince van Parma om
fen ban (Congfnen/ 3fêiileb2oeB/ en ban &. pac- te vernemen of den Prince van Parma, niet foude willen
gciete. 3£it innemen gefcïtteDeeenfDeetëDoo2DtehDe aen een generalen vrede met alle de Provintien , mits
folDaten Daerin leggenDe geenontfetfagenof teber> behoudende de Religions-vrede in defe ftad,en in HoltoacDtenljaDDen/ en DatfeoontoepnigbictualieöaD;
land en Zeland , 't welk men nochtans 't voorleden Jaer
*l
Den/ en Dat alomme De paffagien gefloten toacen/fo feyde en fchreef > niet te wefen in de macht van den
Datfe tjet niet langer, en feonDen ijecDen,
voorfz Parma, nochte felf indesKoninks, fonder be^ie ban SUnttoecpen Dier. D002 te meet benaut bjec- williginge van den Paus , en bedunkt my (feyt de felve)
fiefolutie
hpbïeöan DenDe/ namen inDcn b2eeDen föaDe refolutie om een een ichadelijke voorflag te wefen , ten oplien van de
%Mmw particulier tcactaet met $arma te beflupten/ Daec toe voorfz twee Provintien, en waeruyt grote verandeKm» **• perfonen gecommitteerd toaren/ namentlijft/ ringe mochten ontftaen. Men heeft hier te voren die
w« ben eerft $Dilip£ ban iBacnifeö / ^eece ban Den 2&ercD van Gent feer geblameert , datmen in onderhandelinge
p?'"« ban ,§int BIDegonDe 2&02gemeeftec. 2. a©tüem ban was getreden ionder raed en bewilliginge van degeIBcroDe %ere ban <Duflfele. 3. gjanban ^rtjoonno^ meene bondgenoten , rnaer wy laten ons nu daer toe
ïainfen
partiwuec benföiDDec.4*lfêeeftec3Cttb2ie0^eirei$. 5.ffêeefter ook brengen , ten fy dit gefchiede door verborgen be«tooit te iBatljeuö De Êannone ^cïjepen* 6. %*p$ lËeganf 1.
williginge van eenige der geeuer die inde regieringe
tceKn.
7. €o2neli$ $2upnen. 8. Pflilipsf De iantmetece <®iu zijn van de voorfz Provintien, gelijk fulks wel welen
De feïjepenen» 9, 3CD2iaen 25o2DoullooftmanbanDe mochten, waren de Staten generael hier van genoeg (t 0I.41.)
§poo2tecpe. 10, gian DeJBeect n. <6illi« ^autnn/
a©ijbmeetlecen. 12, 3|epnD2iRban#freleout3©ijtï' geadverteert.
liec op fcöijnt gcbolcftt te ?ijn De refolutie Daec op
meefter. 1 5 ♦ Hiunout 25otiDebjijnö beften ban De De? Caluait
tot $lnttoerpent$ gefonDen om De IjanDelin^
repDer& 1 4. <6uilliam ban ^cïjoten out beften ban geteftutten» (f^iDDelertijD toerDeoohacnDegeDepiu
Dec iBeetflen. 15, gian <0oDDtjn out Cofonel. teecDe in €ngelanD gefcfj2eben om DieteaDbecteren
i6.3lop^.iiBaUepact€oïonel. 17» leeman ban U^a* Den IjanDel / nopenDe öet fecoucó te Ijaeften tot confee^
Denb02g ^encn ban De jonge boetboge. 18. ganban batie
ban De flaD ban SCnttoerpen: De geDeputeciöe
€cp belten ban Den ouDen ijantuoge* 19. gan ïïaDe^ alDaec De fane tec Ijerten nemenDe/ Debbenfobelete
maltec. zo. ^oljan <©atijn/ zu en ^ieDerpbanitoegegeb2acöt/ DatDare .fiiaaiefteptfelf^aenDieban
<©0/ Capitepncn: Defen toerDen bolhomentfijlt ge SHnttoevpen gefcD?eben fieeft Defen naibolgcnDen
laflom met Den $2inccban$armatemogenacco2- n?iefDa*enenftanDeIen*
<Detoi)leDefefafecn alDujSflonDen/ öaDDenDe^eeHeeren, gewaerfchont wefende door de gefan- g^^ij
ren Staten generael öacegeDeputeecDcbpDeïicnin' tenMijn
van de "Vereenigde Nederlanden, die nu tegen- jpnniW'|
wooi-
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Het twintichfte Boek ,

en van Noorttcijk, J°o* ds pAenin.
Lacs van
Jongema
Olden- ,
«nsftónö woordelijk by ons zijn , in wat ftaet gyluyden gebracht barnevelt , Jacob Val\sp , f. Buys , JoLatt
n,
daer
Zl ,t door het fluy ten van de mond uwer Riviere
nea öe
1. Feytfma , PI. ^yf>na.
bent (gelijkmen ons algy bedwongen geweeft
SSmb/'^ow heeft
doen verftaen) om eenige onderhandehnge
hier
icoert»
<E>cn fefïienöen ^uhj fjebben öe Staten ban^ol*
neil e" ^a met den Prince van Parma aen te gaen , waer in grotelanöoon geftlfêeben aenöe^utgemecfteicn/^rljc;
öcn ?>fc
lijks te twijfelen is, dat d'uytkomite met fulke goede penen / Kaeö/ Colonellen en Capitepnen öet ftaö
flat» Hint*
toecpen.
werkinge niet fal vergefelfchapt wefen , als die wel be- ainttoerpen/ 'tgeneïjietnabolcDt.
hoorde en men wenfehen foude , tot bewaerniffe en on3®p Debben u <£. feïpijbens ban öen febenöcn öefee ©e «sta*
derhoudinge van uwe oude vryheden en privilegiën.
ontfangen/enöaet upt betftaen öatonfeboo^gaenöej"1,!"»*
Hierom een inlien hebbende op de oude vruntfehap die fclmjbcnss
ban öen negenenttointitfjftcn öet boo2le;££„
huyfe
den
en
Croon
daer altijts geweeft is tufleheh defe
öen
maenö
u €. niet iö beïjanttepnt / maet fo top fe- «nW
van Bourgondien, daer van gy een lid en voorname ftad
öett Ijebben betfiacn öpöen bpanögeintetcipieett/e*™^'
bent , in de welke mijne onderfaten in de Coopmanmet Ijp nocDtans obetmito' ö'onbenenöe cpfre™f/
fchap meerder vryheyd en deucht ontfangen hebben öaet
(fo topbeiljopen) oeenp?ofötfaïhonnenöoen/toaecLöenm
feProland
dan in eenige ftad of land van alle de Neder
ban top neffen$ oefen eenöuplicactobetfenöen. <£n cap"^
vintien , hebben wy ter goeder ure ordre gegeven u teDoetocl top upt öet felbe u €.frffcpben$ bectfaen te* ?"„ £J
gen woordelij ken fodanige hulpe en geweld toetefen- folutie alöaet genomen ban eenige geöeputeetöeöe aen
werpen,
dentot uwer vertrooftinge en voorftant , gelijk de ge- öen f^ince ban ©atma te fenöen/
betttoutoen top
en verklaren fullen , u voorts ver- nocötarijj öat u €. om Jjet uptftel ban toepnig
u
depute rdefeggen
fekerende > dat wy u ook in gene faken fullen manque- tijög tt Iijöen/ niet fullen alfulnen Deetlijnen toijt
ren noch verlaten , die daer (trekken fullen tot onfer
bctmaetöen ftaö laten ballen in alfulfeen calami*
eeren, om u voorftande te behouden en te fullen bewa- tept/ alö öoo? alfulnen tcactact
öe felbe fouöeobecfult nomen/ te meec foo top berfeuert 3ijn öat mits
onder
in'tbef
breeder
en
gyluyd
js
gelijkerwi
ren,
verftaen door uwe gedeputeerde , alwaer wy u voorts
aenwijfinge doen : Sullen wy den Almogenden bidden noeï) boo? ttoee maenöen goet öouöenöe / öoo? öe
dat hy u altijts wil nemen, mijn Heeren , in zijne heyli- Otilpe m i^eeten 3Hlmaci)tig/ fo bp Oace mw*
geen waerde befcherminge : Gefchreven op ons huys ftept ban €ngelanö / acötecbolgenöe 't fcfinjbenö
van Groenwits den 10. dach Julij 1585. Onder ftont upt «Sngclanö genomen/ alöbpöegeunieecöe^o^
uwe verfekei de goede vrundinne , en was ondertekent bintien niet fal geienen aen öet fecoucg te lanöe/
fo ban ruptecen en nnecöten/ öaec meöeöenal-geEUfak't/j. 'T opfehrift was , Aen mijne Heeren onfe mepnenbpanö ban $ijne uelegecingegelicf)tfalmo=
goede vrunden , de Burgemeefteren , Schepenen en Ra- gen toojöen/ öeïjalben öat top niet fullen laten miö*
den ,en andere Gouverneuren der ftede van Antwer-

öeleitijö alle uptecfle öeboic te öoen om öe goeöe
ttaö te toatec te fecourecen en te cebictualiecen/
pen.
<&e boojfê geöcputcetöe öet $eöetlanöfe bcteenig; öaec toe top met öe ïnilpe öe$ peeren goeöe nuö^
öe $20bimien in €ngeïanö toefenöe / Ijebben ïjacc öeïen
ö^öen/enö'eecfleopojtumtept bectoatDteiun
feieben neffenö öen b^ief banöe&oninginneöaetbp toaetnemen fullen»
geboekt tn öefet mameten iupijenöe.
^en ttoeenttointüöfien 51u«i Öéüben öe Staten ®f^f
banï|ollanöin aenfieningeban öegetcoutoeöienfïen ^'oiianu
Edele, wijfe, voorfienige feer difcrete Heeren.
öie Co^neltë €tooutf3 ^oot en €toout Co?nelif5 attojöecd
P^oot 3ijn foon/ tot ontfet öec ilaölinttoecpenmet^/ii!
.IffêiffttK
Wy zijn alhier tot Londen gearriveert over etlijke eenige biectoernen Dp Den gebonöen en gemaeRt/toowfl
ftanbe %t* dagen, en hebben airede fovelegebefoingneertenge- öoojlafle banöe felbe Staten/ aengenomen ïjebben mootm
38»fa>n*
met SSSS
bmgge
bloot enban
ban öeperieul
in 't openen
tadtóoe*' v01^ert' dat hare Majefteyt ons daer byprovifiegeac- te
öe betoijfen
felbe biectoeefte
n in gcoten
ï)aceii>

lanbjiim cordeert heeft tot ontfet der ftad van Antwerpen , fo
De/ aen De vele Krijchfvolks als wy volgende onfen laft van hare

^&fl n Majefteyt hebben verfocht , 't welk hier in alder yle
SCntwjc3* wcrtgereet gemaekt, en nu eenfdeelsgeembarqueert
pen.
is: waer door wyganfchelijk vertrouwen dat u E. fullen fupercederen met de refolutie die wy met bedroefder herten alhier hebben verftaen byu genomen te zijn
van te willen traderen met den Prince van Parma. Te
meer fo wy bevinden hare Majefteyt en de Heeren van
haren Rade gedelibereert en gerefolveert te zijn om de
fake van de Nederlanden aen te nemen , en heeft hare
Majefteyt ons vaftelijktoegefeyt, in allen gevalle niet
te willen verlaten den genen die hen tegens den vyand
fullen willen mainteneren. Betonende hare Majefteyt
daer beneffens een fonderlinge affectie en genegentheid
tot de confervatie der voorfz ftad van Antwerpen , gelijk uE. fullen mogen verftaen en verfekert zijn uy t het
eygen fchrijven van hare Majefteyt , van alle de welke
wy u E. wel hebben willen adverteren , ten ey nde u E.
believe daer op te nemen al fuik regard, als de fel ve tot
confervatie van de gemeenefake, en het eeuwig welvaren der ftad Antwerpen bevinden fullen te benoren,
de welke gelijk alle verftandigewelkonnenconfidereren, Watperijkel, fchade, en nadeel in alten refpecten
gefchapen fy te rijfen uyt fodanige feparatie en particuliere traftaten en handelinge van d'een of d'andete lieden met den vyand , Hier mede
Edele, wijfe, voorfienige, en feer difcrete Heeren,
bidden wy den Almogenden God, dat hyu E. behoude
in zijn heyligebefchuttinge en verleent zijnen fegen tot
u luyder ontfet of verloffinge, die wy nu verfekert houden, na alle gelegent heid met Gods hulpe. Gefchreven
tot Londen defen eenentwintichften Julij 1585. onder
ftont gefchreven , u E. dienftwillige goede vrunden. De
gedeputeerde der Nederlandfe Provintien, aen de Koninklijke Majefteyt van Engeland, en ondertekent,
Rutger van Marfohe , Noel de Caron , Jan vander Does

ben/ fo bette öe felbe Staten op 't onöetJjout ban fesere
fjate !)upfb?outoen en ninöcten fouöen geiieben te *>*"»«>
8etiStt°S
bo^öetinge
tot Debbcn/
boo?fien/
bmm *
fo bette
öat ban
belooft
boo^ttaööatfp
ontfet öet betnlaett
öe boo2nocmöe Coweli^ «Êtooutfs ^oot en 3tjn »an $&*
foon €toout Co.2nelif5#20ot/ of eenigbanften bep* ?La" *£Ë
öcn ('ttoelft <©oö bccljoeöe ) in 't (lellen en geb2iip* SttSSi
hen ban öe boo2noemöe gemaehte bup2toethenfou- öjouten
öen mogen nomen te obetltiöen/ ban toegen 't ge-f0"0*"
meen lanö Daetlupöet 0upfb20utoen goeöe f«bftöie{f/ncSft
en onöetïjout geöacn fal toetöen/ te toeten: öat öerP &aec
Dupfb20u banöe felbe obetleöen öefomme ban ttoee owecmot^
Donöert gulöen jaetlnttfDaet lebenlanngeöucenöeK,0,.011
en ooïi ban een fjaetïupöet ninöeten/ mitö öat öe ö
boo2noemöe Staten tallen ttjöen fouöen betmogen
elne ttoee öonöettguïöcnsS af te loflen m te teöime^
ten/ miöt.0: opleggenöe öe fomme ban tien öonöett
<De ^mc ban ^inte ^ülöegonöe toetöe befcBulgulöen.
öicDt
öat ljpöefeb?ieben banöe &oninginneban €ngelanö en ban öe geöeputtetöe ban öe Staten ge^
netael en Staten ban ftollanö/ al Daööe acDtetge^
fjouöen en niet teboo2fcnnn geb2acljt/ en öat Dp tn
plaetfe ban Ö002 öe felbe b2ieben öe Danöelinge met
^atma te öoen opDouöen / öaet Ö002 gemobeett iö ge*
toeeft Det atcoojt te betljaeflen boo2 öe nornite öet €ngelfe: öat Dp öit accooït m alle betgaöetinge ooïi
fulH.0 toaö b002tö2ijbenöe ató €mbife binnenrent
geöaen Daööe/ en öat bupten nooö/ upt eene piftne / al£
quaeö <öngel3S toefenöe / om öat Date jBajefïept &m
eenief bettocten Daööe / öat np alleen ö'oo2fane toas öat
öe ^eete^2ince ban ^angien %.%.$&& op ©2ann*
ttjfe en öe iptancopfen toa.ö betfet en toegenegen/ maet
anöete betnlaten öat öe gemeente &02enöe banöe fel*
be b^ieben fp2ehen/ toilöen öie niet Bo?en lefen/ en
öet getoo?l &# boln^ öat ban alle namen quamio*
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Van 't Vervolg der
Oorlogen,
:<'5 85pen tot ben fla^Dit^f^/ tocpailic en Itci jtcnlte öatfs öcnNederlandfe
in haerluyder bederf en ruyne : Maer alfo wy wet
Hermen/ konnen bemerken dat de felve brieven niet ter re Jiter

(Foi.43.)

JIRIfflöe
tsn &en
jfctatm
ban maU
Janb ban
i»«n jo.
Slulij aen
3n«o*c*
yen.

toetrc beseecben/ öte gaf genoctijfaem te
zijn gekomen , of in goede confideratie geïuoo^en handen
toaö tpniupben met
trattet geen tijbtemeet*
leyt,
doordien
uyter ftede aldaer wederom verfcheytcn
.TOgtitra
en pocie ïjope paPen/ fulns öat tte
den
gedeputeerden
aen den vyand den vierentwintichté
Jijïtë
toaö
tijü
en CoUemen oo?Öeeto bat Det
ften
defer
gefchikt
zijn
om in nader communicatie en
fetefen/ ïjqüj ïnibbel ban een particulier tractact/ vredehandel met den vyand
te treden , een fake voornfte bertooetfin
fonber te bertoaebten be fcïpifcfteïenbe/
fuUtöbat Waer daer de goede renomée, eere, en reputatie van
ne bie hen oUer öct Dooft toatfDang
n
goede en wijtvermaerde ftad van Antwerpen <n-obc rcfeïütie om met ©acmatèattojbcre oenomen de
telijks mede Wort geouetft en vermindert, als menooüt;
toinb
be
Doetocl
en
i$/
taicröegelüft bevlmelt
tegens d'unie daer mede fy aen d'antutrïl: bleef meet ban 8. of 10» öagen / fo maeft- derede ftrijdende
provintien ftaen verbonden, byfonder indentemen niet bateenig fcïjtp ftcD betoeecDbeomccni< iieninge
dat lijf noch goed en wort gefpaert om u E.
'ttoelft
Ocn/
toaterteb
te
e
ontfetting
n
pjoebeba
at
te
mogen
ontfetten > daer toe wy noch dagelijks alle
beDen öc moeb boo2t£ beöe berliefcn en alle nope
vordere
ordre
ftellen en geen koften nochte pericunet
n
nam /nocDtam* Dabbe be Staten gefcD2ebe
len
fullen
ontfien
, ten eynde wy onfe eere en eed
toare Den bc toinb bienbe of niet/ batfe Den baf; daer in mogen quijten
na behoren. So hebben
bc Du!£e bcg Igee? wy ü E. Wel hertelijken als
telnfc Doopten te ontfetten met
by
defen willen bidden en
niet/
tijb
geltclben
be
en
ren/ ban fp en bectoaebt
verfbeken
alle
vorder
handel
met den vyand te wilbotlj be i^eere ban »egonbe fp2eftenbe in $i>
len
afflaen
en
voor
eenen
korten
achter wegen
ne uptgegeben Slpologia/ fept bat be gene bic bem laten , en haer vaftelijk vertrouwentijd niet
alleen op
toillen bcftbulbigen mettet bcrDaeften ban ïjet ac*te
by ons tot u E. ontfet als voren getoojt boo2 be Homfle ban be €ngcïfc/ genoeg de toefegginge
daen
,
maer
fönderlinge
refpeel: mede te willen ne*
niet ftonbefcrbetfab
ontfet boo?
bat öcttoerben
gebcn/
ïtennen
men
op
de
brieven
van
hare
MajefteytdeKoninginen
mibbelcn
be te tocge geb2acDt
ne
van
Engeland
aen
u
E.
geaddrefleert
, daer by hare
en
maeftt ban befe lanben en bloot ban ^ollanb
Majefteyt
mede
belooft,
de
goede
ftad
van AntwerEelanb / en alfo ontfcljulbigen fp ïjem (fept Dp)
pen
te
fullen
ontfetten
,
fulks
dat
u
E.
wel
vaftelijk hem
m plactfe ban befcljulbigcn/ en baer na fo meten
te verlaten , en vertrouwen dat 't felfp feer nuahjft ben tijb/ bjantïjptoilbetlaenberjou^ daer op behoren
(met Godes hulpe) niet fal faelgeren. Wy fulben/ bat Op albien fp beroept Dabben tot beftomfte velenontfet
ook niet na laten nachten dach daer op aen te houbet genet bic certf aengefto*
ban b'€ngelfc/ felfsS toapenen
toaeert/ bat beftab
den ,en te verforgen dat 't voorfz ontfet met den aldermen/ en notfe fonber
eerften
zijnde, fal worden gedaen gefonber eenige terne* meender deshanddoenlijk
gebeel toare betto2en netoeett
met
hare
Majefteyt, daer toe by ons een
onfeftcr
feer
öie/ UeDalben bat fp boo?tïelben een
getal van Krijchfvolk van hare Majefteyt wort
betbepben (al toare Det maer ter fafte banbe toinb) goed
verwacht,
het accoort daer op airede met hare
te toeiDinöe* Majefteyt volgende
ijbelp betberfbpbjengt/
om een fefcer enonberm
dies
aengaende
gemaekt, behalven het groot
a$
ren/ en meeranbere rebenen bie Dp
Engelfe dat aireede uyt Engeland in Zeland is
bat fp beel te ftoaft toaren om fuift ontfet te lanbe getal
aengekomen
daerom andermael dat xi E*
W
te boen / fonberlinge geen ruptetpe öebbenbe be )oftponerende: Biddende
alle
handelinge
met den vyand (fb in refmet bejs bpanbtf rupterpe te bergeipen toasv
3edle
van
hare
Majefteyt
,
als
ons , en andere uwe
toelfte men in langen tijb nocD niet Dabbe ftonnen ieve bondgenoten ) gelieve voorvan fekeren
tijd met goe,
ööen
etDe
.fÉÉÉÉ.
'^
gcre
de
ordre
en
gedult,
als
waerachtige
bondgenoten
haerbc
»egon
^tnte
3!Baer alDoetoel be ï|eere ban
luyder voorgenomen en gewifte ontfet en verloffinge te '
te ont-t verwachten,
felfjS
tc 3t)n
boe*
ten eynde u E. in haerluyder eere , geregfo toelnie
bie Rfaftefoefct
nempgcDcU)
beften
en batift
iscn/ apoloa
fcïmib5üne
tigheid
en
welvaren
moge blijven geconferveert en
baer
te berftacn/ bat ift mp foube toiücn bermeten nocl^
vereenicht met d'andere geünieerde Provintien , onder
ban recDt te ftonnen oo2beclcn/ fo ftan iftbat
alfulke
hulpe en proteótie, als wy eerftdaechs mede
tairê nctupom bat be Staten generael/ en bpfon^ zijn verwachtende.
En fo verre by uwe E. eenige fouben
tot
lieten
af
niet
Eelanb
en
cüanb
ban'^
bic
ber'
ab
mogen wefen, 't ty van wat aenfien of Conditie de
ïaettïen toe aüe Den beboir te boen ombeboó2f5ft felve denfouden
mogen zijn, die onfe voorgaende briefonber
gaerne
niet
fafte
be
fouben
te ontfetten/ ban
ven
fouden
mogen
gefupprimeert , of oorfake
/ cnbeT^ee^ fouden mogen zijn hebben
apnatentie bpber Danb genomen DebDen
van
de
handelinge ,
re ban 3tliöegonbe meenbe Detmo|lgeabontuurt5?jn fal uwe E. gelieven fulks daervoornoemde
in te voorfien, dat de felDet gelufttc of niet/ fticctn toaö nu DetonberfcDept
ve egeene vordere audoriteyt nochte middelen hebelen.o,/en
engeboratien
ban befefpopïnie
ben om hen vorder tot nadeel der voorfchreven Sten/ Dabben
ne'cac
ere confibe
bpfonbfcDepb
Dare ncnber
öepbe
en
de te laten gebruyl'-en» 't welk ons foaengenaem wetnficDten/ bie ift toüferlaetoo2ö?elen«
len fal , dat wy daer door te meer fullen zijn ge ■
Staten ban Hol^en bcrtïcDftcn ^Junij Deböen be25urge
moet
om ons tot ontfet van uwe E. te laten gebruyren/
mec|tc
be
lanb toeberom gcfclpeben aen
ken
,
&c.
len
Colonel
Êabcn/en b?ebe ftaben/ mibfgaberö
en Capitcpnen ber fiab afinttoernen/ m Dier na
oerpertte ucftel; <&n alfo 5ün (SenabeenHabenban ^tatcbcni2.©*<&taffi!
boldjt/ en geo2bonneert W namntt
ben i^eete ban SBuöitfitaen ^ üzn »toei'yengefdi2cben Dabben /[JS,8**
boo?
len ober bergen op ^oom/
nö batmen met <0obe$ Dulpe Daer beloofbe be «StabiwcSna
IBarguette/ ober (©eertrupbenberge bö02 Btoureboo?
Ploeg ^uperintenbent albaer/ ober be bloobrnbo- binnen 12. bagentc ontfetten/ Det toare be toinb bien-be woot
be of niet/ fo toa0 baer toe alle geteetfcljap ban WtoJJUJ*
ben$fibinitacl^ubenboo2bc/ en nocD meteen
toerften/ fcDcpen eit folbaten gereet gemaeftt en beSJJ^
e
befelof
onfelb
nïettt
batmen
be ban ben ^obc/ fo
»©2abe ban ^oftenio / bic in perfoon aengenotuen
Danb
enter
ober
toel
fouben
felbe
be of eenigebanbe
ftomen»
Ijabbe be ontfettiuge te boen/ guam tot bien eirmbe
tn be blote/ en toerben b^ bc staten bmi i^ollanb
Edele , Erentfefte , eerfame, wijfe, feer voorfieni- na be Bloot gcfcnben ban toegen be Staten ban
ï^ollanb/ be Iteere gieter Caef5banber^o^ out
ge difcrete Heeren en waerde bontgenoten.
Wy hadden wel gehoopt dat onfc voorgaende brie- 23urgcmccfter ber fiabïlotterbant/^ifolae^^ti'
ven van den negenentwintichften der voorleden , en ninftéïtaebbart^ijn <©enabe/ Dategccommittcerbe/
den feftienden defer rnaend u E- fouden zijn gecommu- met ^otto^ ^loljnn &ittiïm/ bie ixpt Sünttoerpen
niceert en ter handen gekomen , daer by wy u E. alful- toasi geftomen/ tnitfoaberiS bcï|ecre©ofbergenupt
ke toefegginge van ontfet hebben gedaen , als u E- eelanb met beï)002l>ift tnffr uttte om 't boo2f5 ontfet te
fullen verftaen uyt het dubbelt van de felve brieven nef- b02beren/ fonber eenineftoflen ofpericnlen te ontfien
fens defen gaende, en dat daer op alle handelingeen in 't openen ban bc rïbicre/ op batt betroutoenbat
communicatie met den vyand foude hebben afgeflagen ^>ob be ^eere baer toe sünDulpe en fegen foube ber?
leenen tot conferbatic ber boo2f3 ftebe/ gemerftt hp
geweeft, als fo dangereus zijnde om de ftad Antweringefetcnen van dien , te doen vallen fulften gebalïc/ 't getoelb ban ben bpanb aiet allee»
de goede
III.pen enDeel.
II. Stuk.
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Het twintichfte Boek ,
geb20fcen/ maetoon in alles' UOJtjet* o?n ?e öefMt fouj=

fallen enonderfaten. De fel ve wederom voegende met
de refte van Braband , om voortaen in alle vrientfchap en eendrachtigheid te leven met den anderen
fteden en provinciën , wefende onder de gehoorfaemheid van zijne Majefteyt, fo fy deden voor defe voorfchreven beroerten. Verklarende zijne meyning te wefen dat de oude aliancien en tradtaten
met den heyligen Rijke , Princen , landen en fteden op het ftuk van den koopmans handel , traffijke, negotiatie en anderfins aengegaen, punftuelijken onderhouden fullen worden, en ook dies van
node zijnde vernieut ten nieeften voordeel en oorbair der voorfzftad.
2. En om wech te nemen en weeren alle oorfaken van miftrouwigheid en diffidentie , fo accordeert
zijne voorfchreven Hoogheid een eeuwig en generael pardon en vergetinge van allen en een yegelijken van de voorfchreven borgeren en inwoonderen,
aldaer . tegenwoordig , of buyten der voorfchreven
ftad wefende, mitfgaders allen den genen die hun

58^5,
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fSiïfa mmmalen en Capttepnen in De bloot 3ijnDe/
ten/ en gen&ê feiueltfcttoete animecenen coucagie«öen
aDe Ijem aldaer nuticulierzijn
houdende, in 't generael en in 't parn
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te
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en
De
)oiiD
boo2ï
n
lupDe
fonder eenige exceptie , hoedanig die foude
en
n
/
uphe
geto
laten
te
toe
Daer:
on
petfo
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fdben
mogen wefèn , van alle d'exceflen , misbruyken , fro1- '
m boa? bet felbe ontfet een eeutoigeeece en tenome ongeregeltheden
, mifdaden , Crimen lafa; MajeftaHen
n
Die
gene
Den
n
allen
bp
tege
oeth
en
fouDe ürtb
, en andere by hunlieden geduerende defe troue bpaenDe tis
toelhcgeD
't ging
n alleefeg
bobe
pfct:
en geb2u
beübmmit
blen
gecommitteert , hoe groot, fwaer, en van wat
fmüm
11002)3 geto teecDe belofte ento
qualiteyt
de felve zijn, of gehouden fouden mogen
foube mogen tooien/ batobetmittf De peiiculen in
fonder eenige uyt te fteeken of t'excipie'tboo^'5 ontfet gelegen 3i)nbe/ f» Den 3Hbmitalenen worden,
ren , waer van de gedenkenifle uyt en te niete geCapiténen Die ben in 't 0002(5 ontfet inpetfone fou- daen fal blijven, als van (aken die noytgefchiet zijn,
geteupben/ terftont na'tboo2nocmDeont;
DenuuSn
dat fy defhalven oyt onderfocht, geinquieS göeèe ueceetinge geDaen fouDe bwDen/ toelbe fonder
fet/el
teert
of
gereprocheert fullen mogen worden , in wat
toeèèSiinge Dn Den Staten fouDe toozDen bolho- manieren , of om wat oorfaken dattet fy : Op pene
ommitteetDe ooft betmen." '€n fouben Deboo?f3 «0ec
de overtreders geftraft fullen worden als verftoorjb2gen tik tot meecDet abancbementban Denfelben dat
ders
en beroerders van de gemeyne rufte , en dat niet
en
mimté goebe co2tefponDentie met De Capitepn
alleenlijk
ten refpe&e van den levenden , maer ook
loc fénoe tot ainttopen / en op De 5po:ten alDaet van de doden
} fulks dat de memorie en erfgenamen
gebouben bwbe: ^onDen 00b De boo2f3getommit' van de felve gene fchande, injurie, of verwijt aent'/ Étt <0enaDe en Die ban Den0aDeban^tateeeb
mt Den ogecommitteetDen ban ZelanD affide- gedaen fal worden, met verbot eninterdidie aen alte
len Fifcalen, Procureurs Generaels > Jufticieren , Ofeen til alles1 Dat tot b02Deiïnge en goet belept Det
ficiers en
, allen anderen , fbpublijke als private perb002f5fahe foube mogen Dienen»
fonen, van wat qualiteyt fy fouden mogen welen,
be&ijlc men bcficl) baas om 't boo2f5omte Doen/ en Dn alle pjepatatten Daec toe geceet daer van eenig onderfoek , vervolg , betichtinge , of
f>t Maci:
moeyenifïè aen te doen, in wat manieren dat
gematnten De boften tot De biecbiei1.ni geDaen baa- andere
het
fy.
Waer in begrepen fullen worden de gene die
ten/ fo beeft De leeteban ^inte Hlbegonbe upt
gedurende
defe voorfchreven tvoublen en beroerten,
gebeten Den »$> en aen Den %ere ban 3(Datmont/
Einttcnant Hbmttael ban ^ollanD/ Den feftienDen in hunne perfonen of goeden geintere fleert zijn geSfingujïi aefc!)2eb:n/ Dat In acxoojt met Den $;in* weeft , de welke niet fullen mogen fchade of intred
te ban patina genoeg tooittoftfen toas / en Dat lip pretenderen , noch actie intenteren , om ordonnan3ün öuufbiou/ hinberen/ nupfaefin en bagagieban tien 5 aélien , refolutien of vonniflen gegeven en gememnrje bjad te fepnDen na SManb/ Daet toe bp decreteert tegens hunne perfonen of goederen, dan wel
paftiooit ban Den $2ince ban $anna beebtegen ten lafte van de particuliere dielè veroverlaft , of daer
«aöoe/ begerenDe men De felbe onbetljtnbert toilDe van by hunne eygene privatie en audoriteyt geprofilaten pafifeten/ berfoebenDe Deö nooD 3tjn0e Daet toe teert fouden mogen hebben.
j. Dat gene van de voorfchreven borgerem inwoonpafnooJte/ en Dat f)n met Den eecfïenmeenDctebol*
gen/ ban taelbe tijDinge De Staten genetaeï3ijn<6e' ders en andere in ditjtradaet begrepen, van wat qualiteyt, ftaet of conditie die zijn, hebbende gedurennabe/ ïtaDe ban &tm/ en een. poet feet betuion^
Dett toaten/ en ^etDe Den ©eete ban ?HlDegonDe
de defe voorfchreven beroerte gedient of geaflifleert
meeft De fcbulb gegeben/ Dotl) bp futïineetDe Dat in den Raed van Staten, onder Aerts- Hertoge MaÖp beboo2De gtote eece en Danb bcftaelt te ïjebben/ thias , den Hertog van Alenfon , vergaderinge van
Doo2Dienön De ^taD en fob.Ie Dupfentb02getenban de generale Staten , de Staten van Braband , hunne
De ^naenfc fïatlmngc en ftitie fyêti&t gepiefetbeert/ gedeputeerde, ofandereOverighe.id, indenRaetvan
mact bet b)02De in Die njD alfonietbec|laen/ gelijb Braband , finantien , kameren van rekeningen en van
nocb bcrbaeïtfaltaerben/bJiUen Detbalben aibicc beden , in den Magiftraet , en fubalterne banken , kaDe aiticuïen ban \)zt atcoo2t met Den $>tnce ban ^at- meren van de Colonellen en feftien Capiteynen , en
ma gemaebt laten bolgen / en lupDen alDus :
in allen anderen kameren en Collegien der voor-

fchreven ftad , opgericht by den Borgemeefteren en
1.
Inden
eerften
,
nademaelde
voorfchreven
ftad,
Schepenen
aldaer fo van ouds als van nieus , niet ful9Cttituten
entonop
len
igemolefteert
, onderfocht , of in rechte nocb
run Dan borgeis , en ingefetene der felver hun wederom ootattcojöc moedelijk begeven onder de gehoorfaemheid vanden daer buyten betrokken of aengefproken mogen worKonink als Hertoge van Braband en Markgravedes
den , of anderfins in eeniger manieren , om de rebp beu
folutien, ordonnantien , tekeningen, paraphen,of
heylichs
Rijks,
hunnen
overften
v/ettelijken
Heere
pjnue
ba»
|9ac en natuerlijkenPrince, gelijk fy hier voormaels waren fententien gemaneert en gefproten uyt de voorfchrernu te ban afgaende en renunceiende alle verbontenifïen , tracven Raden en Collegien , noch ook moeten verantwoorden voor de fchuklen , aftien of obligatien van
iieu'Scc*'
taten
»
^2;uen
»
en
confederatien
,
die
fy
geduerenlïtnu de defe beroerte gemaekt mogen hebben tot ach- dien, dan voor fo vele fy daer van particulierlijk geterdeel van zijne Majefleyt. So ift dat zijne Hoog- profiteert fullen mogen hebben.
heid ook inden name der felver niet tegenftaende al4. Maer alfode experientie betoont dat de gratie
le voorleden faken , de voorgenoemde van Antwer- en genade diemen aen fommige gedaen heeft , feer
pen wederom ontfangt , en wil tra&eren in alle foe- achterdeelig is geweeft , door dien fy van ftede tot
tigheid, vaderlijke goedertierenheid , als goede va- ftedc gegaen zijn, aldaer beroerende den flaet, en
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de reductie der felver , de meyninge van
zijne Hoogheid was dat de gebannene en uytgefeyde
van andere fteden en provinciën, van herwaerts-over , of die gene die hebben mogen begrepen wefen in de particuliere tractaten van de lieden daer
fy waren ten tijde van de reductie van dien , verwerpende de gratiën, hun begeven hebben binnen
der l'tad van Antwerpen , dat die hen fouden uyten
lande vertrekken. Nochtans willende gratificeren de
voorgenoemde van Antwerpen, die deflialven grote inftantie gedaen hebben , en verhopende dat de
bovengenoemde
hen voortaen in alle ftilligheid
dragen lullen. Laet den felven toe , of dat fy hunne refidentie in de voorfchreven ftad fullen mogen
continueren, of hen vertrekken met de meublendie

treden in zijne domeynen goederen, rechten en acten, fo ook komen fullen in hare goederen , actiën
en credijten, alle Prelaten, Collegien, Capittelen,
Cloofters , Gods en Gafthuyfen, Geeftelijke plaetfen, en generalijkalle perfonen Geeftelijk en Wereklijk , publique of private , gevolcht hebbende de
partye van zijne Majefteyt, of vertrokken ge weeft
zijnde in andere neutrale landen, om de felve goederen over al , daer fy die mogen vinden , te aenveerden , vendiceren , en volkomelijk en vredelijk
gebruyken gelijk als van te voren, hoewel de felve verkocht of vervreernt fouden mogen wefen , uy tgenomen 't gene datter geappliceert is tot fortificatie van de fteden, ftraten, merkten, en andere
publijke gebruyken : waer op Commiflariflen geor»
dineert fullen worden , om de eygenaers van de
fy hebben, gelijk hen voor 't befte goetdunken fal. weerde van den gronde, te recompenferen , of anOp laft en conditie van hen der oorloge niet meer
te onderwinden, noch anderfints eenige quade ofderfins daer in te ordineren foo 't bevonden fal worden te behoren.
fitien te doen , tegens den dienft van zijne Majefteyt ,het welvaren en rufte van defe landen ,
8. En aengaende de huyfen en edeficien getimnoch ook dire&elijk of indirectelijk beletten, dat de mert en gebouwet binnen der voorfchreven ftad , op
andere fteden of Provinciën hun komen reconci- ydele geeftelijke gronden en erven , waer van de
lieren , of wederftellen onder de gehoorfaemheid voorgenoemde van Antwerpen inftantie gedaen hebvan zijne Majefteyt. Op pene van gepri veert en uytben :Alfo 't felfde is een punkt hetwelk men niet
gedoten te worden van alle gratiën.
kan promtelijken flichten, fonder kennhTe van faken ,zijne Hoogheid remitteert de decifie van dien
f. Dat alle de voorfchreven Borgeren, prefenten
abfent, en boven dien de Inwoonderen aldaer ge- tot dat fy t' Antwerpen wefen fal , en alfdan fal fy
weeft hebbende voor de reconciliatie van den Pro- CommifTariflèn deputeren om daer van infpectie ocuvinciën van Arthoys, Henegouwe, &c. Wederom laire genomen wefende , de geinterefleerde te horen , en voorts daer in rechtveerdelijk te ordonnetreden fullen volkomelijk en vredelijk t'federt den
ren gelijkmen in termen van rechte en redene bevindach van dit Tradtaet in de poffeiiie en gebruyk
den fal te behoren.
van alle hunne goederen , 'tfyleenen, erffenifie , ey9. Sullen ook genieten van de achterftellen diemen
gen, en allodiale goederen of andere , inwatplaetfen onder de gehoorfaemheid van zijner Majefteyt fchuldig is, 't fy oy het lichaem van der ftad, of by
de felve gelegen zijn , mitfgaders van het Capivan Braband in 't quartier van Antwertael van hunne Rentebrieven , befet , of onbefet. de Staten
pen :maer aengaende de vruchten en inkomen van
Niet tegenftaende alle aenflagingen , confifcatien , de onroerende goederen en achterftellen van de renverkopingen , of alienatien , gedaen ter contrarien ,
ten ,die particuliere perfonen fchuldig zijn , wefende
en fonder dat hen van node fy eenige hantlichtin- ontfangen en geemployeert by laft en autoriteyt van
ge of andere provifien te verwerven , dan dit te- den Staten , of van de Magiftraet , fal egeen reftitugenwoordig tradtaet. En het fèlfde fal ook welen tie gepretendeert mogen worden , dan van de partivan de actiën en creditien die noch in wefen zijn,
culiere die hun profijt daer mede gedaen fullen heben daer van zijne Majefteyt niet gedifponéert heeft.
ben. En nopende de roerende goederen , fullen de felWel verftaende dat de abfenten die fullen willen
ve van d'een en d'andere zijde wederom geeyfcht,
genieten van d'effedt van dit voorfchreven tradtaet, gevendiceert en aengegrepen mogen worden , in wat
lullen moeten vertrekken uyt 's vyands landen bin- plaetfen datmen die in wefen vinden fal , en dat by ornen dry maenden na de publicatie van dien, waer dinarife juftitie , fonder daer toe eenige wegen van
in ook begrepen fullen fijn allebuyten endorp-luy- feyte te gebruyken.
den van Braband, die ter oorfaken van dele oorloge
1 o. Dat geen Treforiers , Ontfangers , Officiers en
en om de verfekertheid van hunne perfonen in de andere gehad hebbende eenige handelinge of admivoorfchreven ftad geweken zijn.
niftratie van de penningen van de beden , impoften ,
6. En alfo den wille van den Konink niet is domeynen of andere die aengeflagen en geadminidefe fo vermaerde ftad , wefende gefondeert op de ftreert zijn geweeft van wegen de Staten of Matraffijque en koopmans handel , te ontbloten van giftraten hoedanig die zijn, niet fullen bekommert
volk of rigoreufelijk te verjagen de gene die daer of geinquieteert worden voor de fomme van penbinnen zijn. Alle de voorfchreven burgeren en inningen en partyen dien fy fullen bewijfen getelt o£
gefetenen fullen aldaer mogen blijven houden hun betaelt te nebben by de charge of ordonnantie van
refidentie , den termijn van vier geheele jaren , fon- de voorfchreven Staten, hunne gedeputeerde of Mader aldaer onderfocht of geinquieteert te worden giftraten , noch fullen ook hunne rekeningen fubjedfc
in 't ftuk van hunne confcientie , of gedwongen te en onderworpen wefen tot eenige revifie of onderworden tot nieuwen eed om het feyt van de reli- foek, ten ware by tijtel van erreur of bedroch in
gie. Midts aldaer levende in ftilligheid en fonder de felve gecommitteert, 't welk geflicht fal wordifordre en fchandael, om hen daerentuflchen te be- 't behoort.
den in gewoonlijker manieren en by den genen die
raden en refol veren of fy fullen willen leven , in
de exercitie van de oude Catholijke, Apoftolijke,
11. Dat alle begonfte proceduren , vonniffen , brieRoomfe religie, om ingevalle niet, hen alfdan binven van gratiën , jufticie en andere , gegeven en vernen den felven tijd te mogen vryelijk uyten lande
leent by den genen , gehouden hebbende den Raed
vertrekken, alft hen goetdunken fal , in welken ge- in Braband
, by de Magiftraet en andere collegien
valle hen toegelaten lal worden , de vrye gebruy- van jufticien , gehad hebbende de macht van judicakenifle van alle hunne goederen, om daer van te
turen in gelijke faken tuffchen den genen die aldaer
difponeren , de felve te tranfporteren, verkopen, of
alieneren , gelijk fy bevinden fullen te behoren , of tegenwoordig geweeft , en hunne jurifdictie geadvoyeert hebben, fullen van weerden zijn om confude felve te doen regeeren, ontfangen en admini- fie te fchouwen , welverftaende , dat de geinterefftreren, by alfulken als fy daer toe fullen willen feerde hun fullen mogen verfien (fo verre nun goet
{lellen en deputeren» en komende van levende lij) by .wege van revifie , appellatie of reformave ter dood buyten of binnen den lande fonder tef- dunkttie,
volgende de coftumen en privilegiën van Bra- (Fol. 47.)
tament te maeken , fullen de voorfchreven goede- band , behoudelijk dat den ordinarifen tijd om te apren volgen de naefte erfgenamen, in directe of colpel erenreformeren
,
of revideren , niet fy overftrelaterale linien.
ken , maer aengaende de vonniflen gegeven wefende
7. Dat reciproquelijk de Konink wederommefal
by default of contumatie aen d' een of d'ander zijde
III. Deel II. Stuk.
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Het twintichfte Boek ,
getegens de abfenten, fullen de gecondemneerde
en
a&ien
hunne
in
worden
greert
gereinte
en
hoort
relivevan
e
exeeptien, ten minden onder benefici
merite.
ii. Dat alle exheredatien , giften, difpofitien, donatien int er vivos aut caufa mortis , gefchiet uyt
haét van de religie, of uyt faken van defe troublen,
en gedurende de felve, fullen van beyde zijden gehouden welen voor gecaffeert, te niete gedaen en
van egeender weerden. En alle fuccefiien ab inteftato gevallen binnen den voorfchreven tijd , lullen volgen de naefte en wettige erfgenamen.
13. En allo de kooplieden, borgers , ingefetenen
en andere begrepen wefende in dit tra&aet, geinterefleert fouden mogen worden, fo verre die van
Holland , Zeland en andere Provintien en fteden
van dek Nederlanden continuerende d'oorloge tegens
zijne Majefteyt, fouden willen confifqueren > de goederen, fchepen, koopmanfchappen , penningen , actiën , crediten en achterftellen , toekomende dien
van Antwerpen en andere hier boven geroert : zijne Hoogheid belooft fo wanneer fy met henlieden
komen te traderen , dat fy procureren fal dat 't felve fal
wefen fonder achterdeel van dien van Antwerpen
voorfchreven , en op conditie dat fy betaelt en voldaen fullen worden van alle 't gene men hen wettelijk fchuldig wefen fal , en dat fy fullen hebben
reititutie van de voorfchreven hunne goeden en koopmanfchappen.

fende neutrael, of ftaende onder het gebod van zijne Majefteyt, onbekommert en vryelijk mogen pafferen, wederom keeren , hunnen handel drijven en
traffiqueren in de voorfchreven landen van de onderdanigheid van zijne Majefteyt : en difponeren van
hunnen goederen , roerende en onroerende , fo fy
beft bevinden fullen te behoren, of de felve doen
regeren, ontfangen en adminiftreren door alfo danige als fy daer toe fullen willen ftellen , en ook daer
wederkeeren en hunne domicilie en woningen hernemen ,fonder gehouden te zijn daer toe andere
provifie te verwerven 3 dan dit tegenwoordig accoort.
1 9. De felve liberteyt en vryheid geeft men ook aen
de Schippers van der voorfchreven ftad, indien daer
eenige zijn die hun met hun eygen fchepen willen vertrekken: Ten ware dat zijne Hoogheyt begeerde
haer met de felve fchepen te dienen , in welken gevalle fydie fal mogen aenveerden , mits betalende den
prijs, volgende de jufte eftimatie , die daer van gedaen
fal worden.
20. Aengaende de gene die hun fullen willen vertrekken inde Provintien of fteden ( noch ter tijd
niet gereconcilieert wefende ) om aldaer order te
ftellen op hunne faken, fullen mogen weder keeren
binnen den termijn van fes maenden na datum van
dit traófcaet, om te komen wonen in de Provintien
en fteden van de onderdanigheid van zijner Majefteyt ,of in neutrale plaetfen , alwaer fy fullen genieten de voorfz vryheid van te palieren , repafieren,
handelen en traffiqueren , en van allen het vorder effecl: van dittra&aet, gelijk de bovengenoemde, fonder ander confent of paipoort.
21. Voorts op de remonftrantie by de voornoemde van Antwerpen gedaen , dat fy om de fchulden
en laften van der voorfchreven ftad , fubject zijn dagelijks bekommert en gearrefteert te worden, zijne Hoogheid van henlieden tijd te geven van hen
te mogen ontlaften , acqueteren , confenteert dat hunne perfonen of goeden niet fullen gearrefteert of bekommert worden om de voorfchreven fchulden en
laften , gedurende den termijn van een geheel jaer.
Om daerentuffchen te beramen en adviferen by wat
middelen fy fullen mogen geholpen en gefoulageert
wefen.
22. En foo 't gants redelijken is dat de gebroken en
afgeworpen kerken van de voorfchreven ftad wederom opgemaekt worden , op dat defe eeuwige fchande niet enblijve voor de ogen van alle de wereld , de
Magiftraet, Raed en leden der felver ftad fullen onderlinge handelen, om te beramen eenen goeden en bequamen voet diemen hier in fal mogen houden ter minfte quetfe vande voorfchreven ftad.
23. Dat de gene die hen fullen willen vertrekken
lanks de riviere, fullen tot hunnen relijkenkofte geaccommodeert worden, van Schepen, om daer mede hunne perfonen, huyfgefinnen en meublen te tranfporteren,
mits ftellende fuffifante cautie en borchtocht voor het
wederkeren van de fchippers en fchepen diefè alfo fullen voeren en conduiferen.

14. Nopende 't Ruk van der munte , alfo hoognodig is, tot voordeel van de ftad en van der koopmans handel , daer in eenigen goeden regel en ordre
te {tellen, zijne Hoogheid, fo wanneer men fal wefen veraccordeert en daer toe ledig , fal met advijs
van de Staten van Braband en participatie van de Magiftraet en principale kooplieden, daer op nemen eenen
voet tot minften quetfe van het land , en meeften profijt en onderftant van den onderdanen. En daerentnfTchen fullen in de voorgenoemde ftad loop hebben
alle foorten van goude en filvere munten die tegenwoordelijk aldaer gankbaer zijn, fonder die te mogen
verhogen.
15. En ten eynde den koopmans handel wederom
mach in zijn geheel geftelt worden, fullen alle bruggen ,havenen en paflagien geopent en bevrijt worden : mits betalende de rechten en tollen zijner Majelteyt , en den vaflalen refpe&ivelijk toebehorende.
16. En hoewel zijne Hoogheid grotelijks foude
begeeren, dat alle impoften , lettingen en andere laften gedurende defe oorloge opgeftelt, mochten geweert en afgefet worder. tot verlichtinge van de
goede gemeynte , om den felven middel te geven
om te refpireren en hunnen afem te verhalen , is
niettemin te vreden dat tot betalinge van harefchulden , obligatien , affignatien , renten en penfioenen , de
felve impoften, fettingen, en laften fullen worden
gecontinueert , met conditie nochtans , dat de voorfchreven betalinge niet fal gefchieden aen den genen
die vyanden fullen wefen, of de oorloge continueren
tegens zijne Majefteyt, Provintien en fteden van zijDat de niet
gevangen
van d'een
en d'ander
zijde ontvan
ne onderdanigheid.
hen24.ranfoen
overkomen
wefende
, fullen
1 7- Dat alle hare privilegiën fo generale als parti- flaekt worden, mits betalende hunne koften, uytgeculiere, van de welke fy voor defe beroerten weste- fondert den Heere van Tilligny , aen den welken zijne Hoogheid niet mach roeren. Maer wel fal fy haer
lijken genoten hebben , hen fullen punófcuelijken onderhouden ,en geobferveert worden om die felve ruf- emptoyeren en alle goet officie doen nefFens zijne Matelijk envredelijktegebruyken, gelijk fy voor de feljefteyt, om zijn verloflinge, gelijk genoeg kennelijk is
dat
zijne
Hoogheid gedaen heeft voor den Heere van
ve troublen gedaen ^hebben.
18. Dat een yegelijk van de voorfchreven bor- La Noue, zijnen vader.
gers en inwoonders , 't fy dat fy in dienfte en eede
25. Dat mits 't gene des voorfchreven is die van
van de voorfchreven ftad zijn of niet , die na het fluy ten Antwerpen fullen promptelijk alle hare artillerye,
vandittradaet hen fullen willen vertrekken , om hen- amonitie, fchepen van oorloge der ftad toekomende,
re woonplaetfen te veranderen , of om andere refpe ftellen in handen van zijne Hoogheid , die haer reeten , fullen 't felfde vryelijk mogen doen t'allen tijden folveert te komen in de felve ftad , en aldaer te ftelalfthun
goet dunken fal, te water en te lande , en dat
len wacht van twee duyfent foldaten voetvolk, en
met hunne vrouwen,kinderen,huyfgefinnen en alle roe- twee benden peerden , die gelogeert fullen worden
rende goederen , fo koopmanfchappen als andere, fon- ten minften ongerief van de borgeren. Belovende zijne
der dat den felven daer in eenigletfel gedaen fal voor- Hoogheid,fo verre die van Holland en Zeland hen verden,or dat hen ook van node fal wefen , derhalven paf- f eenigen, en ftellen onder de gehoorfaemheid van zijne
pooit te hebben. En fullen de gene die hen ver- Majefteyt, dat de felve ftad niet fal befwaert worden
trekken fullen in eenige provintien en plaetfen „ we nochjefteyt
niet:
met Cafteel > noch met garnifoen : maer ingevalle
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niet: Alfo de voorfz ftad foudeeen frontier-ftad blij- 2ünttoecpen / alöinbe flcrftten en pfcetfen öaec tm
venfal
, alfdan met participatie en adveuvan deMagi- tiem/en febepen ban oorloge bjefenoc/ 3ijnöe m bes
ftraet, en andere die gewoonlijk zijn tot fuiken faken flaöss en anbeie Ijaeu btenfïe/ geacco?Ueert en toegelaten befe naboigenbe articulen*
geroepen te worden , adviferen op de middelen, om defelve ftad te verfekeren tegens de aenflagen en praftijr . Eerft dat alle Hoofden, Colonellen, Capiteynen,
ken vanden vy and.
Lieutenan
ten , Officieren en alle andere volk van oorEn belangende het volk van oorloge wefende binnen
den lande van Braband , fo haeft de gelegentheid deiloge ,in 't algemeyn en elk van haer in 't byfonder, van
faken fulks fal toelaten 5 fullen die van Antwerpen met wat natie en qualiteyt die wefen mogen , fo wel te voet
als te peerde, ter zee, rivieren en te lande, vrymoedig
der daed bemerken, dat zijne Hoogheid 't voorfchreven Krijfchvolk niet is houdende om de onderfaten te mogen vertrekken , behoudens lijf en leven , met haer
befwaren en verdrukken , maer wel om te vechten en gevolgen, Cornetten en open vendelen , paerden, en
te recouvreren het wettig patrimonie van zijner Ma- al haer toebehoren , en allerleyc wapenen en munitie
van oorloge hen toebehorende, met trompetten, pijjefteyt.
26. En ten leften , hoewel zijne Hoogheid genoeg
pen ,trommelen , niet ftekend'e noch flaende , en met
gefondeert foude wefen , op de voorfchreven ftad te uy tgedane lonten , met al haer bagagie t'fcheep zijnde,
willen verhalen een goed deel van de onkoften , diemen vrouwen, kinders, en dienaers tegenwoordig en niet
gedurende defen aenflag gedoocht heeft , des niettemin tegenwoordig > met alle haer goederen in 't gemeyn en
om te betonen dat fy niet begeerde de bederffenifle der nietuytgefondert.
2. Tot welken eynde haer gegeven fal worden verfelver, is te vreden dat fy allenelijkbetaledefomme
van vier hondert duyfent guldens , om daer mede eenig fekerde geleyde, fo wel 't voetvolk als bootfgefellen,
contentement te geven aen de foldaten , na dien fy een zeevolk en andere te water , om haer in de armade tot
fo langen en fwaren leger gehouden hebben , tot be- Lillo te begeven, en van daer na Bergen op Zoom ,
talinge van welke fomme, hen gegeven fal worden en mede de ruyterye te lande tot Bergen, doende niettemin verfekeringe voor het te rugge fenden van de
eenen redelijken termijn tot hunne meefte commofchepen
en wagenen die haer gegeven fullen werden.
diteyt.
3. Dat niemant van 't volk van Oorloge fal mogen
27. En fo verre aengaet den Heere van Sinte Alde- onderfocht,
nochte eenige bekommeringeaengedaen
gonde, nademael hy perfifteert te willen blijven vol- worden, om dat eenige der fel ver dandeeene,dande
gende de felfde zijde: Men verftaet dat hy fal beloven andere zijde fouden mogen gedient hebben, noch om
en fweren van egene wapenen tegens den Konink te
andere faken, hoe de felve fouden mogen gedragen binnen den tijd van een jaer na datum van dit gene
noemt werden.
tradtaet.
4. Dat alle gevangenen , fo wel aen d'eene als d 'an18. Alle welke pun&en en articulen zijn gefloten,
dere zijde,fullen los en vry gelaten werden/onder rantveraccordeert en getekent ge weeft-, fo wel by zijne foen te betalen , uytgenomen de gegane koften , uytHoogheid , als by de voorgenoemde gedeputeerde. genomen ook die van haer rantfoenaccoortgemaekt
Belovende zijne voorfchreven Hoogheid , defelve te hebben, die fulleri'bok vry en los wefen , wanneer fy
doen advoyeren j ratificeren , en approberen by opene het accoort voldaen hebben. En fo vele aengaet den
brieven onder het eygen handteken en groten zegel Heere van Tel igny, zijn Hoogheid kan daer niet van
van zijne Majefteyt, binnen vier maenden van defen feggen noch in doen, voor en al eer zijne Majefteid
dach af.
daer van ordre geeft.
Gedaen te Beveren den 1 7. dach van Augufto, 158$.
5. Dat alle Capiteynen, Officierenen foldaten van
Rt. Ondertekent aldus :
't voornoemde Krijchfvolk , fo wel vreemdelingen als
naturelen, de welke door fiekten , wonden, enqua^LEX^iNDER.
lijlt te paffe te zijn , den groten hoop niet fouden mogen volgen , fullen de Weldaet delcs accoorts mede
Daer onder ftont noch gefchreven :
mogen genieten , om te mogen vertrekken , fo haeft

die gefont fullen welen.
6. Zijn voornoemde Hoogheid laet ook toe, dat
Ondertekent
alle degene die dadelijk de wapenen ter neder willen
FERRErKEN. leggen , en haer in hare huyfen willen vertrekken , om
aldaerte leven onder degehoorfaemheidvan den Konink 't
, felve liber en vry mogen doen , fonder datmen
die
immermeer fal mogen onderfoeken van voorAntvan
ftad
der
van
naem
den
in
en
autorifatie
By
(Pol. 46.)
gefchiede cf gepaffeerde faken of dingen. Gedaen
werpen.
tot Beveren den feftienden dag van Augufto 1585.
Philip x de Marnix.
en was ondertekent ^dlsxander ; leger ftont ter ordonnantie van zijne Hoogheid : en was ondertekent,
Jan de Schoonhoven.
Matthias van Lannoy.
Le Vaffeur.
Cornelis Preunen.
Philips de Lantmeter*
IWfotèbefebeertpeïiooöftab epntelp boo?<0ö*
Hans de Weert.
bes geöengeniffe in be Jjomnft ban ^pangteng
*/lert Boudeivijns.
gebielb gecaebt/ en fjeeft met Den iMnce banaat*
ma moeten obetbomen en accojbeten : maec al£
Jean Godin.
Jan Rademakcr.
be #?ince ban ftarma baec na betftcirtt benupt*
Herman va» Dedenborch*
tectfen noob baec in be felbe bias geltomen / ett
Ter ordinantie van zijner Hoogheid ,

batmen in futften <tab fo lange öaööe bonnen bet*
bojgen öonben bet gefoefe botter; toas ban feo2en
en bictualie / itf öp Daeu ban boben maten ber>
toonbect getoecuV en fo ös* bat te b02enbaööegc*
bieten/ fp fonoen fobanihen goebeneneerlpenac*
cootf mogelp niet berbregen Ijebben/ fo be i|eeu ban Silbeaonöe fufrineeroe / boel) men fteeftet
Balthafar de MoucheroH , in plaetfe van Louis
niet bonnen bertfaen/be;
boo2 't eerfte)
alfo (immers
Malepart.
bJijle
men
meenoeoatfe
bet
toelfo lange fouoebeOben
Henri\vanErp.
Itonnenfjonben/ tot batmen bep^oebe ban öetomfet
DierikvanOs.
gebaen Ijaööe / Km toe be p?eparatien en boften
genoeg geOaen en alles geueet toaov met baflebo^
mtm
3&e pointe ban $anna fjeeft ooit met be getoepte pe
bat bet goet effect gef02teect fouöeDebben/ geiSXL» teetbe ban beloof oen/ Colonellen/ Capitepncn/ Ujft gefept is»
!
Sojioïf5t» ©fTictccen en bolft ban <G>o?logefo binnen betfabban
<DaeeöS boo? bet tebenen ban Det accoo:t na^
mart». UI. Deel. II Stuk.
nle»tt*
5?ff 3
1
Jan
Garin.
Guillam
de Merode.
Andries Hejfels.
Megank.
^/Idriatn Eardoul.
Gillis Sautijn.
Willem van Schooien.
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aiDaecte nemen: met oen toetften ïjp Oemooh bei';
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ijcut naging/ altf of Op ïjem alDaec niet toel en na
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ban siittUKïüen/ DegeeïDe ïjp Datfe ïjenoojDeelDaet
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Den ïjeüuen/ niet tbnjfelenDe of fp fcuDcn bebtnOen
Dat Ijp alles1 geDaeu ïjaDDe Dat mogeüjït enmenfcï>
en tot $ijnberge'
tot <f3oDe$ eete
te Doen/ tebdepben/
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maec alfo lip Die gelemeenten
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moeten toijften/en ten minjten toefien Dat De goeDe Dut;
geruebanDe ftaD mocDtegeconfeibecrttoerben/Daer;
in ïjpöem alfo geD>agenöabDe/ Dat ïjp niet alleen ge^
nenonDanfc of Uectoijt/ maec ooft groten bannen lof
mepnDe ingelept te Öebben / alfo alle onpartijDige
i$ec!)tei*ö fouDen oo&eelen : fo beeltoatf Daec af Dat
immers? eencn pegelijfcen metter DaeD fbuDe nonnen
öenternen Dat Ijp ban 3ijn eerfte pjopooft en boostemen ban 43oDe£ eece en 35M Ueplig töoo2b te bo?Decen/
geenfins afgetoeften fcrja$ / alfo ï)p in eeutoigïjeib Daec
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^p Oceft ooit aai Den^abeban^oDenlotenfelben Dage/ namentlijft Den bijftïjienDen muguftt gefcD^eben/ befennabolgcnbenfyief.
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Welgeboren Grave , Genadige Heere , het is my bo%em ban , ven maten en van herten feerleetdatikinalfulkenonjfeiriK ai* geluk ben gekomen , dat alle mijne vorige moeyten, aröegonDe beyden truuwe, fo ik mijn leven lank den Vaderlande
^'^"gu met uyterfte vlijt bewefen hebbe, op eene ftonde alfo
tyofjenlo. ^s verloren en dermaten verdwenen , dat in plaetfe van
lof en dank (foik billijk verhoopt hadde) groten ondanklafteringe
,
en nafpreken moetbegaen , niet door
mijr.e fcbuld , maer alleen dat die luydengemey nelijk
van alle tiaden en aenflagen na den uy tgank , en niet na
de waerheid en na haren rechten grond oordeelen.
't Welk fich in delen onfen krijchsloop weldikmael en
inronderheid ten dage des ongeluks, op den dijk van
Cauwenfteyn ontfangen , feeroogenfchijnlijk heeft laten aenlien, Maer dat de gemeynte en dat volk fo onrecht oordeelt, neemt my geen groot wonder , dan ten
heeft my niet wey mg verdroten te fien dat u genade felve en andere goede heeren en vrunden een bedenken op
my nemen , daerom dat ik na allen uy terften vlijt en bewefen trouwe , ten leften den genen fo die fterkftegeweeft zijn, hebbe moeten wijken , en dearmeborgevyefo my van God bevolen en van den menfehen vertrout is tot deuyterfte verderfFeniflè > en tot de flachtinge van de Spaenfe furie niet hebbe willen varen laten,
maer de faken fulkerwijfebeleyt hebbe, datfyfonder
oproer , mutinatie en bloetftortinge fulke en fo redelijke conditien van de vyand bekomen hebben , als fy immermeer in fuiken gelegentheid , billijklijk hadden
konnen verhopen : een ftad fegge ik , daer niet een foldaet in was : daer ik fo voor hooft erkent worde , dat ik
naulijksalle mijne meeftersen gebiedende Heeren hadde konnen tellen : daer een yegelijkdedewathemwel
geviel', daer ganfchelijk gene middel was, noch om de
foldaten , noch de bootfgefellen in difcipline te houden :
daer de borgeis alleen met enkele foetigheid waren te
bewegen : daermeu met alle machten autoritey t fo men
te wegekonde brengen, niet inde tien of twaelf hondet t arme bedelaers ter deuren «y t heeft konnen wijfen:
daer fo wey nig voorraet van geld en alderley proviandenwas tebekomen : daer alle dage, ja fchierallefton
de, «o de goeae ordre niet gedaen hadde, eene muyte-l
rye te verwachten ftont: Infumma, daer alle dingen

den ot

mach gerekent worden : want u Genade kan noch wel
gedenken wat ik defelve tot Dambrugge gefeyt, en
wat hy daer op my voor antwoorde gegeven heeft.
En ik ben noch der felver meyninge, indien het mogelijk ware eenen tamelijke religions- vrede voor Holland en Zeland te bekomen , datmen den felven met
beyden armen foude aengrijpen , en defes jammerlijken krijchs eens een eynde maken. Want het kan in
mijn hooft niet komen, dat wy met fulke eeneregieringe fonder hooft , fonder autoritey t , fonder gehooriaemheid , fonder ordre , en ook fonder middelen in 't
lange fullen harden konnen : en fo vele de verhoopte
ontlettinge van Antwerpen is aengaende, bidde ik u
Genade onderdienftlijk, fy wil in gedachtig zijn wat
defen voorleden winter, daer de vyand ganfeh fwak
was en van allen faken onverfien , tot meermalen , fo
door de Colonel Balfour , als door den Capiteyn Prop,
en mijne ey gen dienaren, ook door vlijtige en menichvuldige fchrijvensen ernftig aenhouden, ik hebbe gewaerichout en gepropheteert , daer door ook de vrome Heere van Tillignyin de gevankenifle geraekt is :
want daer ik merkte dat die fchone gelegentheid voor
by ging , de eene voor , en de andere na : dat de winter
voorleden was, den vyand in alle manieren gefterkt , en
van allerley nootdruft geaflifteert , van fchepen , bruggen, vlotten, veftingen, water-kabelen, en anderen
voorraet , fchier ten overvloet voorfien : dat de onfekerheid des noordweften wind met den vloed des waters inde fomer nachten over een komende, te verwachten was. En dat het fchoon na onfen wenfeh gevallen
ware , dat doch gants gene retraite voor handen was, CfoI. 470
en daer de fake miflukt hadde (gelijk alle krijchfhandelingen onfeker zijn) de ganfehearmade hadde moeten
om hals komen , en Holland en Zeland in merkelijken
pericule. Hoe (oude ik fo blind zijn geweeft, dat ik niet
foude hebben konnen oordeelen , datter genen vafteren
grond en fondament daer was , eene fulke ftad in uy terfte gevaer des eeuwigen verderfFeniflè te brengen :
voornemende dat wy uyt den fchrijven van die van
Holland en Zeland, en infgelijks uyt alle rapporten
der gener , fo fy na ons afgev eerdicht , onderricht werden ,dat fy ons te lande met ruyteren en knechten te
ontletten hadden voorgenomen, en daer toe verfochten
dat wy noch voor drie maenden de ftad wilden verlekeren.
Maer defe en allediergelijke faken wil ik tot onfe.
t'famenkomfte uytftellen, en defe mael u Genade alleen onderdienftlijk aenfeggen , dat ik even de felfdc
Philips ben, en blijven fal, die ik voor heen alle wege
geweeft ben, welke de eere Gods, de warachtigc religie, endes vaderlands welvaren even fbernfteüjk en
vierichlijk defenderen fal , als ik die te voren gedaen
hebbe , en fal ook u Genade tot allen onderdanigen
dienft mijn leven lank geneycht zijn. Maer dat ik defes
krijgs en aenfoekinge van vreemde Heeren en Potentaten moede ben , kan ik inder waerheid niet loehenen,
en foude derhalven gaerne tot den eynde des krijgs
willen raden. So ik wifte dat wy ten weynichften in
Holland en Zeland eenen religions-vrede konden bekomen, hoewel ik tot fuiken hogen fake my niet witfich genoech erkenne. Bevele die derhalven onfen Heete God , en den genen die het beter verftaen alsik.
Hierentuflchen nadien ik my in Zeland op Souburg
mijne te begeven , en daer felfs boer te worden (fo het
God gunnen wil) vaft voorgenomen hebbe , foude derhalven gaerne mijn huyfvrouwe en dochteren daer
heen fchikken , daer toe van den Prince van Parma een
paffepoort bekomen heb. So gelangt aen u Genade
mijn onderdienftig bidden, fy wille my daer toe gunftig en behulpelijk zijn , op dat de felve gene verhindernifte of fchade gefchiede •■: maer veel meer alle hulpe en
vorderinge. En alfo der voornaemfte borgeren van Antwerpen ingroten aental ook na Holland en Zeland met
haren goederen , vrouwen en kinderen wijken willen , u
Genade wil doch daer felve goede ordre ftellen , op dat
fy vry en onbefchadicht daer heen mogen komen. Deffel vige tegen u Genade met allen vlijtfgen dienfte te
verfchulden , fullen dè felve goede luyden altijd bereyt
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iijn. tJ Genade wil ook ordre ftellen en bevel geven ,Waer de overige foldaten , fo van hier trekken
{uilen 3 fich te begeven hebben. Daer op u Genaden genadige antwoord verwachtende, wil ik defelve mijnen onderdanigen dienft doen aenbieden , en bidden
God Almachtig , dat hy u Genade in lankdurige gefontheid fparen wil , datum tot Beveren den 15. Augufti
1585. Onderftont, u Genade onderdanigen dienaer,
en was ondertekent , P.vanMamix: d'opfchrift was,
Den Welgeboren Grave en Genadigen Heere , Grave
Philips van Hohenlo, Baenreheer tot Hangenberch ,

Imaet öem toefen aen be &mm <®enetael/ foöeef*
IIjp aibaec fijne orafcOulötnöe gebaen / en i$ daet na in
fijne beerlijftöciD ban^oubnrgberttoftften/ altoaec
tjp öem boo?t£ ftitlc geöouDen beeft/ tot Dat öp Daet
na tot HtepDen met Dettooon genomen iov Jjebbeftttó
berftregen eenici) iaetltjöötvactemcnt/ mtbbelertijö
iö Ï)P ooft hi? öen ^2inte .ïBaurits ban kaffan ge^
fctipht in berfcljepöcn fijne pavticuIiecefaRen/ en in
't^inobom ban
.
lyMc goebgebon*
ben alfjiec mebu bp©rangïen
te boegen gift
een ban fijne
bacben/
trie Ijp nopende be falie ban atnttoetpen gefcljjebm
Deeft aen De ^eete $dolf ban iBeetftetfte fijnen nebe /
in Detoelfte bp feet toeet fci)Jijft en bifcouceett op De fa*
fte en gelegentljeiD Defet oo2logen / Dcfe b^ief öeeftmen
ooft tm bejlen nietgeinterp^eteert/ foDatbenljaette
meet tegen ftem ontflefteni.^ 3£enboo2f5b?ïef toaö
UipDenDeal^bolgt

©an Defe D?ieben toerden bele toppen gefonDen/ fo
den Die ban De ïïaDe ban ^tate tot öpttecljt / aen De
Staten ban ^ollanö en öpttecljt/ atéelDet^/ neffeng ö?t frfuijben ban den #?inte flEaurit^ ban ,#af;
fau/ en töade ban <§tate tot jiBtöttclbiiig tosfcnöe /
jtötfjbenbe batfe uvt öe iBifiïbe ban De i^eete ban
Mijn Heere mijn nevc, ikgelovedatgyalréderult^'^batt
^Stnte SClbegonDe toel ftonDen betfïaen ben ftaet bet verftaen
hebben de particulariteyten van 't overgaen j£n ^[Ec!
(tab Slnttoerpen/ Ijet toaS toel gtotelijfttebeftlagen der ftad Antwerpen; en hoe daer na mijne benijders aTbeaonDe
bat De faften albaet fo be?tetoatenberlopen/ bat De beflaen hebbende door valfchecalumnienmy te blame- "n een
fclbe goeDe (tab epnDeüjft in'gbpanbtfbanDcnöaDDe ren, en mijn eer te fchenden , info groten credijt ge- ^e"^*
moeten betballen/ toat groter betitel fiflfeS foube toe* komen zijn by deHeeren die aldaer in de regeringe zijn, ifS"
fen boo? ben geDelen babetlanDe toaö te beDucbten Dat datmen aen my opentlijk gefchreven heelt datmenmy fte ban btit
men fjaeft fonbe getoact toetDen / De$ niet te min aU in de geünieerde Provinciën niet fal toelaten. Ikheb-24,^"f
ft! men alle neetftigöeiDenfo?cljbulDigöetDmofiaen; be verlcheyden klagten gedaen aen mijn Heeren de Sta -W * W«
tocnDeit om te Detoaren en tebeöouDenDatö?n«0O3 ten van Zeland , maer dat alles heeft my geen voordeel
notft in öanDen gelaten öaDDe/ enDatfe beeftonben gedaen. In dier voegen dat ik gedelibereeït ben uyt het
bat be bnanb on eenige plaetfen ban Rolland en ëpu land te vertrekken en gaen foeken mijn fortuyne , my
tecötfpri aenflatö öaDDe/ omDcfelbemetgetoeldof begevende daer henen het God lal believen my teftue-

beöenbigöeib te obeuballen/ fo öeöbenfebefelbebaet
ban toel toillen toaetfcöoutoen / om op alletf fobanige
goeDe 02b?e te (lellen/ Datbe0bpanDgguaeDboo?ne;
men en alle bo^Dete f toatigfteben becöoet mogten
too>ben. <&efe fcieben toaten gedateett ben 17*^11gufti 1585. SünbecemaefetenbaefopbetfcDePbenbif'
toutfen en tntetpjeteetben ben biief aen ben 43tabe
ban l^oöenlo ten quaetften/ en DefÉDulbigDen öem
IBatbie feet.
ban ^elanö öebben bendeere ban -^ibegonde
ban 'Ze* boo?^®ie
anttooo?D gefetyeben / batfe 51 jn €. nocö be 5(jne
lanbüe
i&Tban^1 rtcöcn aHKKC ü tomen/ omöetguadegetucöte
iMaunu bat albaet ban öem ging/ Dat bpfobe?te eenige toottgonöe men bp öaet begeetben te ftomen / befelbe fouDen (jen
toootó?'
aaiflenacm
^«totflt eenige
te toefen//
nebben ge* öoo?
trien mentoefsn.
Ijem onberöowt
fcFjeen te
te öect
betoosbeelen
ftöiebrn. mact öp öaDDe feet ftatDe pattpen / Die alle $ijne baben ten guaetften toaren intetp?etetcnDe/ enftoetoel
ÖP fjjne Ö»P$b:outoe enftinDetenebentoelinèelanb
font/ baetfe niet feet toelftom toaten/ fo bolgbeöp

rca, hebbende in defe gelegentheid alhier vertoeft na
de komfte van mijn fone , door dien ik verlange dat hy
van jonks af de fortune van fijn vader mede deelachtig
mach wefen, en in 't paflèren die landen fien daer wy
aenkomen , welke die ook ter wereld mogen wefen ,
fo uwen fone hem verfelfchapt , hy fal my wellekom
welen en een gelijke fortune beproeven. Om wederom
tot de fake te komen, ik hebbe bevonden nodich
te zijn tot confervatie van mijn eere en reputatie ,
ten minften aen eerlijke en difcrete perfbnen eenich
gefchrift uyt te geven, in 't welke den ftaec en difpolitie van de ftad Antwerpen , van der tijd af dat wy
daer mede hebben beginnen te handelen, genoechin
't particulier en leer kortelijk verhaeltis. Ten eynde
dat een yder klaerlijk mach fien , hoe ik
my gecomporteert hebbe, en of ik fchande of eere en dank
verdiene. Ik hebbe niet willen onderlaten u £. een
copye te fenden, ten eynde fo fy u E. behaget, ingevalle gy zijt bevindende , dat ik my wel en na behoren gedragen hebbe (want fo veel als belangt de waer-

tetftont niet/ ittaet beftlaegde Öemfêet/ fdpljbende 1een
heid befchermer
van 'c verhael,
daermijn
van eere
kan ik
verfekerengy
zijt van
en ureputatie
, u E.
bele
bjieben
aen
b'eene
en
b'anbete
ban
fjjrie
goebe
verfekerende
voor
de
relle
,
dat
de
tegenheden
my niet
b^ienben ban bet ongeïijft Dat ÖP meenDe Dat öem aenöebaen \3Ktitt/ 9p fcljjeef ooft aen Den ^eete <0cabe fullen veranderen , nochte oyt ontrekken het vaite verban ï^oöenlo/ tnbe Staten ban ^elanb/ begetenbe
trouwen, 'twelk ik hebbe in mijnen God en Vader ,
öem te putge te ftellen tegen alle fijne befcDuiDigetgf/ door fijnen Sone Jefum Chriituna.Ik ben bedroeft te fien
ban ten bo?detDe ftem niet/ ?ijne benijDetö IjaDDen dat ik genootfaekt beu te gaen dolen buy ten 's lands,
fuift ttebit bp Die ban De tegetinge / Datmen opentlijft berooft van mijn vrouwe , kinderen en alle domefeft^eef batmen Dem in bebeteenieftbep^obintiennict ftijke gemak, felfs van jaren afgaende en die wel
fbuDe toelaten/ fulftjtf Dat öp geDclibeteett toa$f tipt eenige rulle van doen foude hebben , fo dat ik alleen
riet lanD te bettteftften/ Ijoetoel öp baet na ban tefó? geprotefteert hebben van op een ander te vertrekken.
Maer ik kan u E. in der waerheid betuygen , dat den
Jutie betanbetDe en tegen betbob in 't lanb nuam / om ellendigen ftaet van ons arm vaderland my leer nodigt ,
ftem te bctanttooo?ben. lp fcljieef een apologie of
JjetamtooojDinge/ Die Ijp liet Dniftften/ enfontDaet veel meer als mijn particuliere fortune , des te meer
eenige in 't lanb aen fnne goebe beftenbe en b?ienben/ door dien ik dat met raed noch daed kan byftaen , en
baet in betftalcnbe ben ftaet en DifpofitiebanbeflaD overmits ik aen d'andere zijde in mijn exempel als in eeban lünttoetpen/ ban ben tijbaf bat ftp baecmebe nen klaren fpiegelfie, dat de gene die fitten aen 't roer
gaDDe beginnen te banDelen> (cegen befelbe apologie van 't fchipinditverfchrikkelijketempeeft, hun laten
i$ een anttoooibe geftl)2eben/ Daet in bele faftenop werpen en ftellen in de ongenade van de winden der
een anDetmanieteberftaelttoetDén/ ooftöecfteenen acnklagten en eygen paiïïen,fonder aen de reden plaetfe
biemen noembe <6oDeftop De IBaflétbaö / ^eigneut te geven,fo dat het eyndelijk niet anders als in alle quaet
be laiBattöe/ bele tot acfttetbeel ban ben ©eere ban kan vervaren en daer uyt ontftaen. Want fuik een ma^Sinte ^IbegonDe üp gefcljjifte aen Den <0tabe ban
niere van procederen , animeert gemenelijk tegen hen >
fËeuttfobecgegeben / en Denfelben feet befcliulDicljt/ fulks dat fy hier door alreets vele vyanden hebben , en
alg Dat öp/ i)tm
foube<0enecael
nebben in perijkel gekomen , dat fy alle haer macht tot des vagebiagen
gelijftnietDe na
felbebeïjoren
ooft aenin be't felbe
Staten
derlands bederf en ondergank fouden mogen aenwenm ^elanb betftlaett öabbe : Docljbc l|eete ban ^inte den. Wy hebben de voorgaende exempelen daer van
mibegonbe Deefit ftcö ebentoel onbefcljjoomt en bzp- gefien , waer door wy volgens dien voorleggen eenige
moebicö in Eelanb begeben/ enbetoijlcbieban^e* toelacchinge der fortune , laten wy ons beroep niet
lönb öem niet toilben Doten in fijn ontfcöulbinge/ maken van alledc wereld te offenferen en op lichtveerIII* Deel. II. Stuk.
diE°
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Het twintichfte Boek ,

di^eenydele fufpicien raenichmael fondamenten bou- vyand die wakker is in de voorvallende gelegentheden
, ftout in 't aenvallen , onverwinnelijk
\v?n van orote vyantfchappen. Voor het tegen woor- waer te nemen
dies het ichijnt dat ons quaed gekomen is tot een eewi- in arbeyt, voorfichtig in raedplegingen , enveerdich
oekrake, waer uvt het goede of quade beleyt grote in 't effectueren. Nochtans is hy van d'andere zijde wel
confequentie met 'fich brengen fal , en foude de laetfte ;fo verftandich en beraden,dat hy de fwarigheden en pewel kracht konnen geven. Sietdaer waer- .'riculen des oorlogs overweecht , felfsineenlanddatfo
uytkomfte
men zijn verltand en krachten moet aenwenden. ïfterk en daer fo weynich avantagie is voor de Krijgsom
(Foi.48.) Ik wilde wel datinen exempel nam aen de ftad Antwer- !lieden. Hy neemt ook fijn oogmerk op het kley n propen, en andere die in defe extremiteyten vervallen zijn, \fijt dat hem en tijn meefter daer uyt kan voortkomen,
en niet onderlaten hebben eenig middel ter behoudenif- 1aengeiien in eeniger manieren na de luns vak , hy niet
fe dienende , van de refte of overblijfselen, behalven dit ! heert te verwachren als het verlies en bederf van zijn
't welk hing aen de difcretie en goedertierenheid des eygen patrimonie. Sietdaer om welke oor fake ik ach te
overwinners., dewelke, fo hy hadde willen volgen de datmen feer lichtelijk het perijkel foade konnen vlievoetftappen van zijn predeceffeurs , en felfs vele andere, ! den , fo men gelegentheid konde krijgen om dat met
die hare vi&orien ten meeftendeel met bloed en bannif- eeren te doen. Overlegt dit derhalven by u felven , bid^
fementen vermengt hebben , en dies niet tegenftaende de ik u E. gy eerft apart of in'tbyfonder, en daer na
den naem van goedertierenheid en beleeftheid by de met de vrienden te weten de verftandichfte en frdichfte,
nakomelingen behouden. Ik vreefe dat het gene noch I welk het bequaemfte fchijnt te wefen. Wantomtefegovergebleven is , met groter moey ten bewaert fal wor- i gen , als hetinderwaerheidis, wy zijn in alle di gen
den. Het is wel waer dat den haet tegen de religie ook Iminder als onfen vyand , d'autoriteyt is by hem geheel
ten uy terften feer ontfteken is en by na meerder als oy t en vaft > en onderfteunt met den tijtel eenes grootmachte voren , 't welk een grote getuy genifle van de gram- tigen Koninks. d'Onfe niet alleen di ijvei.de tuflchen de
fchap Godes , en een van de grootfte ellenden is. Maer vloeden des gemenen volks , maer by na alle niet te beDe Krijgs-Overften feer verfchillende , de
ondertuilchen, ik denk fomwijlen (fo veel als mybe-'duyden.
langt) dat fo men afleyde alle paflien, entoegink met middelen gants niet gelijk, defoldateningetal, ervavoorfichtigheid en moderatie, mogelijk foude men dat rentheid, dapperheid en in gelegentheid van ftrijden
konnen remedieren, ten minften ten deele, een goet waer te nemen, ganfchelijknietuytmuntende. Het is
woord breekt menigmael grote gramfchap , en de tijd wel waer dat wy de gelegentheid des lands te bate hebveriacht alle dingen. Maer men moet het eene of het ;ben : Maer den tijd van Duc d'Alba heeft genoech uytandere uytkiefen wel ter fake dienende, het fy hoe gewefen, dat de gelegentheid de oorlogfe exploicten
'twilmen moet. de totale ruynebeyde van 't vaderland : niet verhindert, felfs in 't hartje van de winter. En wanen de religie vermijden, of door wapenen of door ac- jneer ik in der waerheid overlegge de occafien die hem
eoort. Is men gerefokeert tot de wapenen , men moet! den cours van fijn voorfpoet fouden mogen breken, ik
voorwaer een andere voet houden, alfmen tot noch toe 1 kan die niet komen te fien , als alleen feer weynige hogedaen heeft, men moet gehoorfamen en fichftellen pe, die ons voor het tegenwoordige is overblijvende.
onder een hooft, welk eebiet met autoiiteyt. Men fal jWant aen des vyands zijde hebt gy gehad de wreetmo^ten waken en dat vlijtichlijk , als het ti|d is en dat 'hied van de Velt-overften , dehovaerdigheidderaenleyders , den moetwil der foldaten, de opgeblafentheid
verey ft wort , en het niet op 't uyterfte laten aenkomen, van die natie , alle te famen de maet verre te boven
onder hope > datmen yemant fal vinden , diemen de kat
op de fchenen wei pen fal , om hem voor het volk ten gaende , de exempelen daer van gefchiet tot Rotterdam ,Naerrien , Haerlem en andere plaetfen noch in
toon te (tellen. So men van fin is te accorderen, 't welk
men naderhant noch fal moeten verfoeken wanneer het verfe memorie zijnde. Aen onfe zijde hebt gy gehad in
falftaer. aen de goedertierenheid des overwinners, on 't hooft grote autoriteyt , fingulier verftand , wonderdertufichen bekenne ik dat ik feer bekommert foude
bare beleeftheid, uytnemende lijdfaemheid , en on*ijn in mijn advijs refolutelijk uyt te fpreken. Maer na
vergelijkelijke oprechtigheid , d' welk het gemet e volk
fachtelijk koft handelen, deKrijgs-liedencarefiêren,
dat ik fie den Prince nu genegen te zijn, fo men t'eniger de harten der Capiteynen winnen , weerdige perfonen
tijd eenige reden of billijkheid fal mogen verhopen, dat
is van hem of van de perfoon , die komen mach om het in fijnen dienlt employeren , de avantagien en defavangouvernement aldaer te aenveerden. De fwaricheden tagien , voordeden en achterdeelen van de plaetfen en
waer mede men in Hifpanienbefwaertis, zijn my wel gelegentheden onderfcheyden en veerdelijk oordelen
bekent » maer by aldien fy overwinners worden, fo ful- waer de faute by toequam Onder 't volk hebt gy gehad grote verantwoordinge over de voorleden , verlen die ongelijk veel groter en mogelijk door geen middriet aen de tegenwoordige , en hope tot de toekomendel konnen geremedieeit werden , daer men tegenwoordig foude konnen trachten om die te vermijden,
de faken , gróten y ver tot de vryheid > grote liefde en
men foude hope geven om van vele periculen fo van affectie tot haren ouden Gouverneur , en daer na was
d'eene als van d'andere zijde bevrijt te wefen. Doch het dulcc billum inexpcrtis , (datis, de oorlog is foet
daer is grote fwarigheid gelegen in het gemene volk in voor de gene diefe niet hebben beproeft) hedenfdaechs
devoir en ftantvaltigheid itaende te houden , fo men de- is het alles contrarie en verkeert : Want aen hare zijde ,
fe deur eens opent en hun hope geeft tot den vrede. Ik de exempelen van beleeftheit noch verfch betoont aen
bemerke dat feer wel, en derhalven moetmen wijfelijk, de geconquefteerde fteden verblinden de ogen. De
met goede aenmerkinge en beleyt daer mede te werk courtoifie en difcretie des Velt-overften tegen een yegegaen. Doch daer zijn doorgaens grote inconvenienten lijk maekt de harten t'hemwaerts genegen, deftrenen fwaricheden in gelegen. En het laet hem aenfien , gigheid in krijgs-difcipline die hy onder fijn foldaten ondatmen van defe zijde daer in wel foude konnen voorderhout, neemt wech alle fufpitie en miftrouwen van
fien met wel beleyde autoriteyt en wakkerheid. Wy een yegelijk aen onfè zijde. Ik weet niet dat wyeen
hebben gedurende de Hollandfe oorlogen gefien , dat Hooft of Veltheer, dat de Gouverneurs eenige fchahet twee of drie maelverfocht is fonder effect te forte- duwe van autoriteyt over hare foldaten en krijgs- volk
ren, fonder nochtans daer door te fien, datdeaffairen hebben , dat 'er eenige
gelijkeniffe van onderdanigheid
tenverderve liepen. Want alfmen de fteenklip ontdek- by 't volk plaetfè heeft , eenige voetftappen of merktekenen van yver tot de religie of vry heid , de oorloge
te ,fo draeyde men aenftonts de cours van het fchip na
een andere (treek. Maer men hadde een goeden en wij- is hun eenen fchrik, onbehoorlijkerufteenvermaek,
de traffijke en particulier profijt is hen eenich doel- wit ,
, die 't roer in de
handkracht
vaft hielt
, en dedaerder
feylen en
wiltlentepiloot
accommoderen
na de
des winds,
in verandering van ftaet leyt alle haer hope , en onnu geen fodanig is. Ik denke niet, dat by aldien men dertufTchen is daer niemant diedefchouderenbietom
de kabel eens loslaetgaen, de fel ve daer na wederom den val te (tutten. Hoewel ik noch niet en wete wat
fal konnen tot lig trekken fonder dat het onweer in een hope Monfieur Ie Conté Maurice van hem geeft , maer
oogenblijk tiids het fchip niet omwerpt. Siet daerom ik vreefe dat de faute vanervarentheidhemgeitadich
welke oorfaek defen raed fwarigheid in hem heeft,
fijne krachten fal verflappen, felfs in 't midden van fo
nochtaffe moetmen refolutie nemen. Want het is feker grote
defavantagien : en van de Engelfen , by aldien fy
dat gyluyden aldaer alle den laft van d'oorloge op u we meefters zijn , fo fult gy verandering van volk hebben ,
fcbouderen draecht, gyluyden hebt te doen met een
by aldien fy 't. niet en zijn., fo is 't weynich tot voordeel
ftrek-
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ne macht en deucht, dewelke
nochtans bevinden
{trekkende. Wy hebben een eenich poindt, 't welk menichmael door hem betoont te wy
zijn
, tot welvaert en
ons dient voor een vaften en feer heyligen anker , dat
behouden
iffè
der
zijner,
en
ongelijk veel meer als
is , dat God den Heer zijne kerken bewaren fal voor het
dek die wy nu van hem verwachten. Want God is
onweder dat d'felvefoude mogen beftormen, ikhoude dat ook voor gewis : maer de queftie is door wat voorwaer fo machtich, om de herten der Princen
middel het mach wefen dat hyfe wil oeffenen onder het tot medelijden tegen hunne onderdanen te bewegen ,
jok vandienftbaerheid en vervolginge.Het mach wefen en hun te doen accorderen en doen 't gene fy daer
dat hyfe wil verftroyen door de vier hoeken des we- te voren niet in haer gedachten hadden gehad, als is
relds ,en den kandelaer wegnemen van de gene die de- vi&orie of overwinninge te geven aen de gene die fonder eenige blijkelijke middelen en fonder fpeciael bejfelve niet weerdig zijn , de kerke Godes is niet gebonvel
of openbaringe de oorloge aennemen tegen grootden aen fekere plaetfen, refidentie-ftoelen , fy isCamachtige
Koningen en Potentaten , felfs doet hy dat
tholijk , dat is te feggen algemeen , geen Alexandrijnlè , niet Roomfe noch Nederlandfe , de exempelen van menichmael ordinaerlijk. Want in deganfchehiftorie
Afien, vanEgypten, van Griekenland , envanAfrij- van den voorleden eeuwen fult gy ontallijke exemke behoren ons te doen beven onder de machtige hand
pelen vinden van 't eene , en met groter moeyten fult
des Heeren. Gaet na Siloch en fiet hoe ik daer huys gy daer een of twee vinden van 't andere. Jacob ontmoetende fijnbroeder , fteunde alleenlijk op defèn {taf,
gehouden hebbe , feyt hy ,- en zijn Apoftel , fo hy
en
bevont
hem
feer wel. Sendende daer na fijn kinderen
zijn eygen of natuerele takken (of volk) niet gefbaert heeft 5 fo fiet wel toe dat hy u ook niet onge- in Egypten , en gaf hyfe geen andere wapenen meipaert late. Siet daer waerom men fich niet moet
de als defe; zijne nakomelingen aldaer in flaverny wefende en gevoelende de hand des Heeren uytgerekt,
verlaten op 't misbruyk der woorden van de kerke
des Koninks en der Egyptenaren te drades Heeren , of van de kinderen Abrahams , 't geflag- om degen harten
bewegen
, dan tot liefde , dan tot haet , nu
en
te Ifraëls, want God kan uytftenen Abrahams kinderen verwekken , en niemant als de uytverkorenen zijn tot wreetheid, nu tot medelijden, eens om hun op
voor het faed gerekent , fo is dan mijn ad vijs dat wy ons een ander te verdragen , dan weer om hun daer te houden. En (ey lieve) door wat middel zijn de Ifraëliten
verootmoedigen onder de hand des Heeren , dat wy
zijn woord ondervragen, dat wyvlijtelijk betrachten behouden geweeft voor den Konink Nabuchodonofor, en daer na van de Koningen van PerfTen , en na't gene hy tot ons is fprekende , en rijpelijk overwegen maels van den Konink Alexander, en eyndelijk van
de middelen die hy ons is gevende. Maer dat wy voor
al wel toefien dat wy hem niet temteren. Ikwetewel Pompeus en de Romeynen : door middel van wapenen ?ter contrarie heeft de volfiandigheid der wapedat hy niet verbonden is aen middelen : maer fo veel ifnen hun altoos in flavernye en ellende , en eyndelijk
fer van dat zijn eeuwige wijmeid , die de uytkomften
Jerufale
m in een totale ruyne en deftrudtie, doen verder faken geordineert heeft na de fcheppinge der wevallen, degedenkeniflèdesheylichdomsuytgewifcht,
reld ,al met een de middelen en tweede oorfaken gefchikt heeft. Hy wil niet getemteert zijn, en gy weet en het volk (als het ftof in de lucht) door alle de vier
ook dat het niet billijk is dat hy verbonden foude zijn hoeken des werelds verftroyt: en daer toe (trekt het ,
Propheten ons fo menichmael ernftelijk vert'onfen welgevalle miraculen te doen. Het wort van dat de manen
om te verwachten in hope en fedigheid , en
ons niet goet gevonden dat onfe partyen hem aen die
nootwendigheid willen verbinden , als daer queftie is den geeffel Godes voor by te laten gaen , fonder ons
van de leere , die immediate aen zijn mond hanget , en veel te reppen. Maer hoe ? verwijfe ik dan t'enemael dd
wilden wy dat doen in politijke faken , de welke hy wapenen .■> ook dat en behaegt God niet. Want ik
door een wonderbare wijmeid , als met een ketting aen weet dat het wettelijk beroep , de gerechtigheid der
de tweede oorfaken heeft gehecht , om geley t te wor- faken , en de nootwendigheid om te befchermen het
den door den raed, voorfichtigheid , en difpofitie zij- gene God felfs ons in bewaringe heeft gegeven , die
ner creaturen. Laten wy den regel betrachten , die den heylich en aengenaem kan maken , en felfs fonder
defêlve oorfaek en verfelfchapt konnen zijn met een
fone Godes in 't Euangelie voorfchrijft , en geeft aen de
gene die de oorloge aenneemt tegen zijn gebuur. Waer gelukkige uytkomfte. Maer ik legget in confideradoor hy God den middel niet beneemt om aen de fwak- ratie fo verre de experientie of ervarentheid ons niet
Ca partye de overwinninge te verlenen. Maer hy toont dat wy met de grootfte vrucht den wech van
toont klaerli jk alle 't gene d'ervarentheid van alle eeu- 't accoort konnen beproeven, en dat God de Heer,
wen leert , ik fegge dit by maniere van difcours. Want de harten der gener , die nu verhart zijn om ons te bederven, vermurwen fal, gy fult mogen feggen datmen kan my tegenwerpen de onvermijdelijke nootwenmen
alreets
verfcheydenmael heeft belöcht , maer te
deals
is
digheid des oorlogs , nademael fy niet anders
fenfive , en dewelke men niet af kan leggen fonder met vergeefs , ik weet het wel , en ik felfs , fie dat de
een te verraden de fake en eere Godes, die ons bo- grootfte foetigheid en goedertierenheid , die men geven alle faken ter wereld gerecommandeert moet we- bruykt in alle accoorden , is altijds verfelfchapt met
fen , en wechnemen alle andere refpe&en of infichten , een voornemen om met 'er tijd t'enemael uyt te roeyen de religie en den waren dienft Godes, fuiksalsdie
nademael wy met 'er oge fien de exceffive bitterheid ons in fijn H. woord bevolen wort, en dat meer is,
om
zijnde
ontfteken
als
,
der vyanden zijnes woords
dat ganfchelijk uyt te roeyen, fluytendeogenenoren men maekt hedenfdaechs meer zijn profeffie van na
voor alle reden en aenfprake , en willende met het uy t- geen aenfprake te willen horen als oyt te voren. Ik fegge onder de gemeente- Maer ondeituflchen fie ik mede
terfte geweld deGoddelijke (oracles) verborgentheden,
dat
wy de wapenen fo menichwerven te vergeefs beonderwertraditien
de menfchehjke ordinantien en
proeft hebben , en dat de oorlog meer verhart , de kenpen. Siet daer waerom men met de uyterfte ftantvaftigheid in de oorloge moet volherden, en na fuik een niffè des Heeren en ware Godvruchtigheid meer vermindert en uytgeblufcht wordet, fonder dewelke ik
uytkomfte wachten , als het God believen fal te verlenen. Nademael de keur en difpofitie buyten onfe 't ganfche bederf en flavernye onfes vaderlands voor
macht is. Voorwaer dat is een wichtige overlegginge ogen fie : en nochtans wil men evenwel op nieus de
vol van diepe aenmerkingen en fwaerwichtigheid na wapenen beproeven en hopen tegens hope, en temijn verftand. Maer wijders om daerenboven den gens alle apparentie, waerom datmen als dan ook
grontbodem van defe materie nader by te fonderen niet van nieus foude konnen beproeven het fucces
of te peylen , fo laet ons befien of defe tegenftellin- van een generael accoort , en hopen , dat God de harge geen replike onderworpen is, want als ik het oge
ten vermurwen fal , en doen 't gene dat hy tot defer
werp op de oneyndelijke verfcheydenheid der mid- tijd toe noyt gedaen heeft. Voorwaer na dat wy ondelen ,die God in zijne macht heeft , om zijn kerke te
tallijke mael te vergeefs met de wapenen hebben aengeconferveren, felfs in 't midden van Babyion, endathy ley t , fo konnen wy ook wel vier of vi jf mael den middel tot den vrede befoeken , miffchien fal het te vergeefs
de herten der Koningen in zijne handen gefloten hout ,
om die te ftueren en te drayen gelijk Was , derwaerts wefen , en miffchien fal daer grote vrucht uyt ontftaen ,
het hem belieft. Ik denk fomwijlen datmen foude konby aldien het niet komt tot fuik een effedfc , als
nen verwondert zijn , overmits wy in onfe handelingen en
wy verwachten , fo kan het komen dat God ons een
alen aenflagen by na ons betonen te twijfelen aen defe zij- ander toeftuurt, die wy niet verhoopt hadden, bydien
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dien \vy ons van de nootwendigheid onfes oorlogs foeken te ontlaften, fo fal die fo veel groter zijn en de fake fo veel rechtveerdiger en meerbegunftigt. En het
kan komen dat God de harten van eenige andere Prineen beweecht , die met ons medelijden krijgen , en of
door wapenen of door tuflehen-fpreken onfe fake by
en van 't begin desweder hand nemen. Alle oorlog
rélts af, hebben eens een eynde genomen , of door
of door acpartye
van d'eene
den onderg
ankn ,van eene van
onderg
den de
n na van
te wachte
Om ank
coort.
de partyen , het ftaet te vrefen dat die van onfe zijde
vallen foude. Want het Lam, ons hooft is een goede
kriigs-held door de deugt hjnes geeftes , en de fpere zijnes woords. Maer hy voert geen materiale wapenen
e , om die op defe wereld in 't werk te (tellen.
ter
contrarie het Beeft dat de oorloge voert tegen het
Terooiioc
Lam en de heyligen, en in defe wereld door de wapenen overwint, en hem wentelt in 't bloed der martelaren. Het accoord wil altijd niet lukken , na datmen dat
al fchoon twee , drie , of viermael heeft befocht. De naburige (alsVrankrijk) hebben ons datbetoont, enons
nt, het hartje of binnenfte onfes lands,
ingewa
eygen
dient ons tot een proeve. De exempelen van alle natiën
en ouderdommen getuygen 't felfde. Maer ten laetften
als de apofteun rijp geworden is , als dan is 't dat fy
moet barllen. Maer men fal wederom tegen my mogen
feggen, datmen al te grote vreefe heeft voor inconvenienten van dees onderhandelingen van 't accoort. Ik
beken het , en voorwaer fy ftaen feer te vreefen : Maer
daerenboven moet een wijs man alfo wel overleggen de
irconvenienten van d'ene zijde als van d'andere,en in de
een van dè twee aenmerken en overwegen , datter meer
apparentie is van remedie en heyl , fo men door de wapenen hoopt de verwinninge te krijgen , de vryheid en
de wetten des vaderlands te befchermen , de religie te
maintineren , de kerken te bewaren voor verdrukkinge
en overlaft. In de name Godes laet ons een refölutie
nemen tot de wapenen , maer laet ons die met goet verftand gebruyken > en onfe handen en voeten felfs te
werk ftellen. Maer ten tegendeele, by aldien de wapenen ons dagelijks doen afnemen , fo de wapenen ons
vaderland het jok der vremdelingen onderwerpen , fo
de wapenen alle wetten en oude policieaffchaftèn, de
kerken Godes verbreken, alle Godvruchtigheid en religie dempen , alle gedenkeniffe van 't woord Godes
verdelgen, en eyndelijk ons namaelsd'een voord'ander na fullen doen vervallen in de handen onfes vyands.
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Want het is ongelijk veel beter te handelen van de verfbeninge van alk de fteden in 't gemeen als van het
overgeven van een ftad in 't particulier. Maer het ftaet
te vreefen dat fo men fpreekt van verdrag , en het gemene volk die wind eens in de neus krijcht, ment'enemael het fpoor van de oorloge verhefen fal , en gedwongen zijn van boven neder te vallen in de afgrond des verderft > fonder wederom daer uyt te konnen geraken. Voorwaer ik gelovedattet fo is, maer
het is feker, dat dit gevaer uyt niet anders is voortkomende ,als uyt het gebrek van autoriteyt. Maer wel
aen dan 5 kanmen dit niet remedieren ? (in 't voor by
gaen ) hoe fal dat van nu voortaen konnen gefchieden ,
par avontuur, wanneermen meer fchade en verlies geleden fal hebben, doch ikgelove dat daer in voorfien
kan worden: maer hoe foude dat in zijn werk gaen?
Men kan dat tegen woordichlijk met minder moeyten
remedieren, alfmen oyt nadelen fal konnen doen. Ik
hebbe altoos gedacht en het daer voor gehouden , dat
fo wanneer de Gouverneurs en de gene die geftelt zijn
over de handelinge en beftier der faken, den breydel
ftrak gefpannen hielden , en niet leden dat het een yeder geoorloft foude zijn van den vrede te fpreeken ,
maer dat fy defe autoriteyt aen fich behielden, fyalfdan
den middel
hebbente, houden
om het roer
van 'tfich
fchip
in hunder
machtfouden
en beftier
, fonder
te
laten wechdragen van de onftuymige watergolven der
gemeente. Siet daer waerom ik in defe ftad van meyningeben geweeftde gene uyt de ftad te verjagen die
van verdrach fpraken , en feer nau te doen onderhou- fFo1- j°)
den dat niemand in zijn particulier daer van foude reppen: maer ondertuffchen houde ik het daer voor, dat
de Magiftraet en Vroetfchap hier over hun meyninge moeften feggen, en fy alleen met goed beleyt en
alle voorfichtigheid de fake helpen regeren. En alfo
is het toegekomen , dat de Magiftraet na 't verlies
vanden
dijk, fiende 't gebrek van
vivresen Couwenfteynfen
middelen, daer in
wy waren, is voor eerfl
met openen monde den handel met grote veranderinge
overwogen , en uy tgeftelt tot een maend na die tijd na
d'expiratie , van welke fomtijts de onderhandelinge
aenge vangen wiert, 't welk ons in 't accoort tot groot
voordeel heeft geftrekt. Maer de faute foude daer geweeft zijn, fo wy de felve niet eer hadden geproponeert , als wanneer wy fo arm waren van middelen en
leeftochten, dat den vy and ons foude gedwongen hebben ,de conditien te aenveerden , die hy ons foude
hebben willen voorleggen. By aldien wy daer te voren , eer wy de fortune van den ftrijd beproefden, daer
van gefproken hadden, mogelijk fouden wy een gunftiger accoord en gelukkiger uytkkomfte gehad hebben.
Siet daer waerom ik achte dat ons exempel kanftrekken tot onderwijfinge over alles , wy moeten overwegen wat onfe fchouderen niet konnen verdragen ,
en watfe vermogen, quid ferre recufet, quid vakant
htimeri , en de handelingen verfelfchappen met voorfichtigheid endifcretie , fonder fich te feer aen de opinien des gemeynen volks te verbinden, hoewel mijn
intentie niet is in eeniger manieren , om u E. raed te
geven , want dat foude Iaetdunkenheyt en vermetelheid wefen. Maer vallende op dit propooft, hebbe ik
dit wel difcourerende pro £? contra aen u E. willen
fchrijven , in dier voegen gelijk het my menichmael in
mijn gedachten voor komt. Ik wilde wel dat ik mijn
vaderland mocht dienen , of met raed, of met der daed,
of in vrede, of in oorloge. Maer nademael mijnongeluk dat niet toe laet, iois my dateentrooft, dat ik
mijne gedachten mach ontlaften en uytftorten inden
boefem van een mijnen vriend , den welken ik houde
voor kloek en verftandig, en een yveraertotde ware

Waerom nemen wy geen regartop 't gene, dat meer
apparentie heeft om ons te konnen conferveren. Wy
weten door de ervarentheid dat als wy alle onfe krachten gefamentlijk by een gevoegt , als wy een hooft hadden , en als onfe middelen noch in haer geheel waren,
het nochtans gebeurt is , en heeft moeten wefen dat de
voornaemllefteden, d'een na d'ander in accoort getreden zijn , in dier voegen dat fo veel fteden daer waren ,
fo veel particuliere accoorden met hen gemaektzijn:
Wy weten dat defe particuliere accoorden zijn een peft
en verderf des lands , en ondertufichen konnen wy de
particuliere accoorden niet beletten, en wy willen
geen openinge doen tot eenich generael accoort , maer
zijn als betovert en ingenomen van defe opinie datmen
moet wachten na 'tlaetfte uur of ogenblik, en nimmermeer van accoort fpreken , uytgenomen alfmen niet
langer of meer kan. Dat is de oorfaeke , waer door
onfen handel fich bevint niet geleyt door de reden ,
maer ter neder (onder de Voet) geworpen door enkele
paffien en door de nootwendigheid. Voorwaer als het
met ons op 'tuyterfte gekomen is, dan is het niet mogen. Want altoos den
verkrij
conditi
gelijk goedeeen
overwinner
lt, en
weten^te
voorfte
die nu al gereetis
ten ftrijde, vreeft fomtijds het perijkel en hoort na religie , en de welvaert van 't vaderland. So hier in
verdrach. Siet daer waerom het hooch tijd is te ac- eenige faken aenmerkens weerdig is , fo kont gy
corderen, alsde partyen noch machtich zijn ten ftrij- die mede delen aen difcrete vrienden , foniet, werde, want na dat d'eene in 'tvoetfant geworpen is en
pende mijn miflive op 't vuur fal die difputatiegeeynhem de voet des anderen op de keel ftaet , fo is 't geen dicht wefen. Ondertuffchen over al daer ik wefen lal,
tijd meer van verdrach : maer van verootmoedinge. fult gy hebben een waren vriend , goeden bloetmaeg,
Ik rade dan niet datmen in accoord trede: maer by al- en geaffeélioneerden dienaer, dewelke hetregartis,
dien men fiet dat eyndelijk d'eene ftad voor d'ander na waer door ik myfeer affeébueufelijk recommanderenminge,
gedwongen fal wefen te accorderen. Ik ben van ad- de in u E. goede gratie, God biddende dat hy wilnevijs datmen tegen dit dodelijk vergift antidote, of menu,
tegen tenijn inneemt , en begint als het hooch tijd is. ' Mijn Heere mijn nevein zijn H. hoede en befcher-
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minge, binnen Antwerpen defen vierentwir.tichften
;dach Oftobris Anno 1585. lager ftont gefchreven ge'heel de uwe en wel geaffe&io neerden neve en volmaekten vriend om u E. dienft te doen , en was ondertekent Pb- da Marnix , end'opfchrift wa* , A Monfieur
Monfieur de Meetkerke , mijn goeden neve.

m mtt
5ÈS ben fencf aen ben <0rabe ban ^obenlo quaïijh
jan^iiite5Ctntecp2Cteert/ befen is nocb bcel nualijner gcnoJ£2?e|mn
en cm bat
be toaerïjcib
/ fo
$atma
Den föaeö temetfeggen
ben tip geleert
jerpa^ beeft ge&eeft/
joojtwan uan een generalen b?ebe tcbanbelen/ niet oo?baep
J{eM" f -lijft nocï) goeb foube gebjeefnijn/ taant be lanben
IS
aI cn*ci:
öc tfabernpe
foubegetooj;
öcfr
ben
ge&eetï/
fo fijnenbei*raeb^pangiaerben
gebolcljt babbe
bsn/ baer ban f? nu nocQ bcbJijt $ijn/ €>ob bebbe
lof/ ïpe'sel in gelobe 't feite bp öem ter goeber meningeten bowftelt
te 31bier
jn / geujn
ooft alfo
't fclbegenomen
bp De Sta-en
ban ben lanbe
na ooh
berftaen tè: Cben^el té lp baer nafonber ©afpooit ban bic ban 'Z elanö / in Eelanb genomen / ge^
ïp top beröaelt öebben/ eenige maenbenbaematé
fnn fèupöbjontce tot^oubourcboberleben/ 'ttaeln
(fclpijft fyv aen eenen sijnen goeben toicnb / bp BSifftbe ban ben 4. 3Cp?ili*86. baer in bpbemgroffeuja
benlaegt
ober begetoeten
fane bantoert)
'tberlietfbanSCrtttoerpen
bat
bent fulftö
öemïjetalbcrftoaerfte
t*rup£ en fmertcgetoccfttë ban allen/ niettemin fept
tjp/ in \)Mt geleect mp in fijnen (te toeten <0o=
betf) Ijanben/ en in fijnen baberlynenlöille ober te c^
ben / berttiacbtenbe met gebult en lanhmoebicijHeitx bat bem geliebe mp ook ban befen banb bes
fonöigcn litbaem^ te ontbinben en be b?urtjt -fijn*
bet belofteniffen / baer & 00 ben toaebtenbe / te boen
genieten / öiec-en-tufTcOen tjebbe in (fept ïjp) boo?genomen mu met be gemcene fane niet beel te bemoepen / enbertoaebten toat be goebige <0obfai ïmU
ïengeben/ etc,
3$p babbe ooft te boren acnben%ere$!bnacn ban
bec itëijle ^2efibent ban ben =^obc ban ^llanbgefcljjeben ben naboigenben b:ief in 't Satijn/ bietop
ïjict in 't buptg mebe bpgeboedjt ïjebbe :

Ier faken t'enemael uy troey t en te gronde keert , doch
gylieden liet beft hoe uwe faken ftaen. En fo die voortaen op geen anderen voet werden gevoert, als tot noch
toe is gefchiet , fo is mijn gevoelen datmen een anderen
wech moet ingaen. Ik hebbe daer van wijtlopiger gefchreven aen de Heere Meetkerken , defelve, fo hy daer
tegenwoordig is, fal metuE.foikdenke, dieMillïve
wel communiceren. Ik bid u E. gedenkt dat het nu niet
alleen' om onfe, maeromChnftifaketedoenis. Ik in
ballingfchap trekkende (want ik hebbe voorgenomen
my , ik weet niet waer na Duytfland of Polen te begeven) fal van verre de ellenden mijnes vaderlands droevi*
aenfehouwen.
Het met
valt daed
my feer
dat Ikik hebbé
't felve
met raed noch
machmoeyelijk
allifteren.
hier feer gearbeyt by den Prince van Parmaén de gene
die by hem in eenigeautoriteyt zijn , dat fy eenige religions vryheid , ten minften in Holland en Zeland wiltoelaten, daer
niet Konink
t'enemaeldaereentoeafkeer
nen den
te hebben
, mitsvandatfyden
wilde fchever-

ftaen , van Welkers wille fy noch niet fekers hebben : En
wat den Prince van Parma belooft , dat vertrouwe ik
hem wel vattelijk toe , dat hy dat volkomentlijk fal houden. De geeftelijke blijven al 't oude, en haten die van
de religie als de peft. Van haer voornemen ftaet niet
goets of fedichs te verwachten : derhalven ik agte datmen daer al watuytdrukkelijkin moetvoorfien. Nufo
verre alle gedachten tot den vredemakinge verworpen
zi jnde3 de fake alleen met de wapenen wort uytgevoei t>
fo fal ik den goeden God bidden , dat hy ons goedertierentlijk wil verlenen dat tot behoudeniile van fijn kerk
is (trekkende : wat my belangt ik fie dat wy met de wapenen niet vorderen. Gyluyden lalt daer op denken :
10 ik ergens in eenig voordeel kan doen , fal alle occafien Wel waernemen. Vaert wel , en laet u oude liefde
te mywaerts niet varen , en weeft verfekert dat van mijne liefde en afte&ie t'uwaerts noch niet is afgegaen : dat
ik mede de oeffeninge der Godvruchtigheid en ware religie meer betrachte als te voren : want daer toe arbeydè ik, dat de wereld my enikdewereldgekruyciget
fy , óp dat niet ik , maer Chriftus in my leve. Hier mede op nieus den Heere bevolen, uyt Antwerpen, defen ï5 • O&obris 1585. ondertekent uwen
fh. Marnixiur.
Den Edelen en voortreffelijken Heere Adriaen van
i
der Mijlen, Prefident van den Hove van Holland in
'sGravenhage.
<©e belegcrnirte boo: ?lnttoerpen nocb ccfcuren-^eöcatie

be / is be söiMbë ban €gmont tic fo lange op 't ljup£ £?" f*
Ik fende u E. een kort verhael der Antwerpfe fa- te aammehen^ gebangen baooegefetcn/ tegen ben l0Jg^tr„
,ianken, ten tijde als ons de uyterfte nood heeft gedwon- l^eeie ban %k l^oue/ iiic oen op 'tCafleel baiuegenben
pliow'n* gen met den vyand in verdrag te treden. Ik hadde voor- Ilimb02Cö lanae gebangen'babbene^eejï/ lo^gela'gtfrföa«
in 't licht te geven , wel ten/ botb ïjeeft ben l^eetebanlla^ouefeeronrcbe'113^0^'
aengaende denietdochter
, dies
be / aen
tai
p? ft* genomen
etende dat
de waerheid,
des tijds , van felfs bjne en onnetoone con^ttien mceten acngaen/ fou=
\p toö nomen/ toam[)oetodu?bmminbevgua=
iteTiiSc. wel foude boven komen: maeralsikfagdatdequaet- be
litept
bias a!*s ben <0rnbebnn€gmont: mactban
' vervoetheid
willigheid , enmijner
't calumnieren
of achtei
klappinge
vyanden noch
niet konde
ruftenen , meerber b2omiol)cib en groter en meerit btenfïen
en nu al eenige treffelijke mannen van autoritey t en aen- geöaen ïjaobe alöbenfelben/ foiöljpbcbtoongengefien , hen begoften te geloven , hebbe ik nodich bjcefl ben föoninn ban ^abarre te bojge te (tellen/
gevonden defe mijne ftilfwijgentheid te breeken, be goeberen bit ftp in peumofia Ijabbe leggenbe/
gene mijn efti-- en tot ïjonbect bnpfent gulben toaren beb^agenbe/
derbalven hebbe ik gefchreven, *tmijnen
dank uyt baer boo? te panbe fettenbe / bat bp tegen benUo^
me en reputatie my fchier tegen
den halfe heeft geperft. Seker verwondert zijnde o- ninft ban ^pangien nopttoeberomfoubeoojlogcncrt
ver het oordeel der Staten , die te gelijk met de Zeeufe nimmermeer be tóapenen aentrcïtfien/ anöerö ban
i>efluyten dat fy my daer niet fulïen laten komen. Ik booj fitnö fioninbtf / gelijh 31 jnö c9pperbeerü$ / erp2ef=
kan voorwaer niet bedenken wat ik hen te kort hebbe |fe latl en bebel/ litercnbübin i*s norbbozgegebleben
ged.aen , ten fy dat getrouwelijk haer voordeel foeken boo: %<n ^one/ be hertog Carel banitottringen/
geféyt wort hen te offenderen: Maer ik beveel God en ben ^ertoa ban «É5uife/ aen b'artber 3nbe Dteft
"Sen Heer dek fake, met vafter hope dat hy die voor %a ,^oue ooft moeten beloben bat bp niet fonbe 002=
my fal opnemen. OndertnlTchen ckage ik rouwe over logen tegen be tooójfi hertogen/ en beeft fijum
yn'ij.n vaderland, dat ik jammerlijk fie vergaen , en de jonbften fonc in gnfeUnge gelaten in 't bof beö hertogen ban 3lottrinaen/ niet ban een taer/ fo feer
" fondamenten der oprechte religie en wareGodvruchtoatf bp ontften om fijn grote erbnrentbeib en beuIk overlegge
zijn geleyt
tigjieid
waer ttanb in be fafte ber €>OJloge : be %rtogcn ban Hotniet beter geraden
of het ,'invallen.
felven,
dik wils 5bydiemyfo valt
de faken daer noch in een ongefchenden ftaet zijnde, tringen en ban <d5tüfe bebben ficï) in bcfi bo?cï)tog;
door eenich gevoechelijken middel te denken opeen te getteft/ op ftope bat fpfobanigen bakeren brijg^
scoort met den vyand : want ik fie dat alle de fte- belb op bare 3ijbe fouben mogen bieng:rt / of ten minden allenkske^s in fijne handen vallen , 't welk ik met ftn (bebJijlc fp toel merftten bat bploö gelaten fouöe
't uyterfte verderf onfesellendigen vaderlands agte ver- toerben) bent ban ben föoninb ban i^abarre / bebjcl^
mengt te wefen: men moet dan lijn uyterfte vlijt aen- bc bem ban fijnent toegen fo boocb in ^o?cl)tocf)te
wenden dat 'er een generale pacificatie werde gemaekt : babbe berobligeert/ aftoenbicb te maftm. <êzt \)ct
daer door de religie mag weiden geconferveert : nade- tractaet met tm ban Sinttoeroen bjas ge'fïoten/ fo
. niael defe by fondere accoorden der fteden , den ftaet al- babbe be ftoninu ban ^pangien/ ben %mt ban
JBtfpe

©acma
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Het twintichfte Boek ,

©efcjinte ©arma VUilïcn bereercn met De02b2ebattDengulDen
ma out» öiicfc/ ö'loeüt tjem ben elföen BugufttinDcfcfjanfe
fangt t)« ban Callo bp Den <*I5rabe Peter €cnft ban jfBanffelt/
oulöcu
ïïïDDer Der felber 02D2e met groter ceremoniën ï$ ober©UejS in gdebert/ Daer ober grote triiimnljc beDjeben iögetefcöanfe
De cereino*
tor Callo. toeeft en alle \\:t gefclint ïoö gefcïjoren/
gotiben
met
fcfjabot
een
on
opcntïijït
(tol. sr-J me» bieröen
lachen en flutoecl bdiangcn geöacn/ Daer ban ^c
incarnatie té gemaft.
JAERDICHT.

dat ik te klagen hebbe,
Spangien
jnaersdesKoninks
dewelke noch niet van
te vreden
zijnde, met et grote quaed

Die Prins
den Van
VLIes ParM
, a ontflng tot CaLLo 't gVLDaer bil den ConlnC Van HIfpanglen had geen
VerLIes.

^£t 00|*
öedoaii
ccii tl^ccce
beu
jtëoiie/
oDtc
be
fcanöelinge
ban ben
tëmresan

oeootiöe
torent*

35e boo?f3 Jfeere ban la^oue/ Daer ban topten
ftout berljae! fjemaeïu l)Mm/ Die geljonbett té ge;
toteeji boo2 een ban De erbarentïe/ b20omfte enber*
tlanöicöfte ncijgs-obertfe ban fnnen tijDe/ berjlaen
rjeööenöe Den Cïact en ntjt Diemen geto02penDaDDe op
Den Igeere ban ;§tnt ^IDegonbe / tg Daer ober beD'oeft
getoeejt/ gelijn ijp Daer ban fcfeijft aen bendeere De
ia
$2ee upt
<6eneben
Den Daer
^ectobus'
1586,Dannpt
(fo tft
meene/
Detoijle
ïjetgjacr
niet bpftaet/
DetbojDec ixwiii Derboo2f3iKiffibemeratmenbJel
Dat liet een Saer later i£al$i585.) lupbenbeonDer
flrtDeren alÖ bOlfJt: Ik foude u É. wel willen fpreken
van een particuliere fake, te weten: van den Heere
van vSinte Aldegonde, diemen feyt van de Hollanders
en E^gelfe te worden fufpecr, gehouden , ik ben
daer over bedroeft > want het is een perfoon , weerdich geemployeert te werden. Ik hebbe hem altoos gekent feèr yverich tot de religie en lijn vaderland, en
hy fa! deiè getuyehenifle dragen , dat hy is reyn
en onbelmet van herten en van handen: enbyaldien
dat anders ware ge weeft ik foude dat hebben komen te weten. Sijn exempel heeft my min leetwefen doen hebben over de belofte , die ik gedaen hebbe
van nimmermeer in u land de wapenen te dragen ,
want ik hebbe gedacht, dat nademael men niet heeft
ontfien den genen die in fo groten aenfien en autoriteyt geweeft is onder u volk, en niet qualijk
fijn devoir gedaen heeft , te lafteren en te deporteren : watmen dan my gedaen foude hebben , die
een vreemdeling ben , fo verre ik in den dienft
volbert hadde. Den Conful Terentius Varro , heeft
door lijn fchuld den Cannenfifen veltflach verloren ,
nochtans als hy weder te Romen quam, aenbiedende
de refte van fijn leven , om te employeren ten diende van fijn vaderlijke republijk, die nu in de uyterfte
nood vervallen was , is hy niet verworpen : maerveel
eer ontfangen , om de goede hope diemen van- hem
hadde Men kan den Heere van Sint Aldegonde niet
re la ft leggen , dat hy Antwerpen verloren 'heeft, hy
heeft 't overgegeven ten tijde als hy 't niet langer konde
behouden,
en al hadde ik fchoon aen der Staten zijde
geweeft met 12.000. man, fo foude ik die niet hebben
konnen outfetten en bevryen, want geilen hebbende
de krachtige defentien, dewelke de Spangiaerts gemaekt hadden, fo waren die, na mijn gevoelen, onwinnelijk: 'tgeneikfeggefpruytuytcompaflie,
de fodanige perfonen , die de landen vele dienften fienbeweien hebben, van haer eygen landftuyden verongeijkt worden:jk en
gehjkmen
vaderland
regoreufeli
moet
ftrafFen de
: foverraders
moetmen vandie't goede
Patriotten ook eeren, als hare ligte fauten te verdragen, en
malkanderen aen te porren tot weldoen. Hadde ik na
't overleveren van Antwerpen willen klagen over de gene van derftad, die mijn foon niet uyt de ge vankeniffe
geloft hadden, dewelke hen fo wel en getrouwelijk
gedient hadde , ik hadde dat konnen doen , en verfekere
u E. dat mijn Heere de Prince van Parma my feyde als
ik voor hem gebragt wierd, dat hy wel fes maenden
eer de Itad foude ingekregen hebben, by aldienmijn
foon ene niet fo vromelijk befchermt hadde , en gaen ondei tuiichen heen fonder datmenfe een eenige fugt hoort
geven , noentans heb ikfe altijd verontfchuldigt datfe al
voor my gedaen hadden , dat henluyden mogelijk was
,
daer beneyen dat ik wel geweten hebbe , datbyaldien
Jy ernfte hjk opditpoincl: hadden aengehouden, datmen
hem wel ontftagen foude hebben :
maer 't is over de die-
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datfe my doen verdragen hebben,tormenteren my noch
daerenboven ih den perfoon van mijn foon , den welken
een vreemdelink zijnde, fyluyden met weynig redens
grote quellagie aendeden, en in 't begin defesjaers,
wierpen fy hem in een fo vileynigen toren , dat hy daer
meenden te fterven. Ik hebbe hen op mijn Avoord toefegginge gedaen , en fy hebben tegen my haer wreedheid gecontinueert , 't wel k my heeft doen achten dat
het tractement, 't welk fy my hebben aengedaen om
dat ik aen uwe zijde gedient hadde, en overmits ik tot
defelve feer wel geaffe&ioneert was , een voorbeeld is
van 'tgenefydoenfullen, ingevallefy door geweld of
loofheid u lieden t'onderbrengen en overwinnen , en u
lieden in 't fel ve vertonende, 'tgeneby gevalle fal dienen om ulieden des te meer met uwe vrienden te doen
vereenigen , vooriichtig in 't gene gyluyden met
Spangiaerden fult hebben te verhandelen, enrefolutede
r
in uwe veldflagen en ftrijden, eyndelijkbehalvendat
gylieden u behelpt met menfchelijke middelen tot uwe
confervatie dienende , fo gelove ik dat uwe verloiïïnge
fal komen van de hand Godes , die meer meteenen flag
te wege fal brengen , als uwe fwaerden met i oocoo. en
uwe wonderbare oorloge fal voeren door wonderbare
middelen tot een gelukkige uytkomfte. Stelt dan uwe
hope op den felven , hem van ganfeher herten aenroepende, en gelijk het hem heeft belieft myayt het midden van veelderley doods noden te verloflen , fo fal hy
buyten twijfel u lieden ter bequamer tijd ook verloffen
van uwelankdurigeafRictlen.

$a Dat De rjeDeputeerDe Der ^>taD ^ntbjccpenm
giuiio boo2lcDen De eerjte repfe bp Den P2tnce ban
farma bjaren oetoceft/ om te onDertatlen of lp
niet fouDe tuillen berflaen tot eenen ceneralen b2eDe
met alle De bereenicfjDc ^cDerlanDfe P20bintten/
mitss toelatenDe eenige b2pf)eiD in De religie/ gelpt
ber^aelt i$/ fo liep Den roep ober al enboo?Debereenicöbe ^obinticn Dat Die ban $nttoerpen met
getrcDen / 't toelfe
in onDerïjanDeli
^arrna
nge toaren
berfïagentfje
eene generale
iD maente in alle Den
$2öbinticn/ en men Ijieit Die ftaDgenoecïjfaemboo?
berloren. <De Staten ban Den ianDe en ^obintie
ban ilptrecljt/ bjei IcttenDc op De faht/ Dat DeftaU
ban Bntuaerpen berlcrcn 5ijnDc/ alle D'oo2loge ge^
noegfamt fonDe ballen op Den grom ban ben IanDe
ban <öjclre en tintreent/ fjcObcn geDelibereerttefetv
Den Ijaren ?CDbocaet .flöeeftcr ftytiö f€in aen De^ta^
tenban^oïlanD/ om Defelbe aen te Dienen/ Datfe bjel
gerefolbecrt bjaren Ijet upterfie bnDe gemecne faïte op
te fetten / en Den bpanD giet Dooft te DieDen / maer fou^
Den boel bcgeeren te meten/ toat affijlentie fp ban Die
ba» ^OÜailD ftaDDcn te berbJacf)ten / Daer OpfpÖett
balt elijh fjaDöen te berlaten/ alfo fy alleen

De magt niet
ïjaDDen om fulhö alleen te mogen nptbocren» Ibt
boo2f5 i^eefïer Jploriö mn/ tot Dien epnDe in Den
i$age gefeomen 3»nDe/ (jceft aen De boo?fcö2eben
&mm ban ^oflanD frjn p2opofitie geDaen en ober*
gelebert
alssbolgt:Defe nabolgenDe öcmonjïranttc/ lupbenbe
Mijn Heeren , alfo de Staten van Uytrecht bevinden flemou*
dat den algemenen vyand van de geunieerdeNederland-fttantie
fe pro vinnen dagelijks meer en meer profpereerti in der ö"H?«oi»
voegen
dat hy nu genoech
geheel
, ook Bra- trectjt
gfg /aea
J,
band (Antwerpen
en Bergen
op Vlaenderen
Zoom uytgefondert)
onder fijn fubjecrie gebracht heeft, en dat hy tegen- ** *iaf!tt
woordelijk
de ftad
Antwerpen
fobenaut heeft , dat *™^c U
die door gebrek
vanvan
victualie
gedrongen
fal worden , fo
verre die kortelijk niet worde gefecoureert , haer te geven in handen van den voorfchreven vyai d , met den
welken fy airede begonft heeft te tra&eren , fulks
dat den vyand de voorfchreven ftad verovert hebbende ,langer in Braband niet hebben fal dat hem fal mogen wederftaen. En alfulks met alle zijne macht fal
komen op den lande van Gelder en Uytrecht. En alfo
in de landen van Gelder weynich Heden zijn die de magt
van den vyand lange fullcn konnen wederftaen, fo overmits fyniet genoeg geftrekt zijn , als door dien fy niet
genoegfaem van volk, proviande en ammonitie van oorloge zijn verlien , alfo dat te beforgen is fo verre de ftad
van Antwerpen (dat God verhoed ) verloren gaet , dat
eer
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yet lange de meefte fteden van de voorfz landen defpererende van de fake langer te mogen ftaende houden ,haer in handen van den vyand lullen begeven ,
en dat hy allo komen fal op de landen van UytrechtBemerkende ook de voorfz Staten dat den vyand de
voorfz landen van Brabanden Vlaenderen , en fo vele
fterke en wel gefortificeerde lieden onder gebracht

j <£><> platen ban £}0l!ar;ö ÜC& fa&C Üt COmmUlttttV
( tie gelept DcbÖcnÏJe/ ïjcDÜenöpöemargmebanöCfel-

Ibe remonfrraane öoen ftctlcn öefe IpoftiUe :

banöe

De Staten van Holland , gefien hebbende het inhouSfpjJCfït'lïC

den van dek remonftrantie , en genoort 't rapport van £"' w
haerluyder gedeputeerde die met deHeerenGecoramit- ^tatm
heeft , niet fo feer met geweld als door dien die niet ver- !teerden der Staten en ftad Uy trecht op 't inhouden van &an &ol*
fien zijn geweer! met genoechfame garnifoenen en pro- defen hebben gebefoigneeit , verklaren dat fy niet na- Ifln& °P öe
viande , in der voegen dat hy de grootfte en machtich- ; laten fullen op alle 't gene in defen begrepen is, behoor- }{,."njfc
fte lieden van de Nederlanden , geen volk in hebbende, ilijken te voorlien, en voornementlijk indien eenige öeci!.)eerm
daer mede fy uyt mogten vallen om den vyand fijn aen^- [apparentie ware , dat den vyand met fijn geweld hem in .Staten
flagen te beletten of hen te revi&ualieren , gedwongen !den quartiere van Uytrecht foude willen begeven , dèJ^Jfi^
beeft ook met weynich volks , by faute van victualie 'goede ftad en landen aldaer met behoorlijk garnifoenteocbrn.
haer in fijnen handen te geven, op fulke conditien als Jaffifteren , en hebben airede eenige uyt de haren gehem belieft heeft henluyden te gunnen : Hebben ons ■ committeert met volkomen laft en inftruétie die hen den
belall u E- aen te dienen: dat fyluydenfoin'tgenerae^eerften der aenflaende maend Augufti by de Heeren
alsallede fteden in 't particulier wel gerefolveert zijn jStaten van Uytrecht en Magiftraten der fel ver ftad fulhet uyterfte by de gemene faken op te letten, den vyand {len vinden , om abfolutelijken , fo wel op 't krijgsvolk
re verwachten en 't hooft te bieden, fo lange fy daer toe te voet en te paerde , die in tijde van nood aldaer fullen
magtof middel hebben fullen, dat fyluyden ook wel be- worden geleyt, en op de ordre van de betalinge van
rey t zijn haerluyder fteden te fterken , en fo binnen de dien : als ook op 't vorder inhouden van defen af te hanllad Uytrecht en andere fteden binnen den lande van ' delen , fulks den dienft van de lande en de gemene deUytrecht te ontfangen alfulke garnifoenen , als tot de- jfenlie vereyfehen fal. Gedaeil in den Hage den 16. Julij
fsnfie van defelve van node bevonden fal worden , om ' Anno 1585. onderftond ter ordonnantie van de Staten ,
allo te verwachten alfulken uytkomfte als God Almach- by my ondertekent ,
tig door fijn Genade believen fal te geven , dan alfo in
C. de Rechtere.
hare macht niet is noch haer fteden en andere plaetfen
alfo te fortificeren als den nood wel vereyfcht , en veel
<£>e ïgeerert Staten ban $)ollanö toag feer aen^
min de garnifoenen daer in van node te betalen , of onderhouden, noch ook defelve fteden van genoegfame geaaem öie öeucDöeluHe ca bjptoilltgeiwefentattcbp
provianden en amonitien te vooifien, alfo dat fy' lan- öie ban öpttedjt aen ïjacr/ ca öaer ha ooi» gege tegen de macht van den vyand fouden mogen hou- öaen aea öe generale Staten ban öcberccmcljöe P20*
btnttcn / ban fo beïe rupteren en unetöten m üare
den , "hebben 't felve door ons uwer E. wel willen doen fteöen te ontfangen / al$ öefclbe ban noöe fouten bnu
remonftreren , ten eynde uwer E. nu tijdlijk fouden gelieven te overleggen wat hen aen der ftad en fteden van Oen te ueuoren/ mitö ban p20bianöe/ pulber en
den lande van Uy trecht gelegen is , en wat voordeel fy amonitie (boben 't gene men t'öaren lafte fouöe ftellen)
daer door hebben fouden , fo verre den vyand daer ge ea op be betalinge baa ïjet Kriigo'böïK bp öe ^ta^
keerten 't hooft geboden,enconfequentelijk belet wor- telt ban 5$Qllanö (öaer Op fp alleen OegcerOCltte flen)
de over die zijde in den landen van Holland te komen, 02Ö2C QECftclt 3ijï1öe/ ÖeÖDeil gecommtttcett CCll ban
ten eynde dat indien uwer E. geraden vinden den vyand 3èQ2ö2ecfjt/ en een ban SCmftcröam/ om op ten
op den grond van den lande van Uytrecht te keren , de cerftcri Sflugufiï Den tot öptrecljt te laten binden bp
felve gelieve daer toe de voorfz landen te doen alfulke öen 4£>rabe ban iBeurov en öen oberften JBarten
afiiftentie , tot fortificatie , betalinge van garnifoenen , ^cOenn ban 25ïpen0ee« (öeïMne atè öoeöenöienfï
voorfieninge van provianden en amonitien, als de ban öen fóoninn ban ^pangien ber laten/ en in öen
gelegentheid van der fake fal vereyfehen > en uwer E. öienft ban öe Staten öer bereenicï)5e i&eöerlanöeit
met de voorfz Staten onderlinge fullen konnen verdra- nenomen toas/ gelijh top Ijkt na berljalen (uilen)
gen , u E. andermael verfekerende dat de voorfz Staten met öe peeren ftaocn baa &tate/ op öe geözagen
wel gerefolveert zijn het uyterfte by de fake op te fet- coafeatea ban contributie/ tenepnöeöefelbcmofftten
tefi , en al'es van haerder zijde te doen dat eenigfins mo- toeröen geb02öert en Deljoozlijh gelicïjt/ en bo^öertf
op aüess anöeref in oefen noïncf) fijnöe 0202e te \\:h
gelijk falzijn , dan fo fyluyden alleen de magt niet hebpen flellen/ en oor om met öe gecommitteerö? baa
ben fo voorfz is. Souden om haer voorts tot 'er fake uyöen
Staten en(taöaptrecljt/ aüfoUitelüïi af te öanterlijk te refolveren , wel begeeren te weten wat ailiöelen
Ijet gene tot Dienfl en gemeene öefenfie ban
van u E. tot 't gene voorfz fullen heb- öen laaöe foaöe becepfefjen. ^ofl) tnieröe in plaet^
fyluyden
ftentie
ben te verwachten, en waer toe fy.haer fullen mogen
verlaten.
fe ban ötc ban 3D02ö2ecf}t/ öaer na gecommttteert
En alfo uwer E. in Februario leftleden door fekere in)ee|ter jStclaeö kamerling ïtaeö 02ötnaiiö baa
hare gedeputeerde ten overftaen van den welgeboren ben l^obe ban^ollanö/ met ilieefter Willem 25acGrave van Meurs , ftadhouder van de landen van Gelre öefiirö om öefe falie tot gptrecljt te fjclpen berrie^
Si.j

ten: ÖC (föe&eputeecöcn l'epf öen öecbJaei'tÜJf / ümaïfr
en Over-YflèlendeHeerevanVillers, mitsgaders die öe
l^ecre <<5rabe ban iftcucg noeïj alöaer niet was
van de Rade van Staten aen d'ooftzijde der Mafe be-

looft hebben maentlijk tot ftuer en onderftant vanden
oorloge aldaer in de quartieren van den lande van Gelre,
Uytrecht en Óver- Yflel , en betalinge van de garnifoenen daer leggende , te fur neren 5 0000. gulden , en dat
fulks voor de maend van Mey noch niet volkomelij k gedaen is , dat ook de geheele maend van Junius refteert ,
fulks dat die van den Rade van State geen middel hebben gehad de garnifoenen in den voorfz quartieren te
betalen, daer over defelve grote foulle, exaftien en
corcDilien in den lande van Uytrecht dagelijks zijn
doende , en eenige ruyteren haer ook in de felve landen
t'famen beginnen te begeven om eenige muyterie te
ftigten. So verfoeken de voorfz Staten dat u E. gelieve
by provifie van haer quote over de maend van Junius aen
de voorfz Raden' van Staten t'Uy trecht te doen furneren de voorfz 50000. gulden óp dat alle vordere muyteryen diemen van de ruyteren en foldaten te verwagten
heeft, vermijdet mogen worden. A&um in 's Gravenhageden 10. Julij 1585. na den nieuwen ftijl, ondertekent
EhrisThitt.
III. Deel- II. Stuk.

aengenomen / nonöenfe niet bele uptricljten / en lagen
toel een toeeft na fijn lïomfte toacljtea : öaer aa is
oaöer aaöerea geact02öeert/ öatmea oaöer acte baa
bafte toefeggiage/ öat öet Hrijgs'bolH fo te peeröc
alef te boet/ 't bjeln ia tn^t baa aooö eabpgemeeaea aöbiifc ea bevailltgiage baa ötc baa ^follanö en
ömrecljt in öefelbe tfaö gelept fouöentoeröen/ ban
ueijoo2Ujne betaltitge fouöc bootten/ mitö alïclia^
re miööelen fo binnen a$ünptcnöte(ïaö/ eer {t öaer
toe berftrehltenöe/ en ftopenöe öat öc penningen bv
öie ban I^ollanö te berftreftfeen/ in [jare quote fou^
öe baïiöeren/ öat öie ban ï|ollanö tot eenmagafijn
;oo. en 400.
fenöcn tufl'cïjen
öaer fouöen
bib2eö
ban
totoaöerboutbaa
aistoaaemeel/
fo rogge
laften/
't nrijgsboUt alleen bpnooö/ onöeraöminiftratieüp
eencn met gemcenen aöbijö te tommtttcren/ allcö
bupten ftojlen ban öie ban I^ollaaö / mitö öat öe bur^
gerjS oor p,20btfie / boo2 aaöerbalf jacr fouöea öoea op
öe boet öaer toe te ramen / ca öat boo2 22000. fielen /
acht laft boo? hoaöert fielea/ tot eea jDagafnabau
45 gg
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Het twintichfte Boek ,
religie en confeientie b?p gefcupnen/ en <J5oöe na
gimamtfen ïodo. ftufcfcen Baan gefcijut/ tot 500. 5ijn Ü0002D te Dienen ; bele 3ijnDec ook gebleben / Die 5 §5-1
man gebleet/ aen uacnas./ fpieffen/ IjeiiebaccDen/ Ijace religie afgingen of bepnfben / fomma De fïaD
zoDDo. portoen ftcwnss of falpecec / bp nooD alleen te boa$ in gcote Defolatie / toant bele feec macfjtige
neüJuulKii/ opleggai en be& reen aU3b02en/ aüe^te en njfte booplupöen bertronlien/ Dit DeDe 006 bele
Deaaucfccen wt De eetfte confenten/ en öp fautcaen [jantaoecuecö bectcebften.
ijaa fluote tcbaliDcren/ Die ban ïgollanb fouDen ooh bp ®en febenentbjinticljften 3JJugufïi tö De ^2tnce ban ©e w*
ooniuuaing: cwifenteten tsat oVjcc fe&ete partpen ban
©arma feer muinyljinteujh binnen Bntboecpen ge^ " **"
Innaai (Die tu Ijier om reuen niet en nominete ) üeö?a- bomen
met tbointig benDelen/ fo3Balfeaia ^uptfe&i
gaio: 1 aaoo. * mo?gen / fouDen mogen gegeten toet; folDaten/ en D2ie C02netten ïmptcren/ öem boarenümphtt!^
ben öne gul&en op 02 mowren: aaet io ooh taminge ge- ter eece feec bele poo2ten/ bogen en tciumpljale ac^t bfnncn
bobenen ïien toegecuft/ Daec ban bopijtec geen mentiefullen^utotw
tngeballe
maelu banthrij
fteDen
ban Dealö
befettinge
bobben tot'Datmen
fou&e cbfnolh
bannooe
anoeeftnts* Dan Dat fyzm feec gcote eece
plaetfen/ atë namcntli)lünïöaaaungen5oo. folaa- maliën/
ten/ en 203. cup teren/ ^maWoo2t 1000. folDaten aengeöaen 10 getoeeft bp De natten met toecujiinge
t'5ünec eece/ elhe natie
en opceclitinge
en 200. tupteten/ 't Qup0tet<£eni$2oo. folDaten/ toillenöc
betonen ban
geutbeelDen
beft gea#ectionee
ctte3ijn/fa
öe4oo,
'ttyiiflüDatenteen iod.
JBijlimptet$/
203* folöaten/
cnüe^te
folDat
ïKfc
inltomfle
bele
DupfenDen
quam te Boften/
ae öaert of H)2eeftouh45o.
folDaten/ apreccat 1200. folDaten en 300. tupteten/ up ceeD ten eeeften in De gcote fcecbe/ De boelnetaenoclj k^treebt tot een 3leget 3000. folDaten en 500. becom in Dec Oaefte met bele beelDen/ altacen/ en
paars m t ba:c meDe men bolgenDe bet aDbi)0 ban ben fcïjilDecpen becciect boaö / D002 De geefteujbe Die al= pen.
$2iucc Dan Osangten Den bpanD fouDe beletten eenige Daec Ijace poffelTie toeDecom genomen DaDDen / De
heclte geboijt/ De p^eDiuftoelen gegeefelt öebbenDe/
tochten
in
©ollanD
te
Doen
/
en
Ijem
De
bibjes"
en
paf=
faaien af tejiftjaen/ en Dit alles fonDetDegacnifoe; men fong alDaec Den loffann Hluguftini en 3fimb2ofij /
nai ban De anaere ^teDen ban De ©elutoe / Ent- TeDeum Laudamu», bauDaec t0 ï)p nafietCafteeï
.
pijen/ en ©ber-tfffel/ DaetDegatmfoenenmeeftbu geceDen / albjaec jijn logiment feec Hoftelijb becept
Die aan IgoUanö én upt Deb2antfcbattenbetaelttoec; boatf/ en fo IjaeftDp Daec inlaag/ fo boecbe alleftet
Den/en fouOe onDecfocïjt toojDen of De boorö fteben ge- gcof gefebut tot menige cepfe afgefloten / en alle
noegfaem gefomficeett toacen / fulfeö Datmen De, De ulofinèn lupöen D2ie Dagen lanft tot becfcDepDen
macljt aan Den bpanD Daec boo? fouDe mogen bet- ti)Den ban Den Dacu. €enige tiiD Daec na in ^eptem*
toacijten: en alfo JBagenntgen een plactfe toaéban bec bccanDecDeöpDebjetcn i^agtftcaet/ en maefe*
tmaottaiuie / feec boel gelegen om Den bpanö Ijet fjooft te l^ecre €beraertban Dec 3Delft/ en ÉD2jaen ban
te Uieoen / en aattet felbe niet tjefMhja toaö geftecht / Icpltoegen 23ucgemeeftecen/ Ijp Deeft oon gionfter
noclj oohniet ban beboo2lnhe behoeften tottct oo?loge l^encih 't 4$ecaeta/ l^eece ban Couboeuftepn/iBacfcbooiften/ mincipaujh IjethomehbeDoo? Dien De 432a; gcabe gemaeht/ en na Dat bp alle 'twftiwt op fjet
be ban jR&ïïitS/ noclï Die ban Dai lanDfcbappe ban Cafteel baDDe Doen béngen / Ijeeft \jp bet Deel muuc0 &» <c*
<0aïe/ no:boohbefóaDenban^tateobecbe gamt- en boal ban Ijet Cafteel tegen De ftaDtboeDecom Doen 5Jcf,^a«
in fo?me al0 fjet te bo?en geboeeft boasS/ ^mi
foenen in De felbe fteDe leagenDe fconDen gebieben/ opmaben
tegenbooo2Deln
(jet
men
en
n
ft noclj ftet / en toect geagt te njeberom
obermits i)et felbe ftont ten gebiebe ban De <0iabeba
i^oïjenlo/ Die obermittf bp geftabig toaö in De blote uoefen boel Ijet ftechfte Cafteel ban geïjeef €ucopa. °p *****
boo j llittajecpèn / gualyh tot De 1000255 behoeften bon - en Sncacnatie
Antwerpen. op 't innemen ban Bruflel, Mechden, (Foi. s3.)
ie
ngemetD
etcgeci
öe
boojfien:
-3-5
fouöen
DiebonD
boa i^:n lanDfcbmoe ban CfciDetlanb en ötncecljt Br VlfeL fChanfen,
, MeCheLen , ooCk AntV Verpsn en VeeL
t'famai 0202e ftellen/ Dat De fortificatie nobig3ünOe
m:t
fouDe to02ben
gcDaen/ b»en contcibu;
DatD'onhieoftenban
Dien Den
fouDeceeften
gebannen
obec De Dede ALeXander aL na zllnen pllp danfen.
OmtcentDefctijDhregenDelleecen Staten tijDin- ©e ro*
platte lanDen en up: Dinbomflen ban De licentenDie
binnen Den f ucftenDom <0e!Le fouDen mogen gene- ge Dat De ïtoninu ban ^panaicn alle ^eDeclanöfe en "*nfi bart
ben to v.Den/ en fouDen bo^Oee^ De bao2|> ïïaeöö- €ngclfc febepen naDDe Doen acceftecen / en batterJSSS?
ïjeer Camcrling/ en 23acDefinö/ mitfgaDcs föep* bjel 2oo.^eDei1anDfe febippecg upt De beceenigDe^e? be öngtire
ntecBam meDe 25ucgemeefïecban?(imitecöam/ en DeclanDen gebannen toacen/ Daec onDecDattec alleen tn f trf<
llijreiitec ?EO?iaen ban aBaeftepn ^atfionacis' Dec
ï|oo2n en De D02pcn W alDaec uabenDen in be!j„ ,£f{|K5
flaa vJ302cl)um/ metjijn <£5enaDe Dai <0>abe ban ban
Dertig
takten / Dit maeftte
een gcote
becftagentïjepö/
bpfonDectot^oojn/
€nftbupfen
en elDec^/
en toect '
SUmcé/ en De ^n.ten ban üptcecljt/ ooh met Die
onöec anDere ooit bp gjoacljim <^2tel upt <£ngelanö
ban Den aaoeban^tate/toaec 't noot/ in commune
gefcl)2eben/
Dat feber SClcalDe met omtrent bijftig
n
catie tceDen / en epiiteliift DanDelen en acco?Dece op De
folDaten
geftomen
toaöaeneenCngelöfcljip/ onDec
befettinae en bccfefiectbeiD ban DeftaDötitcecbt/ en
P2etect ban 't felbe geujb bnenDentebeftcbtigen/ ben
emOeanocce D2ie fteDen/ om alle
Debooaio
ban
Den bpana Daec bozen
te becboacljten/'tgeboelD
en alle bccb02Dect bobben 't felbe met getoelD ban toapenen
aen te ballen: tuaec toacen foo ontfangen geboeeft/
afb2euh en \»:Dec(tant te Doen.
€:nigen tijö ijier na 3ijn becfc()euDen granen upt De Dattec obec 20. DooD gebleben/ en eenige becD2onfeen
bloot/ Die na #utoecpengeDe|tineectboacen/ fo net 5ün/ De cefte met Den 2ClcalDe toacen gebangen in
ftaOoe honnen ontfettet boecDen / na aptrecïjt ge- €ngelanb geb2atbt/ bp Den toelben een commiffie
febecot/ Die alDaec opgelept VaecDen inboo2caeD op onDec Deepgen IjanD ban De öonin&gebonDentoo?*
uptben^paenfenobetgefettoaaV ïMp*
DenDeDetoelbe
al^bolcDt:
't ^iflfcbopsf - Dof / Doel) alfo De <02abe 1IDolpï)ban De/
.ïBeurö/ namaetë op 't ©inicnopö-nof $w booom
plaetfennm/
fo boecDen De felbe granen gebjocljtin
Den Konink Mijn Rechter der heerlijkheid van Bi- ^^
^intc IKacien ïteclte en anDere plaetfen.
fcaye, ik hebbe laft gegeven te verfamelen een grote tzi om 't
©u>ian De 5*1 ttointtcTïften Huauflt DeDcn Die ban De gece- fcheeps-armade in de havenen van Lisbone , en rivieretooojfj «'
wtf°v
foimeerDe religie nare lefte p2eDicatie boo2 Diecepfe van Sicilien, en tot het volk dat daer met falgaen, enj*'* u
inrerbe
binnen ?fiirtboerpen/ Daec groten toeloop boa# /De pre- tot de wapenen, amonitie en behoeften , die daer "* religte
berntja'c Dibantcn bermaenDen met groten crnfl en pbec fjet toe fullen bereyt werden, behoeft men menichte van allefie
P2eöi»b0lbftantbafttg te blijbenbpljaceceligie/ en baec te ' derley fchepen , en op datmen daer foude mogen de betattebin
«enUnt» toaebten ban toeDecom aentenemenDepapiftigcce^ fte uytkiefen, falmen kontfehap nemen van hare havens,
ngte Dtefe eems bcrto02pen baDDen / maec liebcc te bec^ en daer omtrent , ik bevele u alfo haeft als defên u te votoecom
toen 10.
trenben
en upt Babel te fcbepDen/ Daec toaö feec
ren komende, en gy ditfchrijvensfultfien, gy alles te
3uciuf!t
grote
öjocfije
ia/
m
Daec
toaö
een
feec
wege
brengt met alle bedektheid en ftilligheid , fonder
gcote
meniebt
e
1585.
pan mi\/ Dte bem geceet maebten om te bettceb* dat 't felve geweten werde voor het gefchiet fal 2ijn,
ben / D eene na ï^ollanD en ^elanD / D'anDece na anDe. geeft orden met groter haefte datmen befla en in arre netitcale lanDcn/ tn €>oftlanD/ ^upmanD/ ooh refte neme alle de fchepen die gy fult vinden op de
kufte en in de havenen in de voorfz onfe heerlijkheden ,
2'Jf.W1?^/1"1^
plaetren oaec
fp
meenDen
m
beft te fullen bonnen genecen/
en Daec gemoet/ fonder yemanden te verfchonen , 't fy Hollanders ,
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Van 't Vervolg der Nederlandfè Oorlogen.
3tjDe te berlaten/ en ftrb aen bé ^nbebanbe Staten
Der bereentgDe Heberl

Zelanders , Oofterlingen , Hoogduytfen , Engelfen l en voorts van alle andere foor ten , wie datie
zijn > en mijn rebel zijn, uytgenomen de Francoyfen, alfo het kleynefchepen zijn, onfterk en van kleynen lafte, en wilden geenfins verftaen bequaem te
wefen om my te dienen ; dit gefchiet zijnde, fait gy fbrge dragen van de koopmanfchappen die uyt de fchepen
te lande bevonden werden gefcheept te zijn, of noch gefcheept te werden , en voorts allen behoeften bequaem
zijnde , datmen defelve wel beware , en daer in fo voorfien, dat geen van de voorfz fchepen of volk mogen vervreemden ,waer van gy mijn fult relateren door defen
poft , wat gy in defen fult hebben gedaen , en hoe vele
gy op de kufte en in de havenen binnen mijne heerlijkheid aengehouden hebt, en van wat plaetfen fy zijn, hoe
groot, en wat goeden fy in hebben, hoe vele volks elk
fchip heeft , gefchut , wapenen , amunitie > tou-gewant
en behoeften , en vorders die gy bequaem lult vinden
ten dienfte van defen tochte. Ik bevele u dat gy dit fult
expreflelijk na komen,en dit bevel verrichtenen fo daer
noch meer fchepen komen , die fait gy van gelijken arrefteren als de boven gefchreven, en betrouwe dat gy in
defen fult gebruyken allen vlijt en neerftigheid tot mijnen dienfte. Van Barcelone den %g. Mey 1585.

anben te begeben / borfj toat
recDte 002fane baer ban macb getoeeft 5itn / Dat en uanDe
i» epgentlijR niet fcb?tjbetv Dan aitijO fo tö 't toaer/ Dat
De boo?f3 ^rijenuaenDe^eereetabeban
^teut
naer / naettrjS / etc. gep2cfenteect beeft met ftem inoe^
ar*
coo?t te treben nopenDe De oberlebertnge ban mpen?
beeft en De fcbanfenenf02tenDiebpinfrjnmacbtftaD*
De/ Daer op të De leere <©rabe ban ^ieutoenaer/
tfBeut^/ m. ben 3-#mepmef7oo.ni
nen 200I
boetftnetbten na ^cfjenft getogen/fo bpPtere
eenen <0eDeon
öiDDer ban pamb02g gefct)2eben toerDe/ ban bet toas
op een anDer erploict om l^upsf in te nemen / Daer ban
top terftont feggen (lillen: maerbenbanDeltutTcfien
Den <ö5rabe ban s^ieutoenaer en^cöenbi^ebentoei
fecretelijft geD2eben / en epnbeltjlt tö Den boo?f 5 ©ber^
ften ^cljenft ben 19» Mm Deg nacljtö ten een ure
met bijf peerben bergefeïfeftapt binnen ^aelDer gc^
homen/ om met Den <©rabe te acco2Deren/ en iö
tuffclm Den felben o3rabe en Den Éeefó ^oljan
^orenfteno ban toegen be ï^eere ^5ebarD (Crureö
getoefen «Êerft-btiïcuop ban Cettle
Den ^ee^
ren Staten generael ter eenre/ enn/Denenboo2n
oem ©r@r«b8
Den <®bcr|ten parten ^cljenft ter anDere 3tjDen op»™ mica*
Den ttointicljden |Kcp gcarcojDeert en obctbomen/^/,"3" tn
bat Den felben <Obeflïen ï}tt boo.2f3 fjupo" of Cafteela! ZU
Höaer alfo Daer norfj eenige anöcre fcbenen toaren / ban
25lpenbeeft en De ftbanfe Die b? baDDc omtrent tecumh
öie bier D002 gemaerfcljout toerDen / tjebben Den nocb
eenige anbcce gefalbeert.
25lpenbceH/ eberleberenfoube/ enDatmetUjemmct0'" <©»"*
een
®e
föomnn
ban
^pangtenmeenbemetDitarreft
©elt-maerfcbalu-ampt of anDere (laet na guaAefnhPt1ft
anoccö
Utept
sijnDer perfoon boo?fien fouDe/ en Dat SemSS*
)oc;ftct De $eDerlanDen / enD'€ngclfe gcotefcbaDe en aftacuft
irtKltin te boen / atë Defelbc niet fouDe mogen frequenteren en Daer bp een beljoo2ltjft tcactement toe geboccïjtfouDe Staten
ëpangten banDelen op ^oangien; macr Den ttjD Deeft gelcett Dat toerDen ban De peeren Staten generael / toelb tracte; ^bt te **
ment Daer na bp Den «aDe ban ^tategecommitteert?X CA)
ast
bei be up |-jö j-Cfljetl jjaer mcuc ïjc grootfte fcöatie en binDer ge;
«cfoehm
iieeifibe Daen beeft/ toant Ijtec Doorebben De^eDerlanDerg
aen oecDt
D'<0o(ttöten
ban aenba
DefBafnDege
"
-3tjDc oberd
e/ be*
grootDe enregert
öemngetocgeb
MKtttn. beroo2fae«t gewceft/ om Daer bootfgefellcn te em- tot
^
ploperen / batfe begonben b2eemDe baerten tefoè&cn / DeputeerDe ban ïloUanb en Mptrecöt/ be fomme ban
Diefe ongewoon toaren/ toant alfo öct fout feet Dier 1000. peeren gulöcn/ beD2agenDe i25o.gulDen ter
toert / boeren tetftont eenige febepen na De lanDen ban maenb / belobenDe bem befelbe maenbelijït te Doen be?
CapoBetDc/ anbers De foute €planben/ Daeronbec talen / en alle maenben bc|)002ujfee 02Donnantie te ber*
lenen op Den ontfanger generael/ of eenigen particulier
toccicbepDen ban l£oo2n toaren/ Defelabenop't€p'
ren baecbp 't felbefcberfoube mogen ontfangen/ De$?
ianb banboenbe
jmapo/ en/ foenberfogt
quantenmenbefjouben
t'buptfoe/ beröe
groot fouDe
ï)P #ber(te bem aïtf ïïieuteuant ban Den toelge*
profijt
allenHjèfóeng
boren ^eere ?CDolpö <©cabeban^ieutoenaer/|l3eur0
baerten tot groot acïjtcröeei ban ;gpangien.
©f Rttx
€cnigen tijb te boten fcb2cef5|oacbim<0:>tel/ %* en Simbucg/ ^tabfjouDerDeg.f ur(tenDomö<6elr«s
jan oen
gent
ban oe ^eecen^taten generael upt€ngeIanb/Dat en göiaeffcfiap.ö^utpbcn/ enDerlanbenban<aberr
,©ireron
f (Tel / ober alle bet urijcbtfbolft tn Den felben lanDen
een
Coufijn
ban
bc
©icerop
"ban
$J?lanD
/
op
ben
(Cour
3tjnDe/
en affulfte anDere gualtteptalö men nocb met
;ant> »crt ban EonDen nebangen toag gcftelt/ Doo? btcn bp boo?- (jem fouDe
berD2agen ten Dienjle ban De berec*
m ^nS£ gencmen öaoóe bate iKajeftept net leben te benemen. nicljDc ^20binmógen
tien / tcgens Den ^pangiaerDen en \w
Sn'
<$P oen
mjl enöebben
De peeren ren aenïjangeren/ bpanDen ban bc boo2f3ber?enigDe
SpuDütane
Staten
ban 23.»p
öPtrecijt nietttoen
Doen aflefen
berltonDigen/Oat
jmiirn alle rjeefleïijHe perfonen / ban toat qualitept Die moeïj - ^20bintiett / laten gebaupuen. bannen bem b02berg
Xm/Ltcn toefen/ Die eentgc concubinen of boeifetjappen %zV in De plaetfe ban bet ïjupö of Ca(teel ban 25lnenbeeb /
ïmtie öe ben / D.itfe DcTclbc foube moeten beriatcn / of öatfe De; 'ttoelb bp ten Dienfte banDebereenicbDe^obinaett
oncubtj* feiue fouoen tcoutocn/ op pene bat fp boojDeecrftc baboe laten befetten/ toeber een anDer buptftn^oi*
lanDof Eelanb fouDe Doen Ijebben/ m?t(Sgaöerö ge?
JLH» reufe berbeuren fouben 80. gul&enov bare
en boo:benefieten
be ttoecbe
fp
jaerlpg inbomen al^ Ijp ban frjn goeDen te 25lpen?
en
ban
toerben
gcpjtbcett
.ïn ïanïe repfe foubm
beeft toas berlatenDe / toaer op Daer na eenige
Bfbu'hbeib off trien/ en bat fp ten berben male fouöcn gebannen ftoarïgDebcn gemaefit 3ünDe/ ia Daer op naDermet
nmet tooibentjptöeffaJï: bat ooh alle be gene bie ben in Oen
bem geacco2Deert/ Datmen bem fouDe bevfefc tin*
SïïraJHt^aelüftcn (laet toilben begeben opbeoubeüoomfe ge
Doen ban bet egutbalent ban l)ct inüomen ban
löoinaen. CatboUjltfe maniere / fouben ïjaer gcboöen laten boen
ban Ikw (ïabDupfe/ en trotttocn boo?be,ïlBagt(lraet De gocDeren ban 53lpenbeeft genomen op bier Dup*
aloaer.
fent ponDen ban beerticb groten 't pont jaerlijftö/ tot
Dat
<^. W Die ban ï^oHanD of ^elanD ban ten
)'©o?rah« jTRnrten ^tbenft ban $ibbegcm / bebbenbe in fijne bupfi(tjne
en gelijhe inkomen jaerltjhö fottbe toefen boo^
bpben^tocrffmtfïm-'
iongen
alö
gebicnt
üfonubetb
maïT'
ben
ban
^iibe
acnbe
na
Daer
mh iiRat. flof el bang(Tel?ïepn/rjaaö
ften/ tn confomtitept ban 't toelhe bem bier Dupfent
cnAcxenbBzince ban ^arma gegaen / en alfo ban jónfoöopben gulDenö iaerltjliö upt Deö gemene lanDefmibbelenbP
IS-fiïn KCÖ0 gebanteertficbbenöe/ iöbpbaetinfeererbaren Den ontfanger generael in Der tüD VuefenDe/fouDcn toa**
Tjkmm g^ojDen / uebbcnDeben ^ineeban ^arma menigen Den betaelt/ en Dat 'er ttjD en toijlen toe Den boo2f5
.Pr.
notablcnDtcnftaebaen/ l)piöttoeemaelacnDefe3ijDe (Dbetften in ï^ollanD of ^elanD ban een bttPö of
nebangen getoeëjt / en met groot rantfoen loss gelaten/ inltomfte in recompenfie ban fijn bupö ©ipenbeeft
fonber Daer boo2 grote ïjulpc of ionfteteontfangen/ en fijne inftomfte alDaer fouDe toefen boo2fien/ bier
toaer 0002 een tecDerfm brngenDe / om bat bp ftcb liet ban 3ijn bem ttoee acten ban Den boo2ft ï!aDe ban
bcDunBcn niet genoeg gerecompenfeert te toefen boo: §tate" berleent tn Date DenfebenticnDengiu
43tfbemor
bc DtenfïenDienpgebaenbabbe/ eenige feggen Dat Ijp 1585. %l$ ^cbenb met Den <©rabe binnennü3llr
eerft
toaö
betacc
iöljpD
o2Deer
eénacb
t/
töfecretdijft
tn p20tesf geraefet toaö / met een ban fijn maegfcljap /
betoel&c fttttineerDc beter gereebttgt te toefen tot bet tocberom tipt <T5elDet getogen na ©Ipenbeeb toe. j^et
gaf fecr beien toonDcr Dat Den oberften ;§cbenfe bent in
ftup$ of Cafïeel
ban Blpenbecft
fjp al0 epgen Defen
tijD atë De lB2ince ban pmna ban toegen Den
ingenomen
en befeten
ftaDDe/ en/ D'toclb
batljpboelenDebat
Üioninb ban ^pangien fo bele toictorien ^aij^z ber=
Öem
i)20ce«f
fouDetegen
tegengetoefen
getoefentoaö/
toerDen/
of (fo too2bcn
/ beö ^omnbss 3tjbe berllet / en bem begaf irt
anDere't feïbe
feggen;
alrebe
baerbooj
refolbeerbe öcss üontnus ban ^pangien en ^arma Dienfte ban be partpe Uc febeen bp naonDerD^ubtte
III. Deel. II. Stuk.
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&amier$/brie$tarciuebufier$7 enBonbert tuiptfe
en / cupterg
toefen: bocb Dp öebbcnöebccfcfieplien confiijecatt
toaren/ en bupfent boetfmecDten/ enbeectig
en betmecbcnDe Dat tooorbemtoepnigabancementé toagenö / tuffcDen be toclbe Dacr boetbolb gingen / en
aen De vjoebeö&oninggmeec toa$ tebertoacDten/ té baer mebe brpbag ben eenenttointicbjten ^flunij
treft eenföecté tipt fpiït en anbece onbebenbe oo?faSUernljem na 'tgaen
flicDt leggen/
ban öptrecDt
getogen/
ben 5i>n flot ban Söüjenbeeb obergelebert aen Den boo2
en totbp3©outoenburg
be «5rabe
ban 585,
er/
toena
Jlieu
ban
pb
boornocmbcn <02abe 38bol
met be l^ecre ^$000 be ^joete l^eere ban ©il$®ait$/ etc. opbc coni&ienbietopbe4)aeltDebben/ IBcurg/
tet$
1
ftabljoubcc
ban öptcecljt en ®eltmaecfcbalb
n
oembe
getoorben Eteutcnant ban ben boorn
en té alfo
<02abe.
ban 't leger : en ben «©becflen itöarten ^cDenh 't felbe
becfïaenbe / 3ijn Daer geboïcDt met omtrent gelijn ge^
een
ecbp
utoena
ban$ie
ipe boornoemben <0rabe
tal banpaetbebolb/ en febenDonbert boetbolb/ borfj
tncrt tjaü
edarmb
enbe
omlegg
be
upt
e
bebbenö
rt
fotoel toegerufl/ en logeerben DentötSümecon^
becgabe
De «Bjabe
nen 700. rupreren/ en 300. of meer boetbneebten/ niet
gen omtrent ttoee mijlen ban ben anberen gelegen / be
opbeflab
cenenaenfïag
oefeptf
a.adö6 iügemaeö
?iolSicin^upö
m ban Ceulen/ ï^ecre ban Billecg fcDreef ben ttoecnttoimicblten <3uin TOtföo
gelegenïjeeft
t/ jebbe/
SJnaec
ötnomen en befaiet bebbenbe be ftoabtfe plaetfe banbecflab/ «ij aen öe «Staten ban öptcecDt / bat Dï> beeftaen Date
be mentngc ban (€acté te toefen om bebaert ban
ctt öat öaergeengarnifoentnlacDentoepracBtoacDt0 be
tnsepiw
beer
öprrecbt
<€arté beeftaen Debbcnbe
toerbe gebauöen/ beeft 5iinen aenfïacD fo toel ge- toaer en Ijoein fptebennemen»
gelogeect
Dabben / en geinformeect &ta0 tot
maebt/bat b** öie ben ttointicbflcniBep in be na nacDt
3ijnbe
Doe
flecb
fp
ban
rupterpe
en boetbolb toaren / té
omtrent ttoee uren/ met tabberd beeft boenbeftlimmen/ en be obergeblommene Debben miöbel geboit* ben brieemtoimigften fjunijbaec na toe getogen / Deb- Jtincton»
ban
ben bepoojt te openen met getoelb/ at eer batmen bet benbe eerfl eenig boln in lagen gelept acöter eenige tiicht
tuJTtöm
getoaer toert/ open jijnbe té ben »0rabe met 3tjne bofcD&eng of Deubelbem*/ en baec na beeft bp Hem öjutttijt
rupterpe en boetbolb baec binnen getogen en nam be metbe cefle ban jijn boïbin fïacboorben geflelt/ be
metbt ia/ befette be principale plaetfen en flcaten: <0?abe ban |tëeuc*7 fèillerg en ^cbenb bebben ban C4an
Sap*
Qtn
't
<6jabe
ijtf/min den
Man
gelijhen
gebaen/en^ijn
ben
anberen
bromelijfe
omn
be
ben
Debben
't felbe /getoaec
borgece
eenigetoapene
n begeben
alfo fp fonöer eenige moeb/ en tegen ben anberen getroffen/ be uipteren tilïa tïar» maer toorben
tnöe
02b2e liepen/ 5ijn tecflont op beblucbtgefïagen/ et- ban ben o^abe ban tïBeur0 3ünfeer co2agieufelnn op
Itjfce bleben boöb/ anbece bielen ober be muuren en be rupterpe ban (Cattë geballen / en bebben ben ttoee- (iol. sj.j
entquament hp nacljt/ be refle toerbengebangen en mael boo2 beö felfjs peerben geflagen/ en 5öneffag- Jfficucjf.
gerantfoeneert» ^©e ftab iö ten bupte gc^eben en té ,oo?ben boo?geb20hen/ en eentoijlebebictozie befiotu
gcpïonbert getoo^ben/ en baec té bele tnfolentie in ben/ maer Carté té met i5o.paerbenbietnbelage
beb^eben tegai geeftelijfte en toereltlijbe perfonen/ ge gelept toacen-om fcfeececapellcopeenboocbtcbp %s
Ujbïn fnlbeoberballen bp ty folbatengemeenlijb ge= mecongea getrobben / en in bet boetboïfe bejS <5?aben
pleecbt toert/ en na bat ben <©?abe befiabmetgar- ban |Beur^ geballen/ be felbe terftont in bebiucfit
nifoen eno2b?e omtefoitificerengeftelt baboe/ treeft gefïagcn en berftropt/ baec 3ünbec feec bele ban fiet
9p aïbaer l|Dpn»an herman 5preberibCloct tot <*35ou- boetbolbboob gebleben: be leere ban j^illerö fiem
bkneur gelaten/ \}tt garnifoen albsec fjeeft bet ge- feec b?omelp bragenbe/ tébanbenpeecbegeffagen/
bele ttiebt ban geulen boor geb.2antfcöat/ ben %\f; in 't Dooft geouetlt / en met Capitepn Eop$f / tne oob
fcïjop ban geulen beeft baec na ïjulpe en affiflentie ban ben paecbe tec aerben geffagenbjasf/ gebangen
berforfjt ban ben Princeban ^arma/ om be tooo?f5 getoorben: men meenbe eerit bat BP boob gebleben
ftabtoeberomte behomen/ baer ban top ter bequa- toag: lc 45?abe ban lïöeurjSfaïbeerbcDcmmetbec
Daeftmeti^paerbcn binnen 2ftmerfboo?t/ ^cDenfe
mer plaetfe toeberfullenfp2eben.
met
300. man te boet Dabbe Demtoelinflacljojöen/
(Öjabe
»©?abe a©illjelm 3lobetog6 ban $aflau/ <6onIBiilem
bemeurban©2ieflanb/ beeft ooft omtrent befen tijbi gebuurenbe't geberïjt gebottben/ maer toerben ban
5SSP fe&ere tlerbte ingenomen /genaemt^lnbenburg/ge^l bet peerbebolbberlaten/ enbanbebpanbomcingelt/
SeSan legen tuffeben öe üupber en ^teentoijh / en 00b tife \tic ïjun in flubben bteït/ fo batter geen 60. ban be 300.
.èipen» bemerbt / beptse feer toel gelegen plaetfen / booj toel= i ban bit boetbolb af guam / be ©2tefe Capitepnen 3bn
tmtflttu fee 5?rancop^ ©ecbugo <0onberneur ban ©2ieflanb i gebleben/ be Capitepnen <£o?nelté ^trib enmnto-ban bei$!^6ning0 toegen /befebenïBolben en anberei nté 25utö toerben gebangen/ düapitepn atëiert/ be
plaetfen baec omtrent in contributie babbe gebonben ï^itmeeiterCalbrupter 5ijn gebleben/ met 3ijn3lieu^
en grote b2antfcl)attingeuptgetogen/ en foubebefelbe! tenant/ Cornet en bele €öclen/ ^cbenb falbeec^
<02abe a^illem ban iSaffau op befe tijb nocb toel ben Dem binnen iBijb / en b?acDt al be Cornetten rup^
meecb02berlijfte aenfïagen te toerbgeftelt bebben ge teren baer boorté af/ be 052aben <0fetoak en herman
Dab/ b)J albten D? affiflentie ban bolfe en amonitie ban ben 25erge/bie nu aen be^ ï^oningö 3ijbe bienben/
Dabbe bonnen bebomen/baer \yp toel om fcb2eef/ maer boerben bet bolb bat inbebufcabelacDaen/ en toeïn plaetfe ban bem meer bolHg te fenben / fo fonben be fenbe berfcb bolb toaren toel beboo2naemfleoo2fa«e
ïSaben ban ^tate aen Dem om be J&ikfz folbaten ban bat €arté be bicto?ie beDielt / bit berlies maebte
baer te tcehhen / en eibers te geb?upften.
boo? eerfl een grote berfïagentïjeib/ toantmentoifl
^en bierben .fföep bebben be folbaten ban Capi- eerflniet Doe fterbbebpanbtoag/ enmenfojgbeniet
IKetïjupjBt
tepn feoen ban ^teentoijb/ leggenbe op bet bupö te alleen but Dp alle be b02pen banbetftiebtinbecbing
te iHctöte? föecbtcren bupten ^tool/ DetDup!Saen(€aiciöobec= en contributie foube brengen: maer bat Dp 00b een
ttn obeca
gegeben/ en 3ijnbec omtcent beectig flerb met baec inbalinl^ollanb boen foube/ boo2 bienbe Staten al^
ecseben.
3ijbgctoeet afgetrobben / latenbe baec 00b ï^et benbel/ baec toepnig boHté bp be Danb Dabben/ entoeefoen
ooft boor berlieö ban eenige blepne fteben/ betoijle
alfo be benb2icb baec mebe op lacb.
<©en
b2ieenttointicbflen
Mzpl
na
bat
ben
©becflen
bie meefl onbefet toacen/ binnen aptcecbttoaiS geen
(getfjupsf
te ^cliun
lenbutg ' (Caciö eenige bagen boo? bet bupis te ^cbuplenburg bolb ban eenige cupterg ban 25arcbon/ bocb Mfc
obetoege*
ben.
gelegen babbe/ bebben fp 't felbe opgegeben/ en 31J11 tbijö
ban ^en'föeeït beeft
in beninbec
^eulfcn^omeenbanbe
bacfl een baenbel foleen beelnacc'tC»2aeffcbapban25cntbem/ eenige na b02gerDoplupben/
baten ban 3ïmfterbam baer ïsobenburg obec com-èiiihenburg getogen/ en een beeïifferbpbenbpanb
gebleben / men fepbe bat fp nocb b)el boo? een Dalf jaer manbeecbe / flerft 1 50. man geDaelt / en baec binnen
bicmalie genoeg Dabben/ ben Capitepn baer ober
gebracDt/
bk baec
na boortö'
na be aubaect
3ijn
/ baermen
meenbe
bat be bpanb
ooge gefonöcn
op Dabtommanïjcrenbc/
toaöbp3ijnc
folbaten
niet/
'ttoelft
Dcm fcer gualüften afgenomen iö getoeefl/ en flont
be/ altoaer ^cbenfe/ na batbp binnen öptrecbtbï»
ia ttoijfd men Dem cafferen foube/ bocb boo?goebe ben i&teb ban ^tate getoeefl toag / en be gelegentbeib
brunben iö bp nocb in bienfte gebleben*
ban ben fïacb bcrDaelt Dabbe/ natoetcob/engoebe
bec^
gin giimio beeft ben ©berften gan 25apttfta€aciö orbreflelbe om 't felbe tebefebanfen/ toantommocö
Hiiptenant ban 5pcancopö ©ecbugo <©oubernettr tegeben/ nam Ijpfelfo'tgeceetfcDap inbec Danb /en
ban ©2teffanb ban toegen ben ïtontnb ban ,iSpan- be folbaten acbepben alle ben nacDt / W ban öptreebt
gien/ een beel riipterenenboethnecbten/ oube erba- fonben baec alle geceetfcDap banfcDuppen / fpaben/
cenc en uptgelefen bolbbp ben anberen gecuftt/ fterb ffbanté-borben/ en amnnttie ban bibrese?/ 00b upt
omtrent feg Donbert rupteren / baec ban ?♦ Co^netten elbftot ban b$ borgecpeeen man/ öieelftë tien ihxp,
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becg5£baetf$en ÖC bïpeftOfïfOttbenïjebbeil/ eittoa- 1 genen ongelukkigen uytgank getermineeri waren , fo
miftech 180» mamteri» Jfl^Ctl fhrlbC Ö^t fCÏlUt Of flllp- waren fy weder in fuiken hope gevallen, dat door
feit opfcebactt Open/ omDattCttoatCC fjogeri/ m be loge
makinge
eenes vaftenpeys,
alle ongelukken
medebrengen,
fouden verhoet
werden. die d'oor-

bpanben baec niet fouben tonnen bootfiomen/ totdat*
Hadden haer mede eenigfins verlicht , tot verfcheypfjaeé toctben eetüoe nipceten gelept / en be tougge afgetoonen. <&ie ban 3Cmitecbam ijaööen 150. foton- den tijden vele gedane intermiflien , als by hare geten binnen Jïaerbeiv>o.tot3©eefop/ ioo.tot<étool/ fanten gereitereert , van te verlichten hare onderfamenbeigaberbe in aïöecljaert Ijetberftcopöeboifc/en ten der belofteniiTen , vorders van de felve hope verlaten zijnde, en nu vele jaren geleden, hadden fygefclnntefe romom m be ^teben ban 3Cmerfboon/
3Dijn at ïteenen. (süartö üicef met 5ijnboIntot 3U fpeurt met groten rouwe en leedwefen , dat de felve
merongen leggen tto;e bagen/ begcoeben öace ïjo- oorloge was (trekkende tot haerluyder(fy willen fegben / en plonbecben be beuflagene ban be Staten gen der Nederlanden ) ruyne en ondergank : dus leden en verdroegen fy niet alleen eenig quaed om den
bolft/
en
lieten
Die
op
't
beft
(eggen/
baet
na
tegen
fp
: maer motten ook om henlieden den rounabuuren
na ftet ^o:p ban fouten / een wijle ban Qptrccijt/ en
ftaïien noclj ten feiben öage ttoeeftupfenaentoanbe/
we dragen, en gelijke uytkomfte des vals begonden
aen be iuugge- ban gmptjae0. <©en 28, ^linn tg fy te gevoelen.
Bjoutoc
%nnugjanf5banöatntgen/ algin be<0apen:/een
Sulks dat fy, de Staten uyt gebuurlijke liefde alles goeds waren toewenfehende : niet meer wenfehen,l0?J!"bïiban de bojgec-ïjoplupben metfommigeboagectfupt
ïbSnt . ö?tcetf)t gegaen / en Rebben fenet ^offrontoen nloo^ de dan den dach te flen dat fulke ongelukkige oorloge door minlijken vrede mocht veranderen en eynde
fier genaemt ©'oirtben-Kloottec / 't enben be fteen* nemen
: ook achten fy fulks haer officie te wefen ,
fïtaet bp be 2Stlt aen teanöe gefienen/ om öat öe upan*
Sariö
ben baet niet logecen fouben. 3B>ennegenentbiinticfc dat fy hare onderdanen en borgeren fo redelijk fouden voorfien : datfe met haer E. eenig ongeluk (dat
ioatDevoni (ten %'Mï)/ fo tëbenboojnottnben^onanSöaptnla
Cajctó / ftenöe öattec ober al O-itae gefïeït toas/ fo fy niet en hopen) gekregen hebbende , allenskens met
topt hC£
bat ö? Ne* ïtieecïtoiibeuptiicïjten/niet^ijnniptccen haerlieden niet vallen in een beklaechlijk gat of kuyle, (Fol.
*iKlJt.
en öiiet öten / ban fouten opgetogen / Ijebbcnbe eenen daerfe niet weten mogen , of dat fy henluyden gelijkformig fouden wefen, die info veel eygenquaden de*
groten fcfjat
bergabert/ toanten Dpcontributie
albe^ojpenin't
füdjtban
tfptrecïjtinbetbing
geb?acl)t conniventie, of haer eygen toelatinge en verdraginge
jjaböc/ met ben gebangen I^cece ban&iHecgi^tafc van d'inlandfe oorlogen, door hey mei ijken raed waren onderdrukt.
Öoiiöcu banapttecfti/eïibeanbece gebangeneCapitepnen/ en 5tjn getogen tot 5^pKetRen/ alluaec fp Dit mom-aenficht van alles quaeds , en beklaegli jken
Jtëeefta
Dan «tëfen*
tyugge
koert ban
taegen ïst
j^anfe-fie
fe'ïii gefon

'$ fabOltb£ blebetl/ CU baei* na b00?t£ na ElltpDen uytgank, begeeren fy met goeder affeéhe , dat God
bettrohfeetl. van haerluyder af keeren wilde , dat hy dan haer en
forge
en van alle
, manieren
are °nderdane"
^e legaten ofgebeputeetbe becï2anfc-fiebenbet;lhvoorfien,
en ook ^,l
haerbefchermen
E. ha aller
door
de

gabect binnen %nbzh/ ïjeböen aen be peeren ^ta
ten genecael gefonben iiBeeftec ^HbolpD ban <®|en;
bmgge
met b^ieben ban ccebentte/
betoelfcetjacen'^cretarig/
3ijne pjopofitie fomonbeltngal^fcijnfteltjR
gebaen i\ttft aen be felbe / üatz bp fp fommieriijHfeg?

vrientfehap , daer door fy van buurfchap wegen met
den anderen altijts verbonden waren geweeft , en
daerom ook dat het haer en henluyden t'famen was
belangende, baden en vermaenden fy henluyden andermael, dat haer Edelen haren voet metende , met

iic'ti
aenbcÖCn
Dat ftad
fy aen
de Magiftraet
der brieven
ftad Amfterdam
ï^£crm
hare *mede
gefonden
hadden hare
, door de
«praten
welke zyluy den de Heeren Staten generael voornoemt
öcu'bcrce* vriendijk. vermaent, gefondelijk gewaerfchout en genir5D£ j^r» beden hadden , datfe van veel en menigvuldige bei)«la:iöEn. fwaerniHe die fy van eenige jaren herwaeits, hare onderfaten door de Nederlanden reyfènde in vele manieren waren aendoende, en ten uyterften uytputtende , fouden willen ophouden , matigen en gantfelijk vermijden, verhopende dat gebeuren mochte, dat
cler felver gemeene fortune door haren raed mochte een oorfake wefen , dat haer rechtveerdig beklach
geen plaetfe meer foude hebben : maer tot noch toe
hadde de Magiftraet voornoemt henluyder eerlijk verfoek niet genoeg gedaen , felfs had men niet bekent
dat die beantwoordens weerdig waren.
Waer door fylnyden wederomme ter oorfake van fo
fware publijke faeken aldaer tot Lubek vergadert zijnde , wederom op een nieu de voorgaende fake hadden moeten ter herten nemen en reïumeren , en dat
met meerder neerftigheid en moed, dewijle fy gefruftreert zijnde van beter hope van uytkomfte, de
fake felfs was fprekende, en d'experientie betuygde,
dat de felve Heeren Staten door curieufe en uytnemende onderfoekinge en ftudiegantfelijk daer toe de
faken waren drijvende, om nochbefvvaerlijkerimpoften en beladingen als de voorgaende noch daer toe
waren voegende, en dat fo lelijk dat vele foortén
van koopmanfehappen , boven hare rechte eftimatie
en weerde, hen bevonden befwaert met menigvuldige beladingen en impofitien , een fake noyt gehoort,
noch
voorouderen tijden nimmermeer gebruyktt'haerder
, of in fulker
manieren verdragen.
De felve hadden ook eenige jaren lank gebruykt
cene onmetelijke licentie, onder pretext of dexel der
oorloge uyt fuiken nood, die gene wet hadde, met
een kleed te bedekken : Nu aengefien middelertijd
door tuflehen komen of ipreken van verfcheyden der
Keiferlijke Majefteyt, als andere des Roomfen rijks
Princen , menigvuldige handelingen van vrede tuifchen beyden waren ge-vallen, waer van eenjge met
III. Deel. II. Stuk.

wijfen raed d'eynde der oorlogen wilden procureren,
en haren finganfchelijkftellen (dewijle de fortune en
occafi hen noch prefenteerde ) tot beteringe. Te
meer dat haer E. te doen hadden niet met vreemdelingen of uytlandfe, gelijke en beyde grote kracht
en macht befittende , maer met haren Heere , wettelijk erfgenaem en machtigen Prince : de welke fy
fo uyt goddelijk als menfchelijk recht, aller eere
en gehoorfaemheyd fchuldig waren. So waftook behoorlijk datfe haer in alle des peys conditien lieten
gefeggen , de welke offe fchoon alfulks niet waren
als fy die wel begeren fouden , nochtans niet te weygeren ofte verwerpen fouden wefen.
So dan haer E. de fake van hen felfs niet wilden veffoeken , en ook niet wilden aflaten van injurien , belettingen of weder houdingen van navigatie of Zeevaert , en over weder-zyden niet dachten vrylijk te
verdragen en laten in zijn wefen d'exercitie van
den Koophandel , 't gene haer E. nochtans beyde
't befte is. So anders ('t welk God verhoeden moft)
haer E. fouden gewiflèlijk weten, dat fy fulke redenen fouden aengaen, door welke fy den quaden
knoop met kracht fouden foeken t'ontdoen , en van
henfo vele alft mogelijk is, fouden fien te verworpen.
Ten betaemde noch was geen redene , dat fy, die tot
noch toe hen neutrael gehouden hadden, noch ook
met dek lankdurige alderboofte oorloge yet gemeens
gehad hadden, yetwes meer fouden verdragen , dac
van haer of harer onderfaten middelen d'uytlandfe
001 lochs -raed hare heerlijkheden foude (trekken tot
der dood , al offe daer toe opgevoet waren , of dat der
felver fortune haer E. toteenproye of fpot foude gedyen , die haer E. in hare quartieren altijd in vrient»
fchap hadden ontfangen, en van alle nootlijkheden
nieuwelijk hadden verlicht.
Opdat dan haerE.alledefe fake te beter vetftaen,
en fylieden die ook na go;den raed mochten aenftellen » fo hadden fy raedfaem gevonden , den cerfamen
en geleerden Meefter Adolf van Ofenbrugge, haer030.0 3 uyt haren name
luyder Secretaris inde Nederlanden
w belaften , dat hy hare onderfaten terftont fou
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Het twintichfte Boek ,
de ontladen, en anderfints in forma: den welken fy
begeeren datmen hem gelove fal (trekken als hen felfs ,
eerlijke&cbegeerte ge, hare fenden,
relbluti
en°metnoeg doeprompte
m e foude
, hem wedero

®m op fieöbcn tic Mmcw Staten genecad/ na bol*
uijncDcltöeranc/ licmöcfcnafcomen üeiüomif
antttjooje^e entoeöecom meöe geaeniu
Uoiacn^
£t!je'pcn
Doorluchtige en vermaerde mannen, Heerenen fintuin
be
gul iere vrienden, uE. brieven uyt Lubek gefchreDeeren
.ven^zijn ons behandicht, de welke wy feer ernftlijk
en 'tvrome
k ookrheid
gene nin
verftaden
entlijeerbae
, eenfam
hebben
8eJ
Start"
Heere
van enuwer
nameoverfi
aenticoe* den
ïKiputeetöe Meelter Adolf van Olenbrugge ons verklaertendaer
»?nfrffe« na in geschrift heeft overgegeven. En alfo wy altijd
ftcu. veel geacht en groot werk hebben gemaekt des naems
endigniteyt der Hanfe-fteden, enwy altijds gepoocht
hebben , fo veel ons mogelijk is ge weeft u lieden in
dien te voldoen , en hebben wy niet konnen laten , alle

dien mochten bekomen , fo roeren wy geen fteen.
Maer fegt, heeft het tuffchenfpreeken desKeyfersof
Princen van den heyligen rijke,des Koninks vanVrankrijk of der Koninginne van Engeland niet vruchtbarig geweeft, heeft de Konink van Spangien niet gewegen die fupplicatie der gantfeher Nederlanden, noch
de ootmoedige gebeden der onderfaten, op dat hy met
recht en redene, ook kracht haerder privilegiën hen den
vrede vergunnen foude, en ook dien de religie te veel
fchadelijk waren , openbaerlijk foude wech nemen , en
houden hem aen 't gene dat tot vrede en rufte der religie foude dienen , fulks dat een deel menichte van men»
fchen , alle hare middelen in 't Vaderland verlatende,
vreemde woonplaetfen hebben moeten foeken, enaldaer genootfaekt zijn geweeft te bedelen , hoeongerechtig, Barbaris, en ganfchelijk het verfchrikt alle
menfchelijke nature , en verhopen wy niet dat u E. met
meer woorden verwachten gefeyt te werden, dewijle het klaerlijk blijkt datter geen ander moordinge, ruyne of ondergank dan defe tegenwoordige kan
welen.

dingen aen.d'een zijde (tellende, uE. die terftontte
beantwoorden. Wat dan aengaet de felve brieven ,
welke fy feggen gefchikt te hebben aen de Magiftraet
van Aiufterdam, zijn wy door de gedeputeerde der
felver (tede geinformeert, dateer gene brieven met allen aen haerlieden gekomen zijn, en twijfelen niet of
de Magiftraet zijn van fulker wijfheid en van fulker
experientie om eenige faken uyt de rechten , datfe niet
fouden nagelaten hebben fulks terftontte beantwoorden, en hen van alle querelendiehen by u E. geproponeert fouden zijn , te purgeren met rechtveerdige redenen en oorfaken. En voorwaer haer excufe is fo bequaem en behoorlijk > eneenen yegelijken gemoetende, dat wy ganfchelijk vertrouwen dat u E. felfs moeten
bekennen, dat het de ftede van Amfterdammetfyte
wijten noch teeyfehen, 't gene openbaerlijk niet alleenlijk Holland, maer by decreet van alle de Neder landfë Provintienisgeconftitueert» noch wy meynén
ook niet dat u E. anderfins tegens die van Amfterdam
hebben eenige klachten , dan van vermeerde: inge der
voorfz inlandfe oorlochfe tollen , impofitien en licenten , daer van wy u dikwils redenen nebben gegeven,
fulks dat wy te vergeefs achten wederom in defe brieven lange fermonen daer van te maken , byfonder dat
ons alleen die queftie fy voorgeftelt en in 't voorgaende
gefchrifte
begrepen, op 't welke wy ook befonderlijk
hebben geantwoort.

Wy hebben voorwaer geeme alle middelen aengewent, op dat onfe naburen geen ongemak van defe oorlogen en ellendigheden fouden genieten.en hebbenprincipalijk getracht uwe E. heerlijkheden en onderdanen,
fo veel mogelijk is geweeft te verfchonen. Des te meer
moeten wy bekennen, ciat wy niet konnen verftaen
noch weten hoe u E. met ons den gemeynen rou en uy tkomfte des vals beginnen te gevoelen. Wy voorwaer,
op dat fuik quaed voor-teken gekeert fy, en op dat uwe
E. die rufte en eeuwigen vrede die fy nu gebruyken,
mochten behouden, bidden daerom God Almachtig, en
op dat fulks gefchiede menen daer in vele gelegen te
zijn, dat u E. van haerlieden gebueren calamitey t en ellende met alfulke moderatie en wijlheyd oordeelen ,
als behoort, fo wy dat verkrijgen , wy betrouwen vaftelijk dat uwe E. lichtelijk fullen verftaen , dat ons niet
vry is van den krijch of oorloge uyt nootwere en defenfie af te ftaen , ten fy wy ons ten roof van de tyrannige
Spangiaerden willen geven , en ons wederom begeven
tot de Idolatrie en Goddeloofheid , die wy afgeleyt
hebben, gelijk den hond wederom opflikt't genehy
uytgebraekt heeft. Want datuE. fchijnentebevrefen
dat fy door conniventie de u y tl and fe oorloge byheymelijke Raden, fouden fchijnen te ftoken en favoriferen , met der tijd fal fulks van ons wel gefpeurt worden»
alfo fy Over ons noch recht noch autoriteyt hebben om
Ondertuffchen mogen wy nochtans niet voorby ons regel te ftellen van peys of oorloge. En fo daer yet
fy datmen met recht van ons kan verfoeken of begeren,
gaen, dat wy t'ongelijk befchuldicht werden, gelijk
of wy met-vryen wille ons faken en ftudien daer toe en dat d'indemniteyt en profijt uwer gemeynte in delibrochten, dat wy metvindinge van befwaerlijke im- jberatie geftelt wort, wy zijn altijds'tot noch toe , ook
poften , eenige andere nieuwe exaófcien of extorfien fu'len voortaen bereyt wefen alles te doen en uyt te
daer by fouden willen voegen. En believet u E. de fa- rechten, 't welk by de befte nabuuren mach gedaen en
ke nader intefïen en met goed gemoed te oordeelen, uytgerecht worden, wy hebben noyt fo Hecht geweeft dat wy ons hebben laten dunken fulks met kracht
wy betrouwen volkomeluk dat gylieden bevinden fult
te brengen , en oorloge tegen fo machtigen
wege
te
dat wy yet nieusnoch ongerechtigs ufurperen, en dat
te konnen houden : Maer doorGodlij(faende
vyand
wy alleen voor oogen hebben , ftuderen en arbeyden,
op dat wy ons fel ven, vrouwen en kinderen van des ke hulpe, zijn wy gedwongen geworden de wapenen
Spangiaerts machtige heerfching en onmenfehehjke aen te nemen , en vreemder Prince hulpe aen te roepen,
tyrannigheid verloilèn of wreken , en op dat wy in 't welke, fowy die niet bekomen , moeten daerom niet
Vaderland behouden of geconfer veert, de privilegiën defpereren , noch verlaten de rechtveerdige en ganfeh
die ons onfe ouderen hebben nagelaten , en by prince- notelijke oorlochfe oorfake , onfe eenige hope is in God
hjken eed geconfirmeert zijn, vredelijk enbequame- den Heere, die gene begeerders laet gebrek lijden, en
de zijne van de calamitey ten der oorloge verloft , die de
lijk mogen leven.
q
tyrannen, wanneer het hem gelieft , denbreydel in den
Wat belangt 't andere deel van uwe brieven, by de
welke uwe E. genoechfaem met klare woorden fchij- mond werpt , en den ftaet zijnder fteden bewaert , op
nen te willen feggen of fuftineren , geen nood te wefen dat niet alles na der tyrannen begeren foude gefchieden,
die dikwils de wapenen, om henne gerechtigheden en
eenige extraordinarife impofitien te (tellen, maer d'oor- privilegiën
tebefchermen, nodig moeten gebruyken,
loge te veranderen in vrede , als wy fchuldig zijn ; u E.
ook altijd der tyrannen voet niet moeten vreefen, ib
willen geloven dat alle 't gene dat daer toe dient wy
gaerne fagen goeden voortgank te hebben , die ons en eenen yegelijken toegelaten ware fulks te doen , gene
defe vereenigde Provintien en haer onderdanen daer fteden hoe machtig fy waren fouden hare wetten en privilegiën konnen bewaren, lichtelijk foude hy eenen
toe wel beraden achten , maer te vergeefs worden die
vermaent tot vrede diemeteenmoetwilligheid enluft machtiger vyand vinden, de meefte van uwe E. Heeren
d'ooiloge ftaende houden , maer notelijk bedwongen, mogen ons leeren of alfulke voor eenen toekomenden
belchennen (y hen op datfe fonder ongelijk in peys le- erfgenaemenwettelijkenPrince te achten fy,dieniet te
ven mogen.
vreden zijnde met den ondergank van meer dan honWy bekennen des te meer hoe foet den naem van dert duyfent menfehen die in veertig jaren in den krijch
peysfy , doordien wy fo lange jaren alle ellendigheden met veel ellenden 't leven gelaten hebben , omdereli-(FGi.
J7.j
11 der boier oorlogen geproeft hebben , fulks gie, en fulke noch als uwe Ed. en de meefte Provindatwy tot den eeuwigen vrede raden, en op datwy tien van ganfeh Europe, en de fteden profiteren en
©effe-
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oeffenen, daer hy geboren en geinftrueert in Span-| engelijk als fy plegen, defe geconfedereerde en vereegien, fo lange tijd geweeft zijnde uyt defe landen, alle nigde Provintien meteenen gedelibereerden wille en
menfchen dwingen wilt, dat fy geloven fouden door genegentheid fullen vervolgen en continueren- wat
oen dwank van de wrede Spaenfeinquifirie, dat is op ons belangt wy fullen niet laten voorby gaen , 't gene in
dat hy met de wapenen en oorloge foude uytroeyen, onfe macht fal wefen , en willen u E. en uwe onderdanen in al'e faken en manieren behulpelijk wefen, ook
dat in uwe en nabuur landen vry is, door brand en wreede dodinge, de Ambafladeurs en Legaten , treffelijke tot onderhoud van haerlieder koophandel en profijten ,voor fo veel in ons fy , voorderen. Uwe heerHeeren en Princen tot hem in Spangien gefonden , telijkheden, doorluchtige Heeren en mannen en befongens alle menfchelijke rechten , geïaft heeft te doden ,j
die niet genoeg verfaet zijnde van fulkecalamitey ten, dere goede vrienden , bevelen wy met alle goede wenfchen, de Goddelijke Genade, en wenfchen dat gy
al noch niet op hout : dit wert nochtans niet gealledie
met
gefontheid lange meucht gebruyken. Gegegeert , op dat Wy d'oorfake defes bedroefden oorlogs
ontdekken, want fulks geen nood is, alfo alles fchier
ven in den Hage den feventienden Martij , in den jagefohièt is in yeders aenfien en tegenwoordigheid , re 1585. onderftont gefchreven, u E. goetwillige en
lulks dat niemartt ignorantie kan pretenderen der ty- fonderlinge vrienden , de Staten der Vereenigde
rannye die de Hertoge van Al ba en andere des Ko- Nederlanden , uyt bevel der Heeren Staten , en was
raöks van Spangien Gouverneurs in de arme onderda- ondertekent C. tslerjfcn , op den rugge ftont aldus :
nen van de Nederlanden hebben geexeiceert en te we- Aen de doorluchtige mannen en Legaten der Hanfe-ftevrienden
tot .Lubek vergadert , onfe Heeren en fonderlinge
ge gebracht, alle 't welke ons ook wettige oorfa- ften
<Cfebg
ke gegeven heeft aen te nemen de wapenen die ons
nodelijk , en na Goddelijke en wereldlijke rechten
geoorloft waren, die door alle menfchelijke leringen
3^en bijftienden fimij tyeft de jonge 5Purfr toan?°&«
en nabuurige Koninkrijken, Provintien en lieden exem-| Clebe gjoanncö / de fone ban lertoge itëillem/ toieno £'rr3i
pelen , en met ontallijke redenen bewefen konnen ouder ö20cbcc %rtoge Caroltrê / tot föomen ober tien trom laworden , nochtans hebben wy noyt verworpen de ge- jaren geft02ben toae?/ getrout met giacoba / öoeft^ fob« öocij*
rechtige conditièn , maer alleenlijk deonverdraechlij- ter ban de Bêarïtgrabe ^ïjiUbert ban 25aden/ en£cJ!a"
ke conditien, Veel min wanneer daer fpraekwasvan toert öe b2uploft$-feeftc tot <©utfeld02p met oroter E&
peys of vrede aen tegaen, en fouden wy die verwor- P2acftt gebouden/ OP toa$ te boren ^ifTcbopban^banW
pen he,bben , door dien fy die gene die ons de befte
IBunfïec/
Ijet Captttel obergegeben öcn*
docliten, vèrfmadeden.
beeft
/ ött felf'ttoelfe
de 2Btf Ï)P
bom aen
toert ban deg Capittetë i|ee^
't Gene nu het fommarie of het hooft der brieven ren/ ben ï^eere Crnetfug i^ertoge ban peperen /Gmfta»
raekt , door weikeu E. wederom klare querelen voort

Cerft-buTcïjop ban ïieulen/ in(€ucc&fiplaetfeaett^er,i b'f'
geboden/

dtoelbbpoottaennam en accepteerde.
Sim?
brengen , als of wy d'oorloge gedwongen aengaen ,
door middelen van uwe onderdanen voeden en foveer- 1 3£e $|eere ban feaultepen badde feftere febanfe ge^ toert o.*
den , en Ons die diende tot roof en fpot.
legen opdenaijnaenWercbfeïjooft/ belegert/ deJNfff&op
Wy verklaren voor eerft , dat wy voorwaër geen
45rabe ban iDeurö bergaberbe eenig boln om \x*mmm*
oorfaek gegeven hebben dat gy fulks van ons foudêt fetymfe te ontfetten/ maer al eer fp Ronden beerdtg
vermoeden ; vorders dat wy niet konnen génoech fouden / dede ï^aultepcn een ftomt op öefelbe febanfe / ®*mwn
doen fulke generale klachten, byfonder daer wijfe alDaer eenen ban ^aultcpens Capitepnen genacmtjSEjL
boven beantwoort hebben, welke pun&uelijken van
Claerfjöiit ban «©ent in 't ftomien bood bleef/ en nr>cb oer -$érgrc
ulieden Secretaris van Ofenbrugge ,by gefchrifte zijn eenige anbere foldaten. <©aer lag binnen öe Capitepn ö°°f£ »«•
geftclt, noch mede hebben wy de navigatie of Ze- 5ionRer töepnier ban €>ldenbarnebelt/ detoel&ege*
vaert niet belet of geretardeert , fulks dat ons vry ftaet , nootfaeftt toaov de febanfe obertegeben/ eniomet
a^s ook alle rijken , provintien en fteden , aller men- fijne foldaten baer upt getogen met bacrfijt-getoeer/
fchen weldaet te gebruyken , ook fullen u E- ons noch ftebbcnbe moeten belofte boen ban in d2ie maenden in
gerechtelijk daer in mogen geloven , dat wy om gene bat qtiartier niet te dienen.
impofitien, tollen, koopmanfchap of andere eygen
^en eerften gunij i585.bebben25urgemeeflerenffian"f^
profijten 001 loge voeren : Maer als meer gefeyt is, op
en
^cljepenen ber flebeban ©enrne/ ^anbe^ra^S^0"
dat wy ons (elven , huysvrouwen en kinderen , en al be/ en ganne docljrer ban I|end2ilt de 352oge 3bn kratje m
dat ons lief-getal is , tegens der Spangiaerden machtige Öup0b2ou/ om bat fp bekenden bat fp$atffümtentmw
dominatien mogen befchermen , en ons bloed van hare anno 1584. en 1585. noclj te biecljte noeft te facra H"^
tyrannye te wat prijfe en perijkel het fy , mogen reme- mentegetocefltoaren/ enfjenbamaent5ijnbe/ dat©iacn&e»
dieren en verloflen.
fp Oen met <©od en de Ijeplige üoomfc r °r»e fouden »h.
Wy fouden feker wel wenfchen dat u E.genepar- ceconciüeren / badden daer op boo2anttooo2degegetye droegen , maer dat gy met ons die redenen infaget , ben/ dat fptoaren ban begercf02meerde religie/ en
door dewelke men der Spangiaerden grote macht , die datfe niet ban adbyfe toaren defelbe leeringe te la=
alle wijfe mannen en liefhebbers des vaderlands met ten ofte ab jureren/ gebannen boo2 ben tnb ban tien
redenen fufpeét behoort te wefen , rondelijk en in jaren upt de tfede ban ©eurne/ en bet graeffcljap
haer mate worden gehouden , op dat altemets de Ne- ban ©laenderen/ te rupmen de boo2f5 ftede binnen
derlanden onderdrukt zijnde , dat de Heere wil afke- fonnefcljijn/ en bet graeffebap ban ©laenderenbinren, tot overvallinge vandebuuren , met de wapenen nen acfjt dagen / op peene ban gegeeffelt te toerden
met feberpe roeden tot den lopenden bloede toe.

zijn kragt
nietonder
gebruyken
, 't gene
fchijnt
willen beftaen
Bavarien
, als hydienu fake
en te
andere
Wv bebben bier boo2 berljaelt ijoe bat de ï^eere ban
exempelen leren , fo dan in tijds u E en andere naburen Billerö ^tad-bouder banöptrecïit/ indeflacbban
Pi ineen aenfien waer henen die geeften en ftudien der Émeronacn gebangen i0getoO2den/ endcofeIf£ge*
Spangiaerden ftrekken , lichtelijk fult gy fien dat fy banheniffe nocb durende/ tjebbenfommigeb02geren
maer ftaen na een generale Monarchie, en op datfy ban HPtrecbt eenreguefteaende|t)agi|fraetoberge^
die verkrijgen , met allen arbeyd vinden dat het eenen geben/ en berfoebt datmen den <0rabe ban $ieti;
quaden knoop is, die van gelijken meteenen heiden toenacr/ iReurfif/ etc. foude matten fladOouder ban
beytel of wegge te foekenis, datishetquaeddat van den lande en aejlicbte ban aptreebt : maer alfo de
onfe plaetfen en contreyen by onfen gemeynen Raed is ^aróltraten ben daer ban ercufeerden/ feggende
verworpen , hoewel het fpade , nochtans dat u E. en fulRtf benlieden toerft niet te toefen/ bebbeneenigede
al'e Chriftelijke republijken , Koningen , Princen en ,lEagi{lraten feer gualijRentoegefp20ben/ in boegen
dat gfonher 51>iclae.ö ban tmplen / ï^eere ban ^eben^
de hoge Magiftraten gevoelen en met 'er daed bewij- der/
etc. ^cbout der felber ftad/ eenige derfelber/
fen , bidden wy den alderhoogften God. En met 't gene
van de voorfz Meefter Adolf van Ofenbrugge uyt bevel die feer fo2tfelijR tegen de IBagifïraet fp2aben/ ge*
van u E. is verklaert , en by gefchrifte gegeven zijn ter bangen- nemen toilde / namentlijft Wtes&am ban
antwoord , voor fo vele ter nood , en de conditie des te- Cleef/ i^iclaeüf &npf/ en de feofter bande^Sunr^
genwoordigen tijds heeft toegelaten, hebben wyvol- fcerhe / dan de b02geren / die flerb in t &tabl)up$ Dp
daen. Verhopen u E. die zijn met ons van een finlijk- den anderen toaren / riepen datmenfe foude laten gaen
heid en v/ijfheH , datfy alles ten beften fullen duy den, of fp toildenfe met getoeltberloffen/ fulR$ datmenfe
III. Deel. II. Stuk.
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Het twintichftc Boek ,
ftefrTOm Ifet 83011. ©ttl ttttCnttotrttöBften £fl*em*
£«é Y,acc na ft cpilfcelijft Ö£ 000^*5 ï^cete <©ca)K ban
ïii.nirötOt^tatlljOUDccbanbenlanDeljanöptceCÖt/
p'OlJtftOrte'ljh Clt flCÖUCCnöe ÖC rjCUanHemffC UanDen

en Ijeeft tenfeluen
S«miot'$KÏot^
^c Ba'L Ene in fulftc qualtte ccö gcöacn / op öc indrucne öaec
apIïwD ban semaeftt / en Ijicc Op oeuaeot / Utpöenoe alg bolst:

|O verfte van ;t krijchsvolk haer in eeniger manieren
lullen onderwinden van publijke of judicialc faken , bmnen ofbuytende voorlz fteden vallende, maerdefelve daer toe houden, dat fydaer mede fullen laten bewerden d'officiers en Magiftraten van de plaetfe , fonder defelve in haer ampt of officie eenige verhindering»
te doen , en dat fy haer te vrede n fullen houden, mits

alleen opficht nemende met d'officiers en Magiftraten van de ftad of fteden , op de bewaernis en verfe1. In den eerden fal fijn Genade in de ftad, fte- kertheid van de ftad en fteden tegen den vyand „
gSnJïruttfe
boojfttlt
den ,en landen van Uytrecht onderhouden en doen
45:aue 3^
en fal die voorfieninge doen , dat 'et voorfeydc
Dolf torn
onderhouden , de oeffeninge van de oprechte Evan- krijchsvolk , fo te voet als te-peerd , haren artijkelsgelife religie, in Godes H- Woord gefondeert, en brief onderhouden.
naec/
geen andere daer tegens wefende, noch hey meiijk
dan
10. Sal ook geen fteden in den lande van Uytrecht
'
cft
önr
ajf
ut. aljsi noch openbaer, fonder nochtans te gedogen datmen
of in yemants jfortificeren , noch eenige nieuwe fterkten leggen ,
t* op yemants confeientie fal inquheren ,
fiouteen
netic
en believen van de voorfz Staten,
confent
doen , fonder lijn Genade kennif- )by ir.
Maer
fal generalijk met advijs van de Staten, of
<fiapitetut h jyfinge onderfbek
Officiers
des
abfentie
Genade
fe en bevel , of in fijn
diegene
,
die
fijn Genade van wegen defelve bygevoegt
vtlKBa ^/of Magiftraten van de refpe&ive fteden, of datmen fullen werden, de ftad, fteden, en fterkten van den
l 't felveeen lande van Uytrecht , die gemaekt zijn , of van nieus geter oorfake van zijngeloof (dewij
flSntn yemantGods
of overlaft
injurie
,
e
moeyenifi
eenige
is)
gave
lansen
maekt fullen worden , bewaren, en door andere beba,hMpt' falaendoen.
quame perfonen den Staten aengenaem , doen bewaren,
uonderho
doen
en
uden
overho
ook
*"al
Item
2Sm?/
setiurenöe den d'ordonnantien en inftru&ien by de Staten op de en fal felf t'allen tijde , als 't van node wefen fal , vifiteaegeban* adminiftratie van de geeftelijke goederen , in den ren en onderfoeken , hoe de Regeerders , "Wethouders ,
Hni'J* lande van Uytrecht t'huys horende, gemaekt, en) Officiers .Capiteynen, en Bevelhebbers, tot de regerinï^ereban die noch voortaen met advijs van fijn Excellentie ge- ge en bewaringe van defelve ftad , fteden en fterkten
maekt fullen worden , en datelijk helpen executeren en gecommitteert of te committeren , hen hebben en dragen , en offe in alles hare officien en laften hen opgeleyt
in 't werk ft/ellen.
neerftelijk
en getrouwelijk nakomen en voldoen , en of
3. Item fal de ftad, fteden, en landen van Uytrecht ,mitfgaders de Staten van den felven lande , en de voorfz ftad, fteden en fterkten van-alles, dat tot noyeder lidmaet van dien , infgelijk alle de ingefetenen , delijke defenfie van node is , volkomelijk zijn voorfien »
mainteneren , en doen maintineren , in alle hare pri- en fal de gebreken , die daer in bevonden werden , behoorlijk beteren en remedieren , en fonderling fal de
vilegiën, rechten, vryheden, gewoonten, enhand- voorfieninge doen, dat de voorfz landen met geen onveften , achtervolgende de voorfz Unie , die zijn Genabehoorlijke inlegering noch doortochten van de ruytede gehouden fal zijn mede aen te nemen , en in alle fijne
ren of foldaten overtogen of belaft werden.
pointen , daer in die by de gemene provintien onder1 2. Item fal tot beter dire&ie van de faken van den
houden wert , na te gaen en achtervolgen.
4. En fal overfulks de landen van Uytrecht nie- lande, de politie betreffende, met advijs en believen van de Staten, en anders niet, mogen maken
mant fubmitteren en onderwerpen , inigelijks niet
hem felven, dan den Hooch-geboren Graef Maurirs alfulke placcaten en ordinantien, als tot 's lands welvaren en vorderinge van de gemeene fake nut en
van Naffau, en Rade van State, by provifiegecomoorbaer
gevonden fal worden, en fullen alfulke placmitteert tot den gouvernemente van den lande, in facaten en ordonnantien op den name van fijn Genade,
ken d'oorloge betreffende , met het gene daer aen
kleeft , en aen dependeert , met alfulke andere rege- en de Staten gefamenderhand , uytgeroepen , gepuringe of hoge overheid , als namaels by de geünieerde bliceert en geexecuteert worden : Maer in oorlogs- faken, fo defelve met weynich perfonen beleyt moeten
provinciën aengenomen fal werden.
worden
, fal zijn Genade ordonneren en mogen ftatue5. Item fal de faken van de juftitie helpen admiren
tot
meefte
verfekertheid en dienft van den lande met
niftreren met de Magiftraten van de refpe&ive ftad ,
(Fol. 58.J f|;e(ien ? en platten lande , en ookmetdePrefidenten drie perfonen uyt de leden van de Staten, inditftuk
Raden van den Provincialen Hove , en dat volgende dienlijk, bequaem, en zijn Genade gevallig, diebyde
d'ordonnantie en inftructie relpe&ivelijk daer op ge- Staten daer toe gecommitteert fullen werden.
13. En fullen niet te min de Staten in hare vergamaekt ,die zijn Genade fal onderhouden , en by ande!
dering
, (diefe fullen houden fo dikwils en menichre fcherpelijk doen onderhouden.
6. Item en de faken van politie, den gemeynen mael als hen fal gelieven) mogen maken alfulke ordonnantien en Placcaten, als hen tot directie van hare
ftaet van den lande van Uytrecht betreffende, fal
fijn Genade uytrichten en adminiftreren met advijs fake , uytfettinge. van penningen , inftellinge van contributie en andere impofitien, die fy, fo tot koften
en confent van de Staten van den lande van Uytrecht,
van de oorloge , als andere des gemene lands laften
of haer gedeputeerde.
7. Item en fal over fulks de Prefident en Raden te vervallen van node vinden fullen , en defelve op
en alle andere Officieren en Magiftraten , in het ad- fijn Genade en haren naem doen publiceren en exeminiftreren van haer refpe&ive ampten en officien ,
cuteren fo
, fy tot noch toe gedaen hebben. Behelmainteneren , ftadhouden, ftijven en fterken, en is telijk dat fy in hoochwichtige faken niet fullen doen
't nood, haer ordonnantien, decreten en fententien dan met advijs van zijn Genade, en dat van gene
door fijn autoritey t helpen excutereren , fonder te ge- Placcaten en ordonnantien publicatie gedaen fal werden, fonder fijn Genade voorweten, fo verre fijn
hengen of te gedogen dat henluyden daer in eenige
verhindering of belet gedaen werde.
Genade in de ftad van Uytrecht is , en den tijd fulks fal
8. Item, in gelijke manieren fal zijn Genade ook mogen lijden.
gehouden zijn de Staten en haer gedeputeerde te
14. Sijn Genade fal vergeven alle de Officien en
mainteneren en handhouden in haer placcaten , re- beneficien , die de voorgaende Stadhouders of Goufolutien , ordonnantien en decreten , fo in materie
verneurs van de voorfz Provintien vergeven hebben ,
met
advijs
van de Staten of hare gedeputeerde, uytvan contributie n , impoften, als alle andere, executeren en doen executeren , t'allen tijden als fijn Genade gefondert die officien , daer van by voorgaende ordonnantie van de Staten anders geftatueert is.
by de voorfchreven Staten of hare gedeputeerden behoorlijk daer toe verfocht fal wefen.
if. Item fal ook vergeven alle officien en bene9. Item fal geen garnifoenen in de ftad, fteden,
ficien, die voormaels geftaen hebben ter difpofitie
of landen van Uytrecht leggen , dan by advijs van of collatie van den Konink van Spangien , en dat ter
defelve Staten of hare gedeputeerde, volgende d'Unie , denominatie van de Staten , die fijn Genade drie gequafo van node bevonden wert eenich garnifoen in de lificeerde perfonen , wefende van de oprechte Evangevoorfz ftad of fteden te leggen, fal vervoegen dat de- life religie , en voor fulks bekent , daer toe noemen
felve haer dragen, volgende 't fevenfte artijkel van fullen, daer uyt fijn genade gehouden fal zijn een «■
de voornoemde Unie. Sal eok niet lijden, dat de verkiefen, en met het vacerende offiwe of beneficie te
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27. Item fullen

verfieti , op affulkélaft én tnftra&ie , als de Staten daer
op gefteltengemaekt hebben , en nokhmet advijs van
zijn Genade Wellen en maken mogen.
ié. Item, wanneer éenigen ftaét van Prefident, of
Raden Provinciad , of Griffierfchap vaceert, fal zijn
Genade de felve confereren op de fimple nominatie van
de Staten , op de inftructJe onlanks gepubliceert. Beheltetijk dat de Staten drie Raden uyt den haren fullen
mogen committeren , volgende de refolutien by hen
daer op genomen. Welverftaende dat voortaen geen
andere tot alfulken ftaet fullen gënomineert of gecommitteert werden by de Staten, dan perfonen van de Evangelife gereformeerde religie, en voor fnlks bekent.
17. Maer andere ftaten, officien of dienftenen fal
zijn Genade hem niet onderwinden , maer fullen die
vergever» worden by de Staten en Magiftraten refpe-ctivelijk ,die daer van gedient moeten worden.
18. Dedomeynen van deftad , fteden, en landen van
tJytrecht, gemerkt die feer ten achteren gefteïtzijn,
ihHen geadmirriftreert worden by de Staten , en den gene, die de felve daer toe gecommitteert hebben,en noch
committeren fullen mogen : des fal zijn Genade by alle
gebuurlijke middelen van behoorlijk tra&ement verHen worden, en fal zijn Genade de goede hand houden ,dat de adminiftrateurs van de voorfeyde domeyïien, alsook van andere gemene inkomften, die noch
comptabel tot redditie van de rekeningen zijn , gevordert , en de reftanten geinnet worden.
19. So veel de Magiftraten van de ftad en fteden
aengaet, fal zijn genade die ftellen by advijs van de Staten, in gelijker
voegen,
Heer den Prince
Orangien
left gedaen
heeftals', mijn
welverftaende
dat byvanfo
verre by de aenkomfte van den Gouverneur generael,
by haer Majefteyt van Engeland te fènden , daer in
anders verfien en na behoren geftatueert fbude mogen
werden,
lal
werden.dat 't felve alfdan by zijn Genade achtervolcht
■

20. Item fal zijn Genade remiffie mogen geven , in
fulker voegen als mijn Heer den Prince van Orangien
gedaen heeft , welverftaende dat zijn genade al voren
remiffie te geven , fal vragen en horen 't advijs van den
Hove provinciael van Uytrecht , en Maerfchalken in
faken ten platten lande gevallen, en in delicten inde
ftad of fteden gebeurt, van den Officier en Magiftraet
van de felve fteden, die haer des aengaende fullen reguleren, Volgende 't drieentwintigfte articul, van de
twintigfte rubrica van de inftru&ie van den Hove , gelijk zijn Genade, en de voorfchreven van den Hove,
Maerfchalken,Officieren enMagiftraten in 't poinct, van
de remiffie haer fullen reguleren, navolgende den plakkate byKeyfèrKarel in den jare 1 $4 1 .daer op gemaekt.
11. Van gelijken fal mogen geven brieven van refpijt , fauvegarden , pafpoorten , en diergelijke gratiën ,dan niet dan met advijs van de Staten, Hove provinciael, enMagiftraten refpe<fr,ivelijk, daer onder de
fupplianten gefèten zijn.
22. Sijn Genade en fal geen impoften mogen inftellen, noch eenige andere uytfettinge of befwaringe
over de voorfchreven landen doen, dan metconfenten
believen van de voorfz Staten.
23. En fal ooktegen de refolutien, ordonnantien en
deereten van de voorfchreven Staten of hare gedeputeerde geen inhibitie verlenen , ten fy hy de Staten of
hare gedeputeerde eerft volkomelijk daer op gehoort
fal hebben.

de voorfz Staten devöorfipointen
en articulen , en yeder van die in 't befonder , fo veel die
onder henlieden concerneren en aengaen , t'allen tijde,
met geménen advijfe en confent , in haer regart mogen
veranderen , na haerl ieder goetdunken .
28. Item verklaren de voorfz Staten,dat fy de voorfz
aenneminge , pointén en articulen hierin verhaelt, verftaen te wefen by manier van provifie, als voorfeyt is:
en gedurende de gevankenis en abfentie van den Heere
van Villers , én tot dat den felven Heere van Villers dit
Gouverneurfchap fal mogen bedienen*.
Aldus gedaen en gearrefteert in de vergadering vari
den Staten van den lande van Uytrecht , na voorgaende
befchrijvinge wettelijk in de Staten-kamer vergadert
zijnde 3 op den tienden dach van de maend van September, Anno 1 585.itiloantiquo , onder ftontgéfchreven»
ter ordonnantie van de voorfz Staten , ondertekent *
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Op den leften defer voorleden maend is my uwer E. J^Wöê
fchrijven , met de bygevoegde aen hare Majefteyt en s^cnt
den Grave van LyCêfter > 'savöndsfeerlaetbehandicht. 3Joact)tm
lek ging daegs daer aen, te weten den eerften defes, al- ^2tel/öait
fo balde tot Groenwits te Hove, maer vond alle de prin- *$tft""n
cipaelfte Heeren van den Rade na Londen , en op haer uj>t <t£wt*
huyfen vertrokken , en niemand dan den Heere Mi- 'antJ 8*f
lord Houward , alfdoen pi efent. Sprak alfo zijn Gena- fa"geö"n"g.
de en begeerde uwe M. E. brieven lëlfs aen haer Maje- gjUntj
fteyt te leveren, 't welk ook fachternoens alfo gefchie- 1585.
de , en wel te paffe quam , nadien fy die nacht mede en
van gelijken brieven van haer Ambaffadeur Meefter
Davidfon uyt Holland ontfangen hadde , feer grotelijk
tot der landen dienfte en avancement van de gemene fake ftrekkende, waer van hem gewiflêlijk uwe M. Ê.
wel hebben te bedanken. Haer Majefteyt na ontfangen groetenifïe, en overlefen van uwer E. miffive , pau24. Item, alfo 't getal van de geeligeerde uyt de vijf feerde een goede wijle op de felve , en gaf my alkloen
collegien , reprefenterende de eerfte ftaet te feer fwak voor antwoorde , Datfe aen hare goede affectie tot de
is , fal 't getal van de felve by advijs van de Staten aug- landen in 't minfte niet gealtereert was , de felve bedan(Fol. 59 1 menteren , tot fuiken getale, en met fulke perfonen van
kende van 't goed betrouwen, dat uwe Mog.E. tot haer
de Evangelijfe gereformeerde religie , als de Staten fo wel met fchrijven als met woorden aen naren voorfz
Ambafladeur betoonde. En acwe onnodig u ons eens
goed vinden fullen.
25 . Item fal voorts generalijk de ftad , fteden en lan- gerepeteerde meyning (feyde fy ) nu weder en fo of
den van Uytrecht regeren , tot fuiken eer , nutfchappen mael te verklaren, verfêkert zijnde, dat Monfieurde
en profijten , als de voorgaende Stadhouders de felve
Grijfe , mondeling) en gy fchrifteling , de Staten fo in 't
gegonverneert hebben , en vorder alles doen , 't geen generael als particulier voor defen van de felve geadde felve in kracht haerluyder commiffie gedaen heb- verteert fult hebben. Sult daerom voor als noch uyt
ben , of vermogen te doen.
onfên name mogen fchrijven , datfe v-w onfer zijde van
26. Item van al 't gene voorfeyt is, wel en getrou- haêrgoed vertrouwen niet fullen gefruftreert blijven ,
welijk te onderhouden , na te komen , en te achter- by fo verre fy fïnceerlljk en fonder achterdeur open te
volgenfo
, fal zijn Genade den behoorlijken eed doen houden met ons willen handelen. Niet dat wy ons felfs
aen
aen handen van de Staten, of den genen > die fy daer toe daer by foeken, om de fouverainiteyt van den landen
'deputeren fullen.
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Aengaende de deputatie van de gecommitteerden,
fy , dat hare Majefteyt d'aenkomde van de
feyden
ven, met vollen lad en commiflie, aengenaemfal
fel
ophouwefen , en dat fy die geenfins , als anderer ,refoluti
e
den ,maer terdont met goeder en fpoedige
e
bemerkt
weder woude afveerdigen , te meer indien fy
darmen haer vertroude, en uweM.E. van haer zijde
felfs in geen gebrek bleven.
Nopende het verfoek tegenwoordig en by provifie tot ontfet der ftad van Antwerpen , vier of vijf
duyfent goede foldaten by hare Majeftey t betaelt , en
van een goed en ervaren Krijghihooft verfien , geafiifteert te worden: heeft haer Majeftey t belieft my
ter felver tijd daer mede uyt te dellen , tot dat haren Raed wederom te Hove quam , 't welk fy feyden met den eerden foude gefchieden, alfdan wilde fy haer op 't felve beraden» en my daer op behoorlijke antwoorde geven.
Voor mijn vertrek van 't Hof, fprak ik ook den Heere Milord Houward, haer Majefteyts grote Chamberlan , in 't lange : die prefenteerde van zijn en zijner vrienden zijde alle befte Officien hem mogelijk tot
der landen befte en confervatie. En bad my, dat ik uwe
M.E. van zijnent wegen ten hoogden van zijne goede affesftie foude willen verfekeren , waer af hem uwe
M. E. met der eerfter gelegentheid aen hem fchrijvenbedanken.
de>Desmogte
ielven avonts tot Londen komende , vervoegde
5k my by den Heere Grave van Lycefter , die my na
overïefinge van uweM.E. miffive voor antwoord gaf,
dat hy federt 't vertrek vanMonfieur deGrijfe noy eenige alteratie aen hare Majeftey t bemerkt hadde , anders
dan datfe de landen goed te doen genegen , en ganfchelijk ge refol veert was haer niet te fien verloren gaen , by
fo verre men getrouwelijk en oprechtelijk met haer
handelde. En als voor zijn perfoon , feyde hy bereyt te
zijn , indien hem hare Majeftey t daer toe wilde gebruyken, felfs in perfoon over te gaen , lijf en goet, ook
alle zijner vrienden afliftentie en vermogen by de felve
optefetten. Jametfo goeder herten (feyde hy ),als hy
bad dat hem de Heere foude willen goed doen. Lijkewel kode niet fchaden , dat ik uwe M. E. veradverteerde, datfe hare gecommitteerden , anders niet dan
met fuffifante inftru&ie , abfolute volmagt , en commiflie ,fouden overftueren , op dat by ons eygen faute
haer Majefteyts goetwilligheid niet getardeert , en met
lange dilayen, over en weder fchrijven , geen tijd verloren worde.
Den tweeden vervoegde ik my fmorgens ganfch
vroeg na Bernhelms by den Heere van Waliingam , die
hem derwaerts voor vijftien of twintig dagen vertrokken heeft, om aldaer van zijn fickte te laten cureren.
Verklaerde hem den inhout van uwe Mo. E. brieven
aen hare Majeftey t, en verfochtfeerinftantelijk zijne
goede bevorderingen : waer op hy my antwoorde , het
ware hem hartelijk leet, dat hy op defè accurrentien
voor eenen kleynen tijd van 't hofmofteabfentzijn,
maer hy wilde daerom niet laten in alles 't befte te
doen, en haer Majefteyt fo by fchrijvens als door den
Heere van Sidnei zijn fchoonfoon , fo veel hem mogelijk tot der landen aftidentie vermanen , makende mede
(eer goede rapporten van de goede devoren by den
Heeren Ambafladeur Davidfon tot der lande befte gedaen was.
Den derden niet tegenftaende het S. Jorges dach , en
een van de grootfte feeften in Engeland was » overmits
de celebratie van de Orden, had ik beyde voor en achter
noen lange en goede audiëntie by eenige Heeren van
den Rade , by haer Majefteyt daer toe gecommitteert,
als namelijk, den Heere Grave van Lyceffer, den Heere
groten Threforier Milord Howart , Milord Honfdon,
en Sir Chriftoffer Haddon. Na vele en lange propooften , alhier te lange om te verhalen , vraegden fy feer
neerftelijk , wat forcen uwe Mo. E. tegenwoordig

mochtenculier
in contribueerde
't veld hebben
Provintie in van
't parti, item, enof elke
de garnifoenen
den
lande wel verfien, eneyntelijk, indien haer Majefteyt
de landen met een proyifioneel fecours aflideerde, of de
faek ook met herten aengrepen , en die van Antwerpen van hare zijde ook het bede daer toe doen fouden.
Op de force , als ook contributie, antwoorde ik, haer
Majefteyt hadde t'mijnen leften overkomen fuffifante
informatie , welker voegen de felve als doen geftelt , en
dat de forcen naderhand niet vermindert , maer veel
eer vermeerdert waren. Aengaende de fortificatien ,
die waren doorgaens fo goet , dat de landen van buy ten
gefecoureert zijnde, op de forcen van de Konink van
Spangien en zijn adherenten weynig fouden paflèn. Dat
ook niet te twijfelen was indien de landen middel hadden eenen goeden leger te maken,en dat den Prince van
Parma mede geforceert ware zijn garnifoenen van alle
orden te velde te brengen , dat uwe Mo. E. haer leger
alfdan van gelijken met een of ander garnifoen fouden
mogen verlterken , en den vyand beneffens haer Majefteyts fecours van allen zijden wonderlijken afbreuk
doen. Dat ook niet te twijfelen ware , of die van Antwerpen'tfelve van haer zijde vernemende (als die dag
en nacht na de openinge van de rivier naekten) fouden
ook beter couragie hebben , en in alles haer uyterfte devoir doen , om weder tot haer libertey t en gebruyk van
de negotiatie te geraken. En aldus van malkanderen
fcheydende, feyden, fy wilden noch breder met haer
Majefteyt
van fpreken, en my op 't vorderlijkfte
tot antwoortdaer
verhelpen.
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Den vierden gink ik fmorgens vroeg weder by den
Heere groten Threforier , en recommandeerde hem de
fake noch eens in 't particulier. Beloofde mede van zijne zijde in alles goede behulpfaemheid. Vraegdemy
onder anderen , na de qualitey t en namen van de Heeren en Hooft-commandeurs in onfè quartieren over
't Krijgfvolk in 't generael en particulier. Item na Mevrouwe de Princeflè en kinderen van zijn Excellentie
HoochlofFelijker memorie , wat middelen defelve en
hoe veel hy van elk bedde gehad hadde , hare namen en
ouderdom, met meer andere diergelijke faken , maken- (Fol. 60.)
de van alles notitie, fo ik kode bemerken, uytladvan
haer Majefteyt.
Nu zijnde in allen defen geoccupeert , valt het ongeluk van fekere Mifllve van de Secretaris Güpijn uyt
Middelburg daer toe , hoewel ik niet denke 't felve uyt
eenige mahtie by hem gefchiet te zijn » waer in hy vermeldede , dat weder fekere entreprinfen tegens den
eerften Mey tot fecours ,van die van Antwerpen op
handen,en de apparentien (eer goed en groot Waren, dat
niet te twijfelen was of de felve fouden een gewend
fucces verkrijgen, en de paffagie van de riviere weder
open gaen, feyde my den Heere Threforier , in prefentie van de Heere Grave van Lyceder , dat haer Majefteyt 'tfelve fchrijvens gecommuniceert zijnde , eningenen den geprefigeerden tijd tegen den eerden Mey fo
kort, dat het proviiioneel fecours tegens den felven niet
mogelijk was daer by te zijn ; datfe raedfaem gevonden hadde , den tijd en fucces van dien te verwachten ,
hopende den wind mocht middelertijds veranderen , en
de gecommitteerde van deprovintienoverbrengen.die
fy niet wilde ophouden , en middeleitijd alle preparatie
maken de landen te mogen fecoureren,en hoewel ik my
tegens diverfe Heeren van den Rade, onfer faken feer
toegedaen , feer hoochlijk beklaegde dat haer Majefteyfalks
t
op een particulier mans fchrijven foude reculeren,en niet eer regart nemen op 't gene wat de Generalitey t aen haer gefchreven hadden , die haer eygen
nood en gelegentheid beter dan yemant anders konden
infien , en fonder merkelijken nood niet fo erndig in
haer verfoek geweeft fouden hebben : Is het nochtans
by de felve refolutie gebleven tot op defen dag. Wil
lijkewel niet laten alle mogelijk devoir te doen, en uwe
Mo. E. met den eerften van fucces adverteren.

Van occurrentien ', hebben wy uyt Vrankrijk , dat
van allen kanten vaft grote preparatie
gemaekt , en de
apparentien van accoort noch niet al te groot waren :
Is lijkewel gedacht de dood van den Paus , enfofommige uytgeven , ook van de Cardinael van Bourbon ,
mochte wat alteratie maken. Ik vraegdehaer Majefteyt of fy niet nodig dochtein dcfc faken circom-
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fped en op haer hoede te zijn , want na veler menfchen noch onlanks door haer Ambafladeur den Heere David- be foonin*
fon aen
gefonden, en daer na door den Heere de JSXSL
opinie fcheen 't maer een gemaekt werk, en alleenlijk Gryfe , deonscontinuatie
van de felve hare affe&ie om ons
gemunt op die van de religie in 't generael. Waerop
roy hare Majefteyt antwoorde , fy kofte fulks voor als by te ftaen in defen onfen tegenwoordigen nood. Bedanken wy uwe Majefteyt feer ootmoedelijk daer van,
noch niet bemerken , dochte ook niet dat hem den Koen
hebben
de Staten van een y egelijk der voor f zPronink van Vrankrijk fo kleynhartig /oude betonen , fuiken injurie van die van Guife te verdragen : hoopte vintien daer van geinfinuéert en behoorlijk gead verte rtDe
: welke erkennende, dat daer geen Prince noch
lijkewel eer lange dies aengaende beter openingete
Potentaet in de Chriftenheid is , daer fy meer aen verhebben.
bonden zijn dan aen u We Majefteyt, zijndemeeftenWat my den Heere van Walfingam opdenvijfendeelvan
hen gere fol veert , en de gedeputeerde van de
twintichften Aprilis ftilo veteri , 't welk is den vijftienveerfte
Provintien
hebben een korten term genomen
den defer onfes , van zijn huys te Bernhelms , concernerende 't overlijden van den Spaenfche Konink aenmy om fich te refolveren , om u Majefteyt feer ootmoedelijk te bidden te willen aennemen de foUverainiteyt én
gefchreven heeft, hebben uwe Mo. E. uytby ge voegde copye te vernemen, gelijke advertencien zijn ook heerlchappye der voorfz Provintien , en de volkeren en
over de wegen van Italien aen diverfe koopluyden door inwoonderen van dien voor haer feer ootmoedige vafVrankrijk gekomen,. de Heere geve dattet waeraCh- falen en onderdanen, onder goede en billijke conditien,
tig, en de lande eyndelijk van fuiken tyranverloft mo- gelijk als wy het den voorfz Heere Ambafladeur breder te verftaen gegeven hebben , en hopen dat binnen
gen blijven.
Van gelijken fende ik uwe Mo.E. ook copye van een korten dagen hier gearriveert fullen wefen de gedeputeerde der voorfchreven Provintien, behoorlijk en volander miflive, by den Heere van Segure , Ambafladeur
van de Konink van Navarre , aen Monfieur de Grijfe en komelijk geantorifeert en gecommitteert by fpeciale
my gefonden, waer uytuweMo. E. alle de gelegent- en generale procuratien , om hen by u Majefteyt te vinden, en aen de felve te doen de bedeen prefentatie
heid
van <le felve quartieren in 't lange fullen hebben te
vernemen.
voorfz:en alfo den nood feer groot is in eenige der voorMeefter Jacob Ymants, eertijds gedeputeerde in de
noemde Provintien , en namentlijkin Braband , tenop-Generaliteyt van die van Vlaenderen, en een tijd lang in fiefi van de ftad Antwerpen, die de vyand belegert hout
Engeland Agent voorde koopluyden van Antwerpen, op de riviere , bidden wy feer ootmoedelijk dat uwe
heeft binnen defe tien dagen onvoorfins zijn huys opge- Majefteyt believe ons by provifie eenig promt fecours
broken, en hem met zijn familie by den vyand binnen te fenden , gelijk van 4. of 5 . duyfend foldaten, betaelt,
Brugge begeven, alwaermen feythem zijn officie als en voorfien met een goed krijgs-overfte,op dat wy door
Griffier na 't innemen van de ftad open gehouden, en middel van die , en van de gene die wy van de onfe by
der hand hebben , de voorfz ftad verfekerlijk mogen (èt'zijner aenkomfte alfo haeft in 't felve gefet geweeft te coureren
en ontfetten , tot den welftand en behoudenis
zijn , in fo vele dat de fufpitien , van alhier intelligentienmetden Spaenfen AmbafTadeur gehad te hebben, van defe landen , waer van wy hopen dat onfe gedepunu haer effed betonen : eenige van de Oorlogfchepen
teerde derwaerts komende, u Majefteyt goet contentevan Zeland hadden hem omtrent Calais onder handen, ment en fatiffa&ie doen fullen: Waer in u Majefteyt ons
maer niet kennende, lieten fy hem weder gaen
een fingul ier faveur doen fal , en vermeerderen de obliHet Parlament , 't welk fo veel als geeyndicht was , gatien
daer inmede
in de felve gehouden
En
hier mede
aller wy
eerbiedentheid
kuflènde dezijn.
handen
is by haer Majefteyt tot in Mey uy tgeftelt , hopende 't van u Majefteyt , bidden wy den Schepper ,
felve fal op de aenkomfte van de gecommitteerde noch
wel te paffe komen.
Me vrouwe, uwe Majefteyt te hanthaven onder zijrt
Alhier in defen Koninkrijkeftaet men ook vaft op heylige hoede. Gefchreven in den Hage , defen eenen*
zijn hoede > en heeft haer Majefteyt gecommandeert , twintigften April 1585. Uwe Majel leyts feer ootmoedat die van Londen voor haer part 4000. fchutten, en
dige en feer gehoorfame dienaers, de Staten generael
2.000.
fpiefen , met 500. peerdevolks tegen den tienden der vereenigde Nederlandfe Provintien; lager ftont,
Mey ftilo antiquo fouden gereet maken , die ook als gi ter ordonnantie der voorfz Heeren Staten , ondertefteren hebben beginnen te monfteren.
Naderhand
kent C. ^erjfens , d'Opfchrift, aen de doorluchtichfte
fchijnt haer Majefteyt noch een meerder getal begeert Koninginne van Engelant.
te hebben : Wat nu in andere orden van Engeland mede
<©e IBifftue aen üen «fcaucuanHlpceftei;/ meöe
gereet gemaekt wert , fal ons de tijd leren. Defe verle- tn öcntooo2f5 tmef ban üen 2ügem <0#el beiDaelt/toas
den dage is een Grave van Arondel,met zijn oom, broe- lupijenöcalöu^.
der, en andere van qualiteyt , verfekertenopderZee
Mijn Heere,
gevankelijk genomen, hebbende na Vrankrijk, en fo
men denkt na die van Guife of Spangien gemunt. Wat
Y hebben aen haer Majefteyt, gelijk wy ook^ffffM
nu op dit fal volgen, werden wy hiernagewaer , en
hebben laten verklaren aen den Heere Davidfon ™^tt .'*„'
moeten gewiflèli jk feggen , dat in fulke en gelijke faken Ambafladeur van haer Majefteyt hier wefende , dat de graten 9*^
de Heere een fonderlinge forge voor haer Majefteyt vereenigde Nederlandfe Provintien ten meeftendeel al- nttaei aen
draegt , die ons eyndelijk fonder twijfel mede niet ver- rede gerefolveert zijn, en de gedeputeerde van de veer- £eaJf ?j££Xee
latenmaer
,
uy t de handen van alle vervolgers verloflen fte eenen korten term genomen nebben fich te refolve- |iec.
fal. Hier mede eyndende, en my gans dienftelijk in uwe ren, om haer voorfz Majefteyt feer ootmoedelijk te
Mo- E. goede gratie recommanderende , met prefenta- verfoeken en te bidden , te willen aennemen de fouvetie mi jns altijd gewilligen dienfts, bidde ik God Almag- rainitey t en heerfchappye der voorfz Provintien , en de
tig, Hoge, Mogende, Edele, hoochgeleerde, wijfe,feer volkeren en inwoonders van dien voor haer feer ootvoorfieniee Heeren , dat hy uwe Mo. E. altijtsin zijn
moedige vaflalen en onderdanen , onder goede en bilheyliee bewaring houde, vidorie tegens de gemeene Hjkc conditien. En hopen dat binnen weynig dagen
Datum Londen |hier arriveren fullen de gedeputeerde der vooriz Proverlene.
en alle geluldalig
vyanden,
in groter haeft,defen
8. Mayheid1 5 80.
ftilo novo. Uwe Ho. vintien, fuffifantelijk geautorifeert om na haer MajeMo. E. dienftwillige , 1. Ortel. Opfchrift, Hoge, Mofteyt te gaen, en haer te doen de bede en prefentatie
gende, Hoochgeleerde , Edele, Wijfe, feer voorfienige voorfchreven. En alfo ondertuflehen eenige der voorfchreven Provintien, en namentlijk Braband, grotelijks
Heeren,
Mijn Heeren
de Staten generael der Geünieerde Provintien
van de Nederlanden.
eenig promt fecours van node hebben > in regart van de
ftad Antwerpen , die de vyand op de Riviere belegert
<2£e biteben aen Ijare jjfèaicftept / er» aen öen «ïFfcabe hout,hebben wy haer Majefteyt feer ootmoedelijk ge, haer believe in defen nood by te ftaen, en by
bedendat
ban5lpce(tec/
fcaec
ban
m'tbemn
öefetf
ttientieoeraaent toert / toacen lupöenöe a$ bolcöt :
provifie te fenden vier of vijf duyfent goede foldaten,
betaelt , en voorfien met een goet Krijchs-overfte , op
ME Vrouwe: Uwe Majefteid ons fo dikwils heb- dat wy by middel van hen , en van onfe forcen die
tan öc
bende doen blijken en betuygen de oprechte en wy by der hand hebben , verfekerlijk mogen fecoureren
en ontfetten de voorfz ftad, die van feer grote imporwelftant en behoutot den dfe
ie fy draegt
affedtie,d
«■» ^incere
Awun
Provintien , en
de Nederlan
de vereenig
denis van
mtaci am
tantie istot behoudenifle en redu&ie der andere Pro-

w

vin-

>

sM
6-2

Het twintichftc Boek ,
vinnen: 't welke ons doed geloven en vaftelijk hopen, I les fo goede ordre geftelt mocht worden, dat node
dat haer Majefteyt volgende haer fincere affedie en fake fo verre gekomen 13, geen vorder tijd verloren ,
tot maer defelve eens voor al met herten en goeder ernPc
die
«rrotefoHje,
W
> «
1
n" fy
1 altijd
__ _ gedragen
ƒ""_
• en
-*.! betoont
.1
.. heeft
nrir
Knalvoorgenomen, en haer Majefteyt fulks in de billighaer
de hehoudenifiè der voorfz provintien , daer wy
heid geprefenteert , en niet door langfame irrefolufecours
bedanken, ons 't voorfz
k feer van aen
oneyndelijfal.
wy feer affeétieufelijk bidden tien of t'ibekmakingen voor den kop gefloten werWaar
verlenen
de , waer by veel geaffeéfcioneerde verflaut , en onfe
u Excellentie , die wy altijd geweten hebben o nfe fake vyanden daer by verblijt worden. Te meer alfo uwe
en den welftand defer landen feer toegedaen te zijn, de Mo. E. fo by den Heer
vanGrijfe, als my en andere
Rivorablehand te willen houden: Waer in u Excellen- hier te voren fo dikmaels van haer Majefteyts intentie ons dies te meer aen haer verbinden , en ons een fin

tie en goede genegentheid verad verteert zijn
gelijk, fowyver- weeft.
gulier gendegen doen fal, 't welke
trouwen , weder ftrekken fal tot groten dienft van hae
Gifteren zijn my by een perfoon van qualiteyt brieMajefteyt. Hier mede fullen wy de tegenwoordigen
ven vertoont, komende over vyanden landen van Brugeyndigen, biddende den Schepper u te verlenen ,
ge, waer in onder anderen gemelt wort . dat by fo verre
Mijn Heere , de volkomen volvoeringe van uwe de toevoeringe van victualie op der vyanden lande cefdeugden en loffelijke voornemen. Uyt den Hage , den feerde, dat de felve ontwijfelijk voor twee maends eyneenentwintichften April 158). Uwer Excellentie feer de, tot fuiken extremiteyt daer door fouden gebracht
worden , datfe landen en fteden verlaten , en hen uyt
geaffe&ioneerde vrienden , De Staten Generael der ver- jammer en nood elders fouden moeten verfien. Ik hebeenigde Nederlandfche Provintien. Onder ftont, Ter
ordonnantie der voorfz Heeren Staten , Ondertekent >
be niet nagelaten 't felve alhier ten hoochften te hove te
remonftreren,
ja fulks dat daer op nu beter ordre dan
Cyio'fcns. Opfchrirc, Aen mijn Heere den Grave
oytgefielt
is.,
en
gelijk te continueren, byfo verre by
vanLycefter.
uwer Mo. E. ook daer in verfien wort als i 'behoren.
Wsx nabolcötnocöcciianïccjiBtfftbebanöen 18= En alfo ik niet twijfele , de felve werden in al defen
fo veel mogelijk, en dit mijn fchrijven ten beften
öcnt ©gtd aen öe^eeten Staten <0eneuael/ begin; doen
nemen
en fecreet houden, wil ik , den felven eyndende,
nenöe:
en my ganfeh dienftelijk in uwer Mo. E. goede gratie
recommanderende
, den Almogenden bidden ,
fe Hoge, Mogende , Edele , Hoochgeleerde , Wijfe ,
Edele, Hoochgeleerde, Wijfe, feer Voorfienige
:r voorfienige Heeren
Heeren , dat hy uwe Mo. E. tot zijner eere en der landen welvaren in alles wijfen raed eendrachtigheid , en
DEn Heere van Walfingam heeft defen namiddag
toan öeu
eyndelijke vi&orie over hare bloetdorftige vyanden
my in aller haeft ontboden, en ïn'tfecreetgefeyt, verlene. Datum Londen, in groter haeft, defen dertien3figent<©5* alhier uyt onfe quartieren advertentie te zijn, dat de geden Mey 1585. ftilo novo , uwer Mg. E. dienftwillige,
ttV aen De committeerde, die van daer herwaerts komen, niet met
getekent,
l.Ortcl. Den voorfchreven Heere van Wallltarcn
fuiken vollen en finalen laft en commiilie afgeveerfingam feyde my ook, datdievanGuyfehemmeefter
<5eturael digt waren, als der landen ftaet , principalijk in defen fo
van
Bordeaux
gemaekt , en alfo haeft by de veertig En^nm
f°rgenJken tij^e > hoochlijk requireerde : waer uyt
gelfe
fchepen
aldaer in arreft geftelt foude hebben.
ij8y.
' fcheen , dat fommige ( meer tot den vyand dan tot Waer by henluyder , des Koninks van Spangien , Paus,
der landen welvaren genegen ) fulks koften werken,
waer by alle goede intentie van defer zijde geretar- en henluyder adherenten intentie lichtelijk af te nedeert , en de landen eyntelijk daer by tot den uy terften mens , als hen uni verfelijk tegen die van de Chriftelijke
nood gebragt worden : Want (feyde hy ) wat willen fy religie in 't generael verbonden te hebben.
met haer Majefteyt hebben te doen, als fy defelve, fo
Opfchrift , Hoge , Mogende , Edele. Hoochgeleerde, Wijfe feer voorfienige Heeren, mijn Heeren de
'tfchijnt, niet willen betrouwen ? Men begeert datfe
haer in een openbare oorloge embarquere , 't bloed van Staten generael der geünieerde provintien van de Nehare onderfaten en haer treioor by haerluyden opfette, derlanden.
en de grootfte potentaten van de wereld noch meer tot
Bolcïjt nocï) een tmef ban ben Süaent ^tel aen öe
vyanden make : en middelertijd weygert men haer fulke afieurantie te geven , als tot der landen felfs eygen peeren Staten ban jgollanbt.
defenfie meeft gerequireert wort. En hier te vorens in
Mogende , Edele , Hoochgeleerde, Wijfe , en feer
levens tijden van zijn Excellentie wel van felfs geoffevoorfienige,
difcrete Heeren ,
reert zijn geweeft. Het fchijnt dat de herwaerts komende gedeputeerde anders geen laft fouden hebben ,
We Mo. E. hebben uyt mijne voorgaende en lefte, 3Betbe
dan haer Majefteyt de landen (gelijk aen Vrankrijk gefchiet is ) re prefenteren : of anderfins fekere alfiftentie
vanden i$. defes, in 't lange vernomen, wat als J^-l0"1
van geld en volk te verfoeken , op eenige taliter quali- doen in 't generael hier occurreerde , federt dien is fon- 3£öenr<0?»
ter afieurantie. Dat is, feyde hy, den weg niet, en eeni- derlinge
je wijders
wijders niet
niet voorgevallen
voorgevallen ,, dan
dan dat
dat uwer tel/ acuöe
ge geeften mochten fulks alhier tot haer avantagie ne- Mog. E. gecommitteerden aenkomft met hoochfter ^Kcm
men,en 's lands laken, die op fo goeden voet ftaen, door devotie verwacht wort , en ware de felve (indien 't Go- 'J^ffwÖf,
hare practij ken, meer dan ons allen lief foude zijn , re- de beliefde) wel met den eerften te wenfehen -} nadien lanöüan
tarderen. Beneffiensdien , datin'tderwaertsen weder hare Majefteyt en Raden haer in de faken van de Ne- bm 2*v
fchrijven anders niet dan tijd verloren , enal'tfelve 't derlanden noch dagelijks en fo lang fo meer vlijtig en **ep'
gene ware, dat onfe vyanden meeft foeken. Begeerde gehertig betonen, en fchijnen de felve op redelijke condaerom , ik wilde niet nalaten uwe Mo. E. in aller di- ditien niet te willen fien verloren gaen , wort ookby
Jigentieen hoochfter fecretie van 't gene voorfchreven provifiealle preparatie gemaekt , en zijn alhier in Lonte adverteren en vermanen, op dat de gedeputeerde imden (boven 't gene noch in 't land gereet gemaekt) by
mers met fulke finale volmaght, prefentatie encom- de 6000. mannen gemonftert,en dagelijks met haer wainiliie mochten overkomen (of in dien haer E. airede
penen getraineert. In 't land wilmen noch van groter
vertrokken, de felve op 't alderfpoedichfte nagefonden preparatie feggen , benevens dat die van Londen gemochten worden ) dat haer Majefteyt contentement ordineert fullen zijn op d'eerfte aenmaninge een merkhadde, en met der daet mocht fpe uren, datmenhaer kelijke fomme contant geld tot haer Majefteyts dienft
wilde betrouwen, en iinceerlijk handelen, en andere, gereet te houden en te furneren , in fo vele dattet hem
blijven.
»ie
't felve foeken te interrom peren , daer by befchaemt ganfchelijk laet aenfien , datmen 't alhier meternfte
meent. En zijn onlanks een feer groot getal blauwe folDit ad vijs en waerfchouwinge fchijnt niet alleen van daets cofakken , voor en after met rode Engelfe kruyhem felfs , maer mede van den Heere Grave van Lyce- cens met allerhande provifie vanlang en kort ge weer
fter te komen , die noch dien felven morgen een lan- in 't Cafteel van Londen gebrogt , om de felve ter gelegen tijd by hem geweeft hadde. En hebbe dien volgengener tijdonder henluyden te diftribueren.
de met kunnen onderlaten , uwe Mo. E. in aller yl en
Den Grave Arondel met zijn Oom en Broeder zijn
fecrere van de felve te adverteren , waer by doch op al- als noch haers perfoon* verftrikt. En fullen dele toeko(Ï0L61.)
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Door lugtige, Hooggeboorne, E. Heere, Hoge, Momende weke eenige van hun complicen (fomen feyt)
gende,Edel
e, Wijfe,feer voorfienige en difcreteHeeren:
geexecuteert worden. Van gelijken is eenen Pieter Sipieur, Spangiaert , en iniirument van Don Bernardin de ÜVVer Excellentie en Mo. E. fchrijvens van den vijf- ?Cnbere
den defes is my op den 1 8.deflèlfs ftilo novo by Mr.
9efc t^ctoen
Mendoza , mede verfekert in 't Cafteel van Londen gejijn
brogt, zijnhuysenfchriftengeviiiteert en opgefioten. Gilpin wel behanciigt: En hebb' alfo haeft opdenont- aeu
cötrn <©jrel
Als ook onlanks gefchietis eenen uytonfe landen ge- fanlc van dien Js morgens vroeg , en des felven dage , als bp 4j!oa>
boren ,met namen Joos van Harpen , mede inftru ment Mr. Davidfon en den voorfz Mr. Gilpin voorden noene örn
«5. enbanSa*
tcHove
quamen
,
aende
Heere Grave van Lycefter en
als voren. Is lijkewel de felve naderhant, onder furhTanvan iVValfmgam feer inftantelijk gefchreven, en gebeden,
<§tate/in
^^.
ïuil£f
te cautie van t'elke te compareren , overmits ziju fiekte, (alfo ik des felven morgens
Daie
ben
, onwetende van haer aen- 158J.
weder gerelaxeert.
komfte, eenige medecijne ingenomen hadde, en qualijk
Wat wy alhier uyt Vrankrijk hebben, kan uwe M. E.
tot
haer
kofte gaen) dat haer G. en E. foude gelieven,
uyt bygevoegdecopyen, by eenperfoonvanqualkeyt
volgens
u
Excellentie en Mo. E. fchrijve , by haer Maj.
van daer gefchreven , vernemen. De fprake gaet alhier dat
,
den Konink die van Bourbon en Guife voor in a|ler fpoedigheid voor een provifioneel fecours, tot
rebellen verklaert, fo verre fy in eenen iekeren korten ontfet der ftad Antwerpen, te intercéderen , hun beyde
beitemden tijd de wapenen niet nederleggen. Die van remonftrerende hoe hooglijk het den nood requiereerde religie ftaen vaft op haer hoede , en maken hen me- de, wat goed 't felve foude doen , en de couragie die de
de feer fterk. Wert ook met den eerften lèkerenAm- gemeente daer door foude grijpen,de welke hun anderbafladeur (fommige achten het mocht wel Monfieur de fins alleen met woorden gevoedet , en in haren feer eviSegure wefen ) van de Konink van Navarre alhier ver- denten nood van alle kanten verlaten vindende , uyt dewacht. Nu fulke en gelijke occurrentien fouden na ve- fperatie fouden mogen aengaen't genede landen voor
ler menfchen juditie een goet beginfel zijn van onfe ver- eeuwig beklagen,en achter na met een groot fecours niet
Joflinge, by fo verre wy den tijd van onferfijde niet te remediabel foude zijn, dat nu met eenkleyn ware te
(eer verwaerlofen, en fo veel op andere hen, dat wy ons voorkomen. Waer op is gevolgt , dat op d'aenkomfte
felven daer by vergeten : Maer de Heere der Heirfcha- van de voorfz Heeren Davidfon en Gilpin , na dattet reren leeft , en fal ons (getrouwelijk gedient en gebeden laesmedeinden Raedgehoort, en alle goed devoirby
de felve gedaen was , haer Maj. van overlange feer wel
zijnde , en mede 't beft doende ) fonder twijfel niet hen tot der landen
defenfie genegen zijnde , de felve eyndeverloren gaen , maer noch in ipi jt van alle vyanden, en
lijk
by
diverfe
grote perfuafien , en niet fonder moeyte
tegens veler hope, uyt alle defe fware benautheden verJoflèn, tot zijner eeuwiger eere en glorie, en der landen en belet van tra verfen, fo verre gecondefcendeert is, den
Colonel Norits (dieeerft fondags te voren uyt Yerland
eeuwige ruft en welvaert.
Het fchijnt dat haer Majefteyt eenlij k van wegen de gearriveert was ) te committeren en belaften , uyt der
landen en aenkomfte van de gedeputeerde/t Parlement hand en in alder yle zooo. goede mannen, tot der landen
uytgeftelt en verlengt heeft tot den fevenden Junij dienft , en des ftad van Antwerpen provifioneel fecours,
naeftkomende, ƒ //<? antiquo, en fullen de felve haer Ma- op de nemen, en de felve met alle mogelijke fpoedigheid na onfe quartieren te tranfporteren,ter tijd en wijle
jefteyt een grote merkelijke voluntaire contributie geconfenteert hebben.
op de aenkomfte van de gecommitteerde vorder gereMonfieur Draeks commiflle na de Indien gaet weder folveert , en tot de gemeene defenfie onder de conduite
voorts. En zijn vaft feer fchone grote fchepen en pre- van een goet en bequaem hooft fulks verfien foude worden, als metadvijs van beyde zijden defer tijd meeft noparatien tegens zijn reyfe gereet gemaekt. Sal ook haer
dig
en expediënt fal zijn bevonden.
En twijfelt den
Majefteyt , fo men van goeden oirden bericht , feer bemoeyt zijn , om tuften de twee broeders , Graven van voorfz Monfieur Norits(ge!ijk hy ray noch defen dag in
Embden , een goed verftand en vafte eenigheid te ma- prefentie van Monfieur Gilpin gefeyt heeft) niet,byfo
ken, om by die middelen alle pra&ijken van de vyanden verre hem de beloofde penningen tot behoef van de
wapenen tuften dit en morgen avond gefourneert worop de Eems te beletten.
den, hy fal binnen 15. of ten alderlankften zo. dagen
In Switferlant wort geleytby de ioooo. mannen tot
behoef des Koninks vanVrankrijk aengenomen, en met mogen gereet en geembarqueert zijn.
's Daegs volgende vond ik my felven noch ganfch
den eerften t'fijnen dienft te marcheren, gereet te zijn. vroeg
by den Grave van Lycefter,en van Walfingam,die
Noch kan ik uweM.E. in 't fecreet niet verbergen, hen , alsook Milord Houwart, nu Admirael, en Milord
dat Petro Sipieur hier voren gemelt wel fcherpelijk geexamineert zijnde , onderdeel anders bekent heeft , dat Hufdon , in eiken refpefte als vadei s van de gemeene faby ook een aenflag op de ftad van Vullingen op handen ke betonen , (en gewiflelijk by uwe Excellentie en Mogende E. elks in zijn particulier wel fchriftelijk behoorgehadt, en genoechfaem verfekert was den felven tot
goeden efFe&e te brengen, by fo verre de Prince van
den bedankt te worden) feyde my in 't eerfte den voorfz
Parmamet hem eendrachtelijkdehandaengehouden, Graef, dat ik uwe Excellentie en Mo. E. uyt zijnen naem
daer in gefecondeert , en niet uytgeftelt hadde, om de wel mochte verfekei en , dat haer Maj. fo ganfch tot der
eere alleen te hebben , die hy overmits fo hogen entre- landen prefervatie genegen en geaffe&ioneert was , dat
prife niemant anders wilde gunnen. Welker voege hy hy niet kofte bemerken ons yet foude ontbreken, ten
waie by onseygen faute. Dat hem ook haer Maj. felfs
't felve in 't werk te ftellen voorgehad , hope ik met den
eerften, benerFens zijne generale confelTie, te bekomen, in perfoon met meerder forcen over te gaen confenteen uwe E. over tefenden. En wort in defe conjunclu- ren wilde, en airede gedaen hadde, ja fo vele , dat fo by
re de vigilantie en toelicht op de fteden hooch nodig ge- zijn Excellentie, als doorgaens alle de gemeente, deirequireert. Altijd twijftel ik niet , indien hy Sipiear het landen confèrvatie, en tot dien eynde der gecommitteerden overkomfte, met alle goede refolutien, niet
lijf anders ontdraegt, een eeuwig bannifTement uyt defe
wort. En na alle preparatie en anLanden fal zijn befteloon zijn. En 't ware dan hoog- weynig notatiegewenfcht
die
ik
bemerke(op
eenige van de welke mijn adlijk te wenfchen , dat hy by onfe fchepen ontmoet , alvijs
genomen
is
(fchijnt
denftaetop
io.of iz- duyfent
daer ingebrogt, en van zijn fchelmfe aenflagen geloont
goede mannen geraemttezijn. Den voorfz Heere van
wordeHier mede eyndende , my ganfchelijk in uwe Mo. E. Walfingam, na vele en lange propooften,feyde my ook,
dat , allo yemant van credit (fonder nochtans yemant
goede gratie recommanderende, bid' ikden Almogen- té nomineren , maer lichtelijk by my te conjectureren)
den, Mogende , Edele, &c. dat hy uwe Mo. E. altijd in
zijn heyligebewaringe boude , de felve victorie tegens diverfe objectie van belet van de fake voorwendede, dat
de gemeene vyanden , en alle gelukfaligheid verlene. hy,om haer Maj. en andere goetwillige meer te encouUyt Londen in groter haeft,den vijfentwintichftenMay rageren , voor alle dingen nodig foude vinden , dat met
1585- ftilo novo. Onder ftont, uwe Mo. E.dienftwil- Colonel Norits , t'fijner eerfte overkomfte, eenen goeden voet , fo wel aengaende het gedebourfeert geweer,
lige, Ondertekent I. Ortel. Hetopfchriftwas, Aende
Staten van Holland.
als op 't onderhout van de foldaten genomen ware,
Jgtet bolcnt nocï) feltere iBtflïbe ban ben boiwnocm' waer by geen klachten of tekenen van willigheid gefpeurt, en alles fo redelijk te werk ging, datmenhier
Den'^aent
<31oacrnm
O^tcl nefcïpeben
aen 3ijh «ftenaöe
ban Haffiui
/ en öabe upt
ban ocngelanb/
^tate bec namael groter en veel meerder afliftentieen goetwilligbeceenigbe skebetlanben / tnfioubwbe al£ bolcöt :
heid mochte vinden. En alfo my 't gene voorfz is feer
J 1 1. Deel. 1 1. Stuk.
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ce van Parma in tra&aet ftaen , en Monfieur de S. Aldehoochlijk gerecommandeert is geweeft , heb ik niet gonde met andere gecommitteerde tot dien fijne derkunnen doen, dan uwer Excellentie en Mo. E. wiji- waerts getrokken , en tot zijn verfekertheid by den
heid 't felve in 't particulier (onderling te vermanen. voorfz Prince, Oftagiers t/Antwerpen gekomen zijn.
In al dek conjuncturen komt feerwel te paffe 't gene Dat hy ook in defen voorfz tra&aet die van Holland en
onlanks in Spangien , in'tarrefterenfo wel vanEngel- Zelant fal vervangen. Al 't welke alhier een grote alfe als onfe fchepen , gepaflèert is : want onder andeteratie maekt , ja fulks, dat grotelijs te forgen is, het beren een van Aldermans Bonnes fchepen zijnde by fegeerde fecours daer door geretardeert fal worden. Ik
ker Alcalde met ontrent vijftig mannen van zijn ge- van mijner zijde (als ter werelt van fulks geen advertenvolg geabbordeert, onder pretext 't felve gelijk vrientie hebbende) fuftinere vaft ter contrarie, en fegge 't felfelve
ve anders niet dan erdacht en een praótijkig uytgeven
hen vervordert 't fulks
, hebben fy vallen
den te beikhtigen
zijn
maer
:
met geweld van wapenen aen te
van onfe vyanden te zijn , menende tijd daer mede te
ont&ngen geweeft , dat over de twintig dood geble- winnen, en alle goede faken te retarderen. Dies al niet
ge in 't water gefprongen , voorts de reft tegenftaende bid' ik u E. hoochlijk my alfo haeft te ad,
ven fommi
met'den Alkalde alhier in Engeland gebracht is geverteren wat daer af is, om my in al defe conjuncturen
weeft, byden welken fekere commiiTïe, onder des alhier daer na te reguleren. Ik achte u E. fo wijs, dat die
Koninks eygen hand gevonden , gelijk uwe Excellence copic tje en Mo- E- by inleggende kopie fullen mogen hen. wel altijd een goet oog opLillo en Bergen op Zoom fullen nemen , en infien welker voegen fy met den vyand
jP"?jm(* Sedert is aoch een ander fchip van daer geefchappeert, handelen, die in regard van Engeland, en zijnde de fake
mede alhier in de riviere gearriveert, en wort gefeyt noch meer andere te volgen : de Heere verleene aldaer met ernrt gemeynt,u E. in 't eerfte liever fal fchijonfe Koopvaerdersgoetfucces\ waer by fy ook fonder nen te accorderen 't gene fy begeren, tot hy zijn avantagie en beter gelegentheid fiende,hem van alles fal moge»
niet in harer bloet- revengeren.DenAlmogendenverleneu E. goeden wijfen
obftakel mogen t'liuys komen, en landen
fo groot en
dorftige vyanden handen > tot der
merkelijk afterdeel vallen. Defe Majefteyt de faken raed,en voorfpoet in 't gene dat tot zijner eere en gloriebehoudeniffe
,
zijns goddelijken woords , en tot der
en der vyanden turxe en hoftile proceduren wel rij- landen
welvaert
en
faligheid ftrekt ; enconfunderealle
pelijk infiende, fet nu 12. of 13. van haer, en 10.
r
ert
n
aerde
ter Zee , waer de gene, die de landen tot haer verderven , 't fy om parfchepe , wel gearme
koopv
ticulier profijt of and ere oorfaken wille, ter contrarie
toe het bootfvolk dagelijks wort opgenomen. Van
raden.
Een
ding wil ik altijds uwe E. wel verfekeren ,
oelijken gaet de voyage van Sir Francois Draek op
dattet
alhier
aen geen goetwilligheid gebroken heeft
Indien, en die van Sir Waker Ralye op de nieugevonden landen , en om deSpangiaerden haer viffche- van den hoochften tot den minften , nochte niet tegenftaende alle tradaten van Antwerpen , ontbreken fourye te verftoren , mede voorts ; en worden vaft de
en
door
foldat
de
ringe
van
monfteringe en treyne
de, fo 't hem laet aenfien, by fo verre uwe E. gecommit- r
ganfch Engeland vernieut , om altijds gereet en op teerde flechs alhier waren. Want al ift dat haer Maje-^
haer hoede te zijn ; beneffens dat den Konink van fteyt het Parlament (overmits der felver fo lange vertoeven niettegenftaende
,
dat tot twee diverfe reyfen
Schotland haer Majefteyt, gelijk uwe Excellentie en
goede
winden
)
nootshalven
noch langer heeft moeten
Mo. E. leftmael gefchreven , vele goede en grote préuytftellen,
ben
ik
nochtans
van defen dag van goede
fentatie t'haren dienft gedaen heeft.
In Vrankrijk ftaen de faken noch fo wonderbaer, oorten verfekert, dat 't felve 's lants faken op der geen wort fo wonderbaer daer af gefproken en gefchrecommitteerde aenkomfte in 't minfte fal verhinderen.
ven, datmen naulijks weet watfekerlijk daer van te Heb ik uwe E. in aller yle, by inbrek van langer tijd
adverteren. Den Konink en die van Guife, fullen van van fchrijven , wel willen aendienen , en my beneffens
beyde zijden alleen van vremdelingen 18000. Swit- dienfeer dienftelijk in der felver goede gratiën recommanderende, falik den Almogenden bidden, Mogende,
fers, 10000. duytfe peerden, en 8000. lantf knechten,
met noch 6000. voetknechten , en 1500. lichtepeer- Edele, Hooggeleerde , voorfienige , feer difcrete Heeren, dat hy u E. altijds in zijn heylige bewaringe houde,
den, by den Paus, en andere 4000. voetvolks, by
den Konink van Spangien gefonden , fo airede by viéborie tegens de gemene vyanden, en eyndelij kalle
malkanderen, als marcheren, hebben. Van gelijken gelukfaligheid verlene. Uyt Londen, in feer groten
fullen die van de religie over d'ander zijde mede op haeft, defen 26. Junij 1 5 85. ftilo novo. Uwe M. E.
haer hoede ftaen, en noch den eenen noch den ande- dienftwillige,getekent 7. Ortel. Onder ftont gefchreven,
ren betrouwen. Den Heere van Sigure, Ambaffadeur Uwer E. dienftelijk biddende , defen den Heeren Stavan den Konink van Navarre,is noch alhier, en van
ten generael te imparteren.
3©p foutien biec nocb «enige fyieben meerbebben
opinie dat fulke grote forcen niet altemael tegens die
van de religie zijn, maer tot eenig vorder intent. Den nonnen bp boegen/ maer 3ijnbefe genoeg tot becnla^
Almachtigen wil den zijnen byftaen , alle vyanden zijns ringeenbetoijg ban benöanbelbietop öebben brillen
woords te fchande maken , en in haer voornemen en bernlaren. 3Bp brillen nn toeberom tot ben boo?gaen*
ben banbel nomen, ^te ^obintten befoigneerben
liftige raedflagen confonderen.
Der landen gecommitteerden aenkomft wert alhier baft bagcujKöV ombe faben tep^epacerenombege*
dagelijks verwacht, en niet getwijfelt of defelve wor- fanten af te beerbigen na Cngelanb.
3Ne ban ^ollanb öebben niet alleen bareo?binare
de by uwe Excellentie en Mo. E. behaeftigt fo vele mogelijk, fowel om het yfer te fmeden dewijl het heet befc&ijbinge ban be Siöberfcïjap/ Cöelen en^te*
is, als om den voorfz Heere van Sigure en andere, altans bengebaen/ ge!pfpgebJOon3ijnteboen/ maerbebhier wefende, bekende en goetwillige Heeren , en ben oonbe jonger fonen banbeOÊDelenbeftfpebente*
goetgunners, alle goede affiftentie te mogen genieten. gen ben bijftienben 3Gp?iltë/ om baeropteöelibere*
Alfo ik en andere ook niet twijfelen, of (byfo verre ten/ altoaer berbaelt jijnbe bat upt bet rapport ban
hare E. met goede refolutie herwaerts komen) de faken be gecommitteerbe ber beteenigbe pjobinrienbiem
fullen in defe conjuncturen , dermaten wy verftaen, or- ©lanbnjn aen ben lüontnfe toaren gefonben getoeefï/
dre gegeven fal zijn, alle Spaenfe goederen, fchepen, en berfïaen toag / bat 3tjne ifêa jeftept epntelijB bec&ïaert
koopluycien alhier te verfekeren. En occurrerende dek ftaöbebem niet mogelpte 3ijnbefanenbeferïanben
tijd wijders niet, wil ik, eyndende, en my ganfch on- aen te nemen/ en tipt bet rappost ban ben éeere ban
derdanig endienftlijkinuwer Excellentie en Mo. E. <ü52iife upt €ngelanb aengébomen/ mttfgabecö be
goede gratiën recommanderende, den Almachtigen bernlaringe ban ben ^eete <©abibfon 2ümbafTaöeuc
bidden , Doorluchtige, Hoge, &c. uyt Londen, den Z3. ban be föoninginne ban <£ngelanb berftaen öebbenbe/
Junij 1 $8{.ftilonovo.
be goebe affectie ban bare üBajeftept/ en b'appa*

©olcljt nocïj een anber HSiffibe ban be boo?noembe centie bat bp bare itëatetfept be protectie tn tufen*
fit befet lanben foube mogen aengenomen bwben;
<£>?td aen be Staten ban foliant».
Mogende, edele, hoochgeleerde, wijfe, voorfienige, ^uHtf öat om be bootó fane te bozberen / fo obermitg
ben bogen noob ban benlanbe/ a&ten epnbebeboo?,
Heeren
difcrete
*"eer
fc&eben
occafie mocfjt toaer genomen towben / fo
URflTiöe
toan
<©?tel T^T Afluytinge van mijne benevens gaende komt alarnbe&ta* j_\ hier in aller yle tydinge te Hove, en dat over toaö be befefciibinge baertoebienenbe/ omgecom*
bol?
ttomen
SofSnÖ vyanden landen, dat die van Antwerpen met den Prin- mitteerbe aen bare jfea jeftept tot bien epnbe met
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door fo vele merkelijke tekenen, als noch Ie- j!?^"*
beveftigen
ftelijk dat na,
de afgrijfelijke moord van mijn Heere den inselaufc
Prince vanOrangien
uwe Maj. gelieft heeft,door haren
Ambailadeur den Heere van Davidfon te verklaren den
y ver en forge die fy hadde tot onfe befcherminge en bewaringe , gelijk uwe Maj. van gelijken door den Heere
van Grijfe vertoochde het groot mifnoegen dat fy hadde, fiende de Staten alfo te niete geftelt van henne hope
genomen op 't traéfcaet met Vrankrijk: Maer dat nochtans die forge die hare Maj. altijd gehad hadde tot onfe
welvaert en bewaringe, dies niet verflapt of vermindert
ware, immers dat de Telve dies te meer toenam na advenant der vermeerderinge desnoods in onfe faken en benauwingen. Sullen daerom de voornoemde landen,eeuwig fo in 't gemeen als yegelijk voor hun by (onder verbonden zijn aen uwe Maj. om 't felve te bekennen in alder getrouwigheid en onderdanigheid. En alfo de voorfz
Staten bemerken, Me Vrouwe, dat fy federt 't overlijden van den Prince van Orangien verloren hebben vele plaetfen en grote fteden , en dat tot bewaringe der
voorfz landen,hun nodig fy een Prince en Overfte Heere, diefe mochte byftant doen en befchermen tepens de
toen^acncbelt ïlacö en $enflOnart# toet fteöe ban föOt? tyrannye en onbillijke verdrukkinge van denSpangiaerden met hun aenhangers, die door hun onrechtveerdige
tettoam / 3ü»0tt0,2 5pcanC0pO' IBaelfOll Kacto en ^eil- wapenen
als andere pra&ijkèn,hun dagelijks nu meeren
fïDnad^ toCC fteöC ban Cn&jttlpfen/ ban toegen tote
ban lioïïanö : IfBeeiieC ^JaCOU ©alR 5licenttaet / ban meer beneerftigen om te vernielen en grondelijk te vertocgen tote ban ^elanto: |©eejtec pHltoelg *&llp$/\ gen
derven
de voorfz
landen
, en de enarme
gemeente
te brenin eene
eeuwige
flavernye
dienftbaerh
eid ,

ftOtttCn lafï tC magen fclnfeftcn/ enalfOÖC fafte toa$f
toa£'
betccffentoe tic gemecne oefenfie ban toen lantoe / fo•''■-'
noötg öaet opgetefolbeettte toctöeu ; epntclijfeté Öe
cefolutte ban tote ban ïgGilanto getoecfl: Dat tot toten
epnbe CommifTattfen aen Oare iBajcftcpt gefonocn
flamm fautoe to r.oen / en na toatfe Oaec ccfolime in toe Staten
aaae ge* ^metaal/ ncffciitf toe ïefolutïenbanöeanöete ©20*
i$ altoaet getefolbeett
SUIL' bintten Dabben ingefooclit/ fofoubecep
mtept toer tan*
^muj/ öatmat toe
Staie toen feilenJfcamnai
tme €!ifabetO ban€ngelanbfoube
smkh tien toen
mbecio. aenj,tCticn op taettclijöe en beljoojlijftetontottten/ of
mn «iSngc* niet Dacc Ijantoclen op toe ccutoige piotectte of öefcfiec*
Md.
minge toet Eantoen aen te nemen/ of om aflïftentte
en DtUne ban Oaenebettoetben/ öaet toegecommitteert 5ijngcbJ«tocngionftljcec 5iacobtoe<«5?üfe/Öoog
23aUliuban 252ugge/ ban toegen öie ban 2ö2abanb:
itutgee ban I^atfolte ©utgemeeftet ban ^atöec^
top/ ban toegen toieban<0elöetlanto: $oel toe Caton ^eere ban «^cïjoonetoalle ban toegen öie ban
©laeritoeren: ^onftec ^oftan banöec^oeö ^eere
ban $oo2ttoün / <3ooö toe ifêenin ïlacto en fpenftonarrë toet flato ^toiecljt/ gionWjeet goöan ban<@ï
•

getoefene ^öbotaet ban toen lantoe ban Igollanö/ ban
toegen tote ban öPitecDt: gonnet^elgetbaniFeptf;
m*P
31pl"matote
tótea leffel
ban .State/
ma
ban
ban toegen
ban ^ongem
en %az$
toent/aaeto
33>ic<ïanto. €n na toatfe bare p?otutattenen tnjttut;
ljeep gegaen
tien ontfangen Ijatotoen/ 3tjn toe feitoet'fc
Söeccöe* toen
engetointo/
ten
^uptooof
eenen
met
gjiimj
18.
putcecüe
Den
altoaet
/
ten
©laentoe
ban
ftufte
toe
tooo?
fenit tot
een
abonto
toen
dmL m» bejegent ttf een gtote calmte / en tegen
gen
flomt /
iwraei na gcoten toonöet met een bïirem en getoelöi
«ngeianb toaec tooo? toen tornt toetoet gelopen t$ ten Suptotoefc
P*.
'ten/ en latoetentoe alle toen nactjt bontoen IjenöennaSfntft5c
bolgentoen toacli tegen abonto toeöecom boo? toe felbe
feude ban ©laentoecen tuffcljcn ©ottentoe en J^ppoo?t/
fontoec pet geb02öect te ïjebben/ en alfo toe fcïnppectf
en Capitepnen niet goeto bontoen 't getijtoe altoaecte
(toppen/ b?efentoe toatfe tooo? eenen |to?m upt toen
tooien aen'tfltanto/
getojeben fouöen
3#oo2ttoc{tenfftmn
upt öen Euptotoetlenna5^oo2toeof 0002 een
n in te lopen. '0 Hntoegen/ bonben goeto toe Wielinge
tenöaecö^ 31)11 fp toeöet uptgelopen mcteenZuptoooftcn tointo tot boo? toe Mw$/ altoaetljen3ijnge'
moet 4. ftöcpcn ban C>o?loge/ öie boo2 <©upnltet'
ften gelegen Oatotoen / Ijen atobetterentoe toattet 14. fcöe*
pen ban ^ojloge tot ^upnnetnen uptgelopen toatcn/
feggentoe toatfe na^elanö boeten om meerbet: Dulpe/
en tietoen Oen oberfulfiö niet b02toet te baten/ toaccentufTtOentó öen tointo upt toena©eftenfoftetngeto02*
toen/ toat fp toetoet toe 3©ielingen in mo(ien lopen/ en
Oeeft öenfélben flomt ecnige öagen geöuutt/fo toatfe in ^clanto aen lanto gegaen 3tjn / bettoacDtentoe
meecöetconbop: toe toelfte geteet3i)ntoe/ 3ijn toetoet
t'fcOepc gegaen/ en epntelijft toen fefien gillij tot
'giövabcfcnöe tn€ngelantoaengenomen en toef on t*
fangen/ 0002 öenl^ecre ï|ennit3/ en 3i)nboo2t^met
toe €elbootö ban Oate niöajeftcpt tot Hlonöen geb20tfjt/
aïtoaetfpin betfcöeptoen ban toe boo2naemfte0«pfen
gefoeceert 3vjn/ en tot holle ban Oate iBaiejïepteetïijfe in een publijït IjunjS aen een gemeene tafel getcacteett gcto02ben : ^en febenben öebben fp aen Oate
iBajcflept autoientie betfotOt / toie Oenluptoen geaccojöeect i^ tot <62oentoitö toen negentoett/ tentoelnentoa?
ge fp bp ,ï©il02ö 25oufe0o2tt te ^obe geb20djt/ en al^
Öaet bp bele ban toe p2incipacljte Hieeten en Abelen
ban toen ^obeeerlijn ontfangen enupOatelBaietfcpt
gcb2ac0t3ijn/ altoaetfp Oate p20pofitie öoo2montoe
ban^eeftet ^[000 toe iBenin in öefet boegen getoaen
Öebben.
$jopt>Rtie
>c Bê.
fanten
bet
ttëreenig*
be fötbci:

A M E Vrouwe,de Staten der geunieerdeProvintien der
1V1 Nederlanden, te weten : Gelderland, Vlaenderen,
Holland met Weft-Vriefland , Zeland r Uytrecht , en
Vriefland , bedanken in aller ootmoet uwe Maj. van de
lanöesi qt> goede genegentheid en gunlte die de felve gelieft heeft
taenaen
te tonen aen de voorfz landen in haren nood > en die te
III. Deel. II. Stuk.

erger
dan die Indianen van hun lijden, onder het onverdraeglijke jokderSpaenfer Inquifitie. Bemerkende ook dat
de fteden en gemeenten van de voorfz landen allen t'famentlijken een fekervafte betrouwen hebben dat uwe
Maj. niet foude willen gedogen te fien dat fyfo deerlijken vergingen , ten wenfche en welbehagen van hunne
vyanden,die hun defen langen en bloedige oorloge aendoen, welke oorloge de Staten der voorfchreven landen
( achtervolgende den plicht en behoren dien fy ha«r
borgers en medegenoten fchuldig zijn) hebben tot noch
toe genodigt en gedrongen geweeft te dragen en lijden,
alles om te ontgaen die tyrannye en flavernye diemen
op d'arme gemeente foekt te leggen, als eenfdeels om te
bewaren de landen , henne vryheden , gerechtigheden
privilegiën en andere genietingen , met de oeffeninge
van de ware Chriftelijke religie, van de welke uwe Maj.
te rechte voert den tijtel van befchermerfle en voefterf(e , tegen de welke de voorfz onfe vyanden en hunne
bontgenoten fo vele verbonden , lagen en verraderyen
opgericht hebben , en houden noch dagelijks niet op te
pra&iferen en machineren tegen het welvaren van uwe
Maj. en van uwen ftaet enkrone : de welke de goede
God , door zijne genade tot noch toe tot profijt van de
Chiiftenheid, en tot onderftant van zijne kerke en gemeente bewaert heeft. So ift dan, Me Vrouwe, dat om
defe oorfaken en redenen als andere goede bedenkingen ,de voorfz Staten genomen hebben dek vafte refolutie en befluytinge om aen uwe Majefteyt hun toevlucht te nemen, gemerkt 't felve geen nieuwe, maer
een oud ordinaris gebruyk is by allen volken en natiën
die verdrukt werden , hunne toevlucht te nemen in 't
midden van hare verdrukkingen en nood , aen de naeftgelegen en gebunrde Koningen en Princen , om onderftant,hulpe,ontfet en faveur te hebben tegens hun vyanden ,en (onderlinge aen die , de welke begaeft zijn met
Godvrefentheyt , recht veerdigheyt, grootmoedigheid
en andere Koninklijke deuchden. En om dit effect hebben de voorgenoemde Staten ons afgefonden aen uwe
Majefteyt om de felve te prefenteren de hoge Souverainiteyt , heerfchappie en volkomen rechtveerdige regeringe van de felve Provintien , en dat onder fommige goede en billijke conditien , roerende piincipalijk
den ftant en onderhoudinge van 't gebruyk der gereformeerde religie, en hun oude vryheden, privilegiën , gerechticheden , coftumen en de regeringeenoeleydinge van de oorloge, politie en juftitie inde voorgenoemde landen, en hoewel de felve landen nu veelgeleden
hebben door defe lankdurige oorlogen, en dat den
vyand hier tegens hem feer verfterkt heeft, door het innemen van vele fteden , fterkten en plaetfen in de voorgenoemde landen. Si jn nochtans boven dien inde landen
vanBraband,Gelre,Vlaenderen,MecheIen en Over- Yffel menige goede fteden en fterkten noGh overgebleven,
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fien wat ik fal konnen doen, behoudens mijn eere,
die hun tegens des vyands geweld noch zijn houdende, op uwe articulen, ik fal doen vifiteren by mannen
en de landen van Holland ; Zeland, Uytrecht en Vrief- van mijnen Rade, belovende u dat ik u geen drie of
landzijn noch in hun geheel en volle vrydom fittende, vier maenden ophouden fal , want ik wel weet dat
(Fol. 6±) in welke provintien zijn menige grote Kerke fteden en uwe faken en afrairen haeft van doen hebben , en dat
rivieren , diepten en haveplaetfen , die ook fchone
nen aen de Zee. hebben , van de welke uwe Majefteyt gy verloren gaet , ten fy gy geholpen wort , ten is
mijn gebruyk niet lange te ilepen, noch fal niet doen
en hare nakomelingen mogen genieten vele dienfts ,
gelijk
andere, maer fultfeer
haeft vernemen mijne dieantwoorde.
.
vruchten en bequamigheden , dacr 't nu onnodig is
meer af te verhalen, alleen dat 't felve onder ande<©aerna 3ijn tic boo2f3 ,$eberlanbfegefatttentot©o2«cc
linge betracht te werre (lukken wel weerdigin isde {"onder
berfcbcpben
repfenmet
ban «„
J?"*/!?*
vereeniginge van de landen gare
den ,namentlijk : dat
il&ajefteptg
ïlaben bcin pjincipaelfte
communicatiepeeren
getocefï/
in SSu>
die
ntliik
t'fame
,
van Holland , Zeland , en Vrieilandin Vlaen
deren, met op be miööelen en maniere ban befenfie en afiïften; seian*.
fteden van der Sluyfe en Ooftende
tie ber lanben Op yare iBajettept te boen/ upttoelde Koninkrijken van uwe Majefteyt beftaende zijn de
fee communicatie fo bafle öope «regen bat be lan*
volkomen en abfolute regeringe van de grote Zee Obenfouben
Op yare^ajeftept
Op b'ecn 3£e
of b'anbere
manier
ceane, en eyntelijk de verfekeringe en eeuwige wel- re
toerben geaffitteert.
boo2f3<0efamen
vaert der onderdanen van uwe doorlnchtigfte Maje- bielben feer aen / bat Ijare Ifêajeftept Op pjobifie
fteyt, de welke wy in aller ootmoet bidden dat haer
of bijf bupfent folbatcn in Dare iteajeftept^Oe?
gelieve ons te accorderen en beveiligen defe voorfz bier
folbinge
fouöe gelieben ober te febtunen / om tot
poin&en en conditien : en dienvolgende te willen voor
haer en hare Majefteyts wettelijke nakomelingen aen ontfet berftab ban atnttoerpen gcbnipftt te bJ0?^pe*if
de kroon van Engeland aen te nemen , als een befcher- ben/ neffenö alfuiue ttoee bupfent foibatcn alg te JS «25
merfTe van de gereformeerde religie, de gerechtige peeren Staten tot baren bofte albacr/ met bare noc& tot
heerfchappye fouverainiteyt , hoogheid der iel ver lan- iBajcftepttfconfent/ bcben licuten boo? ben 4Dbec;Wï«» ban
den, en confequentelijk te ontfangende volken defer ficn 5f>o?tt3 / bolgenbe be refoiutie ban be peeren <^ta* g™
landen , als uwe Majefteyts onderdanigfte en alder- ten gencracl ber bereenigbe l^eberlanben/ ban bate poefen
ootmoedigfte onderfaten , onder de befcherminge en ben negeneintointigften ll&ep/ 1585, en alfo ben <©Becfïeti
eeuwige faavegarde van uwe Majefteyt, wefendeluy- boo2noemben $02it5bc,$eberlanbfe <0efanten aen- #wltjL
den fo getrouwe en liefhebbers van hun Princen en bienbe bat om (jet fecoucö ban ^üntUiecpcri te berfe^ gei^roSS
Heeren> als (fonderberoeminge) eenig volk onder de beren toeï nofcig toag nocb bo?bcc licfjtinge te boeneen,
Chriftenheid bevonden mach worden. Dit doende, Me ban nocf) 1200. of 1500. mannen/ inbien baer toe
Vrouwe, fuldy befchermen (b vele fchone gemeenten mibbfcïen toaren en batmen bembe penningen tot be
en kerken (die den Heere belieft heeft indefelaetfte boo?f3 UcOtinge toeftonbe. ^0 DebOen be boo?fclj2e^
tijden in defe landen te vergaderen ) nu tegenwoor- ben aéefanten / inficut nemenbe op be nootfafeelrjfcljeib
dig in vele plaetfen verflagen, benaut en verdrukt ban befane/ Odooft Op ben föabeban&tate te fuU
wordende, fait de voorgenoemde landen en inge- len boen toeflaen be boo?f5 meerber licljttnge ban
1200. of 1500. mannen te boet/ en3jjn met ben feïfetenen ( onlanks voor d'onbillijke overvallinge der
Spangiaerden ) fo rijk en florerende, overmits de ben ^eerc $orirg geacco?beert/ nopenbebepennin^
grote gelegentheid van de Zee-havenen , rivieren, gen baer toe nobig toefenbe/ öeböenooHfjaer gelooft
trafijke en handwerken, daer fy van naturen me- booj bc fenere penningen berttrefttaenföenbertCo^
Coopman tot Eonben / oberleberinge ban fene*
de begaeft zijn , verloflenden
en bevryen van d'eeuwige nelif3
re
toapenen
tot benfelben öriicöfbolne/ mitiefbatfe
nye
baerhe
ms
flaver
en dienft
, fo wel des lichae als
der zielen , 't welk in der waerheid (al wefen een hoog- gereet fouben 3ijn om met be boo?f5 ttoee bupfent boet^
dadig Koninklijk werk Godeaengenaem, enoorbaer bnecöten monltcr te pafferen.
de gehele Chriftenheid, weerdig en loflijk voor eeuwig
<©e boo^f3 oDefantcn bcOOen nocf) boo? ïaftc ban ben ©««*
enonfterfelijk, over eenkomende met de hoochmoe- tïabcban ^êtatc albaer inCngclanbgenegotieertte1!"^,
digheid en heroike deugden van uwe Majefteyt, en feopen 200. gotelingen/ om mebegeO?up«t te too^&openioo.
is defeii lof gevoecht met verfekeringe en voorfpoe- ben tot bicnfle ban ben lanbe en ontfet ban SDnttoerpen/ aot eungen
digheid van uwen Koninkrijkeen onderdanen derfel- baer toe öenlupben actcgefonbenbjerbe/ mitfgaberg J?'^n8U
ver , prefenterende daerom aen uwe Majefteyt de aenbïijfinge om be gerebe penningen baer toe nobig
voorfz articulen en conditien in aller reverentie eneer- 3ijnbe / pjomptelüft te mogen too2bcn Oetaelt
biedirfge, biddende den Groten Konink der Koningen
gn befctijbontfintt bc öomnginne ban €ngelanb ®e ftJ'
dat hem believe uwe Majefteyt te bewaren tegen alle feherc tifiinw ban ïjet arreft bat be honing ban K?n«*
vyanden en die in zijne genadige bewaringeeeuwelijk ^pangien bebc boen op be <£ngelfe feftepen / perfonen ianD aen*
tebefchutten.
engoebcren. 3©acrom beüoninginne albaer oonbe^"»öe

<Bc &omncrinne nee ft fyenutpben feer goebe aubiefc
tic gegeben eri be rjco icfcmeccöc articulen ontfangen /
en baer op bateujU feer b2imteïj)ïi inbefer manieren
geamtooojt :
9flnttooo=
J00„ "\X YnHeeren, al hadde ik duyfent tongen, ikfoulbes •A-v*
IViaer
.öetoanbe
den niet genoeg konnen verklaren , hoe feer ik
ftoningin< my tegens uluyden verbonden houd , overmits de eer-

be aenljouben be fcfjepen/ goeberen en perfonen ban^p2j,
be^panataerben eniBalcontcntcn. contemfe
omtrent ^c(z tijb tö ^enritnö ^ereuö <0jabe ban mww
fSoojtbumOerlanb/
lange / tijb
i€our
gebangen gefetenHit fjabbe
boobtotilonbcninbenj^;"*"
in 3tjn Oebbe ge- S?
bonben / bootfcDoten 5pbe met een roer boo? 3tjn nte- ©e «ja*
ren en gemaent / eenigc meenben ï)P baboe ficb felben 2 ban
tipt berttotjfclingc boo?fcboten/ anbere fepben/ batSXc*
3tjne bjunben W ban 5ijne factie toaren/ fuluö Dabben ianb mert
te toege geb2acftt/ op bat be öepmelpe coniucattcöooDin
baermebe
Den berOonbcnöabbcn/
nietfoube
boo?^jf««
Dem
ontbefttfptoerben
/ baer tegen tnerbeban
be oproe?
S imn>
cigc pactpc gcfuttineert bat fiet boo? 3ijncrbpanbent>m.
p^actüne toare gefcfjiet/ be toelne ben onfcftulbigen
man/ om batfe 't gene Dem W Saer te ïaftc gelept
bierbe/ nietltonbcn Octoiifen/ en b2ecfbcbatbefefa'
bt booj ben tijïi moebte in 't openOaer ftomen/ fo fcban*=
beüjlt ftabben bcrmoo?t, ^>aer toert een open gefcfmfr
in bjnft uptgegeben/ baer in gefept toert bat M^
boobfïag nocb ban 3nne b?unbcn / nocb ban 3ijn felben
tipt bcrttoijfelinge nabbc feonnen gebaen toerben;
mnerbatöct toaerfcljijnïiihcrtoa^batfulftö bpjijne
partpen toaö te toege neteaeftt: toattecbaniis/ top
laten <0ob/ bic alleö Oefent tó/ baer ban bet ootfreeï/

Se aimTe"'^)^ en grote aenbiedingen enprefentatiendiegy my
sjyser*
doet, enhoude voorfeker dat 't felve komt vaneenen
ïanöfe <Se< waren y ver, devotie 'en goethertigheid die gy my alarten!88* t]^s toe8edi"agen hebt, ben ook wel verfokert dat gy
my akijds hebt willen voor andere Princen en Potentaten der wereld prefereren en verkiefen, en leftelijk als
ghy tot uwenontfet verkooftden Hertoge van Alencon hoger ged. (die my lief en waert is geweeft , en
den welken ik hope dat God zijn fiele genadig fy) hebt
gy mygeertimmers
eerft van
geprefenteert , "hadde ik die be,de landenhoude
groter eere en weerde , dat
gy van my begeert geregeeVt en gegouverneert te zijn,
het welke my fo t'uwaerts verbint dat ik u belove nimmermeer teveilaten , maer byftant te doen tot den
laetften adem en uytgank mijns levens, en wetefeer
wcldat u uwe Princen feer qualijk getrafteert hebben. Ook dat de Spangiaerden u (beken te vernielen I alfo men baer HCCn ZZtM feHerÜeib af fiCCft feonncn
en ten gronde uy t te royen : Maer ik fal u helpen , en ' beBomen.

Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
f>Wi$# <©rabc ban gironbcl i fone ban «Efjomaö t'fèdert eenige raaenden herwaerts feer ftrengelijk bedDfiiptf
legert isgeweeft en noch is van den vyand , by na in
statte tiaii^yjja^jss/ j^nsoac ban j^ooitfoitt / Dtc eentgc
perijkel of gevaer zijnde van gehelijk geplondert en geSS » taVen te teren ontöócfit toatf / toiltenbe na &$®fe ruineert
te lullen werden , fal doen lichten en in de Nekoningin
be
kucücob' rijft bïucnten/ en fonber pafpoo:t ban
derlanden doen overbrengen 4000. foldaten te voet , te
■anm«. nc ai t'fcïjcae toaov toiecbe in be blncljt gebangen ontfetten de voorfz ftad ; en tot haren koften niet alen tot %micïï aeboert/ en met fijn b2oebec enganleen fal doen volbrengen de voorfz lichtinge en overfcïK aeiïacDt nï gebanfeentffe gelept/ baer ban in
be bjtëtien ban <02tel inentte af tó gemaent / baer boo2 fcheppinge des voorfz volks, maerookderfelverbetalinge maentlijk , fo lange fulks de Staten van den lan51'in
bebjucitte
b:outoefQai*otcb20efneibober;guam/
de nodig hebben fullen , tot behoudinge en befcherbatfe ban ninb fcïjepbe en ft02f/ men meenbe bat
minge
der voorfz ftad van Antwerpen , en anderen in
iic papiftcn eenen nroten aenflacl) babben tegen be
fconinginne/ baer mebe i)en bele grote peeren bcr- den voorfz lande, en dat voor drie maenden, ingank
te nemen van den dach der monfteringe, diegefchiebonben [jabben*
den fal, van de troupen die tegenwoordig fullen zijn,
^e
boo?("5
<6cfanten
banbe3$eberlanbfe$2öbin'
en
fullen de voorfz Staten gehouden wefen , die te doen
tien toaren baft ïiagcüittö befoignerenbemetSe^ee;
ren ban ben föabc ban tjace SBajetfept / en (jielben feer monfteren binnen drie dagen na hun aenkomfte deraen om Op p20bifie cenicb tooïft obetgefonben te tooien waerts, mits 't voorfz volk in goede ordre zijnde om
tot ontfet ban ginttoecpen/ enbjacïjtenfobelctetoe te monfteren.
2. Dat de voorfz Staten Generael der vereenichde
ge/ bat be ttoninginnefelféaeribieban^nttoerpen
Provintien , der felver borgeren en inwoonders fullen
fc^eef gclp top boren berïjaeit ijebben.
rembourferen
of doen rembourferen hare voorfz Ma.fpaifie* €n toecbe boojtö ben 2, $lugiiiïi een pjobïfioneeï
neciac* accoojt gefloten in befer fornie: billen ben genen bie jefteyt binnen fes maenden , ingevalle 't leger voor
SSnuf- tef* tegentooo2bige fullen fïen : 3©p «©uilliacm Cecil / Antwerpen opbreekt , of fo de voorfz ftad niet worde
■mi»»* "Baron ban ^uccljlep/ fóitttia ban be üonin&ïiiHc ontfet ('t welk God niet wille) na den tijd van twaelf
tttpuveecte o?b^e beö CoufebantjS/ fêTreforicr ban Cnnelanb/ maenden na expiratie der voorfz drie maenden, alle
b?n ö 'tS? ftobbett ban 3J>cefter / tlüfozt ban be 02b?e bes Cot^ alfulke fommen van penningen , als den Treforier haer'SSnb/febantö/ en opper ^talmeetfer ban IjatcfBajcftcpt/ der Majefteyt oprechtelijk fal laten blijken , geem,enbegc» ctjarlcS I^autoert / ^öacon b'€tïtngam/ ïiibbec ployeert en verfchoten tezijngeweeft, tot lichtinge,
[anten uan ^an jje JÈoninfeliiftc 02b2e bcg Coufebanttf / groot 3flfc fchepinge en betalmge van de voorfz 4000. voetknechnio!nie«*ntcael ban €ngelanb/ ^entp €m/ 25aron ban ten , welverftaende dat de monfteringe gefchieden fal
ö*rianöen.^unfbom/ ïübber ban be ConinftUjftc 02b?ebeg by den Commiflariflen haerder Majefteyt , en de HeeCoufcbantoV en Jjamerling ban ben öupfe ban bare ren Staten generael eenfamentlijk , en de betalinge by
iBajeftept/ jptancopsi &nolli#/ föibbec en (€refo= den Treforier haerder Majefteyt, met kennis van de
rter ban ben fjupfe ban bare ifêajeftcpt/ Cffêiftoffel Commiflariflen der voorfz Staten, alles volgende den
Matton töibber/ onber-feameding ban bate iBaje^ voet en ftaet hier na gefpecificeert.
(tent/ 5pcancop$3©alfmgam/ eetfte^eccetarisban
3. Dat om hare voorfz Majefteyt , de voorfz betafia're
Hrïajeftept / engebeputeerbe
öibber ban ban
be föoninnlijfee
02b?e
üeö Coufebantö/
bare boo?f5$Ba*
jeftept/ be fóoninginne ban €ngdanb onfeopperflc
cneertoaerbige^inceffe/ boen te bieten/ batnabien
top gebeputeecbe ban Dare boo2f3 iBajeftept/ npt
feracöte ban bare commiffïeonggegeben/ om in baren name en ban Ijarettt toegen te banbelen en refolbeten met ben peeren ftutget ban ^arfolte / fcöiltfenape/ $oel be Caron/ bibber/ fteere ban^ïjone^
toalle/ out 25urgcmeeHeren^cljepenbanbcnlanbe
ban ©2pen/ en Commifiarig O2binari0 tot bet ber*
nieutoen ban be toetten ban ben lanbe en aEftaeffcDap, peban©ïacnbcren: "üJonanbanber^oeö^eereban
,^oo2ttonn/ ^oog be iBcnin/ ïiacb ban beftab
^02b2etl)t/ §lanban(©lbenbarnebelt/ 0aebbanbc
ftebè Hotterbam/ jprancopö m§aelfon/ Kaeb bec
tfebe €nfelmpfen/ ban ben ïanbc en <©raeffcïjappe
ban lolianb en 3Dett-©2ieffanb : lacob ©alneber
rechten Hicenciaet en föacb ban ^tate bec bereenigbe
P20bintien/ ban ben <0raefffifTappe ban^elanb:
^outoeiö 25npö/ ^oct02 in ben föecbten/ ban be
fleben en ianbè banöPtrecïjt: peiger ban cjpeptfma
ban be iïabeban^tate/ l^effel Hlpfnta / #2efibcnt
ban ben^20binttaletiiüabe/ enilaeiSflongemaban
(Foi. 65o ©2ieffanb/ gebeputeecbe ban be Staten generaeiber
bereenigbe j^eberïanbcn / te toeten <*I5elberlanb/
©ïaenberen / l^oilanb met 3Beft-b2ief(anb / ^danb /
öptrecïiten ©2ieffanb/ op beftnlpe en bpftant bie be
boo2f5 gebeputeerbe ban toegen be Staten te toege geb2acï)t Rebben bp bare i^ajetlept ban toegen ben gto^
ten noob ber boo2f5 lanben tegen ban bpanben/ ttit
trachten met alber maebt bc boo2f5ianben te berberben/ tjebbenbc eenfamentli)b / bolgenbe onfen com=
miffien ten toeber3ijben baec toe bolmacbticljt/ ge*
treben in onberbanbeiinae/ op be mibbeten/ qmlU
tept en boet ban be boo.if5 ftulpe en onbetflant / in ben
name ban bare boo2f5 |Ba feftept / en in \k\\ name ber
boo2fs Staten gencrael ber bereenigbe föeberlanöen/
en in ftracOcc onfer commiffien obeibomen betb2agen
en befioten/ obcrlionurnbe/ berbjagen en befïnpten
be nabolgcnbe pointten en actfculeii.

linge te meerder te verfekeren , de fteden , fterkten en
kafteel van Sluys in Vlaenderen , met Ooftende of een
der felver tot wille van hare Majefteyt , befet met gefchut en amonitien , fo die tegenwoordich zijn , of
federt fes maenden herwaerts geweeft zijn , daer van
inventaris gemaekt fal werden om daer van te verantwoorden na behoren , fullen geftelt worden in handen
der gene die daer toe commiliie fullen hebben , getekent met de hand van hare Majefteyt of Generael , van
wegen hare Majefteyt daer toe belaft: , welke fteden ,
kafteel en fterkten terftont fullen gelevert worden na
de vorderinge der felve, binnen een maend eerstkomende.
4. Hare Majefteyt fal defelve fteden , kafteel en
fterkten doen bewaren met 700. Engelfe foldaten , die
genomen fullen konnen worden van de 4000. mannen ,
of fal daer andere in leggen , die by de Staten fullen
werden betaelt , t'haerder keure , en voorfien van polver , en nodige lonten , voor het garnifoen , fo men
gewoon is te doen.
5. Het Hooft noch foldaten van 't garnifoen fullen
geen verftand noch intelligentie houden , of overkomfte noch communicatie met den Spangiaenden of hen
aenhangers vyanden van de Staten generael , noch fullen toelaten door andere fulks te gefchieden, in wat
wijfe fulks fy , door handelinge of anderfints: Maer
fullen hen aendoen alle vyandfchapnadegelegentheden en middelen , die ontmoeten fullen , en voor allen

dingen
goede toefigt op de verfekertheid der voorfz fteden en aenkleven.

6. De voorfz fteden en aenkleven fullen blij ven,gedurende de voorfz verfekertheid , aengaende de politie,
jurifdi&ie , privilegiën , rechten > vryheden , gebruyken , tra&aten , contraden , gemeyne en byfondere , en ten aenfien van de domeynen , impoften ,
excijfen , contributieri , en alle andere de voorfz verfekeringe niet aengaende , begrepen onder de generale Unie der voorfz provintien , lo die geweeft zijn
en noch tegenwoordich zijn, en fal het beleyt en
bedieninge der fake der voorfz fteden, blijven in handen v;m de Magiftraet der voorfz fteden, noch hen
borgers en inwoonders fullen onderworpen zijn de
1 . In den eerften dat de Majefl ey t van de Koningin- laften van wegen hare Majefteyt , of den voorfz
ne van Epgeljfnd ten aenfien van den tegen woordi^en Oorlochsvolke , en lullen de voorfz <*arnifoenen gehouen hoogciri iv;enden nood dec (iad Antwerpen, die
den wefen te betalen de impoften of accijfen , gelijk anIltfoeel. II. Stuk.
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Het twintichfte Bock ,
guiten:
onberïjöut
bart 't felbè
bolïi boö?
ban
tute ijtt
macnben
op 144600»
gulben:
baec tren
fop tptr
gebaen be 40000. gulben ban öet licbten en obecb2engen
foube beb?agcn
t'famen
1 84600.bangulbcn/
entoaöbit
tractaet
en rekening
geteuent
toegen öaie
JBa*
jeftept Op oen ^eecen tjiec na nenoemt en gcfe*
geit wet Oen refpectibe fegeté/ Bmchley, R. Lyrsdervoor- cefter
de borgeren eninwrtoonde
, C. Houward , H. Hunfdon , F. Knollis,
7. En op dat niet
voorfz
het
van
werden befwae
fchieven fteden

garnifoen houdere krijgsvolk van den lande , saldaer
nieuwe laften
geen
,
namael
dat
ns
nochta
dende ,mits
n , die de foldaten befullen geftelt worde
of impofitien mochten
, ten ware met bewilliginge van den
iwaren
generael van hare Majefteyt, of generaelLieute
Leger.
dennant
van

ordre en behoorlijk onderkrijgsvolk by gebrek van devoor
fieningedoen vande
hout, hare Majefteyt fal
pline.
betalinge, en dekrijgs-difci
8. En als hare Majefteyt of hare nakomers fullen
voldaen wefen van de betalinge by haer verfchoten
als voorfz is , fullen de voorfz fteden, kafteel en fterkten met hen gefchut en munitien , die niet fullen wefen
oebruykt tot befcherminge en bewaringe der voorfz
fteden, weder geftelt werden in handen van de voorfz
fteden fonder fwarigheid , fonder dat de voorfz fteden
en aenkleven fullen mogen verlaten werden in de macht
van den Konink van Spangien , of andere vyanden van
den lande, noch geftelt werden onder het bevel van
eenich ander Prince of Heere , maer fullen bewaert
werden fo voor de verfekeringe van hare Majefteyt als
profijte der voorfz foldaten.
9. Het Hooft of Gouverneur by hare Majefteyt te
{tellen , om over het garnifoen te gebieden, fal eed;
doen hare Majetteyt en de voorfz Staten generael ge-1
trouwe te wefen , als mede dit tegenwoordig tradfcaet ,
te onderhouden en doen onderhouden , fo vele hem

585.

Chr. Hatton, Fra. Waliingam: en ban toegen be

Staten generael öaoben getenent ïxefe nabolgen*
be/ en gefcgelt met Dnn fegelen of pitueten/ Rot-

ger van Harfolte , Noël de Caron , Jan van der
Does, en van Noortwijk, Joos de Menin, Johan
van Oldenbarnevelt , Francoys Maelfon , JacobValke, P. Buys, J.van Feytima, A.Ayfma, Laesjon-

i|et particulier Contract op be gebeputeerbe met
oen
gama.leere <0berfic $$ <gofjan $orit5 aengegaen
ban noc|) 1200. of 1500. of 2000. mau meer aen te
nemen/ en ober te brengen toerbe geaccojbeett ban
pefcee man ober te béngen en aen te nemen boo?
feg gulben / en foube 6»oo. gulben geuo2t too^ben boo?
be lebccamie banbetoapenen/ boo?ljêtobcrb2e«gea
ban be 2000. man toa$ te boren gcacco2beei*t met ben
föabe ban D^CS iBajeftept bat ban peber pcrfOOnof
IjQOft fOUbe betaelt to02ben b002^e liCÏJtÜige en Ober

uaengen tien gulben/ 'ttoeln be boö2f5gebeputecrbe
betoiiücïjt öebben boo? ben ftoogb2tngenbennooöber
tlab
Sümtoerpen/ op batbeboo2noembe%ere$o*
aengaet.
10. De Capiteynen , Officieren en foldaten van het rittf en fijn boilt Den besstctoültgecfoubenüenaettt^
voorfz garnifoen fullen gelijken eed doen vangetrou- gen/ fonberbat ïjet in confecuientte foube to02benge*
wigheid aen hare Majefteyt en gehoorfaemheid aen den togen/ en bat be betalinge bner ban gefeljiebenfou*
Gouverneur voorfz.
be be Delft terftont na bc monfteringe en b'anbcrljelft
1 1 . Belangende den foldaten die te velde fullen zijn , b?te maenben bacr na. €n aengaenbe be Cngcl*
fullen gelogeert en gevi&ualieert worden tot redelij- fe rupteren bte be 3&eere .fèoritsS mocljt obecb2cngcn
ken prijfe , fonder haer op te leggen eenige impofi- toerbe geacco?beert/ bat öp nopenbeberfclberober^oué.)
tien ten aenfien van de victualiën of ander nootdruf- b2engtng foube toerben betaelt/ fo in bUlnMieib foube
nen , maer fullen in en over al getra&eert werden , even toerben bebonben te beljoren.
(€en felben tijbe alfo men fjanbeibettn€ngelanb/
en gelijk ander oorlochsvolk der voorfz Staten generael.
nopenbe Det oplttfjten ban 't boo?f3 boln/ fo öebben
12. Nadien ook boven de voorfz 4000. krijgfluy den be ïlcecen Staten <0enei*acl ooh genanbeït met ben
de voorfz hare Majefteyt hen ook bewillicht heeft te <0cabe ban iBcuc^ en ben €>bet#en usatten ^cöenfe
lichten in defen rijke noch 2000. mannen om onder- om aen te nemen bupfént ^©uptfc ruptecen / en
houden enbetaelt te werden ten eygen laften der voorfz bjte bupfent ^uptfe boetunetfjten boo2 ben tijbban
Staten : de voorfz Staten om te voorkomen het mil- b?te maenben/ om be fïabban lünttoetpenmetgoe^
be o?b2e en berfeftecfietb te mogen ontfetten/ borö
noegen dat anders moehte ontftaen > tuffchen 't voorfz na bele en lange communicatie met bie ban lol*
volk,by aldien dat het eene beter betaelt werde als d'an- lanb / al0 bc meefte contiïbuccenbc ^20bintie ge*
dere} fullen van tijd tot tijd doen ftellen in handen der
genen die van wegen hare Majefteyt fal geordonneert tjouben/ en ftaec ingebjacöt confent ban bate ben
worden Treforier van de Engelfe Compagnien , fuiken ttoeenttointicljften gjulö 1585. fo iö üp ben Staten
fomme van penningen, als mogen voldoen van maend <0tnecael W nabolgcnöe geaiTetteect ben 24. en 25.
tot maend tot de betalinge der voorfz zooo. mannen , bacljingulto.
fonder nochtans fwarigheid temaken van eenige acht
of tien dagen dat de voorfz betalinge mocht vertoeven ,
en dat de betalinge fullen gefchieden met kenniflè van
de voorfz Staten of hen Commiflariflen.
1 5 . Dat de voorfz Staten te velde fullen brengen fes
duyfent voetvolk en 1600. ruyteren behoorlijk betaelt ,
die hen fullen voegen met de Engelfe die van hare Majefteyts wegen fullen gefonden worden , en fullen
vereenicht en gevoecht blijven (b lange nodich zijn fal
tot verlichtinge van de voorfz ftad van Antwerpen , of
eenige andere plaetfen, die belegert zijnde fpude mogen verhinderen den toegank te water tot de voorfz
ttede van Antwerpen.
14. Dat de voorfz Staten der vereenigde Provintien
van tijd tot tijd , fo lange 't voorfz volk daer fijn fal gebruykt 3 fullen leveren of doen leveren den voorfz volke , fulke veltftukken , kruyt en kogels als nodig fullen
wefen , en den Generael vereyfehen fal tot hun dienfte.
15. Het Hooft , Colonellen , Capiteynen , Officiers enfoldaten der voorfz troepen fullen refpecFivelijk
eed doen , na gewoonte als hier vorens aen de Staten en
landen gedaen , behoudens de homagie of hulde diefy
fchuldich zijn hare Koninklijke Majefteyt. Aldus gedaen, verdragen, geüot en en ondertekent tot Nonefuch den 2. Augufti Engelfe ftjjl 1 5 8 j .

MYne Heeren de Generale Staten der geünieerde
Nederlandfe Provintien, gehoort hebbende het
aengeven van de gecommitteerde van mijne Heeren
Rade van State
der Mafe , van
van den
de communicatie
by aen
hen d'Ooft-zijde
met eenige gedepu-

ifcfblutfc
Dan De
*|tat£n
^""ö^
get aennt»

teerde van de Staten van Holland en Uytrechtgehou- men tan
den met den welgeboren Heere Grave van Nuwenaer , ^^rt
Meurs, &c. en den Overften Marten Schenk , opdecupucïa
bequaemfte en nodichfte middelen tot de defenfie en önet*
van den lande, en befonder om de ftad van Antwer- ^""^'^
pen met goede ordre en verfekertheid te mogen ont--,ncCöm
letten, hebben na lange communicatien en rijpe deli- «©jatte tiaa
, geconfenop gerefolveert
eyndelijk daer
beratien,
teert en geaccordeert
> confenteren
en accorderen
mits <Peuau<»
fl^uc^/

defen, dat de penningen tot het aennemen van duy-enöen<é*
fent
ruyteren, en drie duyfent Duytfe voetknechten ^c^e"
by hen
onlanks bewillicht aengenomen te worden «janöijt
voor den tijd van drie maenden , fo voor aenrits en xond.
loopgeld, als ook voor de eerfte maend betalinge
op de monfteringe nodich zijnde, om voor hettranfport geld en een maend foldye op de monfteringe van
drie duyfent Engelfen die van dage te dage verwagt
worden , en van den inkopen Tan de wapenen voor
de voorfz Duytfe knechten , belopende te famen i»
gehele , achtervoldende den ftaet daer af ge3»e hoften boo2 f)et «enten en obertyengen ber het
maekt , hondert achtenvijftich duyfent rinfguldens by
bootf3 4000. foibaten/ toetben gerefeem op 40000. de Provintien van Holland, Zeland, Uytrecht en
VrieUand
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den , zijn de voorfz vier contribuerende

Provintien
fullen worden gefurneert en betaelt reniet
alleen
te
vreden
daer
in
te
confenteren
fpeclivehjk na advenant haerlieder quote, in handen
, gelijk fy
van den ontfanger generael de Bye, by de voorfz confenteren mitsdefen , maer ook alfulke fteden by hare brieven daer van pro rato te helpen indemneren.
van Holland hen aenpaert d'een helft daer af binEn
fijne Genade den Grave van Meurs, en Onen acht dagen naeftkomende, en d'ander helft bin- verftealfo
Schenk voornoemt aen die van den Rade van
nen veertien dagen of drie weeken daer na , by die van
State hebben verfocht , dat eenige by hen fouden
Zeland hare quote, d'een helft binnen feftien dagen naeftkomende , en d'ander helft binnen fef- mogen worden gecommitteert , om 't voorfz befoitien dagen daer na , by die van Uytrecht hen aen- gne te helpen effe&ueren , fullen uyt elke Provintie
paert, gelijk die van Holland, en by die van Vries- een , en by die van Holland twee worden gecomland hare quote, d'een helft daer af binnen feftien da- mirteert , die met den gedeputeerden van den Rade
gen eerÜkomende , en de ander helft binnen feftien da- van State, alles fullen helpen vorderen en effectueren,
gen daer na , op te brengen de voorfchreven pennin- dat de voorfchreven ruyteren en knechten met goegen by middel van capitale impoiïtie over de voorfz
de ordre fulks als voren gelicht, onderhouden en
Provintien , fo verre defelve haer fal ftrekken en voor- gebruykt mogen worden ten meeftcn dienfte van den
dele by gewillige contributie of anderfins , fo defel- lande , en voor allen regarde nemen , dat de penningen
ve Provintien onder de hare fullen bevinden te be-|daer toe gedeftineert nergens elders, dan ten behoehoren , fonder elk anders prejudici en laft , dat ook
ve als voren fullen worden geemployeert , daer toe
van gelijken tot laft van defelve Provintien elks defelve gecommitteerde by den Provintien fullen
voor hare quote het getal van de ruy teren en knech- worden genomineert , en by den voorfz Rade van
ten tegenwoordich in dienfte zijnde, en die geafgeautorifeert , en om te verlenen alle d'orfigneei t zijn uyt den brantfchatten of verdingen van Staten
donnantien van betalinge, daer af defelve gecommitteerde gehouden fullen zijn den Provintien over
den platten landen onder den vyand forterende , betaelt te worden , achtervolgende den ftaet mede daer te leveren behoorlijken ftaet daer toe verfocht zijnde , alles met kennifTe van die van de Rade van Stavan gemaekt , geaugmenteert fal worden , te weten
van de ruyteren tot twee duyfentachthondert , en
ten voorgenoemt. En op dat de voorfz penningen gevan de Duytfe voetknechten tot drie duyfent twee
geven mogen worden ten minften quetfe van den
hondert vijftich koppen , en dat het aenrits en loop- lande, dat binnen den fteden van de contribuerende
geld , als ook d'eerfte maend betalinge op de mon- provintien elks een uyt den haren geftelt fal worden tot
jfteringe van defelve geaugmenteerde ruyteren en den ontfank van de voorfz penningen, die gehouden
knechten , belopende volgende den ftaet fevenenvijf fullen zijn defelve over te leveren den Ontfanger generael buyten koft van den lande, volgende de refolutie
tich duyfent negen hondert Rinfgulden , daer in begrepen den inkoop van de wapenen by den voorfz vier genomen in 't confenteren van de willige contributie tot
contribuerende Provintien elks hen aenpaert na ad- ontfet der ftad van Antwerpen, mits dat den felven
venant hare quote mede betaelt fal worden als vo- Ontfanger generael den behoorlijken eed fal doen ,
ren ,behoudelijk dat de voorfz Heere Grave van dat by hem de voorfchreven penningen nergens elders
Meurs en Overften Schenk hare brieven van belof- verftrekt fullen worden , dan daer toe defelve als vote en verfekertheid fullen verlenen, dat defelve twee
ren zijn gedeftineert : Aldus gedaen in 's Gravenhaduyfent acht hondert ruyteren , en drie duyfent ge op
de vierentwintichften en vijfentwintichften
twee hondert vijftich voetknechten , na de monde- dag in JUÜ01585 onderftont gefchreven , ter ordonnantie van mijne Heeren de Generale Staten , getekent
linge en betalinge van de eerfte maend foldye, buyC. <Acrffm<.
ten koft en laft van de Provintien uy ten voorfz brantfchatten en verdingen voortaen onderhouden fullen
worden , en dat in toekomende tijden eenige van de D€ <0efanten ban be$eberïantfe $20bintten fit
felve brantfchatten en verdingen , door wat oor^ngelanb/ berftaenbe baernabatbelioningins
fake het ware komende te cefleren , het getal van ne niet ban meninge toag be fouberainitent ber lanben
defelve ruyteren en knechten na advenant gemindert te aenbaerben/ noebte ook beperpetuele protectie om
en defelve dienvolgende afgedankt fullen worden, bele rebenen baer moberenbe/ en batfe noebtang be
ter plaetfe daer het felve alderbequamelijkft fal kun- $eberlanben niet biilbe berlatcn/ maerbefeibebul*
nen gefchieden , op dat de Provintien daer door in pe en Dpttant boen na gelegentïjeib ban tijbe en fanen /
geen meerder onverdachte onkoften en laften val- fo öeDDen befelbe <©efnnten met Die ban ben Sa*
len ,blijvende de voorfchreven vier contribuerende be ban be fóoninginne gebanbeit om een accoo?t
Provintien geheel, om in tijden en wijlen het aen te manen/ ban ontfet en bPftanb ban fjare jjBajepaert van die van Braband, Gelderland, O ver -Y f- ((lept te benomen/ gebnrenöe be 002105e/ en bat onfel en andere in de voorfz fommen elk na advenant
bet berpanbinge ban eenige fteben/ baer op fpberhare quote op de felve Provintien te verhalen , daer feïjepben communicatien gebouöcn bebben/ maet
in de aenwefende gedeputeerde van Braband en Gel- alfo fjJlieben bien aengaenbe nietRönbenaccö2beren/
derland hebben bewillicht.
Öebben fu aen be ïioninginne toeberom anbientie berEn beroerende het vorder aennemen van twee foeïjt/ bte ben ben 6.Hngafti itf bergtmt/ tnitoel
duyfent ruyteren , en een regiment Duytfe knechten nen bage fa bos* benb0üjjioemtzen|fóeefter<3!ootfbe
in het befoigne van de voorfchreven gecommitteerde imaiin bare ttocebepjopofitieö^Jöcngcöaen aen bare boo2noembe iBajeflept in befer manieren»
geroert , confenteren mitsdefen dat fullen worden
gelicht de twee duyfent ruyteren, en zijn de voorfz
E Vrouwe, fo lange als de Staten Generael der^tofeI,e
vier contribuerende provintien te vreden , op te brengen haer contingent refpeftive als voren in de lichvereenichde Nederlandfe Provintien, middel ge- pjopofm'e
tinge en betalinge van defelve ruyteren , mits dat
hebben om hentebefchermenendefenderen, te-Janöeööe*
de Engelfe foldaten ftrekken fullen in de plaetfe van het had
gens de macht haerder vyanden , fo hebbenfe niet j"UJ,an,
voorfz regiment Duytfe knechten. En fo verre ee- achtergelaten te doen al 't gene mogelijk isgeweeft , om aen M
rich merkelijk getal van lichte peerden uyt Engeland alles om te bevryen de ware Chiïftelijke religie, en JIBajeftcpt
foude overkomen , dat het voorfz getal van Duytfe ook de landen te befchermen tegen de tyranny e, wreet- ^"ginnè°*
ruyteren na advenant meer gemineert fal worden, heid en verachtinge der Spangiaerden enhareaenhan-banil«nge,
doch om eenige redenen mijne Heeren Generale Sta- geren , tot delen eynde opfteller.de grote fchattingen , lanü %t>
ten daer toe moverende , hebben noch ter tijd en voor
impoften en andere contributien op hare goederen , öam*
eenige dagen goetgevonden d'executie van defen con landen , en alle foorten van koopmanfehappen , om
fente op te houden, daerentuflehen fy verfekerlij ken daer mede te vervallen en op te brengen de koften en
nadere tijdingen verwachten uyt Engeland , hoe ver- verfchiet van de oorlogen welke laften d'ingefetere by hare gedeputeerde met hare Majefteyt fal nen des lands betaelt en geleden hebben met goet
zijn gehandelt , en fo verre tot de verfekertheid van gedult en patientie, den tijd van twaelf of dertien jaren ,in fommige Provintien , en continueren daer in
de betalinge van de voorfz ruyteren en knechten verfocht foude mogen worden > dat eenige fteden van de noch tegenwoordelijken , boven de grote periculen ,
geünieerde Provintien in 't particulier fouden verbin- moey ten , jammer en ellende van belegeringen ,
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vingen, plonderingen en verwoeftingen der fteden,
bederfen verbrandinge van 't platte land, en alle andere fchaden die d'oorloge gemeenlijk mede is brengende, maer alfo de middelen door het lange dueren van defe wreede oorloge feerverkleynt en vermindert zijn in allen den Provintien , invoegen en manieren
dat hen onmogelijk foude zijn die langer te konnen
ftaende houden, of defelve te blijven behouden fonder hulpe en byftant van andere : Waerom Me- Vrouwe, de voornoemde Staten goet en oorbaer hebben
gevonden in de tegenwoordige hunnen ftaet en nood,
hare toevlucht te nemen aen uwe Majefteyt, om onten hulpe, .hun verfekerencie dat allulke befcher(roi. 67o fet
riiinge en behoudinge uwe Majefteyt aldernaeft aengaeCa en dat in de conformiteyt der fake die hy mede ftaende is houdende. Hebben daerom tot dien eynde ten eerden en voor al verfochtaen uwe Majefteyt,
om te willen ontfangen hare aenbiedingen enprefentatien , belangende de fouverainiteyt en opperfte heerlijkheid deler landen , of immers de belcherminge
der felver ten eeuwigen dagen, d' wel k fy achten wel
fo profitabel en feker te zijn , fo wel ten infien van
uwe Majefteyt en hare nakomelingen , als van defe landen :Maer alfo 't u Majefteyt niet heeft belieft aen te
nemen > noch d'eene noch d'andereprefentatie, hebben fyeyndelijk aen uwe Majefteyt doen fuppliceren
en bidden om hulpe en allïftentie , allulke als den nood
haerder ftant of handelinge vervorderde , onder pand
of cautie van een of twee fteden in yedervandecontra&erende Provintien, te weten voor tien duyfent',
voetvolk , en twee duyfent paerden , of fo veel min als
uwe Majefteyt ons na hare gelegentheid foude mogen
gerieven , mits dat 't lelve niet fy onderde 5000. voetvolk en xooo. peerdevolk, verftaende vry boven d'onderhoudinge van de garnifoenen te houden in fteden die
uwe Majefteyt foude verfekert worden , en dat de voorfeyde mannen van oorloge geleyt en gecommandeert
fouden werden , door goede Hoofden en wel betaelt, gedurende de tegenwoordige oorloge, en hadden de voorfchreven Staten feker vertrouwen om
van uwe Majefteyt te verwerven ten minften het
voorfeyde fecours van vijf duyfent foldaten, en duyfent peerden, gedurende defe oorloge, boven de garnifoenen inde verpande fteden, gelijk gefeyt is , en dit
ten refpe&e van de grote vertoninge en demonftratie van de affectie of genegentheid , jonfte en be-j
loften van huig en byftant, daer uwe Majefteyt henj
mede vertrooft hadde, en menichmael lb door brie
ven felfs , als door uwe Majefteyts Legaten den
Heere van Davidfon, de Heeren van Grijfe en Ortel, dewelke alle opentlijk verklaert hebben dat uwe
Majefteyt hen niet verlaten foude, mits hebbende
senoechtame verfekeringe van fteden en plaetfen ,
en dat de forge van uwe Majefteyt, over 't welvaren en behoudinge van defen lande niewers in ware vermindert : maer meer en meer toenam en
aenwies , na dat de nood hem over deih zijde
vermeerderde- Op defe vertrouwinge en dit fundament , Me-Vrouwe, hebben de voorfchreven Provintien hare volmachten aen uwe Majefteyt gefonden , gelijk fy hare volmachten hier hebben doen
blijven , om te handelen en fluyten , fo wel op
het poinét van de fouverainiteyt of hoge heerlijkheid , of eeuwige befchuttinge , en om hier af te
doen ontfangen den eed daer toe ftaende , en behorende of gebruykelijk , als op 't ftuk van ontfettinge en byftant , gedurende de oorloge : welke gedeputeerde volmachten na vele handelingen en conferentien gehad , op 't laefte poinct met mijn Heeren van den Rade van uwe Majefteyt, verftaen hebbende dat uwe Majefteyt haer beraden en befloten
hadde te willen byftant- en hulpe doen den voorfeyde
Staten , gedurende defe oorloge , met vier duyfent voetvolks en vier hondert peerden , wel betaelt, onder
cautie van de ftad van Vliifmgen en van den Briele, en
met belaftinge en belofte van te betalen ten eynde des
krijgs alfulke fomme van penningen als bevonden foude worden door uwe Majefteyt verfchoten te zijn , tot
betalinge van 't voor gementioneerde krijgsvolk. En
belangende de nood van 't ontfet vaa Antwerpen, dat
uwe Majefteyt by proviüe iöude fenden 4000. voet-

volk , betaelt voor 5. of 4. maenden , met verbindioge
en belofte der voorfz gedeputeerde van wegen der Provintien tedoen wedergeven de voorgemelde fomme dis
uwe Majefteyt verlchoten foude hebben ten behoeve,
fo van des o verfchepens als betalinge der voorgenoemde
ontfets provifioneel , en dat binnen den tijd van drie
maenden , na dat de ftad van Antwerpen ontfet foude
zijn, alles onder cautie en verfekeringe van de fteden
en havenen van derSluysenOoftende, van welke befluy tinge en refolutie , Me- Vrouwe , wy uwe Maj. feer
grotelijken danken van wegen de voornoemde Staten:
en ootmoedelijken biddende , dat haer Majefteyt gelieve dele gonfte en affectie tegens de voorfz landen meer
en meer te continueren. Maer Me- Vrouwe, fo dit
ontfet van vierduyfentfoldaten, en vier hondert ruyters niet over eenkomt met het voorfchrift van onfe
laft en macht , die de voorfeyde Staten ons gedaen
hebben , om te handelen met uwe Majefteyt , onder cautie en verbindingen van fteden , havenen en
fterkten, dewelke wy volmachten rondelijken veren met vertoninge
fieert en klaren,
waergemaekt
hebbenvanen onfeinftruc"r,iegeveri~
bewijfen te zijn ftriktelijk betaelt en verbonden, ten alderminften aen de
fomme van 5000. te voet, en 1000. te peert, boven
de befettinge van garnifoenen te ordonneren in de fteden die men overleveren fal , tot verfekeringe van uwe
Majefteyt als boven. So bidden wy Me- Vrouwe ootmoedelijken, dat uwe Majefteyt haer believeteverbreyden , en ftrekken defe hare faveur en goetdadigheid
tegens de Provintien, ten minften tot de fomme van on
fe volmachten, die ons als d'uyterfte bepalingeis, of
verlchieten den Staten voorfz onder
te willen lenen en

defelve cautie en verfekeringe fulke fomme van penningen , als nodig fy tot onderhoudinge van de gemelde
menigte van krijgfluyden. Of fo immers uwe Majeft.
niet wilde (het welk wy niet verhopen) meerder openinge doen van mildigheid, dat uwe Majefteyt geliefde ons defe gratie te doen om te mogen defe handelinge befluyten by advijs en gelieven van mijn Heeren
de Staten , en ons hier toe beloven , om fommige van
den onfen tot defen eynde te rugge te fenden , en want
door 't overlijden van mijn Heere den Prins van Oranhien , de autoriteyt van de regeringe feer geflapt en
vermindert is in de voorfz landen , mitsdatfeontftelt,
en onverfien zijn van een Hoofd van autoriteyt , als ter
faken, wefende van fo groten gewicht, noch nodig zijn
Bidden wy mede feer ootmoedelijken dat uwe Majeft.
gelieve te fenden in de voor gementioneerde landen een
Hooft en Heere van qualiteyten aenfien,om den voorfz
Staten byftant te doen in de regeringe en beleydiftge der
gemene faken, 't welk doende, mijn Vrouwe gyde
voorfz landen ten eeuwigen dag;nt'uwen dienfte verbint, en datelijk bewijft dat gy fijt, de waerachtige
befchermerfle en voefterinne der Chriftelijker religie ^
daer af uwe Majefteyts name nu over de Chriftenheid
wijt vermaert en beroemt is.

tm0aeanttoo3?t,
MYn Heeren , ik fal u antwoorden op het eerfte JKonöe*
poinift datgy my voorgehouden hebt , want 't fel-linfleant*
ve mijn eereniet weynich aengaet , in 't welke gy ^^banbetvt*
dat ik foude hebben belooft, fo door mijn brieven , ninonine
als door mijn Gefanten, den Heere van Davidfon en &an «Enge*
ook mondeling , om u te aftifteren , te hulpe komen en lnn0,
geenfins te laten verlegen, 'twelkgyfegtubeweecht
te hebben om tot my te komen , en acht gy niet dat ik u
affiftente genoech doe, als ik u fende vier duyfent
voetvolks en vier hondert peerden , gedurende tot het
eynde van uwe oorloge? feker ik meyne wel ja, en
fegge ftoutelijk dat ik noyt gefaljeert hebbe aen
mijn gelofte , noch fal men niet met 'er waerheid konnen feggen dat de Koninginne van Engeland, ja in
't minfte qualijk foude gehouden hebben , dat fy belooft hadde , 't ware aen grote Monarchen of aen Princen, gemeenten van fteden , landen, of Edelluyden ,
tot particuliere
perfonen en van kleynder conditie ? Is 't
dan
na uwen bedunken
u te verlaten, als ik u fchikke van
Engelfen bloede, dien ik fo lief en weert hebbe als my
felven, alfo ik van 't felve bloede ben , dien ik ook fchuldig ben tebefchermen, ifly dunkt mijn Heeren, neen, en
vaa
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mijnent wegen fegge ik noch dat ik u niet verlaten noch van gelijken voornemen ben , dat als wy geacofontgaen fal: Maer belangende de maniere refteeit cordeert fullen zijn , ik u een Heer van naem en autorions noch om te handelen , daerom mijn Heeren be- teyt fenden fal om by u te zijn , en te helpen regeren en
denk ik , en behore te vrefen de tempeeften van veelder- raedflagen tot rigtinge uwes landes ftaet , en wilde God
deHeere dat de goede ftad van Antwerpen ontfet ware*
ley zijden , fo van Vrankrijk , van Schotland , Yrland , ik foude
daeraf feerveiblijt, ja mede tevreden zijn te
als mijn eygen rijk, die tegens my mogen opftaen, verliefen alle de koften
die ik doe , mocht menfc ontfetd'een
aen
alleen
ik
dat
't
waer
,
feggen
men
foude
wat
ten , hope nochtans machfe noch tegens houden fes wezijde toelage , en daer alle mijn macht aenwende ,
kendat
, wy wat goets fien fullen , want airede de zooo.
neen ik wil mijn onderiaten geen oorfake geven van ee- foldaten van Norits overgefcheept zijn , en fy palieren
nige murmuratie onder hun, ik weet dat die van mijnen Rade ook willen dat wy huyshouden , ik hebbe alle dagen op 't vhjtigfte met Compagnien van $.en
400. en fal de refte doen haeften fö vele als mogelijk fal
mijne jaren , daerom gelooft gewuTelijk, dat ik van mij- zijn. Verfekerende u mijn Heeren, datikgeennee
r, ook'tfelvealfo ftigheid hierinfparenfak Daerentuflchen moogdy tot
nen evgen goeden wille en beradinge
meer
niet
my
tijd
defe
voor
gefloten hebbe , en mach
belaften om meerder aftiftentie te doen , maer fegge uwen gelieven met mijnen Rade handelen , om te fien
kont raken en beiluyteneeniggoet
of gy t'famentlijk
daerom niet dat ik op andere tijden niet meer om u luy- middel
en raed.
den foude doen , want mijn voornemen is defe, uluyden niet te verlaten , maer byftant te doen , ja met
meerder ontfet en macht op andere tijden , noch en
v&icnbolnenbe
i# na berfcïKjJbcn
tommum'tattctt
fefeec
contract gemaeht
en gcconctpieert
tuffcijcn be
fal niet gedogen dat een vremde natie heerfchappye
peeren ban ben ïïabe ban bare .^Bajeftbaer toe ge^
fal hebben over u. 't Is waer dat gy my prefenteert antortfeect sijnbe tcc eenre / en be boo2f5 gebcputcerbe
twee plaetfen in yegelijke Provintie, daer ik u gro- ber peeren Staten <©meraelöttbercmicO&ei&c&er*
télijk af bedanke', gelijk 't in der waerheid een grote lanbèn ter andere 3ijben / en bit op bet belteben ban be
prefentatieis, maer men foude terftont feggen, dat de boo^noembe Staten/ boo?fobeleaengin(t()etpoincf
&oninginnë van Engeland alles foude willen aenvatten ban ïjet getal ban Oct boet enpacrbeboln/ batïjare
en verflir.den, daer ik anders niet wilde dan u byftant
IBaj. tot öaren bofte gebiirenbebeoojlogeonberfjou-'
te doen en helpen , ik gelovewel , hadden fommige ben
fonbe/ en i$ epnbelijfc bit nabolgenbe contract
ge , datfe
andere' Prihcen defe fodanigen aenbiedin
hun niet fouden laten ontfluypen alfulke bequaem- geacco?beect.
heid , en ik late het ook niet om eenige kleynmoeLfo de volmachten der Staten van de geünieerde ^"trect
ik foude mogen van eenigeik Podigbêfd of vrefe , ofdiekrijgen
my
, wie hy fy , wat
tentaten hebben
Provintien van defe Nederlanden, te weten vanfJJL,,-^0'
wilde na excuferen , als Gelderland,
Vlaenderen, Holland met Weft-Vrieiland, öau <#nge»
felven hier wijs make of
dat ik niet nieynde of wifte dat ik my hier in eeni- Zeland , Uytrecht, en Vrieüand, gefuppliceert enIanöoes
ge oorloge tegens den Konink van Spangien ftake, verfocht hebbende, de doorluchtigfte Majefteyt van ^^ 'b
Engeland , om te willen ontfangen de fouveraine heer- etniQbe
aengaende 't gene ik nu aenga is grote verblintheid
my felven te willen be- lijkheid en geregtlijke heerfchappye van de voorfchre- «$eöetlan*
njy felvèri aengedaen , of dat
den onder ftant alleen ven landen, of d'eeuwige befcherminge van dien , fcjWjJ*
, weet feer wel
driegen ik
onder fekere conditien volgende hen laften en vol- öuccnöe De
of ik u veel
die ik u'doe hem fo vertoornen fal ,opals, laet
hem be- macht van de Staten der vereenigde Provintien van da- oorloge/
meer dede : maer ik, pafte daer niet
felven , te den feften Junij ftilo novo des jaers vijf en tachtich. **" jgj.
my
ginnen ikfal hem antwoorden : belangende
vertfachtheid mijn herte be- En ook de volmachtigen der Provintien , befonderinI58j<'
fegge miky noch , dat noyt fterv
en en weet wel dat veel particulier. En fo haer Majefteyt niet gelieft heeft te
roerde, men moet eens
Princen mijn vyanden zijn , en daer op toe leggeen verftaen tot d'aenvaerdinge der voorfz aenbiedinge
om
te bederven 1 dat ook die boofheid daerf en prefentatien , om fekere refpecten en bemerkinmet macht verfaemt is, menichmael tot haren begen, Verklarende nochtans haer Majefteyt niet te willen
laten
de voorfz landen , maer haer te doen ontfet en
geerte komt, maer ik ben geen Princeffe fo myfwak
te
om
herte
en
en
byftant. In der voegen datfe fullen befchut en befchermt
dat ik niet hebbe de middel
befchermen tegens die alle, fy zijn daer op uyt om zijn tegens haer vyanden , fo vremdelingen als malcontenten en
, aenhangers van dien , hebben daerom
bemijn perfoon om te brengen , maer ik en vrefe noch leert
de
voorfz
volmachten
na vermogen hen laften en onderdroeve my daer in niet, die gene die daer boven
rechtinge
gefuppliceert
, en haer Majefteyt gebeden
heeft my befchut tot defen (tonde toe , en fal my noch
nde
en in aller ernite, aengelïen uyt den name der vereebewaren als ik my hier vaft betrouwe. Aengae
nichde Provintien hen als hen oude vrienden en mede
hten
volmac
uwe
dat
het ander poinft dat gy fegt,
fo verre niet (trekken om te ontfangen de prefenta- bondgenoten "te willen byftaen van tien duyfent man
te voet, en twee duyfent te peerde, of van fo vele min
tie die ik u doe , nochtans ten fy dat ik my vergifals hare Maj. vermocht te doen, nagelegentheiddes
fe , meyn ik paflerwijs gade geflagen te hebben tijds en den ftaet en difpofitie van hare faken , of
(want Princen nau fiende zijn aen de woorden) dat
ten alderminften met vijf duyfent voetvolks, en duygy wel te vreden foud zijn dat ik u geld gave in ftede
veel
fo
van
alleen
fent peerden, uytgeleyt en geregeert dooreenen Gouvan volk , en u volmachten vermogen
verneur Genei ael, wefende een Heer van naem, quaduyfenden te voet, en fo veel te peerde te handelen ,
liteyt,
aenfien,
en van de ware Chriftelijke religie,
ik gelove u wel dattet wel overeenkomt, nadatgy
't al- en door andere goede Hoofden , ook wel betaelt , gefoud willen teugen fecundum quid , maerrt ikopfegge
durende den tegenwoordigen oorloge , en dit boven de
uwe volleen daerom dat gy u fo ftridelijk excufee
ordinaris onderhoudinge van garnifoenen in fteden en
machten, nochtans ik drage my wel geerneop'tbefchey t van uwe laften,en wil niet twilten tegens u, want fterke plaetfen die men hareMajeft. foude inruy men tot
en aileurantie van het rembourfement van
meniomael gebeurt 'et duin Roma difputatur Saguntam verfekeringe
f ent (dat is dewijle men te Romen difputeert , ƒ0 gink de oenningen dien hare Majeft- foude verfchoten en
Saauntum te oronde) daerom waer 't wel goet dat gyu verïeyt hebben in 'toverfchikken en betalen van den
op dat de voorten eynde bewaert
, alles mochten
ƒ den
krijgfli'.des
byftant enlanden
wel refol veert, en in allen gevalle vindeik niet raed - fchreven
blijven,
te beter
e
fommig
gy
dat
maer
,
vertrekt
vanhier
alle
gy
dat
faem
voorfz
den
van
behoudinge
en
ge
van d'uwe hier laet , want men foude terftont feggen in hun befchermin
dat alle de handelirge gebroken ware, en dat ik niet ware en Chriftelijke religie , vryheden , gerechtigheden en privilegiën van de lande. Op welke requeft ,
om u hadde willen doen , daer over de quaetwillige hen
fouden.
verflaen
fupplicatie en aenftaen , haer Majefteyt foude te vreden
verfterken, en de goede ontftellen en
te accorderen den voorfz landen , ten eynde als
zijn
Belangende het lefte ftuk van uwe begeerte , daer in gy
boven , fekere byftant van vier duyfent man te voet , en
verfoekt'een perfoon vanqualiteyt, weetik wel mijn
Heeren dat gy niet alle onder u , en over al accorde- vier honderr te peerde , dewelke alle fouden onderhourende zijt, en dat hierom en om u te doen blijven in
den en betaelt zijn t'haren koften , gedurende den
accoord goet foude zijn , dat gy yèmanden by u had , ftant van defe oorloge tegens de voorfz vyanden, fo uy thebbe daerom van den eerften af befloten, gelijk ik lantfe als malcontenten en haren aenhangeren , wefenIII. Deel. IL Stuk.
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de haer Majefteyt hier toe beweegt door fekere mede-|
ijden dat fy hadde , fiende dat fy luyden ten uyterften
hun nu tegen woordich'
gekomen, tenwaren,
nodeie vonden
nochfydoor aenfien van onder
anderen daer
lingen valle vrientfchap en goede kuntfchap die van te
voren geduert heeft, en noch onderhouden wort van
over menige jaren , niet alleen tuflchen haer voorlaten ,
en tuflchen de Princen en Gouverneurs van deCe landen,
die nu tegenwoordelijk ftaen onder het bevel en de befettinge der voorfz Staten Generael der vereenigde Provintien, raaer ook tuflchen d'onderdanen over beyde
zijden van óek krone en inwoonders der voorfchreven landen , onder hun , gelijk blijkt by vele handelingen, contraden en opene inllrumenten die daer af gemaekt zijn , tuflchen vele (leden en gemeenten van beyde zijden , en de voorfz gedeputeerde verklaert hebben
genen macht te hebben te handelen en fluyten met haer
Majefteyt, nopende 't poinéfc van den byftant en ontfet, ten eynde des oorlochs onder feker verpandinge van fteden en fterkten van minder ontfet dan vijf
duyfent voetvolks > en een duyfent peerden , boven
de onderhoudinge van de garnifoenen in de fteden van
verfekeringe als boven , nochtans dat fy ten aenfien van
de prefentatie en jonfte gedaen by haer Majefteyt ,
ook ten aenfien van den ftaet en gelegentheyd tegenwoordich der voorfchreven landen , te vrede foude zijn te handelen met haer Majefteyt , onder believen
en beveftinge der voorfchreven Staten Generael van
de vereenichde Provintien , zijn alfo tuflchen haer Majefteyt ende voorfz gedeputeerde gefloten en beveiligt,
met believen en approbatie van hare Majefteyt ter eenre, en de voorfz Staten Generael van de vereenigde Provintien ter andere zijden , dele poinden en articulen
navolgende.
i. In den eerden, dat haer Majefteyt fal ontfet en
hyftant doen de voorfz Staten der vereenichde Provintien (boven de feven hondert die haer Majefteyt beJieven fal in garnifoenen te leggen in de ftad , 't Cafteel
en fterkte van den huyfe) van vier duyfent man te voet ,
en vier honderd peerden , gedurende de voorfeyde oorloge, die alle gevoert fullen zijn door een generael
Gouverneur } die haer Majefteyt daer fenden fal, wefende een Heer van naem , qualiteyt , en aenfien , en van
de ware Chriftelijke religie, met andere goede hoofden , en betaelt ten kofte van haer Majefteyt , en dat
de gagien en foldye der voorfz vier duyfent te voet ,
beginnen fullen haren cours te hebben terftont na expiratie van dier maenden gementioneert in 't contrad
generael, en bevefticht tuflchen haer Majefteyt en de
voorfz gedeputeerde , aengaende de ontfettinge provjfioneel voorgeflagen om te doen lichten de beleringe
voor de ftad Antwerpen, en dat de voorfchreven vier
hondert peerden, geleyt fullen worden ten dienft van
de voorfz Staten Generael der vereenigde Provintien
binnen een maend na de beveftinge van defen tradate ,
van welke 400. peerden de foldye beginnen fal fijn loop
te hebben van dien dach af, als de monfteringe der
ielver fal gefchieden , en fullen de voorfz Staten gehouden zijn die te doen monfteren, binnen drie dagen na dat
óek overgekomen fullen zijn.So verde en indien 't peerde-volk gereet en gefchikt fal zijn om te monfteren.
x. De voorfz vereenichde Provintien fullen hen verbinden, fowel in 't generael als particulier, voorde
betalinge van haer Majefteyt , (na datfe door de genade
des Heeren almachtich , en de hulpe van haer Majefteyt fullen geftelt zijn in vrede en rufte , ) van alle alfulke fomme van penningen als men rechtelijk fal
doen blijken by den gecommitteerde van haer Majefteyt gpordonneert , bekofticht en verfchoten te
zijn, in 't aennemen en lichten, ook over fchepen , en
die foldinge van de vier duyfent voetvolks en vier
hondert peerden , te weten de penningen die haer
Majefteyt fal verleyt hebben in'teerftejaer, die weder tekeren binnen den termijn van een jaer , en alle de
andere fommen van binnen vier jaren achter een volgende by
, gelijke verdeylinge yeder jaer een vierdepart der hoofc-fomme , wel verftaende dat de monfteringftn fullen gefchieden by Commiflariflèn van haer
Majeft. , en van de voorfz Staten Generael gelijkelijken,
en dat de betalinge van 't krijgsvolk fal gefchieden
<jen Treforier van haer Majefteyt , met wetenfchap door
van
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den Commiflaris der Staten boven geroert , alles navolgende den voet en ftant van defen handel , geaccordeert
en
van d'eene en d'ander zijde.
■ verfegelt
3. Ten eynde dat hare Majefteyt haer des te beter
verfekert vinde voor de betalinge van haerverfchiet,
fullen de voornoemde Staten binnen den tijd van een
maend na voltrekkinge defes contrads , ftellen in handen van den Gouverneur die haer Majefteyt daer toe
verordonneren fal , de ftad van Vliffingen en het Cafteel van Rammekens , in den Eylande Walcheren en de
ftad Briele met twee fterkten daer toe horende in Holland, welke plaetfen gelijkelijk met garnifoenen befet
fullen worden, en gehouden voor haer Majefteyt,
ter tijd toe dat haer Majefteyt ten vollen betaelt fal zijft
binnen de ftad Londen van de voorfchreven fomme van
penningen , die fy geleent en verfchoten fal hebben
als boven , en fo de voornoemde Staten goet vinden
voor 't welvaren en tot onderhoudinge van ruft en eendracht, en de vereeninge der voorfeyde Provintien,
dat 'er ook in eenige andere fteden of plaetfen van de
Provintien, hier in handelinge getreden garnifoenen
geleyt worden , fal haer Majefteyt daer af verfocht
zijnde , of haren gouverneur generael garnifoenen daer
in brengen , 't welk fal mogen genomen worden uy t de
vier duyfent voetvolks, en vier hondert peerdevolk.
4. De fteden en plaetfen aen haer Majefteyt in
pandfchap gelevert, fullen blijven verfien engetlerkt
met gefchut, pulver, en andere amunitie, in fulke
qualiteyt als de Gouverneur Generael van haer Majefteyt fal vinden nodich te zijn , tot behoudinge en befcherminge der felver, mits dat daer al inventaris gemaekt fy , om te verantwoorden ter gelegentheid als
dat behoren fal.
5. De voorfz Staten fullen ledigen en doen vertrekken de garnifoenen en krijgsvolk die in de fteden en plaetfen voorgenoemt leggen , als fy die in
handen van haer Majefteyt fullen overleveren (uytgenomen alle perfonen van qualiteyt die daer hare
woninge houden , en geftelt zijn in de regeringe en burgerlijke dienft) op dat de Gouverneur die haer Maje- fEol, 6©.)
fteyt daer ordonneren fal, daer mogen gebieden » in het
gene aengaet de ver waringe en befcherminge der voorieyder fteden en plaetfen , welverftaende dat de voorfz
Gouverneur hem niet fal fteken in 't ftuk van der politie
en burgerlijke regeringe, dan alleen voor fo vele aengaet in't particulier van die in de garnifoenen leggen.
6. Den Overften en foldaten van de voorfeyde
garnifoenen fullen geen beftant > onderhandelinge
noch gemeenfchap mogen houden met de Spangiaerden
of haren aenhangeren , wefênde vyanden van de Staten Generael, noch fullen niet gedogen, dat door andere
fulks gefchiede in eeniger manieren, 't fy door trafhke
en koopmanfchap of anders , maer fullen hen alle vyantfchap die nodich fy bewijfen na gelegentheid en de middelen voorvallende , fullen ten eerften en voor al goede
opficht nemen op de bewaringe der voorfz liedenen
plaetfen.
7. Welke fteden en plaetfen gedurende die pantfchap fullen bewijfen , (belangende de policie, privilegiën ,rechten , vryheden , coftumen , tradaten en
handelingen, fo wel generael als particuliere : Item belangende deheerlijkheid, impoftenj excijfen, contributien, en alle anderedingen, niet aengaende de verpandinge, ) te blijven vereenicht en begrepen onder
de generale Unie , en de particuliere haerder Provintien , gelijk fy geweetl hebben en zijn noch tegenwoordich , fal ook defgelijken de bedieninge en het
beleyt van de fake der voorfz fteden of plaetfen blijven in handen van der Staten, Officieren en Magiftraten aldaer refpedivelijken, fonder dat defelve fteden
noch hare burgers en inwoonders fullen mogen belaft
worden van eenige impofitieo , beden , impoften,
of andere contributienen befwaringen , realijken of
perfoonlijk van wegen haerder Majefteyt of van haer*
der krijchsvolk en garnifoenen.
8. Sullen ook de voorfeyde garnifoenen gehouden
wefen te betalen de impoften en excijfen als andere krijchfluyden binnen den lande in garnifoen liggende ,met conditie dat van nu voortaen geen laften of
nieuwe impofitien die de voorgenoemdeïoldaten ibudea mogen befwaren opgeley t mogen worden , ten Ij

585.by oorlof

Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

van de Stadhouder Generael haerder Maje- garnifoenen der felver plaetfen of fteden gehad en
ontfangen hebben , alles gelijk de foldaten in garnifoefteyt ) of van den Overften Veld-Heer.
nen van andere fteden der felver Provintien leggende.
9. En op dat de burgeren en inwoonders der voor16. Sal ook geoorloft zijn aen haer Majefteyt befchreven fteden niet getraval jeert of belaft fouden Zijn
neven den Gouverneur generael , die daer van haer Mavan de foldaten , door gebrek van goede ordre en behoorlijke onderhoudinge , fal haer Majefteyt ver- jeftey ts wegen gebieden fal , noch twee van hare onderfien en forge dragen voor de betalinge, als ook tot faten te ftellen in den Rade van State, wefende perfo->
goede krijcbs-regeringe toe ftaet, noch Tullen in de nen van qualiteyt en van de voorfeyde religie , en in
voorgenoemde fteden de inwoonders of den handelen- den Raed van der Oorloge als 't nood geven fal , andere
de man aldaer niet gemoeyt worden voor eenige vol- alfulke als 't by den Gouverneur Generael en Raed van
doeninge van defen handel of contract fo veel aengaet de Staten fullen bevonden worden na gelegentheid van
de Staten of Provintien, met conditie dat fy fullen gereeteyfch van faken bequaem te zijn, en fullen de Hoofzijn van haer zijde te doen en nakomen het gene datfe den of Gouverneurs van de voorfchreven garnifoenen
in hun particulier voor haer hoofde gehouden fullen in de fteden voor genoemtvryentoegank mogen hebzijn, ben in de voorfz Rade van State , als fy fullen fienoor10. En als haer Majefteyt of haer nakomelingen be- (baer en nodich te wefen om te proponeren en voor te
taelt fullen zijn van de Provintien van haer verfchoten geven , eenige faken belangende den dienft van haer
geld by haer bekoftigt en verfchoten ajs boven , fullen Majefteyt , of om de bewaringe der plaetfen van haerals dan de voorgenoemde fteden , plaetfen , Caftelen , lieder commiffie , fonder nochtans hier door geacht te
en fterkten met allen alfulken gefchut en amunitie , (die zijn voor leden van den voorfz Rade17. Den Gouverneur Generael, met den Rade van
niet gebruykt zijn , ten behoeve van de bewaringe en bevryinge der voorfeyder fteden of plaetfen , State fal macht en autoritey t hebben , om te beteren
weder gelevert en geftelt zijn in handen der voorfz. d'abuyfèn in 't ftdk van d'impofitien en colle&ien , en
Staten, fonder eenige fwarigheid of achterhouden, I om dènovervloedigen getal van Officieren te mogen affonder dat ook de voorgenoemde fteden en toebehoren fnijden en fetten. Ook aengaende de belegginge der
mogen gelevert worden in de magt van den Konink van penningen die te mogen keren ter meeften oorbaer der
tegens den vyand , fo wel ter zee als te lande.
Spangien , of van andere vyanden defer landen , noch gemeente
18.
Sal
ook den Gouverneur Generael , en Rade
de
onder
worden
mogen
te datfe geftelt of gelaten
macht en gebiet van eenige andere Princen of Heeren , van State verbeteren de gebreken van der munte der
maer fullen bewaert worden fo wel voor de verfekerin- voorfchreven landen, en die brengen in minder getal
ge van haer Majeft. als ten profijte van de Staten voor- na behoren , noch fullen niet verandert mogen worden de fpecien der voorfeyde munten of anderen die
genoemt.
daer
gang hebben, om te verhogen tot
meerder voorfz
prijs,
of vanden
1 1 . De Hoofden of Gouverneurs van wegen haer-

Majefteyt geftelt
te bevelen> fullen
over 't haren
garnifoen
der der
voorfeyder
fteden, om
en plaetfen
eed
doen van getrouwicheid , om hare Majeft. en den Staten Generael tot bewaringe der voorfz fteden, enaenkleven van dien, alles te befchermen, en behouden by
de ware Chriftelijke religie , gelijk defelve nu tegenwoordich isingebruyk, fo wel in Engeland , als inde
Nederlanden, en t'onderhouden en doen onderhouden
dit tegenwoordich tradtaet , voor fo vele als hen tOeftaet. De Capiteynen , Officieren , en foldaten der voorfeyder garnifoenen fullen gelijken eed doen van getrouwigheid en hulde aen haer Majeft. en aen de Staten
Generael der voorfz vereenigde Provintien , en ook
van gehoorfaemheid aen hen Hoofden en Gouverneuren voornoemt, gelijk ook fullen doen de burgers en
inwoonders der fteden den eed van getrouwigheid aen
haer Majefteyt.
1 2.. De foldaten of krijgsvolk die te velde fullen gelogeert en gefpijft worden voor een redelijken prijs ,
fonder hun op te leggen eenige impoiïtien , ten aenfien
van victualie of andere nodige behoefte , maer fullen in
alles en over al gelijk getracteert zijn, gelijk andere
foldaten van de Staten Generael.
1 3 . En fullen aen de voorfz Gouverneurs der fteden
betaelt worden alle maenden alfulken fomme als vervallen en behoren lullen voor de befoldinge van de garnifoenendie
, haer Majeft. fal leggen of doen leggen in
de fteden en plaetfen voorfz , behoudelijk dat 'et getal
van dien niet meerder fy , dan van de vorige gewoonlijke garnifoenen die daer onderhouden fijn geweeftfes
maenden van te voren de overleveringe der felver fteden of plaetfen , fonder berifpinge nochtans of opfpraek van ettelijke acht of tien dagen , dat de betalinge foude mogen langer aenlopen.
14. Den Gouverneur der garnifoenen voorfz fal toegelaten zijn de vrye oeffeninge der religie die altans in
defen Koninkri jke bevefticht is , en fal hem tot dien
eynde gegeven worden een befonder kerke in yegelijkeftad.
15. Sullen de voorfz garnifoenen gehouden engetra&eert werden als de vorige garnifoenen getracteert zijn geweeft , fo wel aengaende de behuyfinge
of legeringe , als de victualie , daer toe de Staten ordonnantie ftellen fullen , datfe voor een redelijke prijfe
de victualie fullen konnen bekomen als de burgeren en
inwoonderen der voorfz fteden of plaetfen, en fullen ook de voorfz garnifoenen verlïen zijn van pulver ,
lonten , kogels , in gelijker quantiteyt als de vorige
1 1 1. Deel. 1 1. Stuk.

JGouverneur
fonder confent
van haer Majefteyt
Generael.
19. Haer Majefteyt of den voorfchreven Gouver-*
neur Generael van harent wegen, t'famentlijken met
den Rade van State fullen verfien en ordre geven dat de
publijkevoorgaende
autoriteyt macht
en regeringe
weder geftelt
in'
haren
en autoriteyt,
dat ookfy de
krijgs-regeringe verbetert en onderhouden fy in aller ernft , welk nu beyde feer vermindert zijn ter oorfaken van de gelijke ftant der regeerders en confüfie der
gemene raedflagen.
20. En fal de voorfz Gouverneur Generael en den
voorgenoemde Rade van State opficht hebben en
verfien in alle 't gene dat aengaen fal de behoudinge
van 't gemeen welvaren , welverftaende dat hy niet
doen fal noch yet vernieuwen ten achterdeel van de
voorfz religie noch van de rechten , hoocheden, privilegiën , coftumen , eygene vryheden , vrylatinge ,
ftatuten en ordonnantien van de voorfz Staten , gemeenten ofgilden en inwoonders der (elfder , 't fy in
't generaelof in 't befonder.
11. De voorfz Staten, fo wel in 't generael als in het
particulier, fullen niet handelen met de vyand , fonder
wetenfchap en verwilliginge van haer Majefteyt , noch
met eenige Prince of vremde Potentaet , fonder weten
van haer of haren Gouverneur Generael.
2z. Sal ook gelieven haer Majefteyt niet te handelen of doen handelen met den Konink van Spangien
of andere vyanden der voorfz Staten , in eenige faken roerende den ftaet der vereenichde Provintien ,
in 't generael of particulier, fonder raed en confent
der voorgefeyde Staten Generael hier op wettelijken te
famen vergadert.
13. De aenneminge of lichtinge, als ook de betalinge van alle het uytlands krijghsvolk (dat nodich
fal zijn tot behoudinge en befcherminge der voorfz vereenichde Provintien) fullen gefchieden door de voorfeyde ,te weten den Gouverneur generael , en Raed
van State met verwillinge van den Staten Generael.
24. By gevalle, afftervinge of veranderinge van eenige Gouverneur der voorfeyder Provintien of frontier-fteden , fullen de Staten van de Provintien daer het
felve komt te vervallen, nemen twe of drie perfonen
van qualiteyt en van der religie voornoemt , uytden
welken den Gouverneur en Raed van Staten als boven
fullen een kiefen en ftellen.
2{ . So wanneer haer Majefteyt fchepen ter Zee uytfent tot der gemeene befcherminge , gebeurende dat de
<3]it 2
vyand
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vyand eenige vloot van fchepen brachtein de diepten
tufTchen Vrankrijk of Engeland , als tufTchen Engeland
en Nederland , fullen de voorgenoemde Staten beftellenfovele fchepen als haer Majefteyt: welverftaende
dat felvige niet ten boven en ga in demenichteof toeruftinge en 't bekoltigen , alle alfulk bellek als mijn
Heelde Prince van Orangien zal. gedachtenifTe heeft
doen prefenteren aen haer Majefteyt door den Heer
, fo den nood en uy terDeyer in den Jare 1 5 84. of meer vereyfch
en lal , om haer
fte macht van de voorfz Staten
alle te gelijk te voegen by de geheele Vlote die ftaen
(Fol. 70.; fal onder >t bevej en regeringe van den Admirael van
Engeland,nochtans dat de Buyten en overwinninge fulyt
len gedey.lt zijn , fo wel ten profljte van haer Majefte
van
en
Officier
hun
en
Staten
de
van
als
en
en Officier
d'een en d'ander zijde , ter oorfaken van de fchaden en
koften refpe&ivelijken gedaenen geleden.
26. De fchepen van haer Majefteyt ter Zee leggende, fullen altijd vryen ingang en uytvaert mogen hebben in alle havenen en gaten van de voorgenoemde landen ,en aldaer gefpijft ofgevi&ualieert worden ten redelijken prijfe , gelijk wederom de fchepen van oorloge van den voorfz landen gelijke vryheid en bequaemheden fullen genieten in alle havenen en gaten van En, van de andere Koninkrijken van haer Majegeland en
fteyt.
2.7. Belangende eenige fwarigheden die daer mochten rijfen tufTchen de Provintien of eenige fteden die
niet geflecht konnen worden door wegen van ordinaris
Jufticie , fal daer af de fcheydinge geftelt zijn aen haer
Majefteyt of aen den Gouverneur generael uyten naem
van harent wegen , om daer in te raden en middel te
ftellen met de Rade van State voorfchreven binnen de
vereenigde Provintien.
28. Sal geoorloft en toegelaten zijn den onderdanen
van haer Majefteyt in Engeland over te fchepen peerden diefe in de voorfchreven landen gekocht fullen hebben, mits betalende de gebruy kelijke gerechticheden en
befcheyden , datfe van daer niet mogen elders vervoert
worder^

dat uwe Majefteyt gelieft heeft ons te verklaren te wil- mi ber fel*
len doen aen de voorfz vereenigde Staten , gedurende bec ^an»
de
tegenwoordige
oorloge, tegen
denontworpen
Konink van
Spangien
en zijne nenhangeren
, en zijn
en fin^0"*
by gefchrifte gefleltdearticulenenconditien, fo van
d'eene als van d'andere zijde, daerom fo bidden wy uwe
Majefteyt in aller behoorlijke reverentie, ons te doen
leveren 't voorfz tra&aet provifioneel, en te ordonneren
mijn voorfz Heeren van den Rade , om het voorfchreven tradaet gedurende d'oorloge te doen concluderen,
op 't advijs en goed gelieven van onfe meefters , en
dienvolgende ons toe te laten te mogen vertrekken in
de voorfchreven landen, ten eyndeom'tfelvetedoen
beveftigen by de voornoemde Staten , latende hier entufichen eenige van ons alhier, alles na het goed believen van uwe Majefteyt, de welke wy in den name van
de voornoemde Staten generael feer hoochlijken bedanken van defen faveure en weldaden , ootmoedelijk
verfoekende en biddende dat uwe Majefteyt gelieve te
continueren defe hare goede affe&ie en genegentheid,
meer en meer tegen de voorfz landen , die tegenwoordig fo feer gequelt en geaffligeert werden. Bedankende ook uwe Majefteyt, in alder ootmoedigheid van alle
de eere en goeden ontfank , die wy genoten hebben van
uwe Maj . milde hand, gedurende onfe verblij ven in defe uwe Majefteyts Koninkrijké , daer over wy altoos
verbonden fullen zijn en blijven in aller getrouwigheid
en ootmoedigheid ten dienfte van uwe Majefteyt, en
hier op in aller reverentie en ootmoedigheid kufTende
de handen van uwe Majefteyt,bidden den Almachtigen
God, die te willen befchermen en bewaren tegens hare
vyanden, endefelveeeuwelijkin zijne heylige bewaringe te houden.

585.

MYn Heeren , gy fiet dat ik de poortegeopent heb- amtnoop
be, en my geheel voor u luyden in een oorlog fte- ban tjate
ke tegens den Konink van Spangien , wel aen ik be- Ê^l1'
kommere my hierom niet , hopende dat God de Heere w?
u helpen fal , en dat wy een goed werkftuk fullen
doen t'uwen hulpe , daerom bidde ik u van gantfcher
herten, en met d'aldermeefte begeerte als ik kan , dat
gy .wel wilt tra&eren en doen accommoderen mijnen volk en Engelfen , die ik behartige als my felven.
Seker 't foude een grote wreetheid zijn van u fo gy- fe qualijken tra&eerdet ; nademael fy fo gewillig hun
leven gaen wagen om u te befchermen en dienft te
doen , 't welk ik tot genen dagen hope , en verfèkere my dat mijn begeerte in dit ftuk by uontfangen fal zijn. Ten anderen , gelijk gy weet dat ik u fal
fchikken een trefFelijken Edelman , vroom en eerlijk om te gebieden over de Engelfe Compagnien , de
welk veel weerdig is , om zijne ervarentheid in 't
faid van oorloge. En fo ik verfta dat gy aen uwen
zijde hebt een Heer van grote vromigheid , begere
en bidde daerom dat gy hier in fo wilt middelen , dat
tufTchen defe twee geen mifverftand gerake , maer
datfe malkanderen wel verftaen en onderlinge accorderen, principalijk als'er eenige fware beleydinge van
den oorloch op handen fy : want gelijk gy by u felven mocht bedenken , fo fulks gebeurde (dat God verhoede gy
) fout geen dienft daer af hebben , en mijn
hulpe foude u geheel onnut zijn : bidde daerom hier
in goede acht voor al te houden, en hantreikinge te
doen, ik noeme alleene den Grave van Hohenlo,
om dat ik die alleen hebbe horen noemen : maer ik

19. D'onderdanen van haer Majefteyt, wefende
uyten getale en lichame des voorfchreven onderftants ,
die daer fouden begeeren weder te keeren in Engeland,
fullen vryelijken mogen paflèren fonder ander oorlof,
dan alleen paflepoort van den Generael , ondergetekent
van zijn hand en gefegelt met zijnen fegel , doch dat het
getal der garnifoenen en fterkten vol blijve , en dat de
Staten niet gehouden fullen zijn te dragen eenige onko{ten voor het lichten en tranfporteren van defupplemente-n inplaetfe van de gelicentieerde.
;o. Den Gouverneur Generael, de Hoofden, Colonellen ,; ofheiers , en andere Oorlochs perfonen van
haer Majefteyt fullen refpeclivelijk doenden gewoonlijkén eed , en als dat te voren gefchiet is aen den Staten
van den landen, onverkort d.iehuldingediefy fchuldig
zijn aen haer Majefteyt: Alfogedaen te Nonefuch den
tienden dach Augufti , Anno i^%^.fiiIoanglico : onder
ftontgefchreven ter ordonnantie van hare Majefteyt,
en van mijn Heeren van den Rade hier toe gedeputeert-, en was ondertekent j Fra. Walfingam, en gecachetteert met het cachet van hare Majefteyt. En was
noch ondertekent , Rotger van Herfo/te, Noel de Caron ,
Jan van der Does en van Noorttoyk , J°ffe ^e Menin ,
"johan van 01 denb ar nevelt , Francoys Maelfon , Jacob
Falke,P. Buy s, l.van Feytfma , H.tAyfma,LaesJongema, en gefegelt met hun fegelen of fignetten.
bidde ook 't felve te willen doen, tegens alle andere
Colonellen en Edelingen die in den leger zijn , want
<©aec na DeOben be boo^ lüeüerlanöfó oranten ik foude boven maten droevig zijn fo te dier oorfatocberom bcrfocöt aubientte &p beboo?f3 koningin;
miflukte, en 't gaet u felfs welvaert aen en
ne/ bte ften ben ttaaelf ben Sluguftt bergtmtiöV ten mijnke yet
eere , die hier voor te pande ftaet. Ten dertoclhen tijbe fplupben toebecom boojmonbebanben
den, bid ik u, dat gy weder t'huys gekomen zijnde,
botunoemben itöeefteu goog be iBentn gebaenfjefc wilt goeden
en welgunftigen rapport doen , bedanton/ bc nabolgenbe pjopofme :
kende den Staten van mijnent wegen van de grote prefentatien die fy my door u hebben doen aenbieden,
©ecbc au» A/T E Vrouwe federt
de laetfte audiëntie die uwe Ma- de welke ick fo weerdig achte , dat ik niet foude
DUntie Die
bec Jl^ebcr- *~*± jeftey t ons gelieft heeft te vergunnen , hebben wy konnen uytdrukken de bedankingen die ik aen hun
ianbfe <!3e« met de Heeren van uwen Rade gefloten , beveftic
hten hier over by my en in mijn harte begrijpe, en verfouten i.3 betegelt, het
provifioneel tractaet , belangende het ont- fekere u dat ik ten eeuwigen dagen die geheugeniffe
toerguntbp
be fóoiiins let van Antwerpen , en zijn voorts in conferentie getre- dragen fal , want ik achtet een feer grote eere > dat
Binue bon
den met mijne voorfz Heeren van den Rade, in de han- gy van eerften af my fo toegeneycht en getrouwe zijt
dehnge beroerende het principael tra&aet van fecours, oeweett, dat gy ook met fo groten ftantvaftigheytmy

ver-
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verkofen en geprefereert hebt voor allen anderen Princen, om uwe Koninginnete willen zijn. Enprincipalijken fal ick altoos hier van bedanken mijn Heeren van
Holland enZeland, de welke (gelijk ik wel bericht
ben) van cle eerfte geweeft zijn die my fonderlingen gelieft en veel goeds gegunt hebben, inigelijks van mijnent wegen fal ik forge voor haer dragen, en fal my beneerftigen en hen haer te bewaren, met alle middelen
die my mogelijk fullen zijn, gelijk ik ook generalijk
alle de andere doen fal die my zijn komen befoeken,
maernoeme befonder Holland en Zeland, daerom dat
fy over lange tijd foftantvaftigen getrouwe geweeft
zijn, die ook hen middelen den anderen mede gedeylt
hebben, om ontflagen en ontrokken te zijn van de
onderworpinge des vyands. Eyntelijken, mijn Heeren ,wilde ik u gebeden hebben , dat gy mijn Heeren
de Staten wilt verfekeren , dat ik niet late het aenvaerden van de hoge heerlijkheid van u landen om vrefe
van den Konink van Spangien , want ik fwerc voor
God , dat ik he'm niet vrefe , en met der hulpe Gods fal
ik fuiken proeve tegens hem doen , datmen feggen fal,
de Koninginne van Engeland en vreeft de Spangiaerts
niet, en iiaende op haren borft, feyde Il/aque virgo
•viri , en ift u niet genoech al aenvaerde ik de hoogheid niet als ik u wil befchutten , en gy daer door fult
ontfangen de fel ve werk inge? Jt Is waer datdefbuverainiteyt of hoge heerlijkheid my wel foude dienen tot
hoogheid,maer ik ben wel te vreden, die niet te hebben,
endatgy van uwen zijde doet na u devoren , want van
mijnent wege belove ik u in waerheid, fo lange ik leven
fal , en ten uyterften afem , dat ik u niet verlaten fal :
't Welk gy voor feker en vaftelijk mocht verfekert
zijn , en voordragen of rapporteren aen mijn Heeren
de Staten.

€n na bat ban toeoen be gebeputeecbe toebec be öe*
banKinge/biecop&eboo?njRen noöig/ aenfjaec|Ba>
je|tept gcöaen toacen/ boo? Den ï^eece lÈenin/ en
bat baec ifêajeftcpt booj algebeöcntoecöete toillen
ten alöcceccfien obecfenben een pecfonagie ban quali=
tept 3finttooo*be baec iBajeftept ons alfo* flBijn J^ee^
ren/
't felbebecfta
in oontoantgetoiffclijnanöecov
alfa te boen/ fogectngetopfo
geaccozbeect
fullen 3jjn/
be Jjoninh ban Spangien fage be continuatie ban
utoe bectoacbe goubecnecinge / foube niet ban met
ontf lacögen/ ban in gebenne öem boo? Oefen jacefo
goeben banguet niet te fcbennen.

het provifionele onderftant,tot ontfet der ftad van Antwerpen ,en de geheele verlichtinge der vei eenighde
Provintien , wy twijfelen geenfints ( door de genade
Godes ) of de macht die wy u fenden, komt feer wel te
pafle, en fal u lieden feer welkoom zijn , dat felfs te rugge (lellende alle faken , tot den goeden wille die wy u
toedragen , en de fonderlinge vruntfehap die van langen
tijde is geweeft tüflchen dele krone en de Provintien,
wy vele liever gekoren hebben , over ons te halen eene
feer grote vyandfehap, als ulieden te verlaten ter genadeder geener die fo hevig u verderf vervolgen , ons
in de goetheid van onfen Heere fo vaftelijk vertrouwende alfo
,
wv in defen aenflach geen ander oochmerk
genomen hebben, als de vordei inge van uwen vrede , en
behoudenifle van uwen privilegiën, dat hy u een gelukkigen voortgank geven fal , en uwen begeerten eene
blijde uytkomfte, waer mede ey ndigende, wy God bidden fullen dat hy u , Mijn Heeien, neme in zijn heylige
befcherminge,tot Nonefuch.gefchreven den veerthienden Augufti 1585. Onder ftont uwe toegeneigde vriendinne, en was ondertekent, Eltfabetb. 't Opfchrift was,
Aen de Heeren Staten Generael der vereenigde Nederlanden.

3§acef&ajcftept baboe ooft met ben (Obccften Jo*
citgaen be Staten <0enccaelgcfcn2ebcn oefen nabolgenben b?ief / öie bP inperfoon als bP obec quam/ me*
be ö?ocDt / lupbenbe als bolcbt :

M

Yn Heeren , defen Edelman , die wy bevolen heb- 26?fef ban
ben 't beleyt van onfe forcen, diewytegenwoor- J^,,^"^
delijk fenden tot fecours van Antwerpen, heeft hier te^ngeianö
voren fo goede getuignifTe gegeven van de goede affec- aEn £;e
tie die hy tot uwe faken draecht, door zijne voorgaen- aESj^Lu
de dienften , geemployeert tot welvaerd van u Vader- tot mom*
land > dat fonder eenige recommandatie van onfent we- manaatte
gen,hy verdient van u luyden gerecommandeert gehou- ^6örtitt
den te worden , niettemin hebbende acht op zijn quali- jf)otitjs»
tey t , fo om 't huys daer hy uyt gefproten is , als om de
proeve van zijn vromigheid , die hy aen verfcheyden
oorden derwaerts over gedaen heeft, (waer van gyluyden felfs oculaire getuygen zijt) hebben wy u lieden
door defe tegenwoordige wel willen adverteren, dat hy
ons lieftal is , en vinden geraden dat hy u lieden ook fodanig behoorde te wefen. Biddende u lieden vorders ,
ten aenfien van onfe onderdanen , te verfien en ordre te
geven, datfè voortaen wel en eerlijk getraéteert worden ,met meerder forg en regard alfmen daer tot noch
toe voor
heeft, want
dat 't felve
niet
foude gedragen
konnen ftrekken
dan totboven
grotedien
prejuditie
van
u lieder faken , fouden wy ook in bedenken komen, dat,

ï^iec na 5ijn acbt ban be boo?f3 gebeputeecbe of <6efanten/ namentliin be l^eete ban <*52ijfe (be toelne
obctmitö Ijp bem niet bolfcomcntlijn geautozifeect 't gene wy voor hebben te doen tot u lieder folaes,u lieden niet fo aengenaem ware, als den goeden wil die wy
bont ban be #?obintte ban 252aUanö/ beöoo^a^
coojben niet mebe öaobe getencnt / boef) öe anöcte ge- daer in tonen , verdient. En hier mede fullen wy den
ISchepper bidden, dat hy u lieden houde, Mijn Heeren,
öeputeecbe
baöbe
gcaffflteect
in
't
belept
bec
fanen
)
ft otger ban %rfoltc / $oel be Caton / ^ooö be |Be- in zijn heylige en weerde hoede. Gefchreven te Nonenin/ g|obanban<©löenbacnebelt/ tftancopöiBael; fuch, den dertienden Augufti 1585. Onder ftont , u lieder feer goede vriendinne, Elifabdth. Aen mijn Heefon/ <lclgec3peptfma/ enüacagiongemaban baec
ren de Staten Generael der vereenigde Nederlandfe
bectconnen na $eöerlanö / om ben cappojt te boen /
en bet actoor aen be 3ijöe ban be Staten 4öenecael te Provintien.
<SMan»0 na bet beween ban beboo^noembc acbt
boen app20bccen enbebeftigen/ blijbenbeöaecalleen;
v0ebeputeecbe/quam
be tijbinge in €ngelano ban ftet
üj« be ïlcece ban $oo2ttoijn ban toegen W ban ^ollanb/ ^acob ©albe ban toegen bie ban Eelanb/ obecgaen beu <§tab 2Hnttoecpen / Ijkt bozen berbadt /
IBeettec poutoeltf 25udö ban toegen tic ban apt- b'toelfeniet alleen in^eberlanb/ maetooHinafrme^
ceebt/en be ^eece%(fel 2Cpfma ban toegen bie ban lanb een gcote becanbecingemaeftte/ en toert albacc
in €ngelanb be %ere ban ^tnt SHöegonöe gcote
©Zteflanö*
fcbulö gegeben bah bit obecgeben/ öotDtocröeöaec
<©e koninginne beeft be boo2f3<©eöeputeecöe/fe&e; af geoo?beelt fonbec cecljtebenttiiTebnnoefane. i^u
ce ffêiflfibe aen be peeren Staten 433enecael meöe ge- befe biec gebeputeecbe ban be beceenigöe^ebeclat^
geben/ inbouöenöe alg bolcbt :
ben /Die albaec geuleben toacen/ öcü&en feöect bet
beenreft ban be anbece fo toel ijun bcboic gcöaen Dp ben
Haeb ban be koninginne/ bat ïjace ifeajedept itt
ingen die gy door uwe getoanöefeo; MYn Heeren, d'aenbied
committeerde ons gedaen hebt , belangende de plactfe ban biec bupfent boetbolnsv te bovenop bet
ningtinie
teyt
fouveraini
van
uwe
Provintien, zijn onsfeer aenge- boo2f5 contcact bectoillicbt (tiic alcebe genoeg obeege^
ban <Enge=
lanö aen naem geweeft, als komende uyt een feer grote gene- fonben toacen) nocb bectoillicbt beeft/ öupfent pec^
öt Staten
echt: waerindat fonenboetbolbsf meectefenben/ blijbenbeb020ec bet
«frewcael. gentheid en yver die gy onstoedra
als gy u betoont u geheelijk te betrouwen op onfe op- boo?f3 contcact in allen 3ijnepoin«en in 't geöcel/ en
rechtigheid ('t welk ons ook een fonderlinge groot ver- biec ban toecöe een inltcumentbpfonbccgemaeKt in
noegen geeft) alfo verhopen wy ook dat de redenen bate ben biecben ,$eptemltt& 1585. €ngelfe tlijl/
die ons beweecht hebben , de voorfz aenbiedingen niet b'toelbban Dacefï&ajefteptg toegen üpöe boozfefce^
aen te nemen , zijn fodanig , dat gy daer over een ver- banBurchley, Lycefter, Houwaert, Hunfdon,Knollis,
noegen hebben fult, belangende u verfoek van wegen Hatton, enben^eccetaciöWaifingam, en ban toeUI. Deel. II. Stuk.
^ii ?,
öcn
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iagerö/ enfcljuppen/ fpapen/ enyaubjeelen/ peh/

gen bc peeren Staten <0cnecocl/ bp Deboo2f3lecre
en Dat tot DefommebanbnfOonDertgulöenecnO/ en
ban Noortwijk Valke , Buys en Axfma OllÖertClient CH De felbe partpen ficllen in ïjanöen ban DenïïaDeban

uefcgelttoeröc.
©acr na Dceft Dare JBapföt ooft otoergefonöoi
ben mee» Baren boojnocmtien Smrafllftfltt <©abiöfon/ om
Den btbc*
fiterjr en Ijct boo?f3 accoo2t te boen bebeftigen/fo Ijccft Oarcjltëa*
jcfiept/ fo öooj nare b2iebenal0jpo2 ben boo2f3lllm;
jfS Daffaöcuc<©aüiöfonöch peeren Staten <0eneraelge
cofiittt üeft te hamen te geben bat Ijaee iBajcftcpt te b?eben
ppnteipft toaö t,e \j002f5 ©ccrcn^tatcri/gcDuurcnbc oefe <0o2lo;
hoSr Ce bu te ftaen niet 5000. boct&nedjten en Dupfent tw*
De onDerljouöinge ban Ö2tc
Boffen/ bonen
tercn/t'öaren
5000. tot* baciiöclcn
hnetjjten
boctnncenten
tot 1 $0. man elft baenöel / tot
nm^cn/ Ijct oj&inartè santtfoett ban Der <§teöc ban Oen 25?tc^
Soeno" ïe in JMïanö/ cit De tteet fterfeten Daer omtrent/ en
Batnifoe* noen 7oo. boetltnecljten boo? 't garnifocn ban ©liffin;
« ü m„Dc gen / en üctoacmge ban Het Cafïeel öammenenö / en
S"/ "eplanöc ban HBDalcljereri in Eelanb/
toel&e plaetfen
mwt» yare iBajeflept begeert fjabbe tot nare berfcheringc.
een /en ^C|^ercn Staten <töenerael/bebanucnDey are |Ba;
Snaff l'cfïept onDerDanigUjh banbefegonfïeentociOaeD/ en
' en
banmeer
De goeöc
gcncgentöeiO
Die öarejltèajeftcptnieer
bectoontljeeft
totbeuouDcniffcbanöcfelan;
öen / toaerom öe felbe Staten berftiaeröen toe te flacn
en te ratificeren/ te loeten Datï)are|Bajejtcptonöcr
öe boo2f5bcrpanöingc fouöe onöeryouöen tot garen
lafleDe boo2f5$ooo. boetHnccDteneniooo.peccDen/
mt$ begrepen
Dat De Staten
termijnen mfo'tfpcon;
tract
fouöcngencrael
mogen Deanticiperen/
De
miDöelcn mochten Debben/ tn toelften geballe öe
boo:f5 ftcöen/ fïerfeten/ en ftafleel öe Staten ban
toclncc $20bintie öie 5tjn/ tocDcr fonöen gegeben
tooien/ engemerfct öare 4fèajefieptacnï)aerDaDDe
geljouDen öe macïjt ban te mogen ïnefen in clöe ban öe
anöere $?obintien een flab of ftetneplaetfe/ om öe
felbe met €nge$ garnifoentebefetten/ uptDengeta;
ïe ban öe 5000. mannen alft Daer goetöunfeenfonöe
t'fjacröer meecDerberfeftertneib/ foï>ebbenDeboo2f5
Staten generael ooft öit poinct toegeflaen/ en be;
looft 't felbe troutoelp te boïb^cngen/ en baöen De
boo?f5^taten <0enerael / Dat De flcben ban Den %$&*
leen ©liffingen refpectibe bpeencrt<ö5ouberneurban
gualite fouDe toerDen gcccmmanöcert/en Dat De €fou;
berneurg nare 02öinarie tooonplaetfc fouöcn uouDen
binnen De boo?f5 fleben ban öen 23?iele en ©lifftngen.
3£it i# aïöuö geacco2öeert öen ttoeeöen <©ctob2i£ /
1585. onDec De ïjanD en fegel ban Den J$eere 3lmuafffc
Deur <Dabibfon/ en getefoent ter 02Donnantieban De
peeren Staten <0cnecaelbpl)arett <0?iffier c. Aerlens, en ttOCÖ bp Rotger van Herfoke, NoeldeCaron, Joos de Menin, Abraham van Almonde, Nicafius de Sille , Johan van Oldenbarnevelt , Francoys
Maelfon , Jan Janfz Coman , Pieter van de Baerfe ,
Gafpar van Vosbeigen, Jan van der Beeke,Floris Heer-

male, I.v. Feytfma, Laes Jongema, en gefegeltmet

585.

^tate/ of aen De gene Dicfpöaertoefullennomine^
ren/ om binnen De boo2f5 (taü ban bergen op Den
Eoom in boo?raet gebweijt en geljouöcntctoo?öen/
tegen alle boo2ballenöe noDen en aenflagen De0 bp;
anösv mitö Dat Die ban Holïanö enEelanööefelbe
partpen fouDen mogen (toeten/ ban IjarequoteinDe
macnö ban ^>ecemb2i nae(thomcnöeteberfcl)ijnen/
bp fo berre fp DaerentufTcuen Daer af nietbiarenge;
rembourfeert upt De ïicenten of anöere miööelen/öier
fouöcn mogen geacco?Deert bicrDen. <E>ie boo;f3 ^20?
bintien (jebben niet berfupmt De felbe fleDe terflont
banalleotoel teboo^fien/ aleer^armafeonDegereet
tocrDen / 't bjelft ^arma berdaenDc en 00& beraDber* ®atm
teert
De Dagelijnfe
€ngelfe/
SJfS0*
en Dat3ijnDe
3iine ban
rupterpe
ooh feer oberftomfle
gef toabt toa^Der/ Ijeeft
ban benb^i,
3tjn boo2nemen afgcjtaen/ bpfonDer oofe om Dat De bic- sen op
tuaïic
aen te
3ijnbefeomen.
3tjDe/ en bpfonDer De granen foquaïü-'E?™!;,
ften
biaren
nmZ
^ijn 03enaDe <©rabe|Bauritiuöban^affau/enbanaf.
Den JïaDe ban ^tate öebbcn De peeren Staten a3ene^ ®i°9t'
rael/ D002
peeren
en öen
(STeeliun
boo2f3
grote Debierte
ober23?affart
De 3i)öe ban
&omntibanöoenöeSttSn
beiou,*
aöberteren/ berfoefeenöe Datgene iticenten fouöen ni"^ »a»
geöoocftt bJ02Den in te boeren/ Daer opDefelbeï|ee^phanf9,Ea
ren Staten
Den /acDtenttointicöften
ö"c°5!5Ï'
folbeert
ïjebben
Dat b^ieben fouöcn2Uugufli
toeröengere*
ge; scanen.
fclj^eben aen 3ijn a3cnaöe en Die ban öen iiaöeban
^tate
in^elanD
en aen D'oofoijöe
ban öerDoen
KBafe/
ten epnöe
fp ban (lonDen
aen bebel fouDen
aen
De Conbopmeefterg / JBacftten en ^cöepen ban
horloge/
en alle
anDerctoefenDe/
Die net aengaet/
epnöe fpp* *&«>»•
gene
goeöen
eettoare
geDogen tentmten
lan^KnDe geboert te toojben/ onDer toatp2etert ftetfp/ en oen.
tot toat quartieren en oo?Den De felbe fotiben3ijn geDefiineert/ op(ÊmDen/ kernen/ Calio/ üouaen/
en alle anDere plaetfen/ geen uptgefonDcrt / ter njö toe
anöere Daer in fouDe toefen geojDonneert/ DocD uier
op t$ eenige ftoarigfieiD gemaeht bp De Staten ban
ï|ollanD / De toelne Den adjtften ^eptemb2i!$ Daer na
ftebben gerefolbeert en geo?Donnecrt te fcö2ijbenaen
alle ConbopmeefterS in ©ollanD / Dat fpiupDcn op cfoi «i
genten/ en boo?t^ op alle anDcte (leDen optoaertö
na ^oflcn fouDen mogen laten boeren en berconbopen
alle toaren en goeDeren / uptgefonDcrt alDcrfjanöe
granen/ boteren nae^/ Die upt befe lanöcnniet ge;
boert fouöcn mogen to02öcn / en mito Dat ooft cautie
geftclt
fouDe tooien/
boo? gebiacyt/
Den öaring Daten De
't fout
©ofltoaertö
fouDe toerDen
felbe Dat
op
Den bpanD niet fouDe too?Den geboert / en Daer af Doen
blijhtn binnen feftercnbeguamcntijD/ en Dat De felbe
Conbopmeeftcr$f öen b02Dcr fouDen reguleren/ ac0;
tcrbolgenDe De boojgaenbe refolutie ban öe Staten
generael ban Den 28. Derboo2leDenmaenDaenïjen;
lupöen obergefonöen/ tot Dat anöerss Daer in fouöe
toefen geo2öouneert. ^>en ttoaelfDen ^cptcmbritf %m ban
nebben De peeren Staten <©enerael 3ün<i3enaöcenöe*taKn
ïlaOcnaennemen
ban ^tate
geaut02tfeert
bp P20bifie
om te mo; ö"ie
hcaeI
gen
fehcre
b2pbupterO/
om Dentoeboerte
wfSSZ

Der boo2f3 peeren fegelen refpectibe.
•©mtrentDefen tijD toag De ^?ince ban parma ge;
©eEcere ccfolbeert om De flaö ban bergen op DenEoomte
ban jiKac* beleggen / Daer toe ïjp alle preparatie maente/ De
SE/iM*'K«* nan .fiBarauette Die in^perengelegenöaDDe/
bzn
regen" toaö
cnal^er
Den tiptcrflen
ijongetó nooD
njoojbigen
nu alöaer
commanDerenöe/
en DaDDe
ban De geleDen
Staten/ toater en te lanDe te beletten / en allen 3l02renö2acPcro, ienbm>
Smm-,, ^eneracï / in plaetfe ban 25eertoout/ (Die gelp ge^ Dieeenige 3üOe en fïupptoegen bp Dage en nacyte ge;"?ücértTot fepttö/ omDat3ijnberraDigboo2nemenaenöenDacD D2upRen/ aen teöaïen/ mitoDatnocntan.ODerfelber
s&ergrnoptoas genomen/ aen De^paenfe3ijDebja0geblucr)t) commifficn fulW fouDen toerDen gclimitecrt/ Dat nie;
zoom.
geflelt en gecommitteert toaö / en ïjebbenbe boo2fe&er mant toorDe berongelpt noen bcrït02t/ gelijft Die
aöbertentie ban Deg$2jttcebanpacmaboo2nemen/ commifTien boojtijDcn tetoaterentelanöe3ünuprgC'
DeeftDaer ban tijDlijh De Staten <©enerael beraDber^ gebengetoeett.
3&en ttoeeöen ^eptemb2ief Dceft Den <©berften %mtton
teert/ enberfotljt DatfeDetlaDfouDenb3illenboo2fien
met bittualie/ amunitie ban oo2loge / en fo bele ^cöenït/ De peeren ïlaDenban^tateaen De(0o(t;»anoen
$trncl}fbol« en anDerc noöigebepöeften alöfptotöe^ 3ÖDe ban De iBafe / refiDerenDe binnen öPtrecfjt aen; f ?hflf!fn
fenftc ban De felbe ttaD 002öeelDe te befj02en. ^e ^ta^ geDient/ Dat up öe^taöban€ï)ieirjaööeberfehert/«„bm
ten <6enerael/ toetenDe De imp02tantie ban De felbe mitöliebbenöe Daer upt DoenbertrefiKentoeli9.fuf;fiabeban
flaö / ijeb&cn
ert De felbe ban aio' te boo2fien / pecte
perfonen / toaerfcnouDe b02Dersf Den <©rabe bait &tate / M*
02öonnerenöe gerefolbe
Dat Die ban ^ollanD
en Eelanb Defe HÖeur^ató ^taDl)OtiDerban<©clDcrlanD/ Datfo#4Sn
boo2ficmnge terflont fouDcn Doen/ te toeten W ban ne <©enaöe niet terflont op De ^taD ban 5üernDem toe «ptw&t.
©ollanD bnftto laften rogge/ Dertig laften mout^/ fage / men Die ^taD gctotffeluït fouDe quijt 31J11 : ©er;
bumcnl)onöertbecrtelenl)aber/^oooo.ponöenfeaeö/ nlaerDe nocfj Dat fjet garnifoen ban %ufDen/ m^
en 500. boeöeren Doppen öie banEelanö iooocxpon. gen en <0eertrupDenberg fulften moettoil op öe Jgupf;
lupöen beö^eben/ Dat De boeren net uupgnietmocn;
pen
o1/ fperre
10000n^emae
. ponöe
/ 1000.
lange
fpteffpoeöcr
en ban
ftt n inlonten
manieren
ban berrc; tenbujnen DeöouDen / fulfe.0 Dat Debpenbanitëaes?
en
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en itëael bau öe ^upjïupben berlaten 5ijnoe/ inge*|fonbenonbet get tommanbement ban Den Mimt^mttmt
b|oben toacen/ toacc boo2 be gcöeele contcibutiein nam Igansban €>ibenbutg/ baeclacïj binnen ifêac* me"
bten quaitiece geheel foube faelgeccn / en bat be ten ban aBolfs-toinhel Capitepn onbet ben<$bec* *'
gaentfoemm alom ficD alfo moettoillig aenftelben/ den ^onop/ Defe fjet fdjnjben ban ben felben <0=
bat be b2ome patciotten baec boo? eenen aftceh en bcedcn ontfangen Debbenbe/ Deeft met foetigbepö
groutoel bcegen: en fo Ijem b002 gebouben toecbe ben Söucgemeedec in bec tijb boo?gebo uben / als
of i)p fulhüJ niet foube nonnen boen betbocben/ mitsS
btjftigof omt'fedig
be goebe co2cefponöentiebieöpmocbt tjouben/ met battec
ten/ Dienoclj
ladöabDen
baecfolbaten
binnen genomen
te nomen/ toa*
öP
3ijncn ouöcn mcejlec ben <®bec|ïenfffelflepn/ bec* fepbe Dat lp be toet eecd foube boen becgabecen /
blaecbe bat be felbe §felflepn toel be p^incipaelfte miDbelectijb geeft be hopman met be toaebt in
toa# ban alle befe ongecegcltljeben en moettoille/ bet* pootten gefp^onen/ en beeft be folbaten indiltoaecom be boo2f5 peeren ïiabc ban ^tate acte ligbeib boen inïtomen/ al eet be Höagtftcaten bec*
ban commtffieen auto2ifatiegepa|Teectbebbenopbe gabect toacen/ baec ban bc goettotllige feec becbnjt
2Cmptmannen ban 2Somme1 en €biel/ omfulfte toacen/ bat Det alfo indilliSÖeibfonbecopcoectoas
moettotllige ftnebelaecs en folbaten te app2eDenbe* te toegegeb^acDt.
een/ en ben p20boofl in fjanben te flellen/ om be ^e Staten ban ^ollanb toacen inbefentijbbec*©eröööe#
felbe te boen (tcaffen na fiennetoecbienHen. €n al- gabeit om mibDelen ban penningen te binben / focmseDec
fo be boo2fcD2eben <0bccfle oohcappo?teecbe/ bat tot betalinge ban ftetbolb genomen upt be fo?ten om- £f 2JJ*,
boo2 be mcnicljte banpeecben lik bageluftjsoppeC' ttent Sllnttoetpen/ Die bele maenben ten aebtecen lanof
ticuliece pafpoo2ten neifenö ï|eufben en i\k <:on= toacen/ tot 8et fcöeepfboln in be ©loot/ tot inno*
teepen uptgeboeet toeeben/ toaec boo2 beö bpanbö pinge ban toapenen/ ais meet anbece ftoacigbe*
Caballecpe en ïïupteeen toebecom gemonteect toec- ben baec in p2omptelijfc moft toecben boo2ficn, <3fn
ben /tic anbecfintö fonbec peecben fouben moeten boegen bat alfo alle be penningen nomenbe ban be
blijben/ fo toecbe goet gebonben ben ^eece y&iziv generale mibbelen ban confumtien / becponbingen
bent ban bec iBijlen / bte na ^ollanb foube bec- en anbecs toaten belafl/ men bebont nobig te 3ijn
tccRfccn btt in 3ijne inflcuctie mebe te (lellen / en te ligten Donbect bijftig bupfent gulben tegen ttoaeïf
ooit ban be nnebelecpe fo bootfrïneben iö/ tenepn- tenbonbett/ en een ten Donbect ban jlBabclaetbpe/
be be i^eecen Staten ban 3|ollanb/ baec in mebe om te becDoeben b'uptetjte cupne en 't beclies ban
fouben boen boo2fien/ fo bele mogelijk toace*
be ^teben en plaetfen base boo2 ben bpanb inganfe
€n
om
te
boo?fien
op
beftoacigöebenbec^tab
en obecbal ban be nuden enfeontiecen ban^ollanb
nöelfn*
ié^amet Die 2üetnl)em/ Rebben be <0efanten becfelbecdabbec- en Zelanb belet mocljte toetben/ en oott mtbbel te
>an?terri>fciaett
/ bat öaee principalen niet anbece begecen binben om bet bootfboin fonbec node banbenïanbe
lem
ban bat baec (lab met alfulne gacnifoenen ais be te mogen emplopecen/en op bele meet anbece getoicbtegentooojbige noob en getoiffe betoaecnis banbe tige faben be cegecinge ban ben lanbe / en 't belept ban
aengaenbe/ befjoo?lpe o?b?e te (lellen/
dab/ toebecjtanb en afb?eun ban ben bpanb upt- allefanen
epfebt/ becfien toecben/ en batfplupbenobecfulbö fotoel te toatec ais te lanbe/ en is oor boo2(lag ©oojftag
fcij2ifteltjn acte ban be |Bagi(lcaten banSUecnfjem gebaen om een of ttoee 2Ubbocaten ban ben lanbe om «n
fullen te toege b?engen/ bat be felbe fouben intoil* ban lollanb te dellen/ Detonle iBeeflec $oubjels^e"f
ligen te ontfangen tot allen tijben alfulne gacnifoe- 25ups al obec lange upten bïend gefebepben toa^/,aannDeb"rt
nen alö ben ïlaben ban Staten of bel^eece^tab- baec toe boojgeflagen toecben iBeedecs 3£ich ban^oiumate
boubec tot betoacinge bec felbec (tab en be geuni- bec ^ienbucg/ en <3oDan ban 2&anrtjem föabeninma&etn
êecbe ^obintien en tot toebec(tant ban ben bpanb/ ben Dogen ttabe/ ifêeedecs petec ban bec ifêeec
fouben nobig binben te befto?en/ mits bat bet on- $cnfionacis banSMf/ ^oDanbaneibenbacnebelt
betbout bec felbec gacnifoenen getoiffe aflïgnatieen ffcnfionatis ban ïtottecbam en 3PcancopS3Ftannen
becfebecinge ban betalinge gebaen toecbe of beboo?- ©enfionacis ban bec <0oube: bocb be meede dem*
Ujbe P20bifie ban p^obianbe en amunitie tot bec- men liepen op benboo?noemben<3Ionanban <©lben*
f)oebtnge ban allen inconbenienten/ op bat be 2502- bacnebelt/ bocb liep bet noclj tot in iBactio 158Ó.
«ecs met becbaeb fouben mogen fpeucen/ bat men aleec be felbe aengenomentocc.be» L
ï]en begeecbe te Delpen met becboebinge ban bec*
obec / biejf/fr|,om'
be €ngelfetoe bad
quanten
monRwm*
alleIMDbelettijb
gefebint toecben
na aptcecïjt
enDacebecga*
b2uftuirtge
en
bebecffenif)*e/
mits
bat
be
penningen
P20cebecenbe ban be mibbelen/ contcibutien en bec* becinge Dabben aen be 2Silt en in beboo?deben ban se nee
bingen fouben blijben tec abmini(lcatie en 02bon* aptteebt. ^en 15» «^eptembjis quam ben «0ene* J!5"Jf0,
nantie ban be Staten of gacegecommitteeebe: p2e* cael (©becfle ^fioDan $ocitS upt €ngelanb binnen men e*
fentecenbe baec tegen getoiffe becfebertbeib banbe apttecljt/ W baec feec eeclijh ontfangen toecbe/ toant ecifcöe foi*
|Bagi(lcaet ban be felbe (lab / bat bet Co?en en
ban 3ijn bomfte feec bec*09"*
be Staten
anbec p20bifie biemen baec in foube brengen/ niet blijt
toacen/banal^aptcecftt
btec boottijbö 3n« goeb belept en
aengetad nocl) uptgebeelt foube to02ben/ ban in bec goeöe bifcipline obeeïjet €ngelfe€cücöfbolb(bienu
noob/
tot beöoefen bec
of 't legecban
be alcebe beel moettoillicljeptö begonben te beb?ijben )
«Benecalitept/
bat gacnifoenen
bp 02bonnantien
offclj2ijben
en '
^z ben eencnttointigfl
öebbenbe
ban be 43enecaïitept of Staten/ enbp bicecticban bebonben
fbolb/ fouptec
^eptembntf
alle bet/ ftP
CngelfeCcijclj
be atw ük fp baec toe fullen gelieben te commit* ttab/ boo?fteben en anbece/ tcebben bp ben anbetecen/ bun becbinbenbe fo be felbe anbeefins aen* een t'epnben be^teenjtcate aenbe25ilt/ be^maengeta(l of gebjupbt toecben/ be felbe te betalen/ te bacöö ben bnenttointigtlenna eenfeaepebectoninge
biec oo2fane bun onbeetoecpenbe alle ececutie/ bp bp gelebecen/ toecben fp bp beniBonftec-beeeenge*
aettboubinge ban pecfonen en goebecen/ of anbece telt en opgetebent/ en bes bijnfbaecb.tf in bijf bec*
tot bifecetie ban be %etenï$abe ban Staten. Bec* fcQepDen tcoepen beccebanbenanbecenop bace colhlaecben bo?becS bat W boo2fieninge gebaen fou* len/ booftboo?booftgemonflect/ enbaecopgecebi^
ben toecben bat pbec bojgec na 3ijn maebt ben beect bp gelebecen / en bebonben elb benbel (feec toep*
fouben boorden/ gelijït albecepts ben eecfamen nig
uptgenomen) (lecb 150» ftoof ben compleet/ bet
üaeb baec neetdiglieib alceebe baec in fjaöbeboo2- baenbel ban ben «fëenecael Hogttfioo. boofben/en
netoent en boo2becs boo2toenben foube/ gelijft 00b ban ben (^beeften lBojgan 200. boofben/ en nocb
be »gidtaet obec 't C02PUS en licbaem bec dab 150. €ngelfe3Lanciec0/ en toecben noclj bectoaebt
foube beboo?lijftc p2Qbifie boen tot onbecboubingebec 850, 3lanciec?s/ bieïjacelBaietfeptnocbeetftbaecbtf
acmen bec felbec fttta/ en bebulp ban be gene Die foube fenben / alle befe folbaten toacen feec fcaepe
geen mibbel Dabben om iaeclunfe p20bifie te boen. mannen/ toelgetoapent/ beafFiciecsffeecctjbelnft
<ap befe conbitien iSmetbe felbe geftanbelt/ en 5ön becciect/ baec toecben beectienofbijfticnbaenbelen
aïbaet be nobigep20btfiengefcbietenbe^tebe booj* afgefonben na Reegen op ^oom/ en tnbiequactie?
ftett ban cuptecen en bneebten/ bolgenbe becamin* een/ lik banaptceebt fonben beel toagensf met biec/
ge baec ban boo? eenigen tijbgemaent.
teoob / baeo1 / en anbecpjobifie aen be^&iltonbetbe
csmprn
<cot Campen beeft ben «©becden ^onop boo? €ngelfe. <©en ttoeenttointicbflen quam <ian ^5atotcuoec* ja|t yjan jjen 0^e fcatt gtm nocb eenig bolb gepttfta i€*m met biec banen cuptecen/ enaebtbaen*
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Het twintichfte Boek y

uwer vrouwen en kinder bloed en goed, envanuwe
elende rijk werden mogen , hierom hebben wy ons uyt
een oprecht medelijden bewegen laten , dat wy ons
gene moeyten noch arbeytfoudenontfien, maer alles
doen dat een getrouwen dienaer van zijne Majefteyt
ampts-halven behoort te doen, omuluydentot ueygen welvaert te brengen , derhalven wy u by ditfehrijven willen vermanen, dat gy doch eyndelijk uogen
wilt openen , en defe goede gelegentheid niet verachtet,daer mede gy u felven uyt defer elendigheid moocht
helpen , dewijle de fake noch in uwen handen ftaet.
En hebt by u felven te overleggen en overwegen, des
Koninks macht, die fo groot is, dat hem geen ftad
wederftant doen kan , als die met ernft aengetaft wert,
en daer beneffens ook zijne befondere en aengeborene
goedigheid en genade , die hy aen de gene bewijft , die
hem wederom in zijne gehoorfaemheid begeven. Ingevalle dan gy nu defe vermaninge plaetfe geeft > en
daer na wilt horen en luy fteren , fo feggen wy u in den
zijne Majefteyt toe , dat wy u een geheel bilbeicgcw en j^n<9tto6?ï$tóelenfp «Pt öe ^cnanfe/ en gebben te- name van
lijken vrede en accoort willen verlenen, fo dat gy niet
men
tngno»
' ^ öc ^elfe fokten en Staten bölfi gefcöermut* beters , vrientlijkers van fuiken milden en goedertieren
(ecu/ ©opinan Willem ban <Doo?n teo^öeengefcfp*
fefcere Prince foud mogen wenfehen en begeren, want zijn
ten/ en öooö binnen 2öccnDem getoocljt/
öebeleger* meningeen vlijt nergens anders toe ftrekt , dan dat hy
<£rgclfe€apitepuen öie geguetfttoaren:
wederom bekomen, en zijne goeöe ïjielöcn Ijaer fecr bjomeip en teeeröenïjaeröap zijnede erf-nederlanden
onderfaten
eenmael
van den bloedigen krijch berFoi. 730 peiv Doen na hat öe e^abe ban iP.euro öaer 5ijn gr*
vryen
,
en
de
felve
wederom
tot genaden aennemen
en
ffïjutboo? naööe geplant/ en öaer opgefcljoten/
foude
mogen
,
en
defelve
onder
der
felven rechten, vrytteeetwel geftoamt ftaööen/ Oebbenfpöefcbanfeop; heden en privilegiën, daer in fy voormaels
gelukkegegrben bn attmt/ en 3jjn öaer uptgeteoftnen met lijken geleeft hebben , regeeren , ja de felve foprivilegiën
ftrr gebleet/ fonbec baenöel of ttomffacu : ben fe- hen ook vermeerderen mochte, fo verre fulks tot gebenemtomtigften en acïjtemteinttcDfcn ^ctober sijn*
ntenen nut en oorbaer dienftelijk foude mogen bevonöer beie gcgueflc en fiche €ngelfe folöaten tot öpt*
den worden : defe privilegiën willen wy ook fo vele
recöt q&ikbt ban |3ffel-co?t / en tn ^tme Catctjnen mogelijk is onderhouden en bevorderen, want wy eene
nafliniPögeleut/ en ten felbennjöegnamennocljöer; (onderlinge neyginge hebben, dat wy fonder ophouden
öeljalf öonöect €ngelfe folöaten öte ongetoeerö tea*
langer hoe meer, de welvaert , geluk enheyl der
ren/ tot Hwccöt/ öte öetf anöcren öaec(# getoeer hoe
Provintien
wenfehen : Van welke goede genegentheid
gelannt/ en onöer een baenöei gepelt/ en boo?t$ na
wy , na ons bedunken , de wereld goede getuygenifïê
^ern9emgefonöeit3ön.
gegeven hebben, daer van wy u, en alle de wereld
nce
amtrent oefen ti)ö en ooft te boren Secftöe#ri
lelrs
laten oordelen. So dat wy noyt anders voor
ban @acma beifcljepöen fececte toteben tnöe fleöen
banöe geimieeröe $2öbinttengefonöen/ öefelbebe- ons genomen hebben , dan ons gelijkformig te maken den goeden wille en meninge van zijne Majeie gaetó aenöieöenöe/ fo fp Den toeöer onöer öesf^ofteyt, die met geheel treurig gemoed aenfiet , hoe dat
niiihs gel)O02| 'aemn eiö tetlöen begeben : öan ttten beeft defe Provintien , die hy altijd voor allen anderen lanttbptn ^ollanö eenige Onefconnen
niet öan
binnen öer <©onöe gefonöett ïjceft/ öe fchappen, fonderlinge liefgehad heeft, hare plicht
alleenbebinöenöa
\m
fo geheel vergeten hebben , dat zijne Majefteyt uyt
ïoelfte oohalöaer in 't tolOtJt»«?gebonbcn3ön7albaec
nood gedwongen is de wapenen te moeten gebruyken,
öie
/
toefenöc
ballen
gebïojpett of al toillcnier laten
daer
doch de felve Majefteyt van beginne af, als defe
öe ïjebcputcevbc ban öer <©onöe öen öeröen €>cto^
b2té 1585» in öe bergaöertnge ban öe Staten ban oproer eerft begonft op te ftaen en voort te komen , al-

öen 26,
Men folöaten in öe 2&ctutoc/ waer bertro&hen
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^Dllaitö getOOltt tjeÖben/ ntCtberMartltge ban gene tijd fig bemoeyet heeft dat de felve in vruntfehap
bOOjgaenöC Imebenbcmontcn te nebben/ enïoa^öeï mochte nedergeleyt werden, want gyluyden al t'fa

fe tn öate öen acljttenöcn ^uguftt/ en tneffecteban
öcfen inDottt:

sen
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hebben (fchrijft hy ) onlanksuluydenhier te
vorens in den name van de Koninklijke Majefteyt
gefchreven en vermaent, dat gyluyden de ellendige
gelegentheid uwer faken , daer gy in zijt , foud overleggen enbehertigen , en dner beneffens op goede middelen denken, daer door gy eyndelijk wederom tot de
fchuldigegehoorfaemheytder Koninklijker Majefteyt
foudet mogen komen, voor en al eer udefware lalt
der oorloge overvalt , en u felven in den uy terften nood
brenget, daer in etlijke fteden in defe landen, door
haer te laet berou , in geraekt zijn > door dien wy gedrongen worden , met geweld en gewapender hand
de felve aen te taften en te veroveren. Wy hebben ook
die hope van u luyden gehad, dat gy ons op de felve
vermaninge , eene goede antwoorde wederom foud
hebban laten toekomen , want ons wasaengefeyten
tot verfcheyden tijden aengedient, dat uwe gemoederen (Gode lof) niet fo geheel van de Koninklijke
Majefteyt nfgewent waren, als wel vele andere, die
in hare hertnekkigheid vol herden, maer dewijle gyluyden geen teken als noch hebt laten f.en, daer uyt
wy konnen merken dat onfe brievenu ter handen zijn
gekomen , fo laten wy ons bedunken , dat de felve
door de boofheid van fommige luyden verdonkerten
achtergehouden zijn, op datYy u om haer eygen nuts
wille, in geduerige oorloge houden, en ingeftadige
flavernye verdrukken mogen , en datfe van u luider en
WY

men zijne Majeftey ts natuerlijke onderdanen en lidmaten zijt, alfo dat de oorloge die ubefchadicht, tegen
zijne Majefteytseygene lidmaten ge voert wort, deihalven vermanen wy u nochmaels , dat een yeder onder uluyden goede raed aennemet : en fo gy fulks doen
wilt, fo fult gy ons tot allevruntlijkheidengoethertigheit tot uwen voordeel geneycht bevinden : Dewijle wy wel weten dat gyluyden tot defe oorloge niet
zijt gekomen, door uwen ey genen wille , maer door
bofer menfehen raed daer in geraekt zijt , doch het fy
nu hoe het wil , fo ftaet u tegenwoordelijk den wech
open , daer door gy wederom in de oude rufte en vrede onder de gehoorfaemheyt van zijne Koninklijke
Majefteyt uwen Opperften en natuerlijken Heere, ook
onder onfe (als zijne Maj. Gouverneur Generael) regeringe, komen en gebracht werden kont. Daerontfo
neemt defe gelegentheid aen , eer u den krijg verder involveert en in 't net ley t , en dat gy alfdan aen u felfs ervaret , dat wy tot noch toe uyt gedult een wijle hebben
vertoeft , eer wy u met geweld hebben willen dwingen, daerom fo wilt u nu gefeggen laten, dewijle wy
nu in den name des Koninks gewillig aennemen en toelaten willen al 't gene gy totuwer&adsgemenennut,
oorbaer, en welvaren met befcheydentheid fult begeren ,hier op willen wy uwer antwoorde of uwe gecommitteerden met den eerften verwachten. Dien wy
hier mede vry geleyde toefeggen,u luyden middelertijd
goede vrunden den Almachtigen God bevelende, &c.

^e <©?abe ban iBeurg té na öebctoberingeban
f fiVl-oojt bcw getogen na öe^cbanfe ban Set
25e«lj'
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Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

h w&m*y5tttï)ft Dooft ïeggenbe boben ^upfilnt obec ifojn / öie
ffiS" öc fölöateii obec gaben en met Daecgetoeec baec tipt
coftöpöetcoft&m/ obeclebecenöe ïjacen Capitepn trat een ge5?aöe ca» b02en fêlucu toaoy bte binnen 2Cecnbem gcb2acïjt toec^
be : öacc in latentie öjie ftuftften gefcDntov en alle amutigeno*
nttie / öcfe obetlebcringe gefcDiebe ben b2ieenttointignen.
ften€)ctob2té.
^öeciage <gjn oec hacïjt te bo?en 5ijn tipt Jlmmtegen obecge?
«n eenige fcljeept omtcent 300. man fo b02geten a$ folbaten/ in
n£?mmenmge in ben mó2genftom fenee &ctjcDfboln bat
ion j3»ij» tot Sxnt lacö/ en aibaeteenfcDanfe begonbentema
men. nen/ teobeccompelen: ntactfoDaeftöe Staten boln
iKnliebengctoacctoecben/ 3i)neenbeelna bc fcljepen

voor date vandefen aldaer gelegen hebben. Namefttlijken dat de voorfz garnifoenen hen van logementen fullen moeten voorfien , fonder dat de borgeren
daer mede fullen zijn belaft , dan met hare goede
willeen believen, mits dat de voorfz garnifoenen
fullen ontfangen alfulk logijsgelt als de Nederlandfe Capiteynen , bevelhebberen , en foldaten aldaer tot
noch toe genoten en ontfangen hebben , of fo veel
min of meer , als na gelegentheid des ti jds bevonden fal worden te behoren. Sonder datmen de voorfz
Majefteyts hare garnifoenen eenigfins gehouden fal
zijn te rourieren. En ten eynde de voorfz garnifoe=
nen in goede ordre, difcipline en obedientie mogen
worden gehouden, fonder den borgeren of huyfluyden ten platten lande te befchadigen.
Beloven die
voorfz Staten dat de voorfz garnifoenen alle maenden wel en behoorlijken fullen worden betaelt, gelijk tot noch toe aldaer de betalinge is gedaen.
Eri
ingevalle in't doen van de voorfz betalinge eeniggebrek foude mogen vallen , fo hebben wy daer voren
verbonden , en in handen van de voorfz Burgemeefters en Regeerders van den Briele geftelt , verbinden
en ftellen in handen als voren alle des gemene lands
inkomften en middelen binnen de voorfz flede , den
lande van Voirne en Putte met haer aenkleven vervallende en inkomende.
Midfgaders de domeynen
en andere inkomen aldaer gene uytgefondert, om de
penningen daer van procederende of inkomende , of
te procederen en in te komen , daer voren aen te
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JfêajeR.
Dan <£n%e gelfe gacnifoenen baer in getogen.
lanD.
't§tf toel toaec batbeiBagtftcatenbanbe fteöen
Cfol.74.)

ban ©Uffingen en tk ban ben252iele/ eerft begeer
ben te Dabben eentge atten tOt Daten becfebecinge/ be
toelbe bC peeren Staten <?5enei:aelDenlupben Debben
Debben febete
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gegeben/
arte ban inbemnitept
aen OOft
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ce iBauritiuö ban .füaffau / aengaenbe be intupminge ban Dcc ftab ©Uffingen / todne acte 3ijne €cccllentie gecommnniccect 5i)nbe/ tö baec mebegecontenteect en te b2eben getoeeft. €nalfobe23ucgemeeltecm en Ulagittcaet ban ben 2&2telc / becblaect Daböen
te b2eben te toefen bat be boo2f3 ftebe tot betfenectDeib
ban Dace It^aieftept ban €hgelanb metDacegacnifoenen foube befet to02ben/mitö alb02en D^bbenbe
acte ban inbemnitept ban be graten ban ^otlanb/boben
b'acte bpbanDenlicben
be Staten
genecael/
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tonbiticn
befp2oncn
engeconbitioneect.
^oiö ben elfben <®ctobec boo2gelefen engeaccefteect
bc acte W bk ban ben 2$2{e!e totDaeclnpbecberfefeectDeibcn inbemnite gelebect fonbe too2ben/ baec
mcbefp ben boo2gecontenteect Debben gcDoubcn/ en
toa^ be felbe acte ban inbemnite lupbcnbealöbolcDt.

taften en t'employeren fonder yemands bekroon of
tegenftant, daer toe de voorfz Magifiraet mitfdefe»
wort geautorifeei t. En fo verre alle de felve middelen en domeynen voor de voorfz betalinge niet beftant of fuffïiant bevonden mochten worden , en wijders vermaent zijnde -egene ordre en fielden op de
prompfte betalinge van de voorfz garnifoenen» fullen
de voorfz Burgemeefteren en Regeerders van den
Briele vermogen alle fchepen en goederen van de fte.
den en ingefetenen van Holland daer voren aen te
houden, arrefteren en procederen tot ver koplnge van
dien , en de penningen daer van komende ten fijne
voorfz employeren. En om de voorfz van een Brie-

Ie en ingefetenen van dien in alles t'accommoderen
wat tot hare goede verdienftelijken en van node is,
hebben de voorfz Staten belooft en beloven by defen, in dien de voorfz ftede in 't generael of eenige

burgeren in 't particulier , doorfaute van betalinge of
moetwille van de voorfz garnifoenen werde geplondert of befchadicht , de felve fchade behoorlijken
geeftimeert zijnde met goede kennifle vanfakem met
alle de koften , fchaden , en andere laften ter caufe
van dien geleden , wederom te betalen en rembourferen tot kofte van 't gemene land , den genen dien het
behoren fal, fonder daer van eenichfms in gebreke te
zijn, of daer tegens te komen, ofte doen in rechte
of daer buyten , verbindende infgelijks daer toe de
voorfz middelen , domeynen) fchepen en goederen van
die van Holland , in manieren en als voor de voorfz
betalinge. En ten eynde de eere van 't gemeen land
van Holland , en alles mach worden geconferveert.
En nadien de voorfchreven ftede vanden Briele is van
kleynen vermogen , fullen de Magiftraten aldaer vermogen tot kofte van den lande te traefteren en defroyeren eenige Heeren van qualiteyt of andere Am*
balladen , die van wegen hare Majefteyt overgefchikt,
aldaer fullen arriveren, of van wegen hare Majefteyt aldaer komen. Behoudelijk dat fyluyden hen dies-aengaende fullen reguleren na de ordinantie die by ons daer
op fal worden gegeven, van welke koften by behoorlijke declaratie gebleken zijnde, beloven wy op de betalinge van dien ordre te ftellen, en de felve te doen
betalen als na behooreib &c

gjetc ban VT Adien hare Majefteyt van Engeland, belieft heeft
inatmmte/ j\j de defenfiedefer geünieerde Provintien aen te neten^Dzie» men> en tot ^iare Majefteyts affenrautieen verfekert\t eeicbett heid onder andere te verkiefen de fteden en forten van
tot Date
den Briele. So hebben de Staten van Holland, volgenjmftheit» dehunluydervoorgaende toefeggingeenrefolutie, in
volle vergaderinge van de Staten van Holland , tot oefen folemnelijk vergadert, belooft en beloven mitfdefen den Burgemeefteren en Regeerders der voorfz ftede van den Briele, dat de garnifoenen die binnen de
<De ^taten ban Eelanb Debben ban gdiiben/ lik
voorfz ftede van wegen , en tot verfekei theid van hare ban ©liftingcn fobanigen acte ban inöemnitept gegc^
Majefteyt aldaer fullen geley t en gehouden werden , of betV bat fp 00b gctoillig be €ngclfe baenbclen «igeiW*
fo dikwils de felve foude moaen worden verandert, men lebben/ baec tegen Debben bc anbece $20bU1;
van wat natie de felve fullen zijn , hen fullen hebben te tlCtl aat be ^tatcn ban I^OÜanb en ^elanb CCfpCC*
reguleren na het gebruyk, dat tot noch toe binnen tfttëlp toeöecom acten ban gacanb en inbemnitept
CVt
dè" voorfz ftede van den Briele is onderhouden by den gepafleett / en belooft/ be felbC banen ^Oïlanb
WPW
Eelanb te beb2ijben / en ftOttelOOgS
ban
garnifonen die tot defen dage toe , en fes maenden1 .
W&B
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Het twintichfte Boek ,
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©* mm
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ma?
üaSanH'ocftt/ laft om Die ban Rolland en gebeland teere*
öen b?edc aenbieden/ met toelatin banbepd
gien.
ïigien/ detotjle denieutoe religie/ fo BP die noemt/
alöacc fo Dtep ingetoojtelt toaö/ datBP Ceen Bo^
pe Badde om De felbe ïanDctt te nonnen bermcefte;
grote noren of bedtoingen/ Dan met uptnemende nocBlan
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Kftentö toegen ttelïenöe alom Cartjoltjftc j[tJagtftra=
ren/ ftadenen «©(ftcteren/ endatdeCatBolnfcegee;
(telyhBetd DoenDe bjel Bun deboit met pjeDifcen en
anderfintö / Darmen Bet gemeen bom dageiij&ö toin>
nen en jtjti fBajeftcpt epntelijfe meeftec Daer ober
t'n
en toert
Dit 3ijn
Doet) gebonDe
toerden enfottDe
n /adbtjö
ooh niet
en Bem
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ttoee dupfent boo? B# *Wf3. oberguartiet en ande*
re plaetfen Daer omtrent/ en ttoee Dupfent boo2 uc ctoï. 75.)
guarticren ban %ï\\ü en ^UeffcenöBoeit/ belaftcnde
Bet BonDert ban De lefte ttoee Dupfent/ met Dupfent
gulden boo2 licent/ beBouDelijft Datfe fulfeen 0202e
fouDen flcUcn / Dat onDer 't Derel ban 't felbe con«
fent geen meerDer quantitept ban fout/ nocB anDere berboDen SBacen en toerden uptgeboert/ en Dat
alle frauDen toerden getocert/ Deö fouDen Die ban
Den Kade met Den «©berften ^cBenh alfo gjante
len/ Dat BP upten p>ofnte ban Den foute fouDe be^
fo?gen/ ten mtnden een maenD betalinge boo? De
garnifoenen ban &up$/ 25erh/ .ïBeursf enanDere
guartieren Daer omtrent/ en fouDe men de feooplupDen geloben Datter in beertten Dagen geen fout
meer fouDe too?Den toegelaten uptgeboert te toer^
Den.
^e peeren JüaDenban ^tateBebbcnDie ban Den
KaeDDerftaDSptrecBt te boienboojgetïagengeBaD/
Datmen met D'uptboeringe ban feö Dupfent foutö
foude nonnen boo?fien de garnifoenen ban |kip$ /
23erft/ ,flöeui\ö en andere plaetfen/ die notelijftmo(ten boozfien/ en de garnifoenen aldaer eenige bèta*
iinge molt gedaen 3ijn/ en detoijle Daer gene anDe*
re midDelcn ban geiD boo2BanDentoao7 Dat Bet beter toa0 't felbe fout te laten upt boeren / Dan De
boo2f5 plaetfen bpgeb^efe ban gelbe laten onboo2fien/
of te berlaten. I^ier op Beeft De KaeD Der fraDHPt
recBt den feiten 5^obemb2i0 1585. berhlaert/ datfp
op 't toelbeBagenban 3ijn genade ban^eucjS/ en
den «frenerael &Mït# confenteerden in de uptboe*
ringe ban feo dupfent foutö/docB met P20teft/ doo?
dien (p fepden daer toe gedongen te to02den / bcrmitjS die ban Rolland Bet ïmjcBfbolfc in de upterfte
nood lieten nomen/ fonder eenige p20bijie ban rreid
daertoetefenden/ 't toclfede2502gct-Böplupdcnacn
Den <0?abe ban lBeui'0 fcB2eben/ Dat den Haed en
fp lupden Ijadden geconfenteert op 3ün 0enaDe/ en
Deö <0eneiaei0 5^o:itö beBaaen/ die daer inboor
mocBtcndifponeren fofpten Dienfte ban BareiBatc(lept en Defe lanDen fouden goetDunlten. &v Bedden
"jacc in feer ongaerne geconfenteert.
<©en bierden |!obemb2ief toaö de <©iabe ban^*^,.
,0)eurö met de €ngelfe en^uptfe foldaten geween 5 ?a"
te Hem tegen0$tmmegen ober/ enOeöben Daer een £S«
frBanss gelagen engefcBut daer in gefteït/ bie ban^tmmeV
^immegen DanBaDDen
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ten beften afgenomen/ 't toelB men Bier becitont
(eer goeD boo? Dtt lanD te toefen/ toant men bieef?
tbaneonfent
geraeDBadde
^ifpang
De fo'denenHjoninï
$>auö
banienDenoefen
Daer toe
bolrnt/
nonnen fcajgen/ Dat Dit toeldettperthulooftenftomi
foude Bebben getoeeft/ diemen Badde feonnen lijden/
alfo ïicBtcnjh Daer doo? een fo grote fcBeucinge en
öfbal te beducBten foube getoeeft 3ijn/ bp bele onbeeftandige/ flappe/ Boetoel' ooft goetïjertige Iup;
Den/ Die doo? Bet gelnpt ban fuiken b2ebe/ en op;
gouden ban contributie met Bope ban toelbaert en
neringe/ ïjaer fouDen laten becblinben / en De an*
dere ban contrarie opinie 31 jnde/ fouden mogen ober >
(temmen/ toant men BaDDc aïreDe bebonDen Dat De
gedeputeerde ban eenige fteden BaDDen in De bolle
benadering* Der Staten ban Rolland toel d02ben
berfclaren ban niet ertratttdinarie te toülen contra
öiKccn/ Dan eer ft nefoeftt 3ünde of men met Den ®2irt?
ce ban $arma niet in billijhBeid / en Ijebbeabe reiigionobzeDe fouden nonnen accorderen/ enDitfcBeen Baclt/ Boe de felbe gebaren 3ijn/ alö nu 't gefcBut nP «n
daer upt B?en te tornen om Dat De ^eereban^m gefrelt toajS/ Bebben fp Daer feer fellijh meDe in Dcftöa»fe
te ?HlDegonDe Dit aen fommigefondegefcB2ebenBeb' Itïaö gefcljoten/ Daer meDe fp niet anDerö upt recB-fa0W'
ben/ 't toelh Bern ooit in fo groten Baet geb2acBt teöen/ Dan Dat fpDeBupfentoatbeD02ben/ fp meenBadDe. gin B'-bbe ttoee bJieben ban een pecfonagie den oor met bicrige fcogetë den b2and in de ftad te
tejnDefer
tip/ lange
/ en ooh Daerpijnde/
naer getot ;fcöteten
/ Dan
't DeDeof toepnig
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toe indete b02en
regeringege
toerde toel
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toee«t
oten/ dan
fien/ den eenen ban den elfften Wwffi/ die Bet toerde terftont toeder gebluft,
lefte dupdcüjfc fcljjecf/ en den anderen b?m den 14.
ïBepnig Dagen te b02cn/ namentlijö Den acBten- »enfiag
«Ottobcr dcfeöjacrss/ daer in B» Bet eertteniaerlijlt en
ttointicB
ften(0cto
b2i^/Badd
ede^2abeb
/°,,öeiat
den «abeeften
j^cBenB
eenen
beetiaeü Beeft.
fecretenan|)Beur^
aerifiac
Bopmfflc,S
30B. ipons 5in defe maend ban €>ctober iö SloBan jponït ban l^tmmegen/ en berljoopten daermeefteraf te toer- attente
banameir^mcrff002t/ ^2oo(ï in bele Stiften/ en |$atifeu> den/ doo2 intelligentie die fp Badden met eenen g|anöf,:8«fr.
i^arento/ de toelïte toaötooncndeineenbandetCo?
ff&/m?rif ^ potonotartó/ pefident inden ftaed des Mo? rens
die aen de beften ftaen / toelfte ^lan l|arentö
nen utaDe ïitnHsï in oe i^ederlatidfe fafeen in ^nangien/ tot
bm*jae*HaonfOö een ftad in Bet ïiomn&rp ban 3Crrago- met flilligBeid allenfïiens de ftenen ban binnen upt den
mm \n nim I ^21 de lüonttiK alfdoe een ïïüïïrdag Bielt/ too2n Badde uptgebi&t en getogen/ entoa$f air ede fo
en den boo2f55ponltmedetoaö geïtomen/ geft02ben. berre ge&omen/ datmen ban buptendeplaetfeboo2t
8<cn /ge*
ï©e gedeputeerde ïtaden ban Eeland Bebben feonde feer lirBteliilt innefmijten/ en doo? Bet gemaeïtte
IÏ05ÖC11.
obetgefclueben Bet boo?nemcn deö bpandsr op %ib gat boo2t^ binnen Itomen metlilepneinoepten/ den
lo/ Hiefhen^Boeh/ en den ^>oel/ en den nood die dacB toaö geraemt den boo2f5 acljtenttointicBfren <®t*
Daer toaö op De felbe plaetfen bv geb2eft ban gelDe/ tob2i^/ Bp foude een tenen geben/ en daer op fo foude
en berforïjten Dat de peeren Staten <©eneraeldaer den Ojabe en ^cBenfe met Benbol&aenftomen/ de
op (buten boo2fien/ op dat de felbe plaetfen/ diefo garnifoenen ban den <0?abe <0elder/©cnlo en JBacB'
bele imponeren/ fouden mogen tooiden geconfer- tendonït toaren de meefte tylftc tot dien epnde daer
beert/ en alfo daer geen middelen ban gerede pen- omtrent al geftomen / maer daecBtf boo2 den acnffag/
ningen toacen/ Bebben goet gebonden/ om te con* de boo2noemde 3ian 3|acent0 met eenige die BPB002
ferberen de Heden ban fëups/ en andere ban dien 3ijn goede b2ienden Bielt/ goede ciere mafeende en
oberquamcre ban Gelderland/ en te boo2fien in- toat befcBonnen 3ijnde/ toaö toat teliberaelinfp2es
den nood ban 3£ülo/ HicftienöBoett/ den <©oel en feen/ feggende dat Bare b2unden niet lange upt der
guartiercn aldaer/ dat die ban den Kade ban^ta^
te toerden geautozifcert om den KBnftroom op tot ftad blijben fouden/ en 't foude Baefttoederom daer
fonder datmen 't felbe foude {tonnen beletten/
SDefel toe te laten uptboeren bier dupfent 30utjS/ toefen/
eenige ban de gene die daer bp toaren begondenfufpi*
rie
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tie op Sem te krijgen/ enbicnbenbejjBagtftratcnbe
tooojöen Die ïjp aefp^obcn babbcaen/ Ijicc op toccöc
ïjpgebangen en op be pijnbank gcto02pcn/ en Oenenbé ïjet fept/ en nien bcbontïiet inbenttKunealfoge(telt/De ^Éagftfract lepbcn beel bolbeï ïjepmelüb in ben
tojenom net b002nemen te beletten/ enbeinbomcnbc
te betrappen/ maer al£ bet geftelbetcben niet tocrbe
gcgebcn / en tien
bat acttflagontbebttoaöV
bet feer fttlle inber tfab enb02ften
toa$" / bregen
fufpitïcbat
niet
aenboinen/ maec togen in be fnltetoeberomtoecï)/
bcg anbcrcn öaecftö tocrbe g|an ^arent$ ter boob geb2acbt/ ecnige anbere b02gcren ban benaenfïagbcn;
ntffe bebbcnbc/ blucbtenuptbeftabenontguament/
be toelbe gebannen toerben.
©c ©e«e
<De ï|eere ban $£aultcpenne beeft bier en tuffcïjen
toan ï?auu ecn jjccl boibs bp een beraabert / fo binnen ^immeSSS» oen als baer omtrent / met eenige ponten en fcbupten/
Dc«siigei* en alle gcreetfcbap om ïjet bom mebe ober beribiere
feenanöettnöe25etnb3e te fetten/ en bebebieberibiercoptrefe
JÖan &cn tcGen ober bommel / baer eenige 3|ollanbfc fcl)e^
se «étaun. pen lagen/ bicbeblucbt namen/ Oetbolbban^aul;
tcpen
toa.3 fïern tufi'cben
bijf enals?fe$3Balen/
bupfent be€ngel^
mannen /
fo^pangiacrben/
3£uptfen

ken, als gy felfs begeeit , neffens een goed en gelukfaüg
leve»
, uythet
Engeland
drieentwin
Oftober
1585. Hoi'
ondervanftont
, u feerden
toegeneyc
hdetigiten
vrund
om in weerdige dienften te doen , en was ondertekent,
R.Lycejier^ weynig ter zijden aen ftont aldus, Mijn
Heeren, men heeft my laten weten , datter eenige zijn ,
die licent en confent verfoeken, om aen den vy'and eenige vivres te vervoeren, fulks ik u bidde te beletten, ten
minftentot mijn komfte, op dat hare Majefteyt haren
onderfaten verbiede van gelijken te doen uy t defe lan-
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den.

gin bcfe tijb toaren be^tatenbeficbomberfebep^
ben Compagnien folbaten ^k niet compleet taen/af
te banben/ en te reöuceren onber anbere baenbelen/ tm
meeften bienfle ban be lanben / baer bele moeptcn hm
rjuam/ tnant men gaffe maer een maenb uetaanc;
cnbe fommige maer een Dalbe maenb. <Dieïjenban
tot mupterpe ftelben/ bocö ging nocD alle^ ten beftenaf. „
3Bp ütöben boo2 ooft beröaeltbatbe^oninbbanöetbot
,§pangien bele ^eberlanbfe en anbere fcljepen in b°» w
^pangien
ijabbealboen
arrefïeren
bc^ nietteminbaren
feia- ^a
J*
ren
bele fcöepen
gclaöcn
om na /^pancciente
po?tunacf
fcr.ccn
je
en
anber
&rijcï)N'upben
ïeggenbe
in
bc
fcïjanfe
tot
3L ent en b002tö tot ©ofïerbout rn De 25ctutoe / namen met be ecrfïegelegentbeib. ^e Staten ban foliant nier re m^
be blncbt en bedieten befcbanfen/ lieten bet gefcïnit
bit berltacnbe/
ben laetiten
Hobcmb2!o teneSnfcr"
ban beïjebben
gebeputeerbe
ban Eelanöberlïacnreu
in be fcïjanfe tfacn/ ïjcttaeUt bc bpanben bregen /be oberflaen
en
gerefolbeert / bannen be baert en negotiade op
<©?abe ban liBeurg guam binnen Ciel / en alle ïjet an*
^pangien
en pojtugael bp P20bifiebel)oo2betcber^
ber
itrürDfboln^jn
't
met
ber
blucbt
ontnomen/
ben
bieben
/
tot
bat met abbijfe ban ben v0ouberneur <B^
beectienben en bijftienbcn <Dccemb2i& ^efolbaten
nerael/
ben<j5.2abeban|[pce|tei7
opöetDupgtc <©oo?nibberliepentmebe/ enfalbeer- Ijare |l5aie|tept anbere fonbe Wfm nptbennaemban
neojbonneert / op
benïjen in be omleggenbe tfebcn ban (Cielen 2Cerm
be berbenrte ban tuc fcDcpen en ingclaben goeberen / of
goue*
Uem.
©Miftcan» ^en acïjtienbcn december sijnber binnen öpt- be etlimatiebanbien/ cnbobcnfcieoparbütaieflïaf'
AffSln cefÖt omtrent 400. €ngelfe folbatcngebomcn/ bie fe tegen be fcöipperflf en [)are reber^/ met toelbcr^
Rnnen
nran& en f«ft toaren/ en toerben geb2acöt in ^inte boo2toeten of confent 'tfelbefouöe monen gefdjieben.
i «ptccrjjt pieterg berbc/ en baer |ïo2benber bele af/ berfcïjep; fjtcm/bat gene fcljepenfonben mogen baren naCa=
1 «enaeiio* jjen b02aer$ baelbcn ecnige branben upt be feerbe / en li$/ Rottaen/ Mnw/ 2502beanr/ itoebcüe/ en
anbere ^aben^ ban ©^annrijn/ ban metgoebebenmn'
beftclbefe
baer gemab
/ anbc;
re
b02fcerenin bupfeu
b^ocljtenen inlieten
be berbe
fpijö enboen
b?anb
/ en nifTcenpafpoo2t ban beSGbmtraliteptbanlollanbof
gelanb/ ticbp be <8enerale Staten baer toe foiiben
beben tjcnlieben bele gerief en bantrepbinge.
3^en tb)inticljtten^obemb2iö $tjn beg$ioninn0 fok toetbengeaut02ifeert/ en onber fnffifante cautie boo?
baten iipt be fchanfcgenaemt|Boninena©aert/ een be toaerbe ban be feïjepen en gocberen / bat fp nergenss
miile ban ^©ebenter / berlopen / en bebben bepbe bare anbere ban in ©2anbrijft fouben ïjebben bntlaben/
jacbten ber bjant/ be b02geren ban ^cbenter berflaenfp geïjouben
to02ben
t'ftaerberbantoeberbomfie
ober tebanb2engen
beDoo2lpbe
certificatie
be banenen
öe bat be fcïjanfe lebig toaev ïjebbenfeterftontboen bjaer
of plaetfen baer fp fonben ontlaben toefen. <Dat boo2tö
. ffecDtcnenterneberbJerpen»
^en bijftienöen ^obemb2tö Dabben be Staten be fcljepen hk alö boe gelaben tnaren / fonben to02bcti
<0enerael feïtere IKiffibe ontfangen ban ben %ere onrtaben/ gebifiteertenfcberpelijbonberfocöt/ of fp
<02abe ban ïpcefter/ gebateert npt Det ^of ban €n- niet 3ijn gelaben of gemunt op^pangienofPo2tu^
gelanb ban ben b2ieentb3inticöften €>ctob2ijS 1585. gael/ of 00b anbere €planben onber 't gebïeb ban ben
lupbenbcal^boïcDt:
I Itoninb ban ^pangien/ al 't toelb boo2abb!j9 ban
toegen bic ban ï^ollanb fonbe toerben ingeb20cïjtin
be bergaberinge ban bc peeren Staten 03eherad/
erts
inget'uwa
myfonderl
Ikbevinde
Heeren.
Yn
IV/f
h..ft
_
ban ben IVl verplicht, en ook aen uwe gedeputeerde, om de op bat 't $laccact of tnterbictie eertlöaerböbaerop
<B}aMt continuatie en volherdingevanuwe goede vruntfchap moebt toerben gemaeht en gepublicecrt / bocb bat be
kanHpre* totmywaerts, en tot haer van wegen het goet rapport fcljepen toefenbe in^pangiengearreflecrt/ baeron^
iber niet fouben toefen begrepen / en nebben oecoininte
!fetattn * c'at^e tot nare wederkomfte van my gedaen hebben , en teert bc leeren gioo.öHaenin/ cniBecftcriPrancops
Ccnerael. totbeyde, om het goed gevoelen 't welk
gylieden van
my hebt, desikufondereyndebedanke, enniettegen- .ïBaclfon / ont \jc($ refolutie ban W ban ^ollanb in be
ftaende dat defe gunfte veel eer voortkomt van uwe <0enerale Staten in te béngen / be toelfte rappojteergoede genegentheyt tot my , als uy t eenige verdienden ben bat bp be Staten v0cncraelfulbömebctoa0 ber (Foi. 76.j
van mijnent wegen, fo fal ikmy niettemin , naeralle flaen en gerefolbeert / ban ijk ban 2£mfterbam bermijn vermogen gebruykentot verlichtinge van dit ar- blaerbcnljen tot befengeenfintf te binben gelait/ berme volk, uwen dienfte en den welftant defer Neder- focDten baerom rappo2t en coppe om be felbe oen \w
landen, met fuiken luft, naerftigheid en yver, als of ren principalen in aller biligentie ober tefenben/ten
binnen den Rijke van Engeland ware, en tendienfte epnbe be felbe baer op mocbtenrefolbercn/ en baervan de Koninginne mijne genadichfte vrouwe , welke lupber rcfolutien terflont aen be Staten ober feuben.
my tot uwehulpe isfendende, en my bevolen heeft,
<©ie ban beï|anfe-ftab ban hamburg/ bcrdaenbe©Je*an
om den dienft defer landen te nemen in fonderlinge rebc koninginne
€ngelanbmetbcbereeem'gbe^armi]0^
l^ebcrlanben
toaö ban
geacco2beert/
^z felbe met ÖaceïSSScommandatie vanharent wegen, en voor de refte my bat
bulpe
tegen
ben
^oninb
ban
^pangien
te affifte^ nfngtm»
verfekerende datgymynauwe gewoonlijke liefde lult
berichten , helpenen ailifteren om mijne onvermogent- ren/ berftaenbe 00b bat önre HBaicjtcpt onber ben*,a,l<en9erheid in defe uwe affairen en faken : en alfo ik hope nu ïtibber f ranfopi? <©2aeb een bloot ter ^ee toiloe \m^ SJ*F
in korten tijde derwaerts te komen om breder met u lie- fenben/ berfogten aen bare fiaajefrept bp Ï)areb2.e b?Ptc»8«
den van óeCe faken te communiceren , fo fal ik defen een ben ban ben eencnttointigflcn ^cptcmbriö 1585. bat= «n "a
eynde maken , mijn feer affedueufelijk en hertelijk re- men bare fcljepen bie in be ïtijben ban ^pangien &?m4
n
com anderende iuwe
goede gratiën, gelijk ik eeuwig en $02tugael foubett repfen / bipigïjeib fbube ounwenfche en bidde.
nen/ op batfe boo2 be bloot ban bare tfDafefïcptiirt
Mijn Heeren , dat God u wil nemen ii> zijne heylige repfen en toeberbeeren niet berïjtnbert fouben too^
bewannt'c , en n verlenen alfulken voorfnoet in uwe fa1 1 1. Deel. i ï. Stuk.

ben.

«5

Het twintichfte Boek ,

ïCÖCIï. >Vy twijfelen niet ot ten is toe
^ ,lc0ücn fle[j
be *
öeöan
' -rekomen , wat iaed van tweedracht tuiiunm.iQ.iP
MCtifln4£n
gelanö. 'EoTen d&en Konink van Spangienonlanks isopgeaer;
konnen wy me t geSwat
noech
&- daeruyt navolgen wil,
zijn fal, fo hebpeys
cfatter
raden. Ift fake
i
voo
bondget
nie
wy
onfeoude
ben
u lieden
r ift fake datter oorlog zijn
dat het met
f b fullen uwer E.wijfelijk verftaen,
dïenttotwelvaren ons Rijks, dat ?**£*%£
. voortWelkuü.na
koren en inftrumènten van oorlog ^d^ate
üen en tegen ons gewapent worden.
^ hovSorfichtigheid overdenkende
a"e gëwoSnlijke fullen
tgene
begeren
ons
van
willen
niet
pen wydatfe
onfenftaet, maerm anfcèkken foude tot bederf van vyand
noch met koren,
dere waren, waer door den
ons geholpen
noch met wapenen van oorloge, tegen
wyu met
wort tot die plaetfe over te voeren , fullen
fchepen na gewoonverhinderen,maer uwe onderfaten
te feylen met alle
voorby
en
vertoeven
te toelaten te
voleu'nfte , op datfe haer voorgenomen reyfe mogentegen
den
na
breneen met welke onfe antwoorde
uwe
dat
wy
betrouwen
faken,
woordfeen ftaet onfer
E. ganfeheli jk te vreden fullen wefen, &c.

dadelijke ervarentheid fodanige proeve, die behoorde
de gehele fake te ftellen buy ten alle difputen en tegenftrijdinge der eygen baetfoekers.
Welke refolutie in de ftad en landen van Uytrecht fo
fcherpelijk achtervolcht werde , dat de inwoonders der
felver(haer armoede en nochtans efFeétuele opbrenginge haerder contributien niet tegenftaende)liever fien en
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lijden datmen den Koopluyden en uytvoerderen op 't
feyt bevonden aenftonts om hals brochte , dan dat tegens der Staten Generaels refolutie,tegen het fchrijvens
van de Majeftéy t van Engeland , en fonderlinge tegens
het gemeen befte yetwes gefchieden foude.
Dat fy nochtans dies niet tegenftaende, met grote bedroefFenifïè vernomen hadden , dat onlanks geleden uyt
de ftede van Amfterdam na Bremen en elders veel fchepen ,met menigte verfcheyden waren van fout , boter,
kafe, en anderfins uytgevoert waren , en daerenboven
dat het alderfwaerfte was , na ernftige onderfoekinge
genoechfaem verhoorden dat fulke uytvoer gefchiet
foude zijn tegens wille en dank , en in kleynachtingc
van de Generale Staten , van den Rade van State , van
hare refolutien en uytgedrukte bevelen , en noch meer
dat een Koopman van Amfterdam aldaer in de regeringewefende, fich niet foude noch gefchaemt noch vermijt hebben , den Rade van State aen te foeken , dat die
fpaet atö be ^anfc-ftcöen baec opmetfdjenen te van Amfterdam voor een geringen tijd etlijke geladen
ambten/ maer De fconinn ban ,§pangien alle toeboec fchepen uyt te voeren toegelaten mochte worden , niet
logetoe- fonder merkelijke fufpitie , ja bedekte belijdinge dat hy
ban 60201/ bufecupt en alle antomrietoanooiijare
bloot of de zijne part, deel, of intereft daer in hadden. En fo
onbec
eti
boerben/ jtjttöer betfeïjepben fcljep
van den Rade van State genoechfaem infiende d'ongcballen in ben jace 1589» të toelfee aüe p?n£ge; die
behoorlijkheid , van fuiken onbefchaemden verfoek,
gegebenonp ftrijdende niet alleen tegen de voorfz refolutie : maer
touftuptauntöba
in ü&abeHB
een #laccaet
©iatca«
gcbo^en
hen name ëbanookömïjoog
bP 1» n%aeint
bacu
tot excefl ive bate van fommige particulieren , buy»ac« op a1(Tiu / m. en ben föabe ban ^State: toaet mebe ook
ten allen anderen den voorfz Koopman afwefen op de.
Staten Generael , dat hy doen met noch meerder onbegaeltoerbo
öen tour. men/ ©omigael/ en alle anbcce«£planbcnenplact; fchaemtheid de felve in haer autoriteyt gehelijk verfen onbet be gcbootfaemïjeib bes fooninna ban
acht, verkleynten vernieticht hadde, vragende wie datkpanflfón toefenbe/ gegeben in v <©?abenöage op
fe waren ? wat fy vermochten in refolutie gebieden of
©ie atl)t ben negenenttointiglten $obemb?io; 1585.
verbieden. Ten laetften na dat hy van den Rade van
tmv
ben
bat
ïjoe
gacn
State niet anders verkrijgen konde > en nochtans niet
p
boo?b
sp ban ïjiec niet
et
pbenb
loplu
o?gec
acDtO
t»e
1585»
bJiö
SSSpöen ben ^obcmcbt met teieben ban ctebentte bp bate acte wilde den Generale Staten fo veel kennen , om fulksaen
bet (fabt ftaï, Hwtce
hen te verfoeken,hy eyndelijk in defe propooften (oude
SS?„t8t onberienent atë namentlp/ C ban Cuplenbozg/ uytgeborften zijn,dat nochtans de fchepen fouden heen
^atnatti varen daer quame af dat het wilde , als ook met der daed
CaeöbanSeeubJen/
m/ imfen/
ecee
iet©
Sè>n
SSn
ff3
toan ffi&
^iCom
^ntom
©eltïj
bft
ban
ssjaco
iaa<
be
•en
gebeurt wefen.
ctf3
gefon* foude
öi totm (en / wans$ 25ogaert / en 3©illem ^oena
Dat de voorfz Capiteynen dele fake wel te recht hadden overwegen en vergeleken met de humeuren der
»et atnsc« nenüofcl) / ©intern ©tncentf3/ %amtaerf)t en <&m tt geender, die allenthalven fo binnen Antwerpen als heruentoa?. gan ^ompfelaec in ben ^age/ omfïcö teabtecffe* waertsover gefocht en gearbeyt hadden , dekaertetot
renaen be gebepiueecbe bes ©ojtfenbomg «föelrecn den gemenen ondergank te onderfteken , gemerkt de
tn be becgabe^ felve niet anders hadden geföcht,noch als noch fochten,
n / albact toefenbe
<£racf fdjap ^utptjc
bet felbet
Ijulpe
booj
om
/
Staten
e
general
rinnc bet
dan d'autoriteyt van de Staten Generael onder de voet
tebëb02beten/ bat met ben eecflenbiebanbenïlabe te brengen, en hare vergaderinge te niet te doen , want
Staten
ban &tate ïjaet fouben laten binben bp benftaren
laft d'autoriteyt verdrukt zijnde, en daer na vervolgens
n
0efante
<8enerael/ acngefien be boo2f3<
hare vergaderingen te niet gebrocht , was den band onftfet anöers ban in be bpeenfeomtfeenbergabermge
fer gemeenfehap en eenigheyt , en met een onfe kracht
ban bicn fouben mogen openen, €oegelaten 3ijnbe/ en fterkte gebroken , elke provintien alleen by zijn felnabatïjatelmebenban ctebentiefoube gelefenenöcn
ban ven blijvende, 't welk 't hoochfte is dat onfe vyanden
toegelaten 3ünbe tefpjeben/ ïjebbenboojmonbe boen
dagelijks verhoopten en wenfehten.
ben felbcn jBeetfet %ntijK ^gileuiS be felbe
In fulker manieren van te vragen wat van de Generaaenbienen.
le Staten is ? wat fy refolveren , gebieden of verbieden
konnen
? rechts of fy niets waren , en anders niet dan
DAt de Capiteynen der ftad Uytrecht met groot
welbehagen verftaen hadden hoe dat de Heeren tot een cijfer dienden , was te befpottên d'autoriteyt
Generale Staten met goeden ernftgerefol veert waren, van den Rade van State die fy geftelt en gecommitteert
hadden, was voor niet te achten al watmen met de Koook volgens de begeerte van de Koninginne van Engeninginne van Engeland gehandelt hadde , en in fomma
land, niet te gedogen dat eenigeproviande (veel min
van amonitie van oorloge) uy t i\q(c landen uytgevoert onfe vereenigde Provintien uyt de regeringe in d'uy terfouden worden ter plaetfen daer den vyand de felve, het fte confufie te brengen : dat is met eenen woord de felwaer te water ofte lande foude weten te bekomen, wel
ve gehelijk en puurlijk den vyand te willen overleveren, waer mede fy de Majeftéy t, 't heerlijk wefen der
en rijpelijk ingelien zijnde, of fchoondepaflagieniet
aller wegen fo wel foude konnen befloten worden, daer felver fochten uyt te royen,en over fulks moften gehouden worden, als, reiprimi capitis lafa publicaMajejlatir,
weide nu en dan wel etwes fteels gewijfe uytgebrocht,
Dat
de Capiteynen ook wel konden bedenken dat tot
dat nochtans den vyand 't felve niet konde helpen,tot de
lijftochte van fo veel grote fteden , en befonder des me- een grote gewichtige veranderinge een grote autorimcïn
teyt van node was , de welke men te bekomen plach of
'i vnldigen Krijchfvolk,'t welk hy tegens onfe macht
door
liefde der gemeynten , fpruytende uyt fonderlinge
foude moeten onderhouden, gelijk airede blijken mochte , hoe grote dierte van de nootwendigfte eetwaren weldaden en goede opinie; of door gelukkig avontuer
(boven het fober gewas) airede niet alleen onder den van een groot geweldig feyt. Wat door het eerfte binnen Antwerpen gefchiet was, daerafwarenbeydede
vyanden : maer ook in de omleggende landfehappen gekomen was , door dien onfe rivieren en paflagien geflo memorie en wonde nocb verfch ; en wat uy t die avonten waren geweeft voor een wevnigrijds,wefende defe tuur; van een geweldig feyt vermetelijk aengegrepen
I
tegens
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tegens de hoochfte autoriteyt van onfe vereenichde
Provintien, en ftoutelijk volbracht foude te verwachten
ftaen, dat hadden de Capiteynen met den anderen ge noechfaem overwogen. Wel indachtig zijnde dat de
felve Koopman > recht voor de beklagelijke dood van
mijn Heere de Prince van Orangien Hoochlof. memorie ,den Generalen Staten in gelijker voegen ongeftraft
verachtet hadde. Waer door verftout zijnde, hy nu defelve niet alleen met woorden veracht , maer ook met
der daet befpot hadde , en morgen of overmorgen noch
wel een groter feyt na dele wel gelukte proeve foude
mogen aenrichten.
Om welke fo wel van zijne , als van wegen alle andere die daer op mochten t'feylgaen, indefepericulofe
tijden te voorkomen, in welke ons geen dinkfofeer
was als autoriteyt, en geen fake fo feer hinderlijk als
quetiinge der felver. Infonderheyt daermen vaft weet
dat de Prince van Parma fich genoeg verfekert hadde
gehouden van Holland en Zeland : Welke verfekertfoeid hy niet hadde konnen nemen uyt perfonen van
kleynen aenfien en geringe vermogen, noch ook uyt den

genen die d'autoriteyt van de Generale Staten niet fouden dorven roeren of aentaften. Niet ongemerkt dat
den geldgierigen en eygen baetfoekeren alle ding veyl
zijn: Ja God felver, koften fy hem leveren. Sowaftdat
de voorfz Capiteynen, defe hare Gefanten uyt ganfeher
affectie tot het gemey n welvaren , in defe voorgevallen
nood ylens hadden afgeveerdicht , om te betonen hoe
leeten verdrietig haer fy geweeft fulks te verftaen , en
dat fy haers geringen vermogens haren ootmoedigen
dienft den Heeren Generale Staten aenbieden , met de
middelen van alle de vrome ihgefetenen der ftad en lanUy trecht
, met vermochten
ook alle 't gene
aenHeeren
de nabuureden van
landen
en fteden
, om fyden
Generale Staten en hare gecommitteerde , die van den
Rade van State haer autoriteyt te helpen ftijven en
ftant houden,ten uyterften toe. Gelijk de fèlve ook verol.?70
hopen aen de principale fteden desGraeffchaps van Holland te wege te brengen, dat by haer van gelijken foude
gedacn worden, datfe fodanigen periculofen geeft , credijt noch gehoor fouden geven : maer dat in fuiken fatetbec ken gehandelt foude worden na behoren. Verfoeken«& Dan be de dat op ftaende voet en fonder eenig vertrek gefchikt
|?o»Uh*> of ten minften gefchreven foude worden aen haer Majeftey t , op dat des Heeren Grave van Lycefters overim ban
IptKtijt. komfte, de welke den landen meer als nodig , niet langer werde wy tgeftelt, dat ook de Heeren Generale Staten believe de refolutievanophoudingederLicenten,
onverbrekelijk te doen achtervolgen.
De felve Capiteynen fich fterk makende , fo veel in
haer was, en fich der maten verfekert houdende van het
goetdevoir harer Overigheid , dat in de ftad, fteden j en
landen van Uytrecht contrarie van dien niet fal gedoocht, maer datelijk op 't feyt met der dood geftraft
worden % het welke fy ook den fteden van Holland met
aller ernft te kennen geven, vermanen en als mede de
vereenigde in aller vrientfehap bidden fouden. Waer
toe fy voor allen anderen bewogen en gedrongen worden om 't verbond der Provintien in hare ftad eerft aengevangen ('t welk in regart eeniger fteden wel gequetft
was , maer in aenfien der Provintien noch beftont) niet
alleen van fchade te behoeden , maer ook weder in zijn
vorige kracht brengen. Hopende den Heeren Staten
Generael en Rade van Staten eer lange te betonen hoe
aengenaem defe Legaetfchap die van GelderlandjOver-

Dpöc peeren Staten 43encraeï/ ïïa&en bankte/
al0 Dp öe Staten ban ï^oHanö / nochtans i*i na beüDe^
catte goeö gcböntjen bannen om ti? ricïc^er-vöeiö öcss
tnb.0 en anbetftnttf &e felbe Capitepnoi een goeöe ant*
tooojde geben fou&e. <8p bat aile oneentafjdfi in Zkn
tijb/ foude mogen opljouoen en geen bojöes; moesten
gemaeht toecöen/ toant men meende men moft de
boö?f3€apitepnen of ï^opltipden toat te gemoed &o«
men: obec fulRg iö fjen daet na defe nabolgenbe acte
doo? antbioojde en refolutie gegebem
MYn Heeren de Generale Staten en die van den Ra- SJntta co?*
de van State der vereenigde Nederlandfe Pr ovin-1"0^^*
tien , gefien het gefchrifte aen hen geprefenteerr b*y fynö-u^p
Meefter Henrijk Agileo, Doctor in den Rechten , Vin- hare bei*
cent Vincentfz, Lambrecht en Gerrit van Dompfelaer , wzme*
vermogens en uyt krachte der brieven van credentie
*
hen gegeven by de BorgerHopluyden der ftad van Uytrecht den 29. Odtobris , ftilo veteri leftleden. Bedanken
den Remonftranten van den goeden y ver en genegentheid die fy zijn betonende tot de gemene welvaert en
confervatie van den lande , verfoekende dat fy daer in
willen continueren in alle getrouwigheid en modeftie,
alfmen henlieden betrout en goede onderfaten toebehoort. En hoewel na behoorlijke ordre die voorfz Remonftranten haer vertoog wel hadden behoren t'addrefleren aen haren Magiftraet of aen de Heeren Staten
'slandsvan Uytrecht, om door haerluyder interceffie
defe fake te dirigeren na behoren. So verklaren nochtans de voorfz Heren Staten Generael en Raden het
voorfz vertoog in 't goede te nemen,en overfulks airede
daer op alfulke ordre geftelt te hebben , en noch te fullen ftellenjdat een yegelijkdaer van fal hebben alleri behoorlijk genoegen en contentement : Aldus gedaen en
gerefolveert in de vergaderinge van de voornoemde
Staten in 's Gravenhage den 1 5 . Novembris 1585. Barkenroe Vc lager ftont, ter ordonnantie van de voornoemde Heeren Staten Generael en Raden van Staten,
ondertekent Ckr. Huygens, C. *jlerffens.

jfêaetdie ban SUmftecdamnonben dit alfo niet ten
goeden becflaen/ alfo öet Den of ten minften eenige
ban nen in be regecinge 3tjnüe aenginft / en fo groffe*
lijn befcïjulbtcljt toett/ toaerom fp aen ben |Bag>
ttcaet dec flab ban aptr:ecljtgefcÖ?ebenöebDendefeit
naboigendeimifftbe.
edele Crntfefle / Cetfamc/ 3©rjfe/ feec boo?fienige
Zeeven/ en toaecde b?unden en bondgenoten*
WY

hebben uwe E. niet konnen nalaten t'adverte- jjfêjjTfoe
ren,dat wy zijn onderrecht hoe dat eenige by u E. ban ae

burger Hopluyden afgeveerdicht (daer onder eenen ilKatu*
Henricus Agileus foude zijn geweeft) een verleden fon- ainfiec*'1
dag in defe vergaderinge van Staten Generael zijn ge- öam aen öe
compareert , aldaer overleverende nevens hare brieven iifëarji*
van credentie (by uwe E. burger Hopluyden ondëïte- M^É!!h?
kent) feker gefchrifte , onder andere breet vermeldende
van een Koopman van Amfterdam , die met fommige
andere van Amfterdam hen fouden hebben laten vinden
in den Raed van State,en aldaer verfochten geinfifteert
op de uytvoeringe van fekere goederen , met woorden
en propooften, zijnde tot nadeel van de generale Staten, fulks dat fyluyden fouden zijn ReiUJk Majejlatix,
of diergelijke woorden in fubftantie , en alhoewel daer
en wy verfeYfTeUen anderen 'Provintien fal geweeft zijn. En fo niemand in 't voorfz fchriftgenomineert,
kert zijn dat gene Koopluy den deler ftad in den Raed
men noch meer verftont dat grote menichte van Pafnoch te het voorfz verfoek
pbe»
ft£tjuibigcn poorten worden gegeven op Antwerpen , om over en van State zijn gecompareert,
weer te reyfen , waer door den landen groot hinder van hebben gedaen, dandatopdenachtiendenSeprembris
verleden een van onfe medebroederen en regerende
J#ene toan heymelijke correfpondentien en praófcijken, conform de
£tme %U belofte des Heere van SinteAldegonde gefchieden kon- Burgemeefter,met noch vier uyt den fefendertig Raden
toflonöe. de,enontwijfelijk gefchiede, waer door ook die ver- of Vroedfchap, met den Secretaris defer ftede door ons
hinderinge van den toevoer feer moft gebroken wor- ernftelijk fpeciael fchrijven aen hen gedaen in denRaed
den, baden de voorfz Capiteynen feer dienftelijk dat fo- van Staten, ter prefentievan zijne G. Grave Maurits,
danige pafpoorten en onderlinge communicatie afge- met noch vier van den fel ven Raed inden Hage gecomdaen , en voortaen niet meer geleden mochten worden,
pare rt en
, aldaer niet als Koopluyden of particuliere
en na datfe defe haer propofitie en verfoekby monde perfonen , maer als Burgemeefteren en Gedeputeerden
hadden gedaen, hebben 't felve daer naby gefchrifte van defe ftad auditie hebbeu verfocht en gehad, en door
overgegeven , en daer op feer inftantelijk antwoorde en onfen fpecialen laft verfocht en geinfifteert , niet op de
uytvoeringe van fekere goederen, nemaer op de arrefolutie verfocht.

ge
f0 biel Idöetiinge , of ten minften furcheanttó en ophoudinvan
bjel feec b?eemt genomen/
legatieII.inett
^efe
3Ü t* U 3
k.
Stu
III. Deel.

H\

Het twintichfte Boek ,
i fekere interdidie op den name van fijne Genade ,
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gedae
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defer
fteren binnen
fo die van gene andere Convoymeefters noch in ZuytHolland, op deMafe, noch in Noort-Holland , dan
alleenlijk binnen dek ftad was gedaen , en dat daer door
eengehele ftilleftand van de traifike alleen indefeftad
gefchiede , niet (onder grote alteratie die daer uy t foude
hebben verrefen. So hebben de voorfz onfen medebroeder en andere Gedeputeerde defer ftede door onfen laft by iijne Genade , en Rade van Staten ernftelijk verfocht en geinfifteert , dat die mocht worden afgedaen, gelijk ook na weygeringe van eenige van den Rade van State by fijne Genade verby den
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politie defer ftad te bemoeyen gelijk wy ook aen
den Staten generael (als uwe E. by het dubbelt nevens
defen gaende believen fal te vernemen) zijn fchrijvende,
te meer overmits de alliantie, grote vrientfehap en
correfpondentie die tuffchen uwe E. en dek ftad
van ouden tijden is onderhouden geweeft, en noch
wert, tot welken eynde ook een jaerlijkfe byeenkomfte onder ons weit gehouden, om in tijds alle occafie tot eenich misverftand wech te nemen,
dan alfo wy aen de gunfte en vrientfehap als noch
niet twijfelen , nemaer vermoeden dat uwe E. borger-hopluyden door liftige en behendige indudie of
fubornatie van eenige defer ftads afgunftigen zijn
tot het prefenteren van 't voorfchreven fchrift beweecht. So hebben wy uyt goede nabuerfchap niet
konnen onderlaten uwe E. hier van te verwittigen.
Verfoekende dat uwe E. hen hier van believe te informeren, en ons van de gelegentheid adverteren.
E. burger-hopluyden vriendlijk vermanende,
Uwe
dat fy door eenige (die niet als oneenigheid tuflchen
landen en fteden foeken te verwekken) hen niet fo
laten bewegen , om hare naburen en getrouwe welgunftige bondgenoten met fchriften onder een onbekende name te befchuldigen , of hen met defes ftads
afFairen te bemoeyen , gelijk wy of die onfen de
policie en faken van uwe E- ftad, of yemand anders buyten onfe jurifdidie in 't minfte niet aennemen , dan een yeder iijne gerechtigheid en liberteyt
(aen dewelke alle Magiftraten refpedivelijk by eede
zijn verplicht , en wy de wapenen voeren) vry behoort te ftaen tegens eenen yegelijken , en op fulke
wijfe als hy fal willen verantwoorden te defenderen ,
byfonder by een fake daer de gehele welvaert van
een ftad en land en grote alteratie (als defe voorfchreven) uytftont te verwachten. Hier mede Edele
Erntfefte , Eerfame , Wijfe , Voorfienige Heeren bevelen wy uwe E. den Almogenden Heere , gefchreven
defen 13. Novembris 1585. ftijlo novo, onder ftont
uwe E. goetwillige vrienden , Borgemeefteren en Raden der ftad Amftelredamme , en was ondertekent
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dentie fekere gefchrifc fouden hebben overgelevert >
onder anderen breet vermeldende dat een koopman van
Amfterdam , met fommige andere van Amfterdam hen
fouden hebben laten vinden in den Rade van State , en
aldaer verfocht en geinfifteert op de uytvoeringe van
fekere goederen, met woorden en propooften zijnde fFol.
78.)
tot nadeel van de Generale Staten, infererendedatfylieden fouden zijn Rei l<*f<t Majejlatii of diergelijke
woorden in fubftantie , hebben wy uwe M. E. wel willen adverteren, dat alfo verfcheyden grote fwarigheden gerefen waren uyt het Generael verbod in fekere
ade van den achtentwintichften Augufti leftleden , fonder eenige voorgaendebefchrijvinge of communicatie
met den Provintien, immers niet met den Staten van
Holland doen ter tijd ftaets -ge wijfe vergadert en in den
Hage tegenwoordig zijnde, by eenige gedeputeerden
gepaffeert en den fteden , Convoymeefters en Oorlogfchepen voor arreft geinfinueert en bevolen na te komen inhoudende
,
dat fy gene goeden (eetwaren wefende) gedogen fouden uyt de Landen gevoert te worden ,
onder wat pretext het fy , en tot wat quartieren en oorden d'felve foude mogen zijngedeftineert, daer door
niet alleenlijk alle commercien op Ooftèn , met de Koninkrijken van Polen , Denemarken , Sweden en Óofterfe fteden verboden : maer ook den ganfehen ftilftant van de middelen en contributien van Holland (die
als uwe M.E. weten met de twee derdendelen van alle
de laften onder de contribuerende Provintien befwaert
zijn) door 't ophouden van den harink , vifch,
en boter , die de eenige mijnen zijn , daer
landen hen onthouden tegen alfo geweldigen
nen vyand, als isdeKoninkvanSpangien,

fout, kaes
door defe
algemeyneffensde

convoyen, wefende d'enich onderhout van de oorlogfchepen , en wat daer aen kleeft. De Staten van Holland den feften Septembris voorfz ftaetfgewijfe vergadert zijnde , en overwogen hebbende over d'eene zijde , .
den groten nood vertoont by den Heeren van den Rade van State , en d'onvermogentheid of difficulteyt van
promptelijk by de Provintien daer op te vei fien , na dat
de nootdruft vereyfcht, dat ook Holland gefchapen
was in de uyterfte verloop te vallen, indien 't voorfz
verbod ftand grijpende , continueerde , hebben de Staten van Holland in confideratie van 't gene voorfz is ,
en dat de voorfz ade verftaen worde 't verfoek van fijne Excellentie en Rade van State van geen toevoer tot
den vyand te doen van koren, fonder licent, verre
te buyten te gaen, den achtften Septembris gerefolveert, datmen op Bremen , en andere fteden opwaerts
na Ooften fouden laten vei konvoyen en voeren alle wa*
ren en goederen , uytgefondert alderhande granen,
boter en kafe, mits ftellende fuffifante cautie, dat
den harink en 't fout , den vyand niet foude worden toegevoert. Dan niet te min voorts de voorfz ade
van den achtentwintichften Augufti foude worden nagekomen ter tijd anders daer in worde verfien. En alfo daer mede den voorfz vertoonden nood niet was
geholpen ; maer extraordinaerlijk fekere merkelijke fomme gelds van vier hondert of meer duyfenden
guldens moften worden gevonden, en promptelijk
opgebracht , fo men niet eenige fteden , ja Provintien wilde feer korts fien verhelen , daer toe de Heeren van den Rade van Staten felve voor expediënt
hadden voorgeflagen , datmen fekere quantiteyt fouts
den Rijn opwaerts , en eenig laken op Antwerpen loude laten palieren , om fekere fware licenten daer op
te ftellen: Sijn de voorfz Staten van Holland daer op
W. PIETERSZ.
mitfgaders op fekere lijfte te concipiëren , wat vordere goederen den vyand minft oorbaerlijk zijnde, men
<©e U&ffibe aen be peeren Staten Oeneraelöaec den Rijn opwaerts onder licent foude mogen laten voeban muntte nemaefet toert in öeboo^natfiftbe/ Deören j tot 'er concurrentie van de voorfz nodige extraorJen top ïjiei bn aeboecln / om bat tre fane te octec fou^ dinarife fomme , befchreven tegens den 27. Septembris voorfchreven daer toe van defer ftede wegen zijn
be monen bertfaen toetten/ en toa£ iupöenbe m
bolcïjt»
gecommitteert , en in den Hage ten beftemden dage verfchenen , een van onfen medebroederen regeMogende
Edele , Erentfefte , Hoochgeleerde ,
rende Borgemeefter , en vier uyt den Rade en Vroetlietjan
Voorfienige, Difcrete Heeren.
fchap defer ftad , en alhoewel gene veranderinge
fïciftban
behoorde gedaen te worden , in de voorfz refolutie
&am aeit A Lf°xTy Yerftaen dat een fondageleftleden voor u- van de Staten van Holland, tot der felver Staten by
X\we M. E. gecompareert zijn eenige perfonen van
en andere refolutie , immers niet in't parrytreent , met: brieven van credentie van de Borger- eenkomfte,
ticulier tegens defe ftad, fonder ons daer op te horen. So
©Scf. Capiteynen der fel ver ftad , dewelkeVnder'defeïvecre heeft 'et nochtans fijne Excelh, en eenige van de Heeren
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De Erentfeften , Manhaften , en feer Difcreteri,
ren van den Rade van State op de particuliere fuggeftie , en aenhouden van de Peniionaris van Dordrecht , Hopluyden der borgerye binnen Amfterdam.
belieft , den drieentwintichften der voorfz maend , ons ,
Ons is op huyden gecommunieeert u 1. fchrijvens van
den onfen ongehoort, te fchrijven en abfolntelijk te
den
1 3 . defes ftilo novo,
ordonneren aen de Convoy-meefteren alhier , dat fy
voortaen gene goederen , eetwaren wefende , daer onder comprehenderende harink en fout, uyt Amfterdam VOor goede ahtwoörde willen wy u voorfekeren <ê£[)?fjbert
(oude laten palieren , onder wat dekfel of tot wat lan dat wy niet door eenige particuliere oprtokin-t,an^bo^
den , fteden en vlekken defelve foude mogen gedefti- ge, afFe&ie, noch pafTie, veel min dan door ongun-fupj^f*
neert wefen , waer op wederom alhier gerefen zijn- (te tegens uwe ftad onfe Gefanten na den Hage heb- ban 8p«
de verfcheyden fwarigheden , en bevindende dat het ben afgeveerdicht : maer contrarie van dien uyt eenen W& *$,
felve diredtelijk prejudiceerde de aenftaende verga- goeden y ver tot het gemeyne befte , om den Heeren jjnjjjj'**
deringe van de Staten van Holland , boven de contra- Generale Staten te betonen onfe ganfch onderdanige 9Cmjtec*
rieteyt van de voorgaende refolutie , van den achtften affeótie tot het voltrekken harer refolutien , en hant- öanu
der felver maend : So hebben wy aen onfe voorfz mede- 1houdinge harer autoriteyt, tegens den genen die de
broederen, en andere defer ftads gedeputeerden ernfte- felve willen kleyn achten en vragen wie fy zijn, wat
lijk gefchreven , dat fylieden by fijne Excellentie en vermochten in refolveren , gebieden of verbieden,
Rade van State , tot dienfte van den lande , en om alle waer toe ons bewogen hebben vele verfcheyden redefware inconvenienten te voren te komen , fouden vernen en confideratien. Eerftelijk, de vermetenthéid der
foeken en infifteren : niet dat toegelaten foude worden gener die fulks den Heeren Raden van Staten hebben
eenige Waren uyt de landen te voeren , als wy verftaen derven vragen. Ten tweeden, de confequentie van defe
door d'autoriteyt
de Génein 't voorfz gefchrifte geprefupponeert te worden , kleynachtinge,
rale Staten , onfedewijl
vereenichde
Provintienvan, fteden
en
maer dat met de voorfz interdi&ie foude worden gefurleden
by
den
anderen
in
een
verbond
gehouden
worden,
cheert en opgehouden , ter tijd toe de Staten van Holland daer op gehoort zijnde anders mochte worden ge- de handelinge van Engeland begonft, beleyt, en in
het werk gebrocht is , en voorts de gemeyne regerefolveert,
ali'o
die
dachvaert
daer
toe
fpeciali
jken
dienringe tot onfer aller befchermenifle tegens den vyde, en men bevonde niewers in ganfch Holland , het
voorfz abfoluyt verbod gedaen te zijn , als alleenlijk ancf gevoert en geftuert wort , der maten dat wie defelve autoriteyt met fodanige kleynachtinge en voornebinnen deferftad, daer door de traffijke alhier met pericul van alteratie alleen en niewers elders benomen
men foude komen te quetfen , ontwijfelijkmoet geacht
was, want wy ook verfekert zijn uyt de refolutie werden , Reusprimi capitis lu 'fa public* Majejiatü. Ten
by uwe M. E. te dier tijd , en eenige dagen daer te derden,heeft ons bewogen de algemeyne ftem der ingevoren genomen , dat defelve MiiTïve noyt by uwe M. fetenen van defe geünieerde Provintien , te achten als
E. (foeeneuyt den voorfz Rade fuftineerde) wasge- Godes ftem , om de paflagien aller wegen te fluyten ,
arrefteert. En want fulks , en wat daer toe dienen en alle uytvoer ter plaetfen , daer de vy and eenige onfe
mochte, niet alleenlijk onfe voorfz mede broeder, en eetwaren bekomen mochte , te verhinderen , achtende
andere gedeputeerde defer ftad » door onfen laft en te 't gene daer tegens gedaen wort, gedaen te zijn tot
recht gedaen , niet als by particuliere perlbnen , maer fterkinge der gener , die wy alle afbreuk fchuldich zijn
als gedeputeerden defer ftad , in welke qualiteyt fy ook te doen, fonder goed of bloed, veel min dan ons eyaudiëntie hebben gehad , en foude 't felve fonder gen profijt te verfchonen. Item , gedaen te zijn tot
merkelijke inconvenient , en defer ftads ondergank verachtinge der gemeyne refolutien , die wy , io lief
niet hebben konnen gediflimuleert worden, en wy ons de befchermenifle onfes Vaderlants , huysvrouwen
met den ganfchen Vroetfchap defer ftad overbodich en kinderen is, behoren alles onfes vermogens te ftijzijn te verantwoorden. Soisonsernftelijkverfbekaen ven , gedaen te zijn tot nadeel onfer en aller andere
uwe M. E. dat d'felve believe ons te laten volgen copye fteden, borgeren en ingefetenen die defelve refolutien en verboden van uytvoeren , ja op lijfftraffè bevan 't voorfz gefchrift, by den voorfz gedeputeergeren achtervolcht te hebben. Eyndelijk gedaen te zijn
den van den borger Capiteynen van Uytrechtinuwe
M. E. vergaderinge overgelevert , met de copye van de tot fcheuringe des gemeynen verbonds , befonder tufcredentie en namen van de gene diefe ondertekent heb- fchen die van Holland en Zeland , gelijk die van Zeland
ben , op dat by ons vorder daer in fulks mach worden daer af genoech in hare brieven van den achtften degeprocedeert , als wy fullen vinden te behoren : Al- fes aen de Heeren Generale Staten ontdekt hebben , in
fo wy niet verftaen dat yemant , vele min eenige parti- defelve hare brieven niet verfwijgende de onverdrageculiere hopluyden van andere fteden en Provintien , lijke gierigheid en monopolien van gene grofliers omhen met de fake van ons of andere fteden van Holland
trent uwen quartiere verkerende. Welk en meer anfullen hebben te bemoeyen , of ons eenen wet te ftellen
dere confideratien gevoecht by d'openbare en uytgehoe wy de gerechtigheid en liberteyt van de trafHke drukte meyninge der Koninginne van Engeland (dewelke wy immers in dit hare eerfte verfoek , wegen
en confequentelijk de gehele welvaert defer ftad , en
landen van Holland (aen dewelke wybyeede in 't ftuk harer goedertieren affectie t'onfwaerts niet behoren
van ons ampt verplicht zijn) fullen hebben voor te ftaen fo lichtelijk te rugge te ftellen,) verdunkt ons dat wy
of niet. En niet twijfelende of uwe M. E. fullen in faveur houdende de plaetfe in fulke eene ftad , in dewelke de
van de juftitie ons hier in accommoderen. Bidden God. vereeningeder Provintien fo heerlijk begonnen, en vro- (Fol. f§.j
Mogende , Edele , Erntfefte , Hooggeleerde , Voor- meiijk gecontinueert is , geen onreden hebben gehad,
fichtige, Difcrete Heeren , uwe M. E- te willen con- onfen onderdanigen dienft de Heeren Generale Staten
ferveren in voorfpoedige regeringe , gefchreven defen als onfe wettige Overigheid aen te bieden , tot hanthoudinge harer autoriteyt, tegens den genen dié hare:
i3.Novembris 1585. &c.
mogentheid fouden meynen te verachten > en daer door
3&e n&agiftraten bet tfab öpttecnt/ bc boojfj veroorfaken de fcheuringe der Provintien , fonderlinge
JBimbe m boojnocmbe coppe aen ben graten <{5ene* daer by die van Zeland , en met haer onfe ftad en Procaei ontfangen fjebbenbe / en befelbc vnpcüjH ge*
vintien, 'Furftendom
t
Gelre s en 't land van Over- Yftóftteert / Uebben niet goeb gebonben tjen in fcefe fel en ook alle menfehen , wien 't gerucht van defe
fanc te fteeftcn/ maet fepöcn Dat be b02rjec IjOpïntJ^ kleynachtinge ter ooren gekomen is , fich fo hoochlijk
ben/ W be fane fonbee neniieöen te communiceren verkort en verergert houden > wy gedragen ons tot hare
Ijabben begonnen ; baec op mocijten anttooozben/ brieven en tot het gene in de refolutie boeken vanden
't toeïn fplieöen aeanamen te boen / en ïjebben bienbol? Rade van State fal bevonden worden , om ons van nagenbe bact op getefetibeettinbefee nabolgenbe ma*
dere bewijfinge te ontlaften, maer des niet te min hebben
ons over fulks niet wey nig te beklagen , dat onfe
nieten / Ijcbbcnbc noebtanö befelbc boos 't fenoen goede wyintentie
, moey ten en arbeyt tot fo goeden eynde
be iBagtfTiaet gecommuniceect/ bctoelHC toeilontien bat öefelbe alfogefonbenfoubetoerben/ beboo^ ftrekkende , by u 1. anders geduydet wort , als of wy te
fclpeben iBiffibe ftebben fp geabb?effecct/ niet aen buyten gaende onfe oude vrientfehap en verbintenifle ,
bc Höagtjtraet macc aen be gemene Doplupbenban ons met uwe Politie bemoeyen wilden. D'uytvoerdie
3ïmttetbam / en toaë lupbenbe atë bolcDt.
tegens de refolutie van de Generale Staten in uwe ftad
gefchie^
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Het twintichfte Boek ,
opfchrift was , Erentfeften , Manhaften en feer difcrefelven ten , de gemene burger-hopluyden tot Amftelredam
gefchiet mach wefen , heeft ons veroorfaekt den
Generale Staten te verfoeken , en te bidden , dat daer onfen goeden vrienden en fpitsbroederen.
op verfien mogte werden : 't felvetedoen, zijnwettioe Overigheid te verfoeken en te bidden > ftaet een
^ijn genabe 4&abe iBamïtg ban Haffau cn bc
yeder vry, en daer mede zijn wy in uwe policie niet ftaben ban ^tate gecommttteet t totbe t egeiinge bet
getreen. Item , de kleynachtinge van de Generale Staten
bccccntgde Jlebetlanben / metuenbe Dat upt öcf'e fane
te beklagen , en daer tegens onderdanige hulpeen by- fmtit mogen ontftaen / meetbet en f biaerbet tncont»^
verlven
eedsha
ijk
mannel
yeder
is
,
den
ftand te aenbie
ntenten/ totonbtenft banbelanben/fjebbengocbge;
mede wort uwe policie noch min ge- bonben te ftDnjben fo aen bte banbeiBagtfttaetbet:
,
bonden daer
roert, Want wy niet denken, of 11 I. fchoon uwe Ge- ttebe 31mftetbam / alö ooft aen be Söojget-ijopluuben
fanten laft gegeven hebben furceancie des verbod ts ban öptrecfjt/ befelbe betmanenbe tot onbetltnge
van de uy tvoeringe te befoeken , dat nochtans hen be- b?tentfcljap en gebuutfaemijetb/ en totbetgetenljciö
laft foude wefen j d'antöi iteyt en refolutie van de Hee- ban alle alfulue propooften /bte befelbe eentfes fou^
ren Generale Staten fo fpottelijk te verachten, en te fegbe ntogen
,• <©en brief aen De 2&o?gergen, dat niet tegenftaende haer verbot , defchepenal ftoplupben betminberen
boo?f3
toa#
lupbenbe
aisS bolcljt :
evenwel fouden doorvaren , cjnam daer af wat het wilMauritsGrave van Naflau , &c. en die van den Rade bnnfrjti
de : u 1. weten niet wat gefchrey hier uyt allen den landen doorga vallen , en watfchrijvens dien aengaende fo van State gecommitteertterregeringed
ervereenichde^"80'
het nood dede , foude kunnen betoont worden. Ons bedunkt niet dat fo eenen wijfen welbedagten voortrefte- Nederlanden:
™fia™
'
ban ,5>ra»
lijken Raed, als de Raed oer ftede van Amftelredam, VRome lieve befondere, ons is grotelijks leetge-t,;iia£nö*
weeft , dat de propooften en vertoog , by de gede- Somupöra
alleen 't felve (na volkomenbericht der gefchiedenifTe)
van x^mfterdam onlanks alhier voor ons in de- öec fieD
puteerde
eenigfins foude willen verantwoorden : wel mach by de
Gedeputeerden der Staten van Holland gegeven zijn fen Rade gedaen , zijn (niet wetende door wien) aldaer öptmöt,
a£te of befcheyt om de refolutie van de Generale Sta- tot Uytrecht verhaelt geweeft, en waer grotelijks te
ten ,niet tegenftaende , de fchepen door te laten varen , wenfchen, dat de iake onder filentium hadde aldaer verbleven ,want konnen wy u lieden niet verhouden , dat
maer 't felve vermindert niet de rechtveerdige oorfake
aengeven ons van wegen dien van Amfterdam
het
door
onfer doleantien , gevende een yeder te bedenken,
d'ellende onfer confulien , door mangel van autoritey t , gedaen , wy genoeg verftaen hebben het kley n genoedewijl de gedeputeerde Raden der Staten van een partigen of contentement , d'welkdie van Amfterdam gehad hebben , door dien de voorfz propooften zijn veren
culiere Provintie fich aenmet
met 'er daed , dat is genoeg feytelijk af te doen, 't gene by wettige refolutie jfpreyt gewecft: dies hebben wy niet te min nagelaten
van de Staten Generael (waer over fy of hare gedepu- de voorfz van Amfterdam fo mondelinge aen hare geteerden met haren voorgaenden advijfe felfs geftemt |deputeerden, als ook Chriftelijk te vermanen tot onderhebben) verboden is geweeft, en of fchoon 't verbot! lingevrientfchapengebuurfaemheid, en tot vergetenvan de uytvoeringe by den Raden van State, doe ter jheid van alle fulkepropooftem die defelve eenigfins foutijd noch niet overal verkondigt was, (hoewel nochtans jde mogen verhinderen of verminderen , fo wy u 1. van
de brieven van interdiftie over al by den Rade van Sta- jgelijken daer toe wel ernftelijk willen vermaent hebben,
te, fo wy niet twijfelen , gelijkelijk zijn uytgefonden) |waer toe wy ui. willen in gedenken en voor ogen ftel-
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daeruyt behoorde niet te volgen } dat de gene die het
airede was verwitticht, geoorloft waer te doen tegens
de algemene refolutie.
Wy hebben met u 1. altoos goede vrientfchap en cor
refpondentie gehouden, tot confirmatie van dewelke
wy onfe Gefanten eerft aen de Heeren Generale Staten
fo voorfz gefonden hebben , en zijn gemeynt eerftdaegs
u 1. noch nader getuychenifle te geven , hoe feer wy begeren ,ja boven de macht onfer ordinarie middelen ,
dit algemeyn verbond , tot dadelijken afbreuk onfer
vyanden met allen anderen onfe bondverwanten ; maer
byfonder met u 1 te bekrachtigen. God wil ons behoeden ,dat uyt onfe geringe middelen de gemeyne vyand
in 't minfte gefterkt worde , u E. als onfe bondverwanten fullen niet nalaten van gelijken te doen , en dit is de
effect onfer Unie , dat d'eene Provintie t ot het opbrengen haerder contributie, geen middel gebruyken fal
tot fchade des anders, veel min (fo by gemeyne refokitie nodig bevonden wort geen uytvoer te doen, waer
met de vyand eenigfins mochte gefterkt worden) 't felve
by d'eene Provintie onderhouden , behoort de ander
fulks te laten inbreken : wy begeren noch u 1. noch
geen fteden of landen, wetten te ftellen , die wy doch
defes inbreuks-halven u 1. geen wet geftelt hebben , fonder alleen uy t kragte onfes nabuurfchaps en als medegenoten eens verbonds feer vriendelijk verfocht en gebeden dat fulks voortaen niet meer gefchiede.
Is derhalven onfe mey ninge eenige uyt den onfen tot
ui. af te veerdigen metinftrucïiedaeropftaende, gelijk wy ook den Heeren Generale Staten hebben doen
vertonen , en niet alleen aen u 1. maer ook aen allen onfen nabuur-fteden , ons verfekert houdende dat defe legatien allen liefhebberen des gemeynen beften feer aengenaem zijn fal. Hier mede Erentfefte , Manhafce , en
leer Difcrete vrienden en fpitsbroeders , u E. Gode Almachtig bevelende , uyt Uytrecht den 6. Novembris ,
158}. ftilo veteri, onderftont u 1. goede vrienden en
Spitsbroeders , de gemene hopluyden der borgerye binnen Uytrecht , en was ondertekent , C. van Cuhnborg ,
trans Gsrritfz. Claet van Lccwwm , H. Janfocn , Anttmis Ttntifp vanMalfcn, Willem l{aenraetfz. Reynier
Vereent by mylVernaer jacobfz.vanVehhu^Cai. Het

len , 't gene u l fich felve genoeg weten te verinneren ,
dat de vrientfchap en goede correfpondentie , is den eenigen knoop en behoudenifle van alle gemeynten en rcpublijk , en derhalven om een feer kleyne oorfake (de' welke daer toe lichtelijk mochten opgenomen worden)
niet behoort eenigfins in 't minft vermindert te worden:
u 1. weten de menichvuldigheid der vyanden,die wy van
buyten hebben , dewelke (God betert) noch al genoech
zij n, al foektmen daer geen meer, om eenige kleyne occafien, in onfe gemeynten en lichamen te verwekken,
ook konnen u 1. als de verftandige wel overleggen , dat
den vyand niet aengenamer is , noch groter wapenen
om ons t'onderbrengen foude mogen wenfchen , dan
onfe onderlinge oneenigheid, fo ook ter contrarien hem
niet fo feer kan tegenftaen en onfe fake vaftelijker houden ftaende, dan een onderlinge vafte vrientfchap en
goede gebuurfaemheid , tot welke wy u 1. op het hoogfte al noch wederom wel willen vermaent hebben , te
rugge ftellende en vergetende allen 't gene tot onftichtinge , bitterheid of ergeringe foude mogen dienen, dewelke in alles en infonderheid tuffchen iulke twee treffelijke nabuurfteden , als Uytrecht met Amfterdam ,
met allen middelen behoort gefchout , en terwijlen het
noch tijd is , voorgekomen te worden. Hier mede vrome lieve befondere , u 1. God den Almachtigen bevelende, gefchreven in 'sGravenhage den 21. Novembris
1585. de MeetkerkeïJt. leger ftont, u 1. goede vrint ,
ondertekent Maurice de Najfau , noch leger ftont , ter
ordonnantie van fijn Genade, en mijn Heeren van den
Rade van State , en was ondertekent Chr. Muygens , op
den ruggeftont aldus: Vrome, onfe feer lieve befondere die acht t'famentlijke borger-hopluyden derftad
HfUtoMJ*
van Uytrecht.

$ïer na öeböen trc Colonel en Dojgec-öoplitpöeii ban »*" &««
?«mtfcröambet gcftljjcben
een MW*t aen bc bmtt~£°St
ijoplwpöen
tfaö Hptcecöt
/ cact bp p feggen öat fp tpSm
ftenlupDcc iBiffiüe ban ben 6. 5öobentb^ 1 585. be; tsan %m>
toclfte
een anttooo^be
tocfetibatfoute 00 befiare ban beiï'ïctSl1a™/.
13. mcutoen
$$/ fengcn
fu öaten bwf niet eet ScSoS*
tjabben geopeut / bctmitö b'abfentte ban Daten Colo^ mpom
nel/ enbatfpöaetmetaonncnetmneten/ batf!Uentoan«P'

57

Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
felben'of
eentgen
ban de falieandere
baerinbermelt
aen Dsnlieden
nocb'dagen
aen pemanden
gefcf)2eben
DebDen/ alfo baer felber tot Dien bageonbctoufttoao
actoeeft/ en fp niet geloben Ronden/ dat de peeren
Burgcmeefteren / en Kaden fjaeedet ftad / nocïj
och cenige der felber gedeputeerde fitb in dier maten
bergrepen fouden ïjeböen/ en ingeballeDaerCpet^
Ujc30è ter contrarie beerromen mocDten Debben/ öe
troudenfp/ dat uptbracbtbantberbondtuflTcbende
geünieerde ^obintien opgereebt/ en infonderbeid /
doo2 be oude aliantie en b2iendfcbap die ban allen
tijden ïoflijft en met grote b2ucbtetuffcbenöptrecbt
en titc (tab/ oor bet felber bepder Jifèagiftraten/
burgeren en intooonderen toa# geftabilecrt en onbcrljouben getoeeft/ Daer 't felbe bpb2iendbjbeb2>*
ben of anberfinö ben 25urgemeefteren en Kegeer^
berö ber felber ftad fouden Debben getommuniceect/
ban alfo fp mebe fcD^jben/ batfe eenige upt den ba
ren/ met inftructie ban meninge toaren aldaer af te
toaerdigen/ fo fouben fp op ben inljouden ban bet
felbe fcb?ijb:n niet bo?der anttooo?den/ andergdan
bat fpbaftelij&berbooptenennietttoijfelben/ bat tot
Daerder gedeputeerden aenbomfte aldaer/ genoecbfaem Oebonben foude tooiden / dat Daer C gualijben
geinfbjmeert toaren getoeeft/ etc. oefen b2ieftoas
in date ben b2ieentb3inticbrtenr!Sobemb2iö 1585. fte
ïonobo/ onöerteRent bp Willem Hardefen, Colonel/
Laurens Jacobfz, Jan Cornelifz Hooft, HenrikBoelifz be föOfeRran.87 Jacob Boelenfz, Gerrit Bikker,
Klaes Franfz ett jan de Biflchop , Capitepnen.

Btpirjfte
banbe
JÏÏJLnh»!
banöp"
ttetDt.

mocDt 5ön/ 't felbe en beboojt be t!^agi<tcaet nocb
't geDele licDaem (jen nietaentetrcblien/ maermede/
toel ató fp
alle 'tbolderen/
guacd te toeren/
en'tge^
meen fotoelbaren
te /Delpen
fenden daerom
tot betotjö ban Dare goede meningebenUedenaüede
bpgaende flubben/ daer tmt men Daer goed fjerttn
meninge foude bebinden/ fonder regart te nemen/
Ooe pemand daer upt quade genegcntljeid foude toillen
diapen/ om tuffcDenfo goede naburen oneenigbdd
te bertoebhen / en dctoóle fijn genade en aaöe
ban ^tate/ bp Daer fcD^ijben^ (daer fp Den mede
dubbelt ban fenden) genoecb opentlyb btbennend* falie aifo gelegen tejijn/ al!SfplilacftticDgetoee?l3.!n/
maer bat defelbe begeren dat 't felbe tnbergetenijeid
geftelt toerbe/ baer toe fpfiende ter eenre op de goede
en getroutoe difcretie der felber/ en ter anbere op
Daerlieder goebe meninge ter gemener toelbaert/
geeme Debben toilïen ber?ïaen/ nalatende obcrfulbs?
gedeputeerde (bp boozgaeJide fcljJübenö belooft) te
fenden / in ftede ban toelbe fp liebcr defe fo toaeracljtigen aiö eenboudigen bertooü) badden toilïen febibRen/ daer mede boo2t£ de fabe<j3odeend'^berDeib
bebelende/ fofp alleen daer na traebten/ dat de goede
Unie macDgefjouden toerden/ die fonderlinge toai$
cpfcDende/ dat de eene ^cbintie of lid/ niet be*
Doodde te geb2upben fodanige middelen (diebean*
der in gun guartieren tot Daren febade nalaten*
de) upt de# andere boongann de geDele bederfe*
nt^ ober Dem foude béngen, 't3Delb fofpniettton*
felen/ of fal aen DarefüdeDertelubbeneerfticDttoec^
den/ begeren en berfoeben b2icndlp / fp dit Daer be*
cicDt ten beften toilden nemen/ DaerdeöganfcDelnR
daer op berlatende/ berbopen ban fjaer niet anders
te bertoacDten/ dan fp bp defen aen Darer ftjde Den
berfeberen / te toeten alle goede en reebte nabuerfcDap/
Dert^grondige jonfte en liefde/ etc. defen b2ief toa$s
gedateert ben 24. j^obemb2iöftilobetcri/ entoaöbp
de boo?noembe acfjt bojger-Doplupden ondertebent/
onder aen ftont / defe miffibe in den Kade b an de ftab
gelefenben3ijnde/
Kacd1585.
boo? entoaö
goed gebonden''
ac*
turn
leften D^eftden
$obemb?$
onberteftent

6k

<$p befen b2ief Ijcbbenbe bo?ger-Doplupden toederom gerefclj2ibecrt ben negenenttointicDften^obem;
&i$ onbe ftijl/ batfe upt Ijare IHiffibe Dabden bec;
ftaen/Denlieden
D^nlieben
nocïjfabeonbebent
getoeeft
Öct
gene
in ber
ben geDelen
lanbente /3P/
en tttftf*
bien Daer en fjenlieben [eer na betreffende / batfe daer*
CFoi.800 om Denlieden b2iendlö&er toijfe ban de ganfebe ge*
lebenrtjeib ber felber met toaerDeid toilden bericD*
ten
/ docb met
beboud in/ ban
in 't alderminfte
Denlieden
niet boo?
te toilïen
eenicb
miöberftant met
en
fetabeel treben/ maer met een gemeen bert (atëge*
G. van der Voort.
troutoe bonbgenoten toeftond) ftct gemeen befte te
belpen ftijbcn en bandbouden/ en berljalen boo&tf .^e bo^ger-Doplupbenban öptrecfjt Dadden gecom^
be fabe toederom al$ fp ban begin gedaen Dabben/ niitteert ttoee upt den Daren/ namentlijb Co2nelif5
al$ bat een onber ben Rooplupden in bare ftede in <6ij0b2ecDtf5 ban CulenburcD / en ifrang «6erritf5
regeringe 3tjnde/ b?m tipt liefde ban epgen baet/ met fcD2iftelijRe inftructie aen be bozger-Doplupden
of bp anbere affectie getoeben/ fo berbe Dabde ber- ban Stmfterbam/ maer fienbebatuptDetfcfcübenjS
grepen/ bat fijne rebenen bjaren ftrebbende ten on* ban befelbe/ batfe baer toepnicD fouden uptreebten/
derganb ban de.o1 ^berbeidö autoritept/ en mits?* 3ijn3£edefelbe
t'Dup^ gebleben.
25urgemeefteren
en fefenderticb Kaden ber ftab
bien confufie alder goeder faften/ 'ttoclb den reeb* ban Stmfterbam/ Dabden middelertijd goetgebon*
ten
pad foude
3ijn upt
om epndelijb
't gebieden foderbeel©berDeibtoecb
te nemen
/ daec
guaete? foude den/ op Daren name fcbereberanttooo?dinge ban de*
moeten bolgen/ bat beleben in bemiferabelfleellen^ fen Dandel/ bp gefcb2ifteteboenftellcn/ endenfèee*
ren Staten ban Rolland oberlcberen/ baer in fpde
be en flabernpe geteacDt fouden toerden / 't toelb fplie^
ben aenmerben/ en toelberftaende dat in 't minde fabe / die bp de bo?ger-Doplupden op eenen Coopman /
fodanige p:opooften upt den toille ban Dare goebe |Ba* aldaer in regeringe 3tjn0e / Dadden ged?eben / berant*
giftraten nocfj ban Denlupden Dare goede medebjoede ^oo^ben alö Dare gemene fabe te toefen / en dat 't ge*
ren niet toaren boo^tgebomen / fo Dadden fp Den ne bp den felben/ ter p2efentie ban fijne mebe gedepu*
fupden daer in boo?bp gaende/ om bp tijd^ in een teerde toaö gefjandelt in den Kade ban ^tate/ daec
falie ban fo quaber confecjuentie teboo2fien/ met ober be bo?ger- boplupden defe lenatie fjadden gedaen /
boojtoeten ban de boowaemfle beö iiBagiftcaeto toa£ gefcljiet doo?D^nerp2effelafte/ p2efentercnDctt
Daer 43efanten aen be Meeren Staten <©enerael/ daer ober te recljt / om alles te beranttooo2den / toel*
en Kaden ban ^tate gefcDiftt / met fcb2ifteltjbe be boo2f5 beranttooo2dingc Dier mede té bolgende / en
initcuctie/ niet ftreMienbe tot to^abe/ ranïteur of daer beneffenö de lefte JfBtfftbc ban ben Colonel en
ftraffe (fo fp andere ben perfoontoel fouden geno^mt Capitepnen ban de ^cljutterpe der ftad ICmfterdam :
Dcbuen) maer tot remedie tegentf fo groten opbo= de boo2f5 bcranttooo2dinge bp die ban SCmfterdam aen
menden guale/ en al toaft fo dat fuibcn fjarenpber de Staten ban Rolland obergelebert toaö lupdende
niet bebooide gedupdet te tooiden ten guaben/ fo aldujS;
J0cranf*
toaö noebtan^ op den naem ban Daer IDagiftraet
en ©2oetfcljap der ftad/ feïrre B>itTibeaenbej^a^
en^bfnB8i
ban den 25urgemeefter
bcranttooo?din
gtftraetban öptreebtgeaddjeffeert/ daer mede men en 5feo2te
7,6, Kaden
der ftadgeSCmftelredam/
den peeren jSJi
Dacrlieden totlde betogen dat fp bupten baer deboir Staten ban Rolland gep2efentecrt/ tegens de on nraettjan
gegaen toaren/ en lja«ftad0 politie toïldenonder^ toaeraebtige calumnien/ daer mede men Den poocDt^*'
rateti
te beblebhen/ berbat in febere gefcf)2iftebp eenen*"
nemen/
't
toelft
Denlupden
nopt
in
den
fin
gclio;
men toasv toacromfpdaereengoedicbanttoDOjdop I^cnricuö 3igileu^/ met ttoee of d2ie andere bp dejïuaa
gefcb2eben Dabden/ daer mede fp Den Dadden beDo- burger-fjoplupdcn der ftad öptrecDt afgebaerdiebt/'»"» »«•
Staten denerael
<0enerael op
o\
ren te bergenoegen/ fo fp in'tgéringftetotbaeclup; den "Staten
den 10. ^obcmbffn.s 158$. jj^.
ber ;^agiftraet en alle goede bozgeren ber felber niet den
obergelebert.
ftilonobo/
anderö gefint toaren/ ban in alle goebe getroutoe
{jopimiötfj
ban
öi>*
nabuurfebtip te continueren/ toant D^t gene bp D^n
Yne Heeren, Alhoewel ons kennelijk is,hoe hoog- tcctIlt
tot remebie tegene? eenen guaettoilitgen gebaen
nodich het fy boven alle faken daer na te trachten , ^j^9
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Met twintichfte Boek ,
dat alle occafie tot eenich misverftand voorgekomen en
wech genomen weide , en dat by fonder in deCe tegenwoordige geftalte van tijden , en in fo een droevigen
gemene lands faken , in den welken men
de
ftant van
bevint dat de algemeyne vyand niet konnende door
zijn geweld tot zijn voornemen geraken , door fijne
inftrumenten by alle middelen onderftaet om oneenigheid en fclieuringe onder de Provintien en leden van
dien te verwekken , wefende het felve zijne eenige hope en middel om (Co hy meent) de landen en ingefetehen zijn Spaenfe en Barbarife tyrannye na den licliame en confidentie t'onderwerpen , en datwydaeróns
om niet gaerne de pennen hadden gebruykt om den,
van die calumnien en befchuldingen te bevrij
die ons by feker gefchrift by den voorgenoemden
Agileum en lijnen adjoin&en fo fy voorgeven by
den borger-hopluyden der ftad Uytrecht afgevaerdicht, den Staten Generael op den 10. defes maends
Novembris overgelevert , zijn aengedaen , nochtans
aengefien in 't felfde fchrift weit geroemt dat fy eer lange verhopen te betonen hoe aengenaem hare Legaetföhap die van Gelderland , Over- Yflèl , en andere Provintien, geweeft fal zijn (gelijk fy ook verhopen aen
den principale fteden van Holland te wege te brengen.)
So is 't dat wy bedenkende onfesampts en beroepinge,
en over wat vermaerde ftad en heerlijke gemeynte,
dat God Almachtig belieft heeft ons tot Overheden en
Regeerders te ftellen , eeds en ampts halven niet hebben konnen noch mogen onderlaten ons van fodanige
calumnien te verantwoorden , en mitsdien kortelijk te

falmen bevinden > dat fodanige geeften, die dit vier fo
h ey meiijk weten t'onderbouwen (want wy niet twijfelen of de burger-hopluyden zijn hier toe by eenige beweecht) niet anders foeken dan een deure te openen , en
de wech te prepareren , om door een populaire confuiie
d'autoriteyt fo wel van de Staten van den landen , als
van den Gouverneur Generael van hare Maj. in kleynachtinge tefalbrengen
als 't hem
belieft
en tijd,
bedenken
te welen, om
, denalfofelven
een wet
te ftellen

1.)

585.

dat fy op den ftaet en confervatie van den landen niet
fulks (ouden mogen verlïen en ordre ftellen (het fy den
eerften voet houdende , veranderende , of modererende) als na eyfch en exigentie van der faken bevonden (Fol. 8
mogt worden fiodig te wefen , waer in fo verre niet in
tijds wort geremedieert , en fulke geeften bedwongen ,
kan lichtelijk bemerkt worden wat ongeluk onfe algemene fake eer onlanks daer van ftaet te verwachten.
Wy twijfelen niet mijn Heeren 5 of uwe E. is noch
in verfcher memorie, hoe dat de Gedeputeerden van
de Heeren Staten van Zeland den tweentwintigften des
voorleden maends Augufti comparerende in uwe E.
vergaderinge in den Hage, ©nder andere met groten
ernft hebben vertoont den ftaet van den landen , en hoe
nodich het was dat op de inftruótie van de regeringe ,
en de fwarigheid by den Heeren Rade van State daer op
gemoveert, en fchriftelijk overgelevert, eens een beftendigen voet mocht worden genomen , verfoekende
dat by uwe E. binnen de twee navolgende dagen daer
op (als de landen grotelijks aen gelegen) mogt werden
gerefolveert , mitfgaders geadvifeei t op den opheve van
de licenten , die fy verklaerden in furcheantie gehouden
wederleggen d'articulen in het voorfz fchrift vervaet geweeft te zijn , tot datmen fage wat uy tkomft God de
ons rakende.
Heere de ftad van Antwerpen foude believen te geven.
En aengefien een y egelijk weet en by experientie bevint hoe wee en feer het den ganfchen lichame doet fo Het is ook uwe E- niet onbekent wat in uwe E. vergaderinge goed bevonden is voor advijs in de General iteyt
wanneer eenige al waer 't van de minften leden gewont
worden , en wy daerom ons verfekert houden , dat het daer op te doen innebrengen, enwatden vijfentwinuwe E. als reprefenterende , het lichaem van Holland tichften des felven maends by den Staten Gererael daer niet weynich heeft bekommert te verftaen dat wy als op is gerefolveert, te weten, datmen des faterdaegs daer
een van uwe voornacmile leden fo onbehoorlijk en on- aen volgende , wefende den laetite:: Augufti den Gedeputeerden van de refpe&ive Provintien foude doen
waerachtis; by het voorfz fchrift geledeert en befchuldigt worden , fo hebben wy geacht ons toe te ftaen op- compareren op 't ramen vandelijfte, ordonnantie en
fe verantwoordinge uwe E. als mede lidmaten te pre- placcaten , en waer op de licenten foude mogen werden
fenteren, en dit re meer, overmits uwe E. die waer- ontfangen , fonder dat nochtans defelve by yemand fouheid van 't geen by ons hier in wort verhaelt . (als daer den opgeftelt of ingevoert worden voor dat op 't gene
over geweeft hebbende) is bekent, en dat ook de ca- voorfz is, eyndelijk ware gerefolveert, en de dach
lumnie en befchuldingen over ons gedaen uwe E. eenf- gearrefteert , op welke men defelve licenten op eenen
deels zijn rakende , als fpruy tende uy t een refolutie by eenparigen voet alom foude invoeren en lichten.
Delen alles niet tegenftaende is uwe E. bewuft , dat
uwe E. Staets-gewijfe met groten infichte , en om gewichtige oorfaken op óq^ achtften Septembns verleden op het emftich fchrijven van de Hoog-geboren Heere
genomen, tegens voorgaende refolntienby fekere ge- Grave Maurits van Naffau, &c en de Heeren Rade
deputeerden van den Staten Generael den z8. Augufti van State (mentionerende van de grote dierte die voorop den ftilleftant genoeg van de gehele traffike binnen namentlijk in 't koren of granen in des vyands land ftonden landen van Holland gearrefteert , fulks dat uwe E. de te verwachten) op den 2.8. Augufti by den Gedeputeerden van den Staten Generael (hoewel heel kleyn in
en de Staten van d'andere geünieerde Provintien hebben te bedenken, wat voor eenquaeddeStaetenRe- getale) fonder voorgaende befchrijvinge van de Staten
publijk van den landen in 't generael en particulier heeft van de refpeótive Provintien hare principalen is gerete verwachten , ingevalle geleden wort dat eenige parfolveert: Dat geen goederen (eed waren wefende) onticuliere hopluyden van een particuliere ftad (daer toe fo
der wat pretext het fy , en tot wat quartieren , oorden ,
niet te twijfelen is , met liftigheid geinduceert) fonder en plaetfen, geen uytgefondert , uyt den lande foude
voorweten van hare wettige Magiftraet en Overigheid mogen werden gevoert : 't Welk tot uwe E. kenniflè
raedfgewijfe daer op vergadert , fo ftout durven onder- gekomen wefende , is uwe E. daer door veroorfaekt geweeft den Heeren Edelen en fteden van Holland ftaetfftaen onder een onbekende name , een ftad , en confequentelijk de Staten van defelve Provintietebefchuldi- gewijfe te doen befchrijven en vergaderen, ombyden
gen , overmits dat een refolutie by eenige Gedeputeer- (elven daer op gerefolveert te worden, fulks men ten
den van de Provintien (alleenlijk fpeciale laft tot fekere meeften dienfte van den lande foude bevinden te behofaken hebbende) in fo gewichtige fake de gehele ftilftant ren. Dan alfo u E. op defelve vergaderinge worde ver
van de traffike toucherende > fonder voorgaende be- toont en ook met 'er daed bevonden dat de voorfz refolutie opden achtentwintichften Augufti genomen , niet
fchrijvinge aen haren principalen genomen, daer na
met rijpe deliberatie om vele quaets en inconvenienten alleenlijk een gehele ftilftant van de ganfche traffike van
te voorkomen , by de Staten van de Provintien daer by de landen ven Holland vermengt met groot perijkel van
grotelijks
ftaetsgewijfe verandert of ge- inlandfen oproer werde veroorfaekt, nemaerdatook
modereert gegraveert,
wort.
door 't inhouden van de fchepen , feylende op Dantfik ,
Of dit niet isdeganfcherepublijket'inverteren , en Koningsbergen , Denemarken , en andere landen en
den ftaet van den landen om te ftoten , en of dufdanige fteden aen de Noort en Ooft-zee gelegen (die in een
geeften (dewelke deburger-hopluyden en de gemeynte feer grote vloot gereet op de reys lagen) defe landen
oprekkenen en infdgeren) niet Rei crimnisUf* Maje- van een grote menigte van koorn alle jaers ordinaire teftatis, rechtelijk aengeklaecht , en daer over geftraft
gens den Winter overkomende , fouden werden gefrubehoren te worden > geven wy uwe E. en den Staten ftreert , behalven dat de Koninklijke Ma jeft. van Denemarken, en andere Potentaten en fteden Ooftwaerts gevan tend'andere
Provintien onfe nageburen en bondgenotebedenken.,.
, legen, (iende datmen de vrye traffike tuffchen den felven
voorwaer de lake terechte overwogen zijnde,! Koninkrijkeen landen, en defe Nederlandfe Provintien
•
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was impedierende , daer door fulks foude mogen werden gealtereert } dat iy hare landen en fteden weder
fluy tende, men een groter en meerder dierte in defe landen foude hebben op 't voor jaer te verwachten als de
vyand , en dat over fulks het middel dat wy tot krenkinge van den vyand meynden te gebruy ken, eerder tot on
er nadeel foude hebben geftrekt. SoisbyuE. metgoeden.infichte
len.infichte en rijpe deliberatie op den achtifenSep
achtifenSeptembris gerefolveert , en aen alle Convoymeefters binnen den lande van Holland gefchreven , dat fyluyden op
Bremen , en voorts alle andere fteden en plaetfen opwaerts na Ooften fouden laten voeren en verconvoyen
allen waren en goederen , uytgefondert alderhande granenboter
,
en kaes , mits dat cautie fuffifant foude werden geftelt voor den harink en 't fout die Ooftwaerts als
voren foude worden gebracht,dat die op den vyand niet
gevoert foude worden. En alfo daer na voor 't fcheyden van defelve vergaderinge fwarigheid worde gemoveert, hoe men het met de traffijke op Engeland en
Schotland foude hebben , is by uwe E. daer boven een
lijfte van fekere koopmanfchap gearrefteert , die men
uy t den landen foude mogen laten palieren, en belaft by
u E. gedeputeerden in de generalitey t in te brengen , gelijk ook die op den veertienden Septembris in gebracht ,
en aldaer als overgelevert, getekent is .blijvende des niet
te min d'voorfchreven uwe E. refolutie van den 8. Septembris infijn geheel, als die ook noch op den huydigen dach by den Convoymeefters achtervolget en nagekomen wort.
Korts hier na is wederom een nieuwe fwarigheid gerefen , want de traffijke over Zee , in voegen , en om
redenen voren verhaelt , toegelaten zijnde , worden des
niet tegenftaende alle binnen ftromen gefloten gehouden , waer door de fteden op de ftromen gelegen in hare traffijke eenen langen tijd ftilftant feer patientelijk geleden hebbende , is eyndelijk (door fubornatie van eenige inftrumenten van den vyand fo men vermoet) binnen de ftad van Dordrecht eenige opfprake onder de gemeynte verrefèn , in voegen , dat overmits de welvaert van den burgeren en ingefetenen van defelve ftad
aen de traffijke den ftromen opwaerts genoech gehelijk is gelegen , fy begonften te laten luyden , niet langer te konnen gedogen , dat de fteden aen de zee gelegen ,haren handel fouden behouden , en d'andere fonder neringe blijven , voorgevende dat aengefien wy in
een gemeen oorlog waren getreden , men tot des te
meerder afbreuk van den vyand j een generale fluytinge
behoorde te doen , waer door de Magiftraet aldaer veroorfaekt is geweeft door hare Gedeputeerden aen uwe
E. met groten ernft daer toe aen te houden , en is over
fulks by uwe E. goed gevonden den Heeren Edelen en
fteden wederom te doen befchrij ven , om op de remonftrantie by die van Dordrecht gedaen ten meeften dienfte van den lande gerefolveert te worden , en is dienvolgende daer op de dach beltemt den 17 . Septembris voor
middach precijfe , op verbeurte van de ftemme.
Waer van wy geadverteert zijnde, hebben die fake
geley t in deliberatie , en overwegende hoe vele de remonftrantie by den gedeputeerden der ftad Dordrecht
overgelevert was importerende , hebben wy om alle
vordere dilayen en rapporten te vermijden , op den felven dagvaert gecommitteert een regerende Burgemeefter met vier uyt onfen Raed nevens den Penfionaris en
Secretaris defer ftede, met machtomnietalleenopde
openinge of gehele fluytinge van den ftromen en zeegaten te helpen refol veren, nemaer mede op'tfurniflèment van penningen , en invoeringe van nieuwe generale middelen, en andere poindten inde Miflive van befchrij vinge begrepen.
Wy achten mijne Heeren onnodig alhier te verhalen
wat fwarigheden op defendachvaertzijngemoveert,
en wat krachtige en gewichtige reaenen ten wederzijden op 't openen of fluy ten van den ftromen , en inhouden ofuytlaten van eenige goederen zijn geallegeert , en met wat eenen vrymoedigen geeft (als in materie van State behoort) die fijn gedif coureert.
Wy verfwijgen mede de refolutienna vele en lange
difcourfen ten laeftenby uwe E. daer op genomen, en

alle onfe nabuur-Pi o vintien en fteden te befchuldigen , als of wy , wefende een koopftad , om ons
particulier profijt hadden gearbeyt , om de ftromen geopent, en alle eedwaren uytgevoert te hebben, fo
fal uwe E. ons believen ten goeden te houden , dat
wy tot wederlegginge van fulke befchuldingen , ons op
uwe E. als getuygenuweberoepen, ofwyyetparticuliers
ringe befchre
ven op
in onfe refolutie op
op uwe t.
E. vergade
vergaderinge
befchreven
nn
de openinge of fluytinge van de ftromen hebben gefocht of voortgebracht , en hebben onfe Gedeputeerden op defen en de voorgaende dachvaerden door
onfen laft met ernft niet geinfifteert en gefuftineert
dat gene granen noch munitie van oorloge , van wat
name of nature die mochten wefen, uyt de landen
noch over de ftromen, noch ter zee op lijfftrafFe fouden werden uytgevoert, niet tegenftaende dehuoftneringe (als alle de wereld kennelijk is) en genoech liet
eenige welvaert van de ingefetene defer ftad daer aen is
hangende.
Waer in foude dan het particulier profijt daer defe calumniateurs van fpreken , beftaen ? Soude het wefen in
het uytvoeren van wit fout , van de harink, van de boter en kaes : Maer de twee eerfte raken onfe ftad niet.
Want een yeder is bekent dat wy geen foutketen noch
fonderlinge handel van 't wit fout hebben, noch ook
aen eenige Buyffen zijn reedende. So veel den boter en
kaes aengaet , wy bekennen wel dat eenige koopluyden
binnen onfe ftad als in andere fteden daer mede handelen , maer hebben wy tot vorderinge van 't particulier
die uytvoeringe daer van verfocht ? En hebben onfe gedeputeerden niet opentlijk op uwe E. vergaderinge verklaert , dat ingevalle de Pro vintien en fteden onder den
anderen de penningen tot vervallinge van delaften van
der oorloge konden furneren , dat wy niet alleenlijk ons
contingent daer in te vreden waren op te brengen ,
nemaer ook goet vonden dat de inhoudinge van alle
eedwaren niet voor twee of drie maenden , dan een gehele jaer en langer foude werden gecontinueert , ten
eynde de vyand alfo gehelijkgèmatteert en te niet gebracht, en eens een eynde van defe bloedige oorloge gemaekt mocht worden ? En hebben wy ons confent fo wel op 't furniflement van penningen doen
verfocht , als in 't invoeren van fekere nieuwe generale
middelen tot vervallinge van het korten van de maendlijke quote van Holland , niet op de eerfte vergaderinge daer op befchreven ingebracht , niet tegenftaende eenige andere daer in fekeren tijd daer na noch
fwarigheid waren makende ? Hier van kan u E. mijn
Heeren getuygeniflè geven.
Wy bekennen wel dat de laft by ons onfe gedeputeerden mede gegeven , alternatijf is geweeft , te we-

ten ,dat fo verre men op 't furniffement van de penningen niet konde verdragen » fy in 't uytvoeren van eenige
eedwaren
daer door den vyand minft verftrekt, en
promptelijk geld gevonden foude mogen worden
(doch uytgefondert allerley granen en munitien) fouden bewilligen voor en al eer wy fien fouden dat eenige fteden of plaetfen by gebrek van gelde in handen van den vyand fouden vallen. Maer wy vragen defe befchuldigers of inftigateurs wat de nood verey fchende beter ware , onfe bondgenoten die gedurende defe
oorloge onfe voorborgen zijn geweeft, mitsgaders de
vrome foldaten die lijf en leven voor ons hebben

gewaecht , door 't openen van de ftromen , in voegen
als voren voor een kleynen tijd tot furniflement van
penningen, te behouden, of door gebrek van geld in
handen van den vyand met fo veel fterke fteden en forten te laten vallen ? Voorwaer hadde dit middel by
ons Gen. Heere de Prince van Orangien , H. ged. als de (Tol. 82. 5
voorfichtichfte en verftandichfte Prince diemen tot zijnen tijde heeft konnen vinden , niet in tijde van nood
by de hand genomen geweeft , de vyand foude dikwils
groter voortgank hebben gehad, als hy (God lof)
heeft bekomen. En waer mede foude uwe E. mijn
Heeren in de meefte hitte van den oorloge in Holland
en aenparfing van den vyand , fo geweldigen vyand die
alle d'andere Provintien en een groot deel van Holland
en Zeland in fijn geweld en fubje&ie hadde, hebben
wedergeftaen , ten ware het felfde middel by uwe E.
in deGeneraliteyt ingebracht en geregiftreert', nemaer
aengefien onfe calumniateurs en afgunftigen ons door hadde gebruykt geweeft ?
Maer laet ons evamineren waer op fy hare befchul'tvooriz
fchrift
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Het twintichfte Boek ,
Ie en dank , en in kleynachtinge van zijne Genade >
de Generale Staten , van den Rade van State , van
fchrift
haer
van
beginfel
't
in
doen
Sy
n.
fundere
dinge
gen ver- hare refolutien en uytgedrukt bevelen. Noch meer
een groot en lankverhael, hoefe met welbeha
ftaen hebben , dat de Staten Generael met goeden ern- (feggen fy) dat een Ccopman van Amfterdam aldaer
fte gerefolveert zijn , ook volgens de begeerte van in de regeringe wefende , iich niet foude gefchaemt
hare Majefteyt van Engeland niet te gedogen dat eeni- noch vermijd hebben den Rade van State te aenfoeken.
ge proviande, (veel min amunitie van oorloge) uyt dat dien van Amfterdam voor eenen geringen tijdt etde landen ge voert foude worden, terplaetfendaerde lijke geladen fchepen uyt te voeren toegelaten mocht
vyand die foude te water ofte lande weten te bekoworden. Uyt wien hebben fy dit vernomen $ Uyt een
, verhael dat de inwoonders van den landen en onfeker geruchte , of uyt het aengeven van bekende
men met
ftad Uy trecht ( haer armoede en de effe&uele opbrencringe haerder contributie niet tegenftaende) liever iien perfonen
Ift dat ?fy feggen uyt een geruchte, fo geven wy hen
en lijden fouden dat de uyt voerders van de verboden te bedenken, hoe onchriftelijk en onnagebuerlijk het
eedwaren op 't feyt bevonden aenftonts om hals ge- van hen gehandelt is , ons op een fimpel geruchte te bee en fchuldigen , en wat ftraffe fy en die fulke befchuldingen
refoluti
Staten den
General
tcgens
, nsdatvan
brachtdan'
foude,
yte gefchie
hare derMajefte
het fchrijve
hebben overgedragen na rechte hebben verdient. Maer
gelijk of de ingefetenen van d'andere Provintien en ift dat fy het felve uyt bekende perfonen vernomen
door 't inhouden van den eedwabyfonder in Holland
ren niet fo grotelijks als die van de landen van Uy trecht hebben , waerom openbaren fy die niet? Waerom druknaem van de Koopman die fuik verfoek van
geinterefTeert waren , en niet fo fware contributien als onlentken fyden
wegen
foude hebben gedaen , niet uyt ? dan om
die van Uytrecht defen niet tegenftaende , lijkewel
óefe
befchuldinge
te beantwoorden, feggen wy vry uyt,
moften dragen en lijden. Wy achten onnodig alhier
dat die perfoon of perfonen die hen fulks nagegeven
in 't lange te verhalen by yeder en waer op de felve re- hebben, hetfelfdeals valfche Calumniateurs valfchelijk
folutie genomen is , daer van wy hier voren een weynig hebben geroert. Wy willen ook niet in difpute gelogen hebben , en daerom als valfche delateurs , op*
trekken , maer laten andere oordeelen , of de gede- roerige geeften , en perturbateurs van de gemene eenputeerden van eenige Provintien met fpeciale en geli- dragt behoren geftraft te worden. Verfoekende uwe
miteerde laft tot fekeren eynde van haren principalen E. mijne Heeren Staten ( die fo wel als wy in dit fchrift
gecommitteert , een refolutie uyt eenen groten yver in haer autoriteyt worden aengetaft) mitfgaders den
der ftad Uy trecht , onfe getrouwe bondgetot vorderinge van 't gemene befte na haren verftan- Magiftraet
noten
en
nageburen,
dat het uwe E. believe fcherpeïijk
e,
n
de genome hebbend
de felve by de Staten van de
hier
op
onderfoek
te
doen
, en tegens een valfchen aenProvintie daer by grotelijks gegraveert , niet om grote
conlideratien fulks foude vermogen verandert of gemo- gever en calumniatetir niet kennifle van faken en by weedereertte worden, als fy tot confervatie van de ftant
gen van juftitie , andere ten exempele fulks te doen procederenals
, na rechte bevonden fal worden te behoren.
e
n.
van hare Provinti fouden nodig bevinde
Dit zijn faSy doen voort een lank verhael van fekere woorden ,
ken die fo notoir en menigmael by den Staten van de
(
doch
onwaerachtelijk ) die een Koopman in defèr
refpedtive Provintien in tijde van nood ten efFecte geftelt zijn , dat het onnodig is hier van exempelen te ver- ftads regeringe wefende in den Raed van State tot verhalen. En voorwaer fo verre mijn Heeren de Generale achtinge van zijne Genade en Rade van State , enden
Staten (die fy met den Koopluyden fönder autorifatie Heeren Generale Staten foude hebben gebruykt, daer
of laft en fonder forme van juftitie op haer eygen hand uyt infererende, dat fy(denoterende met dat woord Sy,
om den hals te brengen, fuiken dienft meenden te doen) of ons, die fy té voren befchuldicht hebben, alsofwy
hen hier by fo grotelijks verkort en in haer autoritey t grote menichte van boter, kaes, en diergel i;ke tegens de
verkleynt hadden bevonden , fy fouden niet nagelaten bevelen van de Generale Staten uyt defe ftad hadden lahebben, hen daer over aen den Staten van de Provintie
ten gaen , of onfe gedeputeerden ) over fulks fouden
moeten
gehouden Worden , als Rei primi capitb laf*
n
ie
te beklage , die de moderat op hare genomen refon
edaeri
fublicd Majcftatb. Wy fullen hier na verhalen Avatby
lutie hebben gemaekt, enhendeverandering
gevallen doof hare gedeputeerden fchriftelijkoverge- onfe gedeputeerden in de Raed van State is verhandelt.
ïevert, fonder dat by den Staten Generael eenige oppo- Maer Wie heeft op die tijd aldaer in den Raed prefènt
iitie daer in gevallen is , maer met het acquiefceren in de geweeft zijnde ( want daer is niemant geweeft als zijne
felve genoeg bewefen hebben te verftaen dat de veran- Excellentie Grave Maurits, de Heeren Aloftanus,
der inge met goeden inftchte en om grote confidera- Meetkerken , Simon Meynertfz Itterfum , Raden , eo
Lange en Wijnhof Secretarifz.) hen die woorden geotien te rechte gedaen waspenbaert
i En ift datter yet tot verachtinge of verkleylaêt ons nu voortgaen hare legaetfchap t'examineren. Sy geven voor , om die te meerder aenfien te doen ninge van yemants autoriteyt gefproken is , waerom
hebben , dat die gedaen is met voorweten van fómmige heeft de felve onfe gedeputeerden daer over niet aengevan den Magiftraet der ftad Uytrecht, wie zijn die? fproken? of waerom heeftmen den fel ven, daer over
Waerom en drukken fy hare namen niet uyt ? Want wy met recht niet aeugeklaecht » ten eynde fy by wege van
weten dat hare wettige Magiftraet, als Schout, Bur- juftitie daer van gecondemneert of geabfolveert mochten worden? Dan hier uyt blijkt (mijne Heeren )dat
gemeefteren , Schepenen en Raed raetsgewijfe vergahet
niet als valfche calumnien zijn , en dat de burgerdert gene
,
kenniflè hier van gehad hebben. Wy twijfelen ook niet , of fo verre de fommige Magiftraten die fy hopluyden door eenige oproerige fubtile geeften (die
betgeopent hebben, geweten hadden wat onder defe niet als oneenigheid foeken onder de fteden te verwekken, en als een fchadelijk ferpent binnen onfe landen by
legaetfchap gefchuylt hadde, fy fouden hen geraden
ons
worden
opgevoet) hier toe zijn geinduceert engehebben niet alleenlijk aen haer wettige Magiftraet
fuborneert. Boven defen wie meynen fy met dat woord
raedfgewijfe t'addrefleren, maer ook aen ons hare goe- Koopman? Want fy zijn alle (uytgefondert onfe Sede nageburen en bondgenoten s om van der waerlieid
cretarisKoopluyden
)
en onfe mede lidmaten in de regeinformeert te zijn, eer dat fy fulke befchuldinge tegen ons fouden voortgebrocht hebben. Ja wy houden geringe y de welke van onfent wegen en door onfen laft
voor feker , en twijfelen niet of God fal 't aen den dach in den Rade van State zijn gecompareert geweeft.
Menen fy onfen Burgermeefter ? Waerom verklaren
brengen , of de burger-hopluyden d'ogen open gedaen fy
fulks
niet ? Maer fy weten dat de eere die mijn Heewefende , fullen bevinden , dat fy by eenige vreemde
geeften in haer hart gefpangiolifeert (pretext nemende re de en
Prince
Orangien
Ho Mo.Generael
uwe E. belieft
mijne HeemijnvanHeeren
de Staten
heeft
ord'autoriteyt van de Generale Staten en Raed van Sta- ren
te verkleynt ware ) liftelijk tot defe legaetfchap af te
fehad
confequentelijk defe ftad te doen in 't gevaerdigen zijn geinduceert.
ruykenhem,en
van zijn
perfone , in fo verfcheyden gewichtiMaer laet ons voort tot het inhout van het fchrift koge commiflien en deputat ien , alle hare befchuldingen
men. Wy hebben ( feggen fy ) dies niet tegenftaende en calumnien foude wederleggen. Ja fy bemerken , dat
met grote bed roefnifTe vernomen , hoe onlanks geleden de Heeren Staten van de refpedtive provintien (aen den
uyt de ftedevan Amfterdam na Bremen en elders vele welken hy meeft alle in commiflie tot meermalen gefchepen, ja in menigte verfcheyden waren van boter fonden is geweeft) hare calumnien niet fouden geloven;
felven.
kafe, en anderfins uytgevoert zijn en dat tegens wil- maer een ander getuygeniflè van hem geven, alfoden
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Van 't Vervolg der
die in de regeringe van den

allen
landen t'fëdert t'oprechten van denader Uniet'Uytrecht gefloten zijn geweeft, kennelijk is, in watrefpe&e en ëere hy den Staten refpeótiveli jk alle tijd heeft
gehouden , en met wat yver en naerftigheid hy d'autoriteyt van de Generale Staten en Raed van State (daer
van hy een lidmaet lange tijd is geweeft) heeft gevordert , en tegéns den oonochfvolke en andere in 't (tuk
zijnes ampts voorgeftaen , gehanthavet en gemaintineert. Meynen fy dart eenen van den anderen onfen
Gedeputeerden Koopluyden en onfe mede lidmaten
in de regeringe ? Waerom verklaren fy niet wie die fy?
Maer dewijle fylüyden weten dat de felve fodanige
treffelijke luyden zijn dat op hen niet ter wereld te feggen valt als alle deuchd en eere , fo fchamen fy hen den
naem uy t te drukken.
Wy achten onnodig mijn Heeren alle dé onwaerachtige calumnieufe woorden in dit fchrift vei haelt te wederleg en, en alfoniemant als particulier of Koopman
in den Raed van State van onfent wegen is gecompareert , dan dat een van den Burgemeefteren met eenige
uyt onfe Vroetfchap aldaër door ortfen fpecialen laft
zijn verfchenen 4 en eenig verlbek hebben gedaen , fo
erbieden en prefëriteren wy ons voor onfe wettelijke
Overheid en andere daër fulks behoort, te recht te (tellen bereyt
,
zijnde het fëlVë te verantwoorden , en te
doen blijkert,dat hetguht by onfe gedeputeerden is verfocht en met groter inftarttie vervolcht , recht en wel
gedaen is , en dat wy noch fy behoudens onfe eere en
eed in'tftük van onfén ampt gedaen, niet anders behoorden noch vermochten daer in te procederen als by
henluyden is gefchiet. Waer van nochtans , op dat uwe
E. de waerheid bekent mocht wefen , en daer door de
ogen te meer geopent worden, om in tijdsditquaet
door goede remedie voor te komen. So is waerachtig,
dat op de errtftige remonftrantie van wegen den Magiftraet van Dordrecht om te hebben een generale fluytinge (waer van hier voor eenige mentie is gemaekt) wy
een Burgemeefter met noch vier uyt onfe Vroetfchap
nevens defer ftad Secretaris op uwe E. vergaderinge
den fevenentwintichften Septembris precijfè beichreven , hebben afgevaerdicht. En alfo na haer vertrek op
den fefentwintichften by den Convoymeefteren binnen
rol. 83.) defè ftad fekere brieven worden ontfangen, geféhrëvën
by zijne Excellentie en Rade Van State in den Hage,gëdateertden drieentwintichften Septembris, daer by dën
ièlven Convoymeefter t op pene van op zijn përfoon en
goederen te verhalen fcherpelijk worde verboden h gene goederen, eetwaren wèfénde , uytdëfeftad, oncler
wat dekfel dattet mochte zijn, té laten paflerën, tot wat
landen, provintien , fteden , of vlekken de felve gedeftineert mochten werden. So hebben wy ( bevindende
dat fulks direótelijk tegens de refolütieby uwe E. mijn
Heeren ftaetfgewiife op den achtften Septembris genomen, Was ftrijdende , en dat wy bevonden dat apparente alteratie in onfe ftad daer uyt (tonde te Verrijfen ,
overmits een grote menichte vanfchepen geladen met
waren by uwe E. refolutie toegelaten Uyt te voeren,
zeylrede lagen) aen onfe gedeputeerden gelchreven,
en hen belaft ernftelijk by zijne Excellentie en Raet
van State aen te houden , ten eynde die interdiftie tegens uwe E. refolutie ( uwe E. en uwe E. Gecommitteerde Raden , ook defe ftads gedeputeerden op die
tijd in de Hagewefende ongehoort , den Convoymeefteren.gedaen) ten minften tot d'aenftaende vergaderinge £yuwe E. daer toe fpecialijken befchreven , in
furcheantie gehouden mocht worden. En hebben over
fulks onfe gedeputeerden op den achtentwintichften
Septembris door onfen laft en als gedeputeerden defer
ftad, en niet als particuliere Koopluyden in den Raed
van State audiëntie verfocht en gehad , alwaer vergadert waren zijne Excellentie , de Hoge en welgeboren
Grave Maurits , de voorfz Heeren Aloftanus , Meetkerke, Symon Meynertfz Itterfum , Raden, met Lange en Wijnhof, SecretarifTen , zijne Excellentie en den
felven Heeren,in 't lange verhalende den laft by ons hen
toegefchreven , met verklaringe van de grote verwonderinge die wy over d'interdi&ie aen den Convoymeefteren alhier gedaen hadden,ontfangen,en dat in regart,
dat uwe E. op den achtften Septembris geexamineert
hebbende , felcere interdiétie by den Raed van State en
III. Deel. II. Stuk.»
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Generale Staten (refpe&ivelijk niet boven vier of vijf
in 't getale zijnde) op den achtentwintichften Augufti
op de generale uy tvoer van alle eetwaren op alle plaetfen en landen indifrerentelijk gedaen , de felve refolutie
by uwe E. met groten infich te en rijpe deliberatie was
gemodereert , daer by vertonende wat grote incouvenienten , fo van d'oftenfie van de Majefteyt van Denemarken en andere Potentaten, als van de grote dierte
diemen in defe landen hadde te verwachten , door 't gebrek van koren dat met den fchepen voor den winter
noch foude over zee komen , verfoekende over fulks
demoedelijk dat zijne Excellentie en Heeren Raden
van State met hare interdiétie wilde fuperfederen tot
d'aenkomfte van uwe E. vergaderinge , die daer op fpecialijk was befchreven , daer by exhiberende de refolutie by uwe E. mijne Heeren op den achtften Septembris
genomen, mitfgaders fekere lijfteby uwe E. daer na op
den uytvoer van andere goederen in de refolutie van
den achtften niet vervaet , gearrefteert , en op den veertienden byuwe E. Gedeputeerden den Staten Generael
overgelevert , met verhael dat de dachvaert van den fevenentwintichften Septembris fpecialijk op de remonftrantie van de Magiftraet van Dordrecht was befchreven, daer op onfe gedeputeerden in competenten getale met volkomen laft precijfè waren gecompareert, en
alfo daer niemant van de fteden , als Dordrecht , als
noch waren aengekomen , maer dat de dachvaert tot
den dertichften was gecontinueert, dat daerom zijne
Excellentie en Raed van State geen fwarigheid wilden
maken om met d'interdiétie te fuperfederen , te meer
aengeflen de gedeputeerde der ftad van Dordrecht , aen
de vergaderinge van de gecommitteerde Raden van
Holland den fevenentwintichften , wefende daechs te
voren , gecompareert geweeft zijnde , in de continuatie van den dachvaert hadden geconfenteert , met verklaringe dat onfe gedeputeerden van gelijke geen fwarigheid daer in benoorden te maken, overmits d'uytvoeringe van de goeden in uwe E. refolutie van den
achtften Septembris vervaet , middelertijd bleef continuerende. Hier na heëftmen onfe Gedeputeerden doen
vertrekken , en weder in den Raed van State geroepen
wefende , heeft d'voórfchreven Heere Meetkerke geantwoord dat fy dien laft den Convoymeefteren niet
konden geven , alfo 't felve het werk van de voorfz
Raed niet was. Maer dat d'interdiétie den Convoymeefteren byMiflive van den drieentwintichften Septembris gedaen, gefchiet was ten verfoeke van de Staten Generael, en volgende hare refolutie, aen den welken onfe Gedeputeerden hen mochten addrefferen.
Waer op by oniè gedeputeerden gerepliceert zijnde,
dat de voorfz brieven by zijne Excellentie en Raed van
State waren gedepefcheert , fonder dat eenige mentie
van de Staten Generael daer in was gemaekt , en dat hy
hen daerom aen niemant anders als aen den genen die
het verbod hadden gedaen , konden addrefferen , om
furcheantie te verfoeken en vervolgen, en hy den voorfz
Heere Meetkerke , weder aen den Generale Staten gerenvoyeert zijnde , met yteratijf verhael dat de brieven
ten verfoeke van de Generale Staten waren gefch reven,
hebben onfe Gedeputeerden verklaert dat de Convoymeefteren aen niemant alsaen uwe E. mijn Heeren als
Staten van Holland was by eede verplicht , en van uwe
E. zijne initantie en commillie hadde ontfangen, en dat
hem van gelijke by MiilivevanuweE. opprivatie van
zijn offitie , of hoge pene was belaft na uwe E. refolutie van den achtften Septembris hem te reguleren , en
dat daerom Burgemeefteren en fefendertig Raden van
Amfterdam by weygeringe benodicht fouden worden
felve ordre te ftellen, dat uwe E. refolutie op 't uytvaren van den fchepen nagekomen mocht worden , verklarende en protefterende , dat Burgemeefteren en fefendertig Raden van Amfterdamme voor geexcufeeit
gehouden wilden wefen van den inconvenienten daer
uyt te verrijfen. Hier na hebben onfe gedeputeerden
hen voort in 't collegie van den gecommitteerde Raden van uwe E. mijne Heeren gevonden , en den felven
vertoont wat verfoek fy door onfen laft in den Raed
van State hadden gedaen , en hoe hen fulks was afgeflagen , verfoekende dat aengefien de Heeren Gecommitteerde Raden by uwe E. onder andere waren by
hare inftructie gelaft de refolutien by uwe E. ftaetfge% 11 3
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Het twintichfte Boek
rechtigheid , (aen de welke fy refpectivelijk by eede
dat fy
wijfe genomen ten effe&e te doen brengen ,wilden
zijn verplicht , en wy de wapenen om voeren) fal hebdaerom denConvovmeefteren van Amfterdam
ben te maintineren , maer dat wy en alle Magiftrabelaften uwe E. uytgedrukte fchriftehjke bevelen by ten fchuldig zijn en den felven vry behoort te ftaen,
Mülive op hoge pene aen hem gedaen , na te komen, die in fulker wijfeen forme tedefenderen alfmenmet
den fel ven uwe E. gecommitteerde Raden vertonen- rechten by wegevan juftitie fal willen verantwoorden > infonderheid daer defe ftad in alle contributien
de, dat onfe gedeputeerden wel in den Raed van State voor antwoord hadden ontfangen , dat de brieven en furniflementen van penningen van de eerfte wort
van beveleby den Raed van State den Convoymeefte- bevonden , en fo vele tot defentie van den landen reren toegefonden , ten verfoeke van de Heeren Staten
gens den gemeynen vyanden zijn contribuerende als
Generael foude wefen gefchreven , dan dat by ex- eenige geheele der geünieerde Provintien.
traft uyt het refolutie-boek van de Staten Generael van
Andermael uwe E. mijn Heeren vruntlijken diende refolutien op den drieentwintichften Septembris ftelijk verfoekende in tijds te willen opwaken en op
(wefendede date van de Miffive) eneenige dagen te remedien denken , en by de hand nemen , waer door
blijken, dat daer geen comvoren gehouden, foude
municatie van de felve Miflive den Staten Generael was dit vier uytgebluft , en defe geeften , die dit door de
van Uytrecht met behendigheid onrie > dat de voorfz Hee- burger-hopluyden
gedaen, maerwel ter contra
der
eenen
fchonen
fchijn (gelijk of tegens de refolutie (Fol,
te
re Meetkerke met noch andere uytenRaed vanSra
en
bevelen
van
de
Staten Generael en Raed van Staden drieentwintigften voorfchreven in de vergaderinge
te
eenige
[eetwaren
uytgevoei t worden ) weten te
van de Staten Generael waren gecompareert , verto
nende den groten nood van gelde , en voorilaende , of wege te brengen , in tijds bedwongen worden, ' t welk
ten fy met eenen ernftigen yver en wakkerheid geniet geraden foude zijn eenig fout te laten uy ten lan- fchiet , falmen ( fo te beduchten is ) korts gewaer
de voeren en eenige laken op Antwerpen , daer af
worden wat meerder ongeluk de landen door diergemitGecom
de
welke
't
Alle
komen
foude
groot geld
teerde Raden van uwe E. mijn Heeren vertoont we - lijke praétijken fullen hebben te verwachten. Onder
fende , hebben de fel ve aengenomen daer op nader ver- ftont gefchreven , aldus gerefolveert en gearrefteert by
iöek te doen > begerende dat onfe gedeputeerden na mijnen Heeren de Burgemeefteren en fefendertig Raden der ftad Amfterdam op den vierentwintichften
middachs in hare vergaderinge weder wilden compaNovembris
1 585. my prefent als Secretaris der voorfz
reren, alwaer verfchijnende , zijn d'extradten uyt het
refolutie-boek van den Staten Generael geexamineert , ftad , die de'fen ter ordonnnantie van mijnen voorfz
Heeren
ondertekent hebben , en was ondergetekent
Pteterfz.
gelijk ook by twee uytdefelfde gecommitteerde Ra- W.
den de Secretaris of Griffier van den Raed van State
(de welke de voorfchreve Miflive van interdidtie van
<De H&tflïbe ban öe Colonel en ^oplupten ban
den drieentwintichftenSeptembrisaen denConvoymeeSflmffccfcam
toag lupbenbe alöus?.
raecht
even
is ge weeft , en
) onderv
fteren hadde gefchr
erde
Raden van uwe E. mijn
alfo by den Gecommitte
<£bele/ €rentfefte/ «möafte/ ©#me bpfonöe?
Heeren worde bevonden » dat geen mentie van de
Miflive in de voorfz extra&en worde gemaekt, maer re ooeöe b? t möcn en nagebucen.
wel het contrarie verfoek van den Heere Meetkerke
U E. L. Miflive van den negenentwintichften Noen andere uy ten Raed : dat ook de Secretaris van den
vembris den
,
dertienden defer ftilo alhier ontfangen ,
Raed van State hare E. hadde bekent aen geen ander
en
de
felve
wel
ernftelijk doorlefen en overwogen hebConvoymeefter in Holland, noch ook aen den fchebende, met die bygevoechde ftukken, en daerentepen van oorloge op de wachte leggende , gelijk briegens
de
korte verantwoordinge van den Burgermeeven gefchreven te hebben , maer dat d'interdi&ie al- fteren en fefendertig Raden defer ftad, ons tot dien
nfit'Amfte
fyinco
hebben
wastiegedae
en eynde vertoont, en fo wy uyt het fchrijven vanden
e dat
achtft
van den
uwefo E.
van n,
refolu
dierdam
deratileen
Septembris in alle andere fteden van Holland gevolcht Heeren Schout, Burgemeefteren en Schepenen, der
en de goederen daer in vervat, fo wel op de Mafe als in ftad Uytrecht , in date den negenentwintichften Novembris bevinden uE. L. aldaer mede vertoont, hadNoort-Holland ter Zeewaerts uy tgevoert worden, den
den
wy
vaftelijk
verhoopt dat uwer E. L. daer mede
are
teren
vergaderinge doen
deferfladinh
Convoymeef
genoech
gedaen
foude
hebben geweeft, tegens eenilueren,
en den fel ven belaft hem na uwe E.iefo
compar
tie van den achtften Septembris op 't uytvoeren van ger geeften te mild aengeven , dan bevinden uyt dit
eenige goederen genomen te reguleren , tot dat hem uwer E. L. fchrijven , dat de felve 't voorfz aengeven noch niet alleen voor waerachtigfehijnen te wilby uwe E. anders foude worden geordonneert. Dit
len houden , maer 't felve als noch op een particun door
is 't gunt (mijn Heeren ) by onfen gedeputeerde
onfen laft in den Raed van State is verfocht en vervollier in de regeringe alhier zijnde , fchijnen (als in 't
get , en hier om worden fy als Rei Ufa MajefiatU , van beginne) te willen drijven , niet tegenftaende niet alleen de voorfz korte verantwoordinge en het fchrijdefe heymelijke perturbateurs en fcheurders van de
ven van den Burgemeefteren defer ftad aen den Staeenigheid tuffchen den fteden (die den burger- hoplu yden onfe bondgenoten hebben opgerokkent)gecalumten Generael , en aen den Heeren Schout , Burge•
nieert en befchuldicht. Waer in fo verre by uwer E. meefteren en Schepenen der ftad Uytrecht , beyde
niet in tijds wort geremedieert , ftaet te beduchten dat van den dertienden Novembris leftleden , daer af conoch een groter vuyr ontfteken foude mogen worden. pyen by uwer E. L. aen ons over zijn gefonden , klaerWy bekennen wel dat onfe gedeputeerden ons ter- lijk mede brengen : Dat het gene in defe fake in queftie
fiont hebben gefchreven, en daer na by monde gerap- mach zijn gevallen, niet by eenige als particuliere,
porteei t dat fy met groten ernft het voorfz verfoek maer by meerdere > als fpeciale laft van de Magiftraet
hebben vervolget: dan beroepen ons op zijne Excel- alhier hebbende (die ook alle 't felve doch fulks alft in
lentie, en alle andere onpartijdige Heere van den Ra- derwaerheidis, advoyeren) is gedaen, gelijk ook de
de van State, die daer prefent zijn geweeft, of de woor- Miffive van den Heeren Raden van Staten aen u E. L.
den in dit calumnieus fchrift vervat fulks en in dier van den eenentwintichften Novembris (daer af u E. L.
voegen zijn gevallen, en of daer yet totverachtinge mede copye hebben gefonden ) uytdrukkelijk van
van den Heeren Staten Generael en zijne Excellentie propooften en vertoog by den gedeputeerden van
en Raed van State is verhandelt geweeft , en erbieden Amfterdam, en niet van een particulier is luydende,
en preienteren ons te rechte om alles te verantwoor- daer toe wy ons dan gedragen, als ook tot de voorden, bereyt zijnde te doen blijken, dat noch wy noch . geallegeerde korte verantwoordinge : by het welke
ged~
on (ehagedeputeerden
tot
eed en amptshal ven niet minder het aengeven in queftie, fulks dat is gedaen, klaeraiKinoudmge van uwe E. refolutie de gerechtig, (lijk en met uytgedrukte woorden , als valfch en
heid, eere , en wélvaert van defe ftad kon den noch v
onwaerachtich wort ontkent, &c beftaende daermochten te doen , aen de welke wy en fy by eede
om ons
(
verachtings ) de preuve en het bewijs tot
verbonden zijn. Jawy verklaren niet ceverftaen, dat ye- lafte van de aentichter of aentichtigers , het welke

585.

mant in 't particulier toeftaet, ons of eenige Magiftra- |wy dan den felven God en der Tuititie
bevelen, en
ren een vet te itellen noemen der landen en fteden ge- jwy ons terwijle met de voorfchr
•
wooreven korte verant-
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Date Danben gclebert foube to02ben/ engefupbert
banbe boo2f5a&tipfcn/ ook gefjouben mogen to02ben
bp ben ftaeb ban ben onben €belbom / albaer in mee=
nelijftcn getale bergabert* (Centtoeeden/ batbebcrftoojbers ban Detgemepn toelbaren/ intjaren ftan*
ben gelcbert fouben to02ben/ tot bat Darc fanen bp
rerljte getermineert fouben 3ön*(€en berben/bat be ou*
be toacf)t / en anbere hnjfe febige en beucljbeliiHe manneninïjareplaetfe getleltmocDten luo2ben/ metcon^
fent ban Ut ban ben bloebc beö rijn^ 5iiie 't toeln
toerbe geconfenteert/ en totbolboeningebanljeteer^
fte/ fo toert Dct Cafteel ban ^umbartonum gelet
tn be betoaringe ban bendeere ^amelton/ öetca^
fteel ban €benburg in Danben ban Sacob J|tnne/0tb^
ber/ DetCafleel ban^tarlirtötoerbegereffituecrtm
Öanben ban ben (02abe ban j^are/ alö i^eretabel
Caflelepn/ öet Cafïeel ban ^ölacnneö acn eenen ^an^
talont 3tahiecöe/t©ugla0 aen ben <82abe ban mmi*
fe/ atë recDte erfgenaembaerban* (^otbolboeninge
ban fjet tWtbz toerben terftont in Danben ban ben
3vpnin
gin befe tijb guamDienn'tlanbttjbingebanfeKer €belbom gelebert / be boomoe
mbe C52abe ban »n*
beroerte öte in ^cDotlanb opgeftaen toaö/ baerboo?
anö/ en
men b2eef be bat ooit eenige beranberinge of bef et m be trofe Clapf02b/ Clentarne/ Irral/ Cotcïjeö/ en
Colonel ^tuart/ üeneffenö be%ere^eton7 Een*
mmiëfa'K ^an <£ngelanb foube mogen ballen/ bocD baer flon / c>2aep / ^onbbtjl/ 25lobbi / 3Biiltd
tn ^tuart/
'namenttijR
na Hreeg menbat bol
toagoftoegegaen/
benbefcftctö
<6rabe ï)ot
ban befafce
SflngnifcD
JCngiifta / Capttepn ban ^unbertonum/ be bjelfteinbeeerffe
l&eeftee BotBtoel fïSarefcDaUen / be igeece l^artoel/ aen&omiïe in be ftetre gebangen toerbe/ en toerben
e gcflelt in be bebjaringe ban biberfe Cbellup^tnne 3garre$ / l§ameltón/ Cambufent^/ <©2tbig altemal
ben»
(Cotbo
lboeningeban Detberbe/ bjerbeterftont
gDafelii / %uton ^al/ 3^umlangregre/ met meer
anbere Cüaben / peeren / katoenen en €bellupben/ be^oube toadjt berftelt/ en benban <62ammo2ö/
Date bitenben en aenDangeren/ftcrn ontrent negen of bjertbpben confent ban al ben Cbelbom gecommït*
teert tot Capttepn berfelber/ betoelHeuptonöfenere
tien bupfent mannen / genomen toaren tot ^tnte M- bertrou
be Cbellupben Uit ben bienfl omtrent beg Èo^
manco Cap?Ue/ een mijleban^tarïingen/ beneem
ftcn 3£obemb2i$ 1585. altoaer fp Dare tenten fïoegen/ mnnö perfoon aenbaert Dabben: mibbelerttjtblucn^
tot grote b?eefe ban bte binnen ^tarlingen toaren/ te^rrant ^tutoart tot ^unnbertonumbaerDpbe^
floten toert te toater entelanbe/ entoag
epne
en Dabben 'S anberen-baecDs' be ftab metgetoelbin- pjobifie boo?fien: ïlobert 3|ameltonbanmetftl
Snfi)m
ar^
genomen/als entjtbe<©2abe
principale
öoofben in'tCafteel
ge* ton / be balfcöe befcijulbtger ban ben
jaecijt/
baniBontcofen/
Clapfb2be/
%>erc ban m&
Clentarne/ 3flrrol/ föoteö en ben Colonel intact/ mes? en Cmanïjaftel ban fenere poincten/ boo? be WU
en planten Daer ©cnbelenboo2Det25lonDup& 3Nn nefpbjaren geejeecuteert/ bielen in Danben ban ïiare
n, €n toerbe ontgeb2acljt/ be €ei1t-25iffcöop
* ^ontnfi ban ^tfjotlanb faht 5911 ^Secretaris fBeefter b?ienbe
San ïBartlanbe aen DenltiPben/ begerenbe b^te fa- ban ^inte 5Cnb2ie^/ bebjelhemenfepbebatgebaiv
gen toerbeboo? befcDoIterenban^inte 2Cnb2tejff/ en
hen ban 3tjnen <£belbom / ais eer jï bat 3ijn leben / bt - ter
juftitie gep?efenteert in Danben ban ben Cbelbom:
gnitept/ en ftaet foube gep^eferbeertblijben ; ten ttoee;
be
©2ebiö
anten en P20fefTeur^ banbe geref02meer*
fcen bat ïjet leben ban ifbntrofen / Clapf02be / en ben
Colonel mocDten beDouben; en ten berben bat allebtn- be religie toerben toeberomin'tlanbontbobenen irt
gen toeetfamelün mocDten geljanbelt toerben/ en toas Daer boo?gaenbe bignitepten gcftelt / be gefutoijten /
tebjebenop bte conditie Demfetben in Bare Danben te ^eminarisf/ $2ieffer0 en anbere ban be^aepfereli^
gie/ toerben
en baermenfe ftonbe benomen/
fielten om bp Ijarcn raeben abbijs te regeren: op 't anbere namen gebang
be
blucDt
na©2anHnjRenelberö/ en
eerfte gaben fp boo? anttooo2be bat <6ob Daer getup;
alfobae
rt
feerDa
cftent
oonber
ujft/ alköberanberten
ge toas/ iiat al Daer boojncmenbaertoeftrenteom
Derftel
fonber
grote
bIoettt
t/
o2tinge,
3ijn ïf^ajefiepts perfoon/ bignitept/ en ftaet te belijmen nu fefter abbertentie Dabbe ontfangen/
Douben/ en 31 jn iBa/eftept te berlolfenuptbe Danben
ber gener bte 3ijn leben / ftaet en bignitept nopt ljafc 0002 berfcDepben fcfuijben fo ban ben gebeputeerben
ben gerefpecteert/ ban boo2 fo bele Daer epgen nutj^in^Janbgeblebenbjaren/ alöooftboo^anberen/
aenginu/ en toarenfpltebenberept5ijn|Ka)efleptal? en bpfonber ook boo? DetfcD2tjben ban ben %ere <©2a=
Ie DeDoo^lrjlie geDoo2|aemDetb tebebjijfen/ maerbat be ban Epcefter felf^/ bat Dp Sprefter banbeito^
bie nu bP3ijn Ifêajefïept bsaren/ 3ijnebebeKtebpam ningiijne fBaïeftept toas betït02cn en gecommit^
teert / cm ban toegen Dare iDajeftept te nomen in be*
benbjaren: ojj'tttneebe bat be felbe toarenbe^in- fe lanben en te commanberen
Det förijcDfbolft
ctpaeljte perturbateurö ban be fterne en 't gemeen ban Dare iKajeftepte? Dulpe/oberen alle
bat
be Staten Cüe^
toelbaren / en 3ün ifóajefïept berabufeert Dabben/
bacr boo2 fo b2efeltjne bertooeflinge in btpbtn toaö nerael boo2geflagen en gep20poneert Dabben om aen
beroo2faent/bat baer ober groot pertjHeHnnu ober 3tjn ben felben Cüabe ban Spceftcr ober te gebcn in ben
perfoon/ hroon en ftaet/ bonben baerom Dun felben ÜrijcUf Danbel en 't gene baer aenbepenbeerbe/ b'o^
bebieecDt in confrientic/ inliefbetotbefterfte/ 3üne betftemacDten autoiitept/ enb02bersoonin beber^
313ajeftept en ©aberlanb/ be boo2f5perfonentcr|Uï eenigbe ^obintien'tbelcib ban bepolitieen gemene
mtietebocnfteiien/ en tegen Denlupben te p20ceberen b02gerli)ne fanen / 't felbe recDt en gelijne macDt / alö
na Denlupber berbienfte / fo fv fcljulbig üebonben toer; be <©enerale *0ouberneure? in b002leben tiiben tnbe
^eberlanben / en merftelijn onber ben feepfer Carolo
ben: op 't berbe berfoeftten fp ban 3tjne |l5ateftept/ be biifbe geDab en geb2upnt Dabben.
bat bit alles mocDt gefclneben met be b2eebfaemfte
mtbbelen en in beDoo2ljjfte tp tot genoegen ban alle ^0 toerbe op te p2opofitie boojgefTaaen W ben Hoi-Éji
goebe onberfaten/ baer toe fp p2efenteerben alle bp^ ^enfionariö ban i^otterbam/ iBeeftcrgfan^lben^ %%$£?
ftantnaDun upterftebermogén: baer tegen berfocDt barnebelt/ in beliberatie ban be Staten ban fyoUmiviv
ben Cbelbom toeberom b2ie poincten/ até eerft batjlanb gelept/ of Det niet geraben toaö aen ben$2in;fce fan
3ijn iBajeftept foube gelieben batter een generale re^ce iBauritiuö ban ^affau/ 't goubernement ban£arya"
f02matiebanbemenigbulbigeabupfeninbernerlieen!lollanb en a©eft-©2ieflanb te confereren / booi betonWm-c
politie tngeboert/mocDtegefcDieben/enbat ftutoiUiaennomfte ban ben <i52abeban3lpcefterboo2noèmt/8«8oub«c<»
be
goetbtnben Dare oubcDanbelingenonberteftentini'ttoeln
epnbelijn eerftem^obemb2iö
bpben Staten ban ^ollanbalfoge^^L
P2oclamaren/inDoubenbebeop2ecbtebecftlaringebanl
refolbeertiöben
1585. te toeten ranom
Dare fanc / ter ttjb en toijle bat bp ben Staten baer in bat Ut ban ï^ollanb en 5©eft-b2ieffanb 3tjn Crcellen^ menb02ber foube toefen bootten: en bat tot bebeftinae tie<02abe|iiaauritius ban kaffan /ttc. atéiöouber^^0^
ban alle 't felbe/ alle be fter&tenbanBet&oninnruö neur/ Capitepn generael en ^bmiraelbanlollanbSiuptv
woordinge genoeg houden gedaen te zijn, en willen
middelertijd met uwe E. L. alle goede vruntfchap, liefde en nabuerfchap , tot dienfte der gemene fake en wederftand van de algemene vyanden , trouwelijk en onverbrekelijk onderhouden , gelijk wy ons ook van uwe
E-L.dan vaftelijk vertrouwen. Hier mede Edele, Erentfefte, Byfondere goede vrunden , uwer E. den Almogenden God bevelende, gefchreven defen feftieffden
Decembris 1585. de fubfcriptie was: Uwer E. L.
dienftwillige Colonel en Capiteynen van der Schutterye der ftad Amftelredam. Onder ftonden getekent of
gefchreven by diverfe handen , Wilhem Baerdefen, Cornelit Banning Janjz- Laurcnx Jacobfz. Jan Cornelifz
Hooft , Dirik Rofenkranx, Claes Franjz, Henrik Boelijz.
Jacob Boehnfz , Jan de Biffchof , Gerrit Bikker. De fuperfcriptie was aldus: Edelen, Erentfeften, Manhaften, Vromen, den burger- hopluyden der ftad Uytrecht,
onfen goeden vrunden.
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Het twintichfte Boek ,
ic&ben aenaeuamen en geactepteert / onber alfiUfte
jnftn,C£jc ais Daer toe fouDe toctDen gearcefïeect /en
Ze*
©ofbcïom geDeputeerDe ftenelanD
lécefta Caftac rt:
ban
Staten
De
©at
belïae
lanD foefï
*iïn €rcellentie aki <©ouUerncur Capttcwi generael
en Slixmn-ael ban gelarib meDe uaöben aengenomen/
en toeröén öber fufeS gecommitteert ban toegen öte
ban èoOanD ttoceban De €DcieneneenbaneUi$upt
De ontjte fteDcn/mitfgaDcrg een uptDen |goo?Dcra«acttcre/ om met Den boo2noemüe ©oföeiw «jn «p
cellentte al« 49öunecneuc ban HoCanö en^elanöte
fatcoDuceccn op De aubientie ban De tolle / bolgenbc De
coftu'tie/ geïpmengetoöomp «S De*0oubeweurg
of itaDDöuDcrsf te intcoDuceren.
^eCommiflfc 5ün excellentie ban $affaugegc*
ben/ toa3 lupbenDe alfcu.&
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reverentie, en in alle 't gunt het beleyt en gebruyk van
de voorfz ftaet aengaen mach,en 't geen daer aen kleeft,
hem t'obedieren en te doen alle adres en afliftentie : gegeven inden Hage onder de zegelen van de Staten van
Hoiland en Zeland voornoemt hier op gedrukt , en van
harent wegen geteykenten bevefticht den eerften Novembris 1585. onder ftont gefchreven ter ordonnantie
van de Staten van
Holland , by my ondertekent C. de
Rechtere.

&en beectienben $obemb2të ïjebben De Staten
ban ManD en <6eDeputeerDe ban EelanD/ ber&laert
Dataujoetoel Den öoocDentoelgebo?en<©?atoe |Bau*
ritgban^afrau/ etc bpDenalg<©ouberneur/ Ca*
pitepn *©enerael en 2flDmitael ober De<©?aefftljap*
pen ban ^oüanD en EelanD met 5ijnen aenfcleben fou*
De toerben berfocljt/ geflelt en gecommitteert / fp
Daerom niet betftaenDatDe $20bintiebanber ftaD/
fieDenenlanDen banöptrecDt/ biebptotjlen^oocDï*
«Cömttiff» f-v E Staren van Holland en Zeland, doen te weten,
en
!Bemo?ie/ &epfecCareluptgoeDerefpettenen fon*
LI dat aenmerkende de goede getrouwe notable
fifMoo?
Declinge oo?fanen becfelaert ig te fullen fiaen engeby
affedie
LmffiSUengename dienfteo die uyt fonderlinge
unieert blijben onber een J^taDftouDer en «Bouber*
Deurlugtigen Furft Wil- neut met Die ban ^ollanD enEelanD/ fal mogen of
memorie n,denGrave
ijker
Hooglofl
jSS
te
als
&c.
Naflau,
van
n
Orangie
princeva
titó an ]em
jSatfau. stadhouder Gouverneur en Capiteyn Generael der beboren gefepareert te bujben/ alfo Dienieutoigbcitr
voorfz landen , in vele en menigvuldige fwarelaften en Daer na gepleerïjt buptenbetoilligingof confent ban
De Staten ban ^ollanD en EelanDtë gefcöiet. iBaer
perikulentotGodeseere, bevrijdinge en welvaren der fal met alle beljoo2lijRe miDDelen en toegen berfo?cöt
fel ver landen zijn bewefen. En daerom de Staten voornoemt vaftelijk betrouwende dat by den hooch en wel- too?ben/ Dat De boo2f3 $?obintie ban aptcecljt toeDer?
om aen Den boo?f5 aBoubernementeban i^ollanD en
geboren Heere Grave Maurits van Naflau, Catzenelfenbogen, Dieft , Vianden , Marquis van der Veere en ^elanD geD^acDt en geunieert toerDe/ 't toelnfulKö
Vliflingen, &c volgende de exemplen en voetftappen meDe geflelt fouDe toojDen in De inflructie of o?Don^
nantic ban srjne €rcellentie/ op toiel&econDitien3i>
van zijnen Heer Vader voornoemt, den voorfz lan- ne €rcellentïe tot fjet aennemen banDe <©onberne^
den uyt gelijker afFedie, en mede tot voorftant van de
ware Chriftelijke religie infgelijks mogen bewefen mente ban ^ollanD en ^elanD booinoemt fal to02Den
faken en de- berfocöt/ en met Den felben erp?efTeltjiKen geflipuleert /
worden , hebben met goede kenniflè van
Maurits Dat bp 3ijn OErcellentie beneffenjö Diebant|ollanDen
Grave
mden
liberatie van Rade , den voornoe
van Naffau in de plaetfe van zijnen Vader den Prince EelanD/ fulfeö DeljanDDaeraengegouDenfouDetoo?^
van Orangien voornoemt , onthouden , gecommitteert, Den/Dat De boo?f3 ^obintie ban aptrertjt met Den eer*
geitelt en geordonneert , onthouden, committeren, fien De£ Doenlrjö 3ijnDe met Dieban^ollanD en^e*
ftellen en ordonneren by defen tegenwoordigen als lanDonDereen goubernement toeDergeb?acfitenber*
Gouverneur Capiteyn Generael en Admirael van de eenicDt toerD/ Daer toe geb2tipnenDe De aucto?itept
ban Den <0ouberneur <0enerael / Deö noDig 3i)nDe,
voorfz Graeffchappen van Holland en Zeland , geveng>vjn €rcellentie <©?abe HBaurïtjS ban ^affau <i52abe
de den voornoemden Grave Maurits van Naflau volvoorfz
den
bevel
fpeciael
en
t
,
komen macht , autoritey
l)ttft ten felben Dage in De bergaberinge ban De ^ta- wamH*
ftaet als Gouverneur, Capiteyn Generael, en Admirael ten ban l^ollanD Den eeD geDaen aen fianDenbanDe^y
voortaen te houden,exerceren en bedienen,daer in voor peeren ban a©tjngaerDen en ©ofbergen/ Daer na3ijnjtb/
te ftaen , te vorderen en bewaren de Overigheid , ge- {je&ben De €Delen en geDeputeerDe ban Den fleDen 3i)ne en neemt
rechtigheden, privilegiën en 't welvaren van den voorfz boo2noembe €rcellentie geconbopeert in Den fiaDe$»£5J?J
landen eningefetenenvan dien, mitfgaders 'tgebruyk P^obintiael ban ^ollanD/ alDaer Dp öem meDe eeD '<Aube£
van de voorfz Chriftelijke religie , de felve te confer- geDaen iö alö na coflume/ engeeftboo^op Deauneuc/«a«
veren en befchermen van allen overlaft en foulen, difor- Dientie alDaer meDe poffeffie genomen/ altoaer tmwwfj*
dre, oneenigheid, afbreuk en fchade, voorts in de gebjiefttige fane Doo? tbjeeban De outfte en erbarmde %[mlm
voorfz landen te doen gebruyken en adminiftreren 3tDbocaten beplept too:DenDe/ feptmen boo? een ftlucö- tan m*
recht enjuftitie, de provifien van juftitie behoorlijken te gebeurt te 3ijn/ Dateene ban De^ellebarDieröbanianb/Ze*
te doen verlenen allen den genen die fulks verfoeken ful€rcellentie/
Deneenen^DbocaetDefa'SSj'"
ne beplepten
/ fepDe öo^enDe
Dien 3BDbocaet
öeeft gelijh : maer jpjilfiart.
len, en de felve te doen executeren, ajles aengaende de 3ijne
a\$
öp
Daer
na
Den
anDeren
meDe
Doo?De fp?eben en
juftitie , met advijs van den Prefident en Raden in Holter
contrarie
fuflineren/
fo
meenDe
8p Dat De felbe
land, Zeland , en Weft-Vriefland voornoemt. En aengaende de faken van der oorloge en politie van de oor gelijR öaDDe/ en fepDe fp Debben bepDe gelijh/
voorfz landen met advijs en ten overftaen van den Ede- toant 3ijn berftanD fo becDe niet fïreftte Dat ÖP noeD on*
len-en Raden uytden voorfz landen van Holland, Ze- DecfcöeptmaheiiRonDe/ enalfotoerterbp eenigefeec
land, en Weft-Vriefland by zijnder Excellentie te voe- meDe geboert en gelachen/ bermitg Dem 't felbe fo ern*
gen de Burg ^meefteren, Schepenen en Wetten te veran- tlig af ginfn
^esf naernoen$s toerDe gerefolbeert Dat in bep?oderen na behoren , en daer 't felve van node wefen fal,
te doen honden goede opficht en wacht in de fteden en bifien ban De juftitie Den tijtel ban 3ijne €rcellentie ge*
fterkten aldaer, ook te wateren te lande, en voorts in 't b?upRt foube toojDen alö bolcöt.
iBauritsf geboden ^2inceban«©?angien/ «6?abe .
generael en particulier alles te doen dat een goed en getrou Gouverneur , Capiteyn Generael en Admirael ban Naflau/ Catfenellebogen / ©panDen/ <©ict$f/etc.
voornoemt vermach en behoort te doen, volgende d'in- matqi\i$ ban Der ©eere en ©lifTingen/ ï|eereban
ftrudtie die hem vorder fal gegeven worden , waer op ^tnte ©tjt/ ^oefburg/ Der ftaD<ö5?abe/enïanDen
den voornoemden Heere Grave Maurits van Naflau ban €uph I etc. <*3oubecneuc Capitepn generael en
gehouden wort te doen den behoorlijken eed aen han- aUDmicael ober l|ollanD / ^elanD / en ©?ieftanD.
den van de gecommitteerde van de Staten van Holland
^e geDeputeerDe ban De Staten generael in €n^
en Zeland voornoemt. Liften en bevelen daerom den gelanD gefcljjeben IjebbenDe DeneerflcnDefer maenD/
Prefident, en die van den Radevoorfz,die van de Came- ten epnDeeenige geDeputeerDe ban De^obintienmet
re vanderekeninge, en alle andere Jufticieren en Offi- bolle macfjt tot natDDelburgfouDen too?Dengefcf)iRt/
cieren der voorfz landen van Holland , Zeland , en om op De notelijftfte faben ban Den lanDe te mogen fjel*
Weft-Vriefland , Briele en Voorne, dat fy den voor- pen boo?fien/ alfo Den <6L2abe ban Xpcefter alDaer
noemden Heere Grave Maurits van Naflau houden en
Öaefl fouDe aenRomen: Derfjalben toert bpDe ^ta*
refpe.fteren als Gouverneur , Capiteyn Generael en Ad- ten generael aen De ^obtntien gefcf)2eben Dat fplup*
mirael voornoemt , den felven bswijfen alle eere en
Den bate geDeputeèrDen fouDen fcfjibfeen metbolfeo*
men
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Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
goet Gouverne

laft om te fjelpen refolberen op ben laft en au*
totitept tire öcn boo2noemben vöoubetneur <6cnc*
rael foube tuojöcn gebefereert/ en eenige te öcpu
teren öre Oen na Eclanb fouben tranfpo2teren/ om
ter aenhomfte ban fijne <Èrcellentie Dan 3tnce(ïer
met ben fclben te abbiferen 't gene tot uptboeriiv
ge ban bc goebe autoritept en o:bje foube mogen
öienen. 3£en bijftienben $obemb2i$ toerbe gerefol*
beert bat fijne «crcellentie «Btabe iBauritö ban
JSafifau/ ben *6rabe ban Jgoïjenlo en vörabe $&iU
lem ban Haffau/ bcrfocljt fouben bwben/ om op
maenbacï) ben acïjtienben nen na Eelanb te toillen
tranfpojteren/ om ben 43:abe ban ïpcefïertebertoellenomen en contraguleren/ bat mebe ben ^eere ban 2S2eberobe / be %ere ban 2Üfperen/ een
ban 3£02b2ecl)t/ Bmfterbam/ föotterbnm/ en ben
^oo?beiquatiere mebe na Eelanb gefcöifot fouben
tooien.

%

ur en Capiteyn generael en Admirael vnn
de voorfz landen van Holland en Zeland vermach en
fchuldich is te doen. Welverftaende nochtans dat hy
gehouden wort behoorlijk.tereïpefteren den Gouverneur Generael van de Nederlandle Provintien die by de
Koninklijke Majeft. van Engeland alhier fal worden gefchikt, en de bevelen en ordonnantien van wegen den
felven Gouverneur Generael en Raed van State van de
voorfz Nederlandfe Provintien conformelijken haerluyder laft en inftrucTriegeemaneert , trouwelijknate
komen , en doen effectueren binnen delemiten van fijn
voorfz Gouvernement van Holland en Zeland.
En referveren de voorfz Staten van Holland en Zeland aen hem die macht en faculteyt om defc inftru&ie
te mogen altereren , amplieren , vermeerderen of verminderen ,na dat den nood of dienfte van den lande
voorfz vereyfehen fal.

^e Staten generael öabben ben iz. $obcmb?té /
be $2obintien nefeïpeben / batfc öare gebeputeer*
aen
<&e inftrnctie bte fijn <ércelïentie *6?abe |ftaurit£
^c
acnfiens
b2ief£/of fo Ijaeft ecnigfinjï mogeïiju toaoy
segeben toerbe / toatf lupbenbe albug :
fouben fenben in competenten getale b» nenlieben / om
ïnfauttteTN den eerften fal den voorfchreven
Gouverneur pjompteiijn gerefolbeert te to02ben op berfcljcpben fa*
nen ^m bienft ban ben lanbe groten jn betreffenbe:
toAnte Capiteyn Generael , en Admirael gehouden zijn voor maer alfo
eenige $>20bintien öare gebeputeerbe niet
Bfóauci* te ftaen, te vorderen en bewaren de overigheid , gefonben / nocD ook refcribeerben : bat ooft op be f02me
1u?<5?aö«rcchtigheden, privilegiën, en 't welvaren van den ban regeringe bk boo2tacn gefjouben foube too?ben/
fau/«t voorfcnrcven Landen, Leden, Steden, en ingefete- toe! feftere inftrnctie toa<$
geconcipieert/ betoelfte
nen van dien, mitfgaders 't gebruyk van de ware ripalijft ongearrefteert geoleben toas / boo2 biett p2in*
men
Chriftelijke religie, en felve te conferveren en bemeenbe
bat
(om
ben
öanbel
met
€ngelanb)
baer
in
nu
fchermen tegens alle overlaft , difordre i oneenigheid, afbreuk en fchade, en fulks ook te vorderen merftelijfte beranberinge foube moeten ballen / en bat
(fo vele in hem is) dat de Provintien van Uytrecht mibbelertijb W commiflïen ban be üaben ban ^tate
mede komende onder het Gouvernement van fijnder (bïe maer ban b?iemaenbentotb2iemaenbentoaren
gecontinueert) nu al ober lange toaren geerpireert /
Excellentie alfo der van ouden tijden maer een Stadhouder ofGouverneur is geweeft over Holland , Ze- baer boo? bte ban ben felben ïïabe ïjen Dielben boo? ba*
land , en Uytrecht , waer door defelve Provintien befijft ontfïagen / fo bat be peeren Staten generael /
te beter in vrede en eenigheyd werde onderhou- befelbe ïlaben ban ^tate met grote bebe en inftantien
den.
motten bp ben anberenfjouben/ baer boo2 alle faften
En fal de voorfch reven Gouverneur, Capiteyn Ge- nocfj in meerber berloop en befo?b?e guamen / fo licbnerael ,en Admirael binnen der voorfchreven landen ben befelbe peeren Staten generael / aen be ^binnen /iik m gebefte toaren nare gebeputeerbe te fendoen adminiftreren recht en juftitie allen den genen
gefcï)2eben befen nabolgenben ernfïigen b2ief,
/
ben
die des verfoeken fullen, expediëren en verlenen de
provifien van juftitie, en doen executeren, alle ordonnantien, appoin&ementen en fententien by advij(e van den Prefident en Raden van Holland , Zeland, en Vriefland voornoemt.
Item,
fal den voorfchreven Gouverneur met de ge
(Fol.86.)
deputeerde Raden van Holland , Zeland , en Vriesland, die neffens zijndcr Excellentie fullen worden
gevoecht , vernieuwen , veranderen de Burgemee«ers , Schepenen en wetten na behoren , en daer
't fèlfde van node wefen fal , en confereren goede
en getrouwe patriotten daer toe gequalificeert en
bequaem zijnde alle Ampten , Ofticien , Staten en
Beneficien van ouds geftaen hebbende ter gifte of
collatie van de Gouverneurs of Stadhouders van de
voorfchreven landen : maer fullen geenderhande refignatien van Staten, Ampten, Omcien of Beneficien toegelaten weiden , dan by confent en bewillinge van den Staten van den vooifz lande.
Item , fal de voorfchreven Gouverneur met de gedeputeerde Raden voornoemt mogen verlenen (by
Erovifie en tot anders fal wefen geordonneert) alle
rieven van gratiën , remiilien , pardoenen , abohtien, legitimatien , atterminatie, confent om te mogen telleren, en diergelijke fulks die by denfecreten
Rade tot Bruflel plegen verleent te worden , en dat
na voorgaende advijs van den Officier en Magiftraet
van der ftad of plaetfe daer 't feyt of delict is gefchiet, en mits dat d'impetrant van de voorfchreven
brieven van gratie gehouden weit defelve t'interineren na behoren, welverftaende nochtans, dat van gequalificeerde doodllagen en andere enorme deliften
geconimitteert , met geleyder lage of opfetten wille ,
geen remis of pardon fal worden verleent of gegenen.

Edele,Erentfefte>hooggeleerde,wijfe en feer voorfie JhffffW
nigeHeeren,
wy hebben enuE.by
ohfevoorgaende
van^a"öf^
den
n.defer verwitticht
gefonden
copye van het^rorm
lefte fchrijvens van de Heeren Gedeputeerc en geblevep «Öeneracï

in Engeland, en 't gene wy'daer uyt nodig bevonden öefr^r"^
promptelijk by de Provintien gerefolveert te moeten fcerianDeiï
worden tot 's lands dienft, eenfdeels ook inconfor-fltnöe
mité van het verfoek der voorfz gedeputeerde , na den P?°Wn*
wil !e die fy van hare Majeft. hadden verftaen , u E. aen-mn'
gefchreven , en verfocht ten eynde u E. aengefiens onfer
brieven , of immers fo haeft eenigfins mogelijk foude
zijn, alhier fouden fchikken gedeputeerde van aenfien
in competenten getale , en onder anderen mede de gene die van wegen uwer Provintien in Engeland hadden
geweeft, gelaft en geautorifeert als inde voorfz brieven ,(onder dat wy tot noch toe daer op eenige fendinge of de minfte antwoorde hebben vernomen , en dnerom kunnen wy uwer E. niet verfwijgen, dat het ons
een arme en verdrietelijke fake is , te merken en
fien dat alfulken gewichtigen aenfehrijven , daer aen
onfer allen lijf en goed is hangende , en van vrouwen en kinderen , fo leechlijk in den wind wort geflagen , niet min of meer al of wy allen Koningen ,
Princen, en Potentaten t'onfwaerts fo verre hadden
verbonden , dat fy ook onvtrfocht ons alle behulp en
byftant fchuldich zijn, dies nochtans fulks verre van
daer als gebleken is, waer over wy gefamenderhant
dies te yveriger onfe eygen confervatie behoren en
fchuldich zijn te betrachten , en ócie genade die
ons God gedaen heeft (hebbende beroert hetherte
van hare Majefteyr tot onfer afliftentie) met fuiken
dankbaerheid van fijne hand aen te nemen , dat wy
fijne Goddelijke Majefteyt en allen menfehen en ons
felven ten voorften genoeg doen. Uwer E. weten dat
Item, fal de voorfchreven Gouverneur met de.gc-j het land tegenwoordelijk alleen beftaet op een aenfien
deputeerde Raden voorfien op de notelijke garnifoe-len forme van regeringe, fonder middelen, mits dat
nen, verfekertheid en befcherminge van de voorfchre- 1 d'inftrudie op defelve nieuwelijk geconcipieert, is om
ven landen, fteden , iterkten , havenen, wateren , Ieenige oorfaken gebleven ongearrefteert : dat eenien ftromen van dien, en voorts alles doen dat een |ge Provintien nieuwe Raden hebben genomineert,
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Het twintichfte Boek,
macht en autoritey t, en den Provintien, fteden en leden,
geke
gebre
in
met den Gouverneurs en Regeerders van dien te veren andere (als uwer E.) zijn als noch
uyt eenige van den ouden Raden van
,
bleven daer
binden en onderworpen tot volkomen gehoorfaemheid
de Provintien daer de nominatie gedaen is, verftaen
van 't gene dat by zijn Excellentie en Raden fal worverlaten te zijn, fulks dat wy met grote beecüngen
den geordonneert en geftatueert , op dat de behooren in..ftantien dagelijks moeten arbeyden , fommige
lijke autoriteyt den landen fo nodig
worden gevan de Raden by den anderen te hebben om alleenlijk reftaureert, fonder dat uwer E. liiermach
in langer gebreden oorlochfvolke en pourfuivanten te dienen voor kelijk willen blijven, en voor eenen geringen tijd Fovele
len, en de re- kotten van hare gedeputeerde te ontfien , mits dat d'ine^n ooge, alfo by gebreke vanvenmidde
contentement convenienten daer na met vele duyfenden niet
geen
fel
den
fy
n,
hreve
dënevóorfc
fullen
kontlen doen. Wy zijn en fitten alhier met twee of drie zijn te verhalen en remedieren , anderfins en by gebreProvintien , daerom dat alie faken die voor ons komen,
ke van dien , willen wy voor uwer E. en alle de gedaer aen het land ten hoochften is gelegen , ftil ftaen
meenten onfchuldig zijn en blijven, dat wy alles goets
en moeten blijven oneerefol veert, fulks dattet ons niet tijs hebben verwittigt en gead verteert aen uwer E. daer
weynig verwondert , dat uwer E. van als onderrecht 't felve behoorde , de welke tijd
middel hebben
gehad daer in te voorfien , en uwer E.enhierenboven
verklazijnde, en vindende het gebrek aen hen felven, noch
jven
fchri
ringe
regee
de
van
die
en
ons
dagelijks aen
ren dat d'aenwefende Provintien , niet tegenftaende
om de behoeften van hare Provintien, al of wy , die
d'afwefende , fullen met de inftellinge van de regeringeen kenniflè hebben van eenige gelegentheid , noch
ge, en des daer af dependeert, genootfaekt zijn voorts
voor
mede
daer
fy
wat
,
en
chten
betra
£
van uwer
te varen , als noch uwer E. wel hebbende willen movehebben, fouden konnen voorfien, en alles behartiren dat
,
het om gewichtige oorfake ongeraden is dat
gen gelijk uwer E. die het inwendig aengaet, hoe
De leger eenen perfoon fal frequenteren onfe vergaderingen en (Fol>87.)
wel wy ons daer in quijten na vermogen.
den Raed , en in beyde Collegien volx geven. Waervoor Nimmegen leyt onbeforcht, al of alle de kafom het uwer E. fal gelieven indefeoccurrentieinonfe
fen met geld vervult waren , gelijk ook alfo alhier om
vergaderinge ook beftendige gedeputeerden te houden,
.
Uwer
reven
alle behoeften van den felven wort gefch
immers
fo lange en ter tijd op alledevoorfzpoin&en
ak
den
E. mo Jen bevroeden wat ten letten voor ongem
een
vafte
refolutie fal zijn genomen. Of fo verre uwer
landenltaet ;t'ontmoeten , fo verre de faken der fel ver
voor de komfte van zijn Excellentie de Grave van Ly- E. op alle 't gene des voorfz is anderfints bedacht zijn,
fullen uwer E. een aengename fake doen ons daer af
cefter , niet worden hervat : en bedenken , zijn Excellentie gekomen wefende , ons vindende in fulke ver- verftendigende , op dat wy en de gerefolveerde Provintien mogen weten waer aen ons te reguleren; 't welk
vaerlijke confufie, de landen fonder regeringe en Ramachtig , is : uwer E. biddende 't felve terftont te
hoochnodig
,
onbeleger
den
«ien, onfe vergaderinge gefcheyden
taelt, enftaendemet de garnifoenen van de fteden op willen doen : en defen eyndende , bidden God Alc van mutineren , den vyand geweldig in 't
het poinéf
veld,
niemanden ter hand daer mede zijn Excellentie op
Edele, &c. uyt 's Gravenhage den laetften Novemhet redreflement foude mogen adviferen, ja niet een bris 1585. OnderftontuwerE. goetgunftige vrunden,
de Generale Staten der Vereenichde Neder landfe ProCollegie gequaliflceert in behoorlijke getale, om hem te
vintienleger
:
ftont , ter ordonnantie van de felve , onlekomen , mits het ongeraden is voor ons 't fel ve
bewei
dertekent, CtAerjJens.
te beftaen fonder voorgaende befluy t van alle faken der
regeringe en middelen aengaende , of de felve zijn Excellentie geen rechtvaerdige oorfake fal hebben den
<3[n 't laetfte ban ^obemöer / oföccitt ban decent- &v*matt*
landen te befchuldigen van grote ondankbaerheid te- ber 1 tö be o&abe ban ifêanfbelt / met omtrent 3000. f.!"^1"
gen God, hare Majefteyt, en zij nenPerfoon, en we- (fommige feggen 4000) mannen gebalien/inöet €p- nwu*
derom te vertrekken, en hare Majefteyt alles aen te ianbban 25ommeler-b)eert / gelegen tufTcöeniMegtofttt/öaec
feggen , en ons onwaerdig alle hulp te betichten : en enJBael/ optoat boo:nemen toiftmenaftf boe niet: f? fl1.01*
der felver te exiteren tot een geheel verlaet , als die geïjoopte/5i)n/fo
bat Ijp
fcljabeenfcrjanbe fonbemengenomen
baerbaer
geen tot
fterne
bozft ïjaefle- lJ5öe£"aut
tnonöa*
ne die fulks door onfe eygen fchuld verdienen , te meer maer
redenen daer toe aennemende , dat zijn Excellentie ons lijn bolgbe* i$p öceft l)em gelegert tot^ertoerben/t>a«i0fr
bedofi
fo rondelijk zijne goede genegentheid te voren heeft %rhJijnen en 3M& v^e <©?abe ban =^0l)ettl0 fteeft
aengefchreven, en gebeden dat wy op al't gene des ver- ten enfcDnpten/ töelnerfienm
p/to0*Den'
etfcöa
etbolhengcte
n/plep;
/ f)eitbe
focht is, tegens zijne komfte foude ordreftellen, alfo met Dei: fiaefi eengroot getal fcDepen
ert/ en is baer na toe getogen: fjeeft eenige
hare M'ajefteyts reputatie en zijne autoriteyt daer aen bergab
boo^geftcfeen / fo bat Ijet €planb genoeg onentten
te vele was gelegen. Om dan hier op by tijds te voor/
en bat be ^pangiaettönietbïiftentoaerfp
bediep
fien jen hare Majefteyt en zijn Excellentie in henlieder
goede arTe&ie te houden , en der felver in haren Ren ontuonben fonben / ban op eenige ïjoccïjten en bip
wille en begeren fo vele doenlijk is te ontmoeten, fo fcenonöeröenuiaeutoen^cmel/in groter noube/ arverfoeken en bidden wy uwer E. andermael hartgron- moebe en fjongerfnoob / baer in fp bier bagen blaren
delijk en op het alderhoogften , de felve te willen fonöcr Ijope ban berlofftnge : en toaren in fulner nooö
eenmael den landen, en hen felven, vrouwen en kin- batfeljcnfouben Rebben moeten obergeben/ aen ben
deren beforgen
,
, waken en wackeren voor de goede 43?abe ban^oöenlo/ of moften ban Ijongerenfcou*
en fchamele gemeente, diegeruftelijk flapen in en on- be bergacn: ban baer gnam fcDielp eenen 3$oo?t©often toinb/ en begon foljarttebjiefen/ be*©?abe
der d'oge haerder Overigheid, en aenfiens deler, voln
gende ons voorgaende fchrijven, alle onfchulden hoe- ban^oljenlo ï)cm baetnietlangermetbefefniptette
danig die zijn , particuliere of generale , ter zijden {tel- fenepen bo:ft ontöouben / bjefenbe albaer te beb^iefen/
lende, alhier fchikken de verfochte gedeputeerden, fobat typ raebfaem bant be feftepen enfcïjtipten/ en
ge en befpe*
al t'famen gelaften geautorifeert om alle poindtenvan alleö fefterlnli te falberen / ban bit hongeri
be^a^
tbjas
oDaei
ïjten:
lhte
maerf
bertoac
traftate met hare Majefteyt te mogen af handelen , ratebo
en van wegen der geünieerde Provintien doen voltrek- be niet bertronnen / of öet begon terftont te bopen/ en
ken ,de regeringe in te ftellen op de lefte beraemde W ban ben 25ofc[) gnamen met bele feïmpten gelaben
met bicmalie en alle gereetfeïjap / en Rebben befebeinftruétie , met hen brengende d'acte van fubmiifie
berïjongerbe/ en bp na ban lionbebcrb20fen
nanbc/
voorde felve regeringe, daer in vervat met de perfonen die uwer È. tot Raden fullen hebben gecom- menfcftenberloft/ enbenttoaclfften ^ecemfeiöbaer
mnteert of gecontinueert , by fonder ca verende, ge- af gebjacljt/borfj baer ftojbenber noeïj etlijhe/ en
lijk wy ook niet fullen toelaten dat die tot Raden lul- eenige bielen be bingeren ban be fjanben / anber be tenen ban be boeten af. 3£c f&tnce ban^armaöeeft
len zijngecommitteert, onfe vergaderinge fullen moben 25ofcf) ïjier ban feer l)oofl)lii« beümbt
ban
lik
gen frequenteren, alfo het tot 'slands dienfte geenfins kan beftaen : en om vorder te refolveren op alle 't boo?bengoebcn bienft biefpben&oninftgebaenöabgene zijn Excellentie fal mogen proponeren , het be- ben/ en lwft be iBagiftraet bereert en bcfcïjon&en met
leyt der faken als in den voorfz tracbate betrefTende , eenen febonen en bergulben hop / en tot beljoef ban be
om
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ook om zijn Excellentie Ui den Krijgshandel en I arme boigerpe taclitentig taffen fogefepttocibe. <©e
't gene daer af dependeert over te geven d'overfte I
€atl)0li)&en aen be 3Übe be^^omnbli/ Dielbenbefe
ber*

Van 't Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.

,5^5

bctfoffïnge boei een groot mirakel/ en toonöectocrlt
<0oöe$ / öat fp fepöen öoo? Ijace gcucöen betucegen te
Ijchocn.
<Den ccneMtointif ï)<?en <E>eeemb2rê fo ^iin fcuere
IBalcontemcn ban Eutpften genomen DpflDiiirê en
WËègatl cnljeöben altaer-öenJ^etitKantgebangen/
entot ^ntpücn ocbiacïjt»
©eKonin* <^n öefen jarc 1585. fteeft öc ïtoningtnne ban €ngmne&an rrcianö uptgegebcn/ en öpCÏPtfïoffclSöarnecöawn
HjJï' fcufeftertot Honfcenboen fcuftftemn «Dupttf/ jptan;
öeroo?fane
becnlannge
€ngelfe tale/
B"cftia»föp3S/
ttngeoec
ttie fjaecen betoeecljt
öaböe een
öulpe
te geben totucfeïjer;
ie
oo^fal
naec bt' mtnge öe£ uenanöen enberD?nhtenbolïielici- ^etteclanben/ toelne becnlaïmgetoaglupöentieatëbolgt.
roeecbr
hebbenöe

ift dat de Koningen en Opperde Princen , fchuldig zijnde haren fchuldigen plicht, alleenlijken
tot den Almachtigen God den Konink ailer Koningen,
zijn in dat refpeci niet fchuldig rekenfehap of reden te
geven harer adien of daden tot eenige andere dan tot
^ot* haren eenigen opperften Heere : En dat onder de
alderoudfte en Chriftelijkfte Monarchen, den felven
Heere God ons heeft bevolen den opperften regiment
Zh mf h 'd ^e^er on^es K-oninl<riiks van Engelands en andere onfer
2S ban Dominien , welke wy ganfchelijk houden van den felvijare actie gen Almachtigen Heere , en fo dei hal ven fchuldig zijn
01 ïxn-m* rekenfehap te geven alleenlijken tot zijn Godlijke ManntDugen je^eyt: Nochtans zrjn wy niet tegenftaende defeonfe
prerogative, nu ter tijd inlbnderheyt beweegt , om
verfcheyden redenen wille, hier achter kortelijken verhaelt , te verklaren niet alleenlijken tot onfe eyger.e natuerlijke beminde onderdanen, maer infgelijk tot alle
andere onfe geburen, infoiderheid tot fulke Princen en
Staten als zijn onfe bondgenoten , of die daer hebben
om hare onderdanen , oorfake van handelinge, met onfe landen en volken , wat onfe meyninge is nu ter tijd.
beredelijken gronde, wy werden
en
recht
wat
op
Ien weechthulpe te geven, tot onfen naburen , dat natuerlij kvolk der Nederlanden , wefendedoor lange krijgen
en perfecutie der vreemde Natiën aldaer, jammerlijken
benautenin prefent dangier gebrocht te wefen in eeuwige dienftbaerheid.
Ten
eerften isteverftaen(welkesmogelijkenisniet
flatuer*
fohtoot* klaerlijken bekent tot een groot getal van perfonen) dat
Mm aan
daer is geweeft, tot allen tijden, Ja door de natueilijke
e oube
.tcontinu»... gelegentheid van defe Nederlanden, en onfen Koninkerbe uaf* rijke van Engeland , een directelijke oppofitie , des een
i ijfïc tuf* tot t]en anderen , en uyt oorfake van de gerede kruyeinioi"ban §e c^er ^ee ' en merngte van b>ede en gerieflijke haven
' iSngeianb/ ü'een tegen d'ander over aen beyde zijden, een gedurinnueban ^e trafrijke en handelinge tuffchen het volk van Engeu.j)EbcC' \ani[^ endatnatuerlijk volk van defe Nederlanden, en
fo langdurige in alle oude tijden , doen de particuliere
Provintien daer af, als Vlaenderen , Holland, en Zeland, en andere landen hen tcegedaen , waren geregeert
ffonfefce^ en gepoffedeert van particuliereHeeren,en niet vereeniatic r uf* get te famen, gelijkfe in korte jaren hebben geweeft
(ben be
diverfe houwelijken , en ten laetften door concurIftcmngen door
van menige en fonderlinge titelen, hebben alfo
rentien
{)an <ffinge*
anb en be gebrocht geweeft , te wefen onder het gouvernement
Weeren öec van haren Heeren, welke fuccedeerden tot het Hertog#eoerlan*<]om van Bonrgondien , waer door hebben daer geSS"1^ weeft in voorleden tijden menige fonderlijke aliantien
nanöefub.enconfederatien, niet alleenlijken tuffchen de Koningen van Engeland onfe voorvaderen , en de Heeren
imen.
JjfJ*0* van de voorfeyde landen van Vlaenderen , Holland ,
Zeland, en hare adherenten, maer infgelijks tuffchen
En
oetbonben de ware natuerlijke onderdanen van beyde landen, als
doejfpetia^e prelaten, Edelmannen, Burgeren, en andere ge-

jjulpe
regeben
JfSSec*
Timecöec
ijfcöedan"
<Si oetfïc
I.Jwningin
:rt gjin*
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en fo door middel van gedurige intercourfen , van tijden tot tijden, de felvige gemeyne liefde, heeft onge-

broken gehouden en geexcerceert geweeft , gelijk het
geweeft is door het wer k der naturen , en was noy t ten
uy terften gebroken , noch ook voor eenigen langen tijd
nagelaten, hoewel de Koningen, en de Heeren van dien
landen fommige tijden (doch feer felden ) hebben geweeft in differentie door finiftere middelen van fommige andere Princen harer naburen , benijdende de voorfpoet defer twee lantfehappen.
En tot onderhoudinge en getuygeniffe van defe natuerlijke eenigheden des volks van defen Koninklijke
en landen in eeuwige vrientfehap, daer zijn in wefen SJ^^
fonderlijke autentijketractaten, en voor de langdurige uanouöe
te famen handelinge , intercours en fterkke vrlntfchap tijDtn/ruf#
van oude tijden : als voor exempel , fommige feer fo-Wwite
lemnelijken geaccordeert ten tijden van Konink Hen- ^1®^,
drik de feften onfen voorvader , en Philippus den lanb/ en be
tweden Hertoge van Bourgondien , en erfgename der getogen
g*"^"1*
Mar- 0m
vrouwe
, dooris de
van Vlaenderenwelkes
Graeffchap grootmoeder,
garitezijn
boven
honderten
De ge*
veertig jaren gepafleert , en het felve alfo vernieut door niene ban*
den Edelen Hertoge Carolus zijn fone , vader van den rilenuIatg
Konink van Spangien, grootmoeder en getrouwe man tanben,
tot vrouwe Margarite , fufter van onfen grootvader
Konink Eduward den vierden, en daer na nieuwelijken menigmael vernieuwet door onfen alder Edelften,
en wijsften grootvader Konink Hendrik den leven- ■
ften, en den Eerft- Hertoge Philippus grootvader van
den Konink van Spangien nu zijnde : En in korte tijden menichmael vernieuwet tuffchen onfen vader van
Edelder gedachten iffe , Konink Hendrik den achtften,
en Carolus den vijfden Keyfer van Duytfland, vader infgelijks van den tegenwoordigen Konink van Spangien.
In alle welke tractaten enconfederatienvanvrient-^0^"^
fchap , en gemeen t'famen handel , het was alfo total- ^«gnbari
len tijden fpecialijken begrepen in uytgedrukte woor- oepöe 35*
dtn, door conventien of 't famenkomingen , accoor- bm te co*
den en conclufien, dat het natuerlijk volken onder- 2^*25?
danen van yeder zijde, fouden tonen gemeen faveur
en fchuldige plicht d'een tot den anderen , en fouden
behoudelijken , vijelijken , en fekerlijken t'famen handelen in eiken van haren landen, en fo heeft dat gemeen en natuerlijken concours of t'famenloop en t'famenhandel , fonder eenige interruptie of tuffchenbrekinge gecontinueert geweeft dergelijke menige tijden, verre boven exempel van eenige andere landen in
, ter eerenen fterkteder Princen, en tot ^P«»i«c»
Chriftenheid
het fonderlijke weldaed en rijkmakinge van haren vol- jjjemö£11
ke, tot in korte jaren dat den Konink van Spangien, hojtelp

gaende uyt zijn Nederlanden in Spangien is geweeft eeappotn*
(gelijkmen denken macl^geraden door zijnen Spaenfen ^"f^
Raed, Spangiaerden te appointeren , uytlanders entejrjnin
vreemden , van vreemd bloed , mannen meer geexcer- 1>* J^eöec
ceert in krijg , dan in vreetfame gouvernement, en fom jj"^"},^»
mige van hen, uytnemelijken genegen tot bloed, (gelijk öe ti^prje»
hetgebleeken heeft door hare adien of daden ) tewe-öen Dec
van alle zijnen voorfeyde tanden.
d'opperfte Gouverneurs
fen
Nederlanden,
tegen de oude wetten en coftumen daer
af. Hebbende grote menichte van Edelen , vromen, en
getrouwe perfonen natuerlijken geboren, en fulke als
den Keyfer Carolus, enden Konink felve, hebben tot
haer groter eeren gebruykt in haren dienfte, bequaem
zijnde gebruykt te hebben geweeft in het regiment van
die landen. Maer de Spangiaeren zijnde ganfchelijken
vreemt, hebbende geen naturelijke aenfien in haren gouvernemente , tot de onderhoudinge van de landen en
volken , in hare oude en natuerlijke maniere van vredetien cn^
gelijk den alder Edelften en wijften Key'"'bl
tmeynten der grote fteden,en Zeelieden van eiken lande lijkelevinge,
betanbec*
, ja gelijk zijn fone Konink Philips feldede
fer Carolus
infi tot ge? 'famen door fonderlijke obligatien,en ftipulatien onder
hy bleef in de landen , en gebruy kte
dewijle
,
ve
hadde
mine fa» hare fegelen d'een tot den anderen , om de onderhou- 1
en natuerlijken des lands, niet vioStaten,
bent en
dinge , beyde der handelinge en intercours van Koop- Jden Raed der
bjient«
landen, Maer contralieden , en ingelijks van fonderlijke gemeyne vrient- jlerende de oude vryheden der
Map.
verheven totabfozijnde
erden
Spangia
fchap onderbonden tewefen, tuffchen het volk en in- rie wijfe,de
en om parwoonders van beyde partyen, alfo wel Geeftelijke, als jlute gouvernement door eergerigheid ,
^<öefïrUf
de tteof
bec*,
tijdelijke: enfeer expreffe provilie in fulke handel be- jticuliere gewin, hebben geweldiglijken gebroken en
landen,
ganlche
der
n
grepenomde gemeyne gunften , effeérien , en alle an- oude wetten en vryhede
dere vriendelijke ofticien gebruykt te wefen , en onder- 1op een tyrannife^ maraerc ^^bbente jteon,^
ge- betbinge
houden door het volk van de eene natie tot de andere. doder , én gedeftrueert , fonder orden van recht binJjjjj*
nen
deh
tijd
van
weynige
maenden,
menige
van
decn
j,et
uDoor welke gemeyne verbonden daer heeft gecontin
natuer- u0ih txc
eert een eeuwige eenigheid des volk herten t'famen, alderoudften en principaelfte perfonen des lijken

in Dcei. 11. stuk.
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(om de behoudinge hares levens, en om de continuatie
Edeldoms, welke waren alderweerdigfte des van hare natuerlijke landen, in haren eerften ftaet van
jpeöedan- lijken nement
l
deler
van
beginfe
s.
het
111
dat
En hoe
iDtnöao?. „ouver
harer vryheden te houden, te foeken de proteétie van
van wasdeon- eenige andere uytlandfe Heeren , of veel eer te geven
tmSS' wrede vervolginge de pretentie, daer
s ly ipaer- hen felven ganfchelijk onder de fouverayniteyt van
derhoudinge der Roomfe Religie , nochtan
nemern.
den niet af te fetten feer veel Catholi jken en kerkelijke
eenige machtigen Princen, gelijk door de oude rechperfonen van hare vryheden en privilegiën : En van de
ten van hare landen , en door fpeciale privilegiën gevoorneemften die geexecateert waren van den Edel- gunt door fommige van hare Heeren , en Hertogen van
dom ,genen en wafier in'tganfcheland , meer gene- hare landen tot het volk, fy pretenderen en affirmeren,
Be Mage* gen tot' de Religie dan den Edelen en vromen Grave dat in fulke faken van generale ongerechtigheid , en om
ïij »to» van Egmont was, de eenige glorie van dat land,de wel- fulke geweldige brekinge van hare privilegiën , fyzijn
lente ii - '.!
ke noch omzijn linguliere vi&orien in den dienftdes vry van haren fchuldigen plicht, en in vryheid, vertui;
.111
Koninks van Spangien , kan vergeten werden in de kiefinge te maken van eenigen anderen Prince, om
waerachtige hittorien , noch ook om de wreetheid ge- haren Prince en Hooft te wefen. De proeve waer af ,
bruikt om zijn verder vingê , maer moet wefen eeuwig- door exempelen voorleden , mach gefien en gelefen
lijk beklaecht in de herten des natuerlijken volks van werden , in de oude hittorien van diverfe veranderinge
dat land. En vorder , om te brengen defe gehele landen van de Heeren en Vrouwen van de landen vanBraonder de Spaenfe dienftbaei heid , defe uytlandfe , Goudoor lange inwendige krijgen met band , Vlaenderen , Holland en Zeland , en andere lan,
verneurenhebb-n
den met hen vereeniget, door de Staten en volken van
menichte van Spangiaerden , en met fommige of wey- de landen. En dat door fommige fulke alteratien of vern,gemaektdenmeeften
3Dertjftc rige Italianen, en Hbogduytfe
anderingen gelijk de hiftorien getuygen , Philippus den
frenen en deel van de voorfeyde landei.( welke met hare rijkdom- Hertoge van Bourgondien, quam tot zijnen titele, van
fteikttn
men door gemeyne exftimatie , waren weert den Keymet Ijaie fer Carolus, gelijkelijk met zijn Indien ) ineen manie- de welke des Koninks van Spangiens intreft isgekoMaer de breder verklnringedaer
verkinrmgedaer van laten
laten wy
rjjNöom/
re defolaet, en hebben alfo dat klagelijk is verdorven men: Maerde
gepofte*
Deect D002
.
,
en andere wreede ma- jtot het aenfien der monumenten, en boeken van gedoor den fweerde,hongernood,
eenen groten deel des natuerlijken dachtenifleder landen. En nu, tot den propoofte , om ©ec fto#
dood
De<épan* nieren van
giaecütn. volks, en nu de rijke lieden en fterkeplaetfen, zijnde hen te houden , van hen te begeven hen felven na eeni- ninoinne
berooft van hare natuerlijke inwoonders, werden ge- ge fulke maniere, onderde fouverayniteyt van eenige f^J1^0**
andere vreemde Pril een, fekere jaren geleden , op eer, mtoödtn/
houden principalijken met fortfe door de Spangiaerernftige requefte van forderlijke van de grootfte per- geb?tipfer
den.
En welke klagelijke ellendigheden, en fchtikkelijk- fonen van State in dien landen , en aldergehoorfaemfte *>m te bom
heden van defe alderrijkfte landen en volken , werden fubjeóten tot den Konink, fulke als waren den Hertoge f/" ban h»
van alle hare naburen op defen dach, ja van fulke als in van Arfchot, en den Marquis d'H avere , noch levende, ^eöerlan»
voorleden tijden hebben geweeft in gedurigen twift en van fulke anderen, als hadden deprincipaelfteOf-öen Ben
met hen, door natuerlijke compaflïe feer grotelijks be- fitien in die landen , ten tijden van den Keyfer Carolus, JJji*/* be'
klaecht, welkesisgebleeken, infonderheid defe tegen- wy accordeerden tot haren importunatenendegedu-fUbjcn,e
woordigen jare , doen den Konink van Vrankrijk pre- rige requeften hen geld te leren , allenelijken te conti- onbereenf»
tendeerde hen te ontfangen onder zijn protectie of be- nueren als zijn fubjecten, en hen felven te mderhou- g[«nbe-an
fcherminge , hadde niet geweeft ( gelijk de Staten des
wreethet geweld,en
rechte deffentie
heid inderhare
Spangiaerden
hare tegen
verdrukkers,
daer door
ook ™**ww»
lands , en hare gedeputeerden venntwoort waren) dat den
fekere o. tijdelijke en onverwachte comploten des huys! hen houdende van hen te begeven onder de fubje&ic
van Guife , opgeftelt en onderhouden door geld uyt | van eenige andere Princen , en te gaen van den voorSpangien , verftoort den goeden en generale pays van feyden Konink van Spangien : en durende den tijd van
Vrankrijk, en daer door den Konink bedwongen hem die onfe hulpe tot hen gegeven , en fy blijvende in
hare gehoorfaemheid des Koninks van Spangien , wy
t'ont laen, van de refolutie die hy gemaekt hadde , niet
gaven
vryelijken te kennen onfe aftien tot den felven
alleenlijken te helpen dat verdrukte volk des Nederden
lands tegens de Spangiaerden , maer infgelijks hen aen- Konink gedurichlijk , en continueerden wy onfê vrienJfcatifcn
JRoninö
genomen te hebben als zijn eygen onderfaten. Maer in
delijke advijfen tot hem, om hem te bewegen , tegeBföoipente rechte waerheid, hoe dat fy waren beklaecht, en op) bieden zijn Gouverneuren en krijgfvolk niet tegebruyÖebbtn / en een maniere voor eenen ti jd vertrooftet en in hope ge ken fulke infolente wreetheden tegen zijn volk , welke
mochten hen maken te defpereren van zijn faveur , en
ojiöec"??/"
houden
in
Vrankrijk
,
door
den
Konink
van
Vrankfubjerrten / r')k, welke infgelijk heeft menig tijden ons gefoliciteert foeken eenigen anderen Heere.
En in defer maniere van perfuafien , ena&ien, wy
|)f.t Dec* als Koninginne van Engeland , beyde door boden en
continueerden
menige jaren, niet alleenlijken uyt comtooifcter driften forgvuldig te wefen over hare defentie:Nochpaflïe
van
den
ellendigen ftaet der landen , maer uyt
ifteöedan* tansin refpeér. datfe waren anderfins fterker geknoopt
een
natuerlijke
difpofitie
, om te hebben de oude condiDen. in oude vrientfehap tot defen Koninkrijke dan tot eenig
tien
van
de
vriendfehap
en
handel voor onfèn Koninkander land , wy zijn verfekert datfe niet konde wefen
rijke,
en
volken
te
continueren
met de Staten en het
meer beklaegt van yemanden voor defen langen tijd,
met meerdere oorfake en generale fwarigheid , dan volk des voorfeyden Hertogdom van Burgondien, en
van onfe fubjeéten van defen Koninkrijke van Enge- zijn aenhangers, en namelijk en met onfen naburen , de
land, wefende hare alderoudtfte bondgenoten, en fa- landenvan Vlaenderen, Hollanden Zeland. Wantwy
miliare geburen, en dat in fulker maniere , als dat defen openbaerlijk fagen dat fo de Spaenfe natie , foude maken een conquefte van defe landen, gelijk daer was, en
Koninkrijke van Engeland, en de landen, hebben geweeft van over langen tijden, door gemeen fprake, ver- noch is apparentelijken voorgenomen , en planten hen
felven aldaer gelijk fy gedaen hebben in Napels en anBmn7ian'geleken
Cn
§etermt'
Se,iJk
man
en
wiif'
En
om
defe
dere landen , daer toe doende de laetfte exempelen, van
digeianö oor^ke en meer andere, hebben wy door menige
continu* vriendelijke bootfehappen en Ambafladen, doorme- dat geweldige vyandfe voornemen van een Spaenfe
macht, gefonden zijnde binnen defe weynige jaren,
ï"hSTnige blicven en ^hiiften, tot den voorfey den Konink door den Konink van Spangien en den Paus in onfenKo«Weren van Spanoien onfen broeder en geallieerden, verklaert
medelijden, over fo quade en wreedengebruyk ninkrijke van Yrlant, met een voornemen klaerlijken (Tol. 89.)
ninhttan onfe
van
zijn natuerlijke en getrouwe volke, door fekere beleden van deCapiteynen aldaer gevangen , dat dat ©e enrre*
^paneien
etn.it nu t zijnder MartialMe of kiijgfe Gouverneurs, en andere
getal was daer voor gefonden om aldaer eenige fterkte ^,nfeP DeJ
te houden zijnder krijgfmannen , allen vremden van defen lande. op
te maken , met intentie , van andere groter forfen *JS «3
tic rp .i;i En voorder, gelijk
een
goede
lieve fufter tot hem, en
lU't la» een natuerlijke
conquefte na te volgen daer mede. Wy fagen we- lanö oe* '
geburinne tot zijn Nederlanden en vol- een
Öounec*
derom klaerlijken, in wat dangierwy felven, feggen fanben &att
nemen.
ken , wy hebben dikwils en menigmael wederom hem wy onfe landen en volken mochte kortelijken wefen, SfnfttS»
ieer vriendelijk gewaerfchuwet , dat fohy niet anders fo wy in bequamen tijd, niet fpoedelijken anderfins ^patiQrm
(door zijn wijfheid en Princelijke ootmoedigheid ) we- toe fagen het felven voor te komen en verhinderen. En en ben
derilont de tyrannye 2ijnder Gouverneuren,
en de noch niet tegenftaendeonfe voorfeyden menichvuldige #*"£•
wreetheid zijnder krijgf knechten , wy vreefden
dat requeften en advertifTementen gegeven tot den Konink
het volk van zijn landen, fouden geforceert werden van Spangien openbaerlijken om zijn eygen welvaert
en
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en eere, wy vonden hem door fijnen Spaenfen Raed , men oyt brochte tot ons eenigen brief Van den Kofo ongewillich in eeniger maniere toe te voegen tot onnink fijnen meefter, niet tegenftaende onfe menigvul■
n totp*
ec fen vriendeli jken Raed , dat fijn Gouverneuren en Capi- dige requeften hem gedaen, dathy foude willen door
oninetn* teynenin zijn Nederlanden vermeerderden harewreet eenigen brief van den Konink tot ons , laten fien , dat
imtffa* heden tegen zijne eygen benauwde gemeente , en fijn het was des Koninks wille , dat hy handelen foude met
ons in fijns meefters name, in byfondere dingen dien
m£//n Officieren in Spangien betoonden dagelijks groter injuhy ons voorftelde als zijn Ambaffadeur , welke wy oordie
ja
,
traffijke
ntot öen rien tot ^en onku die daer quamen om
deelden contrarie te wefen des Koninks zijns meefters
oninfi van fijnen Raed in Spangien, wilden niet toelaten onfe
m&pan*
expreflê boden met onfe brieven te komen tot des Ko- wille, wy eyndelijk merkende hem belaft te zijn met
en.
ninks hare meefters prefentie : een fake feer vremt , en defe forgelijke practijken , en gaven hem te kennen
tegen de wetten van allen natiën.
hoe , en door wien , met veel andere circumftantien wy
dat
wiften > en daerom veroorfaekten hem in fèer vrienEn
de
oorfake
van
dele
onfe
fchrij
vinge
en
fendinge
erecrjte
»
iC
tot den Konink » procedeerde uyt oorfake welke was
jfdf
delijke maniere, te vreden te zijn binnen eenen feke- ^,£cn^r^n
ui f e
weerdig den Konink bekent te zijn , en niet onbequaem ren redelijken tijd , te fcheyden uyt onfen rijke , te lie- faïSS
etjjfïn»
nge ban no infgelijks verklaert te zijn tot der wereld , om te to- ver om zijnder fekerheid , als eenen die in rechter waer- lijft geiitm*
ttnai*
nen, beyde onfe goede difpofitie tot den Konink, in heid ter dood gehatet was van onfen volke : waer voor l1"1"1 te
nut
hem bekent te maken onfe fwarigheden en te laten we- wy accordeerden hem een favorabel geley t , beyder tot [m^en"
?2b ten hoe qualijkwygehandelt hebben geweeft door zijn der Zee , en over de Zee : En daer op ionden wy ter- fóomnfivij*
een van onfe dienaren in Spangien met onfe brie- '<e>
fjjj nfle'Minifters, gelijk eenfdeels mach gefien worden door ftont
het gene dat hier volget. Al iflèt dat wy niet konden ven tot den Konink, alleenlijken om hem te certificeren van defen accident, en te maken de ganfche fake
hebben defe menigte jaren geleden , eenige van onfe
dienaren , welke wy gefonden hebben tot verfcheyden voor hem bekent: En defen was den bode voorfeyd
tijden als onfe Ambafladeuren tot den Konink onfen welken mochte niet gedoocht werden , onfe bootfchap,
goeden broeder gelijk het betaemde, geleden werden of onfe brieven den Konink felve te leveren.
En boven defe onweerdigheden , het is alderklaerft ,
aldaer te continueren fonder menige injurien en onwaerheden getoont te zijn tot haer eygen perfonen hoe fijn Minifters hebben menigmael beyde hier voortijds, en nu laeftelijk, gepra&ifeert hier in Engeland
door de grootften van zijnen Raed , fo datfe bedwondoor
middel
van fommige rebellen , te hebben te pafie
gen waren hare plaetfen te verlaten , en fommige uy tgebracht
fekere
inneminge van defen rijke , met hare
gedreven, en op een maniere uyt het land gebannen ,
fortfen
uyt
Spangien
, en uyt de Nederlanden , feer
fonder eenige oorfake van hen gegeven , of ons te kenharde
recompenfie
n (mogen wy feggen) voor fo vele
nen te geven: En noch, wy denkende te continueren
feer goede vriendfchap met den Konink, gelijk fijn onfer goede dienden. Hier op verhopen wy , geen redelijke perfonen konnen ons blameren , fo wy voorgegoede fufter, hebben van over lang© tijden, en meninomen
hebben te veranderen defen onfen voorgaenden
ge jaren , gunftig onderhout gegeven , tot alle die daer
quamen als fijne Ambafladeuren tot ons , uytgenomen loop , en forchvuldiger toe te fier. tot de fekerheid van
alleenlijken , op klaerlijke dangereufe praktijken , voor- ons felven, en van onfen volke: en vindende onfe eygen dangieren in waerheid feer groot en perijkeleus ,
genomen door twee van hen om onfen ftaet te verfloven , waer af den een was Girard Defpes , een (eer wy hebben geweeft te meer beweegt'aen te nemen , en
verwerde perfoon van geeft , en ganfchelijken onerva- te fpoedigen eenige goede remedie , want boven dien ,
ren en onbequaem te hai.delen in Princelijke faken , die dat veel andere advertifiementen ons gegeven zijn beyïn vriendfchap zijn, gelijk in fijn wederkeren in Spande t'huys , en wijt en breet , in behoorlijken tijd te wegien, hy aldaer fo geacht wierf : Den anderen, en de derftaen defen dangier , wy hebben gevonden de genelaetfte was Bernardin de Mendoza, eenen dewelke
rale difpofitie van alle onfe getrouwen volke , feer gewas van ons aengenomen , en getracteert met grote fa- reet in defer fake , en ernftiger in ons aen te bieden beyde in 't Parlement en anderfins , haren dienft met lijf en
veur eenen langen tijd , gelijk openbaerlijken wiert gefien in onfe hof , het welke hy felve niet foude konnen bloed , en hare hulpe met land en goed , te wederftaen
lochenen, maer nochtans fint weynige jaren (wy we- en voor te komen defen tegen woord igen gemeynen
ten niet door wiens diredtie of beftellinge) wy hebben dangier tot onfen rijke , en hen felven , evidentlijken
hem gevonden te wefen,een fecreten groten favoreerder gefien en gevreeftdoordeverdervingeenuytroeyinge
van feker onfe quade gedifponeerde enfeditieufefub- van defe oude natie defer Nederlanden , en door planje&en, niet allenelijken tot fulke als befpienin onfèn tinge der Spaenfe natie , en krijgfvolk , vyanden tot onfe landen , aldaer fo na ons. En benevens defe occarijke, maer infgelijks tot fulke die den felven lieden ,
wefende openbaerlijken gecondemneert als openbare fien en confideratien , wy brachten infgelijks tot onfer
rebellen en verraderen j met welken door fijn Brieven , Igedachtenifle , onfe voorleden fortunatifè voortgank ,
bootfehappen en fecrete raedilagen , hy ten laetften fogt door Godes fonderlijk faveur , in het beginfel van on- ©efóonfn*
liften hoemen met een macht van mannen eenfdeels ko- fen rijke, in het remedieren van diergelijke ongeluk ,0inne ban
men foude uyt Spangien, eenfdeels uyt de Nederlan-J welke was voorgenomen tegen ons in Schotland door j?R^£'
den, waer af hy hen groten trooft gaf in des Koninks, fekere Fran^oyfen, die als doen waren uytgemaektteöfdnoe°/
name, dat een inneminge of o vervalli nge mochte ge- alleenlijken door het huys van Guife , onder het coleur om be ber*
daen werden in onfen rijke , in gefchrifte (tellende , de van het houwelijk haerder Nichtede SchotfeKoningin- JftT'noe
maniere hoe het felve foude gedaen werden, met wat ne , met den Dolphijn van Vrankrijk, opfulkerma- ?am u22»
getal van mannen en fchepen , en aen welke kanten } nieren gelijk de uytfpruyten van het voorfz huys heb- öten!ïba«*
havenen en plaetfen van onfen rijke byfpeciale name, ben recht nu kortelinge gefogt te komen tot der gelijke Pc<ö ïoatt
en hoe dat de perfonen foude wefen van geen kley nach- onordentlijke macht in Vrankrijk : Een fake van eenige jjj£r„ait
tinge in onfen rijke die favoriferen fouden defe invallin- confêquentie voor ons felfs te confidereren. Hoewel ©uife het
ge> en nemen de partye van de invallers, meteenige wy hopen dat den Konink van onfen goeden broeder, fïibemren*
andere circumftantien , verklarende zijnen vollen op- toedragende oprechte vrintfehap tot ons, gelijk wy toe- Dl! ,e bien*
gefetten voornemen en arbeyd genomen, teverftoren
dragen diergelijke tot hem, fal modereren defe gapen- öm*
ons, en onfen rijke feer dangereufelijken, gelijk alder- de grootheid van dat huys, dat noch hy felve, noch de
klaerft bewefen is geweeft, en beleden door fulke als Princen van zijn bloed meer geregeert werden , noch
waren in die confpiratie met hem , waer af de fommige wy (mey nende te continueren perfecte vriendfchap met
zijn gevloden , en nu frequenteren in fijn gefelfchap in den Konink en zijn bloede fullen zijn door het voorfz
Vrankrijk , en fommige wierden gevangen , dewelke huys van Guife en hare fa&ien ongeruftet of verbeleden ten laetfte infchrifteden ganfehen handel hier ftoort in onfe landen. Maer nu om weder te keren toe
in gehouden door den voorfey den Ambaffadeur , ge- defe en diergelijke exempelen voorfz inSchotland.Doen
lijk klaerlijk over weynich tijd geopenbaert was der de Francoyfen in fulker wijfe (gelijk de Spangiaerden
wereld door deexaminatievanFrancifcusThrogmor- hebben nu over langen tijd voorgenomen inde Nedertons, een van de principaelfte verraders. En doen wy landen)fochten by fortfe het volk aldaer te hebben t'on ■
opentlijken vonden defen AmbafTadeur fo forgelijk een dergebrogt , en hem gebragt in een dienftbaerheid oninftrument, of veel eer een hooft tot een rebelligheid der de kroon van Vrankrijk, e n alfb door de eergierige
en III.
invallinge,
dat hy binnen een jaer of meer t'fa- Ibegeerte van dat voorfzIfêrom
huys van3 Guife te hebben seDeel. II.enStuk.
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ke en oude te-famen-handel tuflehen onfen volken , en
de landen en de onfe.
En alfo wy vertrouwen onfe meninge hier in , en onfe navolgende daden fullen wefen door Godes hulpe
beyde eerlijk en na der liefde geinterpreteert of verftaen
werden van alle perfonen (uytgenomen van de verdrukkers felve , en hare mede deelders) daerom dat wy niet
nemen hier door, het fy door eergierigheid of boofheid
gen
©?fe begerct
(de twee wortelen van afle ongerechtigheid) te maken ban
beöïn*
Sfontngia*
eenige particuliere profijt hier af tot ons fel ven , of tot
onfen volke , allenelijken begerende op defer tijd te ne ban
verkrijgen door Godes hulpe voor de landen , een ver- €ngeian&.
loifinge voor hen van den krijg der Spangiaerden en
vremdelingen , met een reftitutie van hare oude vryheden en gouvernement door eenigen Chriftelijken vrede,
en daer door een fekerheid tot ons felven , en onfen Koninkrijke tebevrijden van innemende naburen , en onfen volke te befitten in de landen haren wettelijken te ©eoojf*
famen handelende intercours van vriendfehap, en koopmanfehap, na het oude gebruyk en handel des inter- hen ban
coursgemaekt
,
tuflehen onfe voorvaderen , en de Heeren en Graven van de landen en het gemeyn volk.
En hoewel dat o«fe vorder intentie is , of mach we- fiet juinen
fen, te nemen in onfe bewaernifle fommige weynige ba
foea
mingcfi
m»m
(leden op de Zeekant , naeft tegen over onfen Koninkrijke ,welke anderfins mochten wefen in dangier inge- JlKajell
nomen te werden van den vreemden , vyanden des in Hare
lands. Nochtans confiderende daer in , dat wy geen bctoaun»
meninge hebben nu ter tijd defelve te nemen en te houden tot onfen eygen gebruyk, wy hopen dat alle menfchen fullen denken , het felve te wefen na goede t edene en Princelijke politie , dat wy fouden hebben de bewaringe en gebruyk van fommige fulke plaetfen, om
fekere toegankenüytgankonfesvolksen krijgs-knechten met fekerheid, en om de voorfieninge der felven
met lijftocht , en andere behoevelijke en nodige dingen, dewijle het fal nodich zijn voor hen te continueren inde landen om de helpinge daer afin defe hare grofie.
te iwarigheden , ellendigheden, en uyterften perijkel,
en tot dat de landen mogen verloft wefen , van fulke
vremde fortfen , als die hen nu verdrukken , en wederom verkrijgen haer oude wettelijke vryheden , en manieren van gouvernement om in vrede te leven, gelijk
fy hier voortijts gedaen hebben , en gelijk fy nu (eer
ernftelijken in klagelijke maniere begeren te doen, weJke zijn derechte, eenige en ware eynden of oorfaken
van alle onfe adlien nu voorgenomen, hoe of in wat maniere dat bofe tongen hare gekankerde voornemen daer
tegen voordellen mogen, gelijk huydenfdaegs de wereld isovervloedich met fulke blafphemeufe lafteringen
in fchriften , enfchendelijkeboexkens, alfo dat tot oenen tijden den Duyvel heeft noyt verfien geweeft met
notabelijker overvloediger geeften vol van alle boofheid
om uyt te fpouwen zijn raierye regens de Profefters der
Chriftelijker Religie. Maer daer van laten wy de wrake tot God den onderfoeker der herten , verhopende
dat hy aenfiende de reynigheid onfer hei ten, fal gunnen eenen goeden voortgank tot onfer intentien , waer

van Schotprocedeert tot eenen krijg door den ween hare
Nichvoor
krone,
onfe
van
fte
conque
, de
landom
te de Schotfe Koninginne (een fake feer openbaer tot
der gemeyne kenniflèder wereld : ) Het behaegde den
Atraachtigen God , gelijk het blijft in goeder gedachte nïflè, tot onfer eere en trooft , te vervorderen onfe intentie, en eerlijke en rechte daden doen ter tijd in fulke forte , als dat door onfe hulpe als doen tot de Schotfe natie , 'wetende feer verdrukt met de Franc, oyfen , en
algelijkelijk verfoekende onfe hulpe , wy procureerden
aèn dat rijke. (Hoewel tot onfe grote koft) een volle
verloflïnge van de macht der vremden, endangierder
dienftbaerriéid , en reftaureerden de vrede in het ganfche land , welke hadde daer geduert menige jaren ,
uytgenomen dat fommige tijden , door partialigheden
Jan fommige des Edeldoms , gelijk het gebruy keiijken
is geweeft in dit land, in de memoriteyt des iongen Koniriks , daer refen fommige inwendige beroerten , welke woorden meeftendeel wy hebben in faveur van den
Konink en fijn Gouverneuren gebruy kt middelen om te
ftillen , fo dat op delen dach , fulke is de rufte in Schotland.alsdatden Konink onfen lieven broederen coufijn,
by name Jacob den feilen, een Prince vangrote hope
om menigerley goede Princelijke refpeden , daer regeert ineere en liefde zijns volks , en in feer goet en volkomen vriendfehap met ons, en onfe land. En fo onfe
tyet
Spe
jan
daden doen ter tijd quamen tot fo goeden vervolg door
^cfcotlanb de goedigheid Godes, als dat beyde onfen eygen Koau* be
gctefttot
ninklijke, endie van Schotland, zijn oyt fint dier tijd
rem
oube ö|p* gebleven in beter vriendfehap en vrede, dan men kan
Bcbfn/<n indachtich wefen defe menige hondert jaren te voren ,
leffogepof*
en nochtans is hier door niet gedaen door ons, nog
feöerrt
üoo| öcn eenige rechte oorfake gegeven, of de France Konintegen*
gen die zijns gefuccedeert hebben , welke hebben getoaojbigcn
drie in getal , en alle broederen , hebben gemaekt
weeft
ÏHoninM/
en diverfie handels om goede vrede met ons te
beflot
en
öoo? bc ee=
ö?
houden, welke tegenwooidelijken continueert in fterknigemi
öcl Der fóo ■
ntngtnne heid aen beyde zijden , niet tegenftaende onfe voorfeytoan <ïÊnge* de daden aengenomen om de verdrijvingedervoorfz
lanb.
Franfe fortfen, uyt Schotlard , daer fo overgebrocht
door de eenige beleydinge des huys van Guife.
En daerom te concluderen aengaende de declaratie
»£>o?fafien
ter fcnoia^ onfer tegen woordiger meyninge voor defertijd, wy
ge toan W- verhopen , dat het fal van alle perfonen wijt en breet
ketecotn»
wel verftaen werden, gelijk wy weten dat 'et verftaen
p.ignfen
ttan ïEn* wefen fal van alle fulke die niet geleyt zijn door bittergeife
heid ,dat wy op de menige en gedurige klagelijkerehcngéftnetgrrn / quellen tot ons gedaen door de algemene ftaten der landen van Holland , Zeland, Gelderland, en andere
beftot be bcc
fcime
Provintien met hen vereeniget , (wefende defperaet van
j^eberlan- des Koninks van Spangiens faveur) om onfe byftant tot
ben.
(Fol. 90.J hen gedaen te werden , allenelijken om hare defentie
tegen de Spangiaerden en anderen vreemden , en daer
mede vindende manifeftelijken , door onfe ontallijke en
importunatelijke requeftenenadvijfenden Konink van
Spangien gegeven geen hope van verloifinge vandefer
harer ellendigheden : Maer veel eer een vermeerden nge daer van , door dagelijkfe inneminge haerder (leden,
en dodinge haers volks. (Hoewel in rechter waerheid , 'door eenen Chriftelijken vrede fal volgen , tot fijn Godwy konnen niet toerekenen het toenemen van eenige lijke eere , en trooft van die gene die in der waerheid de
van de laetfte wreetheden , tot de perfoon van hem die vrede liefhebben, en foeken met reynigheid des hernu den tijtel heeft van Generael Gouverneur, tonende ten.
zijn natuurlijke difpofitie meer genegen tot genade en
goedertierenheid , dan het fchijnt dat hy kan regeren
5©acr na ïjeeft fiare iBajeftept notfj een atöme fjier
de herten der Spangiaerden onder hem , welke heb- Dpgeuoecïjt/ afoUolgt:
ben fo lange opgebrocht geweeft in bloetftortinge
SUböftffof
onder de voorleden Spaenfe Gouverneuren : ) En daer
"VT A dat wy geeyndicht hadden onfe verklaringe,
toe doende onfen perijkel toekomende , door de over- *■* daer quam tot onfe handen een boexken in Itaroeboegiii»
vallingeen verdervinge onfer geburen , en den acces en liaens gefchreven en geprint te Milanen , geintituleert laftermgtn
plantinge der Spaenfe grote machten fo na onfe landen , Novo advifo, toegefchreven tot den Eerfl-Biflchop ge tegen öe
met de vooigaende argumenten van menige verttorige van Milanen , inhoudende een rapport van de inne- tegen be
aenflagen tegen onfen Koninkrijke : Wy daerom na
minge van Antwerpen door den Prince van Parma. uprgcgeben
goede advijs, en na lange deliberatie befloten, te feil- Waer by wy hebben ons fel ven gevonden feer bofelijk «CngeianD.
Ctonfti«
ginneban
befwaert
met
twee
notabele
den
fekere
crimen,
compagnien
niet
min
hatelijkrijgs-knechten
ter hulpe des
ecngtlfe
natuerlijken volks van die landen, allenelijken tebeker) tot der wereld , dan feer ftrijdende en contrarie tot
macht al<
Tcnelrjfocii tchermen hen en hare (ledenvan rovinge en verdervingefonbrn
ge ,en daer door hen te beforgen behoudeniflè , ter ee- ons eygen natuerlijke genegentheid. d'Eene met ondankbaerheid tegen den Konink van Spangien, d'wclke
rotbe*
ffhtcmüi* r?noi.° a,' .Wien fy beSeren oprechtelijken te dienen , (gelijk den Autheur fegt) falveerde onfe leven in on(è
als Chnftehjk volk na zijn woort, en te befitten hare fufters tijd , doen wy rechtelijken door fententie ter
3e.
oude vryheden voor hen qp hare nakomelingen,
enfo dood veroordeelt waren, d' Andere dat daer waren fevervolgens te onderhouden en continueren de wettelijkere perfonen verfocht om gecorrumpeerttezijnmet
grote
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ftaende weten dat het benemen van fijn leven , brengt
geen gelijkeniffe mede, dat het fal een eynde maken van
het voorfeyde voortvaren, fo is 't klaerlijken bekent,
dat geen menfche eerlijker gehandelt heeft dan de voorfeyde Prince , het fy in behoorlijke onderhoudinge van
proevinge en contenantie van defe fchrikkelijke leugenen, daer is meer toegevoecht in het felveboexken, zijn belofte , of uytftrekkende vriendelijkheid en genade , waer loon en verdiende het fëlve heeft vereyfchet:
dat 'et beliefde den Heere God dit te ontdekken, en
brengen twee van die bofe perfonenter juftitien. Nu En daerom geen groter ongodlijkheid , door yemant
wetende boe de menfchen zijn bofehjk genegen , in de- jkonde gewrocht zijn , noch geen dink meer hinderlijk
fe vervallen ouderdom der wereld, beyde te oordee tot ons lelfs (fo lange als den Konink fal continueren het
len, bofelijken te fprekenentefchrijven, envalfche' voortgank der fake in die geweldige maniere , als hy nu
lijken en onreverentelijken van Princen : en wy houden doet) dan te wefen een inftrumentom hem wech te nede niet fo koftelijken voor ons, als de confervatie of i men van daer door fulke violente middelen , hem die
bewaernifle onfer reputatie en eere te wefen onge- [gehandelt heeft in een eerlijker en vriendelijker forte in (F°l. 9 '0
fchonden. Wy hebben 't gevonden feer nodich niet te de beroepinge hem bevolen , dan eenige andere die hem
gedogen twee fulke fchrikkelijke belaftingen te pafïè- oyt is voren gegaen , of qualijken hem kan na volgen.
fèren onder filentie , op dat door foute van antwoorde ,
Nu daerom , hoe quade apparentie datter is , dat wy
het mochte argueren een maniere vanfchuld : En wy hebbende , noch oorfake te mifhagen zijnen perfoon ,
dachten daerom , dat , wat daer mochte by ons voort- noch dat het voortgank des krijgs foude ophouden door
gebracht werden , dat aengaende tot onfer juftificatie , het verlies van hem , fouden wefen het fy auteur , of
mochte bequamelijkft toegevoecht werden tot defe eenigerley wijfe confenterende tot fuiken fchrikkelijken
voorgaende declaratie die nu is te publiceren , om te daed, wy refererent tot het oordeel van fulke, als die
•openbaren voor de wereld , de maniere en grond onfer daer in (ïen de faken, niet met de oogen der affectien ,
procederinge in de faken der Nederlanden. En voor maer met een en wegen de dingen na eere en redene.
antwoorde van dat eerfte punft waer mede wy werden Boven dien het is te geloven , fo het waer geweeft hadbefwaert aengaende onfe ondankbaerheid tegen den de, dat wy hadden geweeft eenigfms daer van befwaert,
Konink van Spangien , gelijk wy feer gewilliglijken be- (gelijk den auteur fegt) de bekenteniffe van de geëxecuteerde partyen betreffende fulke fake, als door hem
kennen dat wy waren feer gehouden in hem ten tijden
is
geallegeert
, foude voortgebracht en geopenbaert
onfer fufter welkers wy doen bekenden feer dankbaergeweeft
hebben
: want de Doofheid en laet geen dirk
lijken , en hebben iïnt dien tijd gefocht menige middeondoorfoclit
,
welke
voeden mach bet fenijn van allen infulker maniere ons te quijtèn , gelijk in onfe voorfulken
humeur.
gaende declaratie door onfe adien mach blijken : So
Den beften loop, dat beyde wy en alle andere Prinverfaken wy ganfchelijken gelijk de openbaerfte onwaerheid , dat hy oy t was de oorfakè van onfe leven te
cen konnen houden in defen ongelukkigen tijd die overvloet
met getalen van verkeerde Geeften , is door de
falveren , als een perfoon door cours van juftitie verwefen ter dood. Want wy ons altijd droegen totonfe voor- genade en goedigheid des Almachtigen Gods, tebefeyde fufter in alle behoorlijke manieren , fo dat onfe leyden onfen loop in fulker maniere , datfê veel eer mogen tonen hare willen door boofheid , dan met rechte
getrouwigheid was noy t gebracht in queftie , veel min
eenige fententie van dood geprononceert tegen ons: oorfake door verdienfte , qualijkte fpreken, of Princen te diffameren , het fy met fpreken of met fchrijven :
- fuik een fake , als in refpeft van den ordinanfen loop
van procederen, gelijk door proces in rechte, door verfekerende ons felven , dat bezijde de ftraffe dat fulke bofe en fchendelijke lafteraers fullen ontfangen door
plaetfe van examinatie, door den Rechter die prononceren foude fulke fententie , en andere nootwendige de handen des Almachtigen voor debefchuldingeder
circonftantien in fulke faken gebruykt, infonderheid Princen, en wettelijken Magiftraten, welke fijn Gotegen een van onfe qualiteyt , gelijk het anders niet we- desdienaers, fy beyde zijn, en altijds fullen wefen geacht by alle goede menfchen , onweerdich te leven op
fen mochte, of het hadde publijkelijken bekent gehet
aenfchijn
des aertiijks. Gegeven te Richmunt den
weeft, foeenige fulke dingen hadden in executie geftelt geweeft.
i. vanO&ober 1585. enden zy. Jare des rijks onfer genadige Souvereyne vrouwe de Koninginne Elizabeth
Dit dan waerachtig zijnde , wy laten de wereld oordeelen hoe bofelijk en lafterlijkdenautheurvandefen
boexken met ons handelt, befwarende ons met fulke om gepubliceert te werden.
<©en 1. <&efttttöer 36nno 158^. ftiïo betert fiecftüe
een merkelijke leugen en met een foute , welke boven
alle andere wy aldermeelt haten en verachten. En daer- koninginne ban Cngelanö aen öe ^tacen ban Hi>om door de openbare onwaerheiddeferbelaftinge, de tce tfu gefeïpeben oefen nabolgenöen Imcfv öi; Op ïjen
grote beloften , en dat met onfer intelligentie of wetenfchap (als den overdrager daer toe dat in een parenthefis , met defe woorden (als men feyde) om des Prin<:es van Parmens leven wech te nemen. En om te beter

menfchen
getranfporteert
met paflien,
lichtelijken niet
merken
wat onwaerheid
is begrepenkonnen,
in de OlUfangeh 10 tfen 14. ^^CCtUÜeC i5'ö'5*
tweede, door welke wy werden belaft te hebben be- Q Eer lieve wel beminde, verftaen hebbende door den %jkf bon
kent geweeft met een voorgenomen , aenflag tegen het' w)mond des Heeren Pouwels Buys het fonderhnge t,e C,0,J|1"^
leven des voorfz Prince: Een fake, fo eenige fulke' toegedaen gemoed , dat gyiuy den onder allen den ge- ^""cianöi
nen der vereenigde Provintien onstoedraget, zijnde dm te
dink hadde geweeft byons voorgenomen, moefte geprocedeert hebben , het fy uyt een mifhagen dat wy mede van elders verwitticht , dat als den vyand yetwes «ètatrn
hadden van fijnen perfoon, of dat den voortgank des
krijgs in de Nederlanden, was fo bevolen tot hem als tegens de voorfeyde Provintien fullen willen aengrij-^JJJjJ^'
eer- 4
is, dat hyu foude voor debelaft
pen, de waerheid gelijkhebben
dat geen andere mochte voortgaen met defelve dan hy. fte
wyuytdrukkelijk
komen betrappen,
En ten eerften aengaende zijn perfoon, wy konden |onfen neve deGravevanLycefter, dienwyderwaerts
noyt weten, dat hy heeft toteenigen tijden, door daed! fchikken om daer over onfe krachten te gebieden, en
of woorde , eenig dink gedaen dat mochte oprechtelij- óen Staten by te ftaen met fijnen ad vijs en raed ter banken in ons voortbrengen een mifhagen tegen hem , veel
delingen der faken , dathy voornamelijk tot uwer welmin eenen haet tegen fijn perfoon info hoog een graed vaert enbehoudinge, daer van wy niet twijfelen of fal
of fake als te wefen, het zy daer van bekent, teconallen uwen voorvallende faken t'uwen
fenteren tot het wechnemen zijns levens: Bovendien, hem quijten in
vergenoegen en voldoeninge, volgende de uytgenohy is een man wien wy hebben altijds gehad een eerlijk
weet dat wy t'uwaerts dragenegentheid die hy vergeten
gevoelen , in refpeéfc van de fonderlijke rarequalitey ten mene gen.
u tebetuygendat
Wy mogen ook niet
orge en volfodanigef
in
fich
Buys
Pouwels
Heere
den
die wy altijds hebben in hem genoteert, d'welke hebben tot hem gewonnen fo grote reputatie , als eenige 1 komene neerftigheid, tot onfen welgevallen in fijnen
man hedendaegs levende met hem draegt van zijnen opgeleyden laft gedragen heeft, dat wy niet genoeg
graed en qualiteyt : en fo hebben wy altijd uytgegeven I konnen prijfen het verkiefen by u lieden gedaen van een
met fprake in de wereld, wanneer eenig oorfake is ge- perfonagie fo eygentlijkbequaemtotdefelve, die wel
meriteert datmen hem honde in den ftaet van eere en
offert geweeft van hem mentie te maken.
Nu, aengaende het voortvaren hem bevolen des eftimatie , fulks toekomt de voornamenrlijkeftukken
krijgs der Nederlanden , gelijk alle menfchen van ver- daer mede hy begaeft is, 't welk zijn fal de gelegenheid
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Het twintichftc Boek > Sec.
in welke wy bidden fullen des Schepper dat hy altijd
(feer lieve en welbeminde) hebben infijnewaerdeen
van Richemonheylich behoet. Gefchreven op ons flot1585.
onderltont
de , defen eerften dach van December
e, ondevtekent E Hfabdth R. d'opuwe goede
aen onfen feer lieven en wel beminden den
was ,vrindinn
fchrift
Staten der ProvintievanUytrecht, onfe goede vrienden.

a©p fouDen ï)ier ooït ïntcn bolccn öcn tocfjt ötc oe^
fcaen itf bpbenftibber3prancop£<E>2aeh/ Doo2bebel
ban De ïjomnginnc gcöaen met 2?, febepen / en 23 00,
mannen/ fo fmigtTupDenalöfcbeepenbootfgefellen/
nptgcbnren Den ttoaelfDen ,&eptemb2i$ befeö jaerg
felbe
tï):Den maer
pepmou
upt Deinïjaben
nDfen't nrng
$eber!afulïen
n (ais
berljalc
t H02teban
iriaer
olgenDeboen/ alniet epacntlnh aengae!ibe)in'tnab
<0rabe ban %y;
Den
ban
e
ftomtf
De
ban
ooft
toaer top
ge fuüen ïjanDeïcn/ top
't begintot5ijnber
refter
ban Ditboeftberljalen/ Ijoe
beftuptregerin
torden enalleen
Dat De Staten ban ©2teflanb in Defen jare en onDer De
toapeticn Ijebbca opgeïecDt De öniberfitept tot iprane-

D 'oo2loge en De perttulen Die DefelbemeDeb2engt/

ftci'.€ Staten ban ©2ïcflanb/ niet tegenftaenDeDe

Sti m*
ïa.iDtetö*
tetieen
9aSS»
f/tept op.

ïicöben gcraDengebonben tottoelbarenbanbenlanDc
on tercc!)tencen3HcaDemie/ ömberfitept/ of]|oge
g>t iple in frire $20bintie / on Dat ïjare onDerfatcn en
De jonaz jcurljt altocrfouDe mogen gcinftrucert toer ^
fc:n inbeïjoebih
alle bjpe te
ftonftcn
/ fonDer Daer
Dat DeDe
fdue
cenfenen ingeleert'bsiD
bJeemDeïanDen/
föooinfe religie ftrifttelnftonDerljouDentoerDe/ en De
^tuDentcn büeeDe Daer aen berbonben toecDcn / Daer
enbe>
bcrHocenliebbenDetfebeban
m ^bcgiftet
felbe
met Ueerliis inftomen jpranefter/
uptbegeeftelijfte
goeDeren/ en tjebben aïbaer geroepen feer goeDe tref
fellJfec bermaerbe en geleerD? mannen in alle facultepten : altf nametttujö i't CHeologie iBartinug %ibiiw
(§i&2anbu$ 3L"öberti / en ^enticus 3Gntonij / in Den
föecïjten / ïtenricuiS ;§cï)Otanirë / tot De talen loan
neö <ïS>2uftuö in De ^|eb2eenfe tale/ $etruö €iara/
en Hlollius $Dama/ (Die Daer na $20fefif02 Piilofo
pïjie itf geto02tren)inbe<!32ieftfetale/ <£larDuö ïïemalDa in De Eatijnfe / en namaetë 3ijnDer nofö anDe-

Dat , om
*t Sweerd
Maer om
Overtreft

re beroepen/ atëluliug^epma/ goöanneS^an*
Diuö/ iBarcug Hlpclama enfCmepuöjpaber: in De
,»Decime / SïlarDug muetiuss / ïïapnacl ^oleciujs /
3fugufnnu£
?tDama/
fo met 'ertijDbpaflterben
en
beimeerberinge
meeren anbere/
alg^irwSCrce^
riuö / J£enrtcti0 ©eno / Stb2ianug «tiug / De ^eere
&empo a ® oma / toa $ boo? eerft Curateur / en Daer
na
ooft ©bbo
a©alttnga/
Docöföempo
Daer na <©onia/
3ijn'er bier
genomen
altf npt
3©e|tergoe/
upt
vöotlergoe gielgeru^ 5peptfma/ npt De feben 3BolDen /
De boo2noemDe ClarDujS üepnalDo/ enuptDefleDen
De %erc o3elliuö 3|illama.
€n ïjebben De boo?f3 ^eeren^taten ban ©2ieffanb/
ten epnDe De miDDelbare lupben ïjarc ninDeren oor aen
De fiutte mogtert tjouDen / een fener Ï)up0 ©economie
of 25eurfe opgereeïjt en geo.2DonneertDaerDefl«Den^
ten ban miDDelbare en felepne mtDDelen montnoflen
fouDen mogen genieten om eenen ftlepnen penninn/
aen D2ie berfcöcpDe tafelen: alg eene tafelebanDer^
tiet) gulDen iaerlüHö/ De ttoeeDe tafele ban 4o.gul*
Den$f/ en De fpocftfte tafel ban 50 gnlDenöiaerlijHsi/
Dan i0 namaelö tot een tafel geb2acl)t / Dat eln (luDent
of burfael aen Den <8economn$ moet betalen/ en De
refte toert W Delantfcöapbetaelt/ en tó 't getal Daer
ban
getoast
tott'feflig
ïjoofDen/
enï)ierbaniö<©econcmn^
getoeeft
0Dib2ant
l$mMU$/
en Daer na
<0ij0bert5Pranf3 Die ijet ffelbe beDienbe met goet genoe^
gen (obanbelanbfcljap/ alöbanDefluDenten/ Daer
fijn meDe ober Dat ï)up£ D2ie ginfpectatoreö geltelt / De
eectte toaö Jgenricug^cïjotanug/ p2ofeffoc2inDen
öccïjtenboo2noemt/ DenttoeeDen^0b?ant©al«/ te
boren f&eDicant tot EeeutoaerDen/ én Den Derben ^
anne^f Soggiu^ €n öoetoel De beginfelen ban Defe?Hc^
caDemie ban feer ftlepnen effecte fcljeen te toefen/ fa
bermitg De oo?loge alsS anDere berïjinDeringe / fo ïjeeft
Den
tijD nocï)tan;S
geieectban
Dat De
'er #20bintie
feer grote b2tigten/
tot
toelbaren/
niet alleen
ban ©2ief*
lanD : maer ban bele anDere ianDcn en tfeDen / npt ?ij5i
boo2tgcftomen/ Doo? De geleerDe mannen Die alDaer
3002 De infixuctie ban De boo:noembe bermaerDe en
geleerDe $20fcfToren en öaer felftf neerftigfjctDljare
;>uDie gebolcïit ftebben/ en De lanDenenfleDengoeDe
dienden Doen. tornen oor Dageli)ftö bebintDoojuet
Ptgeben ban bele nutte en goebe boenen/ en meer en
'meet bebinDen fal/Daerom ^occatejS toel gefept ïjeeft.

fich te befchermen in d'oorlogen ,
beter is dan filver en goud :
wel te leven onbedrogen ,
geleertheid rijkdom menigvout.
En Cicero ,

Alle faken fouden blijven verduyftert ,
So de geleertheid vaft waer gekluyftert.
Eynde van het twintichfte Boek.

585

FoL £72

M,ï.)

Vervolg van de Nederlandfe

OORLOGEN,
Beroerten en Borgerlijke oneenicheden ,
gcfchiet by tijden van Alexander Prince van Parma , &c. Gouverneur en Capiteyn Generael
van de Nederlanden? onder 't gebied van
den Conink van Spangien zijnde.
Waterachtige en Hijlorife *Befchrijvinge*
Door

PlETER

BOR

C HRISTIAENSZ,

Kort inhoud van het eenentwintighjle Boek.
Es
Graven van Lycefters komfieuit
Engeland
Zeelanden
d' Oratie
van den
CancelierElbertusLeoninus,
den Grave
wel inkomende
, enHolland,
des Graven
antwoorde,
en met hoedanigc ecre hy alomme ontfangen is. Refolutie van de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, op het defereren van de autoriteit, diemen den
Grave van Lycefter toeftont. Swaricheden by den Grave van Lycefter gemaekt op 't
aenveerden van het gedefereerde Gouvernementen Autoriteit. Accoort tuflchen de
Heeren Staten Generael en den Grave van Lycefter gemaekt : noch d'authoriteit by de
felve aen zijn Extic gedefereert. Commiffie die de Generale Staten deler Nederlanden den Grave van Lycefter gegeven hebben. Eed van den Grave van Lycefter. De gedeputeerde van de Staten Generael doen
wederom eed aen den Grave van Lycefter. Wat middelen de Staten Generael den Grave van Lycefter in
handen ftellen tot onderhoudinge van d'Oorloge. Propofitie van wegen den Grave van Lycefter gedaen
aen de Staten Generael den jden February 1586; en d 'antwoorde van de Staten Generael op de felve Propofitie. Placaet van de Staten Generael , aengaende het Gouvernement en Capiteinfchap Generael den
Grave van Lycefter gedefereeet. InvalvandeSpaenfeninVriefland, en degroufame tyrannicby hen aldaer bedreven. Den Overften Schenk flaet een deel oude Spaenfe Soldaten in het Cloofter Beterfweert.
Schenk flaet de Vane van AppioContio in de vlucht, en krijgt eenige gevangenen. Tot Antwerpen word
een Proceflïe gehouden den 1 7den January , ter gedagtenifle van de Franfc Furie. De Hertoginne van Parma geftorven. Dagelijkfevermeerderingevan dediertevanhetkoornen victualie in Braband en Vlaenderen. Lycefter doet de fchepen met kaes en boter geladen , binnen Hoorn leggende, aenhouden en ontladen. De Grave van Emden doet eenige Oologfchepcn toeruften , om de Rjviere de Eemfê te bevrijden.
Mr. Willem Bardefius Commiffie in het Noorderquartier , en wat hy uit krachte van dien aldaer uitrichtè
Commiffie van den Grave van Lycefter op Sonoy , om hem te ver fekeren van de Stad , Forten en Kaftelen van den Lande van Emden. Mr. Willem Harle wert van wegen de Koninginne van Engeland en
den Grave van Lycefter , aen den Grave van Emden gefonden. Des Graven van Emden ontfchuldiginge aen de Koninginne van Engeland. De aengehoudene Emdifche fchepen werden ontflagen. Nieuwe
Krijgs- ordonnanticn en rechten onder de naem en tijtel van den Grave van Lycefter. Den AmbafTadeur
Davidfon vertrekt uit Holland wederom na Engeland. De Koninginne van Engeland fent Sr. Thomas
Heneadge aen de Staten Generael : niet wel te vreden wefende van de groote autoriteit den Grave van Lycefter gegeven. Antwoorde van de Staten Generael aen de Koninginne. De Grave van Lycefter bied
den Grave van Hohenlo het Luitenantfchap Genet ael over alle het Krijgsvolk aen ; 't welk hy af-flaet. In*
ftru&ie van de middelen by Grave Willem Lodowijk van Naflau den Grave van Lycefter gefonden , om
die van Groeningen tot reden te brengen. Tempeeft. Verraders in de Stad van de Grave werden geftraft.
De Grave van Hohenlo fpijft de Stad van de Grave. Nieuwe Italianen in Nederland gefonden. De Stad
Werlc in Weftphalen door Schenk en Cloet ingenomen. Het Slot te Werle wert met victualie en volk
verfien. Schenk flaet de Weftphaelfe Boeren. Commiflie by de Heeren Staten gegeven aen Mr. Joan van
Oldenbarnevelt , als Advócaet van den Lande van Holland en Weft vriefland. Inftruótie waer na de Heer
Mr. Joan van Oldenbarnevelt hem als Advócaet van het gemeen Land fal hebben te reguleren. Excufeby
Mr. joan van Oldenbarnevelt gedaen , nopende het aenveerden van het Advocaetfchap van Holland.
Refolutie der Staten van Holland , omallePropofitien , Mifliven, Aden en Depefchen , aen zijn Extie,
te doen en weder te ontfangen , fcuden pefchieden in de Nederlandfe tale, volgende haer Privilegiën.
III. Deel.
Nnn
Ver-

£g0

Het eenentwintigde Boek.

van wegende
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Legatie Werle
in deplondert
Holland,
erden van
word'
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. Schenk
Vereerin
dat wederom
verlaet eeft
, enlatid^w
Schenck
gedaen.
tot memorie
Holland
Staten vangeden
Ridder geflagen vandenGrave van Lycefter. Mr.Johan van Oldenbarnevelt werd Advocaet vanden
Lande van Holland. 3 Joffrouwen-conventen binnen Utrecht van \ misgewaet gefpolieert. De Grave
word de toevoeringe van
van Lycefter komt d'eerfte rey fe binnen Utrecht. Placcaet , dacrby verbodenplaetfen.
Swarigheyt tegen
neutrale
en
vyanden
na.de
&c.
Oorloge,
van
amonitie
en
en
alle leeftocht
Placcaet.s
voorfz. Bardefiu
tegenfta
eenige Waren
vanuartier.
uy tvoer
ge van
Toelatin
gemaekt.
dit Placcaet
Mr. 'tWillem
en ende
Noèl , denietCaron
Noorderq
in het
u komt
s vanNafïb
Mauritiu
Grave
Placcaet daerby den Grave van Lycefter verbied alle ongeregelthey t van
werden in Vriefland gefonden.
't Krijghsvolk. Placcaet tegen het uy tvoeren van alle Paerden na de Vyanden en Neutrale plaetfen. Moetwilüglêyt eenigerEngelfer Soldaten geftraft. Seker nieuw boexken met Privilegie vanden Grave van
Lycefter in druk uytgekomen. Öe Grave van Hohenlo neemt de Spaenfe een Schanfe af by de Grave,
en vióhialieertdeStad. De Prince van Parma komt in 't Leger voor de Grave. Accoort en conditien die
den Prince van Parma den Gouverneur, Capiteynen en Soldaten binnen de Grave , en de Magiftraten
en Borneren der felver Stad heeft vergunt en veraccordeert. De Stad van de Grave werd den Prince van
Parma by accoord overgegeven. Megem en Batenburg by Parma ingenomen. De Grave van Lycefter
trekt van Utrecht om de Stad Grave teontfètten ; dan komt telact. De Schanfera van Knodfenburg en
het Bergfe-hoofd by d'Engelfe ingenomen. De Heere van Hemert werd gevangen genomen, 4 Malcontenten tot futfaes gevangen, en tot Utrecht gehangen. De Baron Willugby met de Rit-meefters Pauwels
en Marcel s Bax flaen een groot Convoy van den Vyand , en krijgen grooten buit. Placcaet van den Grave Willem Lodowijkvan NaiTau , Gouverneur van Vriesland , op 't ftuck van den dag en nachtwacht
te houden ten platten Lande van Vriefland. Schenken fchans op 's Graven weert by het Tolhuys begonnen
te bouwen. De Schanfe van "Wel werd belegert , befchoten en overgegeven. Het Huys van Arfen by preVenlo by Mansveit ingenomen. De Heere van Hemert werd te rechte geftelt. De Heere van Hemert
fenteert de Ma*, van Engeland te dienen op fijn eigen koften , foo vele jaren als hem (ouden werden geordonneert, dan wort dies jegenftaendeonthooft. Belegeringe der Stad Venlo. Aanflach van Schenk om
binnen Venlo te komen. Venlo wort tegen den wil van het Garnifben aenden Prince van Parma overgegeven. Haultepen belegert het Huys te Wel. Placcaet tegen die van Venlo. Het Huys te Wel wort beftantvaftenicheid
Helmichs Helmich
van Capitein
Splinter
Capiteyn
te Wel.
op het
der" Soldaten
fchoten.opMuyterye
ven is.
n overgege
zijn
Haultepe
Heer van
den Huys
te Wel aen
het Huys
Accoort daer
volk werden tegen het fchriftelijk Accoort van Haultepen mishandelt en getratteert. Krijgsrecht gehouden over het krijgsvolk van Capitein Splinter Helmich. Sententie over de Bevelhebberen en Soldaten die
op Wel gelegen hadden. Executie. Tocht en Voyagie van Francois Draek , door ïaft van de Coninginne
De Engelfe komen in de Canarifche Eilanden: komen aen het Eiland van
van Engeland, in Indien.
S. Jacob. Vremde fiekte onder de Engelfe. Sy vermaken hare fieken , en reifen van het Eilant Hifpaniola :
komen te Carthagena. Maken haer reife om wederom na Engeland te keeren. Komen wederom in EnDe Grave van Lycefter accordeert een generael Synogeland. Eftimatie van buit diefe medebrachten.
dus gehouden te worden in den Hage. Jan Claefz. van Geelmuyden wert om muiterie binnen Staveren
Schrijven van de Heeren Staten van Holland aen de Raden van wegen die van Holland gecom( F0I.2.) gehangen.
mitteert inden Rade van State. MilTive van de gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aen
de gecommitteerde van Holland in den Rade van State. De Grave van Lycefter wil een nieuwe kamer
De Raden van Holland, gecommitteert in den RadevanState, vinden hen hier
van Finantieopftellen,
in befwaert , als wefende tegenshaerbefworen inftruóiie. De Grave van Lycefter wil nochtans daer mede voortvaren. Lycefter feid aen de inftru&ie niet gebonden te zijn. Reingout belooft door zijn beleit
Daer
Reyngouts meeninge wert tegen gefproken.
het Land vele duifenden te fullen doen profiteren.
Lycefter neemt quali jk datword gefuftineert dat Lycefter alleen had te difponeren op de Admiraliteit.
men hem tegen fpreekt. Lycefter ftelt Reyngout tot Threforier generael van de Finantie- Refolutie
Aöevande Borger- hopluiden van
van de Staten Generael om 2000 Duitfe Ruiteren aen te nemen.
Utrecht, dat fy de Souverainiteit van de Stad, Steden en Landen van Utrecht fonder eenige conditie
aen de Koninginne van Engeland prefenteren over te geven , daer mede hem de Stad en kleine Steden van
Brief van
De Borger-hopluiden fenden haer gedeputeerde binnen der Goude.
Utrecht conformeeren.
den Magiftraet van Utrecht aen de Koninginne van Engeland. Queftie met wat zegel den Grave van Lycefter infaken defen Lande aengaende foude zegelen. De Deken en die van het Capittel van St. Marien tot
De Klokken werden t'Utrecht uit eenige Kerken geUtrecht worden gegyfelt om de 3 . Eenhoornen.
haelt en verkocht , als ook eenige Cloofteren , te weten den Dael en Vrouwen-cloofter, enhetChoor
van de Buirkerke werd afgebroken, Placcaet op 't afdoen van de Sauvegarden en devafteren van den platte
Lande.
De executie van dit Placcaet wert gefurcheert in de Landfchappen van OveryfTel en Drente.
Mr. Paulus Buis Raed van State werd gevangen binnen Utrecht.
Brief des Koninks van Polen aen de Staten der Vereenigde Nederlanden , en der felver antwoorde.
Propofitie vanden Grave van Lycefter,
gedaen den zyn Julii 1586. aen de Staten van Holland en gedeputeerde van de Staten van Zeeland. Antwoorde van die van Holland en Zeeland , op de fel vc propofitie. Uitleidinge van eenige geeftlijke en wewereldli jke perfonen van qualiteit. Eenige uitgeleide fchrij ven aen de Staten van Holland.
Brieven van
fauvegarde van den Grave van Lycefter voor jonkheer Nicolaes van Zuilen , Floris Tin , en eenige andere
uitgefeide. Brief van den Grave van Lycefter , aen den Graef van Meurs Stadhouder , Raed en Borgerhopluiden van Utrecht. Miffive van de Staten van Holland aen de uitgeleiden , en ade de fel ve gegeven
om in Holland vry te mogen komen refideren.
Miflive van de Borger- hopluiden t'Utrecht aen den Grave
van Lycefter. Nieuwen eed by de Borgeren van Utrecht gedaen.
Billet op nieuws gefonden aen de uit-

geleide
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, • » gefeide uit Utrecht.
De voornoemde uitgefeide uit Utrecht prefenteren requefte aen den Grave van Lycefter.
ze Requefte by de voornoemde uitgefeide den Grave van Lycefter geprefentëert. Wat|die Van Holland voor de uitgefeide perfbnen uit Holland gedaen hebben.
De Grave van Lycefter vergeeft fekere offkien binnen Utrecht fonder denominatie van de Staten , het
welk hem tóegeftaen werd by de twee eerfte Staten onder feker rcferve. Ir. Charles van Trello werd Schout van Utrecht tegen de Privilegiën van Utrecht en oppofitie van de Staten. Eenige Uitgeleide uit Utrecht , hen tot Huyflen onthouden hebbende , word toegelaten in de Nederlandfe Provintien te komen.
Belegeringe van Nuys by den Prince van Parma begonnen.
Cloet
werd in zijn rechter been gefchoten.
Nuys word beftormt.
De ftad Nuys rackt in brand.
De
Gouverneur Cloet werd ter venfteren uit gehangen.
De Prince Maurits van Naiïau en de Heere van
Sidney vallen in Vlaenderen.
Axele werd by Prince Maurits van Naffau ingenomen.
Des Heeren van Sidney aenflach op Grevelingen te vergeefs. Die van Colen feilden Gefantenaen den Prince
van Parma met prefenten.
Vereeringe des Paus Sixtiquinti aen den Prince van Parma.
Schrijven vanden
Paus Sixtus quintus aen den Prince van Parma. De Prince van Parma neemt M.urs , Alpen en Crakou in.
Belegeringe des Princen van Parma voor Rijnberk.
Waerfchouwlftge van der Staten A gent Ortel van de
overkomft van Roeland Jork en andere , dat de landen daer van niet goets hadden te verwachten. Remonftrantie van de Staten van Holland en gedeputeerde van de Staten van Zeeland aen de Grave van Lycefter
overgegeven.
Pointen by de Staten van Holland en gedeputeerde van Zeeland zijn Excellentie van Lycefter ir.genadig bedenken geftelt op 't Placcaet van Navigatie.
Lijfte van Convoyen op de inkomende en
uitvarende goederen.
Placcaet van de Grave van Lycefter, verbiedende een yegelijk eenige goederen te
voeren na de haven van Calis, op defomme, ook Emden, &c. Placcaet op ten coers van den gelde.
Remonftrantie van de Staten van Holland en gedeputeerde van Zeeland aen de Grave van Lycefter, en
d'appoftillen daer op. Andergefchriftebyde Staten van Holland en gedeputeerden van Zeeland, aen
de voornoemde Grave van Lycefter overgegeven.
De Koninck van Denemarken foekt vrede tuffchen
Spangien en Engeland te maken.
De Grave van Lycefter fent Mr. Willem Bardefius aen de Staten van
Holland.
De Grave van Lycefter ontbiet Mr. Johan van Oldenbarnevelt tot Utrecht by hem te komen ,'t welk afgeflagen werd.
Die van Campen krijgen fèkere advertentie dat Parma hen wil belegeren ; verfoeken affiftentie van Amfterdam : fy werden van nootdruft verfien.
Capiteyn Welft Engelsman ,die Aelft overgelevert had , werd van de Grave van Hohcnlo gevangen en aen Lycefter gefonden.
De Grave van Lycefter belegert Doesburg , 't welk aen de Grave van Lycefter overgegeven werd.
Lycefter neemt de huyfen van Hakfort, Bosbergen en Nieubeek in , en belegert Zutphen.
Zutphen werd
geprovian deert van de Prince van Parma.
De Heere Philips Sidney werd gefchoten , daer hy van fterft.
Zutphen werd vorder geproviandeert.
Miffive van de Grave van Meurs, aen de Grave van Lycefter,
uitBrunswijk.
De Prince van Parma vi&ualieert de ftadt-van Zutphen volkomentlijk.
De kleyne
Schanfe voor Zutphen word ftormenderhandingenomen, alwaer de Grave van Hohenlofwaerlijkgequetil
• werd.
De grote Schanfe voor Zutphen werd van de Spaenfe verlaten, enbyde Lycefterfè ingenomen.
Heer Otto van Egmont Ridder , Heere van Kenenburch geftorven.
Stanley werd Gouverneur van Deventer gemaekt, en Roeland Jork word het Gouvernement gegeven over de Schanfe van de Veluwe.
De Grave van Lycefter breekt zijn Leger op y en komt t'Utrecht.
Miffive van de Grave van Lycefter
aen de Staten Generael.
Francois Draeks komfte uit Engeland.
Des Graven van Meurs komfte uit Engeland. De oude Hertogc van Parma fterft. Brief van de Heer van Aldegonde aendePrefident van
der Myle.
De Cardinael van Granvelle overleden.
De Grave van Lycefter werd van wegen de Staten
van Holland wellekom geheten , en vereert meteen fchoonprefent.
Antwoorde van de Grave van Lycefter opde prefentatie van het prefent. Steven Paret word tot Rotterdam verfekert , en zijne papieren
gefaifeert. Inftruclie by de Staten van Holland gegeven aen hare gecommitteerde, om te proponeren
en aen te geven den Grave van Lycefter , en Heren Raden van State , nopende de handelinge van Jaques
Reyngout , en Steven Paret. Verfcheiden klachten aen de Staten gedaen , op fekere inbreuken tegen
den trachte van haerMajefteiten anders.
Watcommiffie Nidaes de Drijver van Lycefter hadde.
De
Staten van Holland refolveren den Grave van Lycefter 'alles vrymoedelijk teremonftreren.
De Staten geven den Ambaftadeur Wilkes van alles openinge.
De gecommitteerde van de Staten van Holland,
reyfen naden Grave van Lycefter, en den Rade van State. Reyngouts papieren werden gevifi teert,
daer onder eene vremde Miftive gevonden werd.
De gecommitteerde komen in 't Leger, en by den
Grave 'van Lycefter.
Drie principale hooft-pointcn daer mede Reyngout belaft werde.
Nicolaes
de Drijver Contrerolleur van de lorrendrayers , werd uit derGoude en Lande van Holland geftelt,
omdathy geen eed van getrouwigheid wilde doen , defgelijk ook Mr. Ambrofius Martinii.
Gefchil
in het Noorder quartier om de adminiftratie der geeftelijke en kerkelijke goederen.
Guilliam Moftert, gecommitteert zijnde tot adminiftratie derfelve goederen , foekt zijne commiffie ter executie te
ftellen. Die van het Noorder-quartier oppof eren hen hier tegen. Sonoy beveelt de Dorpen ter contrarie, den wil van Lycefter na te komen.
De Staten van Holland fchrijven aen Sonoy.
Antwoorde van Sonoy aen de Staten van Holland.
Sonoy wil de Dorpen van 't Noorder - quartier
dwingende quohieren van de kerkelijke en geeftelijke goederen over te leveren, daerdegecommitteerde Raden van het Noorderquartier tegen oppoferen.
Remonftrantie van de Staten van Holland, Zeland en Vriefland , aen de Grave van Lycefter, overgegeven den 2 November i$8<5. Communicatie by die van Holland, Zeeland en Vriefland met den fjGrave van Lycefter in de Raed van
State gehouden, |in November 1586. Nopende het volhouden van het getal van 't fecours vanhaer
Majefteyt. Belangende de betalinge en monfteringe van 't felve fecours , nopende de lichtinge efï
bctalinge van het uitlandfe krijgsvolk, Nopende het ftellen van particuliere Gouverneurs.
Apoftillc
by denGrave van Lycefter gegeven, op fekere memorie beroerende de fake van Sonoy. Roerende
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de krijcsdifcipline. Nopende de betalinge van de guar nifoenen in de frontier fteden. Nopende de omflagen
't gene gehandelt was tegen
n van de Wagens en Pioniers. Nopende
op de Dorpen gedaen van het opbrengeBelangen
de Reyngouts beloften aen de Grave van Lycefter gedaen.
de Privilegiën in verfcheiden faken.
De gedeputeerde van de Staten feggen, dat Reyngout en Paret zijn oudedienaers van den Konink van
leggen van 'tgene by henluiReyngouten Paretnieten foudetelafte
Spangien. Lycefter begeert datmen
recht tegen hen niet fouuiterfte
het
datmen
en
,
ement
gouvern
zijn
van
date
voor
zijn
gedaen
mocht
den
de pcbruiken. Lycefter doet groote inftantic datmen civilijk met Reyngout foude handelen , beroerende
't "ene binnen Utrecht tegen de publieke autoriteit was gepleegt. Lycefter verklaert dat 't vangen van Buys
was gefchiet Tonder zijn kenniiTe. Nopende deuitleidingevan deperfonen uit Utrecht. Waer in de Borgerhop' uiden t' Utrecht tegen de publijke autoriteit gedaen hebben. Belangende de unie by CarolusdeV. gemaekt van de Gouvernementen van Hoïlmd en Utrecht : nopende de Placcaten op de Convoyen,Licenten,
Na\ i^atie, Sec. De gedeputeerde van de Staten verklaren tegen Lycefter , meer fchade geleden te hebben in
haer nerin^e, trafi;ke, navigatie en verlies van Schepen in een jaer, als in andere i z jaren. Aengaende de penningen oedeftineert tot de oorloge te water! Beroerende de handhoudinge van de gemene middeien.Nopende die confifcatie en de adminiftratie van de geeftélijke goederen. De commune van Moftart werd in furfcantieeehouden.Belangendedevremdelingen, Brabanders en Vlamingen. DeGrave van Lycefter accordeert
dat Reyngout fal te recht geftelt worden; hoewei het niet volgt.Ly cefter recommandeert de kerk-ordenince in 't Synode Generael befloten. Deliberatie om meerder fecours voor de landen van hier Maj. van Engeland te verfoeken. Die van Holland befchenken den Ambafladeur Wilkes met een goude keten en penning.
Delegatie van de Ridder Francois Drack aen c!e Saten Generael. Korte verklaringe van de rechtveerdige
oorfake waerom den KoninkDon Antoniod'oorloge heeft aengenomen tegen den Konink van Spangien.
Wat de voorfz. Draek voor Don Antonio, Konink van Portugael , aen de Staten Generael verfoekt, en de
redenen waer op het verfoek word gefundeei t. Antwoorde van de Staten Generael op 't aengeven van de
Ridder Francois Draek. Andere voorflach by Draek gedaen beroerende de voorfz. Don Antonio.'t Verfoek
van de Konink Don Antonioheeft geen voerrgank. Lycefter recommandeert de fake van D. Antonio ernftig aen de Staten Generael , en wat daer op gerefol veert wort. Geraert Prounink genaemt , van Deventer,
Burgemeefler van Utrecht, word van die van Utrecht gecommftteert te compareren in de Staten Generael De Staten Generael refuferen met Deventer te bef >ngeren. Deventers proteftatie in de Generale Staten
't welk hy daer na bygefchrift vervat. Redenen waerom de Staten Generael met Deventer niet wilden befoneeren , noch hem in hare vergadering niet begeerden te admitteren. Acte van Keyfer Carel de V. de
Staten van Holland verleent, dat niemant geboren uitte landen, die die van Holland excluderen van de
officien in heuren bedry ve vallende, tot gene officien in de lande van Holland en Weft vriefland fullen worden geadmitteert , en vordersook niet de gene die buyten zijn Maj. Landen zijn geboren , in date den 7.
Mey 1556. Affcheyt, Deventer by de Staten Generael gegeven. Miftive van de Grave van Lycefter aen
de Staten van Utrecht , van den 27. November 1 5 8ö. Refolutie van den Raed der ftad Utrecht , caflerende den Ien Staet in de vergaderinge van de Staten. Revocatie van de gedeputeerde , die van wegen de
Provintie van Utrecht in de vergaderinge van de Staten Generael compareerden. De Burgemeefter Deventer verfoekt zijn rapport te doen in de Staten van de Provintie van Utrecht.De Edelen van de Provintie van
Utrecht weigeren het rapport te horen , ten ware het eerfte lid van de Staten tegenwoordig ware. Deventer
doet fijn rapport aen de Magiftraet van Utrecht. Deventers vorder Remonftrantie , verklaring en acte hem
daer cp verleent. De Staten doen Jaques Reyngout met 4 boden in zijn logis verfekeren.De Provooft generael vm Lycefter flaet de 4 boden met geweld uit, en tra&eert den Procureur generael van het Hofonbeleefdeii jk De Staten klagen aen Lycefter over den Provooft,die voor ant woort gaf.dat de Provooft geen ongelijk hadde. Reyngout gaet over by de Vyanden;wert en fterft Papift.De Grave van Lycefter verklaert
na Engeland te willen vertrekken.De gedeputeerde verfoeken dat fijn Excel, believe fijn vertrek ten minften
uit te (lellen. Lycefter verklaert eenige redenen van mifcontement die hy op de Staten hadde, &c.Der gedeputeerden antw. op Lycefters redenen. Lycefter verfoekt dat de Staten Generael de Heeren en Edelen , die
met hem overgekomen waren,fouden eenig contentement geven ; 't welk hem toegefeid werd. Nopende de
klachten over fekere rumoeren by eenige Predikanten geftroit. Belangende de diffidentie onder de Hoofden
over 't volk van oorloge. Beroerende de caffatie of redu&ie van eenige Vaendelen. Nopende de regeringe gedurende zijnExcel, afwefen. Nopende de redu&ie en caffatie van de overhenfige Vaendelen. Correfpondentie tuffchen Eduardus Fortunatus Markgrave van Badenen den Grave van Lycefter. Propofitie van
Antwegen de Grave van Lycefter gedaen aen de Staten Generael en de Staten van Holland en Zeeland.
woorde van de voorfz. Staten zijn Excel, hier op gegeven. Lycefter verfoekt dat zijn Excel, van NafTau hem
op de reys van En geland foude vergefelfchappen. De Staten van Holland flaen fuik verfoek beleefdelijk af.
Memorien by den Grave van Lycefter aen de Staten Generael overgegeven. Klachte by den Grave van Lycefter gedaen. Antwoorde op de voorfz. klachten. Refolutie van de Staten Generael op de Memorie by den
Grave van Lycefter overgelevert , nopende de brieven en inftrudien die de Staten zijn Excel, fouden mede
geven, en van de voldoeninge hare Maj. te doen nopende 't verfoek van meerder fecours. Refolutie der Staten Generael , beroerende de augmentatie van de contributie tot continuatie van de Oorloge , voor een tijd
van z, 5 of 4 jaren. Refolutie van de Staten op 't aengeven van Lycefter belangende den peys , by aldien de
felve by den Konink van Spangien mocht werden geprefenteert. Refolutie , nopende de vriendfehap en
correlpondentie , die de Staten mochten houden met den Konink van Denemarken en andere Nabuyrpnncen. Refolutie belangende de unie onder de Provintien , en beroerende d'afliftentie van de fchepen, die
de vereenigde Nederlanden aen haer Majefteyt fouden doen , in geval hare Majefteyt den Konink van
Spangien ter Zee wilde aentaften. Refolutie van de Staten Generael , nopende het Gouvernement van
de vereenigde Nederlanden gedurende d'abfentie van de Grave van Lycefter.
Acte van de Grave
van

i fg G

Vervolg van de Nederlandfè Beroerten.

C85

van Lycefter, daer by hy tot het Gouvernement van de Vereenigde Nederlanden committeert den
Raed van State. Lycefter neemt zijn affcheiten adieu van de Staten Generael , en belooft haeft weder
te keeren in defë Landen. Lycefter recommandeert de Staten de fake van de Religie.
De Grave van Lycefter vertrekt uit den Hage. Commiflïe op de Heere Johan Couway, tot Admirael over het Vlaemfequartier, met laft om te rechten een Raed van Admiraliteit binnen Ooftende.
Secrete a&e byden
Grave van Lycefter gepafleert , contrarie de aófce en commiffie die hy den Rade van State gegeven hadde ,
om het Gouvernement van den Lande te hebben , gedurende zijn afwefèn.
Queftie tuffchen den Grave
van Hohenlo en den Capitein Eduart Norits.
Cartel daer by den Capitein Norits den Grave van Hohenlo uitdaegt tegen hem met rappier en pongaert te vechten.
Des Graven Hohenlo antwoorde daer op , en
Eduwart Noris weder antwoorde.
Eduwart Norits fchrijven aen den Grave van Lycefter.
De Grave
van Lycefter vertrekt na Engeland.
De Staten handelen met den Overften Schenk nopende de bewaringe
van het overquartier van Gelderland.
Sterkeen vroege Vorft Anno 1 5 87. Der Staten Generael gedeputeerde aenden Grave van Hohenlo, om met hem te beraetflagen van eenige faken tot dienfte van den
Lande, en ftellen ordreop verfcheiden faken.
De Grave van Lycefter recommandeert in zijn affcheit ,
de Staten Generael de fake van de Religie en Kerk-ordeninge in 't Synode van den Hagebefloten.
Approbatie van den Grave van Lycefter van de Kerk-ordeninge voorfz.
De Kerck ordeninge geftelt in den
Nationalen Synode, door ordonnantie van zijn Excel, gehouden in den Hage den 20 Junii , 1585. beroerende deDienften , Kerkelijke t'Samenkomften , Leere , Sacramenten en andere Ce: emonien , eenfureen kerkelijke vermaninge. Relölutie van de Staten van Holland op 't aennemen der Kerk-ordeninge
des Jaers 1 5 8ó\ Verklaringe van de Heeren der Stad Dordrecht op te voorfz. refolutie. Hermanus Herberts , Predikant ter Goude wert ontboden in 't Synodus Nationael in den Hage.
Hermanni Herber ts bekentenifleinhet Synode Nationael Anno 1586. van der Chriftenen volkomenheit ; van de Juftificatie;
van letter en geeft ; van de Predeftinatie . Hermanni Herberts fchultbekenninge in't voorfz. Synodus Nationael. A<5t,e van de gedeputeerde des Synodi Nationael van Ann©i 586. over de fake Hermanni Herberts gehandelt tot Leiden,den 1 7, 1 8 en navolgende dagen van Odober 1 5 89. A&e Hermanni Herberts
en de gedeputeerde van der Goude mede gegeven by de gedeputeerde van de Synock Nationael, Anno
1586. Schrijven van de Magiftraten der Stad van der Goude aen de voornoemde gedeputeerde van het Synode ftellen Hermannum fekere vragen voor , die hy alle alle beantwoort : wat^erder met Hermanno
gehandelt werd binnen Leiden. Oordeel der gedeputeerde des Synodi Nationacls, over de declaratie Hermanni van zijn uitgegeven boek. Vorder handelinge en particuliere t'famenfprekingen met Hermanno.
Refolutie van de Vroetfchap van der Goude op de fake van Hermannus Herberts. Antwoorde van de gedeputeerde des Synodi op de voorfz. refolutie. Affcheit van de gedeputeerde des Synodi van Hermanno
binnen der Goude genomen. Oordeel van het Synodus particulier van Zuidholland over Hermanni boek,
en breder verklaringe. Hermanni beklach over de proceduren van het Synode particulier * tegenshem,
zijn boek en nader verklaringe. Hoemen voorts tegen Hermannum heeft geprocedeert , en vermaninge
aen hem gedaen. Hermanni antwoorde op de tweede vermaninge. Hermanni briefen beklach over de proceduren tegen hem gehouden. De Staten van Holland furcheren de proceduren tegen Hermannum voor
een tijd. Vergadcringe der gedeputeerde des Synodi binnen Rotterdam , de fake Hermanni beroerende.
Schrijven en vragen van de gedeputeerde des Synodi aen Hermanno gefonden , en zijn antwoorde daer op :
der gedeputeerden weder antwoorde. Beantwoordinge van Harmanni Herberts Miffive , op alle 't gene hy
den 3 JulyAnno 1 592. aen de gedeputeerde des Synodi hadde gefchreven. BekentenifTe des Geloofsby
Harmanno Herberts aen de gedeputeerde des Synodi gefonden in 's Gravenhage , in Oclob. 1 591. De gedeputeerde desSynodi komen in den Hage om de Staten te onderrichten van de gelegentheid van de fake
Herm. en zijne prefentatie. De gedeputeerde voorfz. onderrichten den Advocaet van Holland van de gelegentheid ehet
n verfchil tuffchen de Kerke en H. Herberts. De gedeputeerden compareren in de vergaderingeder Heeren Staten van Holland. Verföek der gedeputeerde aen de Staten van Holland. Propooften
by de gecommitteerde van der Goude, en de gedeputeerde des Synodi in de vergaderinge van de Staten
van Holland gehouden. Refolutie van de Staten van Holland genomen in de fake Hermanni Herberts. Bekenteniffe Hermanni Herberts tot zijne vereeninge mette gereformeerde Kerke. Acte van de Refolutie des
Synodi daer by Hermannus Herberts wederom opgenomen en verfoent wert mette gereformeerde Kerke.
Van de gefchillen in de Kerke t'Utrecht. Mr. Hubert Duif huis Prcdicant in S.Jacobs Kerke t'Utrecht,
begint tegen het Paufdom te Prediken , hy vertrekt na Rotterdam , van waer hy wederom geroepen zijnde, hywederom te Utrecht komt, en voor Predikant; aengenomen wert.
Miftivevan PieterdeBert
Predikant tot Rotterdam , aen de Kerkendienaren en voorftanders der gemeente , van de gereformeerde Religie t' Utrecht , beroerende Mr. Hubert Duyfhuys.
Op wat wijle Mr. Hubert de reformatie
t'Utrecht begint en aen vangt. Die van de gereformeerde Religie predikten eerft in't heimelijk : nemen de
Minrebroeders kerke in. Watdie van de Minrebroeders kerke aen Hubertum verfoeken. Scheuringetuf. ■}
fchen die van de Minrebroeders en St. Jacobs kerke. Die van de Minrebroeders kerke fchrijven aen de nabuyr kerken. Klachten van die van de Minrebroeders kerken over Mr. Hubert Duyfhuys. Raed en advijs
van de kerke van Delff aen die van de Minrebroeders kerke t'Utrecht. Hubertus verfoekt van de kerkendienftontflagentewefen. De Magiftraet en dievandeProchie van St. Jacobs kerke willen hem niet ontflaen , maer nemen hem op fekere conditien voor hem vorderlijker aen. Mr. Hubert Duyfhuys overlijden.
Hermannus Elconiusvan Harlingen komt in Huberti plaetfe. t'Samenfprekinge tuffchen de Predikanten
van de gereformeerdeen confiftorie, en die van St.Jacobs kerke. De Prince van Orangien hoort de Predicatie van Mr.Hubert. Jan Auguftijnfz. Uitcnbogaert komt van Geneven t'Utrecht, en werd in Dec. 1 5 84.
tot Predikant aengenomen. Cornelis Martenfz. Rodenburg word mede voor Predikant in St. Jacobs kerke
aengenomen.Articulen van vereeninge van de kerken t'Utrecht, 1 5 8 6 .Tako Sybrants Predikant in S.Jacobs
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kerke wil de vereeninge niet ondertekenen. Tako Sybrants laefte Predicatie. De Confïftoriekamer in
kerke van den Dom werd opgebroken, en de kerkelijke papieren daer uit genomen. Die van S.Jacobs kerke
prefenteren requefte aen de Magiftraet van Utrecht. Wat op dit verfoek gevolgt is. Alle de Predikanten van de gereformeerde kerken t'Utrecht, gelijk gelicentieert en'tSegel van den kerkenraed gebroken.
Heimelijke vergaderingen in en buiten der Stad , en het lopen na Yfelftein ter Predicatie. Publicatie by
de Gedeputeerde van de Staten en Magiftraet van de Stad Utrecht tegen de vergaderingen en conventiculen
in 't heimelijk en openbaer. Difcours en glofTe by eenige op dit Placcaet gemaekt. Publicatie van de Magiftraet der Stad Utrecht tegen het Prediklopen tot Yfelftein. De Staten van Utrecht committeren den
Schout van Utrecht aen zijn Excel, en het Vrouken van Orangien. Gefchrifte by de gelicentieerde Predikanten overgegeven. Helmichius wort tot Delffen Uytenbogaert inden Hage totten kerkendienft
. Sekere articulen befloten om by de
gegeven
t'Utrecht Refoluti
te Predikan
afgedank
beroepe
en en concepten geraemt over de Religie
den ten
te worden.
onderhou
binnendenUtrecht
Predikan n.ten Acte
en gèeftdijke goederen in de Stad, Steden en Landen van Utrecht. Approbatie van de Grave van Lycefter , op de Kamer van directie en den aenkleven van dien. Rogerus Eduarduit Walfch Engeland,
wil wat nieuws in de Religie inbrengen. Jan Haren Walfch Predikant valt af van de gereformeerde Religie in Martio i 586. Doet zijn verklaringein 't Collegie van de Jefuiten binnen Antwerpen openbaerlijk :
hy begeeft hem weder by de gereformeerde kerke , en betoont groot leetwefen over zijnen afval. Dood
van den Konink Stephanusvan Polen. De Staten Generael befoingeren in vele faken, en maken de inftructie gereet voor de Commiflariffen die Lycefter in Engeland fouden volgen.
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H ^ecemuec 1587. $ be 45?ane öofr hoogfte weldaed die fy in defe wereld fouden mogen

be ban
ujecöt^ubïcn/ (^oonerjanfïan^ufr
Itpce*
(terg
lep/ ^ectoge üan So;tf)umbecïanb) $?a*
üe uan Uncefïec/ öie bu be ïtoninginne
ftuiufte
uit <$no
uan tümgeïanb gemaeftt ma£ <6ounet;
gelanb neur <0enccacl ouec aïïe ï)et<£ngcïfefócijg£uoÏK/ bat
in Zet»
lanb en Ijai-e Ifêajef&pt fanb tot ïjuïpeüan ben «fkebeeïanben/

iioiianb. in<£ngeïanb t'fc&eepgegaen/ en # ben negentienben
ïitt fei'ott tnaenb tot ©ïiffïngen in Eeeïanb aengefto^
men/ necgefcïfcljapt mefenbe met ben <$?aue ban
«Êffec/ fijn öupjft?outoen nooifoon / en neeï 23acoe*
nen / bibberen en Abelen nan goeben ïjunfe / aïïe feec
fcaeu en fcoffeïijfc in öaurjte / en moeite fttvk toefen onv
tcent 700 paecben mei toegecufï / baec quamenbec
neeïemebenptïiefbe en om ben<6?aue te beceecen op
Öaecïicbec engen ftofïen/ fn toecben feec feefïeïijfc ingc^
jfjaeït en ontfangen.
©anbacc i^ï)nüoo?témf oïïanb en ben nacfHefïen
^eccmb^/ bilïnen bèc &tab <Do?b?ecï)t gefcomen/
baec ïn; oocfc feec fperïp ontfangen $. 3£e i^ea*e
JBc. §oo£ bc ftain / fóath en ^enfïonacig üan ^op
bjecljt/ ïjeeft ban toegen be Staten ban^oïïanb ïjem
met een feïjone congcatuïatie toeïnom geïjeten/ baec
na $ï)P rjoo^tgecenfï na ben ï^age: boo?aïïebe^te^
ben baec ïjubbojoaffeecbe/ mecb ïjem een uutnemenbegcootecccegebaen/ ja aï ïjabbeïjnfeïf^^ounecepn
ïfeece nanben Hanbe getoeefl / men en foube ïjem geen
mcecbec eece Rebben ïtonnenboen. <gm£öoo#£aïfo
in iitn ïfagc genomen / baec gcote geceetfeïjap gemaeïit
toa£ / om öem in te öaïen en te ontfangen : ben 7 %&
nuacn 1586. ïjeeft be^eece€anceïaec€ïtrectu^3leo*
ninu£ / ban toegen be ïfeecen Staten <6enecaeï bec
beceeniglhbe j^ebeeïanben / een feïjone en eieeïpe
<©catie gebaen/ om ï)em te meïnomen in befec ma*
nieten/ §jc.
Oratie
örp Qee*
cen<31«
6ectt
ïeonfnf
aen bc
«Biabe
ban Hp»
ceflec/
item ban
locgtn
be gta.
ten
45e«
necad/
todltno
inrnbe
ben 7.
üanua»P.

\4YnHeere, de Staten Generael der vereenigde
■*-*-"■ Nederlandfe Provintien, kuffen in alle eerbiedinge de handen van uwe Excel, en zijn feer blijde van
't voorfpoedig aenkomen der felven. Bedankende feer
ootmoedelijk de Maj. van Engeland , van de goede
affe&ie , die fy de voorfz. Landen altijd gedragen en
metter daed betoont heeft , foo door 't fenden van fecours van 't krijgsvolk, als anderfins velermaten > en
principalijk in de heylfame refolutie,volgens welke het
haer Maj . belieft heeft , ter eeren Godes, en tot handhavinge vande ware Chriftelijke Religie en behoudeniffe van 't Land, met een heroyke kloekrnoedigheyt te aenveerden enomhelfen haer protedie en befcherrninge , en alle de wereld met openbare fchriften
te verklaren de gerechdge oorfaken , die haer daer toe
beweegde, 't welke de voorfz. Staten achten voorde

wenfehen tot haer geluk en welvaren , felfs in de bemerkinge vande verkiefinge en electie i fo voorfichtelijk by haer Maj. gedaen van den Perfoon van uwe
Excel . tot d i rectie , redres en gou vernemen t der faken
van herwaertsover. Bedankende infgelij ken feer ootmoedelijkExcel,
u
van dat 't defelve belieft heeft > nevens veele andere faveuren , denfel ven laft te aen vaerden , en in den winter-tijd de Zee te pafTeren en tonder acht te nemen op de gevaren en perijkelen vande
reyfe , fich herwaertsover te tranfporteren , om ons
geluk en welvaert te verforgen , en de onderdanen te
verloflen van 't pak der fwarigheyd, waer onder fy
tegen woordelijk fchier befwijken. De goedertierentheyt der Koningen , Princen , en Princeffen , ist'allen
tijde feer geprefen geweeft : maer 't fecours van de
Groten aen den verdrukten gedaen , met oportuniteyt
inden nood, overtreft alle eer en lof, fulksdatwy
met alle onfe nakomelingen oyt materie fullen hebben
om in onfe herten te bewaren een eeuwige dankbaerheyt, van dat'c haer Maj. belieft heeft door middel
van uwe Excel, fopromtelijk en van fo goeder herten
te omhelfen onfe protectie en de befcherminge des
Lands , in 't fayfoen en den ftaet daerin fy haer rechtevoort vinden , 't zy dat men bemerke d'opportuniteyt
en importantie van 't voornoemde fecours en byftand,
of de macht en fterkte vandenvyand, of den tegenfpoet der gene , welkers protectie haer Maj. aenneemt.
VVaerinniet alleen te bemerken ftaet een heroyke benificentieen kloekmoedigheyt , maer ook de lïngulire
wijsheyd van haer Maj. dewelke overleggende 'tg«wigt en confequentie der faken , de macht en ambitie
des vyands, foekende overal fijn heerfebappye te vergroten, enfich te verrijken met de goederen van alle
Koninkrijken en Provintien , op een bot , en de nood
op 't hoogfte zijnde, haer verdrukte nabuuren hulpe
gegeven heeft , en met eenen van haer rijk gediverteert een gevaerlijke buurfchap , fulks dat men God
grotelijks moet loven van defe goede infpiratie en
heylfame refolutie , een fake die ons doet hopen dat
door de continuatie van de goede affectie en voorfienigheyt van haer Maj. fingulire voorlïchtigheyt,
ervarenthey t en andere feer doorluchtige deugden van
u Excel, de Nederlanden bevrijd fullen worden van
haer ellende , door 't oprichten van een ver fekerde
ordre en ftaet , beftant om te beletten en bejegenen
vorder invafie van de vyand en de voorfz. Provintien
weder te brengen in heur oude ruft, fleur , en voorfpoet. Om waer toe te komen , prefenteren en bieden de voorfz. Staten haer Maj. en u Excel, aen alle
eer, behoorlijke autoriteit, en getrouwigheit. En
fullen vorders tot erkenteniiTe van een fo fingulire
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weldaed, haer goeden bloed confacreren, tot devotie en dienft van haer Maj. en u Excel. Biddende
t
den Almogenden God te wllen geluk en vooripoet 'geW-J ven aen de hoge en loflijkeentreprijfen van haer Maj.
en te dirigeren en fegenen de vertueufe a<5tien van u
Excell. na fijne Goddelijke wille , tot folaes en behouIdeniffe der onderfaten en landen , met een eeuwige
glorie van haer Majeft. en u Excellentie.

'nu. KT W bat be boo?fcö?eben «Dratie gebaen / en fijn €p
tojbe *-^ reïïentieberöoojttoag/ ïjeeffc fijn ^ceïïentic met
tii
een ban fijn ilaöcu apart grf pioiicn bic baer na be &ta*
fiben tengeanttooo?b en beruïaerb ïjeeft / fïcö niet genoeg*
nne/
en/ enbantoe
bebanft
nonnenbïijfcöa
faem bete grote
J*p' ban
p/ eere
particuïice
/ bit beoningi
affectiegmbefe
Sttanben en Jbteben öaer fDajeftept in beobernomfïe
ban fijn <£rceïïentie betoefen dabben / en fonberlingc
banbeïjoogfïe eeteeneecbiebinge/ bte nugefcïjiebebp
fo foïemneïe comparitie en bergaberinge ban aïïe be
Staten ban ben Hanben / 't toeïa öaer Itëajefïept feer
aengenaem foube toefen/ en baer boo? meerbee oo?*
fafte nemen/ ombefebebjoefbe ïanben meerberteöeï*
ïmttem'tparti*
reren/
batfijÖPnCrceï
teaflïf
pen
bit finguïire affectie
toaeren mebe
toiftei
cuïietenniet
en eer Ijtm gebaen foube nonnen berfcöuïbigen / ban
foube fijn upterfïe neecfïigtjept boen / om fijn goebe
met'et baeb te betot>
affectie tegen btft „$eberïanbtn
fen / én aïïe£ / bat eenigfing foube mogen bienen totter
eeren<i5obcg/ en toeïbaren ban be Hanben/ metbeïe
anbece couctopfc pjopooflen/ betenenenbe een feer grote
enfinguïire affectie ban öare JBajefïept tegenëbeïan=
ben.
5^aec toerben aïom beeïe b|eugbe-bieren en eer-poo^
ten gemaent / en fo grote (Criumpïje beb?eben / bat öet
toonber toa£. ©aer ban top fyebee berïjaeï boen fouDen/ toaer 't fane bat top in bao&aenbe boenen niet
ban berfeïjepbe inöaïingen ïjabben becöaeï gemaent/
fobanbe inöaïingen ban ben 2Uert$)ertog Mattyagl
aU ban ben i^eitog ban %njou/ baer bcfetoeï bn ge
lenen moeïjten toerben/ en baer3ijn ooneenigeinöa*
öngen inbjun uptgegaen/ baer ih bt curieufenHëfer
toetoijfe; aïïcm moet ifc bat noeïjfeggen/ bat inbe in*
Öaïinge binnen ïfaecïem/ biebaer na gefcötebi^/ be
&cb,iïber£ öare tionfl eïnom öetfrapftennonfïeïijnfrc
Öcbben bertoont / onbet betoeïnc Careï ban Ifêanber
ban IBiïbeenen / bit tot bien trjbe genoeg onbenenb
en onber geïjouben toa£ I aï£ ïjem fïmpeïiju generenbe
om fijn nootbjuft te toinnen / met facnen en pacuen te
mernen / en eenige upttjang bo?ben te maften / te befer
tijb bekent getoojben i$l aïfo ÖP fo in inbentien afê
^epberpe/ betoonbetoatinöemtoag/ baecboojÖP
bpbe principale Hiefïjebberen te toern gefïeït toerbe /
fobat öpban bitt^b tijueïijn nonbe fijn ïtoft toinnen/
en öem generen / en bat fo totï|aetïem aï£ totBm*
fïerbam/ cnmeeranbere&teben/ nocö feer beeïe ge*
Denueniffe toerben gebonben / ban fijne nonflige inben*
tien entoerïien/ totbertoonberingebanbeeïen.
^etoijïe nu be ^jabe ban Hpcefïec in ben ï^agc
fcoa^/ en bat een poet ban fijne grote magnificentie en
roacïjt / en ban be geene bie met tjem gehomen toaren/
toaren bertoon^
foin feleba-en / jutoeeïen enanberfin^/
bert. &o toaren be Staten <6eneraeï / aï^ oon be
Staten ban ï^oHanb/ ïjeeïfïerhbergabert/ beparticu*
lire Staten ban be ^obintien toaren ook berfcïj2eben/
om inbe generale Staten bare refoïutie in te béngen
op öet concept bat aen aïïen ben ^?obintien en^teben
gefonben toa^ / beïangenbe öet befeceren ban beautöoritept en macïjt / bit men ben boojft. aBouberneur foube toefïaen / boben benïafl bit be Honingimieöem Ijabbe gegeben / in confbjmitent ban bet tcactaet met öare
n l©aj. gemaent. 3£e Baagtfïraten en <f5ebeputeerbe
'» ban be &teben ban Befl-b?iefïanb/ en 't $oo?ber99 nuartier ftebben ben acïjtfïen 31anuarp / bp "®octoi
■ yrancop^ S^aeïfon obergeïebert / ^m abbij^ in be
" Staten ban ï|oïïanb / inïjoubenbe in effecte / bat fp
" metïijpe beïiberatie ïjabben obertoogen eneenb?acïj*
» teïpgerefoïbeert toaren/ bat tot confecbatiebanben
» Sanbeöoognobigtoa^/ fijne <£rceuentie te befercren

| boïnomen autöoritept en confbjmirept ban ïjet ttactart
met btMaU ban ^ngcïanb gemaent. <ön boben bien
abfoïupt commanbement ober 'tüirijg^boïïi te toatec
enteïanbe/ en'tgenebaeraenbepenbeert/ infgeïijn^
boïnomen maeftt in be fane ban be ©oïitie en %üfütk/
fn\k$ &\$ be «Boubecneurg generaeï^ ban oubcn tijben/
enbpfonber in tijben ban iepfer Careï bebijfbeöab*
ben geïjab / en bit aï onberminbert be pjibiïegien/ Ijanb^
befïen coflumen en gerecïjtigïjeben ban 3©efl-bnejlanb/
fïeben en ïeben ber felber/ toelberfïaenbe bat ooh 't Coï*
ïcgie ban be <0cbepuceerbe öaöen ban be Staten ban
3Befï-bjicfïai»b en'tquartier boojfdjjeben/ niet foube
too^ben in ïjatc gccecljtig^pb en poffeffie gepjejubi*
ceerr: macr ter conttacien öaer fïaet/ gebjupït en au*
tboritept gemaintineert/ geiijft be Coïïcgien ban be
<6ebeputceröc^aöen ban ben Staten banï^oïïanben
Ecïanb in ïjaer refpectibe guartscren fouben tooien on*
beröouben: enaengacnbe'tpcinct banbe jBemorie/
meutie maftenbe / bat bc ftoarigïjeben tuffejen be $?o*
biutien/ quartircen/ ïebenenflebenberfeïberopbein*
totUiginge en fo^ne ban coïïectatie ban beContribn*
titn (tot betaïingc ban bc uofïen ber ^o^ïogen nobig )
baïïenbe/ $c. öebben fc ooft berftïaert te toeben te sijn/
bat bp aïfoberrebe^obintien/ guartierèn / ïeben en
fïeben/ inbe boo?fcï)?eben fafte onberïing niet fouben
ftonnenacco?beren/ bat eerfï enaïboren beftoarigö[eben fouben mogen nebergeïeuttoojben/ bpgecommit*
teerbe upt ben #ogen en ^obintiaïe ^abeh/ en bp aï*
bien'tfêïbe niet ftonbeaïfo gefeïneben/ bataï^banbe
bifferentiaïe ftoarigöeben fouben tooien gebecibeerb
boo? autïjoritept ban fijn €)cceïïentie / met abbi$ ban
ben ïlaeb ban ^ètate / ban öare iBaj. en Staten (6e*
nrcacï / ncffen£ öe l^erfoon ban fijn <èrceï. gecommit*
teertaf te committeren/ beöoubeïijft bat be ftoarig*
Öebenni?t tenbeerben tot particuïicc rupneen beberf*
feniflê ban be ^ooft-neeringe ban be refpectibe &te*
ben/ en niet caufeeren merlieïijfte biberfie ban ne*
ringe.
<£pnbeïi}ft aï^ be Staten ban toïïanb fïcö met ben
anberen öabben bergeïeften / toat fp boa? öare eenbjacö*
ttge refoïutie fouben inbrengen/ geïijft ooftbe anbere
^obintien / foo i$ baer op boo?t£ bp be genaaïe &ta*
ten gebefoigneert/ en ben töienben ^lanuarp gefloten en
gerefoïbcect/ fuïröiemaboïgt.
DE

Staten Generael zijn gerefolveert, dat boven
den tijtel en commiflïe die hare Koninkl. Maj.
van Engeland den Doorluchtigen Hoog-geboren Heere Robrecht Grave van Lycefter heeft gegeven, der
fel ver fijne Excel, ook te committeren tot Gouverneur en Capiteyn Generael over de nader geünieerde
Provintien. Te weten van Gelderland met het Graeffchap van Zutphen , Viaenderen , Holland met Weftvrieüand , Zeland , Utrecht, en Vrieüand , midsgaders
hare geaffocieerde. £n dat fijne Excel, in den name
en over defelve Provintien en hare geaffocieerde fal
hebben en gebruyken , alfulken authoriteyt als in het
tractaet met hare voorfz,. Maj. gemaekt > is begrepen ,
en voorts volkomelijk en abfolutelijk gebieden in 't
feyten ftuk van der Oorloge , en des daeraendependeert , te water en te lande , over alle de voorfchreven
Provintien, Steden en Leden van dien, en hare geaffocieerde Gouverneurs particuliers der felver , over allen
generalen en particuliren Overften, Admiralen, Viceadmiralen, Colonellen, Ritmeefteren, Capiteynen,
en alle anderen Bevel-hebberen, en gemeene Ruy teren
en Knechten, dewelke fijne Excel daerinendesdaer
aen dependeert , fullen gehouden zijn volkomelijk
en met der daed te fweeren, en volkomelijk te gehoorfamen. Dat men defelve lijn Excel, volkomen
en abfoiute macht fal hebben , in 't ftuk vande Politie
enjuftitie overde vooriz. nader Geünieerde Provintien, en hare geaffocieerde, gelijk de voorgaende
Gouverneurs van dele Nederlanden van allen ouden
tijden, en befon !er in dentijden van den Keyfer Karel
de vijfde hoger memorie, overde voorfz. Provintien
wettelijk hebuen gehad, welverftaende datuytdeinkomfte v>n dé Dom^ynen van de relpective Provintien
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tien betaelc Tullen werden , delaften op defelve domeyn van officinen ftaende, mitsgaders de tradementegelijk
van allen
ie,
Juftit
van
ren
diena
ren en andere
gedaen ,
is
s
oude tijden by de voorgaende Gouverneur
en dat de giften en collatien van de principale offitien
d'adminiProvintien , belangende
in de refpediveitiee
nJuftitie, vanouden tijdengeftratievandePol
ftaen hebbende ter difpofitie van den Gouverneur
Generaél, fullen worden gegeven en geconfereert by
iïjne Excel, uytden Gouvernemente van de felve ret'elker tereyfe
fpedive. Provinti
daere
en,eenig
vacerals
fullenkekomen
en dewel
offirien,
van de voorfz,
toefuilen nomineren twee ofdriebequame perfonen
^ en goede liefhebbers des Vaderlands, dies fullen de
voorfz. generale Staten, neffens den perfoon van fijne
ftelExel.ter nominatie van de refpedive Provintien
ke
dewel
State,
van
Raed
eenen
n
ttere
commi
en
len
met de twee Raden van hare voorfz.. Maj. tot den (elven Raedgecommitteert of alsnoch tecommicrcrcn,
der felver fijne Excel. fullen affifteren tot beter diredie
van de faken van den Lande , volgende den voorfz.
tradate met hare Maj. gemaekt, dewelke fijne Excel,
alles fal achtervolgen , onderhouden en doen onderhouden. En fal fijne Excel, den Staten Generaél van
.
de voorfz Geünieerde Provintien mogen befchrijvcn
tot allen tijde , en tot fulke plaetfen binnen de geünieerde Landen, als fijne Excel, oorbaer denken fal ,
dewelke op de befchrijvinge van fijne Excel, tengeftelden tijde en plaerie gehouden fullen wefen te vergaderen, boven dat de Staten generalijk en particulierlijken fullen vergaderen, fulx fyluyden tot des
Lands dienft en welvaren fullen bevinden te behooren.
Enditalonvermindert de gerechtigheden, rechten,
privilegiën, liberteyten , tradaten , contracten , ftatu*
ten , ordonnantien , decreten en coftuymen van de
voorfz,. Provintien, in 't generaél en elke Provintie ,
Steden en Leden der felver in't particulier, die niet
jegenftaende defe fullen blijven in haer geheel.
Aldus gedaen en gearrefteert in de vergaderinge van
de voornoemde Heeren Staten Generaél, den ioden
January 1580'.

&toa* A ££ nu befefóefoïutie ban be Staten $cneraeï aen
ristten £X 5ijnc €rceUentie ban Hpcf flor toaé aengcuoöen/
J&Jg en bat men niet öem bienaengacnöe in naba* cominu*
banïp. nicatietoaggetreben / ïjeeft önöaer 00 jgnbecacöges
er ftcege» nomen ( en cmbdijh brie 3toaricf)eöen gcmaeltt / en
marfct fcfjeenbat öu öie pjefentatie affïaen üulbe: maeraïfo
ïScrbm'
toegen
Staten
gefeib en gealïegeert
toerbe
j bat
ban set üan
benoob
ban beïjaee
beöoubenifle
Jaer baer toe
bjongen
aeöcfe» btoongc/ tytft ïjnbaer na fïcï) gelaten be boomoembe
: ban aïgmenuegon*
lcnbe aennemen
aenbiebingctetoubat
erabet*
ntment betebetmanen
Staten <8eneraeï een öaeb ban

Cfcpbe Sibnep ban ftjnent toegen ) aïïe infïructien toa*
ren niet anba£ banïimitatienbanbeCommifiïen/ en
bat fijne €rceïentie gebefereert 3tjnbe Ijet <tëouberne*
ment OBeneraeï ber ^eberïanbfe $?obintien / fvtihe .
inflructie niet beïjoefbe. ^iec in toerbe bp bepraten
<6eneraeï bangeïpen ftoarigïjepb gemaentomtoete
laten / toant f» lieten gen bunnen bat baer boo? meefl
aïïe tprannp toerb ingeboert / betoijïe be peeren en
<6ouberneurg oBeneraeï/ niet aïttjb eben b?oombïij*
ben/ en bil\\3üü^ na b?omen tod quabe nomen/ bit
ban öaben na ïjun ïjumeur fïeïïen / boeft betoijïe l)P
baer op fo öert b?ong / mofïen fp ïjem beeï toelaten en te
gemoeb nomen. <^o bat be peeren Staten <6eneraeï
met ïjem 3ijn obanomen / in naboïgenber manieren :
ALfo de Doorluchtighfte Koninginne van Enge- §jccoi
land altijd gedragen en getoont heeft een fingulire mffcöij
liefde, forge , en affedie tot de Nederlanden , en fon- be ^*<
derlingom de ware Chriftelijke Religie te handhaven ^ate|
in defelve Landen.
En dat haer Maj. meer en meer «©ene»!
in defelve affediecontiDueert, gelijk opentlijk blijkt w'eni
uyt
hetfecours
de voorfz..
Landenen tebyftant,
geven en't welk
doen haer
, fo datbelieft
fy ookbeeft^"^
ten npee»l
verfoeke en aenhouden van de Staten Generaél der grmat
vereenigde
Provintien gefonden
heeft mijn Heere
den
Grave
van Lycefler&c.
tot haer Lieutenant
Generaél,
met feer ample laft en commiffie, tot beleytvande
Oorloge en om de voorfz.. Landen te verdedigen en
befchermen tegen alle geweld en invafie van haer
vyanden. So is 't dat de Staten Generaél , om defe oorfaken en redenen , en principalijk in aenmerekinge
vandevoorfichtigheyt, kloekmoedigheyt , ervarenthey t , en andere heroyke deugden en qualiteyten , daer
fijn Excell. mede begaeft is , en van den groten y ver en
affedie van fijn Excellentie, tot vorderinge van de
eere Gods , en tot den dienft en confervatie der voorfchreven Landen , hebben gerefolveert , dat fijn Excel,
boven den tijtel , laft , en commilTie hem by haer Maj.
gegeven, en boven d'autoriteyt, die hem toekomt in
kracht van 't tradaet , gemaekt tuffchen haer Maj. en
de Staten Generaél voornoemt, 't welk fijn Excell.
fal onderhouden en doen onderhouden in alle fijn
pointen en articulen , die in haer vigeur blijven fullen
refpedivelijk elk in fijn regard, fal gecommitt eert worden tot Gouverneur en Capiteyn Generaél der voorfz.
vereenigde Provintien, te weten, van 't Hertogdom
van Gelderland en'tGraeffchapZutphen,van deGraeffchappen en Landen van Viaenderen, Holland met
Weft-vriefland, Zeland, en van de Heerlijkheden
van Utrecht en Vriefland , en haer geaflocieerde. En
dat fijn Excel, uyt naem en van wegen der voorfz.
Provintien en haer geaflocieerde , fal hebben volle
macht en abfoluy t gebied in 't ftuk van de Oorloge , en
't gene daer acn dependeert , fo te land als te water >
overallede voorfz,. Guineerde Provintien, Steden en
Leden van dien , met haer geaflocieerde , en over alle
particuïire Gouverneurs der felve Provintien : item
over alle generale en particuïire Hoofden , Admiraels>
Vice-Admiraels, Colonels, Ritmeefters en Krijgsvolk, fote voet alsjte paerd; dewelke alle in't gene
voorfz. is , en daer aen dependeert , gehouden fullen
zijn fijne Excellentie Eed te doen, en hem metter daad
volle gehoorfaemheid te bewijfen. Item, fal zijn Excel,
volle macht en sbfoluyt geweld hebben in de voorfz.
Provintien en van haer geaflocieerde , in't ftuk van de
Politie en Juftitie, gelijk de Gouverneurs Generaels
der Nederlanden t'allen tijden wettelijk gehad hebben,
en fonderling ten tijde van Keifer KareldeV. hoogl.
gedachténifle. Welverftaendedatuitd'inkomften van
de domeynen der voorfz. Provintien fpedivelijk betaelt fullen worden , de Renten en andere laften van
dien , en de tradementen en gagien der Officiren ,

enawo^ Staten neffens öcmfoubenfïeïïen/mettoelner abbijg
wclt- öp aïïe faurn foube berricöten / foo ïjeeft ï)p toeberom
grote 3toarigïjeib gemaent 't boojfj. <0oubernement te
aenbaetben/ ïatenbeflcf) bunnen öatjijneautïjottteit
baer beur foube geïimitceet toefen / en bat fuïïrê fïtrjben
foube tegen bc abfoïute autoriteit ïjem gebcfereert: bocï)
be Staten 45eneraeïfocï)ten öem te contenteren met
goebe pafuafien / afê bat fuïftg bienenbe toag tot 3tjnen
boojbeeïecn berïieïjtingc/ bob? bicnïjp banbefaïteen
gclegentïjcib oer lanben fo grote Kcnniffeniet^abbe:
einbeïintoa^ïjy te bjeben/ een Öacb ban ^tate mf
fenp öem te gebogen / mitg bat ï)P bit feïbet Mbt tM*
ïcn uit ingeborene ban be ©ereenigbej^eberfanben/
bmeffeu£bettoee<£ngelfefóaben ban ïjare Ifëaj.bocï)
be Staten beefocljten te nomineren bubueïgetaï/ baer
3iju €rceïïeutie uit foube mogen niefen bit ïjern goet
bocfjte. ï£p maente ook grote 3taarigïjeib bat niet ak
leen ober be particuïire $?obintien <0ouberueurg toa^
ren gefïeït / maer ooft ober eenige bpfonbae quartieren/
namentïijït in'tBoojba-quartierbanïfoïïanb / baer Jufticiren , en andere dienaers der Juftitie, gelijk t'alop ïjp feïjeen een quacb genoegen te ïjebben.
^p Mbe
len tijde gedaen is, by d'andere Gouverneurs Geneook bc mftructieboo? ben fóaeb ban State fclfè maften/
raél. En fod'inkomttender Domeynen nietfuffifant
fonber bat ïjp acn eenige infrructie / nocï) aen rcfoïutien zijn omtefurneren
tot de laften en gagien voorfz. fulban ben fiaben ban State toiïbe gebonben 5tjn/ ban
len
de
Staten
vervullen
't geen ontbreekt. En dat de
aïïeen aen ïjet bebeï ban ïjate maj. bcm gegeben / toant giften en collatien der principale
Officien in de voorfz.
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Provintien refpe&ivelijk, dewdkc toe defen eynde,
altijd en fodikmael als eenig Officia fal komen te vaceren, fullen nomineren aen lij n hxcell. 2 of 3 perlbvan 't Vaderliefhebbers
gequalificeert
nen , wel
land. En ter
nominatie ,vanen de
voorfz. Provintien
van
vele gequalificeerde perfonen > ingeboren der felve
Provintien refpedlivelijk, fal fijn Kxcellentie oprichten een Raed van State , die met de twee Raedsheeren
óie haer Maj. deputeren fal , zijn Excell. fullen aflifteren tot de befte directie der Landfaken , volgende het
Traótaetmet haer Maj.gemaekt. En fal fijn Excell.
de Staten Generael der voornoemde Provintien mogen beroepen t'allen tijde en plaetfe binnen de voorfz.
Provintien, ofdaer 't hem goet dunken fal : dewelke
ter convocatie van fijn Excell gehouden fullen zijn te
verfchijnen ter geafïïgneerde tijden en plaetfen. En
hierenboven fullen de voorfz. Staten , fo in 't generael
als in 't particulier, vergaderen als 't hun goetdunken
fal , en gelijk fy vinden lullen te behoren, tot welvaert
endienft van 't Land. En dit alles fonderprejudicie
vande Rechten, Vryheden, Preeminentien , Privilegiën Tractaten
,
, Contracten , Statuten , Ordonnarttien, Decreten , en Couftümen van de gemelte
Provintien in 't generael , en van e) ke Provintie , Steden en Leden van dien,in 't partieul ier ', dewelke , defen niettegenftaende, blijven fullen in haer volle vigeur. En tot defen eynd e fal 't fijn Excell. believen te
doenden eed hierin behoorlijk, gelijk de voornoemde Staten, in name en van wegen alle de vereenigde
Provintien en van haer geaflbeieerde , fijn Excellentie
den eed van getrouwigheyt doen fullen. Alfo gedaen
en gearrefteert in den Hage in Holland , den eerften
February, 1586. Ondertekent R. Lycefier. Getekent
Elbcrtus Leoninus , Evert van Delen van Glaer » Rutger
van Haer [olt e , NoeldeCaron, JoJJe de Menin, Abraham
van Almonde , Nicafius de Silk , Francoys Maelfon , Cafper
van Vosbergen , Veter vander Baerfe , Ian vander Beke ,
lohan van Duvcnvoorde , Fiom Heermale , Peter Ruys ,
Ni van Lanskroou , P. Buys, F. Tin-, G. Doyenèc Arensma:
lager ftont, ter Ordonnantie der voorfz. Staten Generael ondertekent
,
C. Aersens.

3Dienuoïgcnoe Rebben öe Staten «Beneeaeï ttét bec*
ecnigöe ^cöeeïanöfe l^ouinticn Den noomocmücn
<Ê5i|arje tenfeïuen Dage gegeten üefcnaüoïgehöefcf)#
teïijiie Commiflïe.
DE

St2tcn Generael der vereenigde Nederlandfe
Provintien,
allenden genen die defen fullen fien
Biffe
b De oft horen leien, Saiuyt. Alfo dehoogmachtigfte Ko<ne
ntnginne van Engeland, Vrankrijk en Yrland , na de
ie
jonfte
die fy alle tijd tot de Chriftelijke Religie en
taim
icc
Godfaligheyt is dragende , door onfe bede beweegt
I.ben zijnde, totonfe hulpe genadelijk geaccordeert en gefonden heeft ettelijk Krijgsvolk , fo te voet als te paerlt
«abe de van de Engelfe natie , tot befcherminge van het ge)D
mene Vaderland , en handhoudinge van de ware
3 «e»
lege* Chriftelijke Religie, mitsgaders onfe vryheden, gerechtigheden en privilegiën , en tot verdrijvinge alles
jwn
jifcen. gewelds eri onrechts , ons nu veel jaren herwaerts die
Spaenfe wreetheyd gedurende aengedaen, en noch
met meerder perikel is aenftaende van den Spangiaerden en haren aenhangeren , dewelke onfe vryheden
na- Hellende, die fwaer Oorlog tegen ons zijn voerende, én ons Vaderland tot het uyterfte verderf en ondergang foeken te brengen.
En alfo dan hare Majefteyt over dit voorfz. Engelfe Krijgsvolk met de hoogfte eere , macht en autoritey t geftelt en gecommitteert
heeft herwaerts over den Doorluchtigen Vorft , Heere
Robert Grave van Lycefter, Baron van Denbig en
Raed van hare Majefteyts fecreten Rade , Riddere
vander Oorden des Jartiers , die de Krijgsfaken te water en te lande na fijnen welgevallen, en tot nut en welvaren der gemenen Landen verforgen, verrichten en
beleyden foude , dewelke ook uyt krachte en na inhouden der bevelen en macht van hare Maj. en by

ven, de vervallene onfe gemene Landfaken wederom
ten beften foude oprechten, en na fijne voor fichtigheyd en grote ervarentheyd cot verbetering der felver ,
heylfame remedien gebruyken , voorts ons en al!e onfe
faken , als hare Majefteyts Stadhouder en Lieutenant
Generael befchermen, helpen en bewaren foude:
fulks dat ons nietaengenamers, en onfen bedroefden
gemeenen Lands faken heylfamers dan 't ielve wedervaren konde, wy dele fo grote en fonderlinge hare Maj. weldaden overwegende , en achtervolgende haer oordeel endeverkiefinge, daer beneffens verfekert zijnde en beproeft hebbende des voorfz Doorluchtigften Grave fijne voorfichtigheyt, dapperheyt ,
enfo inkrijgs als borgerlijke faken fonderlmgc ervarenrheyt, en uytnemenden yver tot de Chriftelijke
Religie , hebben met voorgaende rijpe deliberatie om
een betere beleydinge onfer faken aen te Hellen en te
beveiligen , den fel ven Doorluchtigften Grave van
Lycefter geftelt en verklaert tot onfe Gouverneur Generael enÓpperften Velt- Heer over allen en y e-deren
Provintien metten geaffocieerden Steden, Dorpen,
Cafteelen , en anderen plaetfen onder onfen gebied ea
verbond begrepen, gevende fijner Excellent ie (hoven
d'authoriteyt, diehyvan hare Maj ontfar gen heeft,
enwyvannieus beveiligen) 't hoogfte gebied, en abfolute opperfte autoriteyt in krijgsfaken , om d'Oorlog te water en te lande na fijnen welgevallen tot der
Landen en Steden gemenen oorboor en befcherrac*
niflè, en afbreuk der Vyanden , voorts in alles te doen ,
te verforgen en te verfien , wes eenen krijgsovei ften in
fijn ampteygent en toebehoort, willende, ftatuerende en bevelende , gelijk wy by defen willen , ftatueren
en bevelen, dat alle en yederOverften hare Lieute*
nanten en allen andere Hoofden en Capiteynen van
't Krijgsvolk te water en te lande , te voet en te paerde,
ook alle gemene Krijgslieden, die tot noch toe onder
ons te water of te lande gedient hebben , of namaels
dienen mochten, fijner Excellentie onderdanig en
gehoorfaem zijn , en lich met eede verplichten , den
felven gehoorfaemheyt, fchuldige dien ften en getrouwigheyt teleyften. Gelijk wy ook billik geacht hebDen en willen , dat defelve doorluchtigfte Grave,
foveel het beleyt vande politife en wemene borgerlijke faken in den vooriz. vereenigden Provintien en
omliggenden geaflocieerde plaetfen aengaet, 't felve
rechten gelijke macht hebben en gebruyeken fal, als de
GeneralcG< uverneursin voorleden tijden on ierdefe
Nederlanden , en merkelijk onder den KevferCarolo
de vijfde ( voorbehouden de rechten en privilegiën
der lelven Provintien) wettelijk gehad en gebruykt
hebben , infgelijks te mogen innen, lichten, beleyden,
uytvorderen en executeren , doen innen , lichten , beleyden uytvoeren en executeren alle contributien die
fijne Excel, na de verklaringe en confenten vanden
Provintien hier bevorens toegeftelt zijn, en namaels
toegeftelc en gegeten lullen mo^en worden tot behoef
van de Oorloge, gelijk dit in fekere verdragen , tuffchen
fijn Excellentie en de Staten der voorfz. Provintien
gemaekt, en in de gemeyne en autentyke adlen geftelt ,
ook noch te maken en te ftellen , en wederzydens
t'ondertekenen , breder verklaert is oft noch verklaert
fal worden , welke alle en yeder wy willen dat defelve
kracht en vaftigheyt hebben fullen , als offe in c'efe jegenwoordige commiffie van woord te woord geftelt
waren.
Daerom hevelen wy allen Gouverneurs van
Provintien, Overften , Colonellen, Ritmeefteren,

Capiteynen en anderen Bevelhebberen over 't Krijgsvolk te paerd , te voet en te water , ook allen Krijgslie- (Fol. 7)
den,Raden , Officieren, Treforieren , Rentmesfteren,
Bailjous , Schouten , Maerfchalken , Drollen, Grietmannen, Magiftraten , Edelen, Vafallen, Borgerenen
anderen ingefetenen en onderdanen der voorfz. Provinciën en geaffocieerden Steden , van wat qualiteyt
of conditie die zijn, dat fy den voorfz. Doorluchtigften Grave voor den ópperften Velt-Heer , en Gouverneur Generael defer Provintien en geaffocieerden
lieden
erkennen
eeren en refpecteren , en hem in alles
't verdrag tuiTchen defelve hare Majeft. en onfe Gefanten overkomen opgerecht en beflotcn hem gege- gebeurlijke cerbiedinge^ getrouwigheyt en faemheyc
gehoor-

688
rïoi. 7.)

Eenentwintishfte Boek

en "in aliantie tot inden tweeden graed, 'tzy dat de
fo in vruntfehap nochgeduurt of niet.
len
beve
en
fijn
en
,
ten
leyf
en
jfen
bewi
faemhcyt
en nakomen (on- •3. En tot beter beleyt van alle voorvallende faken ,
krii-s als politife faken gehoorfamcn mge
ttegen- fal den Raed gewoonlijk gehouden werden ten negen
ger
derecm-etegenforekinge of wey decr.etenNieen
beve- uuren voormiddagh , en ten drie uuren namiddagh,
gen,
atin
n anderen toel
ftacnde alleons
rens en fullen de Raedsheeren niet mogen fcheyden uyc
bevo
hier
of door onfe autoriteyt
len, van
En op dat dit alles voorfz. des te vafter den Rade fonder confent van fijn Excellentie, ©f in
uytgegacn
fijn abfentie van den prefiderende Raedsheeren, en
men magh , fal 'tTel ve te vve
fijne ktacht en effect bekollen
be
Eed
n
en onfe
fullen gehouden wefen ter plaetfe daer den Raed prederzijdens by fijner Exce tie,behoud
de
en
voor
ijd
allet
,
den
wor
gt
vefti
fideren fal, te verfchijnen t'allen tijden als fy fullen
van
ou- ontboden werden by fijn Excellentie, uytgefondert
getrvan
wieheyt en homagie die fijn Excel, de Komnginne
wettelijke onfchuld.
Engeland fchuldig is. In oorkond engetuygenis
rnwoo
jege
4. Sijn Excellentie en den Raed fullen boven allen
defe
wy
en
hebb
n,
alles en yeders van defeZege
en
en
ft.g
beve
te
len
bevo
l
n
onfe
met
goede toeflcht nemen , op dat het Land en de verwoordi-e
onte
um
eenigde Provintien met den Gouverneur van dien
etan
prenSecr
door onfen gemenen en gefw
en
eerft
den
ge,
enha
Grav
's
en de Hoofden en het Krijgsvolk blijven en onderdertekenen Gedaen in
n:
reve
efch
wasg
cke
plij
Opde
houden worden in goede eenigheyt, vaftigheyt, ver.
1586
Anno
,
uary
Febr
ent n.
rtek
bond en liefde onder hen opgerecht en gemaekt.
vt bevel der Staten Generael voorfz onde
l J;
rse
CAe
5. Den voorfz. Raed en fal niet mogen aenrechten
offerhand nemen, 't welk de privilegiën, vry heden,
&ta*
toan
e
töab
rechten tracTaten , contracten, ordonnantien, ftatuten,
ben
tsooj
netic
inftt
De
A€naaenbc
bec
/
öfon
^aoi
ent
ftab
^mba
Den
booz
t
ïjeef
/
ten
gewoonten der voorfz. Landen in 't geeggen/ battet feïjeen bat; decreten nerael,enofvan
eenige Provintie, Stad of ledenvan
Staten gcbcpnteccbc boen aenfpt
ilbe
ttto
ctee
cbef
nemg
?tte
anto
sijne
mebc
baec
men
dien in 't particulier, prejudiciabel of nadelig zy.
bcfnijöm/ baec op ben Hmbaffabcuï uoo?anttooo?be 6. Den Raed fal fijne Excellentie helpen en alïïftenegenen $ / batmen 3ijn €jcccflentfe op aï£ foubc genen ren , dat alle geconfenteerde middelen in handen van
goct eontentement / bocï) bat b'infïtuctic fuïec toa£ ge* fijn Excellentie geftelt, wel ontfangen en egalijken
foj.necct / nut een mffcuctïe bic ben ïttpfec £accï he nnf geëxecuteert werden , en dat d'ontfangers ea colbe/ t'anbeccn tijben ïjabbe gemacent noo? ben ftabe üan lecteurs of pachters van dien wel gemainteneert en
*|>tate/ geconimittcect neffcné 3ijne^mfcec Jteiabe gehandhaeft werden, op datfe mogen genieten 't gene hen in pachte ofte collecteren werde gegeven, en
baecbe onbe
'^on
/ ^oua
ooo^c dat de overtreders van de Ordonnantien daer op geConi
en // en
t gaci
toacen
en gict
Uanbcecban<&$n
aïïcnete peer
meeftngin
naemftc uan ben .fèebccïanbcn / én bat fobantgc ftaben
maekt, geftraft werden na behoren , fonder in defen te
aftijb ïjabben gebcfoingnectt op fefcee inflcuctien/ en gebruyken , of gedogen gebruyekt te worden , eenige
#ftem acngefent batmen netfront bat 5ijn €rceïïentie dilTimulatieofveynfinge, uyt watfake hetzy.
nictfouöe gebonben 3ijn aen be feltoemftcuctie/ maet 7. Sijn Excellentie by advijs vanden Rade voorfz.
bat tiie bienbe noo* be tfaben nan &tate/ enbat3nn
ffe^ lal d'ordonnantie maken op de geconfenteerde midde^ceeïïcnticbiefoube mogen boentcnibecenenceb?e
len, 'tzy die gecollecteert of verpacht werden, en
ren/ foren meefïen bicnfïe en p?ofnteüanbenHanbe fullen verbeteren die daer van gemaeckt zijn, item
toa£uetcnfcï)cnbc/ bat ook 5ijne<!Êcccnentic niet foubc fal mogen continueren d'Ontfangers, Colledteurs,
? Cherchers en andere Officieren, die bequaemzijn,
geïjoubcn toefen te pjocebcten / cefotoecen en conditie
ijn
batj
renbupfucaïitent/ of meefïe fïemmen : maec
of die afftcllen en licentieren, en andere nieuwe inbaec fetten , en alleen anderen hun Officiers generael en
/ oo??
€cce"Uentie b'abüijfen nan aïïe be töaben geïjoojtoo?u
tint foubc mogen coneïubecen/ fo ï)cm ucfï en
particulier fulke inftructien geven, als goedgevonïiütfl boeïjte booj bc gemeene fane / en onccfutcc ïjeeft ÖP
den fal werden , ten meeften oorbaer en profijt van de
?
inbe
ïcn/
eüaï
ocïg
3Dnt
Landen.
naet
eeïj
ïïen
geno
infïc
bic boen

fee manieren / en i$ enentoeï ingeftrit opten &acm ban
be Staten <6enecael / hit baec in ïjebben betoilticljt.

SRn
o?
ticilr
fcnuc»
öen SU»
te tean
«§>tateelt
Ingefl
6ybcn
<JB?a>se

2J5fB
«fta.

8. En op'c ftuk van de executien fal geprocedeert
werden tt gen den Provintien , Steden en Ledenvan
dien relpedtivelijk, en tegen de pachters en andere
TNftructie voor den Rade van State , ingeftekby fchuldenaers van de geconfenteerde middelen , gelijk
der.GravevanLycefter, Lieutenant Generael van te voren plach te geichieden voorde penningen van
deDoorluchtigfteKoninginne van Engeland, Gou- den Prince , by arreft der perfonen en aenhalinge van
verneur enCapiteyn Generael der vereenigde Neder- fchepen en goederen, den inwoonderen der Provinde nootfaken van Staten en Imlanden belangende
,
tien ,Steden en Leden toebehorende , in gebreke
gouvernevoornaemfte
't
zijnde,
alles volgende deletteren executoriael die
portahtien , betreffende
goct
en
behoudeniffe
,
befcherminge
,
t
fckerhey
ment>
hierop fullen gemaekt worden.
beleyt der voorfz. Provintien der Nederlanden, we- 9. En fullen gehouden wefen, verfocht zijnde, den
't gebied , bevel en gouvernement van fijn Provintien refpectivelijk te affifteren , fo wel in'c
fende
voorfz.onder
Excellentie.
ftuk van de executie der ingewilligde middelen voor
1. Den voorfz. Raed fal gemaekt werden van twee yder Provintie , tot het opbrengen van hare quote.
Raedsheeren, geftelt ofte ftellen van hare Majefteyt, 10. En fullen depenningen herkomende van de geen perfonen u y t de refpective Nederlandfe Provintien,
confenteerde middelen , aen wenden totbetalinge van
diemen hier in ftellen fal.
het Krijgsvolk en andere nootfaken van de Oorlogen,
In welken Rade mede begrepen fullen zijnde par- ten meeften profij te van den Lande, ftellende voor als
ticulire Gouverneurs van Provintien , als fy fullen kan.
ordre op de monfteringe van dien, en datfe mogen
zijn ter plaetfe daer den voorfz. Raed verfamelen fal , betaelt werden hooft voor hooft fo veel gefchieden
en fullen de faken van den voorfz. Rade gehandelt
werden in aller reverentie en aenfien van fijne Excell.
n. Alle Ordonnantien van betalinge fullen geteen met fuy vere affectie tot dienft vanden voorfz. Ne- kent
werden by den Treforier en drie Raedsheeren
derlandfe Provintien, en met onderlinge vruntfehap,
van verfcheyden Provintien, en byeenen Secretaris
verfoekende op 't alderbillikfte , dat het fijn Excell. vanden voorfz Rade. En fullen geen ordonnantien
believe goed inficht te hebben om te voorkomen alle
befondere gefintheden , twiften en onbehoorlijke re- van betalinge van waerden zijn , dan fulke die geteden ,geenfints dienende ter fake en materie die geraet- kent fullen wefen met de notulen van Regiftrata folio
tali daer op geftelt.
flaegt fullen werden.
a. De refpedive Provintien fullen geenfints mogen 12. Van de penningen gekomen van de convoyen
nemen , die tot den felven Rade gecommitteert fullen die alom gelijkelijk en op eenen eenparigen voet gewerden, die malkanderen in bloede beflaen , tot in
licht fullen worden, fullen alvoren betaelt worden
den vierden graed na de civile of borgcrlijke rechten ,
de laften die geftelt z;jn op defelve, en d'onkoften
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vandetoeruftinge van de Oorlogfchepen , metdat'er
aer.kleeft ,daer toe fy bewilligt zijn geworden , en oorfpronkelijk gedeftineert, fonder dat de voorfz. convoyen fullen mogen geémployeert werden anders dan
tot betalinge der voorfz. laften , en tot toeruftinge
der voorfz. Schepen van Oorloge, ten welken eynde
infgelijks fullen aengeleyt werden de penningen komende vandebuyten en ook van de licenten, ingevalle fijn Excellentie t'eenigen tijden goed vinden zal
die toe telaten, alles volgende d'acte van confentby
generale Staten gedragen op 't ftuk van de conden
tributien.
13 Sal niettemin zijn envry blijven den Steden, elk
in den fijnen,i'allen tijden fulks nodig wefen fal, en dat
de fake geen uytftel fal konnen lijden , fichterZeete
wapenen en Oorlogfchepen toe :,e ruften, tot lafte en
kofte van den Lande , tegen den zeerovers , en gevan 't gemeen befte, om diete wederftaen lijke
en vyanden
te nemen , fo dat de kennifle en ftrafte der
felver , en de fchepen en aengehaelde goederen fal bl ijven tot decifie en difpofitie van die vandeAdmirahteyt> diefijn Excellentie committeren en kielen fal,
uyt den Provinciën beftaende by den handel van de
Zee.
14. Die van den Rade van State fullen gehouden
wefen den Staten Generael en van elke Provintie,
van drie maenden tot drie maenden , te leveren pertinentelijk , ftaet van de laften van de Oorloge , en de
opkomften van de middelen daer toe ingewilligt , en
van 't employ van dien.
1 ƒ . En fullen fijn Excellentie en die van den voorfz.
Rade voorfien , dat de palen en grenfen of limiten
der felver Landen niet werden vermindert, maer dat
de Landen en Steden en plaetfen gebracht werden onder de gemeenc conrributien, tot befcherminge der
Landen, en fullen mede verforgen dat onder gelijke
contributien gebracht en gehouden werden , die Steden en plaetfen welke verovert fullen zijn , in de Landen ten k- >ften van de Provintien , fo fulks fal werden
gecapituleert en verdi gen.
16. En (uilen ver o^en dat de generale Gouverneurs, d'Admirael, Vice-admirael , en alle andere
Hoofden, Capiteynen, Bevelhebbcren , Officieren
enOorlogsvolk fullen f weeren en beloven den Lande
getrouw te wefen, en dat fy de ordonnantien en bevelen van fijn Excellentie, Lieutenant van hare Majefteyt, als Gouverneur en Capiteyn Generael der
vereenigde Provintien , gehoorfamen fullen.
1 7. En fullen fijn Excellentie en Raed voorfz geenfins mogen treden in onderhandelinge of conferentie
met den Koning van Spangien fijnen Lieutenant ofte
yemanden van hunnent wegen. Én fullen noch Vrede
noch Beftand met hem maken. Welverftaende dat
eenige ftilftant van wapenen voor eenige Stad of
Sterkte
ftand. , geenfins begrepen en is in 't woord van Be-

18. En fullen mede gene nieuwe Oorloge aennemen
tegen niemanden , noch eenige andere Heeren aenvaerden : Maer fullen mogen alliantien en verbonden
maken met defelve, of met de omleggende Landen
of Steden tot voordeel, nut en behoudeniiTe defer
Lauden. En ten felven eynde fullen tot voordeel van
de Koophandel onderhouden alle goede correfpondentie, nabuurfchapen vruntfehap, met de Pr ineen
en uytlandfen Heeren , Koningen, Republijquen,
Landen en omleggende Steden , door de befte middeMi
len die fy fullen konnen bedenken.
19. Die van den voorfz. Rade en elk van hen , fullen hunne opinien en gevoelen vry opentlij k en rond
uyt feggen , fulks hen in haer eere , plicht en conf" cienüegoetdunkenfal, 'tzyhyhem confirmere met
01. t) den anderen opinien, fo hem 't felve goed bedunkt
om rediten te fchouwen , of fo hem beft dunken fa! ,
om andere redenen en infichten, en als eenige faken
hen voorkomen fuilen , dewelke beroeren hen magen
of vrunden, direitelijkr of indirectelijle, tot in den
vierden graed , fy fullen daer op hen ad vijlen niet
mogen .geven, noch tegenwoordigh zijn , daer van

fulks raed gepleegt of gerefol veert werd : Maer fullen
vertrecken en buyten de raedkan er blijven, gedurende de voorfz. deliberatie en f ëfo] utie , verfoekende
aenfijnExcel.dat dit poinótfcherpelijk werde onderhouden.

20. Inden voorfz. Rade fullen geen faken diffinitivelijk gerefolveert noch gellocen worden , dan in bywefen van alle den Heeren van den Rade, dewelke
ter plaetfe fullen wefen, daer den Raed gehouden fal
worden , of van den mceften deele van dien.
ii. De Raedsheeren fullen geenfins mogen vergaderen nochte eenige faken beüuyten extraordinaerlijken, dan by voorgaende dagvaerdinge daer op gedaen by lijn Excellentie, of van fijnent wegen, aen
allen den Raedsheeren, die ter felver plaetfe fullen
wefen
22. AlleCommiflien, Ordonnantien, Inftructien,
brieven en depefchen , fullen geparapheert worden
met den volkomen name van den Raedsheeren prefent, en alfo vvefende geparapheert , lullen by fijn
Excellentie getekent worden , (is'tfodat'etdcnRaed
goetdunkt) en van eenen Secretaris, fonder ineens
anders handen te laten fien , of yemands anders te
communiceren, dan die van den Rade, en fullen de
Secretariflen houden goede en behoorlijke regifters,
of memorie-boeken , van alle de opinien en beüuyten
der materien en faken die gehandelt en in den Rade
beflocen werden, ten minften van fulke die van gewichtenen van merkelijken infichcezijn, en de materien en faken die beiloten en gerefolveert zijn indifterentelijk by alle de Raden, 'tzy daer eenige by
zijngeweeft of abfent , of van de felven of ander gevoelen, fullen fich t'famentlijk en buyten eenig tegenipreken laten gebruyken tothetgoedbeleytenbcfluyt en onderhoud der conclufien , en refolutien van
den voorfz Rade.
23. Sijne voorfz. Excellentie fal den Staten Generael en van den Provintien particulier mogen t'famen
roepen binnen de vereenigde Provintien, t'allen tijden als den nood fulks vorderen fal , daer fy gehouden
lullen zijn te verfchijnen, of fal anders geprocedeerc
werden , volgende d'unie der Provintien , alles niet:
jegenftaende hun refpefbive Privilegiën van nietgeevoceert te mogen werden, buyten hun Provintien
en fonder hun prejuditie.
24. De Refidentie van fijn Excellentie en Raed>
lal welen in eene van de Provintien, fonder gelimiteert te werden op feker ftad of plaetfe: Maer fal de
vergaderinge gehouden werden daer'tgevoegelijkfte
zijn fal tot dienfte van 't gemeen befte , en fonderiinge daer fulks tot de befte beleydinge en directie van de
oorlogs-faken , beft vereyfehen fal , na difcretie van
fijne Excellentie.
25. De weddens der voorfz. Raedsheeren fullen wefen van vijftien hondert gulden van 40 groten in 't jaer,
te betalen by den Provintien, van welken fy gedenomieert fullen zijn geweeft , van drie maenden tot drie
maenden. Op welke gagien of weddens de voorfz.
Raedsheeren gehouden fullen wefen hen eerlijk te
houden naden eyfch van hun ftaet, fonder ïnrekeninge te mogen brengen eenige extraordinaris vacatien of andere ongelden tot lafte van de voorfz. Landen , en als in de voorfz Rade eenige plaets open fal
ftaen, 'tzy by affterven van eenige Raedsheeren of
anderfints, fullen andere in plaets beroepen werden >
by die van defelve Provintie, van welken die afgeftorven beroepen was , om een van defelve genoemde
by fijn Excellentie geftelt te werden.
26. Sijn Excellentie fal ter denominatie van de Staten Generael een Treforier committeren, die wel
gequalificeert zy , en eenen Ontfanger generael tot
fulke weddens en inftructien als hem goetdunken fal.
27. En fullen hun voorfien van fulke Secretariflen
en andere Officieren, wefende geboortig in de vereenigde Nederlanden, fo fy fullen bevinden te behoren tot bedieninge en uytvoeringe van haren ten,
laft
enonderhoudingevan hare autoriteyt , fonder nochtans by't woord ingeboren te verftaen buyten teil uy-
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ten , de Secretariflèn die tot noch toe hebben gediept:
Biddende veele eer fijn Excellentie hem van eenige
van dien re laten dienen, alles nochtans ftellende aen
de befcheydenheyt en difcretie van fijn Excellentie,
mids dat dit alleen in fijn geheel verblijven fel, ten
aenfien van alle d'andere.
%%. Allecommiffien en depefchenfullengefchieden
op den name van fijn Excellentie, onder de Paraphe
en ten kennifle als gefeyt is , en onder 't fegel of
fullen v/erden geCachet refpectivelijk die daer toe
ordonneert , of fullen anders van geender waerden
zijn , en lal den fegel blijven in handen van eenen
Raedsheer der Provintien , die by fijn Excellentie
daer toe fal werden gecommitteert, en faidecontrerol Ie gehouden werden van alle 't gene dat gefegelt fal
zijn , en 't recht daer van betaelt werden alsgefchied
Parma Gouveris een tijde van de Hertoginne van van
verantwoord
nante van den Lande , en fal daer
werden telken drie maenden , by een gequalificeert
perfoon , geboortig in de vereenigde Provintien, die
met hare Majefteyt gehandelt heeft , welke by lijn
Excellentie ter denominatie als voren , geordonneert
en gecommitteert fal worden. En van 'c recht der
voorfz. Segels en van de depefchen die in den voorfz.
Rade vervallen , fullen betaelt werden de weddens
van den Treforier en Ontfanger gcnerael, Secretariffen en andere Officieren van den voorfz. Rade:
en ook de ongelden van de Paerden , Schepen, Wagens en Bodeloon en ander gelijke onkoften vanden
voorfz.. Rade , fo verre die fullen konnen ftrecken.
29. Die van den Rade fullen beloven en fweerenin
handen van de voorfz. Staten , datfe fullen zijn getrou
den voorfchreven geünieerde Provintien, en zijne
Excellentie Lieutenant Generael van hare Majefteyt ,
vsn t'onderhouden en doen onderhouden het cractaet
met hare Majefteyt gemaekt, en fich te reguleren na
den inhouden van defe inftructie, en fullen elx by
eede vertijen alle correfpondentien particulier, 't {y
met den Provintien of Steden daer in fy fullen geboren
oftgenomineertzijn , of d'eygen profijt van dien , van
hun felven , of eenige andere : maer fullen alleen voor
ogen hebben de eere Godes , en de eere en welvaei t
van de voorfchreven Landen , en degemeenefake, en
dat fy de communicatien , de liberatien en refolutien
die fecreet moeten wefen, niet fullen reveleren, en
metniemant daer van fpreken buyten den Rade (dan
met zijn Excellentie) in eeniggefelfchap , of met wien
dat zijn mochte, ten ware onder dien die van den Rade van State zijn, afgefondert van alle andere, item
dat fy in niemants dienfte zijn , noch ook eenige penfie ontfangen fullen , noch ook eenige giften of gefchenken van importantien by den gemeenen rechten
verboden, item dat fy part nochte deel hebben en
fullen directelijk in eenige Convoyen , Impoften of
eenige andere gemeene middelen, noch in eenige
leveringe van kruyt, kogels, gefchut, wapenen, koorn,
meel, boter, kafe , bieren , hoy, of eenige andere vivres
en ammunitie van Oorloge, die gefchieden fal tot profijte en dienfte van de gemeene fake, en dat fy doen
fullen alles dat goede en getrouwe Raden van State
gehouden zijn te doen, en dit alles by provifie voor
den tijd van een jaer , beginnende den^defermaend
February.
30. En of 't geviel dat in defe inftructie eenige duyfterheyt voorviel , of dat defelve eenige verandering
vereyfehte, de Staten Generael met fijn Excellentie,
fullen daer in fulks refolveren als tot dienfte vanden
Landen fal bevonden werden. Enondertuflchen fal
defe inftructie gevolgt worden. Aldus gedaen en gefloten byden Staten Generael der vereenigde Nederlanden, vergadert in den Hage in Holland, den
iodagh February in den Jarei?8d. onderftont, ter
ordonnanti
dertekent e van de Heeren Staten Generael, en onQ. Aersens.
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EJftfiMfettetetti 3tpcefïer 0en a+^januarp ber*

Maert/ batöpöaettoc toiï&e comttterenenfMïenïa^
ben ban quaïitept en berffanDe/ öaec öp öemopber*
tcouDe en ïjare IBajefïept en De Staten ban De $2obin*
tien refpectibe goeb contentenient of genoegen aen beo*
ben fouöen / berfcïarenOe Dat ï)p aïttjtg toiïDe gebjuphen
tot tëabe ban &tate neffen$ tym / öe ttoee «ümgeïfe fóa*
oen / De $eecm «Hbertug 3Leonmu0 <£anceïier ban
«BcïDerïanD een uut $)ïacnDeren (Die §p Daer nanomi*
ucecDe) De ^eere SCDolff ban IBeetuer&en getoefene
piefïDentin ©ïacnDeren/ Den ^eereJBaïrabenï|eere
ban SSzeDeroDe/ $c Ifêr . Sjacob ©aïcïte/ en Mt. #ou*
toefé 35up£ / te b?eDen 3rjnDe Dat bp Di f^obintien
boojtg nominatie toerbe geDaen banbegoeDegetroutoe
en gequaïificeerDe perfonen / toaer upt §p fouDe berïüc*
fen aïfuÏKen getal/ aï£ De refpectibe ©iobintien met mak
aanbeten toveren becD? agen.
^en bierben tfebsuarp öeeft bend^abebanUpcef*
ter aen ben Staten generael Den €eb geDaen/ inDefer
fo?me.
3Bn tfobb?etf)t <6?abe ban ïïpcefto / $c. Stoeten
enbeïobcn allen en elften Staten Decbetcenieï)De^os

«etban

2
ban
c*i

bintien
in j&c DecïanD enonbcrljbuben
ï)are geaflbcieecDe
top 'fuï*
(en onbcrïjoubcn/boen
bp eenen/ Dat
pegeïtjïten
Die be$ aengaen fal / öet Cractaet gemaent en gefloten/
tufleïjen De <®oo2jucl)tige Coninginne ban€ngeïan&
onfefouberapne $?inceftt/ en De boojfeï^cben Staten
Den % SÜugufti/ De£ boojfeïjjeben Staerg 1 568. met ap*
pjobatie ban 't boojfdfoeben iCractaet Den 4 Dec bok
genbe maenD &eptcmtyi£ / en Dat top on£ IjouDen fub
ïen na Den ïafl / bebeï en macljt on^ gegeben en becleent
ban De boo^eben Staten /
t'boo^fcïjjeben
€ractaet.<£n Dat top DienboïgenDeboben
befeïjawen en ïjant*
DouDen fullen / fobeele in on£ toefen fal/ Deboo?fcb?e*
ben Staten en geunieevDe ^?obintien enï)ungeajfock
eet-De / met allen boderen en intooonDeten ban Dien / te*
gen alle getoclo en berDjnclunge/ en fonDetïmge tegen
alle uptlanDfc bpanDen Det c^eDet1anDen/ Demaïcon*
tentnienïjuune acnöanget^. <^at top fullen ïjantöou*
oenen onDet*l)ouDen/ en DoenonDet*ï)ouDenmDeboo^
frij?eben#?obintten/ De toare ari)?ifteïijhe Religie / fa
DietegentoooLtöeïtjïien geoeffent toojt / fa mDenöijftc
ban <£ngeïanD / al^ in De boojfeïjjeben beceentchDe ©20*
bintien: Dat top fullen abmmifftecen en befo?gen/ Dat
eenen pegeïij&en tecljt en juflitie fal toerben gepleecht en
geDaen/ D002 De gene Die fum affitie toebehoort/ Dat
top/ naonfen bermogen/ Deboo?f5.f jobmtien^te*
Den en HeDen ban Dien / met Ijace geaffocieecDe in 't ge*
netaeïen fjpfonDec/ in alle ïjare feesten/ p?Mmienf
bzpïjepDcn/ immuniteptcn / getooonten/ fiatuten/
contuacten/ fogenecaeïafê peiticuïiec/ en allen anDe*
ten ïjare rechten / fullen öottD^n / en Daer; en boben Dat
top na Den bebele en commiffte tufleïjen ong en De boo?*
tci)?ebcn Staten berDjagen en gegeben/ fullen Doen en
bolb^engen alle t'gene eenen goeDen en getroutoen %itw
tenant ban öare üBajefiept en <6ouberneur enCapi*
tcpn generael ban De boo?f5. ^obintien teïanDeen
tcrEeefean/ macï)/ en behoort te Doen/ beïjouDenö
aïtijD De boomoemDe Coninginnen ban «EngelanD onfe
fouberepne f unceffe De beïjoojlijRe &uïbe en tcoutoe.
^0 ïjeïpe on£ (60D ?Mmacï)ticö.

F) <£ geDeputeerDe Der Staten ban De bereenienbe ^Mé
aeDerlanDfe f lobintien / öebben toeDerom aen ££?
IjanDen ban Den boomoemDen <6?abe ban ïprefïer €eD tw**
geDaen / Datfp ïjet Cractaet tufleïjen ïjare Majeflept !£!£
en De Staten gemaeftt in allen öarenpoinctenfouDen SUS
onDerljouDen / Dat fp Daerenuoben Den boomoemDen m\bm
v6?abe/ 03ouberneur d5eneraeï Dcrboojfchfeben©20* toeö"!:
bmtienenopperf!e©eit-ïjeer/ fouDmbetoijfen
aïlToe* S4
tjoojïDltetroutoe en onDerDanicöept / en Denfêïbenna <5?abe
allen ben bermogen fïerfcen enDantïjonDen/ Doenfïer* S«2*
Henenlj
fuïeje<£c.tot boïb2engen3nnDercom* c^r'
mitTie
falantbouD
noDicf) en/
toefen/
^eboo?fcï)2eben peeren Staten Generael/ &ebben
nocö bp acte ban Den eerfïen jfebiuarp inöanDenge*
fielt/ ban toegen Die ban <6eïDerïanD/ ©ïaenDerenen (Fol-9-)
De geaffocieerDe J»teDen ban Sfoabanb / De generale
miDDelen ban confumtien tti De^teDen/ 5^o^pen en

©latte-

(Tpi

Vervolg van de Nederlandfê beroerten;
?ar
Böe»
lï te
jlaren
H öen
tirte

'..

f&ïatte-ifan&en / gript bie refpectfbeujft ganft ïjabben/
en berpacïjttoaren/ ofgecoïïectcerttoerben/ enboben
Dien Die 2foanb feïjatten/ berbingen of compofïtien ten
platte n-ïanbe/ bactmen be mibbeïen banconfumrien
niet ftonbe Krijgen/ en ten fuïften fomme algfp aen bc
5tjöe ban Den eoninït betaeïben.
<#n die ban #oltanb / Eeïartb / lïptrccïjt en ©jfef*
tl Et l'«
ïanb nebben betoilucïjt en geconfcntcect / aïïemacnbcn
1(011" opte bmigeu ttocc ïjonöert bnpfrntgulben^/ b&ibobiiaii* bcn alle ïafïen / toeïfce contributie ingauft foube nemen /
tl je
b öp öenio. gjanuartj boen boojïeben/ en boben Oienaüe
't gene bannen foube nonnen treeften tam ben conrribus
tien / bjanbfcïjatrcn en anöere miböeïen ban ben Hanbe
ban <0bcc-pfeï / 3D?ente / (0mïanben en anbere pïaefc
fen toefenbe onber ben bpanben/ en bobenbien maren
atïe be $?obinticn toiïïicïi en te tyeben / bat be conbopen
enimpofïeno,? be uutgaenbc en inftomenbeuoopman?
flappen/ boïgenbcbc tijfïe baec bangemaeftt tn ben
^jare j 581. en be mobcratien enbecmeerbeuingebacc
opgcüoïcljt fouben continueren/ om te betalen beïafc
ten baec met $p bestoaett toaren / en om te (treeften tot
cmbertjout en toecufïinge ban be <®o?ïocl)-fcï)rpen bit in
bienfïe ban ben ïanbe maren / of namae$ fouben moe
tentoegeruft tooiben/ boïgenbe ben tractatemctöare
llfêajejleptgemaêat/ en fouben tot bien epnbeaengc*
leut ujojöcn/ be bnpten enlicenten inbienjijn^cefc
lehtie foube goet binben bit toe te ïatcn. <éh bat afleg
boo: een geljeei jaer. <ên ingebal be €*o:(oge langer
moeïjt bupren / foube men ter bp-een-roepihge ban 5ijn
«tëjcceïïentie nieutoe confenten bjagen boo? 't uptgaen
ban ben jare / na be macljt Der bereenicljbe ^obintien/
tn bit afleg boben ïjet fecoucg ban ïjare ^aajefïept <£n
ucrfocïjten bat ïjet jrjn Crceïïentie foube beïieben te
boojfïenbatbe garntfoenen becbereenic^be^obintien
tefpectibcïift en fonberïinge ban befo|ten/enfrontiecffeben / fo beïe boenïin foube toefen / boo; allen bingen
mochten toecben betaeït/ upt be mrbbeïen fiomenbe ban
eïfte^obintie.
3£en febenben #eö?uatij öeeft #1 <£jeccïïentie aen
bepraten <ü5cnccael boen boen öefe naboïgenbe $$a
pofitie.
SYn Excellentie geconfidereert hebbende den ftaet

fliöan
van de affairen des Oorlogs, endecontribucienof
ftten
fchactingen daer tegen overley t > die de Heeren Staten
6
<atoe Generael hem hebben geaccordeert, en belooft hem in
eet
gam
li bc
laten
<ne«
tl/beu

handen te ftellen de middelen om die op te brengenen
bevindende dat die middelen of fchattingen op veele
na niet komen by de koften die daer moeten gedaen
werden , en voornamelik in den beginne van 't redres >
daer alle faken ten achteren zijn. Verfoekt dat mijne
Heerèn de Staten Generael hem accorderen de ftellingevan f o guldens op elke hondert maten gerafineert
fout j te betalen eer het gaet uyt de fout-keten of plaetfen daer men 't felve rafineert. Twee ftuyversopelke
tonrie biers, te betalen by den Brouwer ,en twaelf ftuyvers op elke tonne feep,te betalen door den Seep-fieder,
om van 't inkomen des felfs , fo veel als mogelijk is , de
middelen tot de koften van den Oorlog te vervullen.
Dat mijne, Heeren de Staten Generael , om het gene
dat fy xijnc Excellentie hebben belooft,te voldoen,particulireverklaringe doen van de middelen die zy verftaen hem in handen te ftellen in 't generael,of van elke
Provintie in 't byfonder , en dat de ceflie van dien op 't
fpoedigfte gefchiede> om alle toekomende quaed te
verhoeden,en op dat den dienft van 't Land niet werde
geretardeert , gelijk zijn Excellentie verftaet , dat voor
defen tot grote prejuditie van 't land gefchiet is.
Datfo veel als doenelijk is, een pertinenten ftaet
werde gemaekt van de latten, ftaende op de convoyen ,
ten eynde daer op beter ordre mach werden geftelt.
Dat, alfo de krachten en welvaert dcfer Landen
^ornamelijken beftaen in de handhavinge van de
Icheepvaert, en zijn Excell. is geadverteert, datter geen
luftifant getal van fchepenis, principalijken op de rivieren ,als van node is tot befcherminge en verfekeringe der Landen , zijn Excell. hoognodig vint , dat in
Holland, Zeland en Vriefland, op nieus a j fchepen ter
IH. Deel.

Oorloge werden toegeru ft, om de havens die men fal
bevinden 't felve te vereyffchen , daer mede te befcher*
men, allege-equippeert en gereet om t'allen tijden, als
den Vyand ietwes te water foude mogen attenteren >
ge-employeert te werden. Daer op ftellende Kapiteynen van vermogen, die de Bootsgelellen wat konnen te
gemoete komen. Door welk middel zijn Excell. achc
dat de koften van de equippagie der armeyen te water ,
die men ordinaerlijk onderhout , grotelix fouden konnen vermindert werden , en derhalven verfoekt hy dat
mijne Heeren de Staten hem accorderen de voorleyde
fchepen toe te ruften.

©pbefe ï^opofitie Rebben be Staten <£5eneraeïgc*
geben be nabdïgenbe anttocrcnbe.
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E Staten Generael der vereenichdeNederlandfe ^i**
Provintien, hebbende rijpelijk ge-examineerten ^a0^g
overwogen de Propofitie van zijn Excel!, den 7.defes graten
maends February hen overgelevert. Zy bedanken Z'jn <5etie»
Excell. feer demoedelijk voor deforgediehy draecht, £eLi2?
ten goede en befcherminge defer Landen, verklarende gaenbc
dat zy niet vuyrigers wenfehen, dan hem alle'redelik ^?opa#
contentement te geven, felfs in 't gene haer eygen wel- P,,e#vaert is betreffende. Maer wat belangt de krachten en
middelen van de voorfeyde landen , die zijn door de
lankdurige Oorlogen in fulker voegen uytgeput, dat
men genootfaekt is geweeft , behalven d'impoften op
de middelen der confumptien, te employerendeinkomften van de impoften op het fout, bier en feep , gementioneertin'teerfte artijkel van de voorfeyde Propofitie jtot opbrenginge van de 200000. guldens ter
maend geaccordeert tot haer befcherm inge , en om de
koften van de Oorloge te Lande te hulpe te komen,bé%
halven het fecours van hare Doorluchtige Majefteyt
van 5000. man te voet en 1000 Ruycers,en behalven
d'equippagie van deOorloch-fchepen en de dependentien van dien , gelijk zy daer van aen zijn Excell. door
hareCommifen declaratie hebben dóert leveren , in de
eerfte conferentien en communicatien hier op gehouden. Zy bidden zijn Excell. niet qualijk te nemen, dat
zy voor het tegenwoordige hen niet wyder konnen
uy tftreckea , als door de vervullinge van 'c gene boven
verhaelt is , en door de goede ordre , die zijn Excell. fal
ftellen op de monfteringe en reductien van 't Krijgsvolk te voet en te paerde , door de moderatie van de al
te exceffive tra&ementen,abolitie van de onnodige,en
befnoejingevandeover vloedige Officiers. Hierdoor
fullen de laften van de Oorloge feer vermindert worden ,en men fal hebben , waer van men de gagien en
nootwendige onkoften van den Oorloge , tot haer befcherminge en confervatie fal konnen opbrengen.Niet
te min de gemelde Staten confidererende , dat om
meefter van 't veld te worden , (na haer meeninge ) een
feer vorderlij keen in defe vermenginge verey fchte fake , is een heyr-leger te formeren , en een macht
daer toe fufficant wefende , te velde te brengen „
daer toe de opbrenginge van de 200000. guldens ter
maend, behalven 't fecours van hare Majefteyt,niet genoegfaem is : So verhopen fy de burgers en mgefetenen
van hare Provintien daer toe wel te brengen , dat zy
een nieuwen en merkelijken impoftconfenteren op de
lakenen, te betalen door den eerften inkoper in defe
Provintien, het fy dan dat hyfe wil vervoeren uyt de
voorfeyde Provintien, ofin de felve by de elle verkopen ,om de penningen , die daer van fullen komen , te
êmployeren met het gene haere Maj. fal gelieven contant daer by te voegen , behalven 't voorfeyde fecours,
om alfo een Veld-leger te formeren en uyt te maken.
Maer aengefien de voorfeyde impoft fonder twijffel
foude cauferen divertering van traffique en commercie
uyt defe Provintien in de naburige landen , en het confequentelijk van kleynder importantie foude wefen, fo
de Engelfe Kooplieden hare lakenen , gedeftineert na
de geünieerde Provintien, derwaerts fouden mogen
fenden en doen fenden,fo hebben de gemelde Staten fijne Excell. 't felve wel willen remonftreren , biddende
dat hem believehcn hierop teafïïfteren met zijn raed
en advijs,te weten of men van hare Maj. dit faveur foude konnen krijgen , ten voorfz. effe&e (daer aeu fy zijÓ o o
, ne
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ne Excellentie bidden de goede hand te willen houden)
dat alle Kooplieden van Ëngelfe lakenen , fouden gehouden wefen,heur koopwaren van lakenen diezy herwaerts over, of in andere Landen, meer Ooft waerts gewillen tranfporteren, te doen brengen in
,
legenfouden
, op
cenige goede Steden der verecnichde Provintien niets
ieden
Koopl
e
Engelf
yde
voorfe
de
dat
ie
condit
fullen betalen voor 't inkomen. En dat, wefendede
voorfeyden impolt door den eerften inkoper eens bctaelt , de voorfeyde lakenen in 't uytgaen uyt de voor-gelt.
feyde Provintien , fullen vry zijn van convoyrt
weverfeke
entie
Waer van de Staten door zijn Excell
jken
mogeli
allen
en
iende , fo fullen zy haer befte doen
vlijt aen wenden, om een yder van de hare, daertoete
brengen en perfuaderen dat den voorfeyden impoft
mach werden geconfenteert, gelijkelijk en univerfelijk
geaccordeertengeftelt in handen van zijne Excellenn.t, alfo "de Provinvebelang
bo
eynde
poincl:
tweede
het als
Entie tenwat
niet t'eneingenht noch
en fchatt
en hebben
d'felve impoft
de
, fo hebben
gebrac
in train
mael tienoveral
gemelde Staten goet gevonden , dat elke Provincie in
't befonder zijn intentie daer op verklare. Dien volgende feggen die van Holland, dat zy door mijn Heere den
AmbaffadeUr alhier zijnde, zijn Excellentie hebben
doen exhiberen de middelen en impoften,hebbende haren cours in Holland, en hoe hoog degenedie verpacht
zijn, ter maend komen te bedragen , die zy verklaren
zijn Excellentie tegenwoordiglik van nuvoortaenin
,ten eynde als boven, en volgens d'acte
te ftellen
handen
de contributien , aen de felvc gegeven,
beroerende
om dié te doen adminiftreren en de inkomiten of pachten te ontfangen, of de waerde van dien, ter tijd en wylen zy t'enemael bevrijt fullen zijn , en dat het die van
Holland fal ftrecken tot afkorting in de voorfeyde contribu tie van 200000. guldens ter maend op te brengen ,
en wat belangt de- 50. guldens op het hondert van iout ,
hoewel onder de Staten van Holland cenige fwarighey t
is, over de continuatie van de felve impoft, diemen
door alle doenelijke middelen op 't fpoedigfte foekt
te afïbpieren , fo zijn de gemelde Staten nochtans van
advijs en accoort , dat de felve Impoft (na dat de voorfeyde iwarigheden fullen zijn geaffopieert) werde gecontinueert en in train gehouden , en geftelt in handen
van Zijn Excellentie ten eynde als boven.
Die van Zeland verklaren ook te vreden te wefen in
handen te ftellen , gelijk zy van nu voortaen ftellen in
handen van zijn Excellentie alle de felve middelen, die
die van Holland hebben aengewcfen,gelijk die in de felve Provintie van Zeland zijn verpacht, te weten de drie
voorfeyde generale middelen , ftreckende tot afflag van
de voorfeyde 100000. guldens , ter maend van de voorfeyde vier Provintien te betalen, en de middelen van
confumptie,ter goeder rekeninge van de quote van Zeland ,in 't gene fal refteren van de voorfeyde aooooo.
guldens, de inkomfte van de 3. voorfz. middelen daer
in begrepen zijnde.
Die van Utrecht verklaren, dat alfo de Staten van de
felve Provintie tegenwoordiglik zijn vergadert om te
befoigneren op het ftuk van de middelen , en de felve
met die van Holland en Zeland te vergelijken fo veel
als mogelijk is , zy voor het tegenwoordige geen fekere
verklaringe konnen doen. Verzekerende nochtans zijne
Excellentie , dat zy ondertuflehen hare quote in de
vóorfchreven 200000. guldens van maend tot maend ,
enter tijd tot dat hare Meefters anders fullen hebben
gerefolveert fullen opbrengen.
Die van Vriefland verklaeren dat de voorfeyde middelen niet in train zijn in de voorfz Provintie, ten
minften niet gelijk in Holland en Zeland. Als ook dat
zy geen laft hebben, om ceffie te doen van de middelen
, , , <|iein fwank gaen. Maer verfekeren zijn Excellentie
(Fd.14; datter geen faut fal wefen aen 't opbrengen van haer
quote van maend tot maend , ren minftcn dat zy door
alle voegehjke middelen hare meefters fullen
foeken
te induceren , om alle de voorfeyde middelen te doen
in train komen, fo ras als mogelijk fal wefen, en die
Zijn Excellentie in handen
te ftellen.
Op het derde poina verklaren de gemelde Staten de

Heeren Raden van Staten die laetft in dienft hebben
geweeft , en een yder in zijne Provintie geordineert te
hebben , dat zy een pertinenten ftaet maken van de laften, daer mede de voorfeyde convoyen eenigermaten ,
zijn befwaert.
Op het 4.. lid van de voorfeyde Propofitie hebben de
gemelde Staten niet weten te refolveren,ora dat zy niet
zijn geinformeert van de foorte of forme van fchepen
verfocht door zijn Excellentie , den welken zy bidden
daer van particuliere declaratie tedoen, teneyndede
gemelde Staten mogen adviferen op eenig middel om
de onkoften te fourneren tot de equipagie van de
voorfeyde fchepen, in gevalle de convoyen daer toe niet
fuffifant zijn.
Alfogedaen en gearrefieert in'sGravenhageden 15
Februarij 1586. Lager ftont gefchreven, ter Ordonnantie van de Hoog-gemelde Heeren Staten Generael, ondertekent
C.Aerseks.

T) 2Cer na ïjebben be Staten <6eneraeï boen bmeften m
en pubïicere n / ïjet #ïaecaet un ïjen ïieben gemaeftt catti
aéngaenbeöetoBouberncmrnt enCapitepnfcïjapgenei be*
racïbanbefeïbe $)?obmtien/ benboomoembcn<6?abe «JJ
banUpcefïergebcfereert toefenbe mbatebenfefïentfe* jJn»
bmarij bete 3aer£ / bcrftïatenbe baer in bat fp be feïbe gaen*
5tjneCrceïïentie(boben be attton'tcptbieï)pï)abbeban {*•*
ïjaere
en J5JJ'
abfoïute3fêajefïept)öabbmgegeben/h,etb,oogffc
ato?ttept ober en in aïïe Slrijg^-faftengeniet
tefcoa*
€&&
reren te ïanbe/ om be feïbe npt te boeren en te beïepben }«ï»
fuïr be fcïüe jijne €rceïïentie; tot ben meefïenbienfï gJJ,
uanbellanbe foube bebinbentebeïjoren/ berftïarenbc racitu
mebe bat fp ïjem ooft in ïjanben ïjabben gcfïeït be abmi? JiaJ'
nifrratie en betoint ban be %uftitie en politie / met fifr JSJ*1!
ftemacïjtenautotitept/ aï£ aïïe boojgaenbe<6onber* geöefc
ncnr£ generaeï ban be j^ebcrïanben / bpfonbee ten tijbe wi»
ban ben foepfer torïe benbijfben/ tóetteïijftengefjab
en geererceert ïjabben / boo?beï)ouben£ be reeïjten en
p?tbiïegienberfcïber Santen/ ooft metfperiaïemarfjt
om te boen coïïigcrcn / innen/ ontfangen/ aïïe be

conttibutien tot uptboeringe ban ben Oo?ïoge beton*?
ïicïjtengebcfltneert / en noeïj te betoiïïigenenbefhne*
ren. t^bonneerben baetom aïïeu 4$ouberneurg ban
#?obintien en &tcben/ aïïen Hlbmiraïen en©ice-ab*
miraïen/ aïïen ©betffen/ Coïoneïïen / öitmeefïeren/
Capïtepnen/ officieren cn&olbaten/ tetoaterente
ïanbe/ enbcbco2$aï!mtöabtnenbe Officieren/ €re*
fo?ier£/ Ontfahgcr^ / <D:of]aten / dBjietmannen/
USagifiraten/ «Öbcïen/ ©afaïïen / Ageren en am
bere ingefetenen en onbetbanen bcfer Stanben / ban toat
guaïttepten conbitte bie toaren/ bat fpcnbc elften ban
ïjen ben boojfchjeben 5ijn <£rccïïcntie in be boojfetjjeben
guaïitept fouben ftennen ceren/ refpecteren / en ge*
boojfamen foo'tbeïjoo^t/ fonber eenige rtuarigöept baec
fa te maften / op pepne ban te baïïen in be ongenabe ban
5tjne€rceïïentïeen geflrafï te bjojbennageïegentöept
ber faften en reeïjt^ beïjoren.
€er tbijïen men aïbus» m ^anbeïinge tna^ metten %m
OBjabeban Htpcefïer/ om ïjcm toeï te ontfangen en te ton** I
tracteren / fo jjabben bie ban be &tab ban doeningen £ff*\
tenen Urgact aen ben «©berden ,€ajc# na .^>utpï)en ge- && \
fonben/ enbefeïbegerabenïjem op te©o?fïteberfler^ landen ;
ften / en m Befi-b?ieftonb in te baïïen / aïfo «fyaef ï&fo 5LK i
ïem abfent toag/ 't bjeïften berfïaente / alfo &et in }S
Sfannariofeerfïerft toa.ó b?iefenbe/ fo bat aïïe tuateren toto*
m©jtefïanbtoegeb?ofen tnaren/ foïjeeft €ari^ %uv JJJJ
tenant ban ben Oba'fïen JFrancopJ ©erbugo / een ^
ïjoop öupteren en $Jnecï)ten bp ben anberen bergabert/
m$ met omtrent 600. punteren en meer ban xyoo.
©oetftnecöten/ onba* ^o.bïiegenbe benbeïen in©^
ïanb gebaïïen/ ben rriD- lanuarij. ^e^ anberen baeö
5ijn fp boo? ben ï|ommert^ getogen / na ber gifl/ maec
aïbaerbeïet 3ijnbe banïjet ©?ièfeïlrgg^boïft/ ïptibtn
fpïjengefteertna ïjet ^o?p #eeg/ maer bonben baec
toepnig perfonen / aïfo fp aï gebïucïjt toaren na be naefte
^teben / en 3ijn in be feïbe furie boo?t£ opmaert^ mge^
baïïen/ naBojenm/ ooftCoubum/ ^inbeïopen/
.ïEacftum en J^oïgnernm / aï toaee fp aïïe menfcïjelpe
menfegK
rebeïicftöept aen b'een 3ijbe fettenbe / tjaee fo ganfeö
om
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menfcljeujK lebben acngcftcït onbet ïjet arme toeeeïofe
teïft / met moo?ben / toben / b?anben / b?ontoen-fcïjof*
fieren/ oube noeïj jonge fparenbe en eenige onnofeïe
Rinberften£ boo?fïeftenbe/ enop'tpgfmijtenbe/ fom*
migc menfeïjen aen baïften en fïaften ïjaugenbe / ja ge*
lijft aï£ aen een toippe op en nebec ïatenbe be feïbe fo pij*
nigenbe en tomienterenDe op berfeïjeiben manieren/ om
ïjcnïuiDen gröote tantfoenen te boen beïoben en af te
perfen / meer Dan ïjen mogeïtjft toa£ op te brengen / nc*
menbe beïjaïben Den roof beïe gebangenen meöe / en be*
fcïbe onöertoegen noeïj feer quaïijfttracterenbe. tfitë
fp ïjttnuaïbaer fo onmenfeïjeïijft aengefleït ïjabben/
3'ijnfpgelopen
tufleben/ ober
JBojcnm/
en groufaine
jpranifter
Doo?
al baer SBofêtoaett/
fp quamen feer
tojeetïjcib bcb?tjbenbe / metroben/ pïonöeren / mooj*
benenbjanben: toant aïgbearme ïjui^Iuiben t'^uth
en anbere pïaetfeninöe fterften gebïucljt toaren/ ïjebben fp be fterften in b^anb gefïcften / ban baer ïjebben fp
ïjen naer ïjet Soïit menen te begeben / ban aïfo ïjet toe*
Der begonft teberanberen en te bopen / ïjebben fp tyt
nietbojben befïaen. ^enzó^anuarp/ toa£ <8|abe
JDiïïem ban jföaflau bt$ acïjtermibbagg tot 3teeu^
taaerben geftomen / 5jjn<0berfïen3luitenant Jrtepno
ban|Baït3/ een^enemacft£<#beïman/ ïjabbe in Der
ïjacfï een Deel boïft£ uit be <£uatnifoenen geïicïjt/ en
fjemtc ©eïbe begeben/ om btfe rafenbe bpanbenïjet
becfp?eiben en toijtlopen/ fo beeï mogeïift toa£ ttbv
letten. W$ nu ben bpanb om ïjet regenachtig toebec
ban meeninge beranberbe/en jijn toeeïj nam om toebec*
om ten ïanbe uit te treftften / met aïïe ben roof en be ge*
bangenen / ïjebben fp be tyitfe foïbaten omtrent een
mijïe ban Heeutoaerbcn in een 3£o?p 23orum ge*
naemt/ onboojfïentf in ben nebeï aengettoffen. 3£e
©?icfe foïbaten ïjebben fïcïj bpe uuren ïange feer taome*
nhgetoeect/ enbebpanben grote fcïjaDe uit ïjet 3£o?p
gcDaen/ Daneinbeïm mofïenbe3toaftfïe onberïeggen/
eii5ijn ©jiefe obectoeïbigtgetoo?ben/ fuïft^batteron*
trentb?ie ïjonbert boob gebïebcn5ijn/ en ooit omtrent
fo beeï gebangen toetben / onber be toeïfte be boo:fcïj?e*
toen<©becfïe9Luitenant &tepno jMteg ennacfjtbjee
€apitehté/ en ben 3©acljtmeefïecban't1legec mebe
getoeefl i$ / be ïfopïuiben <0?ouflijn£/ jtffêecftema/
en^iftfteboom/ B}ecftemag©enb?icf)/ bïebenboob.
<®tto Cïant be Huttenant ïjem feer manneïift toee*
tenbe en eenige anbere / foo Die op be ïtëaïflab befet
toaren / enficljniet toiïbcn op geben/ fcïjonft i€ar#
ïjet ïcben. $a ïjet treffen # be bpanb tecfïont na be
Eeben-tooïbcn / en boo|t£ te ïanbe uitgetogen / met
fuïften ïjaefle/ bat fp ooft ttoee ©eïDfluftjcn£ Die be

iBenïo ingenomen en befet / ïjebben ïjaer ooft in 't ©ojp
^ïierift befeïjanfï / altoaer fp ooft eenig gefcljut geboerl
ïjebben/ boeïj ïjebben fp 't ïfup£ (Bpfïeren axïjtbagen ©e»
baer
toeberom
berïaten
feïbe inmet
bjanb
ti«'
ften. na5^en
20 ^anuarp
jijn en
be 't
&paenfe
ti^ie gefle*
©en* f^Jgc„6
beïen in ïjet ^ojpban^ïitterétop geftomen / ban fiairem
baer ^finfe bootfë nufïerft toefenbeticn ©enbeïentot ö"'o"öe
löanfum
/ en ban baer na ïottum geftomen / en ïjeeft jfjBSJ
omttent ttoee ïjonbert man oube ^>paenfe foïbaten ober «n fa
belfêae^gefonbni/ inïjctüïoofïer 25etcr^toeert/ §tt 6£tSJ°'
toeïft ben <Dberfïcn darten &cïjenft berfïaenbe / i$ Kf *
ïjp be^ nacïjt^ met een beeï rupteren en ftnec^ten uit tnec«.
©enïo getogen / en ïj<*ft be fcïbe met een grote furie
aengebaflen/ ben meefïenbeeï boob gefïagen/ en ïjet
&ïoofïec aen b?anb gefïeften/ baernocïj eenige ban be
^>paenfc in berbjanben / tien of ttoaeïf ftreeg ïjpber ge*
bangen; anbcie^paenfetot 3tottumïeggenbe'tfelbe
Öoorenbe/ ja ben bianb fïenbe / jijn fo gefïoo?t ge*
toeefi / bat fp ttoee ban hopman Splinter ban i^eï*
micïj^ foïbaten bic fp gebangen ïjabben / ombjacïjten /
en foubennocï) tien anbere gebangenen ban Dcnfeïbert
Hopman omgebjacïjt ïjebben / fofjun eigen <@fficierg
fuïft^ niet ïjabben belet.
<©oft ïjabbe ^cöenft ontrent bee^ tijb een benbe 3!ta* ^2ehn6
ïiaenfeöuiteren onbec ^ïppio Contio inbe bïucïjtge* ©a"JÏS
fïagen/baer ban ï)P 1° gebangen ftreeg/eu 8 boob floeg. ban 5ip.
<Den i73[anuarp/ ig! tot ^Cnttoerpen een bierbag fi0<£°ijgeïjouben / en men ïjeeft aïbaeropbe Catljolijfte ma* fiucnl/
niere p?oceOTe gegaen/ tot een gebacötenifiebanbat cnHcöat
opbien bagHnno 1583. be tfcancoifenuitbecfïabge* w"fae
b?eben toareu / ter oo?fafte ban bat ben ïfertog ban EJ!?
■^ïenfon fyoeber be^ Itoninft^ ban ©janftrijft / be toeïfte Cotstnt
tot een hertog ban 23?abanbbecftorenenaengenomen %'w*
toa^/ befïabmeenbemetgetoeïbtebeftracïjtigen/ en Kéf?
men ftib bat befe#?oceflie noeïj aïïe jaer geïjouben toert. Kt &>
i^iBarga*
rcta3In'tïefïebanbemaenbban3[anuario/
ban ^ofïenrijft / i^ertoginneban |3arma/
natupr*
ïijftebccïjterbanben Heifer ïiareï be bijfbe/ enmoeber
banSCïeranber ^incebau ^armaen (Souberneur en
ban toegen ben ftoninftban^pan*
CapiteinoBeneraeï
gen/
in 3!taïien befer tocreïb oberïeben/onoec ïjaer <0ou*
bernement ïjeeft befemïanbfe <©o?ïoge en beroerte ïja*
ren aenbanft genomen / geïijftmen uit mijn eerfïe 23oeft
't^een ftïoeftetoe*
befa23efcïj?ijbingeftanbebinben.
reïtfe
b^outoe getoeefl / bie toeï ftonbefimuïeeren/
en

jo«öe«
SJLJ21.
t9 ta
acnacs»
Lc"Me
stank
fwie.
S*Ü5'
"aanne
pacma

met ^ooffe treftften omgaen.
gj0*'
3[n Heft tijb nam be benautotïjeib/ obermit^ be grote ©aBe,
bieitebanfóoren/ ^outenalïe eettoare in 23?abanb/ metm
©ïaenberen en anbere bpanbïifte ïanbeu bageïift^meer meetbc»
®wft bp ïjaer ïjabb'cn / ïieten fïaen. 5^efen inbaï en meer toe/ cauferenbe 't feïbe totbiberfeplaetfengro* ^le
maeftteeen grootebzcefein'tgeöecïe ©^ieflanö/ toant te oproer / toant ben jammer en ïjonger£-noot uam btme
menfo?gbe bat ftpsijne ©ictorieberboïgenbe/ eenige
5anö«
't IBa*
tot 3£ouap
gemeente
befïinge aengetafï / en aïfo in be $?obintie gcbïeben fuïft^beoberïjanb/
gasijn of ftorenïjup£ batmetbe getoeït
ïjebben
opgeïopen
/ en ffiL?
foube Jebben / en niet tegcnfïaenbe be feïjabe en ïjet on* fo ïange aïg 't gebuurbe/ ïjaer nootbmft baer uit na* uttn
geïuft groot toa£/ fo toaren be ©?iefen noeïjtan^feer men.
(Zot 2inuen0 mocgten be 3tanbïuiben niet een ©?aberbïijb batfe aïfo toeberom bertroftften / en banftten
eenig b?oob uit be fïab b?agen ; tot Öijfêï toert ïjet bjoob ©,naenÉ,tt
en ïoofben <6ob batfe nu bafeftert toaren. 5^e bpan* ban een biabepart Horen en be refïe ban €rtoeten/23o- öeem/
ben 5[jn ooft niet aï b?p gegaen / toant betjaïben bat fp nenenbiergeïijftegebaftften/ en'tfcïjeenofbe^paenfe ïc.
feer beïe gequetfïeïjabbett/ en omtrent 30 booben/ fo baer boo? in grotcbifo!b;e en iuconbenientien gefeïjapen
bïeben baer ooft eenige ban naem boob/ aï^ nament* toaren te baïïen/ ïnfohberïjeib inbienmen bepaffagien
lijften <6?abe <®ogtoaït ban ben 23erge / een &oon ban befec 3jjbe gefloten ïjielbe / fomen meenbe / en bat be
ban 4B?aef Bilïem ban ben 25erge / en<6?abei|aC' ïo?renb?aperije ftonbe beïetten/toant wit ©?anïicijft fton^
mansijn 25?oeber toa^ooft gequetfl/ noeïj bleef baer öefe/ öbermittfbeoojïogeaïbaer niet beeï ftrijgen: uit
onbec anbere boob ï|enb?ift ban &t\bm een hopman / befér oo?fafte öeeft be <«p.?abe ban 3lpcefter/ berfïaen ïjeb^ **$**
hit ïjem boo? 3ijn «ïoeftl^eib in 't feit ban <©o?ïoge ee* benbe bat bp ïjet Coïïegie ban 3loo?b-ïjoïïanb eenige J22g
nen naem en feer bermaert gemaeïtt ïjabbe in ^it quar* |öafpoo?ten üitgegeben toaren / om boter en ftafe uit te mct
tieren/ ïjoetoeï ïjp ban geen afftomfte toag/ en bin* boeren/ ben i8#ebmarp gefcb?ebenaenben<©berf!en feae^ e»
nmötrecïjtïjet Meermafter^ ambacht ïange ge-erer* 3jonfter^irft&onop/ ïjemerp?efTcïiftbelafïenbeeno?* Jg».
ceertïjeeftgebab/ ïjebbenöe ïjem baer na bpbe bpan* bonnerenbe aen te ïjouben / en gecnfin^ uit te ïaten eeni= S
ben begeben en fïcïj tegenin ©aberïanb ïaten gebjui* ge ftafeu of boter op bc #afpoojten bp bie ban 't $003* «foome
iften. iBic^aeï ban Jffeït fcïjjijft bat aïïjier in bat ber-quartiec uit ïjaer eigen autoriteit/ tegen boo^aen- Jf8^"'
treffen omtrent bijftien ïjonbert en acljtentfefïigboob be oobonnantien gegeben / en toag btfe Miffïoe gepa* gjuJ£„
gebïebensön/ banfuïft^ i?S ontoaeracïjtig / en gelobe rapfjeett. Leoninus. ut. en onbetteiftent R. Lyceiter. tnonu
be feïjepen noeïj te»«nna berfiont
baer geïaben
aïfoenïjpboter
JËaecftafe
"Un't baer
in beter
<0?abe
l©iïïemïjem
banbaer
Baffau/bien^
b?ieben ift met
bïebenbatïeggen / ïjeeft ïjp
geïefni
lyebbt/
be toeïfte
op toeïgeinfbjmeert
ïjebbenbe/ ïjetgetaïfcïj?ijft geïijftaï^ift berïjaeïtïjebbe. aen ben boo?fcïj?eben ^onop en ooft aen bm #f*
l©einigtijb^ te boreii / ïjebben be &paenfe be ïjup* ficier ban J£oo?ne gefeïjjeben / bat ÏJP toeï ongaerne
fen 23ïitterftoijft en <Dijf!eren omtrent ttoee mijïen ban berfïaen öabbe / en toeï b?eemt bonb / bat niet je*
4t> o o z
genftae-u*
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De ftnofcue en eene oj> De ïoegec-öo^ne / aWeeebe
nmfïaenöeDecefoïutfeüanbc Staten <&mtw\msw Datmen 't feïüe bel)oo?Deüoo? te homen/ en §tm ooft
c tot foorn meecDec affifïentie te fenDen/ en ooh ttoeegoeDejacï**
üoojgaenDe fcïjjDüen / De &cïjepen aïDae
ïetracnöe geïaDen met aïDer&anDe üictuaïte üan boter ten/ ü?ee£DeanDer£üoojfeherüanDe €emfegefïagen
geïegentïjeiD tegen te koojDen / Detuijïe ï)P meenDe Dat De ©?iefe ^o?ïogAen / üeetoacïjtenDe D'eaffete ïoope
n. ^eüaï ïjcm
uit
n
acïjtc
ge
metnm
simc toiïïe e»
ïDaer fcïjepeh Daer niet toeDer en fouDe homen. ï^PÖeeft ooh
iècïj
toeï uptömchcïih tafïont aïïe öe feïüe toe tecpena
ïaten Dat aend3?aüea©iïïem SloDemicï) üan Baffau/ <&ouüet*
tot #óome te Doen ontïaDen en gcenfm£
neurüan ©,jiefïanDgefcï)?eüen/ en Ijem üan aïïe fahen
De feïüe / of anDcre tfac namaefê uptïopen / fonDa w geaDüerteert: De mare ging ooh Dat #ranco$©ec*
Dat &p
nen erpieflen ïaft/ $afpoo?t of confent/ en
enïjp DugoenDen<6?aüe / fecceteïih tot^ucih bpDenanoe^
toeïh
cn
(aenD
r
aïDae
ia
éffic
tot Dien emiDc Den
toacen getoeefï / 't ioeïh een groot acljtecoenhen
)fouDe afflfïeren/ en ïjenïieDen een
oeücn naDDe
meDe gefcfcüare
maehte:
oohïjaDDe De <6?aüe tot Eintum^oofoïDa*
n.
rteee
naDüe
ftaertoeDc
ten
Doen
monfïecen
/ Detoeïhe Daec na met een Deel
5Hn ^ctobcr «58?. ïjaDDcn De Staten üeeïfcljepen
na De Hnoh geüoect toecDen / en men meenüanDcftoopïupDen üan «BmDcn Doen aen ïjouDen/ De ï)u$ïicDcn
DeDe
43?aüeaïDacceen
fcïjanfetoiïDe opüjecpen/ Doel)
toe*
ngen/
doeni
toeïhe De ^paenfe en bpfonber Die /üan^out
Daec
üieï
niet
üan/
fo
Dat
De ïjuigluiDen toeDecnaïjup§
enltoonitie
üoaDeöen üan üictualie / Hoera
togen / en De foïDaten üeeïiepen meefïen Deefê. %t
cgDe bem Dienen p?oteoge/ De <6?aücraeïbehïa
ban €>o:ï
üan De Staten/ macrafë <6?aüe üan Ktpcefïec fonD Den Cf ea- Mi. BDiïïem 25at^= m.
©e*B?a< fïcaDetcgmé Den ^iDini
*c *an nu Daer tnebe niet honöe uptrecïjten/ fo DeDe ïjp fe£ Defiu^ na bet J^ooJDet-quactia* met bjieüen üan cceDen- ®([jew
SS S* Séeöettöan €>o?Iogc toerufïen/ en eenigeSacïjten/ t(e üan Den feïüe <6|aüe üan Btpcefïec <6ouüecneuc<6e^ JjfJJ
JKjeooj* cnïjetfcöcenDat bpDe Staten itoïogfc&epen met ge* necaeï / en <6,:aüe J^aucit^ üan l^affau aï^ ^HDmi^ uanii,
loBfcSc-: tudD toiïbc üan Daer Djijben / en De aengeïjouDen Jbcïjc; raeï/ en inflcuctie in Dato Den 1 o l^acti/ om mrtDen «fta
' ucnterïoflcn. ^ocïjatëfpDaanatoeüoetenifraDcn ©ice-HDmiraeïüan'tfeïüequartia'en anDere peeren/ ^„5,,
SSe?
bc tf» ürjföen ^oüemb^/ eene |ïo?ni opgefiacn/ toaee Deur De ïjem Die^üafiaenDe/ tot 3ijnöec ^B.Difccetie te oüec^ quai
om
^dfjepen fo üan De Staten / afê Die üan €mDen fcïjaDe ïeggen in mat mijfe en met toat feftepen I men tot üoïïe sefim»
w««
«fficmfe ïcDcn / en üan Den anDecen geDjeüen toerden / D'een
en Dcn,J "
tegen^
De <6em^-tïcoom
üecfehaingefeiten
rcbetyij ïjier en D'anDcr Daec. ^et HlDmiraeï fcïjip üan De ^>ta* bnanDïïjhe
/ (Daa toe De
<J5?aüeaïïeüangemeïD
<£mDen
oen.
tenfonhin Den gronD/ en ïjet toa£ quaeD genoeg Dat feïjeen geceetfeïjap te mahen/) fouDe mogen befetten/
Den&Dmiraeï honDe gefaïüeert toerDen/ Deacngeïjou* enfoüecceöetnoDigfouDe3ijnaïle opcoecop Denfeïüen
Dene ïloopmanfcïjappen / Die met üictuaïie en horen fïcoom beletten / en DeJBagifïcaten üan Den fsDum
geïaDen niaecn / 5D" eenf Deefê na ïjupg geüaren / en quactiae üoo$ouDen/ De tegentooo|Dige gefïeïtenifle
anDerDeefé na 3Mf3ieï / en aïïjiee toerDe bp ongeïuh Dec fahen üan <£m0en / en toat inconüenienten Daec
bpDieüan€möen geüangen gehregeneen©?ie£<iÊDeï* uit üerDer fouDen fïaen te üatoacïjten/ten toare in ïjaefï
nian / genaemt Capitepn ®nm üan gufum / Die Daec in na beïjocen toaDe üoo?fien. <^n Dat 't feïüe ben*
in Dienfïe üan Defe ïanDen toa£ / Diefe meDe na €\\h ïuiDen boü«"n aïïe anDae tec berten beïjoo^De te gaen: om
Den üoerDen. ^an De Staten feïjepen 3ijn Daec na tocDc? Dat Den üpanD bp occupatie üan Denfeïüen fïcoom/of aï*
torn aïDaec homen ïeggen / Dan a$ De üojfi ftech aen* ïeen oocöïuihinge üan Den feïüen <£?aüe üan vicmDen aïïe
quam en ï)et p£ fïech begon te gaen / fo ïjeeft Den 21D. naüigatie en üaect üan 't ©ïie en De batten / of geïjeel
miraeï Die Doe Daec oüec De anDece feïjepen commanDete* onb^uihbaec mahen/ of ten minflen öoogïijh fouDe hon=
De / genaemt <$eccit ïfcïaefö. Hanhïjaec omme Dec M& nen infefïccen/tot gcote üecïjinDamge üan aïïe in en uit*
ten fcöepen te pjefaüaen üoo? aïïe fcïjaDe / ïjem met aïïe üoec / opïjouDen üan in en uit gaenDe Conüopen en
De anDece ^oïlanDfe feïjepen begeüen acïjtec ö^tïBef gcoot beDecf en fliïfïanD üan aïïe hoopïjanDeï üan't feïüe
tecant / toefenDe een <öpl(anDehen ïeggenDe in De ftitiit; quartieren anDae fïeDen aen De EupDaEee gelegen/
ce üoo? €mDen / Dan De ®titfc feïjepen / üiec in getale en aïfo 't feïüe niet beïjoojïih honDe üoo? genomen njec*
toefenDe/ gingen Deuc na ©jiejlanD/ ntetjegenüaen^ Den/ Danmit^inljaefïe/ enaïeaDeüoo^fcï)?eüe<6^
De Hanïtï)aec tegen öen p|ote|ïeecDe ingeüalïe ïjen üeïjem üo^DaüerhïaaDe/ toaufïenDe fehae feïjepen
^ojïoge / om De feïüe aïDaa toegaufï üoo? op
eniige fcïjaOe oüecquam I 't feïüe aen öenïupDen te üa^ üan
De
feïüe
€emfe geïeiDte mogen tooien : Dan aïfo 3ijn
n
.
De
en
Öaïen 3£en ^?o|l üan €mDc Oche tyitfe
;fBagiftcaet üan <£mDen Rebben eenen .^otaci^ aen <i£rceïïentieüan Hpeeflec eafi in regaingehomenDe/
Stanutjacc gefonDen en tegcnjS ïjeinDoen jwotefïeceu/ aï£ nocï) üan feïjepen tot fulh$ noDig/ niet toa^
(feggenoe Dat ï)et gecucïjte ïiep Dat De itócontenten üoo^fien / en De feïüe anDer£ quaïih toaren te beho*
groot gecectfcljap maeuten om ïjaec feïjepen met ïjet men/ ooh ïange tijD aen fouDe moeten ïopenaïea De*
open toatec te homen befoehen) om alïe fcöaDe Die De feïüe tot fuïhg fouDe beïjocL:ïih honnen toegerufl toer*
bpanD met fuïhe inüafie en ter feïüec oo?fahe op ïjen^ Den: Dat Iju S?arDefiu£ Daaom üan toegen 3tjn €rïieDen ïonD fouDe mogen Doen / aen 5ijn pa-foon te üec- ceïïentie cunfïig foRDe aentjouoen / Dat De fe^epen in
baïen / feggenDc Datfe öunne flcoom / mit^gaDec^ ïjaec Dien quactiece ïeggenDe rutot fulfcp bequaem/ en na*
^ofïecfeeu B^ejtecfe jeeüaect begeecDen ü?p teïjebben. mentïijhen Den groten ^Dinicaeï <^aüiD / genaemt
<6?aüe €Dfact tytft ooh tegen Ijem Doenp|otefiecen/ SJnquifitie/ Iföeïhnap/ ^o?tuin/ (|c. 3&e gemene (foIlï
üjaerop Haniiïjaerüoo? anttooo?De gaf Datfe oüec ïjem falie mima^ Die üan ifoïïanb toehomenDe/ totfuïh^
aï^ noeïj niet ên (jaDDen te Wagen / en nopenDe ïjet in Dec ïjaeffe moeiten toaDen ma Capiteinen (bpDen
aenhomen üan Den üpanD / feiDen Daec üoo? niet te b?ee* ^teDen aïDaec tenominecen) en üoïh/ gefcöutenaï*
fen / Doclj fo ïjaefï ïjp honDe ïjeeft Ijp aïle£ aen De ^ee^ ïe^ anDa^ Dat noDig morf)t 3ijn toegecufï en gebmiht
een üan De HiDmiraïiteit tot tiotterDam oücrgefcïfêetoeu/ (^pconDitie (bpaïoienfpDiefuïh^ flmpïicitaniettoiï*
bp sijne l^iffiüe üan Den i* j?^b?uarp / en Daec na Den ïaten üoïgen) Dat fo eenig Da feïüa feïjepen/ tyt
ooh Den 28 f eb?uarpaen35onhcc3oöanüan<©uüen' toace bp fto?m/ oüaüaï üan Den bpanDen of anDa^
üoo?Dei|eere üan #armont/ 3Ltütenant HDmicaeï (ïjettoeïhe <6oDüecïjoeDe) quamen te fneuüeïen ofbe*
üan^oliïanD/ üerfoehenbe Dat ï)P aen Die üan De 280- fcïjaDigt te toecDen/ Dat fuïh^ en aïïe 't feïüe/ na be*
micaïitcit fouDe üjiïïen üojöecen / Dat Ijem mocfjt ge^ Öoojïihe taratie bp'tgemeene ïanD fouDe toaDen be*
fonDen üjerDen 3tjne inftructie / aïfo öem belooft tna£ / taeïten goet geDaen / onDer beïjoojïihe acte Daaafte
Datmenöcm De feïüe na fenDen fouDe/ aïfo 3ijne com^ üerïenen/ ooh Dat Die in'tafDanhen aïDaec toeDecom
tniffie öem cefeceecbe totDefelüe 3ijne inflcuctie/ fon- op fouDe toaDeu gefeiD / mit^gaDec^ Dat De penningen
per Detocïhe te Rebben ïjuöem be3toaect üont om pet tot aïïe 't feïüe noDig / bp Den Conüopmeefïecen Da
bpfonDec^ uit te cecïjteiï: fcï)?eefineDe Dat Die üan feïüa &teDenenDieüan ^ImfïecDaHt/ op mtaefl te*
emDen Dagelijh^ üeeï fcïjeep^üoïhen ftcrjg^üoïh aen^ gen tien of ten ïjoogfïen ttoacïftenöonDat/ mrtaf*
tiamen/ Die fp op een fonDerïingc maniere €eDen/ gie^ fïfïentie üan De 4^agifïiaten / op fouDen toaDen ge*
tcnDc ïjen fehec toatec in 't Doen De^ €eD0 op ïjet nomen / üooj D?ie/ üia / üijf of ten ïangffen feg
Öoort / |cl)?ccf meDe Dat Daec een gecueftte ging Dat De JBaenDen / Daer af men Den refpeetiüe Conüop<©jaüc üan meeninge toa^ een Scïjanfe te toecpenop meefïeren / betjoojinhe acte üan üecfeheriuge op De
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fHbe eömptoiren foube bóén ïjebbett/ met affignatie gen ëh wegen van feyteri -, na de occurrentien en bc- fielen
ban ört eene romptoir op b'anbere / foo berre eenig ban te benemen haerfulleh
vertonen,
om den
de voorfz.
Grave J,a"ö8t*
alle middelen,
dewelke
Koningvan
fff
Defeïbe/ met fijn inftoincn/ Die afïoffmge niet foube cafiendie
Spangien,
of
den
vboriz.
Grave
aldaer,
foüden
möCiUDfn.
nonnen boen/ fijn <£. foube boojtg anfïeïtjft aeirijou*
Den/ om benïjogcn uobe enb?eefebanbenbpanb/ fa gen dienen, om te doenoorlojrt, hinderen offchavoorfz. Provintien in 't gerierael of parban 3£upnfterften a$ op be &cl)eïbe en't &a£/ den eenigfints
Die ban
tjoo|
ticulierfo
j verre ook dat de voorfz. Sonoy , hem bebat Die
ï)et boojfs, £föoojba-quartier / met afle
helpende met de gunfte en affiftentie vaneenige van
Wijt be ïjanb baer aén tuiïben bouben / bat bïe ttore
de
principalen
Adel en inwoondefs van de voorfz.
<Djabe
«grceïïcntie
fijn
bp
jaeïjten
bier
en
bïiabootg
3Ifèauritg/$c. afêSHDmfcart/ fcöufteïp berfocïjt en Stad en lande van Emden , en Vriefland de ware gereformeerde religie , en de fake van de geünieerde
beïaf! toe te maften in aïbeeïjaefï/ ban Capitepnen/
boïu/ gefcïmt/ ammonitie en pjobianbe na beïjoren Provintien toegedaen zijnde , hem fulks fal mogen
verfekeren van de voorfz. Stad, Forten en Caftelen van
(boïgenbe'tbootfs.fcïjiijbentoegeruft) en beooog in den lande van Emden en Vriefland , gelijk hy tot verÈelanben bebia jacïjten opföottetbam aen ben©ice3CDmiraeï Den #eae ban Htanonb/ f c. mochten mer= fekeringe, en dienft van hare Majefteyt van Engeben gefcïjiftt / al ea ben bpanD öem bo?Der meefïa ban
land, en d'eere van fijn Excell. midsgaders befcheröe l!ee baa omtrent en ban be tïbiae maeftte.
minge, en vorderinge van de gemeene fake der geünieerde Provintien bevinden ial alderoorbaerlijkfte
<©ienboïgenDe $ be boomoemDe Mt. J^ilïcm 3Sar*
en
behoorlijkfte
te wefen. Gedacn tot Haerlem onder
befmg m ïjaefïe na ïjet Boójberquartia gaepfl/en beeft
de
hand
en
tekeninge
van fijne Excell. den 18 Marty,
be Staten ban ïjet cïloo?ba-tjuarticr booj getyouben
be goebe intentie ban fijne <£reeïïentie / en be öabe ban Anno 1586. en was ondertekent R. Lycester.
&tate : afë ooft §ot groteïnft be gemeente en boomamendij» bit ban ïjet Boo^bcrquartier gelegen toa£/aen
bebetoaringe ban be ïjabenc en reebe ban be<£em£/ T\ %n ea in befen pet ixnöer unt ftracöte bcfa te „ffr..
-L^toerftegefleïtmerDe/ (oi}ccft ör ïtouuiginnc ban Kf1
'tmeïft fpooftmeï ter ïjaten namen / inbocgen bat fp viBngeïanb
aen bm o5?abc ban ÏÏyrefler gefcl)?eben/ Seri»
te empïope*
ïjen feïben baer toebaat'eenemaïe
gaattoaren fobanige
toe te ïatcn getwutfc bat ïjpcen gefant aen ben 43?abc ban €mben fenben öantec*
feïjepen
ten / en ooft
fcen afémen foube bebiubcn baa toe berwaem te 51311 foube/ met feftae b?icbe bk ïjare i^ajefïept aen ben SJSnSf11
en te begoten: maer i)abben geen mibbeïen om bit boomoemben <6?abe gefcöjcbcn ïjabbe/ in bate ben Snne
toe te tuffen/ noeïjoah be ttoee bïie bootjkn floepen/ n 3[unp 1586. na ben ouben fïijï/ om be quefïie toancw
ï)en ban fijn €rceïïentie <6?abc4fèaurit£ banBafiau tuffcéen bt 43?abe en ^are ïioopïupben abonturia^ sjahnb
SUbmiraeï geo?Donneert te equipaen / aïg stjnDe be con- af te boen/ en De oubc p»ibiïcgien tuiTcben Defeïbe te $?aï?
bopen beïaft met be fomme ban 24000 guïDeng/ tot beruieutoen/ en bo^Dcr^ ooft De fafte tuffeïjen Den banitp*
betaïingeban toeïfte fomme fp geffabig merben geiin^ Staten <©eneracï en Den feïben 45?abe te beraccojDe^ c#f
pojtuneat/ fonber bat fp bit ftonDcn boïboen/en moffen ren/ maer 't Doenujft/ en aïfo &eeft be <è?abe ban SVec
Diej» niettemin preparatie maften tot D'equipagie of De 3tpcef!er aïbaer gefonben ben #eere iBr. ffliïïtm ban
baepfcïjte befeïjerminge ban be öabenó ban i€erd / ^arïe/ met be boo?f5. b^ieben banïjarclBajefïepten «mben
'tffliel beJBatten en anbere nootmenbige pïaetfen/
fijne/^emctïafï
befeïbe
fafte teenmogen
beracco^ f™n'
bttcn.
toeïfte omaïbaer
geftomen
fijne p?opofitie
ée$
nïagenöc ooft/ foo berre met Dcu eaffen niet mabe be
gebifponeat op öaer bertoog / aengacnbe be aaftjquc/ en ftïacïjte gebaenïjebbenbe/ tytft Dea3?abejjemfea f ?ay»«
afé ooft geaccojbeert en ojbje gcfleït/ om op feftere rebcrenteïijften geD?agcn / offererenDe fijne Dienfïen aen &ÏLm
plartfen / op rebeïijfte conbitien en mibbeïen geïb te ftrij^ ïjare Ifêajefïeut/ en ö^m ercufereuDe ban De caïum= ow,
gen ban ïjaa boter /ftac£/ en anbere biageïijfte toaren / nien öem (foo ïju fepbe) fonbee rebe te ïafïc geïeut. <ên ftöuf*
Die in Dat quartier in oberbïoeb maren leggcnbe en boo? eerfl bat fijn boomemen en tocgebanen fin ban !'J8i
beDo^ben
/ fp ïjare
/fonbafeïjattinge
D'inftomfïeenbanquoten
be fclbeopbrengen/
/ niet ïatfc 'tjjatebanöare IDaj. en ban be fafte foube berbjecint ©onti
ga
feonDen
3ünofbaabangefmtmareaftetoijften/ feubebatöet me
'ttoeïn een fafte foube toefen bic ftreeften foube tot ïja^ contrarie baa bicn fefterïijft toaé bïijftenbe/" boo?bien JïI"f^ln',
re totaïe rupne en berberf. 3&ocï) be fafte i£ fuïïi^ W bat
nu fomeeuigc jaren fïaenbe befe ^cbaïanbfe^o?* B
logen fl)üc arme <ömDenacr^ bo:gaen en anbere om
ïept / bat'a in ber Daefïc nocl) ceiiigc oo?ïog-fcï)cpcu berbanen/
fo grote feïjaben en caïmitepten toaren
Sijntoegauft en na bt <Êem£ gefonben / boeïj niet ge*
lijft/ maer b'eene loat b?oega ban be anbere/ roeïïte obageftomen / fuïtipöen noeïjtan^ nopt anbag en öab^
aïïe be dnbife ^rïjepen aengeïjouben Rebben / baer ben gefïubeeit ban om De neutraïitepc met be gamieec*
boo? grote beroatc binnen €mbcn roaj: mant men be^?obintieu/ ooft met ïjarejDajefïept enïjaren ge^
bafïonb bat De rogge binnen doeningen koa^ gece^ fieïben(@baflcn bafïeïijft te onbaïjouben/ begerenbe
fen tot 100 en 120 DaeïDer£ \ytt ïafl. <Qn aïfo ooft bat men fuïfte baïfcïje en geflropbc caïumnien gan
tauba abbatentie ban ben <&?abe IDiïïemHobetnijft geïobc geben foube : toant fo beeïe beïangbc bat fïjn
ban iaffau quam/ a$ bat be <6?abe ban €möen <6euabe be tï^ajeflcpt ban €ngcïanb in be naefïe öijft^
Ijulpe (jaööe berfoel^t aen bit ban Den Witi ban bm bergabaingc tot l©o?m^ foube befcïjuïbigt lebben/
ïanbe/ en bo?ger^ ban €mben/ en ooft ban©erbu^ fepbe be fafte baDeauber^tebafïaen/ enganfeïjeotts
go : en aujoemeï ïjem ben %bt\ en 25ouigee£ ö^bben aarietoa^/ geïijft aï^ïjet ïicljtbanben bage/ fo upt
afgefept/ fob^bemen batïjp W maBeröugoaen befuppïicaticnaï^b'infïructien en tocbeïjorenbefcïMf?
ïeggen foube/ toaaom De (6?abe ban Hpcefler aen ten / boo? fijnen ïegaet in ftepferï. Hèajefïeut bagabe^
Den (©bafïen ^jonftïjeer^irft^onop gaf Defc fcljjif* ringe gepioponeert en ooft obagegeben / ftïaaïijft ma^
teïijftecommiftle/ Dieift upt Den pjincipaïenin JFran^ bïijftenbe^
^n ïjoemeï geburenbe befebeftïagcïijftej^ebaïanbfc
eopggefdj^eben en bpben <*B?abe ban3lpce|!a onber^
teUent /öebbe boen obérfetten.
#o?ïogcn/ be nabuurfeljap met aïïe quaben in fijnen
^lanbc / be bojgeren en onbabanen met be ïjoogfïe
Com' A. ^° ^ne ^xce^ geinforraeert wefende van de in? en onberbjaegjijftflc caïamitepten en fïagen 5ijn ge^
nfffle "^ telligentie dewelke de Grave van Emden is hou- queït getoeeft / fo ïjabbe ï)P aï^ een aou bafaï en
lanöen dendc met den Koning van Spangien, jegens degeu- <&?abe De^ ^qiï.0ijft^/ fo crbarmcnDe fijner onber^
»fnXn» nieer^eNederlandfeProvintien, bevonden heeft de banen mifaie/ met ootmocbige neafligïjeut boo?ge^
ïfler op feke te vereyfehen en nodig te wefen in tijdste verfien , nomen ter gebjonen tijD te beftïagen met be I©ef>
6onop/ ten ey nde de voorfi. Grave, de voornoemde Provin- pïjaïife ïircpt^-ebictcn/ beVoeïfte bp benDe Der 00^
?™ B«n tien van de 2,ijde van de Stad,of landen van Emden niet ïogfeïje partuen bjetmig maren geacïjt getoeeft / ban
fchadelijkzy. Sois'tdatfijnExcell. heeft gecom mi t- geïijften bp De ^oïlauber^/ EeïanDer^/ en WtftHeren
ban be teert en geauthorifeert > committeert en authorifeerr b?iefe ftrijg^ïupben en ïegas|/ bepDe te mater en te
&tab/ bydefen, de Heere Didrich Sonoy , om te doen fijn ïanDe/ Dage1ijft£ nia aïïeen in fijne <6enaDen/ maa
wittol uyterftedevoirennaerftigheyt, door goede beleydin- meDe in '? feepïigen önftg ouberbanen / boït ba
<^oo 5
^ngelfe

«<-

ê?6
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toeefl / 't toelli öp opeutnjhen ontHenbe en toebenbe »
CnDe meuioc 5D« v0cnabc bat Ijcm niet honbetot
toi^ïupben/ fonbec
«Êngclfe natie albaec isfïöerenbeï
.
eegt
gepï
meer
en
meer
fcïjanbe gereïient toerben / Dat l)P m De beroeringe befec
entttc en maniere
23u Dier manieren toaren geene bef cbuïbigt / ban De fahen / tegen Den aentoag Der aff ïictien en benautfjeben/
pten/ De fóepferlijHe iBajefï, be ^oojlucïjtige finten } ^uergeene bie oojfaïte toaren befermiterieenralami
Die ben leger en licngèlupben acn oen €emfe öaDDen bojfïen en Staten / aï^ ooïi be ïtoninMijne lEajeflept
IBajetot ban^ «ge* ban &toeben en anbere nabuuren notelin beroepen Ijaö
gcfïuurtADan aï£ De ïtoninïiöjte
eerDe lirug^oUt n be / alfo bet Maer genoeeb toas bat bc ileberïanbfe
feDer
ïanD/ ljet SeDecïanDjS gecon
üacc befcbaminge beeft genomen / ooft ^ setewit Staten/ befonberberï©efïb?iefe/ befeftoarigbebenen
ïanDftöe calamiteptenfonber reDen of bertoaebtinge aenfïelben/
een jacr te boocen/ Dat De ïicpfec ?e BeDer
met een fonbaaenfebou te nemen bat 5ijn<6enabeinp?opoofl
De/
belcp
leger
Den
iaer
pang
Staten en Dcr&
/ enbaeb be neutralitept aïtijb en ooh nonfïantelnlige*
firaf gebob en fenDinge ban een Eegaet bermaent
Dat fu ban getoeïD en injurie / Die fn te booren.é in De boubenenDaerbpgeperfebereert baDDe/ enooftbeeïle^
nbieren en De^ rijft? talben / tegen? Ijare onpec* gaten / boDen en bjieben tot onDerbouDinge ban b'oubc
t/ fonDer opüou* bjientfcbap en nabuurfebap/ onbertufTeben tot beur*
banen ïjaDöen gepïeegt en gecrercecr
met gcacïjt ge^
ge
anin
berm
be
Defel
heeft
Den / Dan
neutralitept
pïaetfe gebaö/ ïupberljabDen
geen
baer
bp
en berboD ban gefonDen.
toeboeringe«0p't€DietDer
toccfï/ en fuift? IjaDDe
Der
fpjjfen/
anttooo?be
be
fallié Dat metrecljt De (0?abc€Dfart bctoeegt i?Dcfc <6?abe bat 't feïbe gebob / bp 3ijnen lafie
quereïen acn bare I«ïcpt ban €ngeïanb enaenprr toa^gepjoponeert/ en bat bp niet toe en lietpubujKeïife
bat tegen
ober
talpcej
eban1
<6?ab
fuïn
geboD
ben
bpanö
eenige
fpijfe
of
ftofl
toegeboert
öen
t
aneu
$)2obintien4Buub
tcfcuDcn.
-l
^ ., ^ ■ ^
toerDe / nocb bpnocljte sijne jDagifirateu en babben
getoeefï / Die m De Die^aengaenDe niet gefimuleert / nocb Doo? De binge*
't met be febepen getoap
ïïan gepen i?bu
rnt toaren /
fijn <0cnabe
UooiïcDf n #crffl
feiten tijDe ren gefien/ om De nptboeringe ban liofi en fpijfe toe
ten
Iupben
toafr al? De ll&fï-biiefdje l*tijg?
te laten/ geïijlibem oolionbelient toa^bat onberp?e^
't öeuïig öijft en fijn OSenabe fïromen ban De ribiere
€enïfe in ïjaöbcn / en tegen? teebt met getoeït Ijet tertnaöoaen in ©?aiuirp te5epïen/ mentot5©elfben gebjaebt lyaübe / 't feïbe toag fijn (èenaöe
accoojt en coubeurie tufTeljen Den f^ince ban #can* 3iel
nieuto
en ongeboojt/ en fijn <6enaDe Daer op naDec
€»jabc
e
gien en De jScDedauDfe Staten met fijn OBenaD
«ftfart / boo} Ecgaten in Den jaar 1 584- in De maenö onberfoeft geöaenbebbenDe/ om reDen Daer ban te ge*
toajj toaeraebtig Dat'tfelbe fc^ip fijnen reebten
ban §umo gemaeut en gefloten / te bjeftra en bio> ben/
coucl
na ©jannrtjft genomen baDDe: maer toa^ ban
n
in
ccDanc
igeonD
<6enab
fijne
en
rijftc
litepfec
Den
teren
^tt
.^>paen^
tegen Der febipperen Danlt /
bele manieren te afligcren en fpoïieren alle DcvömDife metgetoelD enguarmfoen
toapenen
totv^eïfoieï in De babenge*
febepen Die fn geïaöen honnen lieggen met liofïeïnlic
toaren banbrrfcbepbcfpcticn/ tot öenïiinDcn bcljoebe togen / maer upt gebeurt toa£ Dat D'oberfïe Der ^>paens
fc guarnifoeneu ban Den fcljipperen te reebt geroepen
aentcöouDcn/ en Die benomen ïjebbenDe uut Den JanDe te teaufpojreren/ $c. ièo baDDe De (0?abe «tfDfact toa£/ Die belooft babbe boo? ben <0?abe «L'Dfart al^
om fnfóc oojjaftc en Doo? bebel en manDact ban Den competent rccljtcrte compareren/ en t'anttooojben.
Bo?Dcr^ fo beel bet Cafïeeï te 31eberaenginh/ aï^
ïtepfer/ bentorïftcubu (alfa bP De jlBajefïept met ge* ïeenbe^
Coninr ban ^pangien/ toa^ be falie fogeïe*
ieren/
ïobè berbonben i?) berïjoopt öienfteïijft teobeD
gen
:
fellere
babbe ober omtrent bijftig jaren
eenige fijner <®o?ïog-fcbcpen/ fo om De ïtufïen be? bit Cafïeeï banb?outoe
ben üupfenan25ourgomgein
tfijlré tebefeïjermen/ al? om fijner onberfaten aen* tuteïe gegeben enleber/
te
ïeene
toeber ontfangèh / en boe toeï
geboubene febepen en goeDeren te repeteren/ öefcnfibc* <6?abe Cbfart be ©joutoe
afïnbig getoo^ben 3tjnbe/
Inu foube toeruften / toant De befeïjerminge i? na reebt/
nature en menfrïjeuju/ en nrarfjt met hracïjt te ba* naefleerfgenaem ban 't feïbe Cafïeeï toaé/ nort)tan£
beur eeniger quaettoifliga lionfïe en racb/ toa^ upt
o$beu en tocbecfïaen / gelp fijne <6enaDe fijn SCDmi*
boln
belaft babbe/ en De Staten eenig pretend tefïament 't feïbe en Die Hontrcpe ban
raïen en auDceftrijg?
bp bunebenaï?öan bpILe* ^oft-b^ieflauD/ De£<6?abcn familie benomen/ en Den
nu
nö/
al?
banOojï tyiefïa
gaten met tooo?bcn ïjaöDen uutgcD^uht / toaer uut ooit <6?abe ban #lDenburg gegeben/ en befïaen bem te
leberen / toellie «iMDcnburgee <6^abe De poffefflc Daer
b?cDer erpofitie Defer faften te bereptcben toa?.
t
JBat belang Den 2BoDe/ Die gefept toerDe bn Den ban genomen baDDe / aï£ men fepDe / toaer Doo] OBjaef
(Foi.ij; ^jince ban ^acma gefonDen enDaer te 51)11/ op Dat <ïrDfart aï^ nacfïe erfgenacm Der feïber pïaetfe/ bbo?*
ïju Ijem eenigï) getaï Itrijg^bolh öenmeïijit fouDe bn genomen IjaDDe tcgene; Diebau^lDenburg te reebten/
brengen/ anttooo^De De (0?abe Dat öi1 niet goeDer 't toelïi bp aebt bem niet quaïijïi afgenomen mag toer*
tonfcientieafTirmeerDeenbepügïijnen berMaerDe/ Dat ben/ bat bptot Dien ennDe'tïeenberfocbt en begeert
ÖP nanaïfuïnen boDcniettoifïe / öatïjpbien oohnont baDDe / Dat bp baerom be ïioning ban ^pangien meer
al^ be HBajcfïcpt ban Cngelanb en Staten bec M&
noptïj
öaDbe/igtoa^
gefïen
. abbeöorenfpjeften/ enoba'fuïfe öerïanben foube genepgt3ijn/ aï^be quaettoiïlige ge*
ontoaeracijt
fïropt en uptgegeben babben / en babbe geen funDa
«Öeïijnöpban meer anbere fanen meDeberMaerbe/
en namentujnen ook ban be p^opoofien Die 55octouj ment / en bet toaö uenlnit en openbaer Dat fijn èena.ïUuïïcr eertijb^ Caneelaer / onDer ben b^onh moiljt
öe met fo lange beftoaerïijlie jaren C»o:loge en be*
gefpjohen ïjeuben / en toaren geenftn^ toacacïjtig en roate/ De 23aïlingen Der Beberïanben upt genaDige
macr pöele tooojöcn / bupten toeeteban^ijn^enabe/ ecberminge benïupDen Cbjifïeïtjlie berberge berïcent
't toetit baerom Uoo? geen toaraeïnigc faut toare te arl) baDDe/ en aï£ nocb berïeenbe/ tuffcbentoijlen fïonb
tenomöie geloof toe te fïeïïen/ en öatkfuïnepbelege^ nierïieïijli te eonfibereren/ bat ben eeb baermeöefljn
ructjten 5ijn «6enaöc bp geene ïjecrïijbe mannen ban OBenabe ben licpfemjlie onöertoojpen toa,é / aï^ me*
toat pïaetfe en toeerDigïjept / bpfonDer partpe onge^ be tegen De b?ecmöclingcn ofte bupten Honingen en
^iiicen bem beboo?ïnlienteb?agen/ bcmbeboo^öete
ïjoo?t / ï)em niet mochten feïjaDeïgh 3ijn.
#P fept oor Darter geen menfeï) / een b|cDc ïief^ebber ontfcbulDigen.
SijnDe/ sijne (öenabe foube mogen toefcö?ijben / bat
3l)at aenginïi Dat bp bet <6uïben-bïie^ ban ben ïlo*
|)P geen macljt foube ïjebben/ bp Defe arme en feïteicue^ ning ban ^pangien babbe; ontfangen/ (fepDe bp)
iijlte tijDen en Defer faïten ongerecïjtigöept / booj De falie toa^bal^enbecciert enbpoproerige/ en quaeDtoilïige
ban 5ijne onDerDanen fo?ge te D?agen / geïijït anbere menfeben / om fïjn 45enaDe te beftoaren / uprgefïropt :
pjuiecn in beurïupben lanDen onttoijfeïijHgetooonln^ macr genomen/ fonDer 't feïbe te beïtennen bet toaer
feeii3nntebocm
fo/ bat fïjn<0enabe tot i^it o?b?c en bignitept gep?o(Centoa^ boo?toaer ooft niet te gelobennocötenie* mobeert toare getoeefï/ toaerom foube fïjn (6enaDe/
mantlionDet betonen bat 3ijn <&enabebefcï)epen 5ijn? meer afê anbere ^jincen enÖijn^(6?aben/ bie toaer*
per onberbanen tot anberen epnDefouDebebbmtoillcn bigbent eer tot febanbe aï^ tot eere gereïient toerben/
beïapen/ gchjlicrtog^ upt pDeïenroemengerueötcge^ en baerom al£ een oneerlijn man gereputeert toer^
fept toojt / bat fuïr 3ön «öenabe meeninge foube sijn ge= beni
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Sfiengaende ban de öeligie/ Ijctft oe<$;?abe fó mu
Ienautmoo?bai/ dat ïju ban geene andece teligie pio
ftffit mag Doende / Dan ban De confeffïe ban %u$bwq/
Die ban Den üicyfee ïiareï De bnföc geïuftfaliga me
motie in Den jace 1530. in De bagabainge dejéöijftg
tot lintburg (daa ban Den naem ma,3 genomen )
mag toegelaten en geapp?obeat / en geen andae te
Bennen/ mcïfte fojmuïebanteligie/ fijne troadae
en beenden geïucftigec memorie / en ïebende fjadden
geocffent / en gcfïotfjcn snnbe tjadben nagelaten nact;
lieden ecfijenamen / en fijn «Benade met ïject en fin aïg
een Cïjjiffen menfeïje / en aï^ 't ïebende moo^d (tèodcg/
gelijftfomiig Dec J&opïjaen en 3tpofïeïen mag tjou*
Dende / fo Dat l)p Die met goeDet tonfeientie nu niet
betbriffelen/ noeïj eenige anDece Religie in fijne landen
en jurisdictie niet üonbe gebjoctjt toerden / en noeïjtang
IjaOde fijn (tëenade in fijne &tad <!Êmden De gecefo^
meeedeftafte/ fobe&egaetDienoemDe/ toegelaten/
en fijne «tëenaDcDtoongniemanD tot anDere teïigieom
Die met eenige onbeïjoo^ïijfte pectucbatie te bcrandc
ten / geïijft Daet ban ftlaalijften mag bftjftenDe.
5tJ©eütaïfo5ijnbe/ en eenen pegelijft ftïaaïijft bu>
feende/ Ijadde fijn genade ban De ^oïlandecg / Ee*
iandag en piefen/ betee baïjoopt/ aï£ ooft anda
offitieDaabanbectoacïjt/ Detoeïfteïjp/ indeïjQogfïe
en Ijettigfïe ban Dit lange nabuucg oorloge / in nare
afflictien/ niet aïleenhjften ïjecbecgeljeeftbecleent/
endieontfangen in ttoutoe befenecminge / maer ooft
befeïbecaïjten/ ja meaDet immunitepten engemac*
Iten aïg fijne epgene bo&ecg en onderdanen / genadelijn
geïjandelt en Deeïacïjtig gemaeftt Ijadde/ ja felfë den
t|atogban$Iïbaen Oen &paenfen leger Ijebbeneben
gtote neecfïag fijne $?obmtien aengedaen / en fjem
en de fijne befttept in 't geljeeïc ïiepfacijft / aïg ont*
fangtc ban deg lüoningg rebellen/ en ïjan gediffa*
meert booj de oproeriger befeïjecmee en boo?fïanöec
en dat noeïjtang ïaet fijne genade te defer tijd baren.
Jtëaaom aïfofnn «éenadebp de infïeïïmge da nat*
tcaïitept fïandbafïeïijft pecfebacect / en ïjet €bict in 't
toabieden der bibjegcedintegceat/ öoetoeï dat <U0ict
bes fóepfecg fïatueat 't felbe fïtiuteïtjft te erecuteren/
en noeïjtang niet dan foeteïijft begeert te Ijandeïen/
oemijle fjn of de IBajefïcpt ban de fcomnginne ban <£n*
«eland bemint en in de ïjoogfle moade gerefpecteert
fjadde/ nocl) opt fijn ïeben gedacljt Ijadde fijn boo?
nemen/ ïjate en fin ban Bare Ifêajcfïept/ ïjace ge;
tonfêdaeade en onderdanen te fteaen en aftcecaen /
ooft de «Êngelfe&oopïupden daecmonendc en femde*
lende/ ban ïjaeclieden eafïe aenftomfie/ en Oefribc
altijd bpgefïaen fjadde met pabilegien enimmumtep*
Dana en
ten/ tegen 'tïjepïig förjft en andere Staten geöefcn^
njjd altijd facïjtmoebeïijft en goedertietlghen
Deect of befcöcrmt/ ooft De befcljermer gep?omobecrt/
enï)are(©bccfïe en aDminiflrateur in fpijt Der quaeD*
tnu%emenfcïjen geenig ongeïijft en ïjaö laten tneDec^
baten.
3Mfo oaD fijn <6enadc goeDectierip Dat Den ^eece
ïegaet Dec Jlfêajefïept ban €ngeïanD en Den <®?abe
banEnceffec ïjace Bèajeflept^ (öoubecneucin De£f^e^
DerianDen/ ban Defen ecnfïig cappojt Doen en aïïe^
eedp ejccufeece/ en Dat IjpDe fafteganfelpDicigere/
op Dat ÖP ban dusdanige baïfe fimulatien en ïjatige
fnfemen beeïofï toerde / en dat fijn *ïudie tot ecnen
eetlijften pepéen b?eöc pïaetfe mocljtljcbbcn/ en Dat

den aengeïjouden/ becïofl en ontfagen ujacen. «©efe
antiooo^t bia^ up jijn <6enade den 27 Mmt oude-fnjï
metepgenec Ijand ondecteftent.
Edsar
dus

manu propria.

j^a becfeïjepden ondeeïjandeïinge i£ epndclgften de
fafte deur den boo?fcïj?eben Hegaet Hèc. ï©iïïem^acle
becdjagen en de aengeïjoudenc fcljepen en hoopman*
feïjappe 3ijn ontfïagni gemorden/ onda* belofte ban
dat de <émdenaecé nocl) dicectelift nodj oudicecteïift /
den bpanden gene ftoom / bictuaïie / eettoace nocjj am^
munitie en fouden toeboeren / onda* toat pjetect of
deceïöafoude mogen toefen/ nocl) Ijiec te lande noeïj
na ^pangieu. ^oelj bïeben de fcljepen op de «Êemfe
leggen/ om torfidjt opalief te nemen/ enbjecdenalte-met eenige acngeïjaelt en ondecfocljt / bp fommigé
ban OetocïKe foute en obatcedinge bjecd bebonden/
die dan daec obec gefïcaft en gecojcigeat meeden.
©en i4^eb?nacp toaden binnen Epden ged^uftt/
feftece nicubje ftcijg^-o?donuauticn cncecljten gemaeftt
en geojdonneect op den lume ban den ïjoog-gebocen
^unce 0obbat(6?abeban3tpcefiec / (|c. ^aenceöee*
ceban^enbicïj/ <0ppec-jagec ban alle foceefïen / bofcöagicn/ jacljtenenpecften bande ïioninftïifte IBaj.
aendefa jijde bande ©jente / oppafïe ^taïmcefïa
ban ïjace doo?ïucötige jBajefïcit ban €ngeïand / öaed
ban denfecceten öade/ 0idbec ban bende dec €deïec
openen ban dai %avtia en &t. I^irfjieï / ^tabljou*
öaenCapitein<0enecaelbanïjace j^ajefieit^ ^Qcmee
enftcijg^boïfteinde ^edeclanden/ en <0oubecueucen
Capitein obec alle de Dccccnigdc ^edeclanden en Ijaeclieden bontgenoten en geaïlieade / en befiont defe t\p
donnantie in 6z articulen / om te mo?den ondecljoudeii
bp aïfuïftc al£ dienen fouden in ïjace |feajefïeit£ %tmte(
onder jijne Ccceïïentie in oeboo?fepde «Écdaïanden/
acljtec aai toa£ ged?uftt / de fo^me ban den eed / de mei*
fte aïïe ^fficicen / Capiteinen / Soldaten / en alle an*
dece pafonen in de feïbe ^emee dienende fouden moeten c^-h)
ondeeïjouden.
^ rt
©en Hlmbaffadeuc ban de ïtoninginneban €ngè* a«Saf'
land ©abidfon du^ lange in ïfoïïand gemeefï snnde / en faöeuc
debebefïingebandeaccoo?denontfangenïjebbende/ en ©awö'
mcfende ban De Staten gcuaaeï eaftjftenbefcïjonften / J?"fttoer'
té den 1 + Jfebmacp boo?f"5. tuedecom na ingeland ge* upc m>
ceift / om aen de fóoningmnc ban al^ cappo?t te doen / ja"b ^e*
a$
Ijp 3ün drcappojt
gedacu fjadde/
en de Honinginne
„aJrm
becfïout/
grote autoriteit
die de &tatai
ban ^eder- <enac*
land den <è?abe ban 3lpceflec Ijadde gegeben / boben lanö*
de lafitendiebeften
^ bangenomen
öace Biajetfeit
Ijadde dat
/ öeeft
't felbe
niet
/ uit oojfafte
fp felffpniet
afc
Ie en de ^oubaeiniteit / maec ooft de eeumige protectie
dec Bedalanden Ijadde gemeigect aen te nemen / mee*
naidcmcn Ijaec daa dooi daa inbadec foeïjt tetceft*
hen / danljaec boomemenban eafleaengemeeft toa^.
ïl&tecom fp tafïont tn Rolland af-fond Ijacen ondec- « *.
nameeïinft ^>ic Gfym# f eaneadge / öiddec en öaed^- g-JJ1
Ijeec/ metbucben ban dai 1? jfcbjuacu fïilo "&ugïico ne »an
(Dat i^ Den 2 gJF^uiacp na Den nieumenfïiji / in meïften fw°
bjiebefpbetfilaecbebeefïaenteïjebbai Datfp-ïieDenden &*t&it
(èjabe ban Hpceffec ïjet:abfolupt goubanement dec mp*
beceatigdc ^edecïandai öadden gedefeceea / en dat ÖP m*$£'
fuïït^ Ijadde aaigenomen / 't meïft ïjaa feec b^eemt ^JDgJ
docljte / anigefien f|i te bocen / Die aenbieDingeen p?e* Staten
fentaciefyaet gedaen/ tjaddegaefufartaiontfeit/ endene*
wam ai bafjd nu te belafïen/ met 'tgaie fp Jjyjf*
n Öarai
/ 'ttoeïft
Staten ftrijg^iu^be
peeren ïjebben/
Ijetongelp'
felbec gemeigect öaddc teaenbaaden/ docïjtöaec gco^?ei,e„
gebetect/ de
en landedergedaen
te toater
!icm
hoopmanfcljap de^if.öijft^ enfijndec<6enadeonöec^ te ftleinigljeid en een injucie / geïijlt of fp felbe niet mifl toefenue
oanen b?i» gelaten toecden / en aïïe£ in eenen goeden en te ondecfcïjeidai / matljaec dienf^ïijft Voa^ te aenbaa* Ja" De
tweeenigde b?cde en ftact mocljt bigben.
den of af te flaen / en Defe acnbaaOinge ma^ ooft fïcij* lWmt*
denoe
tegen de Declaratie Die fpljiecabain önihljabbe tent uctt
€n dit toaé 't gene ^ijne OBenade dec ïtoniuginnc en
(jaren «6oubècneiu^ ILegact / tot defêc tijd ïjeeft ge uitgegebcn / maec in fp p?otefleecde / de fcuïpe bande ^ften,
tnepnt teanttooojden/ geenfin^ ttoijfeiende of den Handen niet aen te gaai met anda boomemen/ Dan Je^c
^eece Slegaet öadde bolnomenïafï/ ai ma^gefonden aueen om ïjace goede gebucen te affifiecen / fanda l^aec awton*
om tot Degeperturbcerde en bertoeroe faften/ gefbndc eaiigfin^ te miïïen moeneu madefcuti xainitat of pjo*
temedien teappliceren/ op dat 3tjne <èenade fcljepen tertiedafeïbaiauDen. ©aecnubpoet acte eeueupe*
Dec ondecdauen en ïjaec ftoopmanfeïjappen / Die uu getijften oo?falte baade gegeben ban co itcacic te geboe*
'tïjaerlicdee Ijoogfien Ucröïiete in 't ïleifeccijft en 3ijne imi of ten minftai/ öefulfte/ tneDJbjpïjeiD nemen
genade cibiere de €emfe niet gebjeïd en toapenen toer
om de actiën ban $jinceu naïjaec £«ct )unftai te arfxx*
ceven
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feer ge*
menen oo jbecien/ aïfo bat bate eere in oefeniïari
nge
tbcrï
ngeto
meeni
ïjare
om
mtercfï bleef: toaec
tjer^
en
ren
ceboce
te
/
bucen
pjoce
ban hare oprechte
ceert/
gebefe
e
4B?ab
toepen be boo:f5. autoritept ben
en ben felben te gebieben geene anbere aütocitept te
nrfoupften/ ban in 't onberlmge contract begrepen
toare/ 'ttoeïh / fan fo berbe &ettoeïonbfrïjoubentoer*
be / en ttonffeïbe fn niet of ïjet foube ftreeïten tot befc
nomen boojbeeï ban 't gemeen befle : beraïarenbe bat
ïbigïjept ober
bit niet gefcïjicöe/ bpgebjen ban fojgbu
e ban ïjare
regarb
ten
ber ïanben bjeïbacrt / maec afleen
ene en om ben monbte floppen ban öacenuacttoilU
fp bojber te feg^
ne en buanben/ be refïe ban 't gene
gen habbe op Wc materie / ïjabbe fp beïafï ben fyenger
ban befen ïjcnïurJben te geben / ttk fouben fp geïobe toe*
fretten aï^ïjaer feïbe. .
®e töaeDj^cer üenneabge in ^oïïanb genomen 5nn*
be/ ïjeeft ïjare ^ajeflept^ b?ief obergelebert en bo^
Sint*
tooot'ör betó bp monöe berïjaeït 't gene ïjare Ifêajeflept ïjem op
ban tic itefe faüe belafï ïjabbe 5 be Staten ïjebben bit fcïjïijben
«ètaten feer bieemt genomen / fo fp gemeent ïjabben bat be ito*
rnel aen ningiïinc bit foube aengenaem getoeefï sijn / maer mor*
ör Uto> ueuDe toacr ïjet ïjare jitèajefïept op nam / fo ïjebben fp
ningfn» ïjare jltèajcfïept ben 25 Jfêartp baer op gefeïjjeben om
ne.
in 't
<tf. meeni
ïjaerbefere
te geben/
ïjaec conten
ven nge
ban ïjet
fï metimt ïjet
toa£ getoee
niettement
minfïe
OBoubernement generaeï ober bebereenigbe $eberïam
ben/ aen be «Bjabe ban Slpcefïer/ ïjare jBajefïept^
<Douberneur en «Tapitepn oBenrcaeï / ober ïjare Mm*
fient^ fecour^/ïjare jtëajefïept pet berber te berbinben of
befafren/ ban be contracten mebe bjacïjten/ maec bat be
fafteen fïaet ban ben ïanbe noteïnuen requireerbe au^
toritept/ biefebert ïjet obeclnben ban ben$nnceban
araiigien £>. %. gcbacïjten feer becbaflen toag / en bat
ïjaer boeïjte beter te toefen eeneban ttoee4Bouberneur£
generaefë te ïjebben: en ten regarbe ban ïjare ifl&aje
fiept / ïjabben fp goet gebonben lieber eenen ïjaer iifóaje;
jïept fubject stjnbe baer toe tebecïuefen ban eenen anberen / en ïjabben geene anbere autoritept aen fijne <&p
ceïï. gegeben/ban aïïeen fobanige autoritept üie be boo^
gaenbetöoubecneurg generaeïg booj Xjtm geïjab ïjeb^
ben : ïjet tooo?b abfoïupt / toag baer alïeen ingefïeït om
te bifïingueren ban anbere/ bie aïïeenïnït p^obifioneel
toaren en gebonben aen infreuctien/ en om meerbec outfag te ïjebben tot onberïjoubinge ban fórijgg-bifcipïine/
bójberinge banbecontributien en te beter fijnen laf! te
mogen erecuteren / maer geenf iu£ om fijne «tfreeïfentie
eenige fouberepnitept te geben / en om anbere rebenen
meer / en bpfonber ombeberfïagcne ïjerten be^bollig
te berquicuen / en toa£ ben felben ïafï en commiffie
ooit toebecrocpeïijn : ban om befeïbe nu te toeberroepen
foube een grote confufïe intyengen/ïjare Böajefïept ber^
feha-enbe baer 00 toeïgeïet te ïjebben/ batïjet in genen
beeïe be contracten contrarieerbe / uïijbenbe be geïjeeïe
n aen be Staten ba* feïber/
pt berent
3lanbe
fouber
of abmmiflcatie ber feïber aen
(èoubernem
en öet epnite
ben <6?abe / boïgenbe be commiffie ban beboo&aenbe
in't
geïegeen ban
meer birecti
nben ennu toijfe
benllatept
cueur^/en
(Soube
be autori
ban toa^ö
inaintencren
bcn«52abe ban ^Lpcefler/ban aen een groot $irijg£ï)epe/
aïfo ïjare Ifêajefïept b?eber betflaen foube / upt tjet rap^
pon ban ben ï>eer e ban JPcncabge garen Eegaet Hit fp
banaïïe^ ïjabben boen inftrueren/ en berïjoopten bat
ïjare Mau baer mebe foube ïjebben een goet genoegen.
.met befc anttooo?be i^ be^eere 3tegaet toeberoin
na€ngeïanbbertrocnen/ en fijn rapport aen beIBa
jefiept be tioumginnc gebaen [jebbenbe/ i^ fp toeï te
biebcn getoeefï/ te berfïaen bat ïjet aïïe^ om betere
toiïïe en upt ïjoogbjingenbe noob gebaen toag / en toa^
baecoinooh baer in te beter te bjeben/ bat be peeren
^tatcn generaeï baer in ïjare fauten behenbe/ batfp
fulu^jjabben beïjoren ïjare IBajefïept te boren geab
berteert te ïjebben/ op öat'et met ïjare «enniflé en ab;
bD^ ïjabbe mogen gefctjieöen.
©e
öecïjt boo? ïjet bertreh banben^mbafTabeuc^a*
tt' bib^n ïjeeft be <£?abe ban atpeeflee boo^ ben fceur;
nS* bo^€ruve^/getoefene^ert^-25ifrcDop banïleuïen/
toöög m 4fê^ fcautoeig 2öup$/ öaebban Staten neffeti^.

fijn <tBrceïïentie ban toegen be p-wbintiebahatreeïjt/ <?•«•
ben ^eere <6?abe ban ^ofjcnlo boen aenbieben ïjetl^JJ*
Huitenantfcïjap <0enerael ober aïle ben fccijgg-befc Jet
5 $ *.
he in aïien hm geunieerbe ^obintien / ban toat natie stuitü
hit moeïjten 3ijn : ban be #eer <$jabe ban üoïjenlo ?»"•
peeft ïjet feer beïeefbeïp afgeflagen / en fijn €reeïlentie JKL,
feer ïjoogïijft oan be aengebobene eere bebannt/ hem <*« ï
ercufecenbe bat ïjpflcïj felben nictbeguaemenbonbom Lc $*
fobanigen ftoaren ïafi te aenbaerben/ baer hu boojKS?'
foube moeten beranttooojben. ^ocïj feïjeen bit meer *m(
fijn inficïjt te toefen / bat
in fuïnec qualite onbec een 'l *«»
particulier 45?abe ficïj niet ïjp
mbt aïfo berbinben in eenen fcf'
nieutoen bienff / maer fo ïjare IBajeffept be ^oube^
repnitept ber ïanben ïjabbeaengenomen/ en fijne <£&
ceUentie aï^ aBouberueur baer in ïjabbe geffeït / bat
fuïft^ ban een anber falie toare / maer nu toaren be JHee*
ren Staten ban ^oïïanb fijne meefter£ en befóïtheeren/
bie ïjem bp foïemneïe acte in ïjet ïuitenantfeïjap gene^
raeï bani^oïïanb en Eeïanb ïjabben gecontinueert en
bebefügt.
<6?abe JBiïïem Utobetoijft ban ^affau / ïjebbenbe
bebonben be grote feïjaoe oiebe èoaenfe en jiüaïcon^
tenfe foïbaten in ben ïefïen oberbaï ui B?ieflanb gebaen
ïjabben/ en acljtenbe batbpaïbien men be &tab ban
doeningen itonbe macïjtig toerben/ 'tfeïbe eengrot
te b?pïjept niet aïïeen boo| %ieglanb/ maer mebe
booj be^mte/ (Ctoente/ #berpffeï/ en ïjet<6?aef=
fcljapban ^utpïjen foube bcroojfauen / ïjeeft tot ber*
feïjepben tijben bp ficïj felfê oberpepnfl/ ïjoc en booi
toat manieren men meefier ban be feïbe &tab foube
mogen toerben / en ïjoetoeï ïju berfcöepben aenfïagen
baer op geïjab ïjeeft / ïjebben befeïbe nocïjtan£ niet \mb
ïenfucceberen totgoeben effecte/ een^beeï^boo? bien
Ijp niet booifien toa^ ban genoegfaem iürijgjboïn / om
fo ftoaren falie te nonnen uptboeren/ enbatljembo?*
ber^bemibbeïenbaer boboer toe bienenbeenban nobe
coefenbe ontb^ahen : maer aïfo ben <6^abe ban &p*
cefler nu öet OBoubernement generaeï ïjabbe aenge^
nomen/ en batïjp ben feïbenooh eeb gebaen ïjabbe/
fo ïjeeft ïjp raebfaem gebonben be naboïgenbe infiruc*
tie aen ben 4B?abeban 3tpcef!ec te fenben boo? fehere
gebeputeerbe ban be <ammeïanben / namentïijhen
foïjan öengo:^ te ïfeïim/ en ^octoi ^ieronimu^
©errutiu^ / inïjoubenoe eenige inibbeïen om be boojf5.
jètab tot reben te mogen b?engen / ten epnbe ÖP be
feïbe inibbeïen foube mogen in bebenhen nemen en
obertoegen met Hit ban beöabe ban Staten/ om be
feïbe in 't toerft gefïeït te toojben / foo 't befeïbe fo goet
bonben/ be infïructie toag in l^rancop^/ enobecge^
fetsijnbe in be^ebecïanbfetaïe/ toa^ inïjoubcnbea^
boïgt:
jj^ hetovergaen
Adien het de geheele wereld kenlijkis, dat door
der Stad Groeningen, alle de omleggende Provinciën > gelijk mede de voorfz. Omlanden , Weft-vrieüand , Drente , Twente, Overyfel , het
Graeffchap Zutphen, &c . gevallen zijn in defe oorloge
en tegenwoordige elende, en by gevolge, dat om de
voorfz.
quartieren
te herftellen
in hare is,vorige
ftand enrufte,
daergeen
anderen middel
dan omwelde

«B#
fftwrte
tas De
"£>{£
^a\x
©illew
JjJ1"
jjjm

Stad Groeningen te brengen tot reden en gehoorfaemheyt.onderlaten
Om welke oorfake fijne Genade, niet hadde willen
fijn Excell. onderdaniglijken te doen
vertonen de befte en bequame middelen en wegen, om
tot den gewenfehten eynde te geraken.

jflaffto 1
J« ^e0
ftm%9*
ceftec
tSfTam
£f"'b«*
«Bjoe*
nfnge»
JJ'JJ
tytn»
8«n-

ofwel ongetwijffelt den kortften en naeften middelEnfoude
weien de voorlz. Steden te befetten met
eenen Leger, macht ig om den vyand't hoofetebicden in die quartieren: dan alfo het bedenkelijk is dat
fijn Excellentie niec oorbaerlijk fal vinden fijne
macht te fcheyden , maer de felve by den anderen
fal willen houden om den voornaemften vyand te
ontmoeten : Sijne Genade heeft wel willen denken
op eenige andere middelen om tot den voorfchreven
eynde te geraken , en genen naderen konnende vinden na den eerften voorfchreven , dan om die van
de voorfz. Stad alle vivres en allen anderen toevoor
Ea
af te inijden
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En aengefien den voorfz. tacvoér ten deele gefchied weg van de Drent te verftoren en infefteren "t fo <Jat
van die van de Stad Emden , door de fluyfe van Delfr hy goede hoope heeft dat door de voorfz. middelen
zrel eri andere plaecfen van de zijde van de Eemfe , die van de Stad Groeningen met hare aenhangers in
en te lande door den raarafch van de Bourtaigne > ten korten gedwongen fullen werden hem over t e ge ven ,
het goede land van de Omhuldeele van de Oofterfe quartieren en Steden , als Weft- endatconfequentelijk
den
voorfz.
nu
fo
deerlijk
benaut van de voorfz. Stad
phalen , Bremen , Oldenburg en door Coeverden , van Groeningen en andere quartieren en omleggende
mitsgaders de Drente, fo dunkt fijn Genade voor al- Provintien, eenmael lullen verloft worden van de
len faken nodig te wefen> henlieden defen weg en
handen des vyands , en geftelt in vrede en rufte. Gedoorgang af te fnijden .
daen tot Leeuwerden den 18 February 1586. oudekonnen
foudc
er
gevoeglijk
Sülks niet beter noch
ftijl , en was ondertekent ,
de
van
Rivieren
de
van
fluyten
't
mits
dan
,
gefchieden
GUILLAUME
LOUYS
Eemfe en Wefer.
Want door dien middel die van de Stad Emden , en
Conté de NajJ'au.
andere quartieren voorfz. felfs geen vryen toevoer
hebbende, fullen anderen geenfins konnen met dey- T\ <£ <6?abe ban Hpcefïer ïjeeft ban befe fafte fon*
len.
**r berïing gecoinmuniceat met ben ^eere Mt. fflib
Inder voegen dat daer door niet alleen die van Groe- ïem2$arDefiu£ die Defe fafte feerD?eef/ en feec aenïjlelt
die van Zutphen, Steenwijk, Nim- Dat men De Hnocfte jbuDe befcïjanfen / al eer <0?aef
:
ningen maerook
megen , felfs den voornaemften leger des vyands in <£Dfart/ of ©erDugo Die Daer op feertoa£b?ingenbe/
den lande van Braband en Vlaenderen , fullen gebracht ïjen p?ebenieerben / toant öe gemeene fake daer aen
werden tot eenen uyterften nood van allen behoeften , feer ïjooglijft toa£ gelegen / en alle biïap feer pecicuïeug/
binnen den tijd van vijf of fes maenden , en fullen Doch, i$ De talie in naba bebenftinge genomen.
#en 2o$eb?uatu 3ijnboo|fïojm en tempeefïbéeïe <£etë*
veld te verdoor
laten. hongersnood gedwongen werden 't
fcïjupten en fcïjepen becöjonUcn ïn ïjet &aofttcqim* Peeft'
Maer indien fijn Excellentie voor tegenwoordig tier / en i$ ook een fcïjupte gebïcben met etlijfte perfo*
nen tuffcïjen Hepben en Hmftabam.
niet goet vond de voorfz. rivieren te fluyten om de
omtrent befen felben tijD (alfo be^tab<ïB?abe met
confequentie en andere fwarigheden hem bewegende ,
bijf
fójten om Die te benautoen toag gebïocqueect) ïjeb* ®ma»
voorfz.
de
achten
fo foude fijne Genade alsdan beter
wegen te beletten met eenige fterkten.
oen eenige luitenanten en eenig ban 't guacnifoen t>Cri~to
Tot welken eynde, na fijn bedunken, fouden be- leggende binnen De 43?abe/ Doo? fante ban oetaïtnge bestal»
quaem wefen , eerftelijk fekeren hoopaerde leggende enarmoeDe/ co^refponbentiegeöoubenmetbenbpan* !jKL£e
voor 't fort van Delfziel, op de kant van de Eems, Den / om Die ober te ïeberen / maer 't feïbe ontbeftt tnlctim
Hertog 3tjnbe/ jfjn Defeïbe gebangen en eenige ban gejufte Befitafr.1
daer voortijden gelegen heeft, 't fort van den
van Geldre, en door welke plaetfe mede den vyand ceert: DebnanD b?epgbe ooft nocb, een25oïtoecft Daer 2*52?
boo? te maften en ïjet gefcluit Daer boo? te brengen / §eScniö
in'tjaer 1580. die van Delfziel gedwongen heeft hen
over te geven. Ten tweeden de fluys van Billinge- omDieonber fïjnmacïjt te brengen/ baer tegen geeft fpgti bc
woldeby Duvenbroekby ofvaftaen de weg van Bour- De <£?abe ban ïloïjenlo Den 9 %p$ ïjiec na mibbel ge* f "^L,
taigne. Ten derden het Cafteel Coeverden nu by den bonDen/ om De &tab een^beeïg te bictuaïieren met SI»
vyand gepoffideert.
eenige ftïepne fcïjepen en fcïjupten / ober 't berb?onften
Door welke plactfen verhindert fal werden en die 3ianb Doo? ïjet boo^fïeften ber bijften /bp Den <J5?abe ban
. ,
van Groeningen afgefneden , fo de aenvoeringe van Üoïjenïo Doen Doen.
happen
van buyten , als mede haren
de Koopmanfc
^e Staten kregen ooft abbertentte bat'er 4000 nteu^ fSJJ*
-geheelen handel en trafijque van haer goederen en do- toe 3Jtaïiacnfc foldaten afguamen tot ïjuïjpe ban Den Hen tn
meftique vruchten, te weten: boter, kafe, paerden ^ince ban ^atma/ Daec ban öet DeeDepact bn na J^eber*
en oflen, niet alleen te lichter en fekerlijker, maer
tuffcïjen teegen fbotf/ fo men na becfïaen iyttftl en \™tf'
ook met minder koften alsmen voor defen heeft ge- Dat'ec ooft boïft tn ^upt^ïanD boo? Den Honing ban '
daen met oorlogfchepen , gemerkt defelve fcbepen ^pangien aengenomen toetDe.
3&m 9 Matti 3jrjn Den obecfïen Haatten ^cïjenft ©e
(boven defeylen en oogluy kingen menigmael begaen)
des winters altijd gedwongen werden , gedurende den en Reuman €ïoet c^ouberneuc ban ^up^/ met bijf &ta&
vorft, de Riviere te verlaten, en alfo den vyand toe ÖonDeit ifluptec^ en fc^ijonbect ©oetftnecljteu tegen V&A
te laten den openen weg en vryheyd den.tijd van eeni- Denabonö uptSup^ gettocften en ober Denöïjijn en SJ
Dcbjugïj tot Wtwicfyl en boo?t^fïcaft^ na De ^taD boo?
ge maenden.
En om 'c voorfz. te lichtelijker en fekerderuytte J©eclein ï©eftpljalen/ aïïe^ Dooj aenfïifting en aen* fjg
Voeren, en met min perijkel als gefchieden konde, toijftng ban ^betaect föeft / Die binnen Dec felbec ^taD S5SS
eerftelijk om de forten by Delfziel en Billingewolde eenj^otat^toa^getoceft/ en Doo? ^cnfïban^epe* men.
fonder belet te maken , foude fijne Genade van fijne ren Cljeiicfucfi en €ert^biffeïjop ban Heulen uptDec
Excellentie verfoeken affiftentie van aoo pioniers en ^taD gebannen / fp ouamen De^ mojgen^ te bier uren
na bp De ^taD / fiaften een öup^ bupten bp De IBeulen
vijf of 600 foldaten.
niet berre ban De £>taD aen b?anD/ Daer op terfïonD
HolDewelke gefcheept fouden worden ergens in
land onder 't dekfel van de felve te fenden na 't fort van in Der^taD ooft een ljup£ in bjanDe toerDe gefïeften/
Oterdom, als of't felve by de Staten van Vriefland Detoijïe nu De bo?ger^ na Den b?anD liepen/ fo qua^
geftelt ware in handen van fijne Excellentie, op dat men&cïjenftenCïoet ter geDefïineerbe plaetfen aen De
onder alfulken pretext de voorfz. plaetfen onvoorfiens ^tab / toat berre ban öet Hafïeel gelegen / en beftïom^
mochten ingenomen worden , al eer den vyand daer men be ^tab Daer fp ïicljteïpen in ouamen / fp ftae*
van foude konnen werden veradverteert.
gen een poo?t open / Daer Doo? De Öupter^ binnen qua*
En tot meerder fekerheyt foude fijn Genade goet men/ en oberbieïen De bo?geren/ Dieïjiernietopber^
vinden , dat terwijlen de voorlz. forten fullen ge- Dacöt toaren ban acïjteren / en toerDen alfo De J>taö
maekt worden en tot defenfie gebracht , fijne Excell. macïjtig/ Defe^tab tyzft een tameltjft fïerft Hafïeeï/
na de frontieren van de Drente en Twente dede mar- Daer öc53o.jger^ na toe liepen om fjen Daer op te fal
cheren eenen goeden hoop fo ruyters als knechten, beren; Dan alfo Den Caflelepn ban ïjet Cafïeeï/ ge^
om alfo den vyand befich te houden , tot dat het werk naemt^oïjan ï^erminfeibupfen een 3©efïpl)aeï£ €Del^
volbracht ware.
man / b?ee^De Dat ^cljenft met fijn ftrijg^lupDen Daer
Welke foldaten met eenen fouden mogen trachten , meDe mochten inb?ingen/ fo toojben fp alle uptgefïo*
t'overvallen ol anderfints te veroveren het Kafteel ten / uptgenomen <6eraert 25?anbi^ 25urgermeefler /
van Coeverden , hebbende infonderheyt by hen eeni- en ^ieDcrie b, 23eïiclj quamen noch, op 't flot : &cb,enft
DeDe Ij^t Hafïeeï opepfcljen / Dan Den obecfïen Daer op
ge ftucken gefchuts.
Nochtans of defen aenüag mifte , fijn Genade ïeggenbe gaf boo? anttooo^be geen anbec laf! te Ijcbben/
fal niet onderlaten ander middelen te vinden om den

Dan'tfelbe lurtcebetoarcn / 'ttoelft tun om fijn eer eeö
en
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eeb te bctracbten toiïöe acbtetboïgen. &cbenfe bede j mitteett getoojben in ben beginne ban ffêactio 1586. nrtert
neerfïigbept om ïjet ftafïeeï te benomen aïfo Dit omtotöottecbamtecepfen/foomijenibenreïtjenftaet Sg>
Jblot te fïjn
em feer tocïgriegcn pïaetfe toag/ ban be Hantbjofï teofferecen/aï^aenbe^eeienjaegeecbei^banöottec^ caecbati
bam fijne ontfïaginge te berfoenen / en naer eenige bet* ben tan»
(®?jj,e ban iBefïpïjaïen febiftte inber baefï eenige toageng met feïjepben
ercufatien / beeft bp ben feïben fïate aenbaert/ JfJ}«
bon*
/ met benomtrent
op 't &iot batfe
acïjteren
met
tuaifebic*
en p?obianbe
öert man /ban
en btbt
ïjem aenfeggen
toeï b?agen en bie ban Öotterbam namen fijnen b?oebet MtM&$ mim
ban (©Ibenbamcbeït toebcrom aen tot baren èaeb en
boi6 bec fjwton /mm fouoefe baefï ontfetten.
$enfionar# in fijne pïaetfe. 3£e Commijfïe ben boojft.
,,E^•
Jtëibbcïet tijb beeft be jBarfcïjaÏH of ïantbiofï met ^Hbboeaet
groter neerfïigbcnt uit be IBcfïpbaïife &tcben en 3bap boïgt: ban ^oïlanb gegeben / umïï inljoubenbe al£
pen/ toeï 4000 bojger£ en boeten opbebeenentcbeï*
bcgeb:acbt/ baerónber eenige ban %bt\ maten/ bitft
met bén Itantbjoflaenboetben om be&tab toebecom f\ E R idderfchap Edelen en gedeputeerden van de €tm
tebeïegcren: ^cbenft be&tab toeïbefetbebbenbe bieï
Steden, reprefenterende de Staten van Holland, en ™|We
ben 1 1 ïBartp upt ber &tab met fijn mecfïe tupterpe Weft-vriefl and doen te weten, alfo wy nodig bevon- SfJlL
en eenig boetboïft / en beïafï be fijne teefïont en boo? den hebben tot voorftand van de eere en autoriteit van £tatro
Staten, confervatie van de gerechtigheyt vanden IWtoi
Se? S roffqp bit ban ben Ubtl en töupteren te baïïcn/ be de
Lande
en goed beleyt desgemeene Lands faken, eenen ïï?
beft . toeïüc tcrfïont bc bïucïjt namen / en b?acbten Ijet boet*
bequamen
perfoon tot den ftaet en dien fte als Advo- g0öan
pfjaeife boïfccn boeten terfïont mebe op bebïucbt eum grote
boeren, onojbeninge/ baer &cbenft met be fijne fïebfoonber* caet van den Lande te ftelien en committeren. Sois't tom<W»
fetten / bat fp baer meer ban brjf bonbert boob fïoe* dat wy na voorgaende rapport , elks in den onfen daer i?'!?^
op genomen, en ernftig verfoek diesaengaende gedaen, afy j^
gen/
en
beeïe
bertoonben/
be
refï
ontquamen'tmet
inaenfieninge van de grote ervarentheyt , getrouwig- boeoet
be bïucïjt boetoeï baer noeïj beeïe berbjonuen.
3£e ^ert^biffrfjop ban ïleuïen bit innemen ban heyt, en fonderlinge dienilenvan Mr.JohanvanOl- ?aah'*
ïtëerïe berfïaen ïjebbenbe / ïjeeft terfïont aen <&ïaubiu£ denbarnevelt , endegoedeneerftigheytenaffediedie ^^
ban 2$arïaimont ïfeere ban l^auïtepcnne gefeïjifet/ om by hem vele jaren herwaerts in de gemeene faken 2.ijn b?ief« ïjem inber ïjaefïe bpfïanb te boen om JBerïe te recupe* bewefen. Den fel ven Mr. Johan van Oldenbarnevelt tonb.
een. ^auïtepenne berfupmbe fïcb niet / quam met bee* onthouden geftelt en gecommitteert hebben , onthouden ftellen en committeren by defen, als Advocaet van
Ie ^[taïiaenfe rupteten / betoeïne Camiïïo <£apifuccu£
en <tëafïo &pinoïa boerben/ en een regiment 3$ur* den Lande van Holland enWeft-vriefland voornoemt»
gonbife foïbaten/ bit be Ukarïtgrabe ban ©arrabon gevende den fel ven van Oldenbarnevelt by defen volkomen laft bevel en autoriteit desgemeene Lands faboerbe / bafï aen : be ^ertgbijTcjjóp boegöe baer mebe
ken
voornoemt
te hanthouden, vorderen,beleyden,en
een beeï $trijg£boïn bp / en bet ï©efïpbaïife ïtrijggboïu
toerbe bafï toeberom bergabert en bp ben anberen ge* d'eereen gerechtigheyt vanden voorfz,. landen te heltyacïjt / in meeninge sijnbe btn booifV ^cljenlt al*
pen voorftaen en conierveren, achtervolgende d'inbaer te belegeren enbefetten/ aïeer ï)P fïeb baer ber* ftructie hem tot dien eynde gegeven , daer na de voornoemde Advocaet hem fal hebben te reguleren , onder
fierhte en bafï maente/ of meet boïng tot fijner bul*
de
jaerlijkfe
gagien van twaelf hondert ponden van
penreeg/ ban ^cbenn fijne befpieber^ upt Ijebbenbe/
veertig groten , die hem jaerlijks in vier termijnen uyr>
bernam alïe^ mat'et om ginft/ en niet geraben bin* gerecht
fullen worden by onfen Ontfangergenerael in
öenbe ficö aïbaer te ïaten belegeren en befïupmi / aïfo
der
tijd
wefende, dewelke den voornoemde ontfanijpbaer nietfoube Rebben nonnen ontfettoetben/ be
mijïc bp boen geen meefler ban bet fóafïeeïftonbe toet* ger in Rekeninge gepafleert fal werden , mits overben f Tfceft bp boo? b^m genomen ficb uit tyt pergneï
brengende voor 't eerfte copie autentijk van defen , en
te rebben/ berbaïben bP ben 18 lièattp be ^tab ge* t'elken reyfe behoorlijk acquijt daer op dienende, waer
op den voornoemden van Oldenbarnevelt gehouden
floten Ijitlb en fo beftt bat'er niemanb in noebte upt fal zijn te doen den behoorlijken eed, in handen van
(•Foi.16) moebte / en be ^tab gepïonbert en afle ben roof op
^c&cnft magend geïaben b^bbenbe / $ ÏJP tegen ben abonb den voornoemde Staten , en ten eynde hy hem daer in
mach dragen en quijten als na behoren. Verfoeken de
iËSr*
omtrcnt
negen
uren/
met
aïïe
ben
bupt
baer
upt
ge*
Staten
voornoemt allen den gecnen daer aen den
enbèc» togen/ nemenbe bertig ban be pjincipaeïfïeberöaeb voornoemden
Advocaet hem tot dienfte van den lande
laetbat gebaufeeïijfe mebe / onber Dcbjeïue toaren Cafpar en fal hebben te addrelTeren,
laften en ordonneren voorts
toeDec ^ecarb €ïepnfo?gen geb^oeber^ en ben ®$ icaeï/ 23ur*
anderen dien 't behoort, den voornoemden van
germeefïee£ en anbere ban be boomaemfïe bcr ^tab / allen
Oldenbarnevelt in den ftaet en dienft als Advocaet van
en guamen aïfo fonber prnjlicï met aïïe ben bupt baer
ban binnen 25ecft/ baer fp ben bupt lieten en feïjiftte 't Land voornoemt te refpecteren , en alle vorderbetboïn toeberom na Buy? en elber£ in guamifoen/ nifTe, hulpe en byftand te willen doen en bewijfen ,
baer bpfe ban baen bergabert en ontboben babbe / ^ fonder eenig belet of wederftand ter contrarien. Gebenbe be boo?f5. ^tab negen of tien bagen in geïjab.
daen in den Hage onder 't fegel van den Staten voornoemt hier op gedrukt den 7 Marty , Anno 1586.
*ct)enït ^aer na i$ bp bp hm <6?abe ban 3lpcefïer gerepfï/
ondertekent, J. van Schagen, Mat bene s , Steynt Ry/m
SSec
Öem enmetbefebonnen
feer grootemetceremonie/
geflagen
aenagm ö*e
beeft/
een gouben èibba'
neten ban
tmee nier , Cromhout , en lager ftond. Ter ordonnnantien
van den Staten , by my ondertekent
ban öen bupfent gulben.
C. de Rechtere.
ban %*, *®P öeöben in boo?gaenbe boenen berbaeït boe bat
ceftec. Iföt.^antocï^2l5un^/ ?ibbocaet ban ben ïanbe ban
&ijne infïruetie baer toe bem betoog. Commiflie
^oïïanb bem babbe geërcufeert om langer betübbo*
eaetfcbap ban ben ïanbe ban 1$olïanb te bebienen. toa£ refererenbe 'toa? ban ben i öoub aï^ boïg t :
gn<
€>ok bat bp bem baer na ban megen be f>2obmtic ban
^treebt babbeaenïaten
geb?uphcn in ban
ben 3lare
r 5 8 5. /in en't
ïegaetfcbap
be Uonniginne
<&ngeïanb
in
'tboojgaenbe
berfebepben
perfonenbanboo?*
geflagen
bjaren boeït
/ om bat'er
toeberom
een ^tibboeaet
ben
ïanbe ban ïfoïlanb baer upt te berhiefen/ en aïfo ben
feïben fïaet nu ïange gebaceert babbe / en bat be gene
bit ben feïben fïaet bebient / ooft raeb i$ ban benöib*
berfebap en €bden / toefenbe t^tt milt ito ban be &ta*
ten/ fo bieïben befeïbe
bat'er toeberom een ge*
guaïificeert perfoon baerfeertoeaenberftoren
foube toerben/
^tS» epnbeïijn be fïemmen gcbaïïen jtjnbe op ben perfoon
SSSk
ban ^c- "i0^1
toan (©ïbenbarnebelt/öaeb
en fgecom*
enfio*
benban nari^bec^
tabbanïïo
ttecbam/ fo3bn eenige

F Nftruclie waer na den Heere Mr. Johan van Olden- h«« "«
A barnevelt als Advocaet van 't gemeen Land van «5^
Holland hem in fijnen dienft ial hebben te regule- goriait
Utactit
renban ©I»
In den eerften, ten eynde 't gemeen Land gefta- *$£?
dig van den Advocaet gedient mach worden. So fal gcm a^
hy egeene Officien benefFens het Advocaetfchap bin- abti»»
nen Staten.
of buyten mogen bedienen, fonder confent van £aft^>gi
den
Jjf
En om in alle faken fijnen dienft en advijs te mogen aano
gebruyken, fal hyhem in alle faken fo van den quar- j*1^
tieren, Steden, Dorpenen Collegien van Holland, f^wp
als ook van andere Provintien en Landen , fo vele rm
dat
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ten eynde de Staten daer uyt tsaren gelieven mogëri
lichten al fodanige die fy achten fullen , dat in desgemeene Lands archivis behoren nedergeleyt en bewaert
te worden.
Item fal d'Advocaet fecreet houden , en niemand
ter wereld reveleren , de opinien die by eenen yegelijk
70t
gegeven zijn , en ook de redenen daer toe geallegueert, midsgaders alle faken in de vergaderinge gehandelt, die bevolen fullen worden fecreet te hou»
den.
Sal mede gehouden wefen alle de commiifien en
reyfen, die hem by de Staten binnen de geünieerde
Landen te lafte geleyt fullen worden, naerftelijk en
En op dat de Staten t'allen tijden mogen werden on- getrouwelijk t'achtervolgen, en reyfende in commifder echt ,wat proceffen fy uytftaende hebben , fal iie, fal hy fijn laft by gefchnft nemen , getekent by
by gehouden wefen van de felve proceffen goet regi- eene vanden Edelen, en twee van de gedeputeerden
fter te houden , en alle drie maenden den Staten raport van den Steden , ondertekent by gebeur te.
Item fal gehouden wefen (des geinfinueert zijnde)
doen van den ftaet van de felve proceffen , en voorts
tot allen tijden als fulks nodig wefen fal.
te compareren in 't Collegie vanden Rade, Finantie
Sal gehouden wefen alle dagvaerden van den Staten en Admiraliteyt , fo verre die in faken van den Staten
precife waer te nemen > op den dag jegens welke de van Holland befoigneren , en 't gene by den felven
befchrijvinge is gedaen, en op de gewoonlijke uure hem, 't zy om den Staten te befchrijven op eenige
gedurende de dagvaert in de vergaderinge van de Sta- extraordinarife poincten, of om eenige ander depefchen tedoen , te lafte geieyt wordt naerftelijk te effeten compareren , ten ware hy door fiekte of andere
ctueren, enfal fijn ordinaris woonplaetfe houden in
notelij ke faken niet mochte compareren, op gelijke
den Hage.
peyne als jegens de Edelen en Steden by de ordonnanVoor welke dienften de voorfz Advocaet eenjaertie van de vergaderinge en befoingevan den Staten is
lijkspenfio
en of gagie genieten fal, uyt desgemeene
geordonneert en geobferveert fal werden.
, ter fomme van twaelf hondert ca*
inkomften
Lands
Item fal hy eenige van den Edelen in of naeft den
Hage refiderende , ten minden acht dagen voor dat rolus guldens , daer van t'elken vierendeel jaers een
den dagvaert is verfchreven, ingefchrifte doen leve- vierendeel fal worden betaelt.
En reyfende in eenige extraordinarife befoignen
ren de poincten daer op de dagvaert fal dienen , fo
verre den tijd fulks lijden mag , ten eynde de Edelen door lafte en commiffie van den Staten , fal boven
een dag voor de vergaderinge met den anderen daer op dien 's daegs hebben voor hem en fijnen dienaer binnen Holland drieguldens, en buyten Holland daegs
mogen delibereren.
vier guldens, ten ware de Staten goet vonden , dat
Als d'Edelen en Steden ftaetsgewijs lullen zijn ver- den Advocaet noch daer-en-boven een klerk foudo
gadert, fald'Advocaet op d'eerfte vergaderinge , fommierlijk verhalen de poin&en , daer op de dagvaert mede nemen en gebruyken , in welken gevalle hy
dient, en daer na de felve poincten ordentelijk vol- voor den felven eenen gulden daegs ter regarde van
fijnen koften meer fal genieten , en dat boven fchuyt
gende de befchrijvinge op leien.
En na het oplefen van elk poinct , fal hy den Edelen en wagen vracht.
En fal den voorfz. Advocaet den Staten eed doen
en Steden daer op haer advijs en opinie laten verhy hem na alle de voorfz. poincten fal reguleren ,
klaren, fonderyemand van den fel ven in 't geven van dat
en
voorts
al tot dienfte van den Lande van Holland
haer advijs en verklaren van hun opinie te interrumdoen
,
dat
een goed en getrou Advocaet fchuldigh is
peren, of fijnen advijs te verklaren, ten ware van
en behoort te doen , fonder eenige giften of gaven
hem by den Staten fulks worde verfochr.
Sal de opinien om vragen , en een yders opinie kleyn of groot, die na rechten verboden zijn, te
annoteren , en omgevraegt zijnde verklaren wat de ontfan gen , op pene van infamie en privatie van fijnen ftaet.
meeite ftemmen zijn of opinien, omdaer naderefoAldus gedaen enbefloten in volle vergaderinge van
lutiegemaekt te werden.
den Staten van Holland , in den Hage den 6 Marty,
Item in 't voordragen van de andere faken die in de
vergaderinge van den Staten gehandeltfullen worden , Anno 15 86. en beveiligt met den Zegele van den
fal hyhem na de voorfz.. Ordonnantie op de befoigne Staten hier op gedrukt.
van den Staten geroaekt , gehouden wefen te reguleren en op elke vergaderinge memorie leveren van de VT 3ftbat be Staten ban ^oïïanb öeri boojnoembe tfAte)
faken die in de voorgaende vergaderinge in advijs zijn ^ Mt^oljm ban<©lbenbamebelt/ becmaent en JWöf
rjcrfoclK Ijebben/ Dat hn bc bcbieninge ban öm ftaet |£
gehouden geweeft.
Item fal hy beforgen dat een pertinent regifterge- ban het Hobocaetfchap ban tien lande ban ïfoïïanb ban <wroaekt en gehouden word van alle de refolutien van de foube aennemen/ becnlactbe ïjn / teefïont na bat be **"&«Staten , midsgaders van de apoinctementen op de re- «Electie 00 fijnen petfoontoag gebaen/ inbebetgabe^ S*5,f
queften den Staten geprefen teert, met fommier ver- rinrjc ban be Staten/ en baee na boo; ïjenïiebee ge* nopent*
beputeetben/ beefeïjepben rebenen ban ercufe tot fijn* £g j™*
hael van 't verfoek by defelve requeften gedaen.
Sal gehouden wefen alle ordonnantien , aden , plac- bec ontïafïinge ban be uedienmge bec boojf3, fïaet/ 55n S
caten , confenten , en andere depefchen van impor- Wbbenbe en becfoefcenbe ben peeren Cbeïen en Me ym*
tantie felfs t'extenderen en doen regiftreren , en voor ben/ bat ïjare <fê. fouben beïieben be felbe ercufe afé ««•
't hooft van elke depefche het fommier inhouden van nocïjaentenemen/becuïacenbebataltoaftfo/ batljp |w
dien annoteren , midsgaders de prefenten ter dagvaert aïtijb^fonbeclinge affectie nabbcgclvibennochïiaobc/ igoiiani
om ben ïanbc ban ïf oïïaiib aïïe dienft hem mogelijn
geweeft zijnde.
En fal mede beforgen , dat ten langften binnen acht 3ijnbeteboen/ fjp nocï)tan£ becfïont ben 000^3. fïaet
tot oienfl en toeïbarm ban ben ïanbc / qualp te futfen
dagen na eiker dagvaert tot kofte van 't gemeen Land nonnen bebienen/ niet afleen öoo? fijne bifjpofïtie/
een y egel ijk van de Staten als Edelen en Steden gelever tworde copy e van alle de refolutien in de dagvaert maec oor ombeefchepben anbece rebenen bp bemoei
genomen, midsgaders van alleaóten van confenten , (jaeït/ en fonbetïing bat fjp ueftenbe be erperientie/
en eens des jaers copye van alle het gebefoigneerde pactpen en quaïitepten up ïjem niet te toefen/ bie een
van 't felve jaer van alle faken.
^bbocaet ban ben ïanbe beïjoojbetefjebuen/ 'ttoeïft
Sal eens des jaers den Staten overleveren inventaris lïP nabec piefentcccbc te openen en te bebucecen / fo
van alle boeken, ft uck en, chartren en pampieren 't ge- becce bel^cecen Staten tot bienepnbe eenige beïiefben
meen Land toebehorende , en onder hem beruftende, te beputeceu / bccfoeuenbe bat bé peeren € deïen en
dat Holland foude mogen roeren, neutrael en onpartijdigh houden , niemand ten dienfte ftaen , adv ijs , of
confultatie geven , of ook eenige penfioencn en gagien nemen.
Sal gehouden wefen na fijn uy terfte vermogen te beforgen dat de privilegiën, gerechtigheden, coftumen
en ufantien van Holland , midsgaders de behoorlijke
autoriteyt van den Staten in alles geconferveert en bewaert werde.
Item fal defelve naerftelijk en getrouwelijk alle proceffen die
, 't Land van Holland heeft , of namaels
gedurende fijnen dienfl krijgen fal , doen vorderen en
avanceren.
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Eenentwintigde Boek*
&tcDcn in Wc befgaöetinae (ban meeeDec geDeputeec*
Den ban ^teöen bcfïaenDe aï£ De boojgaenDe/ in De
toeïfte ooft ba eenige ^teDen anderen tot Den boo?f5.
Dicufl bocngèftagcn toaceu ) De baaifv fafte in uaDee
Deïteitte fouDen gcïiebeu te leggen/ én De boo??5crcufenteadmitteren/ of ten nunfïen eenige te Depu^
teren / om De b03?)5. redenen ban ejccnfe nader te
beclïacn/ tnaec op \u 'ttoectrcft ban Denuoa2?5.üan
lÖMDeitanebeït/ De Staten geecfaïueert en gcöeït*
ucceecc Öeï»&«ibc/ të Den teKöttoemden üan «©ÏDen»
feamebeït confoim De fcltie refoïutfe aengefept/ Dat
De €bctm en (tècDeputeecDcn Öan Den Steden/ a\$
notïj pecfïfleerDcn bn have booif aenDe cefoïutte / en
Dat ooft ïm Den &teÖeii/ Die in De boojgaende berga^
Deringe eeiiige anDere boojgcfïagcn ïjadöcn / en ban
geïijften bu Den Steden Dié in De fcïbc bergadcringe
geen gtDeputcccdeu ïjadöcn geïjad / eend*acïjtcïnft
De boo?f5.€fectic wetgebonden toa£/ en DatDe<ïÊöc^
ïen en %ieüm Dooz Deboojgaende Dienfïenbpïjcm in
De bergadeeinge en anDet£ Den lanDe betoefen j ban
$tjnenpecfoan !)aDDen contentement/ en DatDaetom
eenige boiöere ejecufen niet fouden tooien geaDmit*
teett. Jtëaet op Den boomoemDen ban <©ÏDenbar^
nebeït ïjeeft betftïaect / Dat ïjoetoeï ïjn ïjem niet ge;
uuaïificeeit/ noeïj gedifponeect bond / omDcnboo^»
tfaettotfuïïten Dienfïen banDenïanDe te beDienen aï£
't beïjoozt / noeïjtan^ beDanftenDe De peeren €Deïen
en Steden / Dat fpïupden fo goeDe opinie ban ïjemïjeb*
öen / Dat ïjp Den ÏanDe in Den boo$j. flaet Dienfïen
fouDen mogen Doen/ toa£ te tyeDen 't feïbe indBooe^
nametebcfoeften/ inetfuïftenberfïanbe/ Dat (aenge*
fïenïjp in 't bedienen ban Den feïben fïaet/ niet anDer£
odeg
eïbare
afê De'ebanDe
bojdeenmgeïanDe
bantö
en tïjetto
n) nen
öienfï
booi
ogenceee
begeer
te ïjebbe
in*
gebaïïeïjp bp erperientiebebinb Den boo?f5» fïaet fuïftg
en tot contentement ban Den peeren OÊDeïen en &teDen
niet te nonnen beDienen / ïjp De feïbe met goeDe Difcretie
fouDe mogen betïaten/ geïtjft ïjp ooft bctfocïjtbatïjp
in fuïften gebaïïe t'aïïcn tijben bp be peeren Staten /
mag tooien betïaten / berfoeftenbe meDe Dat ban fijn
geDaen erenfe goeDe notuïe moeïjt toerDen gcïjouDen/
en Dat De peeren Cdeïen en <8eDeputeerDen ban Den
&teDen ïjem in 't beïepben ban De faften / tot ïafïe ban
Den boojfs. fïaet fïaenbe/ fuïftg toiïDen fecunDeten /
öat aïïe faften met De befïe o?D?e en totmeeflenDienfïe
ban Den ÏanDe mochten mecDen geïjanDeït*
(2^P Den 8 Itetp heeft ï)p 5ijnen <£eD aï^ HlDboeact
ban Den ïanDe ban ïfoïïanD / in De becgaDeeinge ban
De
banCommiffle
ï^oHanD geDaen
/ om öem na 't inï)ou*
öenStaten
ban fijne
en ^nfïcuctiegeteoubjeïijften
te Dragen enteqnijten na behoren/ en DatinDanDen
ban Mt. 3foo^ De iBenin / «aeD en penfionari^ Dcc
^>tab ^oujD?ecï)t / aï^ Daec toe bp Den boomoemDen
Staten gecommitteect.
^cn 7 4!©attp / fo i$ bp De Staten ban ï^oïïanD ge^
refoïbeect / aïfo fp bebinDen Dat jegen£ De geb|upften

Den ÏanDe
feoïïanD
Dageï'p^ bp/
öefolu* en
3ijn^ibiïegien
<öeceïïentie ban
en töaDen
banban
^tate
beeïe pjopofitien
tie iet
miffiben en Depefc^en/ aen De boo?fj. Staten toojDen
Staren
Danlo!» , geDaen en gefonDen in anDece aï^ j^eDctDiiptfe fp?aften/
lanb om Dat ooft aen De becgaDecmge Der Staten <0eiteraeï/ ban
alle p?o
acten/n/
mifntiett
«nbepe.
«w «Ho
«?rS
te twen
wtoeöec
fanS*
fouben
aefcöie*
Sjift?
bedank
retaie/
üolgcn*
öc fjuit
3UR.

geïpen geDaen moiDe/ en beDirgtenDe Dat 't feïbe
?°uöe mo3m getogen tooïDen in confeqnentie / tot p^
<ubttie ban De p?ibiïegien / cofïupmen / fïaet "n getecö^
tigïjept ban Den ïanDe en Den ingefetenen ban Dien/ Dat
aïïe P^opojfïtien / miffiben / acten en Depefc^en / Die ban
toegen Den Staten ban l^olïanD aenftn€rceïï. en in
Den öaeD neffen^ Den feïben fuïïen too?Den geDaen / en
obeegeïebeit / in De BeDecïanDfe fp?afte fuïïen toaDen
ScDam / Dat
ooft jijn <örceïïentie
m öaeD
fonDe too?Den
beifocïjt
in confouïmite
ban De boo.ïfë.
pujibilegicn
en ge?
figupTtoi banDenïanDe/ aïïe pjopofïticn en Depefeïjen
lïan toffiim 5nn<eeceïïentie aen De Staten te Doen/ in
De feïbe fp^afte fuïïen toojöen geDaen / en Dat meDe in
DcbcrgaDccmge ban De Staten <0enecaeï/ bantoegen
De Staten ban ^oïïanD Dooj ïjate (6eDeputeeeDe / faï
töojDcnbccfocïjt en gefnfïinectt / Dat ban geïijftenbe*
ijoo.Jt ti gefeïjie öen / en Dat ooft acte ban nonpsejuDitie
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faï toojDenbecïeent / ban 'tgunt tot noeïj toe tct con?
tcacie ban
i^ geDaen
/ naheeft
Dat 5ijn
<!Brceïïentie/ aïfo
't 45oubecne^
ment
Den ÏanDe
aengenomen
geïijfte acte
bp Den Honing ban ^pangien in boojïeDen tijden ï)en*
ïtïpDen gegebcn i^ getoeefï.
«Pe
®e Staten ban ^oïïanD ïjebben inaenfieningeban t»m
1Sn,\
tcccDen
«tinaei
De goeDe Dienfïcn bp De peeren ban ^ooïttoijft / Me* örpiii. [

nin/ <®ïöenbani£belt en inaeïfon Den <0e"nnieecDe p^
bintien in 't genecaeï / en Den HanOe ban ï^oïïanö in 't
pacticuïiec geDaen in ïjace ïegatie aen De Honingïijfte
jfïèaieftept ban <6ngrïanD / Den feïben peeren <BeDe? Cnge»
lanbIcgal
tn
puteecDeh eccfïeïijft toeï ïjoogïijft toiïïcnbcDanftenban de
toreft
De mocy ten / pedcuïen / ooft meDe ban De goeDe ofitien tic ban !
en Deboicen bp De feïbe in De boojfj. ïegatie geDaen / en
geïeDen / en ïjêbben getefoïbcect Dat Defeïbe fouDen tooj* é'tattt
Den boïDaen / 4 guïDcn 1 5 fïupbec^ / eïïi met * Dicnaer^
Daeg^ boo^ ïjace bacatien / niet tegenfïaenDe tyt De* Ban lat
fcopement/ Dat fp tot Honden ban ïjare IBajeflept
ÖaDDen genoten / en Dat De boojf5, geoeputeecDe tot
beceecinge en memorie ban De feïbe ïegatie / elft tot fto- 5iban^ni
)nöe/ ?
fïe ban Den ÏanDe faï gefeïjonften toojDen een berguïDen oen
lauö te
ie.
mfmoti!
öop / toaecDig 5tjnDe ter fomme ban D?ieïjonDect guï=
Den / met De tbapenen ban ^oïïanD en banDedBcDe^
puteerDe eïft in 't particulier/ met een inferiptie. Anglicanae legationis feliciter fundx Honorarium abOr- geöatii
dinibus Hollandiae collatum. M 't toeïfte De bOOJf 5.
peeren OpeDeputeerDen in De bergaDeringe ban De &ta^
ten
3ijnDe/Daerïjebben
't feïbe Danfteïijft geno?
men/aengeDient
en Den Staten
af beDanftt.
^en 2 7 tfeb. ouöe f!ijï / toefenDe Den 9 Mxtt I yga
De l|eïlebarDiei^ ban De <J5?abc ban c!Beur^ in 't Con?
bent ban De aBitteb?outoen binnen Utrecïjt gebaïïen
enöebben Daer aïïe haffen en ftiflen opgefïagen en aïïe
mifgetoaet uptgenomen.
^en 1? J&attp ïjebben De boo^. ^eïfebacDiei^
't feïbe meDe geDaen in ïjet Conbent ban De 23?ant oïie/ bentra 1
en aïïe öet mifgetoaet/ fteïften/caffupfeïen/en Diecgeïijfte
goeDeren meDe genomen / en Den 1 7 Daer na ïjebben fp
mitctfii
ren
ban
Coit'
ban geïijften geDaen / in 't Conbcnt ban &t. ^erbae^/ btnncnl
bantoaerfpeentoagenboïbeeïDen/ cafTupfeïen euan;
Der mifgetoaet ban Daen boerDen / en toaren afêboe
geafi!f!etrt met DenonDerfcöoutOBerritbanDerlBunt
en bjacïjten Dit ïaetfïe goet op ïjet ^teoeïjup^.
n
5^en eecfien ?Cpnï i$ De 05iabe ban ïpeefïer De eftfïe ba lp
ll9eet |
repfe binnen ötrecïjt genomen / aïtoaer ÖP nut feer eegebtaet
grote magnificentie ingeïjaeït \$l De 33o&eren ïjem lieert.
met bijf baenDeïen te gemoet trecftenDe. 3^p ÖaDDe 5ijn
guarDe /en 4.00 paerDen bp ïjem / Die boo? reDen / ö^D^
aefpo»
insgngefeïfeïjap De foon banton tCntïjonio ïioning
ban pojtugaeï / jijn <8ïtt\. <0?abe jl^aurit^ ban Baf^
fau/ 9CDoïf <6?abe ban 5^ietoenaaV .ï^eur^ / $c. en na Vsttftt
^ae tte
repf
ïjem quamen noeïj toeï +00 paerDen. ©an Dei€()ea^ bo
mt
tren/ triumpïj-poo?ten enanDerebcrtoningenOieïjiec
tc
en Daer fo aen en op De JfceuDe / omtrent 't l>taDïuip£ / wticcf
&t. JBatien pïaetfe / en boo? Den ^nutfen f upfe/ Daer
fljnïogij^gereettoa^ gemaeftt/ fïonDen/ en maeft ik fcinrten
geen mentie ban/ geïijft ift ooft ban De ontïjaïingen
ban ïjem in EeïanD/ ^oïïanD / en De ^oïïanDfe ^teDen/
niet ïjebbe geDaen / om reDeuen boren berïjacït.
€ot Htrecïjt 5ijnDe / ïjeeft ï)P aïDaer beginnen De fa*
ften ban Den ÏanDe bp Der ïjanD te nemen/ en ïjeeft aïDaer booj eerfï fefter paccaet op 3ijnen naem uptgege^
ben / toaer meDe ïjp berboDen beeft Detoeboeringban
aïDeröanDe ïeefïocöten / ammonitienbanooïïogc/ en
ftoopmanfcfeppennaDebpanDen / ïjaregeaffociecrDe/
en neutrale pïaetfen/ ooft aïDechanDeïjanDeïinge/ en
cocrefponDeiuie met b^ieben /toifteïen of anDerfmt£ met
Den bpanD / fo toeï op ^pangien / ©janftcijft / en <©ofiïanD/ onDer toat pietert ïjet inoeïjte toefen.
:©an Detorjï De peeren Staten ban ^oïïanD / in ïjare
anttooo^De ban Den 1 6 <$ctob. 1 5 8 7. op De berftïacinge
en töemonfïrantic ban fijne €xctïi, aen De Staten 45eneraeï tot ^ojöjccïjt geDaen Den 7 ^>ept. feggen / Datfe
tot meermaeï ïjaDDen geremonftreert / Dat fp bjeefc
ïjaDDen Dat Dit paccaet tot Uttecïjt gemaeftt (fonDec
Dat De Staten op DeebiDenteftoacigJeDen/ pericuïen
en inconbenienten Die apparenttoarenDacrupttefnï^
ïenboïgen/ mocïjtentooïDengeïjooit) totDeferïanDen
groot
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groot na&tri/ m offmcic ban bc nageöucen toa«$ fttcc
fcrnbe/
tybbetiolgcn
gort /gebonben
Paccaetöienn'tge*
tyü
te laten
beginnenbebit a!£
tooïgt.
"D Obert Grave van Lycefter,Baender-heer van DenA big&c. Luytenantvan hare Majefteitvan Engeland, Gouverneur en Capiteyn Generael der vereenigde Nederlanden, Allen den genen die defe fien fullen
faluyt, Doen te weten, Alfo men bevint dat niet tegen ftaende de publicatie van dePlaccatenvandeni2.
Juny, en ay.July, 1584. diverfe Kooplieden, Schipperen en andere perfonen, hun dagelix vervorderen den
vyanden en hunnegeaffocieerden toevoer te doen, van
alderhande leeftochte en Koopmanfchappen , bande»
1*5* lende en houdende met de felve correfpondentiemet
brieven, wiflèlen en anderfins, hun ook toefchickende by oblice en ongeoorloofde middelen, amraonitoni*
tien
van Oorloge,
en materialen dienenden tot toe"
'lat*
ruftinge van Schepen , fulks dat de gcmeene vy and daer
door verfien weit van alle nootfakelikheden , d'oorloge
■
gevoet , en den vyand middel gegeven om de Steden te
ï[u*0 overrompelen, belegeren en uythongeren : Dat ook
1
nu onlanks leden in Spangien en Portugael de (chippers
■ft», en Schepen toebehorende den Ingefetenen der vereenigdeNederlandie Provintien, bylaftedesKoninks
van Spangien gearrefteert en aengehaelt hebben geweeft : En dat ook wel dient geconüdereert den hazart
en pericule : Door dien diverfe Potentaten en Hceren
op Zee hebben onder hare commiffie Oorlog-fchepen ,
diefo veel in hun ist de felve Zeevaert na Spangien
behinderenen beletten, en de fchepen van defe landen aen halen, arrefteren en verbeurt houden, fulks
dat daer mede defe Provin tien , hun grotelix bevonden
hebben , en noch meer löuden mogen bevinden gebloot van Scheepsvolk en Schepen , tot groten nadeel
en defolatie van de felve Provintien , waer in wy begerende te verfien , en allen toevoer tot den vyands
Koninkrij ken , Landen , Steden , plaetfen en havenen ,
onder t'gebied van den Konink van Spangien en fijne
m$.) geaffocieerde tegens defe Landen te verhinderen, en
cTonderdanen , en inwonende van den felven Landen
te beletten in allen haerlieder handel en traffique , en
te benemen allerhande communicatie met den vyand ,
fijne partye houdende : So is 't dat wy volgende den
wille en meeninge van den Generale Staten defervereenigde Provintien , en hier op gehad 't advijs van
den Rade van State neffens ons wefende , hebben
goed en raetfaera gevonden de voorfz. Placcaten by
defen te vernieuwen , extenderen en t'amplieren ,,imet
alfulke by voeginge als wy uyt 't gene hier bevorens gefchiet is , en dagelij kie experientie , hebben nodig
geacht daer toe te dienen. En overfulks hebben geftatueert , geordonneert en bevolen , ftatueren , ordonneren en bevelen , wel fcherpelijk by defen , Dat
niemant van wat natie, Koninkrrjke, Landen of Steden, qualiteit of conditie hyfy, gedurende defe Oorloge hem vervordere te voeren of tranfporteren , doen
voeren of tranfporteren uyt defe Landen of eenige andere Landen, Koninkrijken of Steden, 'tfydirectelijk of indireótelijk na de Steden, en havenen of andere plaetfen van dele Nederlanden , by den vyand gehouden ,noch ook na de Koninkrijken van Spangien ,
Portugael, noch eenige andere Koninkrijken, Landen of Steden , onder 't gebiet en fubjedtie van de
Konink van Spangien wefende , eenige victualie,
Ammunite van Oorloge , materialen dienende tot toeruftinge van Schepen , noch ook eenige andere waren ,
koopmanfchappen , of andere goeden , van wat foorte ,
qualitey t of nature die fouden mogen wefen , egeene
uytgefondert of uytgefteken.
z. Verbieden insgelijks allen en eenen eygelijken
Kooplieden, en anderen van wat qualiteyt of natie fy
zijn, eenigfinsmet den vyand of ingefetenen van den
Koninkrijken, Landen of Steden by hem gehouden ,
«f onder fijn gebied en fubjedtie wefende te handelen ,
fo in goederen van daer te halen of te brengen , als van
derwaerts te voeren, penningen op wiffel over te fettcn
óf ontfangen , of eenige correfbondentieof cornmuniIII. Deel.
:

m

Vervolg van de Nederland/è beroerten.
catie met den felven vyanden te houden > 't ware in
perfoon , met brieven of anderfints , op de peenen hier
onder verklaert.

3. En omme den voorfz. toevoer tot den vyand van
vi&ualie,Ammonitien van Oorloge en van toeruftinge'
van Schepen, te beter te beletten , (onderlinge uyt defe Geünieerde Provintien,en binnen de felve te behouden en mainteneren de notelijkeprovifieehaffluentie
van de felve victualiën en Ammonitien. Verbieden wel
icherpelijk dat niemant wie hy zy , hem vervordere te
voeren of tranfporteren uyt defe vereenigde Provintien, ofvan andere Landen door de Zee en kuflen vart
de felve Landen , na andere neutrale Landen, eenige
granen, boter, kaes of eenige eetwaren, Ammonitie
van Oorloge of materie dienende tot toeruftinge van
Schepen , ten fy dat om eenige treffelijke redenen in
aenfien van het gemeene welvaren defer Provintien ,
by ons daer toe met goede kenniffe van faken hun geaccordeert waren , expres oorlof en confent, verftaehde
by toeruftinge van Schepen , ankeren , maften , alderhande balken , en gelijke Noordfe laft , kennip , fchyfgaren, touwen, kabels, takels, endicrgelijke, roet>
talk, pek en teer.
4. En om dat de voorgaende gefchiedeniffe en ex*
perientieuytwijfen, dat dikwils de eetwaren en Ammonitien van Oorloge verborgen en vermengelt onder
andere goederen en Koopmanfchappen , liftelijk en
tot fchade van defen Landen vervoert werde uyt de
felve Landen , en van elders tot behoeve van den vyanden. Ordonneren en bevelen wel duydelijk dac alle
die gene die fullen willen vervoeren eenige andere
koopmanfchappen dan victualiën en Ammonitep uyc
defe Landen , of van elders , pafferende de Zee>
ftroom en kuften van herwaertsover, werden gehouden eer fy voorby varen te komen verklaren hun Koopmanfchap e't
n , recht van Convoy daer van te betalen en pafpoort te verwerven van den Convoy-meefters by ons daer toe gecommitteert of noch te committeren.
5. En om alle frauden en behendighcden te verhoeden die
, ter oorfaken van den Frontier-fteden aen
de vyanden palende gepleegt werden, en uyt de welke men verneemt dat de vyanden toevoer foude konj nen gefchieden , en fullen de voorfchreven Frontier|fteden als Aernhem , Gelder, Venlo, Bergen op den
'Zoom, Heusden, Nuys, Berk, Deventer, Sluys»
Ooftendeen alle andere gelijke plaetfen egeene eed of
drink waren, nochte Ammonitie van Oorloge , of
eenige materialen dienende tot toeruftinge van Schepen, toegevoert mogen werden, dan met kenniffe en
Pafpoort van de gene daer toe te committeren, mitsgaders ftellendefuffifante borge voor hun vertrecken>
ent'haerder weder kom fte 5 mede brengende behoorlijke en wettelijke certificatie van den Magiftraten der
felver Steden , dat fy daer de felve goederen en ware»
in den pafpoorten begrepen , gevoert en géloft hebben ,om aldaer geconfumeert en gefleten te werden ,'
en nergens elders.
6. En of fchoon eenige goederen of koopmanfchappen als voren by pafpoorte, confent of oogluykinge van
eenige Gouverneurs, Capitcynen , Magiftraten , of
eenigerhande Overigheden te Lande met wagens j
karren, paerden, hotten, manden, korven of anderfins tot den plaetfen den vyanden toegedaen , gevoert en toegefchikt werden, fullen dien niet tegenftaendealle vrybuyters, foldaten en andere perfonen
wie die zijn, fo wel van den plaetfen , fteden , fterkten
daer die üytgevoert werden * als ook van alle andere
plaetfen , allede felve goederen en koopmanfchappen ,
met de felve wagenen; karren, voerluyden, en alle vordcre inftrumenten van dien , fo haeft als die buyten de
poorten der Frontier-fteden fullen zijn , omme na dert
vyand te varen of getranfporteert te werden,voor prijfe
en buyt mogen aentaften,onvermindert dexecutie van
de vordre ftraffên en boeten tegens den contraventeurseo overtreders van defen Place ate hier na gefta-"
tueert,
Ppp

7. Sta-'
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Het eenentwintigde Boek.
15. Nemaer indien de voornoemde overtreders
gede
alle
dat
voorts
neren
niet
op het feyt bevonden , maer namaels daer van
ordon
en
7. Starüeren
ne die voortaen, na Vrankrijk, Engeland, Schot- geaccufeert werden , fal alsdan de kenniffe daer af toeland ,of andere plaetfen weftwaert willen zeylen ,
komen den Raden van de Admiraliteyt en Rechteren
of van daer komen , gehouden fullen wefen te kie- alsvoren , voor den welken den delinquant eerft te
len de wijde Zee, allo wy verflaen dat alle Schepen rechte fal betrocken wefen , dit alles voor defen tijd
die binnen de banken van Vlaenderen gevonden lul- enfonder prejuditie van yemands privilegiën of vrylen werden (als den vyand naeft gelegen en fijne ex- heden.
curfien lubjeót zijnde) en alfo niet fonderfufpitie van
16. Ordonnerende , lattende en bevelende allen
ordon
defe
Capiteynen en Vrybuyters voornoemt, fo wanneer
bedrog lullen geoordeelt werden, tegens
nantie gedaen te hebben, en voor fulke geftraft i ten fy eenige Schepen fullen genomen hebben , defelve
ware fulks gebeurt ware by ftorm , of andere treffelijke aen te brengen binnen de havenen van Holland of
nood genoeglaem gebleken.
Zeland refpectivelijk en nergens elders.
8. Verbiedende infgelijks alle perfonen , van wat
17. Verbieden en interdiceren voorts wel ftriktegoedenatie, qualiteyt of conditie die zijn, eenige
lijk
dat egeene van de voorfz. onfe Capiteynen en Vrynfehappen en waren egeene uytgefondert
,
renkoopma
buyters, en vervorderen hun in eenige andere Heegeheel of deel den vyanden ren of Potentaten dienft te begeven ofbeftellingcvan
te laden in Schepen in 't
toebehorende en aenkomende.
hunlieden te nemen , fonder ons voorgaende confent,
9. Verbiedende ook allen Schipperen van wat na- alles op pene van lijfftraffe en verbeurte van harefchetie, qualiteyt of conditie die zijn, eenige koopmanfehappen waren en goederen hoedanig die zijn, in pen 18.
en goederen.
Voorts fa wanneer by de voornoemde Capihare Schepen te laden , dan met eenderhande en volteynen enVrybuyters fullen ingebrocht werden eenikomen certepartye, cognoiffementen , vrachc , Conge
buyfen,
boots, pinken of andere Visfchepen van
voy en advijs-brieven , en diergelijke befcheiden van
Calais
,
Boloignen
, Diepen en andere lteden en haalle hare ingeladen goederen egeene uytgefteken , op
venen
leggende
tuffchen
Cales en Nantes, daer in
boete van voor verbeurt en goede prijfe gehouden te
men bevinden fal eenige viffchers van den Steden onwerden , fo wel de Schepen als alle d'ingeladen goedederden vyand wefende, of ook van defe Geünieerde
ren ,daer af meer als een certepartye fal worden bevonden, dewelke achterhaelt en bevonden fullen Provintien, aldaerhunlieder vertrek gedurende defe
werden, daer van onverfien zijnde of die in Zee ge- Oorloge genomen hebbende, verftaen dat de felve
buyfen, boots en andere visfchepen met den ingeworpen tehebben.
10. En fo verre men bevonde eenige goederen, brochten haring of vis gehouden werden voorgoede
koopmanfehappen of waren hoedanig die zijn , uyt prijfe en verbeurt.
19. En de Gouverneurs
eenige haven of plaetfen van de Geünieerde Provin- Officiers of Capiteynen , Magiftraten van Steden ,
van Schepen van Oorloge,
tien , of door de Zee en kutten van herwaerts over
die
door
corruptie
of
collufie
fullen bevonden werden
gevaren, niet behoorlijk verconvoyt, na uytwijfen
den voorfz. toevoer niet belet, enden contraventeurs
van den lijtte daer op gemaekt , fullen in fuiken ge- defer ordonnantie
niet aengehaelt of geftraft, maer
valle ,ook alle andere goederen en waren in 't felve
Schip bevonden , en den felven koopman of com- 't felve toegelaten , of daer mede geconniveert te hebben,
boven de verbeurten van hare ampten en
pagnie toekomende ( ook behoorlijk verconvoyt zijn- offitien, fullen
die
daer door impetrable fullen wefen, ge*
de) onderworpen wefen de felve pene van conmeatie ,
ftraft
werden
aen
lij f en goed, alsfauteurs en aenhanmidsgaders de Schepen , indien de Schippers van
dien daer van geweten en mede gecolludeert hebben. gers van den gemenen vyand , of anderfins arbitralijk
11. En dit alles te weten fo vele aengaetde voor- na den eyfch en gelegenthey t van haren misdade. Te
gaende poinclen en verboden geene pene inhoudende, appliceren het voorfz. goed en geld dat ter caufen
voorfz. verbeurt fal werden , fo en in fulker manieop pene van by den overtreders van dien , wefende
ren als gelijke goederen , tot noch toe in de refpective
ingefetenen of ingeboren der Nederlandfe Provintien,
Provintien
geappliceert en gedeelt zijn geweeft, te
geltraft te werden metdegalge, boven de verbeurten
weten
een
derdepart
tot profijte vandenaenbrenger,
van hare Schepen, goederen > wiffel- brieven, of eenderdepart
voor
den
officier die de executie doet,
waerde van dien, alsfauteursengeaffectioneerdedes
en
een
derdeparc
tot behoef van degemeenefake.
gemeenen vyands. En aengaende de Schipperen en
2.0. En op dat van defe onfe ordonnantie en verbod
Koopluyden van andere Koningrijken , Landen en
niemant ignorantie pretendere, of
ehap daer
Steden onder': gebied of ingeboren der Nederlandfe af hebbe , ontbieden wy daerom en onwetenf
bevelen
wel fcherProvintien niet welende , fullen verbeuren hare Sche- pelijk
onfen
lieven
en
feer
beminden Stadhouder,
pen , vrachten , voeringe en ingeladen goederen den Canceler en luyden van
den
Rade in Gelderland en
felven Koopman toebehorende, of fijne compagnie
Zutphen, den Stadhouder Prefident en luyden van
getransgreffeert hebbende.
den Rade in Holland, de Gecommitteerde tot den
li. Al welke peenen en ftraffen men verftaet dat
Rade vanden Staten in Zeland, Stadhouder en Geook effeét forteren fullen en geëxcuteert werden tedeputeerde vanden Staten van Utrecht , en Vriefland,
gen d'overtreders, ook in gevalle dat alleenlijk tot en allen anderen jufticiren, officiren en dienaren des
harer wederkomfte of namaels tot eenigen tijde , wanverfocht wefende, dat fy defe voorgaende ordonnanneer 'tfelve ook foude mogen wefen , fal vernomen
tie alom doen kondigen, uytroepen, en publiceren,
of konnen bewefen werden, dat fy fulks gedaen en
daer men gewoonlijk is uytroepingen en publicarien
gecommitteert hebben, even gelijk of fy op 't feyt te doen, procederende
en doende procederen yegens
bevonden , en by de Schepen van Oorloge ingebracht,
den
overtrede
rs
van
dien
, fot de penen en amenden
of by de wachten, Capiteynen en Soldaten achterhaelt
hier
boven
verhaelt
fonder eenige gunfte, faveur of
en betrapt waren.
diflimulatie ter contrarien , en dit alleenlijk by pro15. Ordonnerende en ftatuerende ook dat het opvifie ter tijd toe anders daer op fal wefen verfien , want
let en voornemen van al 't gene voorfz. is (fo wanneer
daer af genoeg kan blijken) met gelijke pene als de daed wy 't felve tot vorderinge van den Lande aifo bevonfal geftraft werden , in der manieren als voren.
den hebben te behoren , gegeven tot Utrecht den
14.. En alsde judicature en kenniffe van de tranf- 4Aprilis i?86\ Onderftont aldus, Ter ordonnantie
greffie en overtredmgedefer Ordonnantie en Placcate van fijne Excellentie ondertekent
toekomen den Raden van d'Admiraliteyt , en andere
Chr. HuTGEtfs.
die vanouts, volgende de privilegiën van den Lande de kenniffe competeert, teweten van de Schepen , Q f tot en tegen tot paccaet jtjn betfdjenten ftoa*
Koopmanfehappen en Perfonen ter Zee, op de Rew cigbeöen gemaeat
/ mfonoerj&ept
op en
De Negotie
Staten
vieren ofin eenige Havenen van de Geünieerde Pro- rjanoe^orjintien
Die&aermet
De Eeüaett
vintien ofSteden achterhaelt en geattrapeert zijnde.
op ojeemöe&anöen toaten generenöe,
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Want baet toaren te boten al ftoatigfjeben boo?;
getoent en ecn^becï^ bp gefcïjn'fte gefïeït / baer op men
gaerne ïjabbe geïjoo?tgetoeeft7 eer ïjetpaeeaet gearrefïeert ïjabbe getoeefï / toant booj eerfï fouben fp
op 't eerfïe punt gaerne beefïaen ïjebben be£ boojfj.
<Ê?abe ban 3tpcefïer£ beruïaringe/ of ïjet boojfcïj^
ben berbob ban op ^pangien/ $o#ugaeï en aïïe an*
bere oplanden en Pjobintien / fïaenbe onber 't ,gc;
bieb ban ben ftoningban&pangien/ ficïj aïïeenfou*
oen ertenberen/ ober b'onberfaten ban ïjare Jifèaje*
fïept ban <£ngeïanb en ober be ingefetenen befe£ fanb£/
en of baer een feaer mibbel i$ / birect of inbireet / om
Öit be <$ofïecïingen / ffraneopfen en aïïe anbere / baer
ban 5tjn «tfrceïïentie ïjenïupben foube honnenberfefte;
renteboenobferberen/ toant ïjet feïbeaUecnïijUbocu^
be aen be onbeifaten ban ïjaee ftoningïpe Mm*
fïept en öefe Sauben ; fo toa£ ïjet feftec en notoir /
bat ben bpanb ban eïber£ in oberbïoeb foube tocrben
geaftïfïeert en booten / en aïïen ïtoopljanbeï upt ïjet
boojfs.Honingciju ban«£ngeïanb en befeEanben ge^
tranfpo:teert / aen be <©ofïerïinger£ en anbere na
burige natiën / geïp be erbarentïjept ïjenïupben ah
rebemetcban te beeï ïjabbe boengeboeïen/ aï£3ijnbe
tot biberfe repfen / 20» 30. 40. en meer fcïjepen tfef*
féné/ ten boften geïaben ban hamburg en eïoerjïna
ben bpanb geboert en aïbaee ontïaben / bit anber£
ïjare noop-toaren in befe Hauben fouben ïjebben gebjacïjt. <ên bit boenbe en eontinuetenbe / foube noot
tocnbcïijn bcrooifaïten een fïiïfïanb bpna ban be nc
jjeeïe traftjoue bec boo?fcï)?eben
/ ('t bien)
toeïft
i^beouöcrïjoubinge/
uracïjt/ ^eberïanben
entoeïbaert ban
met grote bepopuïatie ban fcïjipperg/ bootggefeïïen/
feïjepen / feoopïupben / en noteïpen confequentie en
een grote berminberinge ban tollen/ impofïen/ eon*
bopen / en feïjattingen / een eenig mibbeï / om in
heft céeberïaubenben <®ojïog te boeten tegen ïjunne
bpanben.
<£n ïjet boojfs. becbob effectueïp obet aïïe be boo$;.
ertenberenbe/ fofïontteconfïbereren/ offp-ïupben/
(te toeten be Staten 45eneraeï) ïjiee 000: niet op ben
jjaïfe fouben ïjaïen ben Ijactenbuanbfdjapbanitttóo
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Ml enbitgeijjetenbeerbemtetef!/ totK ficö niet
ettenberen tot op be ingefetene ban anbere fóoninfe
rijfim / g^obintien en ^teben / niet tegenfïaenbe
ïjenïieben fubjectie of berbonb : ffèaer aïïeenïpen
juregentium ban 't gene fp onfe bpanben fouben toe*
boeren.
<®P 't 5 arttjaeï toerb gebjaegt / of ïjet, ban nobe i$
be ^rontier-fïeben upt te bmeften of niet.
ï^et 6 artijïteï feïjijnt occafie te geben aen aïïe©?p*
bunterö tot robinge en queïïinge meer ban öetbeïjoojt
en b?p tïaet/ om bpna aïïe be .^cïjipper£ beljoofben
pafTerenbe te moïefïeren / bie boo? tegentoinb en anbere
banSlanbftomenbe/ bebtoongen mochten jijn/ be
©ïaemfe aufï eenigfinvé te moeten ïjoutoen / en boo? een
ïjarbe j&mp toefïe toinb/ nootfattettjn na be boo^fs.
ïuifïe foube mogen toerben gebjeben/ berïjaïben ten
mintïcn beboo?f5- ©jpbupter^ bie men foube bebinben
be boo^f5. fcljipper^ ten onreeïjte te ïjebben gemoïefteert
beïjoojben geronbemneat te toojben tot bolboeninge
ban be feïjabe bie men in ha^ ban abfoïutien foube
bebinben/ bat fp beboojfs.&cïjippeeg ïjabben aenge*
bacn.

't 9 artigteï
te conbereren ïjet gene op 't eer*
fïe ^P
en berbe
artpeï fïaet
i^ gefept.
^p 't ioattijïïeï/ bat men in fa?me ban fïipuïatie
be p^ibiïegien ban pbere^tab en #?obintie mofïejei*
meren/ fo baer eenige oefen aengaenbe toaren/ item
bat be penen fieïj niet en ertenbeerben op be erfgenamen/ tegen aïïe reeïjt/ ten toate boo? fo beeï afêfp
ïjabben gep?ofiteert,
3£efe en beeï meer anbere ftoarigïjebenïjeeftmeniti
bitpaceaet bebonben/ bie$ niettcminltpcefïer öeb«=
benbe 3ijne acïjter raben i^ baer mebe taootfgegaen/
aïfoïjemingebeeïttoa^/ bat'er genen naberen mtbbel
toa£ om ben fóoning ban ^pangien tot reben te btoin*
gen / aï^ aïïeen ïjem aïïe Eeebaert en ïjanbeling met
befeïbe te beïetten/ maer baer tegen toerbe gefept bat
fuïug na ben fïaet / nature en geïegentïjept befer Han*
ben niet boenïnn noeïjmogeïptoa^/ toant ceflérenbe
geïjecï benïjanbeï op J©efïen (aï^ 'taï boenïijn toare/
aï^ neen /) fo foube ban geïpen ook cefferen bit ban
boften itoopïupben/
/ en foube baer23eürfen
uut boïgen
't bertreït ban
be
ningenpotentaten
ban Denemarken/
^toeben bieen ïjen^
an* rijïtfïe
en ^eftepen/
en bat
jïere
en «©ofïeefe fdoï'en/
föpg^teben/
ïupben be ïiootfaaeljhc Dingen fïrecïtenbe tot onber* bie ban «Doften niet meer ïjarenïoop en eour£ fouben
ïjoubinge ban ïjunne epgene ingefete.ea fouben Uon* nemen boo? befeHanben/ maer fouben ben toegaeïj^
mnonteeeften.
ter ^eïjotïanb om nemen/ en bien toeg gemeen en
(Cen ttoeeben/ fïont toeï en trjpeïp te confïbere* geïjeeï nabigabeï maliën / geïijït men aïrebe bebonben
ren / of het betbob ban aïberïjaube tuaren faï ae n ïjabbe bat gefcijiebe/ 't toeïfe ftoaerïgn toa^ te Met*
gaen/ om te toeten aïïe fecrete inteHigentie enco?cef= ten/ ter oojfafce ban be grote toijte ber Eee albaer/
ponbentie met ben boo?f5. bpanb te ïjoaben / of ah ban beft remonfïrantien ïjebben tjemnietbetoeegtom
leen ban 't fout/ granen/ toutaen/ aabefé en am^ ban fijn boomemen te ba-anberen/ anber^ ban om
monttien ban ©ojïoge / geïiju fuïu^ be intentie fcïjtjnt ben getooonïijuen trepn ban be negotiatie en nabi=
te toefen/ banïjare googögemeïte Ukajefïept upt ïj& gatie (ïjet eenig toeïbaren befer Hanben) niet gefjee*
teb^iebenbanbenjrt^obemberïe(ïïeben/ aen Die ban ïijh te beïetten/ baer na toegeïaten/ niettegenfïaen^
Üambojg gcfonben/ en f)et gebaer ban be jècljepen be ïjet generaeï berbob ban uptboer ban aïïe foojteban
wet be 20oot£gefefim te berïiefen / en te oefen aen; bibie^ upt be boo^. 3lanben aïrebe gebaen/ op ïjet
fïen foube men toatnabet moeten abbtferen op befpe^ uptboer ban eenige ber feïber toaren/ op fe&erepïaefc
tien ban bietuaïie / toaer öooi ben bpanb foube toer; fen en onber bcïjoo?ïijuConbop-geïb/ en 00 getooon*
ben geflerut en op bie ban be ammonitie / b?eet genoeg
ïpe aete ban ben C'oubop- n teefier alleen te bifpenferen/
fuïtt^ïjierboïgt.
wptgebjuut m 't boojf?. paccaet.
€e toeten ban getyoogben öaring of Jtëaertfe en
<^p 't ttoeebe artjjfteï fïont regaet te nemen en te
bifponeren aengaenbe be fcljepen 5ijnbe alrebe in jèpam Bèepbueuing/ op hamburg bie aïïjiec boeïjniet of
0ien / ^o^tugaeï / (|e. om befeïbe in goebe berfefte^ toepnig toert gegeten.
tinge tegen aïïe getoeïb en robetpe/ öerbjaert^ ober
Wt foo?ten banöaringban ïjetboo?ïebenjaer öiec
te boen Romen/ boïgenbe be refóïutie ban be Staten noeö inbefeStanbensijnbe/ bie boeïjanber^beberben
ban üoïïanb/ in bato ben ïaetfïen Bobemb?i^ ïefï^ foube / <8ofïtoaert£ boo? be ^>onb.
koen/ al foube bat gefcï)ieben onber eenigeontïeenbe
dBn bit alïe£i£ op ïjet getooonïijïic Conbop-geïb ge*
namen / ban eenige intooonber^ ban ^Inttoerpen of
Sftem/ ban ïtanter ïtae^ / en eenige foete meïït^
©janarijR / mibbeïretjjb bat men regart neme op be
quaïitept en getroutoigïjept ban be perfoncn bie (jen fïeït.
Uat$J bis in nïepnequantitept op 25ergen in $oo£=
baer mebe foube toiïïen bèïjeïpen/ item op be ^rtje- toegen en «Dofïtoaert^ boo? be &onb bp SDoot^gepen en oBoeberen ban bit ban ^finttoapen / ©ïaen^ feïïen en &cïjipper£ na ouber getooonte foube toer*
beren / £e. 5^ie öen aïïjier in btft Hanben of in neu^ ben geboert onber €onbop-geïb ban bieren-ttointig
traïe pïaetfen öabben begeben/ bat aïïe be feïbe ïjet fïupber^ ber&oginge op peber feïjip-pont ïtantet ïtae^
retour
aengaenbe ban 't boo^. berbob epemt toefen en ban gelpen op pber ïjonbert foete meïïï^ hae?/
moeïjten.
mit^gaber^ ban ertoeten/ bonen/ boeatoept/meeï en ge-»
§tt berbe artijheï meenbe men aï toat te generaeï ïijhe fiïepne toaren op be boojf3. pïaetfen cniber ïjet
te 3ijn/ en ten beeïe fïrDbenbe tegen ïjet bietbe artjj^ oube en getooneïpe Conbop-gclö/ mit^ bat be

#ppa

ont*

tingc

'tboo
bottbatsjfi,
ban
eenigenpt'
toaren/
niet je»
ftacnDe

j^Staenc*«

o6

Hetecnentwintigfte Bock.

binden op feftcre conöttien We fp booj ïjaet (0ebepnteec^
ontfangecgtan DeConbopm toeï crnfïeïnft belafï m ben aen be Staten <6enecacl fouben boen beenfacen /
beboïen toerbe ban toegen 3ijn<grceïï. opgetfeïbe al* befgeïijh?; fouben fp ooh onbec feftecetoepnigecefecben
imttt letten / bat «een fcaube of bebjog baec in toer* be genecaïe mibbeïen acco?beren en in ïjanben ban fijne
De gepïecgt / of meer aïg na oubcc getoooute uptge* (éreeïï. fïeïïcn/ en Rebben op aïïe b'anbece poincten
''I, 'jil ban ïjace commiffie fuïae anttooojbe geb?acl)t/ bat
erbe.
boert to
<©ibonnetenbc en bcïaflenbc ober fuïft£ fijneree», becfïaen i$ batfe aïïeg met cebeïtjUgoetcontentement/
aïïcdapitemicn en allen anberen be£ noobsijnbe/ be fo ban ben <6?abe ban Hucefïec/ aï^ ben Öabe ban
boojf'5. goebecen en eettoaten op be boo?f5- plactfen J>tatc gacen ïafl uptgeciebt ïjabbe/ met goebe Ijope
en onbec getooonïiifte acte üaiibeConbon-mecftecsW bat'et effect foube boïgen.
b?n en ouberïpuüat te laten paffecen / en bit al bn p?o*
^>en 4 ^p?iïtó boomoemt öeeft ben <Ö>?abe ban %&
bifierntottocbcifeggentoe.
cefiec
noeïj ïaten uptgaen een paccaet/ baec mebe caêt
25rlaflctibe boojtp be toccaefê ban be eonbonen /
boo?fientoo?b
op aï^
aïïeongeccïtï)eben
geno* bpfijnCjcceïïentie
tooïacnbe fcuerc tcfoïntie in 3£>ccemb?i ïefïïebenïanb
ban ben Hcijg£boïfee
/ fo te beïbe
in guacnifoen J«g?:
5e5Jf
en
in^oï
/
en
onbop
anoeC
aeréb
men aöen omfan
toefenbe/ gebiebenbe befeïbe öen fuïïen ceguïecenboï^ Epcete
Eelmb/ §e. tebebeïen/ bat fp geen tont nocgte pïat
ctpeï^bjief/ metbecbob ban te coben/ *«w*
jaeü/ norijte ooft bat baec af foube toefen geflagen/ genbeïjacena
Seïen/
pïonbecen/
nemen of tcanfpojtecen ban eeni* JJfJJ
fouoen gebogen uut beft Handen geboect te toecben/ gepaecben/ toagenen/
ftocpen/ beefden of meublen ö«to«n
ianber fline fpeciaïè pafpoo^t.
<p,afcc amtcent befen tyb $ e-jabe 3Bau?it£ ban Baffau ban ben i^up^ïupben ban be beceenigïjbe Éanben of b«
m-wu geccptfnagetjföoojbecnuactiec/ ombepïaetfeninbien anbece fittenbe onbec 3ijne faubegacbe of pafpoo?t/ jg*
tfn#ban qlta£tiece te bifïtercn/ en te bodeeen batbe&cgcpcn op pene ban be boob : Dat ooft gene pacticuliie <6ouen fupecintenbentenban^teben/ <Coïonel*
Zfïn na be €em$ boo:t£ gereet gemaeftt en na befeïbe €zm$ becneuc^
f!
ïen/
Capiteunen/
en anbece 2$ebeujcbbecen/ \ytx\
gcfonben foube toecben/ gp toecb in aïïe bc &ttbm
&ct
^oo?« ^an ocn p3e quactiece feec toet en met blijbfegap ont^ boojtaen fouben becb?agen ban ïjace guacnifoenen of
foïbaten/ upt&aec epgen autocitept/ op be^o?pen
^ccquac' fangm / aïfo get be eecfïe cepfe toa£ bat gp aïbaee/ en ^ui^ïuiben te fcljicften of te ïaten tceclien/ ombe
£
fï
febect fijn ïf eec ©abcc boob / getoee toa£ / ïjp geeft
eerflo:b?egefïeït bat be crabfegupten en jacgten/ bit feïbe" met bjepgementen / befcl)?ijbinge/ afteecinge/
genoeg geceet toaren / afgefonben
en be gcote ^cïje- bjantfïicïjtinge / of befeïjabinge aen ^att goebecen/
pen fouben na gefonbentoerben/ bitmaeftte eenbjeefe of tomienten aen l)ace ïijben te bebtoingen / of per*
binnen emben/ fo bat ben Capitepn <£ufum/ bit fen tot eenige contributien of b^anbfcljat/ of ooft ben
tot emben gebangen toa£ getoeefï / b?p en bjanft ïfup^ïuuben te boen gebangen brengen en ingeban»
ontfïagen toecbe/ en ben 13 ^p?ih£ totHceutoec* fteniffe tot uptpecfinge ban ^antfbeu te gouben»
ben geftomen 1$, 3£ie ban emben gabben feec JOtëaec bat fo toanneec pemant bp be foïbaten om eenk
beeï ftoom tot 25?cmen / i(|ambo?g/ ©itmacfenen ge appacente oojfafte gebangen toeeben / befeïbe te
cïber£ genoegt/ 'ttoeïft fp bageïijftg toacen bectoacg? ceeïjt fouben geftelt tooien / boo? ben iBagificaet bet
tcube.
naefïecpïaetfen/ of boo^ be gene ttit öp baa* toefou*
jüo« be ^t <S*abe ban ïpcefïec geefit ook jfèoël be Cacon be committecen / om te hennen of bit gebangeng goe*
caron l^eccc bah Jbcgoone il&aïïe/ en HHc.lBiïïeinSSacbc^ benp^ij^ fouben 3jjn en cantfoenabeï of niet / fonbet
onbettuffetjen to?ebeïïjft of onbeï)oo?ïtjft in ge*
tófflS'3^ tob ban iètate/ gefonben met feftere infïructie befeïbe
banfteniffegegoubentetoojben/
aïïe^ op pene en p?i*
Sa£ ^ Ö^ni geteftent en bp ben &eccetat$ ^upgen^ in bato
batie
banïjace
bebolene<ïBoubecnementenenampten/
fiug
ben 4 3Üp?ü7 1 586. in ©jieflanb om aen ben toeïgebotoecöen ren $cere iDiiïem HobemrjR/ <0?abe ban Baffau/ en bo?bcc£ al^ becacïjtec^ ban 5ijne bebeïen met bet
baeb en fonbec betb?ag aen ben ïnbe gefhraft te too2*
^gabec^ be ^eecen State
c/mit
öoube
jj,®?
«^tabof
ban ©2ie^jepben ben/ becftïaecbe mebe te berfiaen bat geene ürijgg*
/ iauö
fonbenJj
faace
o3ebeputeecbe/
te bectonenn becfeï
rFoi.10) faaen/ fo nopenbe be beïatte nan 't <0oubecnement ïupben te paecbe of te boet / ten pïattcu lanbe fouben
<Scnecaeï obec be beceenigöe $?obintïen/ fo in faften mogen teeeften of eenige tocgt boen / ban bn jtjne com*
politijiï afê ban bec #o?ïoge / mit^gabec^ be ceffie ban mime/ patente of febjifteïgfee ojbonnantie aïïeen en
be gemcene en anbece mibbeïen / tot becbattinge ban ban niemand anbecjl : inljoubenbeboo?t^ beeïe meer
ge gebefïineect / boïgenbe b'acten
be ïaficn ban be <0o?ïo
en becboben
'ongeeeïtjjeben
Daecban 5ijnbe/ en te becfoeïten bat be Staten ban anbece
ban bengeboben
ïicijg^boïfte
boo?f3./ tegen
op feecaïïegcote
en ftoare
©jiefïanb (mit^bien bp faute ban fuffifante commiffie peenen/ fotoeï tegen ben ©ffïciten aïpgemeene^oï*
en autocifatie Ijunne (0ebeputeecbe in be <6enecaïe baten.
^en 10 Sïpjiïtë geeft öe boo?fcïj?eben <£?abe ooft Bïut
Staten gegeben) ïjen foubentoflïentefolbeccn en boegen confomibe anbece p?obintien/ oor mebe confen^ feftec paccaet laten uptgaen tegen ïjét uptboecen ban (fttn*
tecen en inïjanben ban fijne <£cceïl.fieflcnbe mibbeïen aïïepaecben / goebanig bit jijn / fotoeï na ben boan- genfiet
ban bijftig guïben£ op 't ïjonbect toit &out£ op be ben^ ben aï^ op ncutcaïe $ioninftcijften of anbece plaetfen Jjjg,
ne tip ben ^oub-fiebec / 12 fïunbec£ op be tonne ^eep goebanig get foube mogen toefen / abolerenbe boob aUe
bp ben ^eep-fiebec / en * fïupbec£ op pbec tonne biec£/ en te niet boenbe aïïe pafpoo^ten en confenten boo| patc^R
ïipben 23?outoec te betaïen / of fo fp fjen in befen met be befen gegeben/ gerefecbeert afleenlplt be begoojlijfte JJ^
anbece ^jobintien niet fouben mogen betgeujften/ om
ber pafpoojten/
bit bpgem
tot eenigentijeeiüge pregnante rebenen toiïïe/ batfe in plaetfe ban autociteit
ben upt fonbeclinge
ooïfauen
en confibccaticn
met "Jntu«
ttaie
bien anbece mibbeïen gen beguaemfïe / fouben aen fijn
faften onbec
confïbecatie
ben mogen
toecbenbanbecgunt/
en bitjijnen
al op naem
pene fou*
ban ti**™*
<£tcei.cebecen/ batfe mebe met benboo?f5.<ü5?abe en njpe
^eecen Staten fouben ofip ff ellen / tegen be fïnifïce confifcatien ban be felbe paecben ■/ en baec-en-boben
piactijficn banbe gene be<£ïftiflelpe ceiigic en 'tge^ aen Inf en goeb aï£ aenganger^ en geaffectioneerbè
meen toeïbaten gualijh toegebaen en contcacie toefen^ tot be£ ïanb^ bpanben geflcaft te toecben/ toiïïcnbe
be / ooh Ijcnüebcn te inbueeren batfe ertcaojbinaci^ ooft bat in befen be toiï'e (fo becce baer ban t'cenige
fouben eenige mibbeïen contcibuecen / om te boojlto tijb blijde ) boo> be baeb gegouben en gefhraft foube
men bet boojncmen ban ben <6?abc ban Cmben / be^ toecben.
3£en 10 IBactp fouben feftece 4 baenbeïen Cngeïfe
foube 5rjn <£jcceï. ten beflen be faïten boen belepben/ ooft
te boen toat cebeïnït foube jijn / ten tefpeete ban ben ge^ bie lange in be jkab ban Htcecgt gelegen gabben /
bangen€ufum (bebjeïïie fo top gefept fteuuen betoijïe upt be fïab treeften / en alfo be <S|abe ban ïucefïec
öcfca5ebeputeabe noeft in©?ieflanb toaven b?p gece? ban ftjn Hogp^ quam rijben ban be ^uptfen #up^
ïaceect bacebe) en eenige anbece faken baec in be
om te gaen eten bp ben ^?abe ban IBeur£ op 't mf*
boo?f$. <£eöcputeecbe foobanigen bïpt en neexflig^ept fcgopH)of/
flonb baer een ban be&olbaten feggen*
t
Öefabmaengetoen / bat fp belooft gebben boo? eecfl/
ïjp geïD begeecbe om gofen en fcgoenen te nobat beiangenbe bet (Öoubecnement ban srjn €rceï= De Dat pen/
Itpceflec gem baec op eenige tooojben aenfp^e*
ïentic/ fp ben fouben confb^necen met beanbere^jo* ftenbe of bjagenbe/ btbt gem gebangen nemen en be
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$joboofï nam ï)em terfïont sijh getoeee af/ en baer
toerbe gefeib bannen ïjem be£ acïjtermibbag£ ïjangen
>oer» foube/ bocïjopben mibbag3tjnDec eenige foïbaten On
iiitta». Den anbaen geruftt met baer gctoeer / en togen na
!P» ,
be£ $?oboofï| öupfmgc of logement toe/ befettenbe
Inftfe fïraten/ en 31J11 boo^inbe^ f>20boofïg ïnipfïngege;
löaten baïïen/ en ïjebbenbe bocpenbanbengebangen/ met
fltaft* getoeïb afgeflagen / en ïjebben ben feïben aïfo uit be£
ïjun|i geïjaeït : ban fo ïjaefï aï£ Hpcefïec banl^obooffé
aan bebootfcïjapHiceg/ btbt ï)p ttoee anbere benbeï?
<£ngeïfe bit buiten ,€oïïefïeeg£ $oo?te ïagen / in oer
fïab ftotnen / en ïjeeft boen be baenbeïen boen tceftfeenooojbpjtjn logement/ en bebe baer beïe uitnemen
enboenbangen banbe genen bie beneerfïengcbangen
berïofïïjabDen/ en btbt boo^tg bebier benbeïen bate=
lift be toitte ©joutoen $oo?te uittreftften/ en bïeben
bïenacïjtïeggenaenbeSSiït/ beg anbeten baegé sijn*
bet 10 gebangen <£ngeïfen onber be gaïcï) geb?actjt/
onber betoeïfteD^ie toaren bit be boepen en floten ban
De gebangen öabben in fïuftften geflagen / toeïftc b$it
geïjangen 3ijn/ enbe anbere feben/ met ooft beneem
fïen gebangen (Detoijïe bebonben toerbe bat ïjp geen oo^
faftetoag getocefï ban be moettoiïïigïjeib bpbcnanbc*
rengepïeegt om ïjemteberïoflén) 5Ön b?penïo£geïa^
ten en öebben parbon geftregen.
Jfeeftet
inoefen tijb igin tyvfo uitgeftomen metconfenten
futo
£&jen p?cbiïegiebanbm <0jabe ban Epcefïee in bate ben 2 8
tmu JBöarti 158^. fefter boeftgften/ geintituïeert een ftoit
letie onbettorjg eeng lief- ïjebberg be£ toeïfïantg befer Btbcv
ÜT1 fónben/ toaee inaïïen €tyiflmm ooebe gemeenten /
m%v *n patriotten ftïaecïijft betoefen too#/ Dat ïjet tori ge^
oec in oojïoft i$ tegen te fïaen een Üoninft of ^cerebanDcn
ïanben / bie <6oD en 5tjn beiïig tooo^b onbecfïaet te
WUB. berbjijben en uit te roepen / en inbe pïaetfebanbicn
foeftt in te boeten fabuïen / b?omen en menfeïjen infet'
tingen/ of bie tegenzaten eeb/ en beloften/ be ïan?
Den op ïjare ïjuïbinge gebaen / befeïbe ïanben onber*
fïaettcbetobenbanöare gerecïjtig&ebcn/ p?ibïïegien/

m bjpöeben. ffltlk boeft^ften i£ een foma'rig inijoub
ban 't gene bp ben ïjoog-geïeetben Junium Brutum
Schekam , in Statijn befcöjeben en inïjoubenbe i$
9> 4. quefïien of blagen / als eer ft . <&füt onbetbanen ge*
» Öouben 5ijn en beï)ocen ïjaten fineert onbetbanigte
» luefen/ aï^ïjp pet ttiat gebieb tegen^ be ï©et <6ob^.
Ten tweeden. #ft ooft toegelaten toojt een Utoninli of
ii
;; ^ince tegen te flaen/ tiittit Wet <£obg onbecfïaet te
„ ontteinigenenfcljenben/ be ïtetfte <6ob^te bemicren
3> en te bjbetben. Ten derden. <Bft geoo^ïoft i^ een
}>
bjeïbaten of 't lanb
bit 't gemeen
te fïaen / En
^?ince tegenbebetft.
)) betbjuftten
ten vierden. <^fbe naburi»
ge finten met mfyt mogen bpfïant boen beonbetba*
» nen ban anbete finten/ bie om beteligiebetboïgtof
met tptannpe becb?uUt bjojben. BeïftequefiienDaec
in getefolbeert too?ben/ en baee in betoefen toert bat
fu\li$ toeïgeoojïoft^/ boeïj bat niet een pegeïijftpjibe
petfoon gcoojïoft fp om boo? eenige oojfafte bp ïjem felf^
be toapenen tegen 3ijnen ïtoning of i^eete in be ïjanben
te nemen: maec al^ be staten ban be ïanben met gemene taeb be toapenen tegen£ ïjaten ^eete in be ïjanben te nemen/ totbefeöetmingebanbenïanbe/ boo?ï
fïant ban be religie/ p?ibiïegien enbejuflitie/ batOe
gemeente aï^bangeïjouben i^be Staten ban be ïanben
met aïïeïj«e bermogen te affïfïeren en bp te fïaen.
Hiertoe toerbenberfcSeiben epempeïen engefeïjiebenif^
fen tot befer materien bienenbe bpgeboegt/ en tot be
anttooojbe opbe boojgefïeïbe quefiien toert gefetbbat
koningen en peeren ban <6obgeenbo?bermacIjtïjeb;
benontfangen ban ober 't gene battijbeïtjft enbergan;
feeïijftig/ bat <6ob be macï)t oberbe sieïenenbateete
toigi^aenïjem aïïeen beljouben öeeft: batbe $toninft
ban ^pangienïjem toe-eigenen toiï <0obegjuri£bictie
engerecljtigDeib; batïjp oberfuïft^ ban <6oö aftopt
en bafal toert ban ben bupbeï / batmen Cï)?ifïelijft acïjt
eeb
/ ben
te fïaen en
tegen
en 'oojïog
ben
ftaben
be Staten
/ bat
ben ïanben
ban ftrijg
be Heere met
ban Surften
ban be ïanben mebe ben ïanben geftooren 3ijn / bat
een$loninftofl|eerbanben ïanbenietbobenbe jufïitie
l$l maer onber be jufïitie moet fïaen/ batbe Staten

en öaben ban be ïanbe mebe regeerbei?^ 3gn ban bè
ïanben: batbeïeüteiferen/ tamgen en anbere §ee^
ren om öare tprannne gebaiigcn enomgeb^acïjt / en
ban ïjareurrjae berooft 5ijn/ öatbe toereïb niet marl)
befïaenfonber<6obfaligïjeib/ jufliticenïiefbe/ en bat
be £fècbeeïanben aengenomen Ijetben arma defenfiva
non ofFenfiva.

<Dc ^ince ban farmaöabbe in f ebjuario Mkbm
boo: ütn 45jabe ban Ulanébeft be fïab banbe Ó5?abe
gelegen opbe IBafeboen befettenmetbierofbijfi3oï^
toerften/ enïjabbebe Maft boben en beneben tocge*
paeït/ baerboo?be fïab ban alle hootb?uft enbietua^
ïie berïjinbert toerbe / bit$ met te min fo §abbt tic <6?a^
beban ^oïjenloopben9HpLJilboo^ öet boojfïcftcnbec
brjftenen ïjet ïjogetoater befeïbe fïebe eenpöeeï^ boen
bictuaïieren : maec 'tfeïbe niet beeï mogenDe ïjcïpen
fo i? boo? ïafï ban be <6?abe ban Hpcefïcr (Hit miöDcïcr*
ttjb5tjn boïft tot #ierïten bp ben anbeten iicrgaDer^
be) be boojnoembe <ïB?abe ban ^oïjenïo en Den c6ene bd). @ot
en anbere ^ebciv ftnio
ttoee buif 'ent
met geftomen
raeï ^orit3
tot <Öngeïfe
Eittopenïe
foïbaten
ïanbfe
ggenbeaeubc
25?abantfe 5ijbe / omtrent ttoee mijïen ban bt (6?abe / *5nru De
aïtoaerbe&
biebc<0?abe
banïloïjenpaenfeeen&
ïoljenïupbrïjanfeïja
enmctgetoeDben/
ïtafnam/
en Kreeg ^n'
^cóan^
grof gefcöut^/ enboojttreftftenDenabcn aRf/6»^
baer een fïuft
bpanb/
ïjebbenfp
ben anberen bapperïijft geflagen/ fo S?8t
batter tuffcïienbe b|ieenbier ïjonbert banbe^paenfc turkte
3ijbebïeben/ baer onber eenige Capitemen en Söcbcïi **&«&>
ïjebbergtoaren/ en ban besijbe ban ifoöenïo en ^o?its
bïebenber omtrent ïjonbert en beatigboob. étyit$
toert feïbe met een fpiefeop3tjnbo^fïgequetfï/ en ben
bibber 23o?ri^ toerbe eenbinger af gefcljoten / en f 0=
ïjenïoen £^orit^ beï)ieïbenbebictorie/ namcubaerna
ooftinbe^upfenban batenburgen €mpeïinne/ met (FoUij
noeï) eenige artbere ^eïjanfen / en ïjeeft baer na be
boo?f5. fïab <6?abe met omtrent 3 o of 40 feïjupten
op nieuto boïftomentïijft gebietuaïieert en ban aïïe£
boojfïen.
3£c Üeere 1tubb?eeöt (Curft / ï^rere ban ïfemert/
commanbeerbe ober alle §tt Érijg^boïft binnen be
<6?abe ïeggenbe/ en btbt 't feïbe fetijo^boïft aïtemet
fïouteuptbaïïen tot ftrenfiinge ban be bnanbtn boen /
ehr joegen ö^n ftïoeft en b?oom / be ^inceban £ar^
ma be tijbinge ban ïjet bictuaïieren baubedBjabeber^
fïaen öebbenbe/ en öem geinfb?meert l)ebbenbe/ bat
Öpmeenbe be^tab met getoeïbteftomtenberoberen/
ïjeeft ï)em perfoonïijft gereet gemaeftt / om ftlfè met
meerber macïjt booj be o^jabe te treeften en bp een bec^ ^e
gabertïjebbenbe/ fobeeïboïft^ aï^ïjpftonbebeftomcn/Snce
ï^ ben 12 JBetf irt'tïegec geftomert; en ïjeeft terfïont &apm*
gereetfeïjap boen maften om be Jjtab ban ober 't toatet R0»»
tebefeïjieten aenbepbe beijoeftenbanbe.ïiBafe en toer JJI'^j
fenbe be batterpe gereet/ tieeft öp feer bjecfeïijft met tt <©^
t+fïüeften gefcfiut^opbe^tab gefcöoten/ fo bat ï)P bfgrote fc^abe in De ïjupfen banbe fïab/ fterfte en toom
btüt/ cnooftaïïebefïnjfttoeren/ eneentemïtjfteb?effe
gefcöoten ïjabbe/ baer op ï)p eenen aenïoop en fïo?m
mtl bantoerben boo? bie repfeftïoefteïijft afgeflagen:
be^ anbeten baeg£ geeft be ©jinee ban $acma aïïe
ïjet ïeger in fTago?b?e gefïeït/ en ïjet fcjjeen ï)p eenen
generaïen fïojm opbe&taD Doen \syi\btl Deböjgeren
banDer^taD Defe gereecfeïjappert fïenDe/ enb|êfenbe
oberbaïïen en aïïebermoo?t te toerben/ 5ijrt fêec fïauïjertig getoojben / en b?outoen en ftinba*en maeftten
grote misbaren/ maeftten ooft De ïjerten Der foïbaten
ftïepnmoebig/ meenbé men foube nocjj toeï tot een
goctaccoo?t «omen/ men beïjoojben ï)ét grónbig be?
berf ber ^)tab / en ben groten en uptterfïen noob te
boojftomen/ bebojgeren/ foïbaten/ bjoutoen enftin^
beren ïeben te faïberen. 3£e j^agifïraten ban Der &ta&
bergabat 5ijnbe / en be ftïaeïjten ban be bo?gcren ber*
fïaenbe/ öebben eenige banbe<STapitepnen binnen be
&tab ïeggenbe / fo ba-re bertoiïïigt en gèiïtbuceert / bat
befeïbe Capitepnen gegaen 5tjn in beg43ouberneue£ fta?
iner/ baerl)P0P5ijnbebbeïag/ enïjtbbenben feïben
<©oub. aengébient Deftoarig^tben bpDe4fl§agifïraten
gemaeftt /ooft De ftïepnmocDigfjept Die onber ben foïba^
ten toa^/ en bat'ee beeïe toaren bit ïjet booj onmogelijït
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1586

der eenig verder tegenfpreken , henluyden bewilligt

hieïDen/ De&teDe te nonnen pjeferberen tegen Denbpie/* en geaccordert , voor eerft vergevinge en vergetinge
van alle voorgaende overtredinge en misdaden by
anb/ fuïr Dat De fafte berepfeïjte eene nojte tefoïut
toat men Doen fouDe / en toerDe aïDaet in ïjaeflege* hen begaen , en is fijne Hoogheid ook te vreden, dat de
n Dibcrg toe- gene die in der Stad niet meenen te blijven, maerte
faenDe De opinie
niet jegenf^ioni
eert / Capit
refoïbfen/
jg Daer tegen p?otefteep vertrecken , dat fy fulx vry en onverhindert doen moenn
en Dat
De/ fufïinerenDe/ Datfe ïjen Deboir DoenDe/ mactmg
gen , met alle hunne goederen : de andere fo liever
genoeg toaren Den bpanD te refïff eren / en öet toege* in der Stad metterwoon blijven willen, die mogen het ©eflai
/ ook doen , mits vredelik na de oude Catholijkfe
fepbeonfet/ D'toeïït boo? IjanDen toagtebettoacl)ten
n
nonne
fouDen
rmeer
nimme
g
Datfp ïupDen ïjet anber
Roomfe Religie levende. Gedacn in het veld-leger banöe
<ffi?abel
berbebigèn / en m aïïen gebaïïe batfe fcïjuïbig toaren voorde Grave, den7-Junij 1586. Ondertekent.
Alexander.
tequn/
eïfêfo
ïjaercereeneeb te betrachten/ en ïjaerf
torn
ten / aï fouben fp baer alle alg toome en eerïnfcefol;
Daten ïjenleben laten : maat bemeefïefïemmenbjoe*
C B aïfo i$ De &taD Den7.Sttttj/ Den J&inceban ben
roojt
taan
genïjet toeeïj/ en be ïfeere ban ïfemertboojoneeba*
■*-' ©atma obergeïebert/ De toeïRe DaetinDnebaen*
bp au \
rentïjept in 't fept ban oojïoge / confenteecbe Daec in
&panjaerDen met een baenDeï Duptfen in gami*
Dat men aen Den $2ince ban $arma foube fenben / en Defé
foenïepöe/ enojbjefïeïDe bat De&taDtoeDergejfercRt obecgc.
DcnfelbenaenDienen Dat fptoiïïig toaren öem Dc&tab toerbe
/ ï)P betfette be IBagifïraet / bebt be uerne totjen/
ober te geben/ bp aïbien fjp ïjen ïieben ecneetïijRap; en De roomfe CatïjoïijRe religie toeDetom in fMenen Paxm
poinctement toiïbe bergunnen. 3£e p?ince bankte opreeïjten/ ï)P bonb aïïjiet groten boojract ban fout/ geoen. i
ma/ toefenbeeenftïoeftenbecfïanbigfjince/ toeleg
baren in 't fept ban oojloge / bc tijbinge ontfangen ïjeb* boter/ ftaeg/ Room/ ooit pulbet of bugutupt/ 'ttoeïR
uenoebatbe <$?abe ban ïpcefïer/ aï inbenaentoeïjt be<6?abeban ïfoïjenïo/ eerft onïanr Daermgebjacïjt
toaé / om De &tab te nomen ontfetten / toiïbc 3ijn eere ïjaööe / geïijh top berljaeït ïjebben.
?®it innemen ban De <6?abe / maenten bit ban jKcmetinperpeïfïeïïen/ om ïjet arijgg boïfc binnen bet
&tabeenerefoïutie upt befpetatic te boen nemen/ om gen / een hïepn fleDeïtcn (Daer ban be oB^abe ban J^e^
beamen te refïfïercn/ en ïjet quaetfïeenuptetfïete gen 31)11 naein boerbe) niet berre ban baer gelegen / fo
bertoacïjten/ ïjeeftïjen ïnpben bitnaboïgenbeaccoojt beruaefl / bat be folbaten Daer in toef cnbe / alfa ïjet niet banij
bertoillicïjt.
f)ouuaertoa£/
Daer upt bïucï)ten
feïbebetïieten/
fooDat^et
^armafonber
moeiten mft
innam/
Defgeïpé ©co»
tjeeft öp 'tguarnifoen ban öet bup^ te batenburg ge*
hebbende, 't gene van wegen
SYne
van den Gouverneur, Hopluyden
den name gefien
en in Hoogheyt
Dtoongen'tfeïbe ïjup^ te berïaten/ enfonbeegetoeer/
en foldaten , Magiftraten en burgeren der Stad Grave , met toitteroebenenl in Daer Ijanben te bertteuaen.
recjjc
tceftt
ceftee
5^e(6?abe
ban
ïtpcefïer
toag
aïin
ben
aentocöt/
hem fchriftelik is overgelevert door de twee hopluyom na ben p.:incc ban parmatetccMtcn/ cnöemaf- bantltnt
, tot dien eyndeaen fijn Hoogheyt fijn afgefondendie
den , en hebbende voorts fijne Hoogh aéngehoort het bïdt te Doen / en De ^teDe ban be 03?abe te ontfetten / omtit
genedaer namontlik gehandelt en gefeyt is geworden.
'tfp befeïbebe bictuaïie affnijben/ ofanberfmt^beiv
Hoewel nu fijne Hoogheyt goede oorfake hadde , Dinbccenbe/ ïjem 't beleg te boen opfyenen / tot toeï* fetttn/
nomtti
fulke onbillijke voorgeflageneconditien , gehelik af te Ueneinbêïjpbpbm anberen DeDoenbebergabert/ om flaD
teont*
trentbjte
Duilent
man
te
boet/
en
Duifent
DjieDonbert
fiaen, (onderlinge in aenfieningedergeftalteniffe in de
ban
welke de felve Stad nu gebracht is, dies niet te min, de- paerben / betjalDen Ijct boïa Dat De (özabc ban if oïjen= <ö?aöc '
wijle fijne Hoogheyt gewonelik is, in aller biilighey t te ïo en De generale ^orit3 bp ïjaer öabben/ enbenieu* ©e
handelen en te trakteren , die geene die met krijgshantoeaengeuome<öngeïfen / bie nieutoaengchomen toa- laet.
ren/ en binnen Utrecht ïjen getoeer ontfangen enge*
delingeom gaen,endefelvegebruyken. So verwillicht
monfïert
enboojtna gefonben fouben toeeben/ Detoeï*
fijn Hoogheyt den voornoemden Gouverneur, Hopluyden en Soldaten, datfy vry en vrank uyt der Stad
ïtet'famen (ïerft toaren feben benbeïen met noc^ +00
^rïjotten/bie gemonfïert sijnbe aï boo?t troMen.
Grave lullen mogen vertrecken met haer geweer en
^en ïefïen IBap % en 3 3Iunp / fo ïjeeft be <$?abe fen
fenburj
wapenen, getuyg, paerden, wijf en kinderen, met
ban
en jjn
ban
Hpcefier
sijnboÏR
aïïe^
bp
ben
anberen
bergaoert
ftille trommelen en uyt gedane lonten , en mecomgebp tSan^em / eni^ Daer mebe obergetogen ober Den 25erafe
wondene Vendelen, en op het aenhouden van den
i^yn/ en öeeft ïjet p^incipaeï ïeger geïciDtot€ïfï/ in fönot).
Graven van Mansfelt , beyde Vader en Soon , heeft
be
oberbetutoe / tirfTcfjcn JCernïjem en ^immegen / en <Bnge!fe
fijne Hoogheid henluyden toegefeyd en geaccordeert
DaDDe een beeï €ngeïfe boo? benen gefonben na %mt / Öooft/
goet geleide, en dat fy-lieden nergens in fullen verhindert werden.
bitbt &cïjau£ ban llnobfenburg / tegen j&immegen
ober befeïjoten ïjebbenbe / baer opttoee fïojmen geoaen Bpöe
Daer-en-tegen (uilen fy van ftonden aen gehouden
ïjaDDen/
Die afgefïagen toerDen/ enfo fp Den DerDen
wefen , de Stadt in handen van fijn Hoogheid over te
fngeno*
leveren , met alle het gefchut en ammunitie , die voor
fio^m Daer op Doen toiïDen / ïjebben fp 't obergegeben / men.
en jijn Daer uit getogen met trommeïfïacï) enbjanDen*
handen is , fullen ook vry , los en ledig gelaten werden
alle gevangenen die van 't begin der belegeringe daer in De ïonten / en togen ober 't mater na ^immegen /
maer Die ban Bimmegen toiïDefe niet in De flaDfjebgevangen gebracht zijn geworden , uytgenomen alleen
de loon van den Kapiteyn Martines, de welke fal be- ben/ bcrijalben fp buiten omtogen. ^aernaöeouen
talen het rantfoen dat fijnen vader voor hem airede
fpooïtbe ^>cï)anfe aen't23ergfe ïjooft ingekregen met
belooft en toegefeyt heeft : en is fijn Hoogheid te vreaccoo?t/ Defoïoaten gaben'tober/ enïeberDenïjaren
kapitein/ Huitenant en ©enDjicï) ia öanDen/ Detoeï*
den dat de gene die hier in garnifoen leggen , tot weg
ne binnen ^ernïjem gebangen gefonben toerben:
voeringe van hare perfonen en goederen , fullen mobocï)
aï^ ïpcefier boo?t^ \33Ubt tee&nen ober De 4^afe /
gen gebruyken de fchepen in defe Stad leggende : mits
dat cautie geftelt werde, dat de felve fchepen op 't al- om Den $?ince ban ^arma eenigen af-b?euR te Doen / fa
quam ïjem De trjbingeban liet obergaen banDe^taD
derfekerfte en fonder eenige fchade wederom fullen
keeren in de voorfchreven Stad. Belangende de Magi- (0jabe / Daer Dooi ï)P Öem feer gefïoojt geïiet / toant ÖP
ftraeten Burgeren, dewijle de Koninklijke Maj. ge- meenDe fo fp De ^>tad noeïj ac(jt Dagen fyaübt be^ouben/
woon is, yriendelik en mildelik fijne onderdanen te batïjpfarma fobeeï fpeï? gemaeRt foube Rebben / of
bat $arma be &tab foube ïjebben moeten berïaten / of
houden, die hem wederom tot fijne gehoorfaemheyt
willen keeren : daer benevens dat ook fijne Hoogheid
bat ÖP eenige anbre pïaetfe ban impojtantie in bie ouar*
üch altijt beneerftigt heeft, des felft voetftappen te vol- tieren foube hebben benamen en befcracïjtigt / baer öp
gen So
: heeft ook fijne Hoogheid , aenfiende den goe- jijnoogopöabbe/ maer ïjierboo? aïïejijnboomemen
den wille, die fy betonen daer in, datfy hen na alle en Dejfein om berbe gefloten toefenbe/ i$ Üp na 23ommeï
billigheytte houden en voortaen te leven aenbieden,
getogen / en Ijtt boïR baer roncomme in be 23ommeïre*
gelijk het goede gehoorfame onderdanen , fijner Majegeïeit. 3^e ^eere ban jfemeit en D'anbere €&oiitey t en der felvcr Raden wel betaemt en toeftaet, fon- meert
teinen / Die in De <£?aef gelegen ïjabben / 4uamen jnebe
tot
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tot 25ommeï/ om aen ben 4B?abeban Hpcefta refter
feïjap en contetnent ban lift obergeben ban be <6?abe te
Deen / maer Hpcefïer op be feïbe feer tjefloojt 5tjnöe/ be
befe gebangen nemen / en ïjeeft beïaft bat baer ober ma
ltfït$ reeïjt binnen Utrecïjt geïjouben foube toerben ;
en fïaenbeboo? fijne bö?fïe/ feite fa berre bebefïeban
«Öngcïanb/ fobanigefautebegaenjjabbe/ &p baer ober
juflitie foube ïaten gefeïjiebem
«ec
^rn 14 JKBap toerben 4- malcontente binnen 8tretf)t
uren gebangen getnacïjt/ betoeïfte in Slutpïjaeg een backen
!'!""'
i 3ut naeïjt/ baer bergetenbe / ïjabben fitten bjinften/ en
waren aïbaer gebangen / onber betoeïfte eenen \m$ bie
(Mn* genoemt toerbe SJonfter J©iïïem/ bïein be bemuuröe
pen
I nipt weert buiten Utrecht ïangegetooont baboe/ ennoeïj
ifjr ac eenen genaemt &wert 3[an ban gtrecïjt / be beröe
[igen- wag een koeberg fnon/ fp toerben aïïe bier op ben 23
Jtëap gehangen / en pare fieïjamen begraben / be bpe op
jjet eïenbigc / en be bierbe op 't §>t. Sjacobg ïierïujof .
I mai' ^ttrtrent befen tijd mag binnen ontwerpen een feer
f'üp
grote hbierte
ban ennoren
fo bat eentoerbe
bierteï
roggebooj
aïöacr
r t De boo?
guïben
meer / berftoeïjt
/ baer
ee
ilmtt' nigé op jjope ban ertrao?binarig toinfï te boen / en met
SMfi^ faebangen 5ijhbe/ fyevben in'tquartier ban
C
w en 'g^rrtogenbog berfameït een grote guantiteit rogge/
1 arce. in meeninge jjjnbe om 't feïbe met feftere anbere Waren
w®**i te boen boeren met Conbop binnen ontwerpen : be
[' , fóitmeefïeren $auweïg en JBareeïig 28ap/ ïcggcnbe
kt binnen bergen opten &oom/ ftregen ïjier ban herniiffe/
ei
ben bemijïe ïjet ïange aenïiep eer fp ftonben beerbig wenben /
1 'nï°E
fo
fo'tgeraben
feïbe gecommuniceert
metlfêiïo^bJB'iïïug'
bpRebben
! betoeïfte
bont bat me/i baer
op een aenfiacli
11 aro^ maften foube / en Wibe feïbe perfoonïift baer bu toefen /
t buit.
oberfuïftg uit eenige banjijn bol» in bie quartieren tocï
beftent / ïjebben fp berflaen batfe ben 1 7 JIBay meenben
na ^Antwerpen te marcheren met een fïerft Conbop /
en ontrent bn'fïjonbert
magenen
aïg ftarren/be
boo^t'5.
ftitmeefïerg
5ijn met fo ben
boomoemben
aBilïugbp
45ouberneur ban bergen opten &oom/ be$ fnacïjtg
te bojen nptgetogen / fïerft in aïïeg 300 önpteren en fo
beeïboetboïft/ en togen op een pïaétfe genaemt ^int
3Cntbonig€appeïïe/ baer ïjet ftojen met &et Conbop
noteïoft moeften pafferen/ en öoetoeï ïjet nebeïacötig
toeber mag / fo batfe niet ftonben beftennen boe fïerft öet
€onbop tnag/ fo ïjebben fp ïjet in oen mojgen-fïonb
b^oeg/ baer ftomenbe/ met een fïoute co?ragieufere*
foïutie aengctafï en befp?ongen / fo batfe aïïe bie 't feïbe
conbuifeerben in route ffoegen / en pïonberben mecfï
aïïe be narren en bjagenen / en Kregen ooft beeïe geban*
genen / en meï bicr-ïjonberc paerben / en baer beneffeng
berfeïjeuben ftofïeïijftc toaren / b'meïft fp aïïe binnen
25etgen b?acï)ten / ïjet üiojen toert meeftenbeeï onber
beboeten gefmeten/ aïfo fp ïjet niet ftonben mebeboe*
ren : boel) jfèonfb?agon öebe^et feïbe eenige bagen baer
na tueberom ban be aerbe op rapen en binnen Hntmer*
pen boeren / be gebangenen bie fp binnen bergen
tyocïjten / toaren omtrent 1 80 perfonen.
®en ii. USap 1586. ïjeeft ^^ot j^jnem ^00e.
totjftban Mffoul aïg ^>taböfluber en Capitcpn gena-aeï ober ©^iefïanb / fefter Paccaet / op'tfïuft
banbe bag en nagt-toacljten te fyouben / ober
&et pïatte ïanb ban ©nefïanb ïaten uptgaen / bie*
nenbe p.ïinnpaïiït om be^ bpanbg graffatie en
bcr feïber toeboer te beïettén / ïupben aïg boïcïjt

den, en andere haer contributie gevende te pafferen j ienpïat*
en van daer al heimelik by nachte en ontijde hoe langer jj^jjf'
hoemeerintefluipen, alom na defe quartieren dicht J&\it$»
altans aen de vafte Steden , en aldaer den huysman , ïanö»
fchippers, fchuytvoerdersen andere pafferende goede
luyden , te lichten , plunderen , vangen , fpanneo , tormenteren en gevankelik ook wech te voeren , met haer
meubelen , na Nieuwenort, Steenwijk en andere hare
fchanfen,ftellende d'felve ten letten op veel hoger rantfoen als haer goederen eenigfins konnen opbrengen ,
daer voren dageUks met den fchotelalom den penningen in Landen en Steden verfamelt , en met dier middel het landfehap van haer overig geit geheel ijken geblotettot irrecuparabyle fchade en bederffèniffe van
alle goede ingefetene. Daer in op'tfpoedelikft, om
wijder bederffeniflè te viteren , dient geremedieerr
voor fo veel na des tijtsgelegentheid doenlijk is, hebben daerom hoognodig geacht hier op al voren gehad
'tadvijs van de Heeren Staten van Vriefland fampt,
vanden Heeren provintiale Raden aldaer, de na volgende poinden en articulen te concipiëren enftatueren, die by alle d'ingefetene onderhouden fullen mogen werden, gedurende defe oorloge en tot dat anderfints gedifponeert fal wefen.
1 . Eerftelik alfomen by goede experientie bevonden heeft , dat de vyand telk en voor en na Jare zijn exploi&en , om een huysman thien of twintig van hun
bedden by nachte en ontijde te lichten , en met hen
meubelen wech te voeren , te werke geleit heeft voor
't meeftendeel met fchepen , dien hy gevonden heeft
in'tquartier van Smallingne, de korte en lange Swagen, Wifple, Leppen h uylen , en voorts inde Griete-

nievan Opfterlant en daer ontrent, wort d'felve ingefetene van dier quartieren , wel expreflelik bevolen engeordonneert , om haer fchepen die fy airede hebben te
voorbrengen of anders hun datelik genomen fullen
worden , en om namaels geen fchepen meer aen te raden of derwaerts te vervoeren , tot dat anders geordon- .
neert fal wefen , bypene om hun genomen en boven 'FoI,ï^
dies arbitralijk geftraft te worden.
2. En ten eynde de vyand met fchepen uyt defe
quartieren derwaerts en op voorgaende quartieren
gaende, ten fine voorfchreven, niet gedient kan wefen:Is mede geordonneert,dat van nu voorts aen na den '
quartieren voorfchreven , geen fchepen toegelaten fullen worden te varen , dan door Oldeborn of de fchans
van dien , en dat door d'felve fchans opwaerts na voorgaende quartieren niet meer fchepen om turf of hout te
.halen , doorgelaten fullen worden , by oplicht van den
gecommitteerden , dan ten hoogflen vier ichepen feffens , en alfo by beurten , wanneer de vier weder gekomen fullen wefen andere vier fullen mogen pafleren ,
des dat eerft d'felve fchepen gevifiteert lullen werden
by den gekommitteerde voorfchreven ofte daer in ook
eenige goederen , byfonder van viófeualie gevonden
werden of niet.
3 . Sonder dat de fchuyt-luyden eenige andere vaerten of ook by-paden , als met 't overtrecken , over de
Leppedijk, te Wartnyhuyïum , of den groene-floot,
daer op refponderende na den Vlaerbochfeoft eenige
diergeïijke, om na den voorgaende quartieren te komen, fullen mogen gebruyken,by verlies van hare fchepen ,ingeladene waren , en arbitrale ftraffe.
4. Sal ook de gecommitteerde te Lyoetfm a-dam
om redenen voorfz. niet meer dan vier fchepen fefFens ,
om hout en turf na Oiftermeer en Kuyckherne mogen
laten gaen feffens en by beurten , en na vifitatie al*
boven.
5. Van gelijken oock den gecommitteerden van
Banftermolen en Schoten, by defen gelaft fullen wefen *
op gelijke buerten den fchepen voor by de fchans te laten gaen na 'sHeeren-feen of andere omliggende quartieren, nadat hy d'felve al voren gevifiteert fal hebben ,
ofter ook eenige viótalie , fout , feep of diergeïijke waren in de felve fchepen geladen fullen mogen wefen ,
boven de billetten hun in de vafte fleden gegeven ,

i'tban \^ Ilhelm Ludwig Grave tot Naffau, Catzenelleboogen , Vyanden : Dietz, : Stadhouder Capi• tabe
ifllem teyn generael > over Vriefland : als daer toe by proviibe» fie fpecialijken gelaftet wefende by den Doorlugtigen ,
Hooggeborenen Vorften en Heeren, Heer Robert>
n
laflto ^rave van Ly ceder , Baender-Heer te Denbig, &c.
mum* Luitenant van haerMajefteit van Engeland, Gouverneur en Capit. generael van de vereenigde Provintien.
Int»
Allen den genen die defe fullen fien of horen lefen
tibop faluitendilectie. Alfomen met groter bedroefFenifle
üuh bevonden heeft , dat de vyand hem dageliks en hoe lanfo08? ger hoe meer verftoutet en vervordert by thien, twintig? tJgei» dertig man , en altemet meer perfonen , ook by 't welk alles voor goede prijs en buyt gehouden en over
6. Suk .
>ubeo lichten dage door den quartieren van den Seven-wol- fulx by de foldaten en vry buy ters aengetaft fal worden
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6. Sullen ook de gecommitteerde te Dockum,
Oiftma-horne en Engwierum goede toeficht hebben ,
dat tot Kollummerzijl en daer omtrent , geen fchepen
den aldaer allenthalven benogeleden , dan die henluy
men,of 't ook van Dockum of buyten zee daer te varen
geleden worden , dan met fpeciale pafpoort van fijn G.
of by broeden en kleine maete by billetten van eenige
vafte Steden , en dat by verlies van de felve fchepen, en
ingeladene goederen , en boven dies arbitralijk geftrafc
te worden.
7. En om te beter het lichten van den Huyfman voor
te komen en verhoeden , wort wel crnftelijk alle ingefetenevan de platte Landen van Vriefland opgelegt en
geordonneert, om van nu voorts altijts goede nachtwacht tedoen houden : Specialijken die van Barradeel, Bik, Ferwerderadeel , de beiden Dongerdelen ,
op den zeedijk van haer quartieren in competenten
ijk over 't geheele Land,
getalle , en voorts general
op alle kerke-toornen ten weinigften vier fterk zijnde,
die ook alle uuren eenige geluyt f uilen van den toren
of maken met den horen , in teken van goede wacht
om in gevalle van alle aenvechtinge van eenige vyanden, alshetvootby palieren van dien met klokklepowelalsook met vuur tekenen alle d'omliggenpingef
quartieren daer af de wete te mogen doen, en het
de
voornemen van den vyand verhinderen en beletten
voor io veele mogelijk (al wefen.
8. Tot wekken wach te, als alleenlijk dienende ten
befcherminge van haer en haer eigen goed en have, een
yder ingefecene, edel of onedel, rijk en arme, gehouden
Wort,in perfoon te komen met zijn geweer,of ten minften een goet verjager of forke, by pene van een Carolus gulden.
9. En fal niemant daer af vry wefen dan Dienaers
van der kerken,fchoo! meefters,molenaers en oude perfonen over de feftig jaren oud wefende , mitfgaders die
krank zijn en-ook alle weduwen die fullen mogen volftaen, mits fendende haer manbare Soon ofdienftknechtin haer plaetfeofeen ander goed man.
10. En fullen de Grietsfluyden by defen wel ernftelijk belaft wefen , om de felve wacht altemet by beurten te vifiteren en goede regard nemen dat de felve wel
enfonder intermiffie, tot dat andersgeordonneert fal
wefen, geobferveert en gehouden werde, en dat op
arbitrale ftrafFe.
10. En vooralle forge dragen dat de felve vuurpannenop alle toorens van haerbevoleneGrietenieop 't
alderfpoedigfte gemaekt en toegeftelt worden , om gebruykt te mogen werden na behoren.
1 1 . Telkens en fo dikwils als fy na d'eerfte reife fouten in defe wacht gevonden fullen hebben , ftrax over
fchrijvendeaenfïjn G.om daer tegens geordonneert te
werden na behoren.
iz. Enteneyndedes vyands graflatie in kleine aentalle als boven noch te meer verhindert fal mogen wor
den, geconfidereert wefende dat de felve vrybuy ters by
nachte pafleren en hun exploicten doen , en daegs hebben haerhuyfen daer fy lati teren en fchuylen. Is mede
geordonnert dat alle de grote dorpen fullen worden gequartiert of in fekere buurten , collegie wijfe verdeelt,
even verre fulks niet te voren is gedaen > en dat ter difcretie van de Grietman,en dat elke gebuurte beftaende
van 1 o of 1 1 mans perfonen min of meer , gehouden fal
zijn by beurten , twee en twee , alle dagen onderlinge
huysfoekinge allom in den huyfe haerder gebuurte te
doen , en dat dage by dage, en fonder eenige intermiffie
of nalatinge fulks continuerende , aen en aen , te weten
wanner de lefte twee van haer gebuurt hare dienfte gedaen fullen hebben , dat alsdan d'eerfte twee wederom
fullen beginnen , en daer in volherden tot dat anders
geordineert fal wefen.
1 3 . Te verftaen dat de huysvader in perfoon op haer
Duurte die voorgaende huysfoekinge fullen doen , ten
ware d ouderdom , krankte of abfentie haer daer af excufeerdetot difcretie van den Grietman of Dorprechter, in welke gevalle fy-luyden, gelijk ook alle weduwen met hare manbare foons, en dienftknechten lullen volftaen.
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14. Enfalelkebuurte fichdaetlijkvoorfienmeteen
yferen roede of priem lank wefende vier of vijf voeten ,
daer mede de vifiateurs gehouden werden de voorfchreven huysfoekinge te doen , ftekende doort 't hoy >
ftro , riet, fo in fchuuren als op der balken ,en elderste
bevinden, fonder dat fy in 't huysofheim haerder gebuurte eenige plaets ongevifiteert fullen mogen laten ,
doende onderfoek van boven tot onder en van achteren
tot voren , of ook eenige knevelaers aldaer gevonden
mochten werden.
15. Salookdevoorlz.vifitatiealom en op alle gebuurten gefchiede > alle dagen omtrent een uure na des
Sonnen opgang, als het volk gemeenlijk op der bane is.
1 6. En even verre de felve vifiateurs aen den deuren
harder en harder kloppende , niet in gelaten nochte van
binnen tegen gefproken werden : fullen fy twee hare
fuccederende vifiateurs of meer tot haer difcretie mogen aenfpreken , of anders de gehele gemeente by clokkleppinge doen verfamelen, en hun fterk gemaekt hebbende met haer geweer,'t welk ten weynigften een goet
farjager of fork fal wefen als voren, en noch harder aenkloppen dan te voren , en indien fy als dan noch niet ingelaten worden , fullen deuren en venfteren, famptglafen en muuren mogen inflaen en alfo thuysopdoen fo
fy beft fullen konnen, en alle den gene die fy daer in bevinden,^ fyvreemdelingen of van den huysgefinde alle
apprehenderen, en wel verfekert te hoveover fchicken
of door de Grietman doen overfenden , omgeftraftte
werden na behoren.
1 7. Item en aleer de gemeente of ingefetene daer
toe by klok-kleppin£e voorfchreven vergadert aldaer
uit den huyfe fullen mogen fcheiden, fal den Dorprichter monfteringe doen van de felve ingefetene en
de abfenten elks verbeurt hebben fes gulden , te appliceren een derdepart tot profijt van de neerlikheid , een
derdepart tot profijt van den Grietman, en de refte derdepart voor de vifiateurs haer beurte hebbende» en by
faute van in geld te konnen betalen , dat die ten hove
overgefchreven en aldaer arbitraliken fullen werden
gecorrigeert.
18. En fullen de voorfz. vifiateurs niet alleen alle dagen vifiteren de bewoonde dan ook alle onbewoonde
huyfingen haerder gebuurte, alwaer altemet die meefteperijkelis, fonder alfo eenige voorby tegaen, by
pene van fes Carolus gulden te appliceren als boven.
19 Sullen ook de huysfoekinge gedaen hebbende de
voorfz. vifiateurs ylens wederom keeren elks na zijn
huys , alwaer 't fchoon dat fy op andere plaetfen ten felven dagen befcheyden waren , op dat haer huysgefin
verfekert mogen zijn dat fy in 't vifiteren in geen ongemak geraden
, by pene als
vanvoren.
10 ftuy vers t'elkcns
te verbeuren
en zijn
te appljceren
20. En n iet t'huys komende de felve vifitateurs, fullen hunhuysvrouwen en familien uit prefumptiedat
fy in des vyands handen geraden zijn , daetlijk alarm en
geroep maken , mits haer geburen naerftig onderfoek
doende na den onraed en de gemeente van haer Dorp
met klok-kleppinge verfamelen , en fich fterk maken
met haer geweer ten fine voorfz.
ai . Van gelijken fullen ook doen den ingefeten van
de naeftleggende Dorpen , om by klok-kleppinge te
verfamelen, en haer gebuuren behoorlijken tehulpe
komen , by pene dat de falianten t'famen aen die heerlijkheid fullen verbeuren hondert Carolus gulden , en
boven dies arbitralijk gecorrigeert te worden.
zz. Item, of 't gebeurde dat een van de vifiateurs of
beide van huys waren, als haer beurte fal wefen, of ook
hoognodig hadden van huys te reifen , fullen in der gevalle de naeft volgende vifiateurs, de abfenten dienfte
bewaren , tot dat f y wederom t'huys gekomen fullen
wefen, by pene van zo ftuy vers te appliceren als boven,
mits dat die t'huys gekomen zijnde gelijke lange dienften voor hun gefubftitueerde te doen fullen gehouden
wefen by fes Carolus guldens te appliceren als boven.
23. Gelijk geftelt fal hebben met den kranken , die
door krankheid verhindert werden haer dienfte te volbrengen,fo verre fy geen manbare foon of dienftknechten hebben in welke gevalle voren is gedifponeert.
a*. Dat
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94] Dat ook niemand van de voorfz. dtenfte vry
zijn, uytgenomen de dienaars des Euangely, Schoolmeesters en Molènaers, midsgaders oude perfonen
over de tfeftig jaren oud , niet verfien wefende van een
manbar/e foon of dienftknecht nochte gequalificeert
om een ander in haer plaetfe re winnen , en alle andere
dieby fijn Genade om redenen vry gekent fullen mogen worden.
2?. En fo verre in eenig dorp of quartier defe vifitatie, nagedane publicatie van defen niet worde in 't
werk geley t of ook in 't werk wefende > worde geintermitteert of nagelaten, alwaer ook niet meer als voor
een dag. Sal een yder van 't geheel quartier vervallen
voor d; eerfte reyfe , in pene van fes Carolus guldens ,
voor de tweede reyfe n gulden , voor de derde reyfe
2Xguld, en voor de vierde reyfe in arbitrale correctie.
%6. Welverftaende dat die alle in 't felve quartier
onfchuldig fuilen zijn , die de Dorprechter den nalatige hebben geinfinueert ten felven dage als die gefehied ware, en daer af den Dorprechter gehouden
werd den infinuant fchriftelijk acte te geven , by pene
Van tegen yeder infinuante te verbeuren ziftuyvers.
Sal ook den Dorprechter ten felven dage of ten langften een dag na 't felve infinueren den Grietman, by
pene van fes carolus gulden , die ook den Dorprechter
daer af acte moet paüeren by pene van (es gulden.
27. En fal den Grietman, ten langften 's anderen
daegs fijn Gen. adverteren, van de intermiffie voorfz.
by pene van fes carolus guldens voor de eerfte reyfe,
12 guldens voor de tweede reyfe,twintig voor de derde
reyfe , en ten vierden by privatie van fijn ftaet en ofBtie, die mids dien impetrabel fal wefen.
28- Sullen mede de Grietsluyden gehouden zijn ,
altemet de huysfoekinge by beurten te vifiteren , en
met alle naerftigheyt verforgen dat die wel gedaen
werden, by pene als voren.
19. Eneven verre de voorgaende vifitateurs , in
\)
haer vifiratie eenige conniventie of oogluykinge
mochten gepleegt hebben, en niet getrouwelijk aengeven , hebbende eenige vreemde vyands perfonen by
haer bevonden of ftilfwijgende voorby gegaen , of ook
dat eenige van haer gebuurte eenige iulke perfonen
hadden verfwegen,verlt( >pt of verborgen ,fullen in dier
gevalledes vifitateurs huyfenfo wei als van den geenen
die eenige luyden verfwegen of gebergt hebben dadelijk en ionder eentge diffimulatie of aenfehouw van
perfonen , verbant werden van haer huyfen , en boven
diesgevangen ons over gefchikt en atbitralijk geftraft
werden een andere ten exempel.
30. En fal boven ^ien de aenbrenger van dien uyt
des defallianten goederen voorfz. vereert wefen met
hondertCarolusguldens.
3 1 . In welke penen ook die vervallen fullen wefen ,
over en by wiens buurten , huyfen of landen de vyandeninkleynegetalle van twintig, dertig min of meer
perfonen na defe quartieren by nacht of ookbydaeg
fullen hebben gepaflèert : En dat by weten of kenniffe
van d'felve , of daer af fy kenniffe van behoort hadden
te hebben , fbnderfulksdadelijk aengedient te hebben
5ll i/de naeftlcggende fortreffen, fchanfïen of guarnifoenen,
en daer na ook aen ons felven fulks te kennen te geven,
hoe fterk omtrent van volk de vyanden aldaer zijn
gepaflèert , midsgaders wat pas fy voorts genomen
fullen hebben.

met den anderen in gevangenifft of apprehenfiewêfende, niet mogen borge worden of eenig rantfoen
beloven voor den anderen te betalen , dan de felve alle
contracten nul en machteloos zijn , fonder daer op alhier recht gedaen te fullen worden.
34.. Item om wat nader ordre re ftellen dat de toevoer na den vyand , volgende de Placcaten van fijne
Excellentie te meer belet mach werden : Hebben wy
wel expreffelijk allen Magiftraren van de vafte fteden
defer Landfchappe, 'sampt allen haren ingefetenen
verboden en 't (elfde alsnoch doende by delen , om uyt
haren fteden op de platte landen , geene eetbare of
drinkbare waren, nochteSeep, en diergelijke waren
den vyand dienftig, te laten gaen danby billettenvan
onfen Gecommitteerde neffensdeMagiftraet in elke
ftad te ftellen , en dat by broeden en kleyne maten
relpectivelijk, by pene van arbitralijk daer over gecorrigeert te worden.
3 ƒ. Te verftaen alleenlijk van de platte Landen, niet
fittende onder den eed of contributie van de vyand.
36. Sonder dat yemand eenige eetbare ofdrinkbare
waren ook feep , fout, ammonitien of andere gelijke
eenigfins fullen mogen vervoeren, na of op de quartieren van Vriesland onder des vyands eed of contributie fittende als boven, 'tzymet, of fonder biljet.
37. Endatby provifie en ter tijd toe dat de dorpen
onder des vyands contributie fittende elk uyt haer
twee van de vertroutfte perfonen d'religie en 't Vaderland toegedaen zijnde gefchikt fullen hebben aen ons,
en met den felven overgekomen fal wefen nopende
haren foberen en wekelijken onderhoud en bederf, en
dit alle by pene dat allen waren en koopmanfehappen
die men fal konnen bevinden en achterhalen tot of na
de felve quartieren , boven of ook fonder billetten gevoert te worden, voor prijs en buyt gehouden. En
overfulks by allen Capiteynen en Soldaten te wateren
te lande aengevaert fullen mogen werden. Mitfgaders
alle de wagens , paerden , fchepen en anders , daer mede de felve gevoert lullen werden , te appliceren ais boven ,en dat boven dies de Koopluyden , Schuytluyden
en Wagenaers , arbitralik fullen werden gecorrigeert
als na eyfch der faken bevonden fal worden , navolgende de Placcaten van fijne Excellentie daer af
zijnde.
38. Dewelke penen ook fullen plaets hebben tegens
den geenen die namaels daer af geconvenieert fal
mogen werden , fchoon hy op der daed niet ware be-

39. Noch fal eenen yederen van wat qualiteythy
grepen.
zy, ernftelijk verboden zijn , fonder pafpoort van fijne
Genade na des vyands guarnifoenen en quartieren te
reyfen , om generley oorfaek willen , by pene van
voor een veripieder geacht en geftraft te werden. En
fullen ook de Capiteynen op deFrontieren enSchanfen guarniioen houdende,in't vifiteren van de pafpoorten goede acht nemen , dar niemand op oude pafpoorten , dewelke eens gedient hebben , paflere , cafferende
in kracht defes alle paffepeorten , die voor drie weken
van date van defen te rugge te rekenen gegeven zijn.
En ten eynde niemant hier af eenige ignorantie
hebbe te pretenderen , fo ordonneren en bevelen wy
wel ernftelijk alle Magiftraten van Steden , en Grietsluyden defen alom te doen kondigen , uytroepen en
publiceren , daer men gewoon is uytroepinge en publicatie tedoen : Ordonneren mede den felven , mids32 . En ten e y nde de vy and d'oor fak e benomen Wer.
de, om egeenfchameleRuyters, Schuytevoerdersen
gaders den Procureur generael defer Landfchappe , om
andere arme perfonen meer gevankelijk weg te voeren, goede opficht te nemen, dat defe in alle fijn poincten
en op boete hoger rantfoen te ftellen en houden dan ftriktelijk onderhouden en geobferveert worde, procederen en dqende procederen tegens de overtreders ,
haereygen goederen waerdig zijn.
Word by defen alle ingefetene van defe Landen , by de penen hier in begrepen, fonder eenige gunft diffivan wat qualitey t , conditie of wefens die zijn mogen :
mulatie ofverdrag, fo wy fulks tot vorderinge van'tgeSo wel ten platten lande als in den Steden verboden
meene befte en grote rufte van de Landen bevinden te
meer om te gacn bidden met den fchotel of anderfins, fullen ftrecken. Gegeven onder onfen Signet en hand ,
tot de hulp der armer luyden rantfoen voorfz.
binnen Leeuwarden , den ai Mey, 1586.
^3. Verbiedende ook alle ingefetene van nu voorIKtarten ftgcrifc tem j&feoegf m oberfïe Hutte*
taan, daer toe yets te contribueren , ten eynde de vyand nant ban oen €>?atoe ban JBcar£/ fjceft omtrent
met dier middelen niet geheelijken den Landfchappe
oefen tïjö oen 4foabe ban Uncrfïet aengegeben £oe
öatmm onfeïKUKpIanoeHm qtitqm omtrent uphet
van Vriesland blote van geld. Sal ook d'eene gevangen

fit
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ban ben f^inceban $acma met bettien ©uitfe en ttfte bant/ en ®omj£ / met gaer luitenanten en Den*
JBaïfe benbeïen foïbatenboo?bat ïjupg enfcïjanfeBeï
*§efjan» geïtomen/
ie ban
en btiiit tic pïaetfen beïegat / en liet be
©en 27. 9[tmp bergabetben beg mo?geng be bgf
Wel/
benbeïen
€ngclfen bie in be £>tab lagen / en biec
fcöanfe
boo: cenen €tompetta opeifeïjen / op 't ï£un£
torrö htt
benbeïg
23o?gcré
/ en be JBufquettierg ban be biec
Icgerr/
te
Wtl
ïacb
Capitein
&pïinta
ban
^eïmicö
/
"ban
geboo?te
ban
Kpttccïït
/
bemeïhe
ooi*
tommanbeec^
anbere benbeïen/ be |Doo?tcn banbe ^tabmabenge*
befcfjes
ten en bc oba be fcljanfe/
baec
3tjnen
luitenant
in
ïact)
met
floten ten negen uuren beg mo?geng / en bïeben ge* ©f
obecge^
een
rojporaeïfrljap
^oïbaten
/
en
aïfoo
be
feïbe
%w
3fbcn.
floten tot'gabontg ten fcé nucen toe/ be biec benbel
tenant be fcljanfe niet Mbt obecgeben / liet lï^an^ 25o?gag
togen op be plaafcboo?ljet ^tabljupg/ en
ftlt beg anbecen baeg^'^ mo?gen^ met ben bacö be mecben in o?b?e gefïeït/ ban be pïaetfe of ^tabljupg
fcDanfe met bia öaïbe <*Tattontöen befcfyettn \ en tot beïjupfïngc ban JBiïiem ban ^omaen/ monen*
toecben binnen ben ttjb ban ttoee uuten ma befelbe betufTcï)enbec£aeet en ^ambo?gcc-b?ugge/ almaec^Je
JtuliUen tacïjtentig fchoten gebaen / ben Htnitenant be Ifeecc ban l?emcrt gcbankclnU bcmactt mabe. Cn ban
toect met 't gtof gefegut gequeft en ooh beïe ^oïba^ be ^?oboofï ban be €ngeïfe ïjeeft ben boo?noem* !SS
ten/ fogabenbe ^>ageant en ^oïbaten be fcljanfe
op fonbee eenige conbitie te befcljeiben / ban alleen be fonfter lubbert €urk üeae ban ^emect / ten SS"
batmenfe in genabe fonbe mfllcn aennemen / fuïh^ ïjupfe ban bcnboo?noemben kometen geljaelt enge* vMu
b?acï)t in 't ^tabï)upg m be öaebkamer/ aïmacc De
bat fp alïe tiie noeïj gefont maten / op bat Dupg geban^ <^?abe
ban ^oïjenïo en Hfêeucg / mitggaber^ be
gentoaben gefïeït. 5^en feïben bag/ fo öaefï be
ban ïloljenfacren/' ben (tëeneeaeï ban be €n*
5>cüanfcbaloccnma^/ fcöiïttebe 45?abeban.ffl&an^ ïfeae
geïfen 3[oljan ^oritj / enaïlebeanbece föcijgg-rabert
feit cai Ccommcïflaga met fcl)?ijbcn£ aen ben boo?^ becgabat maren/ boo? bemelïte be boo?noembe ï|eei
nocmben Capitein ^pïinta ^eïmicïj iiit met ttuee re ban ^ernert te rechte gefïeït mabe / en aenge« >
€o?pocacïfcïjappen op't^np^ te mei laeö / inöon^ ftïaegt bat fjp be &tab ban be <6?abe mefenbe nfeu*
benbe (fo 3ijn 3Denb?icf) feibt I bit ben b?ief geïeten ïjafr ïóït gebictuaïieect / fonber noob en geb?ek te fytötm
bc/ mant bc Capitein bie nia en toiïbe aennemen) bat (5ün €rccïïcntic ban Epcefïer mefenbe in ben aen*
gf1 ban ben p?incc ban ©atma mag afgefcljiutombe toc^t omöenlicben te oiitfetten/ en ïjebbenbe feïfg
pab Dcnïoma loCaaoumen te begieten/ eneec= maa een bag te boren/ aen öm<0?abeban3Epc*fliB:
fflk be ^rfjang cnïjet Cafïeeï Bel/ in te
gefclj?eben aïg bat ï)P goebe moeb öabbe / be &ta&
en bcbjijïc ïjp ban aïcebc bc Scljang betobcet nemen/
mei te befeïjermen en befenbecen) aen be ^?inee ban
öabbc
/
begcerbe ïin /bat ben boo?nocmben ^eïmicö / bat a&arma öabbe obagegeben/
en bat ÖP baec aen Sab*
tong of t Caljecï ban ^ toinltg tocgen in 3ijne be uegaen crimen ïjefae Majeftatis, aïfo fulög nfet mag
Ijaubai ïeberen foitóc/ om meaba fc&abe te bahoe= gefcljia fonber appacent bafïanb en co?cefponöentte
en geïjouben te ïjebben met ben boo?fc&?eben
bantoflbe geöab
€ai,iteinopm&*$
Sn.Ü^'JS
ijorcn
/ toocï)^ ftet5°legaöe taffont
t?inee
na ^enïo,
ban ^arma of fijne aenöangag/ bpanben
©e

ban
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bmt öefetoereenigbe $eberïanben / en bat ïjp baa ober
foube toabengefïraft metret boob anbere ten erempeï.
3Êe ïi^eae tian ïfemctt en be anbae beben ïjarc befentic
fb fp beft moeïjten / afê bat fp ïjaer aï£ eerïtjKe en b?ome
foïbaten ïjabbe gequeten en ben bpanben aïïe afb?eucft en tegenkant gebaen fonber ïjen crgen£ fn
te bergrijpen of ïjen feïbèn te berfeïjonen : maer bat
fpïicöen flenbe battet geen apparentie toa£/ om ben
bpanb bie gcreet toag te fïo?men te nonnen tegen ffaen/
fo ïjet üp een pbet geoo?beeït toerbe / ïjabben raebfaem
gebonöênom be Ütab en boderen mettoijbecnftinï
Deren niet te ïaten nomen en babaïïen in ïjaer ceutoi*
ge berbeef en totaïe ruïne/ betoijïe te £>tab nietïan*
ga Konbe befeïjermt toaben / genootfaeftt toaren
ober te geben op be eaujftfïe conbiticn bit fp ïjabben
feonnen batoerben/ na be gefïaïtenifTe beeboo?fcïj?e;
ben^tebe : be fafte toert naürijgg-recïjtonbeefocljt/
en baa op berfcïjepöen getupgen geïjoo?t/ fo bat ge*
noegfacm bebonberi toabe bat ttc feïbe Jrtabt boo? egc^
ne baraberpe of correfponbentie in'£bpanb£ ïjanbeu
toa£ geftom'en : maer aïïeen boo? onerbarentïjept m
't fept ban oorloge / en jonKïjept ban Hm ^eete ban !|e*
mert / fo $ eben toeï be fententie Dcg boob£ ober ben felben ^eere ban jf emat en be Capiteinen fóoeboecKum /
en ^u&ant / gcfp?ooften / bocö be genabe té aen be
€rceïï. ban ben <0?abe ban ILpcefïer gefïeït. SCengacn*
be ben «Tapitein <®bnijg i$ b?p getoefen / fo ook be anbe*
re gebangen luitenanten en Capiteinen
Man
^eboomoembe Heete ban femattoageenbanbe
inwct
met
litn* boo?naemfïe €beïen ban <6eïberïanb / en geaïïieat
sijn
/
£>aïïanb
ban
§cctt
^oïjan
ban
bocïjta
eenige
Öe
«rtfte
^aj.
en fijne ^up£b?outoen b?ienben/ beben feer grote in*
Ji-Cn» fïantic aen ben <£?abe ban 3tpcefïa / om in genabe te
Isnb
tutnen mogen ontfangen toaben / en be l|eere ban ïfemert feï^
cjtiu
be/ p?efenteetbe/ batïjpbc.IBajefïeitban€ngeïanb
im
tegen ïjace bpanben / ïjet toare in befe lanben/ of eïber£
Iten
fttte op fijne eigene ftofïen / fo beeïe jaren a$ ïjem foube toer*
jimaJg ben geo?bonneert / getroutoeïijK \ai\bt bienen / om
mibbeïerttjt fijne faute te berbeteren enobertoinnen:
lütV'
noc§ fijne pjefentatien noeïjte be boo^bibbinge
maer
I ge»
en anbere goebe b?ienben ban quaïite
bïoebmagen
fijner
ion»
t«.
(jebben ïjem niet mogen ïjelpcn.
^eröaïben ïjeeft bp öem goettoiïïig totterboobge^
reet gemaent. ^e^ anberen baeg^ namcntïjjïten ben * 8.
%vxt$l fo toert öet ^etjabot fmo?gen^ b?oeg op be
nan
pïactfe boo? ïjet mstotyxfê gefïeït/ be ^eerebanf e*
Inwtt mert baer op gebjoc^t sijnbe/geïtïcet in ïjet root fiutoeeï/
is
feibe oberluit : bat ÖP beboob baer op foube fïerben/
batïjp geene co^refponbentie met ben bpanben ban Me
ïanbenïjabbe gebouben/ nocï) noit eenige bjieben aen
be feïbe ïjabbe gefeïjjeben / nocï) ban ïjun ontfangen:
inaerbatöpgefïemt ïjabbe tot ïjetobergebenberboo^

>**

en om ben ïjaï^ een pïaefïer gebaen meen «rage bitïjt
ombenïjaï^ toe/ en boo?t£ in een toaffenftïeet geïept
en br£ anberen baeg^ toert ïjet ïitïjaemopeentoagen
gefet en be Kifïe meteen toit en ftoart ïaUenbebefcten
aïfo na SBommeï en boojt^ in jijne IjeerïiKö^ib geboert /
aïbaerïjp eerïpen na 3ijnen ffaet met groten routoe
en bcïiïitrïjbanjijne b^ienben en onberfaten begraben
toert.
^aer-en-tnffeïjen batmen ïji^r mebe befieïj toagl
ging be ^inee ban $atma met be beïegeringe ban
©enïofeer ernfïig boo^t/ ben t^berffen ^cïjenKtoa^
binnen ©enïo niet aï£ $arma baa' boo? quam / be* tstkQei
toijïeïjpbeficïj toa^met be ^eïjanfe te boen maften op Jg D«
'3 <6?abentoeat bp ïjet €oftjup^: maer 5tjn ïjup^b?outo ®ma.
en ïjaerfufïer toaren baer binhen/ met omtrent feben
ïjonbert foïbaten/ be ruitaen baer in gereftent/ bm
boomoembe ^cïjenft bcrfïaenbe bat #arma aïïe be
aenftomfïe fïerft mz befetten/ nam boojïjeinte be*
foeïten of ïjp baer foube binnen ftonnen Komen/ maer
aïfo ïjn 't feïbe bp bage niet Konbe te toege bjengen/
poogbèïjpfuïft^bp nacïjtteboen/ toaaom ïjpben ip sfirnfiag
3}unp '^hacïjt^ met een <£ngeïgöitmeefïetgenaemt g«fetói
ilogicr IBiïlem^ met omtrent ttoee ïjonbat of (fo éeni* Sin*
ge fclj?ijbert) b?ie ïjonbert paerben gebaïïen i$ in 'tïeger nen
ban farma / maer aïfo ÖP ontbeftt toa^ / honbe ïjp niet JJJ» K
wqwfc
bpïjetïoge?
geKomentoa^
ïjoetoeïïjp
boojftomen/
ment
ban $arma
/ en beeïaïban
^aernaeg boïK
boob ge*
fïagen en een groot aïarmin'tïeger gemaeftt ïjabbe/ban
aïfo'tgeïjeeïe ïegain roere toa^ en ben bacïj aenquam
$ ÖP afgetogen acïjterïatenbe ontrent tuffeïjen beertig
en bijftig man / fo gebangen aï£ boob gefïagen / be $af«=
fagien aïom befet 3tjnbe/ toa^ ÏJP in Stoot perpeïom
toebaom te Komen/ bocïjaïfo ÖpeenonberfcïjnKtge*
moet ïjabbe ïjeeft ï)P noefi ficïjfeïf^ een beurganK ge*
maeKt en quam met be refïe binnen IBacïjtenbonft.
<^ba ©enïo in be ftëaeg ïept een ftïem Cpïanbeften/ (f0U6.)
baeropïjabbenbieban ©enïoeen flerftte gemaeKtfea
bequaem tot befeïjerminge ber ^>tab / en $atma ge*
fo?t ïjebbenbeïicïjteïij*
ïjp 't feïbebaoberen/
bat Konnen
informeert
Ken be ^tab5ijnbe
foube
ïj^ft DPcert

fcïjanfe of fterftte op tyie grote feïjuiten of ponten boen
maften/ b'toeïftïjp boo? ïj^nen na ïjet aBpïanbeKen ïjeeft
ïaten afb?ijben / en onber ïjet benefitie ban bieh ïjeeft ïjp
tyieïjonbat «^panjaerben uit Kïeine feïjuiten boen ïan*
benbièïjen terfïont toat befeïjanfï ïjebben aïeer ïjet be
anbere te begen getoaer toerben / aï£ fpfe nu getoaec
toerben berfeïjjiftten fp feer en toerben ma b?efe beban*
gen / fo batfe be pïaetf e baïieten en bïucïjten na be fïab/
$arma 31311 geïuft berboïgenbe ïjeeft 't gefetjut gepïant
en bapper inbe fïab gefeïjoten/ be foïbaten toaren toeï
gerefoïbeert be fïab te ïjouben en ben bpanb te refifïeren
boo?bien fpgoet bertroutoen ïjabben/ op ïjarenoba*
tïen ^>cïjeriK bat bk niet foube rufïen om ïjaer ontfet te !&cnto
fcïjjeben
^'tab/ boo?
mebeïijben/op nïagen
ban be b?outoen
en Kinberen/
bat be en
feïbeKermen
foube beneafïigen/ fonbaïinge betoijïe 5ijnïjup^b?outo baa Jjfüj*
mogen beïjouben toerben / en bab <6ob bat &u fijn mebe binnen toa^; maabe bo?gaenbeeïfïerftet5ijn* SSe
Sieïtotïbe in genabe nemen/ betoijïe ïjpbefenfcïïanbe* beban ïjet guatnifoen toiïbenmet ©arma aceo?beren/ banöct
föRenboob mofï fïerben/ en <6ob fuïK.é ober öem ge*
en "aïfo fp ïjieroberttoifïitïj toaren/ bojberbe f arma f*»™'
fengbe/ en in bte bïobigïjeit toa^ gebaïïen obermit^ feer
/ einbeïijft be bo?gaenfiaer in be toapenen begeben* fJJJ am
be/
ïjebben ïjet guatnifoen biemeefï aen bebefïentoa* p?ince
pjne
fonben»
of 't geïpe
ooK
in be grote
tfcancopfe
taïe5^it
berïjaeït
/ en nafinbatöeeft
ben ïjp
$?ebt*
ren gebtoongen be fïab ober te geben en uit te tteftften / Jj»
eantïjcin onbertoefen en ben boeKboo?$ijn oogenge^ enfpöebben ^aaappoinetement ma ben p?ineeban 5S2
bonben ïjabbe/ toert ïjp fïaenbe ontïjooft/ en i^ttoee J&arma ben 2 8 gjunp gemaeftt / be foïbaten mofïen aïïe seDen.
trebtn acïjtertoaertg getreben/ eer ÖP ternebet bieï/ met ïjaer rapieren uit tteftften en be ruitaen mofïen Da*
ïjptoiertineen feifie gfieiti en 5ijn l)up^b?outo gefon^ re paerben baa ïaten/ bebo?gape toaben in genaben
ben / be anbere ttoee Capiteinen toaren ban geïijKen aengenomen / bit uittreftften toiïben moeïjten ïjet boen/
in 't root fïutoeeï gefcïeet / en toerben mebe ontïjooft / anberg toerben ïjen ftf maenben bagunt / om ban al£
en ban geïijiien in hifïen geïept. 5^e b?outoebanïfe^ nocï) ma b?outoen/ftinbaen en ïjare goeberen te mogen
mat bebe ïjaer mang Kïeebereri terfïont ban ben fcljerp- batreftften baer ïjet ïjen foube geïicben / met be foïbaten
reeljter nopen boo? btjftig guïben^ / be anber ttoee moeïjten 00K £cïjenïi^t)up£b?outo enfufïec uittteft*
Capiteiné Kïeberen toerben ban gelijken ban ben ften / en ben Commiflari£ Sjoïjan ^oorentgen^ \M ooft
féöerprecïjtrr geftoeïjt eïft^ boo? bettig guïben^ / en ent* Hanbraeb toa^ getoeefï/ maer aïfo fp geengoebaen
mebe en moeïjten nemen/ fo toabegefeiobat ÖP beel
liooft 5Ónbe toerben in Kifïen'geïeit en eïft^öare b?in^
bent'ïjup^gefonben/ be Capitein$loeboecKumtoo|be gout^ ingef tooïgen ïjabbe / en aïfo gem bit feer ïjim
inbe SDuurna-Re begraben/ en be Capitein^ubant berïijK toa^ in 't gaen of reifén / ftreeg ïjp baer boo? fa
bwoc begraben in finte 1\\m$ ücefte / be ©?outoc ban grote ptjne ban in 3ijn ïijf enbupft / bat ïjp baer ban
l^emert öabbe een f toarte oberïjoefbc ïüfïe boen maKen be^ anberen baeg^ gefïo?ben tó / boeïj anbae feggen
baer ïjaei- man in ïjerïeit toerbe / ïjet ïjooft toerbe fuïft^ niet toaa te toefen / maer bat ïjp ban ïjet pen*
aen 't ïicïjaem totber genaeit en ïjet bïoeb afgetoaffen r# gefïo?ben i$ I toat baa ban ié ïjeb ift geen fefterïjeiïi
batï

i5ï
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piac>
caet

gfte Boek?
Het eenënttyintides
lands van Utrecht

ban nonnen bekomen: ^cïjenn berfao? aftjiee een
en tupter£ moffen
örotefommegeIu£/ en be foïbaten meende
fo ^cïjenlt
Daer ooft aïïe ïjaren bupt laten / men
öaer binnen maer getucefï be &tab foube geen noop
geljaö beubcn / en fepben bat booj fante ban een f ooft
öan autoritept be &taö berïoren maé : afê ï)et &tng?öolït untgetogen mag / beeft be $Jince ban #arma
tcrfïoiit met een open manbaet boni berhonbigeji
enberbieocn datgene burger^ eenigegoeberenbenfoï*
Daten toebehorenDe fouben mogen berbergen of ber*
fïcuen/ maer beboïen be feïbe te booifcïjrj» te tyeiv
gen op pene ban aen lijf en goeberen gefïraft te toop
Den/ $atma ïenbe baer elf ©aenöeïen in guarmfoen
met tbjee banen tuuteten/ binnen ©enïo bïeben ft$
bubbclöe hartoutoeri bie be Staten ban lïtrertjt tiie
ban «Beïöedanb geieent ïjabbe/ be <të?abe ban 3Lpceflei- ïjeeft Daer na tegen tiit ban ©enïo bit naboïgenbe
Paccaet laten uptgaen.

T> Obert Grave van Lycefter, Baenderheere van
2 *^ Denbigh , &c Luytenant van hare Majefteyt
ban
van Engeland t Gouverneur en Capiteyn Generael
j©cn!o. der vereenigde Nederlandfe Provintien. Allen den
genen die defe jegenwoordige fullen fien of horen lefenialuyt. Doen re weten, alfode borgeren en inwoonderen der Stad Venlo vergetende alle unien en
verbonden die fy met den geunieerden Provintien
gehad hebben , jegens alle eere , plicht en vromigheyt inkorten dagen herwaerts hem gevoegt en begeven hebben , onder 't gebied der Spangiaerden en
hare adherenten, vyanden des gemeene Vaderlands ,
door onbehoorlijke en verraderlijke middelen , en
lbnder tot fulks te doen gedrongen of genootfaekt
. geweefttezijn, en dat fy diverfe waren , koopmanfebappen en andere goederen , hebben binnen defe
voorfchreven geünieerde Provintien toebehorende
de voornoemde borgeren en inwoonderen , die wy
over eenige dagen gelaft hebben aen den Officiren
en Magiftraten van diverfe (leden te fayferen en Hellen in bewarender hand, begerende vorder daer op
te voorfien na behoren , fo is 't dat wy alvoren hier
op beminden
gehad hebbende
advijs van onfen Teer lieven
en
neve de 'tGrave
van Meurs en Stadhouder
des Lands en Hertogdom Gelre en Graeffchap Zutphen, &c. mitsgaders van onfe ookfeer lieve en bemin iede Raden van State nefTens ons wefende , verkLert hebben en verklaren by defen de voorfchreven
borgeren en inwoonderen vervallen te zijn in crime
van perduellie , en dienvolgende gehouden te fullen
werden als vyanden van de gemeene fake en geünieerde landen , ook allen haren havenen en goederen
roerende en onroerende, adien en crediten, die eenigfins in defe Landen te bekomen fullen wefen geconfifqueert, lallende en bevelende den Rentmeefteren
en Ontfangers van de confifcatien , en allen andere
officiren refpe&ive de voorfchreven goederen en
perfonen vandeborgers en inwoonders, die hier na
uyt der voorfchreven Stede fonder onfe wete of conlent fullen verfchijnen, en onder haerlieder Jurifdictien refpedtive eenigfins fullen bevonden zijn byonderfoek of anderfins, te apprehenderen en fayferen,
onder pertinenten en behoorlijken inventaris, ondertekent bygefworen Secretaris en Griffier van de
Heden en plecken daer de voorfchreven goederen bevonden fullen worden, fo verre 't felve alsnoch niet
gedaen is, mits dat de felve officiren en alle andere
dieeenige der voorfchreven goederen fullen aenbrengen , van de felve genieten fullen fuik part en andeel
als by voorgaende placcaten en ordonnantien hen in
gel i, ken toegeftelt is geweeft. Overfendende defelve officieren aen ons in tijde haerlieder gebefoieneerde, om t felve gefien by ons daer in voorts
gedaen
en geordonneert te werden na behoren.
En op dat
memant hier van ignorantie pretendere,
ren en bevelen Stadhouder, Óancelier en ordonneRaed 1 des
S^^ert^d??sGelre
en GraeffchapsZutphen
Stadhouder
Prefident en luyden
van den
vimiael in Holland en Zcland , Prefident hove Proen Raed

i Stadhouder Prefident en Raed
van Vriefiand, Stadhouder van Overyffel, en allen
anderen officiren en jufticiren van de geaffocieerde
fteden defe jegenwoordige onfe letteren van Placcate
alom binnen den voorfchreven Landen en Provintien
te doen publiceren, daer men gewoon is publicatie
te doen , procederende en doende procederen jegens
den voorfchreven borgeren, inwoonderen en hare
goederen, in manieren voorfz. fonder gratie, faveur
diffimulacie of verdrag, des alfotedoen met dien'er
aen kleeft , geven wy u en den voorfz. Officier een
yegelijkin'tfijne
volkomene
autoriteyt,
fonderlinge
bevel. Ontbieden
en bevelen
eenen en
yegelijken
dat fy u en henluyden 't felve doende verftaen en obedieren, want wy bevonden hebben fulks tot dienft
vanden lande te behoren. Gegeven binnen der Stad
Utrecht den 9 July, 1586. R.ut. Ondertekent R. Lyceftcr.
Noch lager ftont, by Ordonnantie van fijne
Excellentie,
D. BURGGRAVE.

3£en fef&n 2fiunp fcfyhtz be ïfeere ban ïfauïtepen
een trompetter met fcfeijben aen Capitepn splinter wen
ban felmirfj op 't^upg te mei/ en me ïjet ï|up£ g!fS
ten ttoeebemacï opepfttjen / met grote bzepginge bp al* um
bien b,p ful n£ tnepgerbe : ban aïfo be bob?f5. Capitepn
fijne b?epgementen toepnig actjte/ i$ ^auïtepen ge*
nomen met 36 baenbeïen boetftnecöten / en 10 Cojnrt*
ten fiupteren/ en tyeftfyet ïjup^ berent en belegert,
5^en 4. 3jnïp omtrent be mibbag/ Kreeg i^auïtepen
6 £artoutoen ni een ïjaïbc/ en ijp ffyihte nocö een
trompetter/ en het ï)tttmp£ ten berbemaeï bpfehjij*
ben opepfcöen/ 't toelh be boou?f5. ï|eïmicö toèberom
affloeg. ^efoïöatenfuïH^ba'liaenbe/ begonbenbe
feïbe onber benanberen te murmureren en nracneïen/
feggenbe fp ftonben nu norïj tot genabe nomen / en bat
meer i$ guamen bp ben €apitenn in 5ijn ïogij^ / en be*
geerben 5et frtnjben ban ben bpanb te toeten / 't welft
t)P Ijaerboojbjoeg en te hennen gaf/ Ijaeebaer-en-te*
gen^ troofïenöe/ couragie en meeb gebenbe/ fo beel
en mfuïuet boegen / bat bien bag geentooojben nocï|
nracneel meer tegen ben Capitepn gemacht merbe/
maer om
arbepben
b^m eenbja'cïjteïijft
bienïjetbag
en
nacïjt
be poo?tmette bullen
/ en noo#| baet
nobig
mag en be Capitepn goet bont.
3£en 5 3junp '| mojgeng met §tt opgaen ban ben «et
bag/begonben
fpïjet fjun^ tebefeïjietenmet ttoeenar^ Jg#
toutoen en een jjaïbe/ en fcfjoten tot be mibbag toe/ E,|
meefï opbemoïentoomen beflanaermgebanïjetron* ftö»»
beeï/ fo bat bacr ninnant omtrent buren moeite/
op ben toomfcuerbe eenfoïbactgenaemt^eter^bjar*
tenban vDuren/ bepbe fil'n beenen afgefeïjoten / aï^
boebegonben
be folbatenmeberom temuptmerenmet
getoeïb / en feïjihten üe 25ebelï)ebberen / a$ Sergeant/
^ibcïbojfïen / bepbe be CojporaefêenHant&Mffaben
aen ben Capitepn/ en begeerben ÖP foube ben trom*
fïager affeïjichen/ om met ben bpanb te accojberen/
bjant fp niet ban meening maren meer feïjieten^ / beeï
nitnbet ben fïorni te betmacöten/ mant fepbenfp/
fp maren niet fïern genoeg om ben ffojm af re flaen
SffirÜ?
^aen- enItoïjaee
Capitepn
geneel
afgefïagen/
bermaentïjeeftfp öaer
foubenberfoefe
öaec
eere en eeb betrachten/ en beeïjten met tem aï£ bat
beijoojbe/ fo fouöen fp ben bpanb (met <$obeg ïjuï^
pe) toeïmeberfïaen/ bit een bjepnig gefïiït hebben* -fl
be/ en be bebeujebberen bp befoïbaten tomende/ en JR
oe$ Capitepn^ anttooojbe geï)oo?t ïjebbenbe / toieg foi&atc
pe mupterpe meer en meer aen / fo bat be 25ebeïhefc S? iel
2?ïbe ï^cm
bp Den öebben/
^pitepn ïjpgingen/
en fepben
bat
foteen bjiïben
foube ben
trom* SSf
Jager afjeftjenen/ toant fp bocï) niet gefïnt maren
ben flo?m te berinacöten / 't toeïn
Öen toeberom
anioeg/ Dan met quabe ban met ÖPgoebe
tooojben /
en ging feïf^ bp öen rniecïjten baer ^pfe tyet en baec
bp ben anberen bonb ftaen te nracnelen/ fjeeftfe on*
berrecöt en toeberom gefïrtt: ban onïangj baer na
m be boomoembe 25cbeïï)ebber^ ten berbemaeï bp
Den Capitepn teïmicï) geftomen / feggenbe be foï*
baten
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baten toflben pttfo#$ öriö^i/ öp foube ben @Ftom*
£aga affeïjiftften om te accojbaeri / óf fp toiïben op
fjacr eigen ïjanb en autoriteit ben fSromfïagcrfeïféafjcïjiuïicn/ gcbcuöc ïjem troee uuren te bebenften mat
ïjp tortbe boen ofïaten / 't toeïft Ïjp toeberom afgefïa*
géu ïjeeft: ban ftcnbe en ïjorenbe begrote tottingc en
muiterpe/ fo# ïjp bp bc ^oïbaten gegacn/ en ïjeeft
ïjacr noob$jaïben gebcben en gepjefenteert / niet jegenfïaeubc/ IjpÖni ttoee Dagen te boten ïeeningeïjab
öe gebacu / en IjenïuiDcn uit jijn fteuftcn en fteïDcr-ftofï
ai bicr£ genoeg te eten en bunhen gaf/ pba een macnb
fo!t£/ uit 3öncn eigen btübel te fctjcnïten / bp fobct*
re fp fo lange toiïben te b?cöen 5ijn / tot bat ben ©panb
Öen be eerc acn bebe bat ïjp beïjoo?ïijftc b?e|Te om te
ffcnmen gefeïjoten foube ïjebben/ en nocï) een föromfïager feïjiftte om bat ïjupg toebaom op te eifeïjen ;
aïïe 't toeïft niet moeïjt ïjcïpcn / maer bïeben ebcu ïjart*
neeftig baer bp batfe feïfé ben (Cromflager toiïben affenben/ bpfo berre ïjp bat niet toiïbe boen: beCapitemfienbe ïjare ïjertneeftige moettoiïïigïjetb / uitb?efc
oat pemant be trommel moeïjt ïaten roeren/ oftanoafmt£ ben ©panb toeroepen / (geïiju naberïjanb
noeïj gefeïjiebe ) ïjenïuiben ïjeeft moeten toefeggen /
öat bp fo bare be ©panb be$ anberen baegé genen
Cromfïaga af-feïjieftte/ om bat ïjup£ nocï) ópteep*
feïjen/ fo foube ïjp aï£ban eenen (fttómfïagaaf-fcfjic*
feen/ foeïtenbe/ aïfoïjetbertteft ban bienbaeft.
®f£auoerenbaeg£oen26 ^(unpfeïjootben ©panb
toeberom nu en ban tjiaen baer eenfeïjoot/ enïjab*
öeïjcm nocï) naber befeïjanfï/ en tot in be geacïjt toe
met ïoop-graben begcaben/ en ook pïaetfebaeibom
noeïjoe bier anbere Cattoutoen te fïeïïen/ om b?eflc
ttfctyctml be &oïbaten bit jïenbe/ en bat ïjp etïij&c
*7-)fcöupten ïjabbe om ïjaa ftcijg^boïft ober be gracht te
fetten/
feïjieten ban be bjefle aïg niemant opbe
toaï foubein 'tmogen
bueren ban ïjet feïjieten / fo 3ijnbe
&oïöaten geïijfteïtjft toeberom bp ben Capitein genomen /en ïjebben getoiït bat ïjp nu 5tjne beïoftr foube
naftomen / en in tijb£ met ben ©panb accojbccen /
't toeïft ïjp ïjen toeberom getoeigert ïjeeft / feggenbe
öat ïjp fuïftg geïooft ïjabbe / niet met 5ijnen b?pen toiï*
lel maaomljace ongcoojïoföe muiterpe baer boo?re
fïiïïen/ en batfe ïjen miböcïretijb beter bebenften fou*
oen om ïjare eer* en eeo beljoojïift te betracïjten/ ge*
fijn ÖP hoopte batfe nu boen fouben / toant een ge^
otoongeneeb/ feibeöp/ té<&obïeet/ betïjaïbenbacïjt
Öpbie afgebu?ougen beïoftè niet na teftomen/ enïjabbebeeïïieber/ jababïjenfuïï^/ bat fp &em boo#ïjic;
ten of boo?fïeften fouben/ ecrïjn foïicötbaerbigfuUien
api'
bun^ op geben foube / en fo fp be£ niet boen toouben /
i tot» fo Wbc bpïjem ïiebcr ban ben ©panb moettoiïïicï) ïaJ ö«n tenboojfebieten/ op bat ïjp mocötfïerben aï^ eeneen
■ [,(3 Itffe ficijg^man / toant ï)P bacïjt 3tjn feïben niet in pe*
futta» ri}Keïtef!enen oinban beïjooge <&bertgt)eib geboobte
PÖriö.
toojben / aï£ben ï^eere ban Jemert metjijne Capi
tein^ geboob toaren / en fouben b?p gebenften/ fo fp
Öem baer toe jongen en fo mijt bjacïjten/ bat ju in
fcergefïalt batöup^ mofï obetgeben / bat öpfrSmct
Öaerberbebigen foube/ maerïjet toa^aïbergeefi/ en
meenben toiïbe ïjp ficïj moettoiïïig ïaten ombrengen/
fe toaren ban bie meeninge niet; aï^öpbanfacïj/ bat
gp ban ïjen niet betltrijgen uonbe / fo fpjaït öp / gp ïjebt
tnp gifïeren tijb en maetgefïeït bentijb ban ttoee uren
om mp te bebennen toat in boen ofïaten toiïbe / nu be*
geer iït ooft ttoee of b$e urenrefpijt/ ommptebeben*
ften/ toat ift tot onfer meefïe eere beïjore te boen of te
ïaten/ betl^openbe aïfo ben bacïj ten einbe te mengen/
en toeberom te bertteftften en uit te fïeïïen tot'g anbe*
renbaeg^/ batbe $panb met aïïe 3ijnfïuftïten b^effe
Sefcïjoten foube Rebben : maer be muptemafcerg bat
merftenbe/ ïjeeft eenen $lbeïbo?fï genaemt <Öiefeïer
JFricfeban^otringen/ ben Bpanben aengeroepen om
teparïementeren/ en toa^befên meïbojfï onlann^tc
boren m'tïeger boo? ©enïo bpben ©panb gebangen
oetoeef!/ fo batïjet ben Capitein baetboo?ï)ieït/ bat
ppmetben©panbbetfïaub mofte Rebben geïpnaber*
oanb gebïeften ïjeeft. ^omma be Capitein fïenbe bat*
fe met ben ©panb fpjaeft toüben öouben jbnber öem/

fo bat ïjp' al berftoeïjt en berraben toa^ / niet anbergi
acn gebjeftenbe ban batïjp geïeb£tt foube toerben/ fa
Öeeftïjp geen beter mibbeïgeficn/ ïvilbe öpnietnjbcn
batfe met ben ©panb acco?beerben en ïjem in ïjaren / begl
©panb^ ïjanbeh ïebcren foube , ban feïfê met ben
©uanb te parïcmentercn/ ïj^een tufléöcn ïjeeft ïjpbe
^cbfïïjfObrren bergabert en gep?ot efïecrt bat Ï)P tegen
3ijn banu en Mc met bert ©panb mofï parlementen
ren: fo ïjebben. be 23cbeïöcbbereh öem een attefïatié
gegeben ban aï 't gene ïjier boren beröaeït i^ / toeïue at*
teffatie ïDiïbeïm iBaftep Sergeant / ^an^^crotter
bau^ouberöup^?ïbeïbo?fl/ dBrjfeïer f riefc ban^oï*
tingen ?CDeïbo?fl / gjoofï ban Himburg / Comcïig
ban3tangebtjft Cojporaeï/ en peter ïWperancclibck
bo?ft/ onberteïtent yebben. Wfo ïjeeft öuecn €rom^
flager afgefonben om te acco^beren / maer toant bert
©panb ban be muiterpe ber ^olbaten toa^ ba-toittigt /
toiïbe ïjen geenanba accoojt bergunnen/ ban 't gene
ÖP toa^
Öen buïuiöenbe
gefeïjjifte
en
alp fonb
boïgt./ 't toeïh fp moffen aennemen/ CPOJi
öflfC
OBïaube ban 25arïaimont / i^eere ban ^auïtepenne/
te
ïleruept / ?Cgje^ / (|c. berojbente ^tabïjoubcr be^ |?ur* v" acn
fïenbom^ €>cïber / en <6?aeffcïjap^ ^utpïjen.
iuDp ïjebben geacco?beert en accojbcrcn mit^befett/ ■>■> ben
kt*
ben hopman/ ©enb?icïj/ ©oerbereugemeeneïtrij^
luiücn gelegen ïjebbenbc op 't ^up^ te IBeï / bat fp ban
'tfeïbe b?pen b^anït fuïïen tréhaen/ fonber toapenen " ïganlA
enbagagien/
be boo?f5.
©cnbn'cïj
©cf
en ©oerber öunbeïjaïben
3|fdg;^r)ccr/
en ben ^opman
hopman /een
pacrb/ »j tepett
ban
beïobenbeïjun te famente boen conboperen/ 'tsptot
€ïjieïöf anber pïaetfe baer omtrent/ tot bat fp fuïïen » *>**
toefen in beïjóuberïjanb. <6ebaen in ben ilcgerbooi't » Ö
boojfeïjjeben ï|up^ ban Wel / befen 6. gjuïp 1 586. <£n » #.
toa^onberteiftent
Glaude de Barlaimont

■>■>

Cnaïfo ben feïben abonb aftrcftftenbe / be &oïba*
ten met fïoh^ftcn^ in be ïjanb en anber^ niet/ enbe
Capitein en 23ebeujebber$S geïijftïn 't acconjt begrepen
ijj/ foi^benboo?fc§?eben ^lbeïbo?fïa3pfeïeraïbaerge*
toeefï en ïjeeft beeï goub en fiïber in 5ijn ïjoeb geïjab / en
ïjeeft tot in bettointïg ftrtecïjten metrtocïj eenen Wieh
bo?fï genaemt ^anj .^crotter geïb op be ïjanbgcge^
ben / en aengendmen ban toegen ben ^nnce baiï $ar*
ma/ be toeïftemet ïj^mbp ben ©panb op 't tnp^ge*
bïebertstjn/ en toaren bc p^incipaeïfïc bic be muiterpe
in
*ttoerft
gefïeït
ïjabben/
fo batbatbenbenCapitein
toeï 'te
rectjt
fufpitie
ïjabbc
gertomen
boou*fcïj£ebert
^beïbo^fï met ben ©panb berfïanb mofï ïjebben ge*
ïjaö / geïijft öier uit nu toeï Bïaerïtjft bïecifi / ben Capi*
tein enbe 23ebelïjebbcr<S en polbaren bic bp ïjcm ge*
bïeben ïjabben toerben onber {bc fcïjant£ met ttoee ben*
beïen ^pangiaaben betoaert / ^auïtepen liet booj een ^ma
25ebeïïjebber ben Capitein 3ijn paerb/ bat toeï soort* xtinmu
bert ftronen toeert toa^ afnemen / en liet ïjcm be£ anbe* wfcö ra
ren baeg£ een anbaquaeb peertje inbepïact^ brengen, sïjïï*
^en 6. 3}uïp toerben fp ban etteïnfte Carbijnet teBra
^pangiaat^ en 31taïianen ober be Jltëacg geconbopeat « fcö?fren in 'tCapitein
Cïoofïce met
ban 3ijn©enb^ic|/
finten hechten enbe^
gcbjacïjt/
aïtoaa ban
tfI* ac'
fbben
€a$itein$
]|iip£b?outoen fufïcr gebtoongen Ijebbat te gaén/ en f@aui»#
Öebbenfe ban boben tot beneben toe ontftïeet/ en aï jjf"L
6en gelb / gout ai fïïba batfe bp öen ïjabben / óóft 3tjn B?„
goubefignet afgenomen/ bangeïijften bebenfpsijnert aenm»
fcïjlijba / ïmecöt en jongen / en be öienfïmaegt &eb* «cet,
benfp gefcljoffïert/ be ftnecïjten of folbatenöebbcnfp
in 't batteRHen aï ïjaa geïb afgenomen / en be foïbaten
bieecmg göeb uïeebaen ïjabben togen fp uit en ïfetenfe
Öaïfnaeftt ïopen/ be 25ebeujebber^ namen f|i ooft ïjaec
5jjb-getoea / en be Capitein ïjabbe genoeïj te boen bat
fpïjemjijn paatje en 3üb-getoccrïiaen beïjouben.
(Ccnïef!en3ijnfp met grote moeiten en beeï fïcubbe*
ïingein't^tictjtban Hpttccïjttot ïtoutengeftomen/
baerbe Capitein ^ijn foïbaten bienbaeïjïia/ en reeb
boojt^ na «utrecht / en ftreeg patent bart 5ijn Crceïïcn*
tiebanltpcefïa batfe binnen öcc M»tab öptrecïjtqua*
men / en toerben in &inteu ^gnieteii fterft gefóurieect
mgepjobianbeat.
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feö?eben D?ie ffojtoen / ert i$ aïfo Den Capitein jnn
ganfe Compagnie en©enDeïnuijtgetoo?Den/ De Ca*
pitein i$ Daer na tot Commtffar# ban De monfïertn*
ge / gecommitteect. 5^efe boomoemDe Capitein
Splinter ^eïmiclj / ÏjaDDe ban Den *o %$$ \^%,
geDient \\\ Den #o?ïog/ eerfï aï^fimpeï &aïDaeton*
Der DenouDen ï^eere ban ^toieten/ Daer naïfjffeïjut
onDa* Capitein ^acob ^>pmonf5. De öijft/ Daer na
$ ï)p ban Dm felben hopman ^Deïbojfï gemaeftt/
Daemai^öp Sergeant getoeefl ban^ïjiïippe <6?enu
firügjSt«[jifle*
Hlnno 1 57 3 . en 1 5 7 7. i$ Öem 't BenDeï opentïijft met
00113
otter br ne
grota* eeren in De ïjanD gegebcn/ onDec De Capitein
Aanban öenop. 5^en 12 ^fanuarp 1579.1^^
ten ban
Euitmant getoojDen ban hopman 05n^b?eeï)t 25erït.
SoldaCapi»
«2>en ?o Hugufït 1 580, i^ iietn ban Den Coïonel Den
rein
©jp-ïfeer ban ï^ogenfaaen öet Capiteinfcïjap obec
£pï„'.
ïjonDert en bijftig ïjooföen gegeben / ober 't benbel
Kei?
DaaDe ^jofïbau «©elresaï. oba öaDDegctoeefï/ en
ïateg Den i5?ïugufïp ban toegen DegeunieetDejijne
commiffïe/ 3pnöc aïfo Dooj 3ijne b^omicljeiDt'elïien^
gcabanceert / fonDer 5ijnc fóïïicitatïc.
Sfft tybbc ta't boojgaenDe 25oeft gefciD Dat ift aï*
ïjieein'tftoitc berïjacï fbuDe maften ban De ^cïjeepgtoeïjte Die bp Den étöDer ^rancoi^ ^aeft / Doo?ïa^e
ban De Uonmgmne b;m «üugtïauD uitgebaten in ,^ep*
tember 1585. geDaeni^/ De lioninginnc ban <énge?
ïanDbafïaen ïjebbenDe Dat De Ütoninftban ^pangien
aïïe De <Öngeïfe feïjepen en föoopïuiDen goeDeren in
^pangien ïjaDDe Doen arrefïeren tegen aïïe boïftaen
recï)t/ aïeerfpnocïï met Den Staten (6enaaeï inac?
coo?t toa^ getreDen/ tytft betfeïbefeerguaïijftgeno*
men/ Derbaïben fp ban geïijften in CngeïanD aïïe De
^paenfe feftepen en goeDeren tytft Doen aenïjouDen/
en Detoijïe De Uïaentcn ban (jare onDerfaten foüreien
groot toaren/ ïjeeft fpom ïjaer te tojeften en te tonen
ïjare couragie / en Dat fp Den ïtoninft ban ^>pangien
niet en ontfacïj (geïijft fp tegen De ^eDerïanDfe <6e^
fanten Daa na ooft feiDe) bijfenttointigfcöepen ban
Ciojloge Doen toernfïen / en Daer op D?ie-en-ttointig
ïjonDert man fo ^oïDaten aï^ ftïoefte en erbarene
23oot^gefeïïen
/ Daer ober Den boomoemDe öijDDec
Nadien by kennifTevan faken bevonden is, dat de
tigtenontecen
Soldaten van Capitein Splinter Helmich gekomen jfrancoi£ ^aeft / commanDeren fóuDe : met fjem
eenige Capiteinen en ^DeïïieDen afgebaren / aï^
toiitirb
:
''t
DC
zijnde van den huyfe Welle in Gelderland, 't felve 50«
namentïijft
Clj?ifïoffeï Carïeiï obafïelluitenantban
beten en Huys fonder nood aen den Vyand hebben overgeleDen 3flDmiraeï of <0eneraeï ^aeft / een Jtrijg^man
tfnöte' vert » en dat: ^ haren CaPitein daer toe hebben ge- fo toeï ter Eee aï^ te 3tanDe erbaren / ^ntïjoniuj fkm*
op flBel dwongen by muiterye en ongeoorlofde manieren van
ael.gcn doen , waer toe d'Officieren van den vaendel, hen toeï &ageant iBajo? ober De ^IrmaDe/ |fêattï)ei$
Babi» hebben laten gebruyken als hare voorfpraken en ge- lBojgan/ ^oanne^ ,l>ampfon / ^Intïjonp f ïot / ^
com it e rde, edat
n fonder eenige uitneminge van ïjanJBareïjant / <£Dutoatt Sinter/ 3Boïjan (0orin*
de gemene Soldaten hen voorfz Officieren by genoeg ge/ öobbatfiaito/ <6eo?gie Verton/ J©aïta25p?
gelijken doeneen confente hebben gedrongen , waer geé / töicïjarD ^tanton / loïjan ïlanmam / Defefou?
door den Capitein genootfaekt is geweeft 't felve tegen Den ïjen te ïanDc ïaten gebmiften / maer De boomaem*
Zijnen wille over te ge ven, is by den hoogen Krijgs- fïe Die naefï S^aeft oba De feïjepen bebeï ïjabDen om De
raedgefeidengerefolveert, dat de voorfchreven Sol- feïbe te regeren/ toaren Defe/ namentïijft: IBartöen
daten enOfficieren alle den dood hebben verdient , en Iprobiger ïnitenant ^Dmiraeï / een man Dié ta jee
overfulks met den flroppe ge-executeert te worden, uitnemenDe erbaren toa^ / Die m boojgaenDe anDere
nochtans uit gratiën geordonneert, dat mits dervende erpeDitien ter 5ee gecommanDeat fiaDDe / franjS
een Officier voor alle d'andere Officieren , en drie Sol- ïtnoïïi^ / €boma^ frenar/ 3©iïïem €ice\! Sfacob
daten voor hen andere medegefellen , d'andere van de Carftefl/ ïfenDuft Wtfëu/ (Sïjoma^ ^|aeft/ €öo^
felve ftraffe werden ontflagen , ten ware fy namaels in mag &enj/ Capitein öiba^/ Capitein Ifêartöm/
gelijke faute werden achterhaelt. En zijn onder de Capitein 25aïie /Capitein Croffe/ Capitein #oj*
voorfchreven Officieren bevonden te moeten fterven , tefcïj/ Capitein Carïeffe/ Capitein ïfaufting/ Ca^
den Sergeant Willem Mackey, en drie fimpel Solda- pitem €tifo/ Capitein JlBomie/ Capitein ©agan/
ten ,genaeratd'eene Jan Dekens, Henrikvan Meit- Capitein ©armep en Capitein oBiïman/ met mea
ienen Wijmaer van Effen. Aldus gedaen binnen der anDa eDeïïuiDen Dier namen ïjia nia toaDen baöaeït/
MadUytrecht, den ï3 July 1586. onderftont, my fp 5gn Den 1 1 September in De ïjabe tjan ^ïrpmout bp
pre ent als Auditeurgenerael en Juge militaer van den ï" eaa^Sl 9eftomcn/ en ban Daec afeejeiït na De
volke van Oorloge , onderteykent
.^patnfe Eee / en guamen Den 1 8 ^aoba in OBaïuden
A. Martini.
aen De <^p!anDen ban 23aiona aen/ Daer fp aen lanD ge?
fïegen srjn ( Dan aïfo baren boo?genoinen aenflacH
Daer met toagop aengeïeiD/ en Datöet boïftmrt gro«Xrecu»
ten öopen aenquam omïjem terefifïaen/ \$Wm&
CU.
*J??m ll 3& • oc Sergeant met ttoee ban De
g?E2£ ^ö*en tóen Hptreeïjt geïjangen / co?DeatDatï)pfouoe mogen bafcö toata in nemen fo
ön mÏÏ Smcn5*? ^an ^
/ teoe b?rbe beeïïjpbegeerDeenaïïe / berbafcöingeboo?b«geïDte ®<<
ïiet De mogen nopen / 'ttoeïft geoaenïjebbenDe/ gingen toe^ }*,
Capitein
^0l^m / Den
SLS H^
toeDeromt jeiïnaDe Canarife^epïanDen/ inmeenm^ R!
fon'
en
fonD^geïD
ted05W
ge om ïjet «tfpïanD f aïma in te nemen / en aïDaa fpm* «rt1
t^JSS^^l
ten
te ftecben/ öoetoeï Doo? gcatie niet Dan
De boo^ ne faften m öeta o?D?e te fïelïen/ en &em ban aïïer ff

Jl$

©frt ix ^uïpbebebe Capirepn $eïmirf)5nnebep
RÏarinae teac»? öen SttuDitr ut ban Dm ïtrijggraaD I
afóDaa toe ba» 3iJn Crceïïentie en 3ijnm tëaDen ge*
Dan mui*
r ommitteat sijnDc / boe Dat np Doo? ootfaftcDanri|
>aDDe
en
toil
sijnen
tegen
Deï
$ungX
Dat
tape/
öeDbe^
moeten ooagelien / niet' op toicrDcn De S5eüeï
flluDi*
Den
üan
ook
Dacg£
n
anDere
ren en .^olöatcn oc$
Den
beften
aïïc
fofp
en
/
teur. berboojt en onDatoaegt
muit*
De
üc Wc aïfo geniet te toefen / maer fciDen Dat
ntatóoaagefneben/ ennoc!) tl)ïen oft cïfafgeDjo*
urn en batopen maren/ fo toeeöen Dae Capitem|ban
ncffen£ Den 21UDI*
Den inijgéeacD gecotnmittcerteiucn
«Dijgbjecïjt ban
Capit
ujften
te'ic f aï£ nament
23erft/ Huea^cuning en *&nrf)oni£ 23utï) / Detoeï*
fteDe 23ebeUicbï)cr0 boondoen Dat fpDue ^oïDaten /
noch onDa-Denï)oop5ijnöc/ mafïennacmbaftigma*
Hen/ DieineDc Deeïacïjtig toaren getoeefï ban oemui*
tape/ anDer£moffaiïnaflefïcrben/ mettoelftcbjcis
gemruten Den Sergeant ten ïcfïen ttoee onDer Den
Ijoop befrljuIDigDe / Den renen toaé genaemt ïif epnbjift
han Ijfêeltferi / Dele ïjaDöe in 't muiten gefpjooften / top
geben Den Capitein maer ttoee uuren refpijt/ ficfyte
bcDenüen toatbp Doen ofïatentoil/ Den anDeren toa£
genoemt ^an 3£cftcn£ : en alfb Den Sergeant niemant
meeren toifï te noemen of te bei ctjuIDigen / moffen fp
met Dobbel-fïeenen Daerom toerpen/ eneenenDerDen
uitmaken Dooj 't toerpen ban De minfïe oogen / en bieï
ïjet lot op eenen Hommer ban <£ffen/ toeïfteD?ieDoo?
Den $*oboo!t toeeïj gcïciD toerDen / Daer na moften
ooft De Sergeant / en ttoee Comoraeïg (Detoijïe De
Capitein Den ©enDucï) Heonart 25ïanclje ban 3lim*
bureft. / en peter f rancoi£ 2CDeïbo?ft ontfcïtuïDigDe /
Datfe Jeri noit met De muiteeije ïjaöDen bemoeit) ooft
om De minfïe oogen toerpen / en eenen uitmaften / en
biel ï)et lot op Den Sergeant IBiïïem H&acftep ^cïjotg*
man/ Die De minfïe oogen toierp/ Detoeïfte ooït ter*
fïont bu De Due £>oïDaten op ^afrnburgb geban*
neïnften gefet toecDe/ en # Daer na iitfe fententiege
lefen.
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Vervolg van de Nederlandfe beroerten.

boojfïcn: maa- alfo fn
fcmöe tiootb^ttft: ten bóïïen teDan
aen een pïactfc die
nergens Honden aenlanden/
tnet teeneïjeen feer fïerft.toaggefottifïceect/ toaren
fpgedtoongendoo* ljet grof gefcDut/ en ooft dooj Den
fferhen bloed en baren derEee Die Doe aïdaer feer groot
toaren / ban Dacr te bertrecuen / en namen Darrn
roerg na een opland 3M#erro genacmt / om te fien
of 't Den aïDaer beter toiïde geïucnen / maer aïdaer
met iooo mannen te ïanDe gegaen #ide/ toerden
aïdaer gefnfomieert/ datDetfcIbe<£pïaud Doe fo arm
en in fo eïïenDigcn ftaet toa£ / Datfe ban gcbieït en
Dongcrbpnafïosben/ toaerom fp tocder t'frDepe gin;
gen/ en Den juiDtoefïcn toind deg felben nacD^toa*
pende na De ftufïe ban Hfrica / quamen fp Den i % Bo*
bember aen 't landfcDap Capo 25ianco genaemt / Daer
fp bcel big bingen / en Daer na ïjaren coutë namen
ria De €pïanoen Deï Capo Berde / en uregen Den
16 j£obemb?# De£ mojgeng bjoeg Det opland ban
fïnt SJacob in 't ge|iri)te/ en toecpen de£ abonté ïjet
anftrc uit tuffcDen De Stad pap of $jau / en De Stad
krant
rooft ban fïnt SJacob / toefende De ïjooft-fïaD ban 't €u*
Jplanö ïanD / Dat Daer 5ijnen nacm af boert/ Dier gingen
lanfint 1 000 foïDaten te ÏanDe onder Det beïeptuan £{)iiftoftel
fwtf- Carïeiï Daren iuitenant generael / Den teeg Die fp paf*
feerben toag feer moepeltjK en oneffen / aï£ op Den teek
feenbecïDeubelueng/ baïïepen en fïeenen tegen/ Daer
fp ïupben Den aen fiieten/ en gehomen jtjuDe opeen
blacït beïD / fïelde Dpfe in fïag-o?Dje/2en togen alfo
nocDcmDalbemijïtoeegg/ tot bp de Stad/ Daerfp
rufren tot een Daïfuure boo?'t fcDemercn bau Den Dag/
DoeDepIDe ÖP Ben in Djie Dopen/ en met Den Dag qua*
men fp aen De fïaDg muur en/ en. Den <®berften be*
bal De Capitepnen Sampfon en 25erton / Dat fp. ba*
Deïijft elft met % o mufquettierg in De StaD fouDeu Mint*
men/ Die in een baïlepe geïegen toag/ en namen Die
in / fp machten Daer in tot bupt aïïe Datfe Daer bonDen/
bantoon/ oïie/ajijn/ meeïenanDereDiergeïijnedin*
gen / Die De noopïupden ban Daer tot rta indien pïacD*
ten te boeren: dan goud/ fïlbcc nocD andere ftofteïijït*
Dept en toag Daer niet/ fp fcDoten aïïe Det grof ge*
fcDutïog/ tot bijftig fïucuen toe/ Die fpop detoalïen
aïDaer bonDen tot gedacDteniffe ban De hroninge Der
föoninginne/ 't toeïn in €ngeïand opdenfeïben Dag/
toefendedeni7Bobemb?# ooft geDaen toert/ fp blaren Dier 14- Dagen fïfl/ en na Dat fp aïmcdcgefcDeept
ïjaDDen Datfe begeerden/ Debben fp De Stad en Dup*
feu ten platten ÏanDe in biand geffefcen/ Daer na 3ijn
een Deeï gebaren na De Stad ©ïap / Daer fp fonder*
linge niet bonden danttoeefïucftengefcDutg/ een me?
talenen een pfere / De flap fïaïien fp ban gelijken me*
De inbrandt met bet DaefI/ en jijn torder t'fcïjeep ge*
gaen / en namen Daren rourg na JBefï-indien / en
niet ïange in jee getoeefï 5ijnde/ quam onder Denïie*
den een feer bieemde fïeute feer fcfjielijften / betoeïfte
lleh te
He *"mim htyten tijDe ober De 300 perfoonen uit Den*
ngetfe ïicöen toeg nam/ tot Dier tijö toe DaDDenfe aï gefont
getoeefï en toag Daer getaï bolnomen gebïeben/ na*
DerDanD toerDenDer ooit beeïe met een fyanbenDe noo^t
ft bebangen/ en Daer bïeben toepnige af te ïijbe/ Die
Daer fielt ban toerden/ en Die Daer ban genefen bïeben
langen tijd feer ftoaft ban berflant / memorie / ïeden
en ïtcarDtcn/ ban fint^jacob^ <ï5uïand quamen fp in
1$ dagen tot Det «gpïand ban fint <&ominteo/ Det
eerfle 3Befï-indife Cpïand / daer fp aenïepden / maer
>p^rt.
aden op een ander €pïand na 't toefïen geïegen en fmte
"fc"~ CDjiffoffeï genaemt / bïeben fp eehige dagen ïang/
irefic
ft tn om De flehentoat te bermanen en berquieïtcu / en De
Pftn
fcDepen te repnigen en laten berïucDten/ daer na naj
a het
Eplanb men fp Den courg na Det €pïand fyifymiola/ toant
ifpa» fp afdoen Dare liracDteu toeder geuregen Dadden / daer
toto.
Deenen
boo?nameïijït troeften / om 't gerucDte ban
De
oude fp&tad
fint ^ominico aïdacr gelegen jgnde:
Dit^ïand # inde grote bpna€ngeïandgeïp/ defe
Stad Deeft ober aïïe de omleggende «ÊJpïanden te ge*
bieden/ fpquamen den eerfïen^anuarpi586. teïan*
De/ en togen 9 of 1 o (ïEngelfe mijlen te ïandetoaertg in /
epndeïjjKen genomen sijnde omtrent de Stad/ tree*
nende m boller ffag-oL:dje/ guamen omtrent den mid*

omtrent 150 <!Kieïïuut!en tn boo^naentffe Det
Stad/ op feDonepaerden na Den toe/ dan en bojfïen
niet op Den aenuomen / dco? Dien fy mgoeoe o:d?e
troehen/ en Die tot beeDten berept bonDen/ en Tton*
Den Den De pootten en tnuuicu Der StaD naderende/
niet te rugge d|ijben/ fp toaren omtrent 2000 fleru/
rn Depïden gen in ttoee Dopen / in meninge öm op ben?
de pobjten geïijïi een aenbaï te Doen / en niet op te Dou?
deuboo? datfe den andoren opdemerfet fouden te ge*
moet Uömen / fp bieïen met een groot geteeld ter poo^
ten in/ enquaiiien te geïp metDenbermengtjijnde
in de Stad/ die firaït^ met de blueDt Dm foeDtente
faïberen en om een goet Deen nomen te fïen / in defec
boegen in de Stad komende / teocuen fp terflont na
demerftt/ een teut en bierftant pïepn (ftaende recDt
boo^ de grote fterït) 'tteeïït fp terflont meteenigean?
dere bpleggende pïaetfen omfeDantffen / en ïepden daec
defoldatenopeenplaetfe die DendoeDtbeplig te toefen
en toeï befeïjermt te ïtonnen too?Den. Want aïïe De
tonften en ffraten en ïjoeuen ban een fo grote Stad
honden met fo Uïein Doopuen foïdaten niet beftt toer^
den. ^e^ anderen daeg^ namenfe noeD eenige andere
beguame en Den toeï geïegen pïaetfen in / groeben daec
gracDten om / en pïanten daer ober aï gefcDut / in fuï*
her boegen dat ï)et op maïïtanderen refpondeerden/
du^ ïjicïöen fp de Stad een geDeeïemaend in/ toeïnen
tijd geduurende/ toerden daer di»toiï£ gedeputeerde
aen Denïieden gefonden/ om te tracteren banDenfeï^
ben te rantfoeneren : maer ftonden niet aecojderen/
epndeïijndetonïe fpop een ander toilden/ ïietenfp met
15000 gouden penningen rantfoeneren. ©an daec
5epïden fp na'tbafleland/ op toeïïterg ïuifïe nomen?
de/ ontdenten fp epndeïijK de Stad banCartagena/ ao"?MI
die fo dicDt aen fïrand geïegen $j dat de gene die in SLSSE
Dare öoep-fcDepen toaren / met Dunne flangrfïucftert
ïicDteïijlt daer in Konden fcïjïeten / bijfaBngeïfemtjïen
ban der Stad namen fpDaben fondcr eenige berDinde*
ringe/ toant daer nocDfcDanfennocDgefcDutïag/ aïpi
fp omtrent een Daïfmijïe ban decStad toaren/ gua*
men daer omtrent Dondert ftuiterg ïjenlieden tegen/
Detoelue indeeerfïeeDargie Doo?'tfeDietenbanDe€n?
gelfê mufguettier^ op De blucïjt gedjeben toerden ent
toeDer na De Stad toeïten / ter feïber rijd Doodden fp
een groot genraen ban 't gefcDut/ 't toeïn Det teuem
toag/ dat den ffidmiraeï^aen aen den ©ice-Sildtttt*
raeï en de Capiteinen urenat / JBDÓ'te / Croffe en an*j
dere gaf/ dat fp met eenige öocp-baerfën en andere
nïeinc fcjjepen / de ïiïeinfle feDanfe leggende tec ffad*
toaert dicïjt aen den mond ban de Daben / fouden aen*
baïïen / toeïa deffein alfo de pïaetfe feer fïerft / den in*
gang engD en met een pfecen ftetting gefloten toag /
niet aonde ten effect gebiacDttoerden: fo dat daer niet
ander£ toerde uitgerecDt/ dan dat De geene Die aen
D'anDere poo?te toaren/ die een mijïetoceg^ ban daec
flont/ in Detoapenengeraeïiten: be^ngeïfe uuaïdu^
berdeeït3pnde/ guamen een pmrrpeopeenDaïbemgïe
nabpbeStad/ op een toeg die feer eng toag/ aï^Deb*
bende maer bijftig fcDjeden m de bjeetc/ aen d'eene
3gde
3ee daer
aen / enmetaeneend'andere
lag, de
Üabenfpoeïde
/ defe depïaetfe
ïag bupten
gracDt omein?
geït en met eenen muur feer fraep \iit ffeen gebout /, en
feer bequameïijft tot pïantinge ban 't gefcDut geojdi?
neert/ toa^ toeïboo?fien/ daer binnen toag niet raeec
pïaetfe / dan Dat daer aïïeen een paerd of toagen / indieii
't ban node toare / ftonde dooi pafferen / en de felbe met
fcDantèfanben/ in pïaetfe ban bojfï-toeringen tegen aïl^
aenhomende getoeït boojflm / pp defe feDanfe ïagenfegï
fïucften grof gefcDut/ die tegen Denïieden toerden aenge*
fïeït/aen de Daben3ijde ïagen ttoee<6aïepen met 1 1 fïuc?
nen gefcDut/ die met d?ie of bièrDohdertmufguettier^
boojfïen toaren/ detoeïfte ban ter 3gden op Daer floten/
de feDanfe feïf^ toerde betoaert met 300 fq USüfguet?
tier^aï^ïancier^/ dieberfcDepdenmael met Dun ge*'
fcDut en mufquetten op ïjün donderden: maer fp 5ijn afe
eer DetïicDt toa^/be duifïecDeit tot Dun bate nemende/en
doojbebel de^Huitenant^ generael/ geftadigjijn dbec
Det fandige fhrahd / daer de 3ee / Die aen 't ebben toa&/
aehfpoelDe boo;t grmareneert / en dicïjt bp Den ge*
fiof
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neraeï ban b'^ngdfe in ©irginia genaemt ^obulpljo
Üabe met 105 ^ngeïfe met öace feïjepen msütj en qna=
Ijunban becee meen* men ben ^7 9julp 1 786. «loeft en gefont te $o?tgmatt bes*
met
m gcttot fïncftcn I Daer meDefpöfc8«
ten,
fë toarm / #«
tante öetöitjtoerf/ P0*1 en te
in
acngeïanb
toeDecom
aen
/
altoaer
fpïieöcn
met
grote
bebaï De feïbe luitenant genccael Dat niemant foube blrjDfcöapontfangen^ijngetoo^ben. Wit Den bnptDie
toa*
iorffcbietenAbooïDatfe onDec De muur gekomenenpiefte
n fp meDe u?acl)ten/ toecbe geêfïimeect op 60000 pon^
etten
mufqu
ten; Daer Ijebbcrife Dan met.be
Den fïeeclmgj / ban De toeïfte 20000 ponDen fïeecïingj
op De bojfïtoeciuge Dec fcljant^ben / De pïaetfe Die onDec De folDaten en fc'jcep^boïft uptgeDepït toecben.
een fo Op Defe bopagie jijnDec achter geblebcn omtrent 750
(jen bequaemfï fc^een om eerfï aen te ballen/ ban
De
ïfe
ïjoetoe
Die/
fp
Dat
ftacomfïomigcïcbeet/
man/ fo Doo? fieftte alf DieDooDgebleben #1/ baet
toert
nft
bjomeï
feec
/
mufquettieri en ÉliW
toacen
241 fïucuen gcof gefcöut / fo metalen aï^ pfece
befencemt/ Doo?b?aften en om becce toiecpen / Doe flueften/ Daec ban De 200 metalen toacen/ Denfecen
boojrè alle öaec mufquetten affeïjietenoe/ catfttenf|i toacen meefï geftomen upt fint <®ominico en Cacta^
pieften gena/ Deboo?naemfïeDieacï)tecgebïeben5ijn/ toacen
Daec binnen/ D'tfngelfe
met hen confufelijftDec
toacen
ooft
/
en
iaecD
&pang
tuaren iangec alg
Capitepn$autocï/ €ap. 23igge^/ Cap. 23acnep/
D'<£ngelfe Detet getoapent / Detbaïben fp De fïagen en Cap« Ciceï I Cap. i^aman / Cap. f ojtefeue/Capitepn
fielten Dec €ngeïfen niettoel ftonbentcgenfïaen; al? jiBoone/ €ap. <8?enefieïD / Huitenant (Cï)oma^€en^
pïaetfe tem»;
D'€ngclfeeï Deeenen
ngen toaren
fb nu / geDtoo
^paenfen ftec/ Euitenant SiïeranDee&tacfte/ nocï) De Huite^
geneta
nant
Stuite
Dert
heeft
men
ten nant <£fcot / ©incent I^aterljoufe / Bicolauó Bintec /
«ïpljeco/ Die feec bjomeïtjft boeïjt en fijn ïebenMm
'aïeranDerCarbeil/ ïïobect 3MecanDec&ecoup/ %&
npterffen befebetmDe / in De eecfïe charge mtf
(foi *9):üenhanD omgehjaebe/ b^nrjeife boigüe De 3>paenfe cob ^iec / gieter <Éuque en eenige anbece meet. 25e*
balben be bupt iiiefe meöe bjacljten / (jaDöen fp noclj
fiott op De hielen/ fonDecïjerteenigtefpijttegeüen/ en
toel fo beele fc^abe gebaen aen 't becbjanben ban ^up*
u fpn inna«
'ttoel
belD / in
Mem e £>tab
qu'am
ban fen/ ^steDen en ^ojpen / en mea* anbec^ Dat niette
banDe
lietenjft fl»opDe't gebeeï
men /enDóeepnDeït
ïil leggen/ nut quam / en Ijoetóel oe fchaDc groot i£ getoeefï Die
D'^ngeïfe/ Die ïjier festoenen lange blcbenf
Daec toaren bede ban De «Êngeïfe gefchoten Doo? De %m IDzacïï Den Umung ban &pangien en ièpangiaecDen
tïiaenfe feïjuttérg met bate fennnige fcfpcbtm / Detoeïhe aeugeDaen beeft/ fo fjieltmen Daec boo: Dat ïjet Den
üioning ban ^paugieu meefï in Den ftcop fïaft bat
bel/
'tmacc Doo?
oten srjnDe/ al toag
öaee ban gefetj
meefï al fïojberi/ én toert boo? een mitaftelgebouDen <D,zaca nu babbe ge toont hoc licljtïjct mag Den „Span <
fo pemant Daec ban gequetfï 3bnDe te ftjbe bleef en Daec giaerDenteb^epDelen en hare macht te betomen. @it
ban genefen toerDe/ fp ïjaDoen ooftfeuer fcbecpcfïec* tot Die ti)b toe necgenp" betec en groter fjaec piofgt meDe
fcen Die gefenijnigt toacen / mngö Den toeg Die fp paffe- geDaen paDDen / Dan Dat fp uooj onbertoiniijft tec ;ee
•
renfouöeninö'accDe gefïefteii Daec ban eenige gequetfï geacljt toacen in De ^jnDien.
ttt„i.
obee'tfïtanD bete
meefï
h: g maec
fïojbe
3griDe
ben
Daec
toepni
noobggaenDe
af geljaD
/ Capitepn <0ocinge T)C^ebiftanten ban De gerefb^meerbe religie &eb*
namDen(0oubecneuc ban bee&taö %\fanfu$l b?aef/ " ben al boo? Defe tijD aengeljonDen aen De<$?abe
na Dat bp een toepnig geqaétfïtoag/ felfê gebartgen/ banluccftcc om een ^inooale becgaDecinge ban alle
imaetaïfo De boo&aenDefieftte feec bebig onDec ben be* De geunieecDe lD:otnnticn te Rebben / alfo Daec beele
goft te regnecen / fo öebueh fp bace boojgenomen cep? ttoifï^ onDec De ^eDiftantcn toa£/ toant tot Htrecljt
jenajkomtyeDc^iojJ en ban Daec na panama/ ah toacen Die ban fint 2Bacob£ fteefte niet een£ met De gece^
toaec fp anbecg eenen gcoten öoop gouDg en fribecg/ fojmcci'be ban De anDece heeften / baDDen ooft gene
tot een gcoten loon ban baren gefïaDigen acbept öoop* eene heeften o^Deninge / tec <0ouDe ma^ eenen Üecmaten te balen/ niet ftomien nodj Do&bert boïepnDigen/ nuó l^ecbat^ / betoelfte te bocen tot %&ofl$et§t gefïaen
Dccbaïheri toacert fp genootfaeftt en uefïoten met Den ïjabbc/ mecrjenlieben in eenige poinctenberfe|)tllenbe/'
eerjfenbanCactagena toeDecom nab«i©abecïanbte befgelp^ in meec anbece plaetfen / en alfo Hpcefïer ftcfi
feeren / fp bebben biec en hupten Dec &tab beele öupfen liet booifïam Dat fijne autoriteit temeecgefïecfttfouoe
gecuineect I om Datfe in De cecfie tfamenfpjate ban toerDen dooi iiie ban De ceïigie / tytft l)p Defeïbt tn aö^
' t canefben niet ïionDett acco?Decen / maec Daec na toect toillen beïieben/ toaecom hp binnen Öptrecöttoefenbe
nocï) becD?agen batfe boo| 't obecige Deel Dec c3>taD ben 8 Men aen De (6oubecnenc^ ban De ^obintien ge^
jKaBen 't toelft norf)fïont noooogulDen fouDen betalen/ Daec fcïjjebcn beeft oefen nabolgenDe biicf / gelijft bp ooft
Saw
na 3ijn fp toeDecom t'sepi gegaen / en ïjacert couc^ ne^ aen Den bobe pjobmtiael ban J|oïlanD gelijften b|ief ge?
febwberi beeft / att meDe aen 3|onftec ^ieDecicb ^onop
enaDê tocfïn
ufïe ban Cuba/
to&ra
m
Den
27
SUpjiï
om na «i«iD
n
n/
nio
aen fïnté^ntöo
aengeliome
Dan bpgebjehba
05oubecneuc ban Den Boo^Dec-quatiece ban i|olïanD/
«Sngc»
Daec
ban
De
principale
onDec
mp
becufï
/
Die
ift
Daecom
t/
nt
bec^
toatec
jijn
tecffo
ban
Daec
gesepï
Docö
Dooi
land te
torren. tempeefï Daec tóeDec moetenDe hecen / ïjebuen epnDelijft
geboïgtb^bbe.
Doo? Den groten nooD / een ftaep ïeecmeefïec/ ïjen DtoinRobert Grave van Lycefter , &c. Gouverneur en
genDeneecflelgït ha becg toatec te foehen/ 't felbe in
obetbïoei) gebonDen/ fo ban Den cegenalgupt De putCapiceyn Ceneraei, &c.
ten /Dfe fp omtrent 300 fcljjcöcii ten lanoetoaect^ in "C Ren tfefte lieve befondere , naonfe komfte in defen
Seoeben / Daec na begabert §en toeöec tec Eee en qua- ••^Nederlanden hebben wy geen fake fofeer ter her- aCCOj';
men langj De Capo flociDa / Daec fp ïanggboeten bp
ten genomen als de eere Gods, 'c (tuk van der Chrifte- banS
eenfeïjanfe Die niet boïuouttoa^/ Daec De^pangiaeti lijke religie, rulleen eendracht van den kerken en gemeenten ,fonderlinge gemerkt dat de Koninginne
hm uptbïucïjte/ fp bonDenDaeci+flnchengefcönten
een aiflc Daec in fp bonben ttointig Dupfent guloen aen van Engeland onfe Gcnadigfte vrouwe ons't felve bo- oeeru
«(tec
ven
al
bevolen
en
gerecom
mandeert
heeft
j
en
dat
ook
1
«pïDe ■/ tiaec na togen fp na be ^»taD fmte ^uguflijn /
fcaer 150 ^pahgiaecben in guacnifoen iagen Die ooft denwelvaert van defen Landen daer aën fofeer grote'blueïjten ƒ boo:$ togen fu ban Daec na een anDec pïaetfe
lijks gelegen
en wantwy
geenorden
beter inmiddel
weten"
in teis,
voorhen
en goede
ge te ftell
en,
ia €«gdfê intjïen t^oo?ttoaect^ ban Daec leggenDe/ om daer
ober bepbe be ^teDen commanDeecoe Den lÊacqui^ dan met convocatie vaneenen generalen Synodus, fo.
ten sen
•©ebjo De JBriénbej/nebe ban Den ^Dmiraeï jjtëeïenDes/ hebben wy goetgevonden defel ve te doen houden en
öie obec 1 5 of 1 6 jaren te bocen 3|an ^auftin^ tegen ge^ vergaderen , fo wel van deNederlandfe als WalfegeJou
Bebentcoutoe in De öaben ban JIBecicoïjaDDegeintca^ meenten defcr vereenigde Pro vin tien binnen 'sGrabeert / fp befloten De ^taD ^eïena in te nemen en met venhage, tegensden^o des toekomende maends Juny
jgcotemoepten / omDefantpïaten/ en Dat fp geen ue^ na den nieuwen ftijl, verfoekende daerom aenUL.
IttnDe öaDDni / ftonDen Daec niet nomen / Daec na qua* en amptshalven ordonnerende dat gy van fulks wilt
men fp in ©irgmia / Dat De €ngeïfe in Dabben / en aïfo adverteren de Clafièn in uwen Quartier en Gouverofeoaec gcoot gebjeftgelebenïjaDben ■■/ en toelgaecne nemente, ten eynde fy tegensden voornoemden dag*
des
toeöec na <tfngeiauö toilDentoefeny namen fp Den <èe? en tot der fel vë plaetfen willen fchicken fulke dienaren
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Woords » Ouderlingen , Diakonen of
anderen van haerlieder clafTe , kerke of confiftorie (in
fuiken getale als bevonden fal worden te behoren » ten
advenante van acht perfonen over de Provintic van
Holland , fo wel van d'eene als van d'andere tale) als fy
{uilen vinden daer toe de bequaemftcvan goede leven,
geleertheyt,verftand,difcretieen yver tot de eere Gods,
voorfien met fulke brieven van credentie , inftruób'e ,
volle laft en commiffie als daer toe behoren. Om aldaer met den anderen teaenhoren , delibereren , adyiferen , fl uy ten en concluderen , fulks als bevonden fal
wefen beft dienende , tot verbreydinge der eeren Gods
reformatie van abufen engravamina, oprechtinge en
onderhoudinge van goede ordeninge , rulle , eendracht
en ftichtinge van de kerke, fendende henluyden copie
autentijk van defen om hen daer na te reguleren. Hier
mede
Erentfêfte lieve befondere, blijfFGod bevolen, tot
Uitrecht den 8 Mey , Anno i j86. en wasgeparapheert
de Meet kerke , onderftont gefchreven :U goetvrient,
en was ondertekent K. Lyeefier. Lager ftond noch getekent Ti. Burg-grave. Het opfchrift was, Erntfefte
lieve befondere den Overften Sonoy , Gouverneur
van den Noorder-quarticre van Holland , en befegelt
metdefegele van de Heeren Generale Staten dervereenigde Provintien.

3&ienboïgcnbe ïjebben bie ban ben $robmtiaïentöa*
De / op ben name ban Itëaiiritg / geboren $?tnce ban
^rangicn/ <6rabc ban kaffan/ <&. <6ouberneur en
Capitepn «Mietaeï en ^bmtrael / mitggaberg be ^?e^
fïbmtmöabmober^oflanb/Eeïanb en J©efï-rj?ie^
ïanb/^c. gefeïjreben aen bedienaren beg<aobbeïijftcn
ï©oorb£ bee gemeenten ban ïfoïïanb / neffenjS copie
Uan be boo?f5- *>M ban be <0?abe ban Hpcefïec / om te
communiceren met ben Cïaflen ban Eupb-Doïïanb/
omljenbaer na te reguleren/ en be boornoembe^o*
«op btiit ban geïijften aenbe bienaren beg<tëobïijften
er-guartiee/ enb'anbere^ro*
ïDao^ban
bc Ijarc.
nam öctBoojb
binngeïjanbeït i$ / fuïïen top
fjietJBat
na terop'tboojfs.&pnobe
geïegencc piaetfe berïjaïen.
€ot &tabatn ïjabbe ecnen 3(att Cïaegfoon ban
45eeïmupben eenige mupterpe onber ben foïfctmban
be <®berfïcn j&onop gemaeftt / baec obec be €ommi^
far# ban be monfrctingc<6ïiag Hefcïj/ bit befeïbe ïjab *
begemonfïert/ aen bt boomoembe <©berfïcn&onop
ftïarfjtig gebaïïen toaö / en öem aertgefept / bat bv al
tien t)p baecin up ti)b£ niet berfage/baer geobtc ftoarig*
fjeben'upt
foubcnbefeïbe
mogen ^anClaegfoon
ontffocn / tot nabcel
ban ben
ïanbe/ betoijïe
ban<6eeïmupÖen/ en brie of bier anbere begemeenefoïbatenöabben
opgeropt batfe genen eeb aen 't Eanb toilben boen : ben
tooqniormbc&onop baerober aen öcn hopman fiou
foffoufïergcfcfotfjenöcbbenbc/ bat bpljemopbefa*
fee na beïjocen informeren fonbe / en ïjem be informatie
ober fenben / betotjïe ben boorfs. CommifTatig feer W'
tCgfcöjcef/ batöp baerban aen fijne €rceïïentie ban
Itpcefter foube rapport boen / toat ïjem aïbaer toag be^
jegent / en na bat ïjp be informatie ïjabbe gefien / Jeeft
ÖP ben Capitepn # oufïcc gefeïjreben bat ïjp ben boo?f5.
9an Cïacgfoon in berfefterïjept nemen foube / en beeft
baec na ben Mggraeb boen bergaberen en Ijcm te
rechte boen fteïïcri/ en aïfo bebonben toerbe bat |)p
an ïïet tooo?b aïïeen geboert ïjabbe boor aïïe be reflé / en
ben boo?f5.£ommiflar# feer btïepnïpen ïjabbe aen*
gefproften / en bat ïjp ooft te boren geïegen ïjabbe on*
iipbm tor Capitepn Bijzet/ bit mebe ban ïjem niet beeï
ixt ma goetjS getupgbe / fo i$ ïjp beroo?beeït met be gaïgc g>
!?Sii ^a^ te to^0™/ Mne fententie ben 7 ülunp binnen
in£!' ïètaberen boo? ïafï ban ben ©?oboofl &anber Mop
1«o biaen ter ercutie gcfleït i$ / b'anbere toerben een toefte te
bw
toaterenteb?oobgef!eït.
n.
3&t peeren Staten ban ï|oïïanb en J©efï-b?ief(anb/
toaren omtrent befen tijb in ben ïfage bergabert / en in
$are bergaberirtge toerbe boojgeöragen/ j^oe bat ben
«fcjabe ^m 3tpcefïer / fonber aenfcöouto te nemen

op be ^ribiïegien ban l>e ïanber / berfcïjtpben gïaeca?
ten ïièt uptgaen tot grote pr ubitte ban be fanben/
ooft commiffien uptgaf tot gtcotintercflban bit ban
be $robintie ban ^oïïanb/ooft fïrijbcnbe tegen ïjet con^
tcact met ïjare iBajefiept ooü «öngeïanb gemaekt/
en tonnt gefept toerbe bat fulft<? befïcften toate bp emu
gcb!cöc§robintic banlfoïïanb ongnnflig toaren/ en
't toerït
aï^men fiüh$ toilbe
gepractifeert
fteïïen/
men toerben
ban bebat(0ecommitteeróe
ban in^oïïanb
toifi ïjier en baer in commiffie te fenben/ ten epnbe
befeïbe abfent 5ijnbe/ men aïgban ban be feïbe geen
oppofTtie ïjabbe te bertoacïjten/ bacrom ö^bben be
Staten ban ^oïïanb goebgebonben ben naboïgmben
briefte fcörijben aen ben toeïgeboren ^eereban25r^
berobe/ Mr.^ebafüaen ban Hofen en Jitèc. JBiïïem
23arbeftu^/ öaben ban tocgen bie ban ^oïïanb / ge^
committeert in ben töaöc ban ^>tate bcr bereenigbe
^eberïanbfe Probintien.
Welgeboren, Edele, Erntfefte, Wijfe, feer voor- (Fö!-?°>
fienige, difcrete hoog-geieerde Heeren.
A Lfo uwe welgeboren Edele van wegen de landen ^cftffl*
-^•van Holland in de Raed van Stare, neftenszijr. jeeVca™
Exxellentie zijngecommitteert, om óp de iiaet van fe ^>fa#
den landen in'tgenerael, en byfonder vanden landt tetiwpn.
van Holland, goede opficht te nemen en te letten ^Jj??'
dat by eenige refolutien , placcaten , commiffien of muteert
ordonnantien , deCe lande niet werden verkort of den <n öen
landen yet opgeleyt dat den felven niet mogelijk is, , ?a^c
enfonderlingedathet tra&aet met hare Majeiteyt ge- ^JatCo
maekt Tonder infraófcie moet werden onderhouderi.
En wy bevinden aireede eenige faken daer tegens gepafleert te zijn in abfentie van uwe welgeboren Edele >
en overmits defelve in 's lands faken zijn gecommicteert geweeft, waer uyt vericheyden fwarigheden
en onverftanden fouderijfen, met groot nadeel van
den lande van Holland, fo verre daer in niet behoorlijk voorGen worde. Mits welken wy uwe welgeboren Edele wel ernftelijk by defe willen verfoekenen
vermanen hen voortaen van alle commiffien te willen excuferen , fonder hen in eenige dienften of affairen te laten gebruyken , daer door de felfde eenige
dagen uyt den Raed van State foude moeten abfenteren , en ook daer op aen te houden dat in uwe welgeboren Edele abfentie in den voorfchreven Raed
nochte ook by fijne Furftelijke Genade in fake van
importantie uytftel mogende lijden, niet worde gerefolveert , daer door die van Holland eenige prejuditie foude mogen lijden: roaer dat uwe welgeboren
Edele of meerendeel van henluyden in alle bèfoingien
prefent mogen wefen , in welke gevalle wy ons wel
verfekert houden, dat op alles goed regard genomen
fal werden , dat die van Holland in hare gerechtigheyt mogen blijven geconferveert , en datxegens den
voornoemde contra&e niet gcdaen fal werden tot nadeel van die van Holland. En fo verre eenige faken
fouden mogen voorkomen , daer in niet gehandelc
foude mogen worden dan met prejuditie van die van
Holland , fullen uwe welgeboren Edele alfulke goede middelen gelieven te gebruyken dat die van Holland, (die byna de twee derdendeelen in deonkoften van der oorloge dragen moeten) alvoren op alfulke faken mogen werden gchoort. Èn alfo wy onfen gecommitteerde op de j^rgaderinge van de Staten Generaei aengefchreven hebben, dat fy 't gene
voorfchreven is fijne Furftelijke Genade en Rade van
State willen aendienen, en verfoeken dat in fulke
en gelijke commiffien anderen niet wefende van het
collegie van den Rade , of ten minilen geftelt uyt
de Provintien, die in de faken die dagelijks in den
kaedgehandelt worden, niet fogrofe intereft alsdie
van HoÜarid mogen lijden, gecommitteert worden.
iSullen uwe Edele op 't verïöek dat byde voorfchreyen gecommitteerde aen zijne Furftelijke Genade en
Rade van State dies aengaende fal worden gedaen , en
ook in alle andere faken die by hen van onfent wegen
voorgedragen fullen worden , den felven gelieven te
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Welgeboren, Edele, Emfefte, Wijfefeervoorfienige, difcretchooghgeleerde Heeren Onfe HeereGod
fy met uwe E. Gefchreven in den Hage den 8. Junij
Anno 1 586. onderftont gefchreven. Ter ordonnantie
van de Staten van Holland , by my , en was ondergetekent.
C.de Rechtere.

<®t petten Staten ban ïfoïïant» ïjebbenbe ooft ge*
<0ene*
fcfceben aentjare geeommitteerbe tn bc Staten
tëaben
peeren
ecbcn
booifcf
bc
met
fn
e
raeï/ tenepnb
fbiibenfpjeaen en ftun ernmgbeïaftoïjmtecrcnfcren
ban aïfe ebmmifiien/ baer boo? fa ïieöcn Ijen tint ben te
De ban &tate booj eenige bagen fouben moeten abfente*
ren / ten eunbe bictgelijftc fahen baer ober fV toawn 6ïa=
genbe niet meer mochten gebeuren/ fotoamtbeboo^
ban ïf oïïanb gecommitftaben
fdjjcbrn
teeit
i\\ ben
öabebanbanVoegen
£>tate bte/ bertoonbert / bat bit ban
J^ollanb ïjenïieben niet fcïfêeben eenige pcrticuïariteu;
ten/ untbmcUenbe toaer ftt bit tnfractie ban ïjet traetaet
enbepjqnbitïebanbïe ban ï£oHanbgeïegenfoube3ijn/
aïfo fi.i baer ban met tuifïen / en bt toijïe Ut gebeputcee*
bebecfeïbee Staten ban Üoïïanb in be Staten 45eneraei mebe geïijft fcï)?ï)beng Jabbcn ontfangen / fonöer
fmguïtece bemonffcatie. ^0 bonben fu raebfaem te
felnjjbenaenben ï^eereHlbbocaet ban be Staten ban
^oïïanb / ten einbe b,em geïieben fonbe op be boo?*
fcöjebenlfc eren Staten meeninge ïjennaber benefit te
bof n ïjcuben / b'toelft toetenbe baïjoopten fu \}tn fuUfë
te b?agen bat ïjaer & ntet fbnben nonnen Magen / boe*
toeïinfnïfte conjuncture ban ^o?togg-faucnmenbeeï
al moet nnputeren bt stoartgïjeberi met ben nrtjg en ge?
meneoncufïen op rijfenbe : maer aïfo bt peeren ^>ta*
ten ban ïf oïïanb aï gefeïjetben maren / fó ïjebben bt
peeren geeommitteerbe ftaben ban be Staten ban
italïanb aenbe gebepttteerbeaenbe Staten <6enecaeï
baer op befe nabolgenbe anttooenbe gefd&eben.
Eedele Erntfefte , wijfefeervoorfienige, difcrete,
hooghgeleerde Heeren.
JBtffftt
tan be
secom»
mietert*
be
ben Oa»
en
«tr.ren
ban ëaU
lairt/
aen be
gecom*
mineer*
be ban
Qollanb
fn ben
ttaöe
ban

Y\7 Y hebben ontfangen uwer E. brieven van den
vv 17 defer, daer by uwer E. fchijnen haer befwaertte vinden in 't openbaren van denlaftvanden
Staten aen uwer E. gefchreven , nopende het verfenden van den Raden uit Holland in verfcheiden comraiflïen , overmits wy uwe E. in 't particulier niet
hebben verwittigt van 't gene daer in wy verftaendat
het land van Holland prejuditie is lijdende door het
afwefen van den Heeren uit Holland m den Rade wefende, waer op wy uwer E. mits het vertrek van de
Staten, voor antwoord wel hebben willen verwittigen ,dat ons bedunkens het tra&aet tuflehen hare
Majefteyt en den landen gemaekt , word geinfringeert, doordien de opfichte van de fchepen deMafe uyt en in varende, hen de Engelfe guarnifoenen
of hare Gecommitteerde in den Briele onderwinden ,ftnjdende direótelijk tcgens het traftaet en der
Landen privilegiën , en cauferende fuiken misverftand onder den Steden en den ingefetenen der felver ,
dat fchadelijke inconvenienten daer uyt te bevrefen
ftaen.
4
Item dat hare Majefteyts betalingeaendegarnifoenen aldaer fo flappelijk gedaen wort , dat des gemeene
lands middelen aengeüagen worden door faute van betaunge tot der landen groten ondienfte , en fonderlinge opiprake onder den gemeente.

knfch^ Sfef JKS! SfeftA £*5* en
dengefonden

gelegen, en den feta» grote pennin«kc^St«*ben'
?l Reen betaIinSe konnen geraken, ookvan'tgenehenbyzijneExeellentie
isbe^;:Bdoor
de/elve
haJe
cintributien
niet
kon.
«en opbrengen tot der landen ondienfte
en difrepu-
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tegens de ongeregeltheyt van den Overftcn » Capiteynen en Soldaten, mitsgaders op de monfteringe
te ftellen , de difofdren van dage tot dage meerder
werden.
En generalijken dat mefi het land van Holland dat
tot hulpe van de andere Provintien meer moet con*
tribueren als 't gene hare Majefteyt alleenlijk verfchiet,
weynig of niet fchijnt te achten, hoewel hare Majefteyt felfsfolofflijkeverklaringe in prefentie van fijne
Excel, en andere Heeren van haren Rade en alle de
gedeputeerde van de Provintien gedaen heeft , dat fy
die van Holland als niet alleenlijk henfelfs, fo loflijk
gedefendeert, maer andere landen geholpen hebbende,
in {onderlinge recommandatiehadde.
Dat de advertentien op 't ftuk van de navigatie en
traffique aldaer komende , voor al behoren geopent
te worden in prefentie van de Raden uyt Holland , ten
eynde fy tot confervatie van den ftaec van den landen
alles mogen helpen beleyden , en met haren goeden
advijfe voorkomen, den geheelen ondergank der felver, alfo andere als eensdeelsgeenkennifle, en eensdeels weynig affedie tot de landen van Holland hebbende, daer op weynig letten.
Aengaendede Placcaten en refolutien tot der landen
nadeel gemaekt en genomen al is 't fo dat wy niet zijn
gelaft , om particulierlijk te verklaren de befwaernifle
van den Staten , fo willen wy nochtans niet verfwijgen dat veele Steden ganfelijk geloven dat het Placcaet
op de navigatie den + Aprillisgearrefteert, nietfoude
goedgevonden zijn geweeft, ingevalle alle de Raden
uyt Holland aldaer prefent waren geweeft, immers
metfonder verfekert te zijn van de refolutie van hare
Majefteyt, daer aen uyt verfcheyden advertentien
noch feer getwijffelt word, en daer-en-tuffchen komen
de landen in groot verloop van neringe en de ingefetenen in geenekleynefchadedoor 't voorfz. Placcaet.
Infgelijksis by het Placcaet op deconvoyen nu gedecideert fekerequeftie tot groot inrereft van die van
Holland en ook van 't gemeene land. Te weten dat
men deconvoyen fal betalen ter plaetfe daer de goederen eerft in den lande pafferen. Daer tegens hen die
van Holland om Verfcheydene redenen altijd hebben
geoppoieert en gefuftineert dat de betalinge behoort
gedaen te worden ter plaetfe daer de goederen geladen
en ontladen worden , en hoewel namaels tot contemplatie van die van Gelderland , is geaccordeert , dat
d'eene helft aldaer en de ander helft ter plaetfe van de
ontladinge foude worden betaelt. So is 't fel ve nochtans alleenlijk by provifie gedaen geweeft om beters
wille , waer tegens de Raden uyt Holland by den anderen geweeft zijnde ook foude hebben mogen voorüea
en de voorfz. decifie beletten.
Den eenen dag word gefchreven om wagens, den
anderen dag om paerden , den derden ompionniers,
en daer na dat wy de Hollandfe Frontier-fteden en
plaetfen , felfs moeten in fortificatie en behoeften
voorfien, in allen fchijn of de landen die fijne Excel,
volkomen autoriteyt, hare middelen en hetmeerendeel van haer credit in handen hebben geftelt, noch
een Oorloge appart fouden moeten voeren, 't Welk al
wel gedebatteert foude worden ■, als alle de Raden uyt
Holland daer prefent waren. Maer wy vreefen dat
fulks gepradifeert word by den geene die Holland
geernein ongunftevan fijn Excel, brengen foude.
Wy willen niet fchrijven dat men by verfcheyden
apoftillen , den Staten van Holland tot contemplatie
van eenige (die men in haer regard voor particulier
behoort te achten) in faken van grote importantie fulke bevelen doet dat by veele daer van verwondert
word , als namentlijk gefchied is in de pretenfien van
de Grave van Meurs in regard van de querelien van
Worcum en Althena. Die men aldaer fchijnt velo Ievato te willen termineren fonder te letten dat men in
faken daer aen den lande fo hooglijken is gelegen niet
in fulker voegen verftaet getracteert te worden.
Infgelijks willen wy geen groot verhael maken
dat men die van Holland uyt alle grote en kleyne
ofHtien
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offitien tl willens fchijnt te houden , en vreemdelingen
daerintefteken. Item dat het Hollandfe geld met het
tiende part van Uytrecht by de regeringe geadminiftreert word , en dat die van Zeland en Vriefland by
haer oude maniantie blijven , dat van de contributien
van Gelderland, Vlaenderen en de Steden en Forten
van Braband geen of feer weynig ontfang worden gemaekr. Maer konnen niet fwijgen dat ten zy op alle
defe en gelijke faken door goet beleytvandeRadeuyt
Holland en uwer E. in tijds voorfien word , veele
fchadelijke fwarigheden daer uyt gefchapen zijn te
volgen.
Met 't geene voorfz. is hopen wy uwe E. eensdeels
materie gegeven te hebben om fo fijne Excellentie en
Raden van Staten , als ook den Heeren Raden uyt
Holland van onfe wettige redenen tot 't nemen van de
overgefonden refolutie, tê geven contentement ,
waer byuwe E. iuiiert mogen voegen 't gene de fel ve
ter materie bevinden lullen tedienen, en voorts in 'c
openen van defe onle redenen gebruyken alfulkediicretie, alsdcgelegentheyt vandetijd en der faken is
vereyfehende , gelijk wy uwe E. toe betrouwen.
Hiermede,
Edele, Erentfefte , &c. Bidden wy God almachtig
uwee E. te willen behouden in fijn heyligen behoede.
Gefchreven in den Hage dennjuny 1586. Onderftont, ter ordonnantie van de gecommitteerde Raden
van de Staten van Höliand , by my , Ondertekent
C. de Hechtere. De fuperfcriptie was , aen den gedeputeerden van Holland gecommitteert ter vergaderinge
van de itaten Generael.

engem m'etbinbenbe boojtg ten jjrttt/ enfjemfttfftt
vErceïlentieboojRama binbenbe / gebben gem beoo?*
fahe ban gaa aenhomfïe met foete toonden beginnen
te ontbechen : maec be boo^. Mïegrp i$ terfïont met
geftige tooojben uptgebojff en / feggenöe gp boet mn
ongeïijR mp fuïhebingcn feggenbe / bat fijn €pceïïentie
te fïcïïcrt
$ tot /getengemeen
gaefoïbeat
ban
toifïc toat
toeï't toetR
feer in
bat gpbefte
en boo££ te baren
fitte bcbJijf toa£/ bat get fcïjccii of men fïjn€rcek
ïentie in boogbp ffeïïen ïniitic/ en gein beti goeb orj
't goofit fïeïïen / en gem ïjouben geïijR bie ban ©enctien
garen ^eetogbebcn/ bat'et tegen ben fonöaggingen
bat men aen <tëob gebenften mofï. <£n fpïieben tracg*
tenbe fijnen toom tefïiïlenbooj facgtetooojben / ant?
tooo^bc bat gp 't niet toiïbc goren/ en Dat men gem
met b?eben liète/ en bat fp gen aen 3ijn <£5vcrilentie
felfé morsten hcaen/ ban gehïupben met gramfegap
toeg gacube.
3£mg£bag ben cerfïen 3!nïp guam be <£?abe ban &*&&
ïï-ttcefïcc bc$ mo*geu£ in bert ftabe/ met be peeren V^aet
<6?abe banttuïenbtirg en $ieutoenaer/ bechïaienbc h,u
battoefen
gp benbanboo^.
<6jabcbanban^tate
ïiuïenburg
'om KJf
noeft*
te
ben öabe
/ fonbecintyacgtc
cenig bojber
ra^
abbij£ baer ober te blagen/ en $ na communicatie ban beuoojti
eenige fahen bettrochen metben<%tbeban^ieutoe* baten,
nacc / ï^eae ban 23jaheï / en föepïingcn : geeft baer na
in be hamer ban be&reforie ontbobenbe ^eeceltofcn/
en eentoepnig tgb£ baer na be ^eaeban^cberobc/
en be föaeb£geae aSarbefïué ƒ niemanb blybenöe in be
hamer ban be föabert / ban ben <6*abe ban lUttïenbutg
enSleoninu^/ 2Suuétoefenbetot3letfben/ IBeetRe^
hen in ben ^age / en ©aïR m Scïanb. €n gefeten 5jjn»©etoijïe in ben fóabe ban &tate m 't toflbe tori bite be/ toect ïjenïunbengebu?aegttoat fmatïgljeben fuïun?
• <B?atoifégefept en boojgcfïagcn toa£/ batbe faheban be iim maefttert op'tfïeUen ban beboo?f5. fïnantie inbe
jwiter treforic of fïnantie op een bèta boet uegoojbegefïeïtte fojme / aï^ in be acte fjenncben tjeitoont : op afie
leen
Mn toerben / en 00R afgefonbert ban ïjet befoigne ban ben 'ttoeUt fnïieben bp fojme ban abbij? fenben in efff cte/
Inec töabe ban ^tate/ uptgefept fomtoijïen in eenige ge^ bat fp toeï boo^ goet bonben bat be Ramete ban €uefoi ie
ti ft. meenc faften.
^>o i^ ben <é?abc ban 3tpcef!ec ben toecbe afgefonbett ban bc Ramete ban bnt ttoüc! m bat
bit 16 3junn booMiom in het boïïe coïïegie banbenülabe eïR bpfonbec befoingneecben : maec batte in bcbcQW
t\a,
ban Mate geï tomen/ en t)etft aïbaec een acte boen pen fb?mc niet ftonben becbjagen / fonbec ïjauen eeö
Irfen/ ban eenenflaeb of hamer banbe fïnantie op te
op frif^
't onbeeïjouben
ban ïjace anbec^
inficnetieöenïieben
en b'artein
tecljten in be bereenigbe céeba1anben / ban befen Daeb gebaen
culen be^
te b?ehcn / toilïcnbe
fottbe be <©?abe ban c^ieutoenaerent!Beur^/ <6ou- allen faRen boegen ten toelgebaïïe ban fijne Crcclfcntie
berncur ban oBeïberlanb / Entpfocn en Hptrecljt / toe^ boel) bel)ouben£ gaten eeb in goebe confeientte met meec
fèn 't ïjnoft / en foubc b'autoritept ijebbcn om te mogen geïijRe rebenen ten toebersijben op be quattteit banbe
betfcöönen en compareren in ben tlabe ban ^tate : petfonen/ op ben ïnöonben ban Den articuïen banbe
boo? ben ttoeeben pafoon toa^ gcfïrit &fc ï^enrp WW- boo^.infïcuctie en anber^: toaer op fijn^rccflentie
orp ïltaeb ban dètatc: boo? ben berben perfooh toa^ na beeïetooo?benten toebersijben/ enfonberiinge op
gefïeït üecreöcpnïjat ban Hlfetoijn i^eereban 25|a* be quaïiteit ban örjngout in befen / fenüt bat be ^ta^
feeï/ en boo?tófocier ^aqne^^ingauït/ i|ecce ban ten niet ter goeber trontoen met §em Ijabbcn geïjanbrit
Cautoenbcrge / en boojCommifcn^eere^ebafliaen in be acte ban beïatte be^ ^oubecnement^ en b'in^ Hpcefïce
Hofen/ ^offe eenling / en Mv. poutori^ 2$up£ : boo?
fïructie baernagepaffeert / en bat l)p in allen gebalïe Jf *eH
3Hnbiteur / Daniël be 25urg-03?abe 1 op be fo?me ban baeraen niet gebonbentoaé/ feggenbe bat gn ban bie fftnct'ie
befcacte 3ijn onöa bie ban ben ilabcbafcöepben pjo- faRe aen be Staten beraiitft»oouibenfoube. <Ên begeer* metge*
jKHjffcngebaïïen/
aïfobefeïbcfoime
bppjobifïe fiónöeu'
toag up beïïaben beftooren
/ aï£ 00Rtegen
bat beinficuctie
ïjet qnaïijh 1 beaUeenbatbeboo^.Hofen en iCepïingen
tcbrfoig* te3ön
beginnen
foube
Staten
banbe
behagen
't
op
boegen foube / bat róij!igaut cn23nrg-grabegeen 0a» neren op be finantie / baer in be felbe niet bertoiïïigben/
ben sijnbe aeec? en toegang in ben ^aeb fouben t)cuucn / toaer op ijptoeberom berhïaerbebat Ijp'taenbe^ta^
«nb'anbecebneaï^ltofe/ (Cephngm en23up^öaben ten beranttooo^ben en boo^baren foube / en bat bit
$t(nbe / upt ben öabe nptgefïoten. 3&it feïjeen tot hen* op be finantie uefoignaen toouben / mocgtai bafeïjij^
niffe ban fijn «ÜJreeï. gcRomen te jijn / en baer boo? toa£ nen/ en bie niet/ mochten bigben in beRama banbe
bie acte toat baanbert/ toaa na eenige ban beïtabcn föabe ban ^tate en ging baer mebe toeg.
%&t$ J^oen^bag^ ben i %n\n/ toefnibe beboojfs.
in 't particulia aengcfp^oHcn 31J1 ibe om tot confent ban
H «*a. fuih| te betoifligen / bonben be il^aben ban toegen bie (6?abe ban Epeefia beg mojgen^ in ben ïtaeb gehos
men met <è?abe n^iïïem ban $affou / <0oubaneuc
/gen/ m'tffeïbegelDRriöh
SflanS
Etom , ban
om betoïïanö
boo,*f5 .gefïcït
infïmctic
namenth jh in l)ct 26üeftoaat/
artijRc! ban ©ncfïanb / en be <6?abe ban ^ieutoenaa Mk<
nftteert
ban ben (Cteforia fonber bcnominatietefïeïïen/ ban grp/ (Cepïingen/ 25?ahcï/ 0rjngouten23urg grabe/
nbm
tabe
geïijRen in ïjet effect ban 't 5 tot §tt 13 acttjheï in fo yeeft iliKegrp boo&efïeït bat fp öabben te refolbcrcn/
an
hïup^ / 00R op ïjet ^8 artgiiri op ben perfoon ban it5ijn* of fp goebbonben bat5pn€rcelïentie foube oprectttert
ètatr; gout ban bcpjöbintien niet snnöe bit niet ïjarc ;ïilöajceen hamer ban finantie in be boo?gefïelbe fojme / eit
ilnden
fïept geïjanbeït ïjabben/ temea aïfo bie ban i|oUanö bat men gen ad oculum foube betonen toat profijt
ii&e. boojfeheregebeputeabe ban be Staten ban^ottanb/ ban fo beele buifenben men boo? be gartbriingen ban
toaert/ al ihben^agc ban fulR$ en hlepnac^tinge banbe in
be boojfcgiebenögngout tranen foube/ fo ben boop
tl^toe' ftcuctie bp monbe dabben bermaent en baer na ooft
fcgjeben öijngout be^ baegó te boren felfjö belooft
enöete*
gabbe te bolbjengen / of aen fiuchen gelept te tobben/
fct)?ifteuj&/
fo
bonben
fp
ooetgeïijReïijRupï*incgrpte
lenlien(eben
gaen / en Ijcm a(^ ban een coïïegie 5ijnbe gare ftoarig- fo gp nocg pjefenteecb / en toert ben boojfegzeben
icltoori
Ombert bjienbeiijR boo j te fïelïen / en 3ijn fuïR^ bert Ögngout gefepb bat gp be boo?fcg»ben miüWlew
Ui
»8 3iunp tccffont na ben noen t'fijnen gupfe gegaen / ïefen en berhïaren foube. »i>eïhe met beele tooojbtn/
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71*
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ttoeïn tte
toegelaten/
offiti'en toaten
tot
l&iobintien
m* tot geen anberen tpnbe fktfotm/ &an om öatbeïete* i^ecre
ban
^eberobe
en
Hofen
mebe
abbopeerbe/
en^pnl
Jout 6e/ rjcnDc^'ïaccatcn ban %üïüo en 9uïio 158+.
ïjaöben om toaer op fijn <£rceïïentie feer geaïtercert en berfïoo#
ttffln ïcfHcöen/ grote Ïojring-Djaucrpe gepïeegt bpanb
/ fepbc bat ï)p gcene boo^ b?eembeïingen öieit %n
, te* 3ijnbc
fidept D«n epgen bate toti onDcrïjouDmge ban be
erïanbentoaren/ en bat bie ban Hok ftec
bieuptbcnBeb
bet ianb gm öic bojg.tochtci bp ïjen gcfïcït / baer ban ïjp bee*
beelDui
fCUDCU
ïanbinccroftit
aï^ b'anbere/
boo^fïeïlenbete gjfjj
JJ8»
' ïe boöjgacnbc mfomiaticn uu ïjem in €ngcïanb ge* Den
gocDenpberienïjabben
bie ïjem bebjeegt
öabbe hertoaert^
te tullen
benbe
ba-ge
e
nomni bertonm fouDe / toeïïic in cffect ncn tree* «omen met bjaerïjepb en 'tgoebbooïbeef/ 'ttoefft ïjp ö«n
Doen
ïicljamdijfifflraffcn/ men fa beeïe mflioetocïjtcn/
bc
ttofite'
baer bp pjetenbeerbe: maer bat'cr eenige quaettotk "aeni
ten.
hen fouöc / op conbitk Dataïïc gcfMDcbozg
*
ïige
móetenenbaefen/
ontfan
aï£
/
n
ïjanbe
fijnen
in
n
too:bc
€rceïïentie
bc Statenbe toeffie
onb?cbearbepben
te manen tuffcöen5ijn
gcfïelt fottöcn
/ feggenoc 'Mw*!
en
Dingen
e
oef
aïïe
aen
Daer
/
rgrug
«Êfpa
bc
ger ban
nocï) baer bp bat ïjp !)em bp jufïïficatie ftonbe fupberen/
Die ban De coiifïfcatien ïjingen/ en geen ftenniffe toe* bat ïjp ooft ben foberen fïact ban Defe ïanDen mif!e / eec
gelaten kuieröe ccnigcjfêagifïratcn: maer Die ban De
Öpïj^rciuam/ 't tucïït niet goeDenbjaregenjeefï/ fo
abiniraïitcut bp fijn €rccïïentie te fïeiïen ban neu- fnïft^
öarc sf^ajefïept beftcnb bjarc gebjeeft. «ön bat
BWfte
't
csIJhö
upbcn
üoopï
geen
/
perfoncn
trale
mfïemen niet een ceniggoeb^berfïeof
/
t'fijnccacnjio
ijgcn
gefcïiieb tocfenDe / Dat mag ïjenïupöcn fïiïfto
Capitcpnbonb.
ïöaer op ^aröcflu^ fepDe Dat fijn
men 't feïbc afêbetoüugt fouDe ïjouDen/ fo tocrDc ge* «Örceïï.ïjem bjiïDe bergeben/ bat ïjp typmoebeïijn in
cert Dat men D'aöbifen nemen foube. JBacc op
fufïin
^eere ban 2$?eDeroDe en %ofen abbifeerDcn Datfe eenen bjpen tob fo gefp joften ïjabbe / ïjp toa^ be geene
De
biebcrept toa^ïnf en goeb te fïeïïen totbe^feïfétDeïs
De
*
cn/
reDen
ft
ïoïrcn
obert
De
Dat
boiÏD
nuaïij
niet"
baren
cnberfeucringe/ en bat ÖP met anber£ ïjaobe
De
fiu£
biaeg
raft/
23arbe
D;apcr£ fouöcn toecDen/gefi
Ögrr
feggen in goeber confcicntic enbeïjouben^fijn CM
of mm De berfoeïjte fïraffe becfïonb ban Den obectre* ftonnen
eeb
/
ecre
en boo^flanb ban ben ©aberïanbe / Daer op
raeninge on£ 0f£ paccaet£ op Denabigatie/ en ïo?renb*ape*
Bwe> renDebpauDengefnfienteert ïjebbenDe/ te famen/ of Hpcefïecfepbe bat be tooojben goet toaren/ maerbe
tootten. bpfcnöer / in toeïne 5jjn0 bcbimftcn£ / groot onber* baeb ftïepn/ epnbeïijft ïjeeft ïjp fijn meninge gcboïgt/
fcfjept baïïen fouDe / toant beïangenbe De nabigatie en ben booijcïjjeben éacb ban fmantie mgcfet / baer in
aeco?DerenDe metbenpaccaet/ men IjabDe ïjen bet* .nïjdtöm moeien te b#bm toefen/ en toerDe De boo^ %ÏMp
fefteringc geDacn en gegeben / Dat ïjarc Höajcjf ept ban fcïjjeben öijngout (Creforier ban be boojf^. fmantie jSS
^ngcïanb een geïijft berboD fouDe Doen aenaïïenna^ gemaeftt/ baer toe men meenbe bat tc öaeb^ïjeer «öo»
tien / 't toria Doen noeïj niet gefeïjieb toa£/ cntoa£ Mt. ^tboïpïju^ ban jnaeetfterfte/ en ben Secretarie SJJJ
ooit nocï) geen apparentie tot grote naDeeïe ban bcfe 53urg grabe ïjrm boomameïijft fyebbèn geboibert ge* r(et i
$2obintien / te toeïftec oojjafte beeïe &oopïicben en ïjab/ en aïfo^r.|5oübieï^25up^ bpUpcefïer geno? oe ft»
S:ïjipper£ ban meninge en op De boettoaren om te mineert toa^ / om te toefen een ban be Conimtfctt ban "^^
uectreeften / niet tegenfïaenbe Dat bp De beïjoubeniffe be boo?fcï)?ebentönngQut/ ))eeft be feïbc aï^ bufuïïtg
aïïeen gerefufeert/
berïilarenbe
ban
De Eeebaert
en Deenttafpc
toeïbaren
ban bcrf!onb/
bat ïjp ïjem 'tbiefelbe
faftenietnietberfionb
/ en in faften
ban fe
De 3Lanbc
befïonb/
toêfenbe't geïjeeïe
gcanttooojt
Dat men
fu\h$ aïïeen ban De ïo?renb2aper£ berfïont / fo ber* nantienicttoa^geberfeert: maer fcpbebaerbeneffenjl
ftïaecbc ïjp Dat ïjp De feïbc nopt berfeïjoont ïjaDDe / ooft tegen£ ben boo^fcö?eben <6^abe / Dat aïtoaet 't faftc
maectooufe na bermogen ïjeïpen flraffen : maer fïeï* ïjp ïjem feïben bequaem ftenDen om ïjrt (Cceforierfcöap
De in bebenncn of fuïft£ fouDe nonnen iu 't toerft gefïeït tebeDienen/ bat ïjpöijngout niet ftenbe genuaïiftert
tooien fonDer oproer/ afêfaftcn jijnDe in Dien trjDen om commi^ onber ïjem te toefen/ beeï min toiïbe ïjp
lange beeïopen / Dat De baert en ïjanDeï bpna fïiï fJont/ commi^ toefen/ onber ben boojfcïjjebenöijngout/ bit
en Dat De gemeente Doo? berfdjepDen contributienen nam be <6?abe ban 3lpcefïer feer guaïp / en öijngout
acnaouDen ban ïjare toaren / a^ «aeé / boter / $c. namïuer boo? ooft eenen fcer groten tjact op ben boo?*
fcer befbjaert taaren / en Dat Ijp aïtnD / gehjït 00U noembe 25up^ / en men meent bat ïjier upt gefp^o*
nocï) goet bonD/ Dat De boo?nacmf!e/ en Die eenen ten i$ / be pnncipaïe oo?faftc ban be gebanftemflé
tijD ïjecbjaect^ grote fauten geDacn ïjaDDe op 't ïjoog* ban ben boomoembe 25tip^ / baer ban top ïjïcr na fut
fïe gcflraft toerDcn/ Daer toe ï)u ïjem na bermogen ïenfp^eften.
toa£ acnbieDcnDc. l^aer beïaiïgenDe De fomtc ban
<Den ïote boren fo ïjabbe be <6*abeban 3tpcef!et/
De iiamer ban fmantie / fo men &em fijn beDunïien tocfenbe nocï) tonnen 23ommeï/ boo? be ï^eere ban
bjaegDe/nemen/
fo baD öp fnn<ïBrceïïentieDat|)pin'tgoeDe 23^eberobe en 23arbefiuLé aen be <èeneraïe Staten boen
UjouDc
Dat ï)P berMaerDc bjat ijp Daer ban acnbicnen/ aï£ bat ïjp mctbcn<0?abebanj©eur^fo
gebocIDe/ in goeDec confnentie aï^boo^oD/ enge-^ berre geïjanbeït ïjabbe / bat ïjp te b^eben toa^ boo? ïjaïf
ïijït aï^ ntcutoc Dingen ba-anDeringe onDertoo^pen toa- ^ugjï te ïicïjten ttoee bupfent runteren/ en bat ïjp öaer Refoto
ten/ ïjp niet uonac begrijpen Dat Den boojfeï^eben toe goebe mibbeï toifl / mit£ bat ÖP terfïont foube toer- ttt m
miDDcï ftcn boojgefWt fo ïjp betoijfen fonDe / fo beeï benafeebaerbigt met fvHie baerbigïjept/ aï^ be fafte be4«
p»fnt^ fouDe inmengen / en bat fuïh£ feer beftoaecliju berepfcï)te / en bat ÏJP öaer toe mofie gereet tybbtn gay
toare: b?acgbcboo?t^/ of'tfijn€tceflentie toequam 30000 guïben / bat ïjp Hpcefiec baerom begeerte te 0an<»
te
litept/
of Dat toeten toaer ïjp befeïbe penningen foube mogen bin* ®«ptó
De Deponere
Staten nbanop'tfept
ï^oflanbbanop Demmica
De nominat
ie of anDer^
ïjp niet toiflbatinbetoat
StateStaten
be contributien
Dar; op fouDe öebben te pjetenDeten / aï^ boefenDe ïjem ben/
flonbenaïfo/ begerenbe
peeren
(6eneraeï [JJ1^
tc nr»
ecnonbeacnbcfaHe/ en Dat men niet bieï Daer bupten ïjenïupben ïaübe anttooo?ben toat contentement men men.
honbe flupten be öoopïupbcn aï^ \>en be$ beft berfïaen^ ben <è?abe ban Slpcefiec geben foube/ ten epnbe be
De/ baer op gcantbjoojt toerbe bat jijn (örceïïentie boo?fcïj?eben ïicïjtinge niet acïjter bïebe / en bat bic ban
too« Be» oacropancnitjabbetebifponeten/ baer op öpbjeber* ben fóabe ban State bp ïjem pjen geen mibbeï ïjabben
fufti, om fepbc fo ïjonbe ih mp baer ban boïbani / ban fegge be boo?fcïj?cben fomme op te brengen / mit^ be Dage*
SaTW ?&** aJc nmtoigljcbmccnigmi^berfïant beroof ïnftg boo^baïïenbe ïafïen: ïjto op Rebben be Staten
ceftet £ §J2 / f" ^?«fc baerom bat ïjetberïjoopte piofiit meer <6enccaeï be boo^feïjjeben peeren aengcfent / bat aïobec
ÖL ^^«ngen foube aï^ befc nimbje f02 me bun, eenigen tijb toag gerefoïbeert bat fijne éictU. tegen ïjrt
amflaenbe faifoen/ tot be fokten ban ïjarelBajeffept
ent^genb^
Z^l^J^m^^l
8S&2
en
ban befeïanbennocï) foube ftcijgen/ ttoee bupfent
"n "p S2rfiï?l emqt P^onasifn «uyten te flupten/
*■ *.b' iSSUïïSS mm *&** «hengen / en beroo&tei 3£uptfe l^aerbcn om 't getoag ban ben bpanb te beber*
ben /en ïjem meefïertc maften ban be Campagne/ of
«n?t. fcivmn .^taten / 't tociu ïjp bab bat 45ob fuïïtó toiïb ben bpanb te beïbe 't ïjooft te bieben / boïgenDe De pjo?
c
SïïEtó ^Lbat f? to Wtono fo bn gefcö^fte 'tS pofitie ban fijn <Örceftentie: toaerom be ^jobintien ban
f oïïanb / Eeïanb / öitrecïjt en ©^iefïanb afênortj con^
f
enteerben tot ïjet opbrengen ban be boo?fs. ttoee bup*
ïno^
fcerte
gcabbi
bebben
j P&E!
l eï'V'
gtfm
2*2£
bat baamb
bupten
be
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fent paerben boo? ben 1 6^iugufli/fuïft^ bat bk ban ben
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Vervolg van de Nederlan^tefocrten,

ban &tate fijn tfjeeeïfentic foube geuebcnaen te
bitjben / bat öp op 't geïobe ban de boojfch^cben Uia*
gobintienofeen ban bier bte nin<£rcclïcntiebcïicben
ubeoföcm beft gelegen toefen/ foube mogen negotieren be boo/eïneben fomme ban Dertig bupfent guï^
Öeng/ in minberinge ton ben c,rtrao|binatiL3 confente bp
be f jobóitien aïrebe gebjagen / of afé noeïj te bjageii
op be J^opofïtie ban fijne «tërceïïentie / be£ beïoofben be
P^obiiitien b'cen ben anbeeen baec ban te inbcinnercn
naratabanetf$ quote fuïug befribe quote t'febert ben
i . &entembji£ 1 5 86. tot bie ttjb toa£ gebmpftt / be $a*
ben ban Staten Rebben fijn <£reeflentiea$ boetoefenbe
binnen <éo?cum ban befe töefoïutie bertoittigt / bit baet
op ben ai. tcefiont commifjte font aen 23arbefiu£om
brnncn Slmfrerbam be feïbe 30000. gulben te nego*
tieren/ banalfo ben tëaeb niet goct bont fuïfc^ te boen/
fbnberboojtoeten ban be Staten banïfolïanbafêboe
ïn ben ïf age bergabett jijnbe / foo i£ be töaet£ï)eer
jBBr.&ebafitaen ban 3Lofen tecfïont afgebactbigt na
ben ^age om bc Staten ban^oïïanbbeboo^.refoluï
tit aen te bienen/ en te betfoeften bat fubcboo2fclj|e^
ben 30000. guïben fouben gelieben op te béngen tot
iictjtinge ban be boojfcïfêeben tooo. rupteten fcuelüe
op ben 14.. 3funjj gecefoïbeect fiebben be feïbe fbm?
me op te brengen / op eonbitie bat ïjet boo?fepbe geïb tot
geen anbec epnbe foube mogen toecbengeempïoueat/
baec onfijn €rccïïtntic ficï) bafïeïijïtfouDe mogen bet*
feaertijouben.
3fnbefen ttjb namentïijK ben 10. gjunij 158^. (bat
$ ben ïefien na ben nieutoen-fïijle / bit top gebjupfcen)
Jjebbenbe SSo&ec-ljojjïupben bet &tab ï£trecï)tbeeïe
bergabetingengeïjouben/ toiïïenbe bat be&ouberep*
uitent ban be&tab fïeben en3tanbenbantïttecï)taen
be iDajef teit ban be fóoninginue ban €ngeïanb/ fonbec
eenige eonbitie foube obecgegeben toecbeu / afê ïjace
Jfl&ajefïeit boïrtomentïijït betroutoenbe : toeïhe faue
fofeergetyeben toecbe bat baec een acte ban gemaeftt
bp be ftl\3t ^opïupben onberteftent en bp be feïbe in ben
tob ban bc &tab gepjefenteerttoecbe/ tacUteu tod
Öem baet mebe ook geconftnmeect Ijcbben.^e acte toa£
ïunbenbeaïbu^.
T"\ Ewijle aller Borger-hopluyden en eyndelik der
^■ganiche goede gemeente van Utrecht? eenige begeerte isen fy uytterlijk daer na trachten , dat de regennge des bedroefden vaderlands , volkomelik mochte
geftelt werden in handen van de Koninklijken MajeIxeyt van Engeland : willen fy den Eerfamen wijfen
Raed deiêr Stad1 wel onderdaniglijk en oocmoedelijk
gebeden hebben>dat hem believe de felvegenegentheyt
in 'c goedemeten den
ten beften
te beduyden
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by fijn Excellentie te wege te brengen , dat van wegen
der Stad Steden en Landen van Utrecht gantsdemoedelijkenenter goeder trouwen de Majeiteyt van Engeland opgedragen werde de ganfche regeringe en
n Dij
volkomen
macht over defe Provintie tot hare MajeInm»
jne
fteyts believen. Om na hare difcretie en wijfen Racd
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fonder eenige conditie of limitatie op alles en in 't
beionder te mogen difponeren , voorgehouden de
ware Ctariftelijke reljgie en Privilegiën, mits dat de
fclve en haer Majefteyts au<5fcoritey t daer by ongequeft
blijve. Want de Borger-hopluydenende vromen niet
lieverswenfehen dan de Godfalige en eenige regeringe vso «ene allbdanige Monarche de welke Gods eere
«o Ne TOb/aren van. hare onderdanen fo fonderlinge
behert^t en ernfteUk verforgt : Vaftelijk betrouwendedtf na fo grote meniebte der Regenten (waer
dflorin een fo wilde woefte Zeedcrbeklaeglijke ongeregelchcden defe Nederlanden by na ten onderen gebracht zijn) hare Maj. vol kom ene autorit eyt de
lange gewenfte rufte des Vaderlands mee Gods huift fal weder geven, Waer.in de Borger-hopluy.den
en alle vromen hem met goeden e rnftebe vlijt ïgende,
fy dcfen ondergefchre ven üebben den zo. dag van Junij
Anna 1 5 86. en was ondertekent , C. wn Culevborg , Reynier Verevn , Willem Koenraetfz.. de Koevoet , Thoms
vav Malforn, ErtmGemt/fwu)
Kloet van hiewwen.

H. Jwffz. by my Warnart Jacobfoon J noch 'Lager»
ïsftontden Raed der Stad Utrecht : geilen debovengefchre ven acl:e heejft hem met de felve fo veele in heni
geconformeert. Gedaen den ao.Junij ay %6„ in ké|ini-ffe van my > en was ondertekent.
G. vanderVoÖR>,r.

«^nïjebben bojbet^ ook gepjocuceett batbeSegeer^
betëbtz ^ab $fimer£foott ben *7< %vxvq mebebena^
bolgenbeacteïjebbengepaffecct. . Rlipite
De Regeerders der Stad Amersfoort gefien hebbende deacte van de Borger-hopluyden der Stad Utrecht
in date den »o. funij 1586. mede gefien de acte der
Stad Utrecht in date denao Junij 1586. Ondertekent
G. van der Voort , hebben mede voor foo veel in hun is
fichmet de refolutie van de Borger-hopluyden en de
Stad Utrecht voornoemt geconformeert, verfoekende
dat de felve op 't fpoedelikfte mach geeffedueert worden, Actumt'Amersfoortden 17. Junij i58ÖVft.ylo veten onderftont my prefent , ondertekent.
Livinus Botter.

^iebanJ^ijrt tjebben ïjare becfeïacihgeènactenjat
b^ebecgeertenbeettinbefecfoime. -

ban ben
iHircccfjc
&itbw
lanbe . .
meeren
confb|»
bewfs.
met be .

refofucfc
Straer^P

fuo^t-v

Op huyden den 17. Junij 1 58Ó ftylo veteri ? dè regeerders rotWijk te Duurfteden die van den ou4enafgegaeneraed, diéHooft-meefter, Oudermansengemeene fchutten , mitsgaders die Borger-hopluyden en
Bevelhebberen aldaer collegialiter aldaer vergadert wefendeom te communiceren en dienvolgende refplyeren op de contenue van fekere ade by de Borger-hopluyden en de goede gemeente den E. Magiftraet toe
Utrecht op denao defer by forme van Propofitie vertoont &c. hebben eenfamelijken verklaert fulks de felve als noch doen by defen , hun met de felve te conformeren, infonderheyt regard nemende op den foberen
ftaet van de defenfie van defe genoegfame verlaten en ■
bedroefde Nederlanden, wefende leyder God,door den
jegenwoardigen,bloedigen,tyrahni{en Oorloge fo iherkelijkengeorrendeert,datten fy de goede God en de gebeurrige befcherminge en regeringe van een Chriftelij*
ke potentate t als fy wel achten en met behoorlijke eerbiedinge erkennen de Koninginnevan Engeland, daer
in voorfien, gefchapen is dé totale extremitc van de
goede herten en vrome ingeboren enj ingélêtérièn defer Nederlanden,daer uyt en na te iullen volgen. Waerom fy hun de felve Potentate reverentelijk 2ijn ohderc
worpende , behouden niet te min de ware Chriftelijke
religie en der landen Privilegie , dat fonder eenige vorj* :
der limitatie of reftriöie. A&um ut fupra ten by wefen
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onderfchreven als Secretaris der'-'
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D. jtólERLÓ.

<Bk ban Reenen Rebben öaecbcn^o^unijfliïobe'
teci 1580. (ïmjpeïiftgeconfojmeeetmetbe^taben^te^ JlBontr
ben '£3tanbg ban Ötcecötbp acte onbectenent J.To!,
en bie ban JÈontfoojt hebben bn acte ban be 1 o. g[uuj/
158^. baet ooit geeonfoimeect met becefaïutie ban be
25o^gee-öopïunben bet ^taben^tebcnbanHtLTcïjt/
2Cmcr£fboït / JPijh en Reenen / beïjoubeïnft be toate rftio2t, '
CD,2i|ïeltjbè religie en be &teben en Eanben njibilc .i
gïen/ onbectefeent/ lonatasdc Duyflèl, ^eccetaei^
tot É>ontfoojt.
ée 25o?gec-ftopïupben om bcfe fafte ban öet ober
#cben ban oe ^oubecepnitept féer öberïgjgnbe/ fnn
niet gecontenteect gebjeefï bat fp bitaïfo te toerfege*
b?acïjt Qabben in be ^tab en Uïcpne ^>teben ban be
3lanbe ban Htreeïjt : maer Rebben oofe mebe öen be^e
gebaenombie ban ©nefïanb en^beepfelbacc toemc^
be te brengen / fcïj?öbenbe en fenbenbeaJbaer en befelbe
abbectecccenbe toat i\) fuubcn bien aengaenbe aïreebe ïn
be^bïnticn ban Mtrecïjt te toege gebjacïjt öabben/
w boegen bat |b in befeibe ^obmtictoceïebaugacetju -- ■ !. ,
meuren bonben / baet ban hjer na en in ^et naboïgenbe ! ■ • 11
bgeïtb?ebrrbecf)aeïgibaenfaltoeiben,
ièp tjtbben ooft in 31ugufia baec na al^ be <0?abc
• .'■,)
bao Epceiïec binnen ber d^oube roaö / p^commït^
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Het cenéntwintigfte Boek.
tc^£omri#<6iptttfê. ban€foiïcnbo?g ïjarenmebc
hopman/ en 3!acob ban $ertoaerDen ïjarrn Sccre*
tarré/ om ficll te tranfpojterm binnen Der Stebc ban
oer <£oubé / en flcïj te aDDiefTcwn aen Den <£apitepncn
en 23cbeïhcbbcrcn ban öe 25ojgecpe aïbacr / en Den
aem binfrlbcn cnboottS anDeren Die fp gocD ene caeDf
getcou^
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en bo:gernc Der StaD en SteDen '$ fanDg ban
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h
gebaen / omflc
fen raeD ban hare jitëajcflept ban «Bngeïanb/ om De
felüe te betocgen De Sonbercpniteit Dcfet HanDen aen te
nemen / Daer toe te gebmiften aïïe foDanige ceDenen en
möucrien / atë lp goeDbinDenfouDen / en te bcrftïaren
De rebenen Die De $)!Obintie ban Uitrecht gemobeett
fiaöDcn om fuï&g te Doen/ aïïc£ ten epnDc om ï)cn*
ïicben te Doen bcrfïacn/ Dat De faïie henïicöen fo na
oJ£ haer toa£ betrejfenbe / batfc baerom fouDen geïieben geïrjfte bebojberinge boo^ te nemen betoijïcfijn
3De-b
bigto
cntie
^Ctöl
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eben tegcn
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gefc&tab
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eommi
fe
ban$ertoaerbcncföotar$/ en afê boe Secretarie ban
De ï^opïicDen Der bojgerpe boojnoemt in Date Den
Ou0tifni586. nabèoubeftgl/ entoa£ onDerteftcnt

FransGerritfoon Hanfon, AntonisToniiz. van Mallz
ReynierVereem, Willem Koenerts Koevoet, Claes
Van Leeuwen.

3&ocïjnaaïfo
Die Den
Den 17
1 $ toeDerom
58ngufh' Daer
quant/
De Hpccfïcc
niêutoc fftjï
ban eetfï
Daec
bertroft / en Dat De Capitepnen ban De feïjutterpe ban
tier <0ouöe ïjenïieDen boo? anttooo?De gaben/ Dat Die fc
hm Die fu berfoeïjten / toag ïjet toerft ban De Ifêagifte
ten en niet ban ïjaer / Datfe Daerom ïjen berfoeft motty
ten aen DefeïbeDoen / fo bertogen fp toeDerom fonDec
pet te toege te ftonnen brengen.
©?fef
3£e Ifêagifrraet Der StaD Hitrecïjt fcïjjeben omtrent
tan de Defen tijD aenDefóoninginne ban<£ngefanb Defen na*
jTBagi» boïgenDebjief.
ftraet
ban
„
Iföebjoubje/ top Rebben in aïïer eere en reberentie
ontfaiigen Den bjiefbanntae Jtëajcfïept geDateert oen
Wit.
cecöt
een
De»» 17 3!unp boojïeben / en top jijn fea'berbïijD Dooj Den
Ho»
„ inïjouDen Degfeïfë/ Daec in binDenDeDe goeDe affectie
en toiïïe Die ubie Jlfèajejïept tegen onfe #jobintie toiï
rnn»
ban
Bmne »" continueren / toaecban top utoe IBajcSept nimmerlanb.
jenge.,,n meec toeccDigïijK genoeg ïtonnen beDanïten / sijn bo?DeréfeecbïijDe uitDcnfeïben te becfïaen DatDeconfo^
mitctt Die top ïjouDen met Den <6?abe ban Hpcefïec onfe
n OBouberneuc genccaeï/ ulöaïeftept fo aengenaem \$
Sb getoeefï / ïjoetoeï top Daecin niet anDcrg ïjebben geDaen
Dan onfén fcïjuïDigeri pïicïjt / gemerïit Dit i$ onfe epgen
j>
)> fahe concernerenDe onfe beïjoubeniffe / fo beeï # Daer af
Dat oniémoeD geeft en infligeert om niet aïïeen te per» fifreren en continueren in De boomoemoeconfo^mitept
j>
»» en goeDe affectie : maer oor om ong ïeben en goeDeren
tep?efenteren ten Dienfie ban utoel^ajeflept en fijne
»)
€rccïïentie/ fonDec on^tefïotenaenDebaïfètrjDingen
» Die men ter eontcacie fouDe mogen flcopen/ om
on£
tot toantcoutoen te brengen / gelijn u IBajeflept onDec
>» anDeren faï mogen fien uit ïjet tranflaet ban De bpgaenDe atteflatie/ on^ meer berfeherenDe ban een öemeï^
tooo?Dban u H&ajeft. Dan ban Duifent eontcacie upt*
» frropfelenDerauaettoiïïige/ ïjoe
grote appacentie ban
toaerpcib
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ooft
mogen
ïjebben.
^echalben top (0ob
biDDenfuïïen/
»
Böeb?outoe/ Dat ïjp utoe MzU neme in fijn ïjeuïge
betoarmge en haer gebe De berbuïïinge ban öare feec
ooojlucljtiglte begeerten. Hit gitrecfjt Den 27 gjuïp
»
ï5^ö. OnDec fïonD utoecMajefïept^ feecootmoeDige
»
Dienaec
|/ 25urgermeeflcr^/ Sc&epenen enöaeb Dec
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Staten (6enecaeï / m &at De feïbe peeren Staten 45e?
necaeï fijne <öcceïïentie öaDDen gecommitteect tot
aen*
<èouberneur <6ena*aeï ober DebereenigDe$?obintien/ (OUDili
met fitiïit macijt en autociteit afê afle boojgaenDe gaen
dBouberneur^ ban Den ïanDc toetteïijft Rebben geïjaD /
en Dat De feïbe <6ouberneur£ aïtijD^ ïjebben geboett QtltO
Öet \Joapm ban Den J^eere ban Den ïanDe / Dat 5ijne
€cceïïentie oohDienboïgenDefouDc gebmiften ïjetfegeï
ban De peeren Staten <6eneraeï aen alle commiffien
en Depefcïjen in De politie en jufïitie/ Die ban toegen
De geunieerDe ^obiutienfouDen moeten gefegeït toer* Rent
Den. ^ie^ niet tegenfïaenDe ïjeefit Dï» tot fijn contca- t'tlft.
Die ba
fegeï Doen gebmiften fijn geljeeï toapen.
3£cn 3 ^ulp toecDe De beften ban flnte iBacien ftec? ban <
fte t'öitrecïjt / genacmt ï^eere Hambert banDer 25o?g/ recfit
gegijfeït
ten Ijupfe
bananDere
gieterïjupfinge
©o£/ en
aïïe D'anDer
Capituïarcn
in feftere
en tjerberge
on* JBati
Dec fintei^eecten^ toojn/ en Dat om teboo?fcïnjn te Bete
pitte!
om bi
brengen De D|ic v^enï)ooren^ / Die Daer pïarjjten De? gesüfi,
toaert te toefen / en op De principale öoogtijDen ge?
©t
toont te toerDen of Daer boo? op te bjengen 40000 gul- b?(ett
t'Uit.
Den/ Dan 5ijn De feïbe Due €enïjooren^ namaeïg toe? doren;
Derom binnen Hitrecïjt genomen / aïtoaet ift De feïbe itlocEte
teerDc1
nocö binnen ttoeeSlaren gefien \}tbbe.
hifcöfi
(Cenfeïben Dage5tjn aïïe De ftïocften geljaeït upt De eenigi
torend ban De fterften ban ^uDemunfïer / finte gieter recijtt
en upt ïjetïlïooffer banfmte^outoeïg/ Detoeïfte eeni?
ge Dagen Daer na berftoft toerDen / aï£ ooft ïjet liïooflec herfect
ten ®ael / buptcn Hitfecïjt op De ©ecïjt / en öet ©?ou?
toe ïiïoof!ec aen De 25iït / ïjet ^ïoofier ten ^aeï toecDe
berïtoft aen <Co^3ianf5. Uletfeïaer boo? eenenDcctig
IjonDectguïDen/ en fjet ©^outuc ï^looflet: Dat banton?
nen afgezant toag/ boo?omtcenti8guïDen/ en Den St&aii
5^ugufii begonjlmen ïjet ftoo?banDe23uucftecfteaf
te bjeften / en toecDe t'epnDen toeDerom toegemetfelt/
De ecben 31J11 Daer naberftoeïjt en met ïuiufro betim?
mert / fulft^ Dat ïjet nu een bcquame fïcate i^.
5^en 5 3Juïp i£ fefter paccaet gearrefïeert op Den
name ban Den <£?abe ban Itpcejler / op 't afboen ban
De SaubegarDen / en op ïjet ber treft ban Den intooon?
Deren ten platten HanDe onDec Den bpanDengefeten/
'ttoeïft Den 14. 3|uïp binnen Uitrecht gcpubïiceert i^/
en aïfoljet een fcatïrafpaccaettoa^/ 'ttoeïft gcoot
beeïoop onDec Den intooonDecen ten platten ÏanDe on?
Dec SaubegacDe fittenDe/ beroojfaeftt öeeft/ ö^bbeti
't
feïbe ïjiecmeDetoiflen laten boïgen/ en toa,é ïupDen?
DeaïDu^:
cast op

T> Obert Grave van Lycefter, Baenderhere van Den-**■ bich &c. Luitenant van hare Majefteyt van Engeland, Gouverneur en^Capiteyn Generael der vereenigden Pro vintien. Allen den genen, die defe lullen
fien faluyt. Alfo het genoeg kennelijk is, en men dagelijks folang fo meer verneemt, en gewaer word , het
groot voordeel en onderftant dat den algemenen vyanr,
fo van allerhande leeftocht en , als anderfins is treckende
en genietende van den Ingefetenen en Huysluyden alom in Braband, Vlaenderen, en elders ten platten Lande, 'tzy onder Sauvegardeoffonder geruftelijk wonendedoor
,
der welker behulp de felve vyand van alle
nootelijkheden word verfien , en middel heeft om de
vereenigde Provintien en Steden te invaderen en benauwen : Daerin fo veel mogelijk , nodiglijk dient
verfien. SO IS'T, dat wy by advijs en deliberatie
vftn dien van den Rade van State nefFens ons, hebben
wel fcherpelijk geordonneerten bevolen , ordonneren
en bevelen wel fcherpelijk by defen, den ingefetenen
en woonders ten platren lande, van wat qualiteytdie
zijn ) in den lande , plaetfen , vlecken , dorpen en gehuchten hier na gefpecificeert, gefeten, ten langften
binnen 10 dagen na de publicatie van defen, met allen
G. vander Voort.
haren huysgefinnen, beeften, haven en goederen uyt
hare woonplaetfen te vertreckén , in alfulken landen ,
tüfo qurffce toa^ gebanen in benöabe ban State en quartieren daer fy hare perfonen en goederen fullen
niatbooï fcgcl encontra-fegel in De fauenbanbe©w* menen feker te zijn : fonder dat wy verftaen , dat fyliebintien 3tjne €cceïlentie fouDe gebjuincn / fo iö Den den
of eenige van hun , van te voren onderden vyand
1 ^iitnp 1586. m De Staten 45enerael gerefoïbeert/ gefeten hebbende, wie fy ook fijn,fullen mogen komen
a^ngepen De Soubecainiteit toa^ geWeben bp De peeren of hare refidentie of woonplaetïe nemen in eenige
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lieden of plaetfen' onder den vereenigden Provintien >
en confequentelijk onder onien Gou vernemente , fonder daer toe onfe particuliere paffepoort ofconfent,
te hebben verworven. £n namemlijk ordonneren en
bevelen wy wel expreffelijk als voort re vertrecken ,
allen den voorfchreven huyslicden , en inwoonderen
ten platte lande, door 't geheel Hertoogdom van Braband, en 't Graeffchap van Vlaendcren gefeten , uytgefondert alleenlik den Fijnaerd , Ruygenhil , en Statu
daer buyten, en Neufen-ambacht : welke voorfz..
uytgefonderde plaetfen en inwoonderen der lel /er,
wy houden onder onfe protectie en befcheiminge , met
allen den anderen Provintien , fteden en plaetfen onder onfen gebiede weiende. Insgelijks hebben wy geordonneert en bevolen > ordonneren en bevelen als voor ,
te vertrecken den ingefetenen en inwoonderen van
den Graeffchappen , ampten , vlecken , heerlikheden
en gehuchten hier na gefpecificeert , als namelijk in
Gelderland , den ingefetenen van den Lande van Keffel, in den overquartier van Gelderland, item het
Graeffchap van Hoorneen Wiert: en in 'tquartier van
Nimroegen , den ingefetenen van 't Rijk van Nimmegen, vandeOverbetuwe, en van Maesen Wael, uytgefondert de Dorpen Wam roei enDrummeltegensde
Stad Ti el gelegen : in 't Graeffchap van Zutphen , den
ingefetenen van het ampt van Bredevoort , van de
Heerlikheyt van Anholt , van de hooghey t Wifch , van
deScholt-ampten van Zutphen en van Lochum, van
hetRichterampt van Doesburg , van de Dorpen Ruerlo, Steenre en Hummel : in de Velue, de inwoonderen
van het Kerfpel van Voorft , en Drummen, Dierenen
Spankeren: in 't Graeffchap van Holland,de inwoonderen van de Lange-ftrate , hoge enlegeZwaluwe : in
Vriefland,den inwoonderen van Stellinkwerf, Ooften •
de en Weitende,gelegen in de feven Wolden.in 't quarciervan Over-yffel, den inwoonderen van de geheele
Twente, en van alle de Heerlikheden, dorpen en gehuchten daer onder gehorende,die van het Kerfpei van
den Herdenberg,Gramsberg en appendentien van dien.
Item van Ommen, Hellendorn, den Ham en Holten
onder Salland, die van Steenwijkerwolt, van Giethoorn, van Schoon wolde, Paefloe, Yffelham , Oldeinarkt, Wanneperveen : van het ampt van Steenwijk,
Kallenfchoot en van Yfveen , onder Vollenhoe , fampt
het Vlek van Vollenhoe : de ingefetenen van de ganfche
Omlanden van't oude ampt'tGoerichte, item Wef*
terwoldingerlantjvan de Heerfchap van Lingen,en van
alle de dinfpelen , heerlikheden en gehuchten onder de
Drenthe gehorende , ook mede den ingefetenen van de
Heerlikheyt van Ruenen. Wederroepende, cafferende, dodende en te nietedoende, overfulksby defe alle
Savegardendie by ons, of ander, wie dat iy fijn voor
date defer , aen eenige der voorfchreven gefpecificeerde
Landen, Graeffchappen, plaetfen of dorpen, of den
ingefetenen der felver,mogen verleent en gegeven zijn,
egeeneuytgefondert. Willende allen en eenen ygel ijken ingefetenen der voorfchreven gefpecificeerde Landen en plaetfen by defen wel uytdruckelijk gewaerfchout hebben , hun voortaen op onfe Savegarden en
min op eenige Savegarden die hun tegen onfen wille
en goede meeninge aireede gegeven zijn , of 't als noch
gegeven foude mogen werden, by eenige particuliere
Gouverneurs van Provintien , Superintendenten van
«juartieren en Steden , Collonellen , of Capiteynen ,
geenfints te verlaten of vertrouwen, want verftaen ,
willenen ordonneren wy by defen wel uytdruckelik,
dat niet tegenftaende eenige fulke particuliere Savegarden (die wy ook wel uytdruckelik enoplijf-ftraffe
verbieden by ymanden gegeven te mogen werden)
na expiratie van den voorfchreven tijd van i o. dagen
tegensden ingefetenen der Landen, Dorpen, HeerlikhedenVlecken
,
of gehuchten , delen niet na gekomen hebbende, byalle dadelijk en vyandelijke wegen en uytterfte hoftilite en depopulatie by onfen ende
des Lands krijgsvolk,fal geprocedeert worden. Ontbiedende ordonnerende en bevelende wel expreffelijk
dienvolgende allen Gou verneurs van Provintien SuperintendentKolon
en,
ellen, Capiteynen engemeene

Soldaten in onfen en 's Lands dienftewefende, datfy
terftont den voorfz. tijd van i o. dagen na de publicatie
defer geexpireert zijnde , procederen en doen procederen tot executie van defe , fonder eenige diffimulatie >
conniventie, ofverdrach. En ten eynde hier van niemant ignorantie en pretendere, willen wy dat defe jegenwoordige fonder uytftel fal gepubliceert worden,alom in Steden en plaetfen daer men gewoonlijk is publicatie tedoene. Gedaen tot Utrecht den 5. Julij, 1586.
Wasgeparaphcert. vtLofen. Onderftont by fijne Excel entie, infijnen Rade. Ondertekent.
Chr. Huygens.
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«Sn aïfo öier boo* een grote benautotïjeïb onbec
be intooonberen ten pïatteïanbe ontfïont/ bïe niet en
toifïentoaerfb ïopen ofbïijbcn fonben/ toerbenbeaen
aïïe fcanten ban Xytt ftrijgjboïïi berooft/ gepïonbert/ (Fot.U.)
gebangen en a!£ bpanben getracteert en boobgefïa*
gen: fotoeïin en op be jfrontieren ban 2&abanb en
©ïaenbeeen / aï£ ooft be ianbfeïjappen ban «BberpfTeï
pt
en ©jentc / fo ïjeeft b,p baa* na boo? b/t ernffigaem ©e
cmie
ïjouben ban bc Staten ban «Bberpffeï enbe «Bebepn* toert
ban buge
teerbe ban bit ban be ^jente / b'ererutie ban ïjet boo^
fchjeben $ïaccaet in be felbe 3Lanbfcïjappen en ^ente Turcöeert
in jurcöcantiegeöonben/ en ben ïefïen 3[ulii gefeïne fo bc
ben aen aïïen particuliere «3oubernrur£ / «I^berfïen Pacrat
en «Tapiteincn baer omtrent gnarnifoen öoubenbe/ ©berpf»
Eanb'
batïjpom meraeïijue confïberatien ïjen baer toe betoe* fcfjap*
genbe / ïjet boojfeï^eben paccaet aïbaer afé nocö pen bari
toa£ boubenbe m fnrcöeantïe/ befeïbe ontbiebenbeen fel en
bebeïenbe ïjen baer na te reguleren / en bienboïgenbe
ben öupg-ïuiben in befeïbe quartieren/ bat ïjenaïre* ©?entB
be mocjt afgenomen toefen te refiitueren / en fo fu eeni*
ge moeïjten gebangen ïjebben ïog te ïaten/ nofïeïoo£
en fcïjabcïoo^/ ïatenbe befeïbe boo?t£ rufteïift enb?e*
beïilt Bare ïanbboutoinge en getooneïihen neeïing boen /
befe bneben maren gebateert in ben ïfagebenïaetfïen
3juïp/
engeparapïjeert/
Bardefius, v*. onbeeteiftent
R.Lycefter,
enïager
J. van Langen.

guïn
/ i$ be bertroUften
<6?abe bannaïucefïer
gen^3^en
bjoeg9. trit
«utrecht
ben ï|age'^mo^
/ met
aïïejtjn fuite/ en mebc ben töaeb ban ^ètate neffen£ ty m
mefenbe / en bit ban be fmantte / in meeninge om baer
eenige bagen te bïijben.
€erftontna ïjet bertreït/ fo 51311 Slagne^be^otte^ 2B
re aï^ boe ^cïjepen ber fïab Kptrecïjt/ en eenen / Web- toel^up^
be^tCgentbanben 0B?abe ban Hucefïer/ gehomenbn
Comeïi^(l5ij^bertf5.banfóupïenbo?g/ een banbeuo^
ger Ifop-ïuiben / begcrenbe bat ïjet Coïlegie ban be
borger i|op-ïuibe terfïont fouben mogen toerben ber^ Mi.
fiaeb
gabert / feggenbe ïafï en bebeï ban 5ijne vSBrceïïentie ban
ben <(B?abe ban Epcefïa* te Rebben om ïjenïuiben pet*
£>rat*
toe^aenbergabert
tebienen 3ijnbe/
/ 'tboo?fcf)|eben
<Coïïegie
aïfo in ber toert
ïjacfï
fo jgn aïbaer
be boo2feö?eben
binnen
be pottere en JBebbe^ gecomparcert / bcrïtïarenbe
ïafl? bebeï/ encommiffiebanbeboo?noembe5ijn<6r'
ceïïentieteöebben/ om|Beefïer#outoeïg23upsS/ Öa* nomeni
be ban ^tate te appjeïjenberen en in berfeïteringe te gen ge
nemen/ en bat teefïont/ aïfo men meenbe ÖP Öaefl
mebefoube bennen te bertrefthen/ begerenbè mit^bien seban»
ïjenïniben baer toe tot ïmïpe en affiflentie/ enbp re^
ban toegen 3ijn <£rceïïenpjotefïeerben
fup^ofbiïaep/
tit
ban inobebientie
en anberfintjS : be boojf eb^cben boxger ï^op-ïuiben fonber tebjagen na/ oftefien / eenfg
fcïjjifteirjïten bebeï ban ben<0?abeban 3tpcefter/ 3ijn
terfiont gereet getoeeft / om be boo?fclj:ebcn app|eï)en^
fie te aftifleren / ïatenbe (jenbebunften bat bt boojfs.
3Jaque^ be pottere toefenbe ^cïjepen ban be fïab/ en be
boojfs. IDebbe^ ban ben naejtenfeb ban 3ijn «ere.
bte getoooneïijften toa^ foin be Staten aï^ in be |©a*
giflraet t'^ptree^t/ ban toegen 5ijne <t£icceïïentie eenige pjopofitie en remonfhrantie bp monbete boen/ fon=
ber eenige fef)?ifteïijHe commiffje te bertonen / eti bat
ïjem baer in geloof gegeben toerbe / fuïb$ niet foube
fuïft£3ó'nbe
bebeï/^ptrec!jtp?e^
toe te ïjebbenbinnen
baer ^op-ïuiben
feggen/ fonberborger
boo?fcï)jeben
fmt
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Het eenentwintigfte Boek

i

toeï bemaert en befo?gt toetDen / oat bP toee op motïjt
gerufl toefen/ De^opïuiDenfeiDen/ Datbpgefeitbaö*
na ^afTOSÏ? De/
Datmentoeï eenige pampieren fouDe binDen/ Die
boojfefceben »efïcc £outocï$S 2Bu#/ WB^
bp fijne <êxctümtic quaïp fouDe genomen mogortoo^
foucieert ra geïogcect toag ten ïjupfe ban San go*/ Den: maer aï^ bP baa op geboo?t toare/ fouDen Die
e
foeebtffoon ban ©reunen / certijté i25urgermeefïc
Dan toeï goetbinDcn. 3De ]|opuiiDen bebben Den 14. 3[u*
tom
5i)ne
1
in
genome
n
a^acc
getuig
ïp Daer na / Doen in bare ftamer boren ïf uicb ban <Cn*
en 51J11 met een
Daer hu noch op 31)11 OcöDe ïacïj/ toantbPbabbebeg fcbeDe J3?ocureur boo? Den ï|obe ban Hitrecbt / Detoek
maer he t'baren berfoehe beruïaerDe/ Dat bP Doojïafl ban
en 't toa£ nocb
t/fouDe
djfrte gemaeft
abontg goebe
uren 3tntoni£banj!fêaïfen/ fïjnCapitein/ Denboojfcb^eacht
omtren
t
ÏJP
/
uren
oijf
en
bier
tnffctoi
beooen bectroftftcn/ fu DcDcn bem uit Den beDDe op; ben IBr. ^otitoe^25ui^/ De^ ^ing^DagJ'^nacbt^
De ge. met ïtenrin (Bij^bertfs. fijncameraetbetoaertbaDDe/
fïaen / boog bebben 3ijne papieren fo toeï bie
acngaen
/ en Dat bP oen boomoemDen 25ni^ baDDe boren feg*
mene falie a$ Die Ijem ïn't particulier moeïjten
genomen en in een ïtoffcr geïetD/ en met bet enfïgnet
Dat bp toeï bjijï Dat bare USajefleit ban «Ênge^
De gen/
ban eenc ban De bo?ger ifopltuDen toegesegeït i£öec
ïanD
DefeïanDcn
nimmermeer fouDe berïaten: maer
«ooifcïuebCH fcoffee toeeïjgenomen en geofflcfa ui
Datfe De ^outierciniteitnietfouDeaenbaerDen/ en Dat
enm
tof/
't
op
bpfuÏÏ$
toeï toa^berfeftert/ feiDe ooft Dat fï/ne€rceï.
nageda
baer
£opIiumie
óenfta
»ur£. «3e boo^ bem baDDe
Den <0:abc ban cht
banmer/
bctoari
ïaten fien ïjet concept Dat bem geïebert
en
eerfï
$ boo?
mag/ betreffenDe om bare jffBajefleit t^tt HanDabfa
23up£ Den
fê ^opïtü
fctoebe
cfïcr
geh?acl)t/ tn ïuit
honger
boojfeï
urten^ontoe
Doó: Den'lifêe
te Djagen / Dat fijn €rceïïentie Daer felfê meoe
hmhuDcr hamer / en D?ie of biet uren Daer na Doo? €o$ baDDeop gegeftt
/ en Dat b£ 23ui^ Daer bp boegDe Dat men
bo^geeeringe
^opïuiin'Denme
een ban inDeberfelt
genaem
taffife ïentie
De Impfmg
bant Doo£ fulfte p^oceöuren en maniere ban Doen/ bare
enige anbere
egjanf*
eer fouDe bergrammen / Dan tot aenbaer^
De£ &taD£ JBijnheïDer / aïtoaer ÏJP feer fcïjerpeïift i$ b& Ifêajcfïept
DingeDerHanDcnbertoecften
/ Dat ooft Dit niet marfj
toaert / nacïjt en Dacïj tot Den 1 5 ^ugufïp / ban ecnige
befïaen/
aïfo
gecne^obintie
apart eenigen bjemDen
bodeeen Die De toaebt ïjaDDen.
bet*- i^ecrof^otentaet möcbt aennemen/ fonDerconfent
33e fóegcecDer£ Der &tab Uitrecbt / ïjebbenDe
ban aï D'anDer bereenigDe -p^ob in tien / Daer op bp <£fc
fïaen Doo?3)acjue£ De pottere &cï)epen Dat De boo?- fcbeDe
baDDe gefept / Dat bP niet ftonDe begrijpen boe;
in
Der
&taD-fteI
De
op
^upg
nocmDe Ifêc. jdoutoeïj»
fitten^ raeD£ gecom^ men bare H^ajeilept Doo? 't boojberbaeïDe tot gram^
appjcf)enfïegefïelttoa£/ bebben
fouDeftonnen bertoeeften: toant of feboon bare
mitteert Den boomoemDcn^jagueé De pottere/ <6ij> febap
Jil5ajejfïept
niet beïiefDe Dit EanD te aenbaerDen / fo ftofl
Toon
ban ©oo?t/ £omeïi£ ban ©eu^
bert ^ntïjonif
betDen/ l&aifliaeetDefouipee&ebcpenen/ .fèicoïae^ fpDengoeDenenfinceretoiïïe en affectie ban Den inge*
$)ieterf5. ©ogeïacr toD/ en HMïem Coencaetfj. if op. fetenenbanUitrecbt tot baren Dienfie niet anDer^ Dan
ten goeDe nemen / geïijft bP ooft niet ftonDe berfïaen
/
berboe? Datfuïft^
t'famen
Uitrecbt
man bpDerDen«ètaD
toa^ frrecfteuDe tot p?ejuDitie ban DeHnie/
albaettegebleben
$ojtben/ Die
ütëflojt om
ï$cere
gen
toaé ( om be£ 43?aben ban 3lpcefïee£ faften in fijne maer Dat De anDere ^obintien Daer Doo? beeï eer bec*
abrêntie uit te reebten/ en ban Den feïbenteberfïaen toeftt fouDen too?Den / 't erempeï ban Die ban ^itreebt
toat fijne <£rceï(entie ban Hpcefïccbcgecrbe/ Dat met na te boïgen / beeï min ftonDe bp begrijpen Dat De to
Den boo?f5. Itëeefïee $outoeï$> 25upg fouDe toerben ningiune een b?cemDe $?inceffe toap/ acngefien 3tjn
geDaen / te toeten / of men Den felben ïebeeen fouDe <2v*ceïïentie btft ItanDen in baren name gouberneerDe /
en Dat De guarnifoenen ban barelifêajeffeit beeï en aï
ïft of $2oboofï
b'<dm?
ban
jrïBaerfcba
Den
ban
ïjanDen
in
geïfe / of toaec anberg fijn <£rceïïentïe begeerbe Dat bp toaren ontfangen tot betoaringe ban Dien / op 't toeïfte
fouDe jtn / öe boo?fcb?eben gecommitteerbe bp Den Den boo?noemDen S3ui^ baDDe gerepeteert / bat bp feec
boomocmben Mon getoeefoijnbe/ tybbm gerappo^ toeï toifïe Dat bare Ifèajefieit De foubereiniteit niet foube
aennemen. ^efe atteflatie beeft ^ebenter Die Daee na
o?be
o?anttoa
?tBo?tbo
be|fêiïo
boom*oem
De
Dat
teert
baDDe gegeten / Dat 3tjne boo?f5. <£rceïlentie toiïDe 25urgermeef!er toerDe / uit Den ^uitfe in tfcancoifl
Dat Den boo?fct)?eben 2Suug in fïrihter geüanheni jfe fou? getranfïateat / en bier uit Ijttft men Den boo?fcb*eben
Detoo?Den geïept/ ooïifüïït^Datmenniemanttotbem 23u# gefoebt bpDen<6?abc banltpcefler/ in baet te
acce^fouDcïatenïjebben/ fuïï^ Daee üan actei^gere- brengen.
©e <$?abe ban Hpcefler berfïaenbe batbe Staten
gifïreert in 't regiflcr Oan Den ^taD ban Uitrecht / Den ban^oïïanb
bet bangen ban IBeefïeridoutoeï^25ui^
a93uïp 1586.
^ierOoïgenDeiberDe ï)P aïDaec fhriht geïjoubenfon; feerquaïijft namen/ beeft ban 't bangen ban ben fel*
DerDatpemanttoeganït of acce^ totbemmoebtebcb. ben niet toiïlen toeten/ ja plat ontftent fuïftg boo? fij^
ben/ Dan bebben Deï5egeerDa^ banHitcecbtgecom^ nenïaflgefcbiet te 3ijn / öocb ï^ttft fijne &ecretariffen
mitteert tonner gieter Öuifcïj 2Burgermeef!ec en 3Ctbi en 23urg-grabe met ben töaebgbeere j^eefïec
3ïonïter Klrent ban €ffenfiein met^jaque^Def ottere 3teonarb €afenb?oot na ^ïti;ecï)t gefonben/ om De£
toojfebjeben / Die aïïeen acce^ tot Den feïben fouDen boo?fcb?eben 'Butf ftoffer en pampieren te bifiteren/
mogen bebben/ en in abfentieban De feïbe of eenige om baer uitbebefcbuïbinge te binben/ maer aTafenban ïjenïieDen moebte niemant tot bem eenige toe* b?oot babbe fufpitie bat De ftoffer toa£ geopent getoeefl/
gang bebben/ nocbtoijf/nocbKinDeccn/ nocbb?eem^ fo boo? bien'tpampier bant jegcl aen be fieertboeften
Den/ nocb b^ienDen/ nocb moebte penne nocb inht toafcb babbe/'t toelft be Capïteinen berftïaerben 't ttty
rtuöien/ om te febjijben/ nocb opDeboo?fcb?eben te pampier niet gebab te bebben / bat ooft fefter ftoacte,
S>taDbjijnKeïDer/ nocb op Dcg ^taD^ gebannenifTe
met fcb?iften in'tboa?fcb^eben ftoffer open toert
genaemt ï^afenberg/ Daer bn Daer na Doo? <6errit faft
gebonben
/ ' t toelft eenige Capitepnen fepoen bat gefïo*
banUemunDeonDerfcbout met Meinier ©ereem/ een ten toa^ getoeefï/
aï£ Die in De ftoffer geïeit toerbe/
ban De borger ^opïuiDen en anDere Dien^ toaebt bet boo?t^babbenbeboo?f5- ^ecretariffen be^abont^ al£
toa|/ gebjoeïjt i^ getoeefl/ aïtoaer bP nocb tot Den be boo?f3. pampieren toaren gebifiteert / gefeit / bat f»
• ^obembji^ i$ gcbouDen/ en Doo? êrnfïig aenbou^ be^ anberen baeg^'^mojgen^
fouben repfen/
Den ö 1 ïjp bermit^ fïjn quaDe btMtie en ftoarigbeit bitg niettegenflaenbe fo toaren tfamen
fp bepbe beeï b?oeg in
5nn? ücbaemg toegelaten te gaen/ en sijne geban^ ben mo?genfïont en buiten toete ban ben Öaeb$)eere
berteoeften/ berbaïbenCafenb?ootmet be ftoffer niet
SS2 }i Ö°uöcnop mDen't pïompen
ïogö^ ban
boojfeïjjeben
^norrfcljout/
toomDen/ en
Dat onDec Mbt te boen bebben/ en té mebebertroeften/ maer
cautie
ban
bijf-en-ttointig
DuifentguïDen^/ ban niet $ 't feïbe naberbant in Hpce'fïerg
banDaecteonttoijften.
©en 16 3fiugufïi bebben eenigeftamer
ban geb?acbt.
ben Capitep*
nen
bem
onberfïaen
be
boo?fcb?ebe
nftoffec
te heropen
hJ?er^!pïuitol bie ljem na Ö^ ftamec conbopeec^
nen/ baer bp bembeboo?fcb?eben^ebenter/ boetoel
Sl?ü tot tem 't gaen fijne pampieren
entoeiDe
'b^ bp boe nocb in geenen bienf! ban ben &tab toa^ / me*
anttooo?De
tot
bem
bat
m
S2&rSfifiÖ
scgeüen/ ïjp fonto Daer ober niet Wagen/ Die fouDe beïiet binben ombefmeften en pampieren baerin3ijn?
bztt

tot***/
w*« pfórtf< ban ï?,ÜÖ5Sl^
wanton met De feïbe gegaen
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Vervolg Van de Nëderlandfe berderten.
tj8<?.
betcbifitcrch/ 'ttoeïnöem oorniamaeïg te ïafre gelept Catholijken Koning die een feer machtig Prins is, ttoyt
M getoccfï/ Dat ïju fjem fonöer reben partpc ban 6c fal lijden dat fijn ei ffclijke Provintien van fijn rijk afUoojnoembcri 2$uug gcmaelit/ ober fijne getornd gefcheyden worden , noch den krijg afleggen fal, eer hy
nifTêneraetfïaegt/ en baer na aïtijbg geabbifeertrjafc die geheelijk wedergekregen heeft , derhalven fouden
oe / Dat ben boomoemben 2$up£ iffet foube toetöen ge^ uwe E. fchijnen verfuymt of niet wel overwogen té
refereert.
hebben , 't welke alle voorfichtige Regeerders van
^it bangenbanben boo*f5. j!fêr.$ourueï£2$un£/ volken en repüblijken plegen te doen , dat is dat fy fien
tóe felfé ban oen ftaöe ban £>tate rua£ getoecfï/boo? ben wat eynde op haer Raedflagen en aótieh volgen fal , alfo men geeneynd en uyekomfte aen uwer E. voorne<éjabeban 3Hpcefïer fribe gekoren/bïe bc ïtoninginne fo
men kan fien , want (o uwe E. met de Oorlog te tiai nefêer ernfïig aen bit banltitredht ïjabbe gcrecoinmanren,
ofdesDoorluchtigften Koningsdood,of eenigen
beert/ bie befaueban<£ngeïanb fo feer aïttjö£ öabbe
voorval voor hebben te verwachten, fchijnen fy haer
tyii) 8*fabotifeett en gebjeben/ en uobenBjannrijuftabbc en
haers vaderlands behoudenifïe in grote onfekerheyt
grraben aen te nemen / teecb feec bjeemt bcrfïaen /
te
ftellen,want
eerft hangtet aen dé Goddelijke goederen liep ben roep baer ban feer ïjaeft niet alleen ober en
fijne Doorluchtigheyt ('t welke de vrome
Doojaïïe öe beteenigbe ^obintien / maer ooft tn <£n- tierentheyt
geïanb/ Sp féïangetDbgcbangcngeïjonben/ niette* behoren te wenfehen) langtefparen. Daer naai ftorf
genfïaenbe grote moepten om ïjem gebaen iggetoeeft / fijn Doorluchtigheyt al , foude hy geen erfgenaem nalatenden
, welken met defelve reden defe fakeaengaen
maer Dp ïjabbe grote partpe/ bocfj i$ epnbelrjnenboo?
foude i is daer neven uwe E. niet bekent de volftandi't fcïnjjben ban ben Staten generaeï in^fanuario 1787.
ent jlagen / betorjïe be 4$?abe ban 3tpcefïcc in <ümgcïanö ge wijfe des Spaenfen voornemens, datfy haer loop en
teneur niet veranderen ? te vergeefs foude dan u we E.
toag
/
baér
beeï
moepten£
om
gebalïen
i£
/
geïijft
in
't
daer
in eenige hopeftellcn, ja behoren veel eer dewijl
naboïgenbe boen faï berïjaeït toerben.
<®nbertufFcï)en bat beft fafcen gefchieben / fo $ in ben
l^ageaearribeert be ^cere <£ïmftoffeI Mfêltota} &e*
ceetang ban bm ^oo^ïucötigen honing &tepï)ann£
ban $oïen / met bjicben ban Den feiben taing am be
Staten <0enecaeï/ ïupbenbe aï£ boïgt;
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Stephanus, by der gratie Gods Koning vanPolén,
grootHertog van Littau, RulTen, Mafovien,
Somoyeren, Lijfiand, en Prince van Sevenbergen.
B|ïef
I «o. T^Oorluchtige, voortreffelijke, aenfienlijke, gene*-^ reufe, edele de vermaerde onfe lieve en welbefondere. Die uwer E. Vaderland en de Provinciën
hatn
diefy bewonen, doen fy noch in haren ouden ftaet wabèta*
ren of
> felfs gefien > of uyt andere daer van gehoort hadhftct
bre»
den, en wederom haren tegenwoordigen ftanc aenmerken en overwegen , konnen anders niet doen, dan
haer ellendig by hier voren achten , en met uwer E.
grotelijks te lijden zijn. De Provintien hebben te voren gefloreert in alles goets, daer demenfehen in dit
leven na wenfehen , en haren naem en geluk was by
naeft by alle volkeren bekent en vermaert, doch na dat
fy't gebied van haren wettelijke Prince hebben beginnen te verfmaden en af te wefpen , met wat quaed
en ongeval fy defe verleden jaren benaut lijn geworden, wat ellende aengedaen , entotwatverwoeftinge
gekomen , konnen uwe E.felve beft oordelen , en zijn
ook , ons niet hoewel wat verre gelegen , ganfeh onbekent, dewelke wy hoopten dat met het overgaen van
Antwerpen gebetert foude hebben , de beroerten , daer
uwe E. tot noch toe mede gequelt wierden , geftilt
worden» en uwe E. nu eyndelijk haren ouden ruft en
ftant der faken weder erlangen. Want wy lieten ons
▼oorftacn , dat uwe E. door 't exempel van uwe geallieerde Stad en geallieerde Provintien ömgekeert zijnde't befte doen foud, om met haren Prince verfoent
lijnde , weder tot fijn gehoorfaemheyt te keeren , en
hem 't behoorlijke devoir en onderdanigheyt bewijfen, en fich niet affcheyden van 't andere Lichaem
van
landfe voor
gebied
. Maer
verftaen
uwe 'tE.Neder
al anders
hebben
, enwyfulks
dat fodat'ec
men
't alles na onfe reden en bedunken overley t , genen geluckigen of ook verdragelij ken ftaet daer uyt voor uwe
E. te verwachten fy. Want uwe E. moeten niet denken als fy in plaets van 't oude fich een nieu gebied onderwerpedat
n , fy door dien middel fich , haer Vaderland en woonplaetfen ruft en vrede verwerven fu Hen,
maer eer een Iwaer en verderffelijk Oorloge in haer
binnenftedeelenontfangen , gelijk uwe E. de oorfake
desOorlogszijt, alfo ook de fedes van dien by uwe E.
wefende , alle de verwoetheyt van dien fich daer henen
wenden. Want twee de machtigfte Princen om het
gebied over uwe E. ftrijdende, hoe uwer E. ftaet en
goederen , ja felfs uwer E. behoudenis vaft kan gaen
mogen fy felfs fien. Dat moet altijd van een yder feker
§a vaft gehouden worden» dat den. Doorluchtigften
JU. Deejt

't den tijd lijt , bytijds haer bedenken en op haer faken
letten, 't welk om hen te raden niet eenige onfecurieusheyt , of dat wy ons mét een anders faken bemoeyen willen,maer feer gewichtige oorfaken ons beweegt
hebben. En terftelijk , dat hoewel wy verde van malkander gelegen zijn , wy nochtans beleeft , ja den Chriftenen betamende achten, gaern te hebben dat'ec mee
eens anders faken wel ga, en hen van de periculente
voren waerfchou wen : daer na dat u we E . niet ons volk
veler dingen onderlingen handel drijft: eyndelijk dat
wydégeheeleChriftenheyd daer feer veel aen gelegen
achten te zijn , dat de ihwendigë beroerten geftilt worden en den Doorl. Cath.Kon. een feer machtig Princó
daer door verlet fijn macht tegen der Chriftenen vyanden aen te wenden. Derhalven wy om defe oorfaken
onfen Secretaris , den genereufen Chriftoffel Sletskout
met defe bneven aen uwe E. fenden , en hem met té
meer vertrouwen vermanen en aenporren , datfy het:
Oplet i 't welke fy gëfey t worden genomen te hebben ,
als fchadehjk en verderffelijk verwerpen. Schadelijk
noemen wy 't daerom om dai'ec de machtigltePrincen
ineen feer fwaren Oorlog tegen den anderen fteekt,
dat'et geeft materie ett oorfaek , van moorden , roveni
verwoeften, branden, en Chriften bloed vergieten , eri
de Chriften Princen afkeert van de rèchtveerdigeOorloge tegen derChriftenen Vyanden. En verderffelijk
om dat'et niet fonder grote belwaringe , of eer fondef
uyterfte ruyne dier Provintien gevoert kan wordend
Derhalven , dewijl'de faken noch eenigfins in haer geheel fchijnen tezijn,dewijl d'uirerfte ongevallen voorkomen konnen worden , mogen uwe E. wd ernftlijk
fien en bedenken, hoe fy den ftant haers Vaderlands tot
rufte brengen , en fich uyt de oneyndelijke Zee der periculenenmiferien, daer fy in beginnen te komen in
een ftille haven begeven mogen. Waèr toe de eenige
doch veerdige en krachtige middel is , dat uwe E. haer
toevlucht nemért tot de genade van haren beften en
goedertierenften Koningen Prince, hem bidden oni
vergevinge der verleden mifdaden , en hem trouwe en
onderdanigheyt bewijfen.'t Welk dat'et in tijds en met
den eerften gefchiede , de fake felfs , en uwer Vrouwen
en Kinderen en Vaderlands behoudenis uwe E. aenmane : wy ook 't fel ve ernftlijk raden door onfe afte&ie
en goeden wille t'uwaerts , welk fo uwe E. verwerpen^
wy fullen ons doch gequeten hebben in ons devoir , eri
fullen hier na ons en al wat ons en ons volkaengaet,
van u E. affcheyden en affondcren : doch uwe E. fullert
miffchien felfs fchier of morgen haer raed en voornemen t'onrechte beklagen, 't welke1 uwer E. voorfichtigheyt toeftaet te verhoeden: En wy t wijffelen niet of
uwe E. fullen rijpelijk hier van delibereren,den welken
wy alles goeds van God den Almachtigen toewenfehen.
TeGrodrieden24Maert 1586. in 't tiende jaeronfes
Rijks, en was ondertekentStepöanvs Koning.
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enwy ten volMajefteyts Secretaris, gegeven,aninhebb
vrede te Kotot
ge
verm
ge
nfti
dcer
len verftaen,
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en noch des Keyfers en Princ
fenRijk, noch des Koninks van Vrankrijk nocheindelik des Doorluchtigfte Koninginne van Engeland
inrerceflie by den Konink van Spangien, noch 't ge ftadig bidden der onderdanen tot noch toe yet vermocht heeft om te erlangen , een Pays niet onredelijk
noch den haet onderworpen, waer byde vryheid der
confeientien , waer voor wy te fterven en alles te lijden gerefol veert zijn, verfekert werde: En al fo des
Koninks van Spangien Stadhouders, Gouverneurs,
en Soldaten alles niettemin met moorden, branden,
roven, bleven verwoeden, fchenden, en vervullen,
niet aenfiende fe&enoch ouderdom, en generhande
wreetheid en onmenfchelikheyd nalatende : zijn wy
bedwongen geweeii , Doorluchtigfte Konink , alle
hope van vrede geheelijk benomen zijnde, ook den
Doorluchtigften Piincevan Orangien , Gouverneur
der vereenigde Provintien, opeen nieuwe enalderfchelmichtigftewijfe daerenboven vermoort zijnde,
op dit fo fware oorlog, nu 14. Jaren geduert hebbende, te onderhouden, en ons Vaderland, vryheid en
goeden te befchermen, eindelijck met meerder herten en krachten ernftelijk te denken, en alle hope van
behoudenis , naeft den alderhoogften en aldergoedigften God , niet in de dood des Koninks van Spangien ,
maer in onfe wapenen en vuyften te ftellen , en des
Doorluchtigfte Koninginne van Engeland , Vrankrijk
enYriand, hulpe en byftantaen tefoeken, niet om
tweede machtigfte Princen en volkeren in onderlinge
oorloge te fteken, maer om'tgewelt en ongetoomde
moetwil van die wrede en Barbare Spaenfe natie , die
nu al langen tijd na de Monarchie van Europen geftaen , en aller nabuirige volken vryheid vertreden
heeft, van ons onfer vrouwen en kinderen hals af te
fchuiven, en de vryheid der confeientien ongefchent
te bewaren, 't welk van 't begin der wereld aen altijd
vrygeftaen en prijfelijk geweeft is. En heeft God , dien
opperften regeerder en ftuerder der faken , gemaekt ,
dat haer Doorluchtigfte Majefteit, na haer gewoonlijke goedertierenheid en clementie , eerft onderlocht
hebbende de fake van onfe gerechtigheid en billikheid ,
defe bedrukte en byna verdrukte Provintien , door de
wapenen der vyanden ons t'onrecht bevechtende en
vervolgende , hulpe en byftant ('c welk alle Koningen,
en voornamelijk de Chriften Princen, tenhoogften
betaemt) belooft heeft , en fecours gefonden met den
aldervroomften en doorluchtigften Overften .Heer
Robert Grave van Lycefter, met vele Capiteinen en
Krijgs-overften ,en den voornaemften Engelfen Adel,
waer door wy noch onderftut worden : en heeft haer
Majefteit ons een fekertradaet geweerdigt ,
volgens
t welke wy niet van pays en oorlog mogen refolveren
Duiten wil enconfent van hare doorluchtigfte
Majeiteit, cues temeer alfode vereenigde Provintien
voornoemden doorluchtigfteGrave vanLycetter den
overgegeven hebben 't Gouvernement der faken, dewelke
met de knjgsfaken en forgen dageliks befich
zijnde , en

de Staten der Provintien fonder ophouden geoccu-

peert, met't verforgen van 't gene tot den Krijg van
nodeis, is'tgefchiet datden voornoemden genereufen Chriftoffel Sleskou , in dit woelen der faken en affairen, langer hier heeft moeten blijven dan wy wel
gemeent hadden. Om welke oorfaken, doorluchtigfte Konink, wy u Majefteyt bidden en verloeken,
dat fy , nader ingefien hebbende de waerheyd onfer
actiën en billikheyrit en rechtveerdigheyd onièr fake,
diewy begeeren allen Chriften Princen en volkeren
kenbaer te wefen , haer geweerd ige van defe benaude
Provintien een goede opinie te vatten , en de onderfatenen inwoonders van dien met Koninklijke faveur
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voortaen te omhelfen : 't welk wy vaftelik betrouwen
u Majefteyt, na haerfingulierevoorfichtigheyd, gerechttgheyd , goedertierenheid, en andere waerachtelik Koninklijke en uitmuntende deugden , daer iy mede begatft en verciert is, tefullendoen. Den welken
wy bidden dat den alderopperften en goedigften God
verleene gedurige gefontheid en voorfpoed. TotUytrecht den tweeden July , 1586.
Uwe Majefteits onderdanigfte, de Staten der Vereenigde Nederlandfe Provintien. Ter ordonnantie
der voorfchreven Staten , ondertekent
C. Aerssens.
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uwerL. weten dat fijne Excellentie
!*■"■* vanden aenvank iijnes Gouvernements van den
geünieerde Nederlandfe Provintien, aen de Heeren
generale Staten heeft geklaegt , dat niet mogelik foude
wefen den geheelen laft van der oorloge te konnen vervallen uyt d'ordinarife quote van 200000 guldenster
maend hebbende tot dien eynde verfocht dat de voorfchreven Staten daerenboven fouden geiieven als noch
te accorderen en in zijnen handen te ftellen , deinkomtfen van de middelen van vijftig gulden op elk
hondert gerafineert Souts, twee ftuyversopdetonne
Biers korts
en twaelf
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na by denop Staten
afgeflagenis,
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't dekfel van met den inkomen van dien , de voorfchre- tan&tati
i
ven ordinarife contributie te moeten betalen.
'ank
Sijn Excellentie heeft mede al in Februaryleftleden,
voorfiende dattet nodig was in defe tegenwoordige en
kort aenftaende faifoenefo veel ruyteren en knechten
te velde te hebben, die fuffifant fouden mogen zijn
om den Vyand niet te wijken, haer betrouwendeop
'tgoet aenbieden van de voorfchreven Heeren Generale Staten van als doen af aen fel ve verfocht, entfedert dien tijd altijd met continu elefoliicitatieaenge*
houden, dat haer foude gelieven in aenfieningevan
de gewichtigheyd van dien, en dat onfe gehele fake
daer aen by na was dependerende , ten felven eynde
extraordinaris te confenterende fomme van vier hondert duyfend gulden te betalen binnen de maenden
Martio , April , May en Junio.
Geduy rende de felve deliberatie zijn Excellentie komende in actuele regennge van zijnen Gou vernemente, en bevindende 'cgeheele Land anvoorfienvanvivres, kruyt , fcherp , wapenen , en ander ammonitie van Oorloge, dat vele Frontier- fteden en plaetfen
vanvivres, kruyt, fortificatie en alderhande behoeflikheyd moften werden voorfien (dat mede feer grote
en byna ongeloofiike koften waren vallende van de
Schip-vrachten , en onderhouden van vivres , niet
alleen van de nieuwe aengekomen foldaten : maer ook
van de gene die men te velde en elders rnoft gebruiken) geen middelen hadden om betalinge te konnen
geven , dat het quartier. van Nuys , Berk en andere
plaetfen daer omtrent , die men nochtans tot handhoudinge onfer faken heeft moeten behouden , en
daer op niet gerekent en is geweeft (ak eerft naderhand by advife van de Heeren Staten Generael aengenomen ) veel duyfenden was abforberende , lulks
dat de voorfchreven laften > mitsgaders het onderhoud
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bout van den treyn van'tgefchut en wapenen van de
nieuwe aengenomen knechten, van wagen vrachten
en verfcheyden onverdochte extraordinarife koften,
de voorfchreven ordinarife quote van de Provintien
fo feer waren verminderende , dat naulijksd'een helftevan de felve was overblijvende om deguarnifoenen
en krijgsvolk te lande daer mede te onderhouden, en
bevindende ook dat het inkomen van de Convoyen op
de helft na niet konden ftrecken tot onderhout van dé
equipagie en aenkleven van dien, werdende fijne Excel.(dies nochtans onaengefien) fo wel van die vanHolland alsvanZelandgeinportuneert, om tot betalinge
van de voorgaende dienften van den Bootsvolke bedragende grote merkelijke fommen , te voorfien.
So heeft fijne ExcelL niet nagelaten aen de voorfz.
Heeren StatenGenerael, bevorderende het confent van
de voorfz. vierhondert duyfend guldens, de voorgenoemde extraordinarife laften en koften, dikenmenigmael te doen vertonen , en daer beneffens van nieus
te verfocken, dat fy aenfehou nemende op de felve, ten
min ften boven de ordinarife quote hem fouden willen
accorderen en cederen de inkoroften van de voorfz.
drie middelen, als die te voren ten tijde van den Heere
Grave Mauritius gecedeert waren geweeft .
Waer op na feer ernftig aenhouden , fijn Excellentie
eerft in Junio heeft verkregen de refolutien van de
Provintien van den 50 Mey leftleden, wefende de
felve fo veel d ie verfochte vierhondert duyfent gulden
aengaet meeft in opinien verfchelende, en fulks met
conditien gemunieert, dat geen abfoluteobligatoire
refolutie daer uyt heeft konnen gemaekt werden, veel
min eenige verfekertheyt vandebetalinge van dien,
't welk oorfake gegeven heeft, dat fijne Excellentie, by
eenige fijne fpeciale gecommitteerde, defelve faken
heeft moeten rechten en brengen indenftantdaerdie
tegenwoordig in zijn , en fo veel 'c verfoek van de
voorfz. drie middelen aengaet, hebben andermael
haer geëxcufeert , eensdeels op 't pretext dat fy hare ordinarie quote daer mede moften betalen , ten anderen
dat in de plaetfe van dien andere nieuwe middelen fouden hebben moeten gevonden worden , 't welk zonder
fwarigheyt en tijdverlies niet kondegefchieden.
En want fijn Excellentie , genootfaekt zijnde, niet
op en hielt van klagen, dat hem niet mogelijk is alle
die laften , zo in de quartieren van Nuys , en Berk, &c.
als mede van de nieuwe aenkomendefoldaten, mitsgaders alle de voorfz. extraordinarife laften ( die fijn
Excell. te velde wefende feer fwaer waren) te konnen
dragen , fonder behulp van dezelve fubfidie , zo heeft
fijn Excell. anders niet konnen verkrijgen dan dat den
zei ven , als ten tijde van de voorgaende regeringe de
Heere Grave Mauritius was toegelaten ten lafte van de
voorfz. Provintien , extraordinarie zoude mogen lichten en de middelen van defelve landen verbinden ter
fomme van hondert duyfent gulden eens, belovende
dat fy defelve fouden rembouferen.
Dan alzo dezelve alsnoch niet genoeg waren om
onder fo grote en menigvuldige ordinarife en extraordinarife laften, de faken ftaende te konnen houden ,
te meer dat fijne Excell. met der daed was bevindende ,
hem niet mogelijk was de Landen te behouden , fonder nieuwe lichtinge van Krijgsvolk (der welker komfte airede zeer veele gekoft heeft) fo heeft fijn Excel,
hem bevindende in alle defe grote laften , fonder eenig
behulp van de Provintien , niet konnen ledig ftaen om
hem zelven te behelpen , zo met de tegenwoordige als
toekomende ordinarife middelen van de voorfz. Provintien, waer door niet alleenlijk alle 't gene tegen*
woordelijk vervallen mach wefen, isgeconfuraeert,
maer ook de toekomende maenden fo by lichtinge van
penningen , koop vanvivres,kruyt, fcherp, wapenen,
en andere nodelijke behoeftigheden van der Oorloge
fulks belaft, dat niet mogelijk wert fonder affiftentie
de faken te konnen drefieren.
En boven dien heeft alle het Krijgsvolk in de lande
in lange geen betalinge gehad , de laften zijn door het
nieuwe aengekomen Krijgsvolk grotelij k vermeerdert,
en ftaen noch meer en meer te befwaren,en daer-cn-tegens de inkomfte vermindert, fo gefey t is.

Waerom fijn Excellentie overleggende den laft hem
opgeleyt , en dat de faken nufo verde zijn gekomen ,
dat die geen langer deliberatie mogen lijden (nochtè
ook langer niet met beloften en confenten in 't papier
en fonder behoorlijke middelen ftaende konhen gehouden werden) beduchtencie hf t tegenwoordig faifoen door vorder dilayen foude mogen verlopen , en
eyndelijk veele fware en fdiadelijkeeonfequentientot
nadeel van de Landen en t'haerder oneereen difreputatie fouden mogen ontftaeu, verftaen hebbende dat
de Statert van Holland, en daer beneffens de gedeputeerde van de Staten van Zeland in competemen getale
nu tertijd fouden vergaderen, defelve occafie van tTamenkomfte vandegene dié meeft tut der fake contribueren engeinterefleertzijn, niét heeft willen laten
pafferen: maer heeft hem in perfoon by defelve wel
willen vervoegen, om den felven fo ernftelijk eénigfins
mogelijk wert , en op fo lief als fy 's lands en haer eygeri
welvaren hebben, te vermanen en bidden dat fy aenmerkende hetbequaemiayfoen van den jarenu voorhanden jom den vyand grotelijk in fijn quaed voornemen tekonnen verhinderen, mitsgaders 't groot verloop daer in, by gebrek van behoorlijke middelende
Landen zijn vervallen, nu langer niét willen blijven
difputeren : maer gelijker-hand yder naratezijn contingent in de vooriz. vier hondert duyfent gulden
promptelijk willen furneren en opbrengen ; fonder van
dit te doen langer in gebreke te blij veh , nochte op dé
middelen van de Lakenen , daer van daeh voor defé
tijd geen geld kan getogen worden , en willen aénwijfen, maer den felve middelen ten opfien van de grote
overdragende laften, infonderheyt nu met de vermeerderinge van fo groten hoop nieuw aenkomende krijgsvolk en
, dat men noch dagelij ks is verwachtende, fijné
Excell. liberalijk fonder afkortinge willen cederen,
om fijn felven in de nood van de Landen, daer mede té
behelpen, verhopende fijne Excell. defelve middelen
totdienft van den Landen by interventie van hare Majeftey t ongelijk beter te maken, dan die nu tegenwoordig is,mitsgaders medegeené fwarigheyt te maken,om
van den aen vang van fijn Excell. Gouvernémente én
voortaen tot ortderftant eri behulp van de voorfz. fo
notoire fware extraordinarie koften , fonder kortinge
aert de quote te betalen , volgende d'inkorrifte van de
Voorfz. drie fpecien van fout , feep , en twee fluy vers
opdetonnebiërs, daerintemin fwarigheyt behoort
gemaekt te wordeh, dat defelve wefende van egeene
Provintie in 't particulier, dan alleen den Provintien
in 't gemeen toekomende , daer van fonder fwarè difputen d'inkomften van dien qualijk fouden konnen
verdeelt , en ook fonder eene generale adminiftratie
niet konnen gemainteneert werden , en voorts mede
fijne Excellentie te rembourferen haerluyden aenpart
in de voorfchreven hondert duyfent gulden , daer mede by confent van de voorfchreven Générale Staten
de gemeene middelen belall zijn , dewelke grotelijks
't credit van fijne Excellentie is benemende en te be*duchtenftaet, indien fulks niet foude gefchiéden, dat
eenig ongemak onder het Krijgsvolk van de Landen
die nu in lange geen betalinge gehad hebben , foude
mogen ontftaen.
Sijne Excell. heeft mede te liever defe occafie van de
t'famenkomftevan de voorfz. Provintien vari Holland
en Zeland willen waer nemen , ten eynde fy fouden
mogen diffinieren het different van de quote tufTchen
henluyden wefende, daer by fijn Excell. nietweynig
geintereffeert is, wefende door't felve verhindert om
toteenige finale afrekeninge met de felve Provintien
te konnen geraken , waerom fijne Excell. defelve verfoekt dat fy met malkanderen dienthalven fullen hebben in 't minlijk te verdragen , of *%ders dat een yder
fijne redenen aen haer overgeven , ten langften in drie
dagen , om daer na gedaen te worden , fo bevonden fal
Worden te behoren.
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Doorluchtige Hoog -geboren Vorft , genadige
Heere.
E Staten van Holland en gedeputeerde van Staten van Zeland wei en rijpelijk gelet hebbende
opdcPropofitiedie uwe F. G. belieft heeft henluyden
den 23 July te doen , hebben daerop voor antwoorde u
F.G. met behoorlijke eerbiedinge wel willen dienen ,
dat fyluyden uwe F. G. niet genoeg konnen bedanken
van defonderlingegunfte, liefde en afte&ie die defelve
uwe F. G. defe onfen bedrukten Vaderlande veel jaren
bewefen heeft, en noch dagelijks mee eene vaderlijke
forgvuldigheytfonder eenige moey ten, arbeyt of fijn
eygen per loon te verfchonen, isbewijfende, en dat
fyluyden hem verbonden houden en bereyt fullen wefen't felfde met reverentie na haren uyterften vermogen tegens uwe F. Genade te verfchuldigen . Biddende
uwe F.G. dat fijne goede geliefte fy genadelijk te willen continueren in de voorfz. liefde, affe&ieen vaderlijke forgvuldigheyt voor de confervatie van den
ftaet defer landen.
De Staten en gedeputeerde voornoemt hebben wel
verftaen dat de laften vander Oologe , fo vanhec onderhout van de ruyteren en knechten in de Steden en
te velde , als van extraordinaris koften van vivres ,
munitie, fcheepsvrachten en diergelijke, feer groot
vallen , en dat op de betalinge der felver uyt de geconienteerde 200000 gulden ter maend , by den Provintien van Holland , Zeland , Uitrecht en Vriefland ,
uwe F. G.geconfenteert , niet voorfien mag worden :
maer alfo fyluyden den ftaet en gelegentheyt deier
Landen rijpelijk ingefien , en op alles gelat hebbende,
niet hebben konnen verftaen dat mits die grote belaftinge daerin de voorfz.. Landen , door de langdurige
Oorloge de ceflatie van de neringe en het verlies in de
navigatie , viffcherye en foutneringe veele jaren in de
voorfz. Landen en over de ingefetenen van dien gevallen en meer ontallijke laften gekomen zijn , fyluyden tot ordinaris laften van de Oorloge over de
voorfchreven vier Provintien voor het lopende jaer
( hoewel met feer groote befwaringe) niet meer als
ten advenante van 200000 gulden ter maend behalven de convoyen en licenten fullen konnen opbrengen, gelijk fyluyden door hare gedeputeerde in Engeland aen hare Majefteytgefonden, ook vrymoedig
hebben doen verklaren. So hebben de Staten en gedeputeerde voornoemt gehad een vaft betrouwen, dat
op de behoorlijke monfteringe van het volk van Ooiloge, verhindering van alle fraude, befnijdinge en
afdoeninge van allegrote en nodelofe traktementen en
andere laften , alle goede en getrouwe opficht in de admimfbatie en uytdelingc van de penningen , vivres
en
rrmniaons, mitsgaders inninge van de middelen
fijne
Excellentie gecedeert, van Gelderland, Braband,
Vlaenderen ,OveryOel , Omlanden en andere quartieren van de Nederlanden , eenfatnentlijken op de con-
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voyen en licenten aldaer vallende fulke ordre foude
worden geftelt , dat by middele van dien en de voorfz,.
200000 gulden ter maend, mitsgaders 't fecours dat
hare Majcfteyt van Engeland belieft heeft defe landen
genadelijk te accorderen , op de ordinaris uefenfie van
de vereenigde Nederlanden, wel foude hebben konnen voorlien worden,
't Welk de Staten Generael
van de geünieerde Provintien 5 mede fulks verftaende
eninhererende de verklaringe byhare gedeputeerde,
volgende haren laft in Engeland gédaen , en hebben
haerconfent tot vervallinge van de koften van de ordinaris defenfie van den landen niet vorder gedragen -,
en hebben overfulks op de Propofitie die uwe F. G. gelieft heeft in February leftleden henluyden tedoen,om
boven den voorfz. confente geconlenteert te hebben
dedriefpecien , als de twee ftuyversop elk tonne biefs,
twaelfftuyversop elk tonne feeps,en vijftig guldens op
elk hondert fouts, uwer F. G. in de felve maend by haer
antwoorde verklaert , dat het inkomen van de fpecie
mede was gedeftineert tot betalinge van de voorfz.
quote in de 200000 gulden ter maend, en dat fyluyden
daerom defelve extraordinaris niet konden cederen. By
welke antwoorde en verklaringe fylieden na voorgaende rapport elk inden haren gedaen , ook hebben geperfifteert in hare laetfte vergaderinge tot Utrecht gehouden, fulks dat de Staten van Holland en gedeputeerde
van Zeland (hoewel fy feer gaerne uwe F. G. fouden
gelieven) dies aengaende vorders nochte anders niet
fouden konnen doen , en hebben ook geen hope dat
fyluyden van haer principalen daer toe eenige laft lullen konnen krijgen , waerom fyluyden u F. G. verfoeken hen dies aengaende te willen houden voor geexcufeert, en konnen de Staten en gedeputeerde voornoemt
uwe F G. niet verfwijgen , dat niet bevonden fal worden dat de voorgaende regeringe de voorfz drie fpecien extraordinaris boven de quote zijn gecedeert geweeft,gelijk by de voorfz. Propofitie word geprefupponeert. Item dat de voorfz. Provintien airede geaccordeertzijn hoe veel dar elk van hen fal hebben van dien
te profiteren uyt de felfde fpecie. Te weten dat een yegelij k van de Provintien daer in fal profiteren na advenant de felfde is contribuerende.
Aengaende de vier hondert duyfent ponden by uwer
F. G. extraordinaris tot oprechtinge en onderhoudingc
van een Velt-leger verfocht. Verklaren de Staten en
gedeputeerde voornoemt , dat het roeerendeel van de
vereenigde Provintien al in de maend van Mey leftleden daèr in hebben geconlenteert, en dat eyndelijk den
7. defer maend de Prov.van Hol!and,Zeland,Uitrecht,
enVriefland, dies aengaende een fuy ver, abfoluyt en
obligatoirconfent hebben gedragen, 'tlswel waerdat
fyluyden by de felfde adte van confent befproken hebben en uwe F.G. verfocht van de felve 400000 gulden,
een hondert duyfent gulden te willen doen lichten op
den Impoft van de Lakenen : maer hebben een vaft
betrouwen gehad, gelijk fyluyden noch hebben, dat
uwe F. G. infiende de nood en befwaerniffe daer in de
landen zijn, 't felve befprek niet befwaerlijk vinden
fal , maer voor aengenaem en goet accepteren.
Van de vorder drie hondert duyfent ponden, hebben
de Staten van Holland airede opgebracht in baren gelde
50000 gulden,en hebben voorts met de andere Provintien belooft dat d'eene helft , als 1 00 en 50000 ponden
toe, tot het lichten en betalen voor 3 maendenvande
twee duyfent Duy rfe Ruyteren, te betalen in de maenden van Augufto , Septembri en O&obri eerftkomende, en belangende de wederhelfte, hoewel fyluyden wel
verftaen dat boven het fecours van hare Maj. en de ruyteren en knechten die uyt de andere geconfenteerde
contributie betaelt mogen worden , eenige meerder
ruyteren en knechten tot oprechtinge van 't voorfz. leger om de vyand 't hooft te bieden en met Godes hulpe
het veld te doen verlaten imoeten gelicht en onderhouden worden , en dat 't felfde fonder gerede penningen
nietkangefchieden , hebben nochtans uwe F.G. verfocht te willen goet vinden , dat fyluyden defelfde wederhelft alshondert en vijftig duyfent guld. foude mogen betalen op fekere korte termiinen in den Jare 1587.
Welk

;S(T.
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Welk verfoek fyluyden hebben gefundeert op fekere i
miffive , die uwe F. G . aen de refpective Provintien al
op den 7 Marti leftleden belieft heeft te fchrijven , inhoudende dat uwe F. G. tot oprechtinge en onderhoudinge van 't voorfz. leger , hondert vijftig duyf ent ponden hadde gelicht, daer van fyluyden verhoopt hadden
dat de betalinge of het rembourfement wel foude op de
felve termijnen hebben konnen uytgeftelt worden.
Maerverftaendealsnu datdefelfde lichtingenict ten
effeöe gebrocht is geweeft, en dat uwe F.G . de voorfz.
hondert vijftig duyfent gulden begeert promptelijk opgebracht tehebben , fullen die van Holland en Zeland
totvorderinge van de goede geliefte vanU Excell. en
den dienft van den lande (niet tegenftaende 't felve
henluyden fecr fwaer fal vervallen haer quote in de felve 150000 gulden mede aennemen te furnerenen op
te brengen > voor een derdepart indemaendvan Augufto,voor een derdepart in de maend van September,
en een derdepart in de maend van Odlober eerftkomende, opvaftbetrouwendatuweF.G. metdie van
Uitrecht en Vriefland {al handelen hare portie inde
felve 150000 gulden, mede op de felfde termijnen op
te brengen,maer alfo fy de felfde penningen op intereit
(uilen moeten doen lichten , fo verftaen fyluyden daer
voren den ontfangersen anderen door de welken fyluyden de voorfz. lichtinge fullen doen doen, tot haer verfekertheyt in handen re ftellen de contributien over de
onroerende goederen by henluyden indenjare 1587.
ingewilligt , en in fubfidium alle andere contributien
en gemeene middelen in de landen van Holland en
Zeland loop hebbende, waer mede fy hopen dat uwe
F. G. fal wefengedient.
Beroerende den Impoft op de Lakenen,zijn de Staten
en gedeputeerde voornoemt (op hope dat de voorfz.
andere Provintien hen daer mede ook fullen conformeren) tevreden denfelven impoft in handen van U
F. G. te ftellen , om haer fel ven in de nood van de Landen daer mede te behelpen , voorden tijd van een jaer,
ingaende prima Octobris toekomende, mits dat daer
uy t betaelt fullen worden die 100000 gulden , mitsgaders het tra&ement vanu F.G. met fuiken verftande
dat ingevalle u F. G. de Court van de Engelfe Lakenen
alleen doet houden in defe landen, alsdan op de felve
Lakenen fuiken impoft, en op alfulke manieren fal
mogen worden geheven , als u F. G. in goede dticretie
(onder merkelijke befwaerniife van de gemeente fal
goet vinden , daer in de Staten en gedeputeerde voornoemt, voor als nu confenteren,en in gevallede voorfz
Courtalhier niet foude werden gehouden, dat alsdan
u F.G. ten eynde voorfz, den voorfz impoft fal mogen
doenontfangen op't inkomen van de Lakenen, mits
dat in fuiken gevalle, om te voorkomen de diverfie van
de neeringe op elke Laken van tien ponden groten
vlaems en daer boven twee gulden , en daer beneden
een gulden > fal werden betaelt fonder meer , en dat de
Lakenen die overzee in vreemdeLanden gevoert werden in de Convoyen fullen vry wefen , of dat anderfints
u F.G. den voorfz. impoft op de confumptiefal mogen
doen heffen , fo hoog alsdie jegenwoordig is in trey n ,
en in gevalle u F. G. niet foude verftaen gedient te wefen, om den voorfz. impoft opeen van de voorfz. drie
manieren te doen heffen , verfoeken de Staten en gedeputeerde voornoemt dat uwe F. G. goede geliefte zy ,
henluyden openinge te doen, op wat andere maniere
en op hoe hogen tax uwe F.G.verftaen foude de voorfz.
impoft te doen heften, en't felve verftaen hebbende,
ingevalle fy henluyden gelaft vinden om daerin te con*
(enteren , en fullen fulks niet nalaten op 't fpoedigfte te
doen, of anders binnen korte dagen van hare principalen fuiken laft bevorderen , als de fake is vereyfehende ,
tot contentement van uwe F. G.
So veel roert de 1 00000 gulden , daer mede u F. G.
na inhout van de voorfz. propofitie de gemeene middelen extraordinarie foude hebben bel aft , by confent
van den Staten Generael , de Staten van Holland en de
gedeputeerde vanden Staten van Zeland verfoeken dat
uwe F. G. goede geliefte zy , den Raed van State te ordon edat
ren ? fyluyden in conforraite van de refolu tie
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van de Staren generael , en inftru&ie tan den voorfz.
Raed by henluyden beworen , overleveren pertinente
ftaet van alle den ontfang fo van den ordinaris quote,
als van den extraordinaris o ntributie by henluyden
ontfangen, vanden iojanuary tot den 10 defer maend
toe, en van de voorfz gelichte 1 00000 gulden, mitsgaders van den uytgeef en employder ontfangen penningen, endat den [elfden ftaetgetekent enin fulker
forméovergelevert mach wórden , als den voornoemden Raed van State op hare gedane eed de felfde verftaen te verantwoorden, dat ook in dert felfden ftaet
verklaert worde op wat comproiren de voorfz 1 ooooó
gulden
gedaen
dé
Staren zijn
van gelicht
Holland, 't
en welk
Zeland
nier zijnde
nalaten, fullen
mer den
aldereerften op de afdoeninge van de voorfz gelichte
penningen tot contentement van uwe F.G. voor hare
quote te voorden na behoren.
En belangende het different tuffchen Holland en
Zeland üytftaende , nopende de gemeenfehap van de
gemeene middelen van der oorloge, in de felve Provintien loop hebbende, endebegrotingevanhenluyder refpc&ive quote in delaften vander oorloge , alfo ^f^<|\
de voorfz. Staten en gedeputeerde,volgende de beliefte
van uwe F.G. (onvermindert de gedane fubmiffie) in
vriendelijkecommunicatie getreden zijnde, diesaengaende niet hebben konnen verdragen, fo verfoeken de
Staten van Holland , dat uwe F. G. fulke ordre willed
ftellen, dat 't voorfz. different by fijne verklaringe, volgende de gedane fubmiilïe, mach worden beflecht , tot
welken eynde fyluyden ook neffens delen overleveren
de redenen totjuftificatie van hare intentie dienende.

3£en ïcflen ^i\h jgri binnen Kttredjt becgabert tkuce
baenbefé <£ngeïfe op De pïaetfe Daer ïjet &affeeï ©jeDen*
bui-g gcfïaenfjeeft / en op öe pïaetfe uooj net &taDÏ)uu£
en^euDe eïft een baenDeï/ Date na ïjeeft men aïDaer
uptgeïent
f eete
2Sncï>oIBonfuna
ban $&onfïma
ban
fint 31ah/met
©oïnaert
Canoniïi$?oofr
tot <0uOc

jjptW*
JJjf1
eenïge
seeftcitf*
™£™t0
fyfeeper»

munltet fijnen fyoeöct/^cere itamb?cc&t banoe r 25urg jonen
beften ban fïnte Ifêarieh / niet fijnen b?oeDec m$iatu Jj;wtett
banbec SSutg/ <6^iffiec ban Den ïjobeban Hittec^t/ bi„mn
^eece #ïoci£ ïfeerma Canonin ban €>uöemunf!ec / witteen!
iBeeftec ffïod£€in / IfcDbocaet ban Öe Staten ban
Uitrécïjt / $eet ïgmtiU ban <Coe£bcït CanoniU ban
;ïnte tyittet / ^an töobfyeeïjtfs. ban <D?etmen / Den
fóaebgïjeete €>om / §mc ïfeniift 25erït 25aïfec ban
HBttb fïi'n bp&ct/
BrenD ban^auenbucg/
/ met 3fonïtec
%te Catrinen Mc\as$
not§%oi\i\ti
ban Eupïen
feere ban Sebentec/ Schout Dec &taö Hitred)t/
Öobbett
Üontïjojft/
Mi. üan ban
SSogaett
/ beftenCanoniu
ban fintet'aiibemunficc/
f ietcr / %orVm
leeman ban De ©ecïjt/ IBiïïem ban ItamftoeeeDe /
ilcntmeefïec
ban De Domepnen ban Uimchtl <$otfê
ban
HamftoeeuDe
^ijöc-ïafeenuopcr. fijnen b?oeDec/
Üen£jfeÉïeK Canonih fïnte Matim! jonnet 5Frebetife
ban JBirtfen / ^cete <$erarD ban ÏDtjfterfïoot Canonift
finte Natiën/ i|eer 2Cett ban <êfc§ €atumih fint 3Jan/
^Ue^ecïjt 3Fooït / 3fan 3Baeöteïaet Pjocuceui- boo? btn
ïjobe ban Hitteefjt / fteDetiu ban <#ent baDcr / en fre^
DerihDen jongen fïjnfoon/ li®c.tllD?iaeriban©aïRen
.^oeffmit / ffran£ Stoffeïfs. ban ?Hmf?euDam I €bett
^mü\\%
B&jftcaet / ^D^iaen ^endftfs. in 't ©ec*
ftén
/ Co^ inDe'tMMmahtt
I ^eneift 0oeïoff5. Scfjout
ban finte Mmta / 3£otninicu£ 0oeïoff3. aen De ©i^
bmgge/ en eenige anDeremeec / toant Daec flonDen Daec
obce De 80 op oe roïïe: maec De <è?abcban3lncefïec
feuDe Daet na in ï^oïïanD Dat öp Die gcmoDeceeit ïjaDDe :
eenige ban De feïbe afë namentïïjït Qonïiet ^icïae^ ban
Sunïen ban ^^aïtenbucg / i^eete ban ^ebentec/
SdjoutDet StaD^ittechtboo^fs. / Mt. f ïoti^€in/
3|oöan ban beunen/ ?leïb?ecnt £oofe en (Üobb^ecljt
ban^ontfto^fï/ hiaten eïö een biïïet crefonDmbanDen
ÖacD Oei* jkaD Httcecïït boo? een ftaD^boDe/ inïjouDen^
De aïDn^ / boïgenDe 't aengeben en bcbeï ban Den l^eere
l^iïojD j^o?D ban toegen fijn €jcceïï. Den öaDe boö^ge^
D?agcn/ en De refonitie De^ 0aeD^ Daec op geboïgt/ bicet
beïafï ÈSx, 5FïotijS Mmf (ofD'anDere ban De bijfboojge^
noemöe) 'binnen fonnefeïjijn uut De ftaD Mitreeöt ti

Het cenentwintigfte Boek.
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en in nnitta*
to>°? ren trjb te begeb
bertrefifcen / en ""#
gecement üp
acte
en
cfeeb
boojf
De
nöe
toefe
/
etfen
lepïa
.
cïjt/
Hptre
ban
Staö
Der
wi$
Den $«r er

u

Goofen van der Voort.

perfonen igbeïafïge*
e en uptgefenDe HanD
^e optfceïep&
en / eenige ban
ale
neutr
op
t
/
Ijprcft te bertrelifter
/ ©panen en
grj
cnbo|
be feïbe 3tjn bertroWten tot <£uiï
acn / m
baïfï
Wdfrepn / IjopenDe öaer meöe te mogen
l£eecïn'rtïjcben / Dan Daeet#f
toefenöe bnfonbere etigen/e Den
Deebcn ^ugufïp (Dat
bp openbare af-Jefïrige
Den 24 %i\\ü m Den ouDen-frnl) bernïaert / Dat De feïbe
&tcöcn niet toaren begrepen onöer 't getal Der geene
ale
IBtniqe binnen nentrael noemöen / maer onöer De neutr
tien
^obm
toecben Ueefraen / öie gene Die onöer De 1 7
aptqt>
Ifyöcn
Den
topten 'tgebieö ban
toaren begrepen/nu entoare
en
$o\v
cïBeb
fcö?t)toen niet
boo|f
De
n
nlf/
ütoni
fen
Spaen
aen ben
eraren her fti:Iac£ ban Snuïen / tflorip ffl>in l en 3forjan
banl#ol;
Jtfêonent*
henen binn
getoe
banfp 3^'eu
lanO
rïobïn]erïjtf
öe Stat
aen en
fcfeeb
eenenncnb?ief
bant. toacc
foait
fp ïjen/ nerge
/ ïjoeto
öen 3ijn
ban 'tnbegene
^oïïa
baiibergc
De
tegenns^
«excelcïlentie
tegen
epennD ïjebbe
in
*
reeni
fonbe
/
ïanbe
&tab/ nadjtebcn gemenen ©aDcc
ge rebenen toeberbaren toa£/ $c. <®z Staten ban
Ijto&tnö öefe uoojfebjeben peifoncn ftennenbe booj goes
öeenopnrcijte patriotten/ Die De Hanöen beïe goeDe
en getroutoe blenfien gebaen ïjaböcn / 3ün betocegt ge^
toojöen otnDen 43:abe ban ïpcefter/ afêboen in ben
^age \jjzfcniit / te bertonen en onöerricïjten ban De geïegentïjepD Der feïber perfonen / en te berfoeken De feïbe
in ïJfoUanb te tomen / en ïjen aïbaee te reeïjte te fïcÏÏen /
en beranttooo^ben ban 't gene ïjen teïaftegeïeiöfouöe
mogen toeröen/ op batfobanigetoeïbeuenbe^attiot^
tenbieöen gemenen ©aDeeïanDe feer goebe cnnotabïe
Dienften gebaen ïjabbcn / ook feïfé in De faften en ïjanbe*
ïinge met ïjare .Ulajefïept ban €ngeïanDen3rjne<£r;
ceïïcntie/ niet tegen 't behoren en toeröen geïjanDeït/
Derïjaïben De feïbe Staten comparerenbe in ben töabe
ban &tate / 3tjne €rceïïentie öe fane fuïft£ ïjebben bectoont/ Dat Dp ÏJeeft geronfenteert Dat öe feïbe fouöen
mogen in ïfoflanD ftomen om öen te betanttooo^öen
ö fouöe mogen toeröen/
ban 't gene ïjen te ïafïe geïep
nemenoeöe feïbe miöbeïertijöin 5tjne befeïjecminge en
faubegaröe / geïijn bïrjïtt bp öe feïbe faubegaröe ïupöen^
beaïgboïcïjt:
Sfyfeben
ban fa»
beaatUe
banbe
o5?abe
ban ïp=
ceflee

GYne Excellentie gehoort hebbende 't gene de felve
^ by den Staten van Holland op huyden is aengegeven , en namentliken gehad hebbende de lecture van
fekere Miffive van denizluly uyt Montfoort aen de
felve
Staten gefchreven by Nicolaes van Zuylen , FloDQ02
ris Thin, en Johan van Dreunen,defelve getekent hebüCon6*
bende ,waer by fy fchrij ven als dat het daegste voren
Öecr^f;»
belieft hadde die van den Raed der Stad Uytrecht y gecolafjj."
lijken van hun voorfz. door fekere Stads Dienaren toe
ban
Suplen/
JFlorfê te fchikken feker billet, en hun daer by te gebieden
fSöin/en binnen fonnefchijn uyt de voorfz.Stad Uytrecht te veranocre
trek en ,en fich voor eenen tijd te begeven in neutrale
n\}tQtf
plaetfen , en naerder gelet hebbende op 't gene by de
frpöi. voornoemdeStaten vanHolland voorts isvoorgedragen :
heeft de felve zijne Excell. geaccordeerten toegelaten ,
accordeert en laec toe by defen , den voorfchreven Nicolaes van Zuylen , Fioris Thin en Johan van Dreunen , ook Aelbrecht Fook en Robbrecht van Honthorft mede een Billet als voorfchreven gekregen hebbende in
, Holland te komen , om te verantwoorden
't gene hun foude mogen werden te lafte geleid, nemende middelertijd zijne Excellentie de felve vijf perfonen tot dien effecte in zijne befchermingeenfavegarde , tegen eenen ygelijken. Gedaen in 's Gravenbage den a Augufty jy86. was geparapheert Valkvt.
onderteykent r. Lycefter. Leger ftont ter ordonnantie van zijne Excellentie, onderteykent Cbr.Huygens
en
,
- was bezegelt met een opgedrukt zegel in
waffche.
roden

anö/ nanlneefïer/
n^oït<6?abe
tenba^
öe^taSS!
rmbe^^SS
berWa
JSSSiX
**&&&*

ben uptfettinge ban De gene öie boo? getroutoe #arriofc
ten toaren gefiouöen / gefcljiet te toefen bupten 3ijn toe*
ten enhenniffé (öoetoeï 3tjnen name öaer in getwunnt
toa^) gefcö?eben aen De <6?abe ban ^leutoenaec öe
jilöagiilraetenCapiteinenbauöe 23urgerge/ Denna^
boïgenöen tyitf.

Mijn Heere mijn Neve , waerde en feer beminde
WYkonnenniet nalaten u te feggen dat de Staten $/M 5$
van Holland voor ons comparerende in defen öan 1
Rade , ons hebben aengedient verftaen te hebben , **a*
datzedert eenigen tijdherwaertsby ufendendeuytde ct^J
Stad een goet getal fufpede perfonen , met eenen uyt- aen 0
gefteltzijn vele perfonen, die niet alleen de tyranny- ^^1
keregeringederSpangiaerden, hun aenflagen weder- jjj^J
ftaen hebben , en met mijn Heere den Prince van ^>tab
Orangien LofFel. Mem. alle goede correfpondentie Ö°uöt
gehouden , en tïedert den felven en noch aen den Lan- 1^! '
de vele goede dienften, en ook eyndelik grootenaer- goplu;,
ftigheid en plicht in de handelinge van Engeland en öfob
ten dienfte van hare Majefteyt en van ons gedaen heb- ^^
ben,
welke perfonen
eenigegenoemt
heb9,j
ben, van
te weten:
Nicolaes iyons
van Zuylen
choutaldaer,
Fioris Heermacl , Aelbert Fook, Fioris Thin , Johan Drunen, en andere die fy in 't particulier niet
hebben genoemt , en allo wy des feer verwondert zijn,
gemerkt wy niet bericht zijn van de redenen dieutot
het gene voorfchreven is mogen hebben beweecht,
te meer ook alfo wy by de copye van 't billet van verlendinge fien , dat men lich met onfen naem beholpen
heeft. So begeren wydat gy niet nalaet onsterftont
te berichten van de particuliere redenen die gy hebt
gehad , om de voorfchreven genoemde perfonen en
andere gelijke, die wy verftaen niet fufpeót te zijn,
uyt der Stad te fetten , om de (elvigegehoprt en over
wogen hebbende , daer na geordonneert te werden ,
als wy na reden en billikheyd fullen bevinden te behoren ,furcherende en ophoudende middelertijd het effect van d'aóte van den zi , endepublicarie vanden
i4July na den ouden-ftijl by u lieden gedaen , daer
van wy de copyen gefien hebben , en dit fo wel ten aendaer van
op,de genoemde perfonen, als alle d'andere, die
fien
onlanks by u luyden belaft zijn te vertrekken , en
Mijn Heere mijn Neve, weerde en feer beminde,
wil u God in zijn befcherminge nemen. Gefchreven in
denHage defen 4 Augufty i$%6. onderteykent R.Ljcefler, en noch lager Chr. Huyztns. Hetopichriftwas
aen mijn Heere mijn Neve, den Gravevan Nieuwenaer, Meurs, &c. Gouverneur van Gelderland, Overyfel en Uytrecht, als mede aen onle waerde en feer
(beminde, de MagiftraetenCapiteynen vandeBorgerye der Stad Uytrecht te famen en elk byfonder.

^e Staten ban ïf oïïanö ïjebben mtböeïertijb aen ör
boojfcïj?eben perfonen booj anttooo?öe gefc&eben oefen
naboïgenöentyief.
Edele,
Vrome > Eerfame, Voorfienige feer Difcrete Heeren.

/*"\ Ntfangen hebbende uwer E. brieven van den 22
^-'der voorleden maend ftilo antiquo, hebben wy
ons feer verwondert van alfulke onbehoorlijke proceduren, dat men doet vertrekken vrome en getrouwe perfonen die deCe Landen in den nood lange en menichvuldige getrouwe dienften bewefen hebben , en
noch fouden mogen bewijfen , waerom wy niet hebben konnen nalaten zijne F. G. daer af te onderrichten,
en te verfoek
dat uwer
E. volgend
haer verföek
alhier
binnen en,
Holland
fouden
mogen e komen
, vry
fonder eenige fchade , of verhinderinge in hare perfonen, ofgoederen, waer op zijn F. G. verfclaerc beeft
egene laft nochte confent gegeven te hebben om te
procederen tot uytleydinge van eenige vrome en getrouwe perfonen : maer alleenlik van den genen daer
overfufpitieof vrefe foude mogen wefen van te houden eenige correfpondentie met den Vyand , ten eynde
de
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de Stad van Uitrecht in goede verfekertbeyt foude j houden onfes daeds redenen te geven, dan alleen aen
mogen worden gehouden : En alzo fijne F. G. ver- uwe Excellentie , aen dewelke wy met den eerften fullen ontdecken de redenen die ons beweegt hebben,
klaert heeft te vreden te zijn dat uwe E. en eenige andere getrouwe en vrome perfonen > daer onder wy met welke uwe Excellentie bcvjnden fal fich te benoeHeere Adriaen van Zuylen, Mr. Floris Heermael,
gen. Denvyand uytdnjvende allen dien genen diehy
Adruen Dirckfz. van Leeuwen , Barent Stel en Pieter vermoeyt fijn raetllagen tegens te wefen, verfekert fijne
Vos voor fijne Excellentie mede hebben genoemt bin- plaetfen om fijn leger te vergroten , wy ter contrarie ,
nen den Lande van Holland fullen mogen komen , om
niet willende aentaften den genen die wy weten onshen te ontfchuldigen , en dat fonder eenige fchade of quaed te willen , houden tot hunnen gelieften onfe
verhinderinge in hare perfonen en goederen : fullen Steden beladen met guarnifoen dat ons op eet, londer
uwerE.daerom vrymoedig alhier in Holland mogen
te veld te mogen komen, daer de vyand lijnen lufte
komen , met alle alfulke andere vrome en getrouwe over domineert , allenskens verflijrende onfebefcherperfonen en goede patriotten als voren , alwaer den mende macht door fijne galiaerde offenfivé, nefïenS
iêlvenalleeeren vrientfchap fal bewefen worden , en dien benemen wy hun noch goed noch eere , als de
wy niet nalaten lullen alle voorftant te bewijfen by vyand den onfen doet , daer mede fy hen behoren té
fijn F. G. en elders daer 't felve nodig wefen fal , fulks genoegen ,nalatendedan ,dat wy voor reden feer haefl:
dat uwer E. enhenluyden egeene fchade nochte fwa- aen uwe Excellentie Tullen fchrijven , fullen defen eynde God,
digen
met onfe feer ootmoedjge,gebiedcnifTe, Biddenrigheden t'on recht aengedaen worden , hier mede
Edele vrome Eerfame voorfienige feer difcrete HeeMijn Heere te nemen in fijn heylig beleyt, uyt
ren ,onfe Heere God zy met uwe E. gefchreven in den
delen 16 July 1586. na d'oude ftijle , onderHage,den
aAugufti 1580*. Onder ftont gefchreven , Uitrecht
ter
ordonnantie
van de Staten van Holland , by my , ftont uwe Excellentie feer oormoedige dienaren, de
ondertekent C.& Rechtere. 'cOpfchrift was, Edelen,
Hopluyden der Borgerye t'Uitrecht , &c.
Vromen , Eerfamen voorfienigen , feer difcreten Heeren, Jonker Nicolaes vanSuylen, Jan Robbrechtfz.
<De <0*abe ban %vttfttt bonb niet racbfacm copte
van Dreunen en Mr. Floris Thin.

benige bagen baer na öebben be Staten ban ï$ok
ïanb aen be Mooift. uptgeïepbe / Defe acte tot ïjacrber
meerber berfefccringe gefonben.
A Lzo de Staten van Holland met voorweten en con-^■fentevan fijne F. G.deGravevan Lycefter, Luylllanü tenanc van de Koninklijke Majefteyt van Engeland,
iiirten GouverneurenCapiteyngenerael over de vereenigde
002» Nederlanden , by haerlieden brieven van de twede defermaend, hebben vergunt en toegelaten de Heeren
Jonker Nicolaes van Zuylen, Mr. Floris Heermale,
Jan Robbrechtfz. van Dreunen, Mr. Floris Thin, Ael51 ?m brechtFook, enRobbrechtvanHonthorft, die met
andere vrome en getrouwe perfonen uyt de Stad Uitrechthebben moeten vertrecken , dat fyluyden binnen
de Landen van Holland (uilen mogen komen om hen
te ontfchuldigen , en dat fonder eenige fchade of verhinderinge inhare perfonen of goederen. So is 't dat de
Staten voornoemt by defen wel hebben willen bevelen
en ordonneren allen Ofhcieien en Magiftraten van de
Zelve Steden en plaetlen binnen den Landen van Holland aldaer de voorfz. perfonen of eenige van henlieden hare woonplaetfe fullen nemen , of begeren te refideren, delelve te ontfangen als goede patriotten en
liefhebbers van den Vaderlande , fonder den fel ven te
doen of laten gefchieden eenig wederftant, belet of verhinderinge ter contrarie, niet tegenftaendedat delelve
perfonen belaft is uyt de Stad Uitrecht te gaen in neutrale landen. GedaenindeaHagedenj Augufti 1586.
Onder ftont , ter ordonnantie van den Staten , by my,
ondertekent
C. de Rechtere.

©en B?tef ban ben <#?abe ban Hpeefïer aen ben <©^
beban ifèeurj*/ «ii&agiftraten en ^ojger-ïjopïupben
toerb ben 4B?abe ban Mtw$ geïebect ben ylfiugufu
binnen 3fimet#fao# / bit befeïbe terfïont aen ben föabe
en 23o?ger-ïjopïupben boo# gefonben ïjeeft / begerenbe
öatfphtpben fijne €rceï. fo ïjaefï mogeïp toeï particu^
lierïp tot ber feïber contentement fonben berichten / be
Jlfèagifïraten gaben bit be üf opïupben ban be 25oL*gerpe
ober / en fepben bat fp bit beanttooojben fouben / geïp
fp beben in haboïgenbe manieren :
Vff Yn Heere , wy hebben aen ftonts ontfangen de
A brieven die uwe Excell. belieft heeft te fchrijven
aen mijn Heere de Grave van Nieuwenaer en ons , belangende deperfonen by ons voor een tijd lange uyt defer Stad ontledigt: voorleker wy zijn leer verwondert
waerom de Staten van Holland haer meer moeyen met

ban
miffïbcfalie
te g'cben
/ feggenbeöat
fp belangenbe be öefe
principale
niet ïjabben
geanttocojt.
^at ï)p
baerom be fake uptfMöe tot fijne nomftc t'Hitrecbt.
iltëibbeïeetijb toa£ öe <0?abe ban SBcivfê rjctrepfï na
2flmer£booLjt en anbere Ibteben ban fijn a3ouberne=
mente/ na bat bena5^uïpoubefïijï be gebeputceröe
ban be Staten ban be^obintie/ item De ilBagifieaet
en 23ebeï-ljebberrn beu feïber Mzb aen fijne <ëcnube
aï£&tabh,ouberbanHitrecïjt gebaen dabben beneeö
baer ban top terfïont bettaeï manen rullen / en ïjeeft
bpfehet gefcfeiftc onbet fijn ïjanb De JBag'.flraet bec
feïber iètabgeo^bonneeit mfïjn aftoefen te boen effect
tueten 't gene ïjier na boïgt : «öetft bat op 't fpoeöigfïe
gebaen foube toojben Capitatt m , bp allen ben mtooon*
beren beneeb ïjJet natcberïjaïen/ bse tenftH.cn bage
aen ïjem aï£ boren gebaen toa£ : ten ttoeeben aïfo nocö
berfcöepben perfonen inber&tab toareh/ be gemaie
fahe niet toefïenbig te 3ijn/ baerban^octoj^ngeï^
beerug banber 23o?gt / (bie ïjp in aïïe fijne faïien al^ n>
nenraebgeb?upïite) een memoriaeï foube obeeïebecen/
begerenbe batbeléagifïract baer ober fouben confufc
teren met ben 25o?ger-j[)opïieben / om te toeten of men
befeïbe tot berfeïteringe Der feïbee <&tab foube mogen
uptfenöen / en fo fp nocï) eenige meer bebonbm fufpeïit
te toefen baer mebe ban gelijke te pjocebcren / be namen
op 't memoriaeï fïaenbe toaren bcfe : kliert ban ^eï^
bmgen / Hubbert ban feïeef met bepbe fijn fonen / %ctt
<Dirïif5. ban Hcuben/Kect tëam ^jocureur boo? 't ïjof/
^cöoenenburgCanoniht'v^uöemunfla/^jenïitoaert
<iranoniïV91acob^panïier/€eun^ ©ot/ï®iïïem ban
ban ^ontfofï/ ï^enriïi ban ^ontï)o^ft öijhban SSofeïjoben en &tfom Houtoerman.
(ftenberben/ te eramineren feïter b?outoegenaemt
Iflnna / boojfïaenbe onber ben ^om£ tooien/ en te toa^
gen ban toaer en boo? toat mibbeï fp getoeten haööe net
berïieg ban ben <ï5?abe/ eenen bag te borend aï^ bïe eerfï
ober ging be^anberenbaeg^ baer na/ en boe fpaïtijbjS
foïjaefï uomt te toeten aïïe anbere tijbingen bic baec
3ijntotbe^bpanb^boo?beeï/ enïjaer te boen rupmen
öetïogement'ttoetttfpgiabbe aen fijne <&rnabcn£ï)of.
i€en bierben / om t'abbiferen op een benuaem perfoon
totbft^cöoutampt befer^tab/ en bat mibbeïertijbi
Öet^cjjoutampt foube toojbenbebient bp(6erntban
öemunbe onberfeïjout / met goebe opficïjt ban be .ïBa^»

iCen bjjfben / bat ben jegentooo?bigen ^ofï ban be
gjflraet.
baert babenjït foube toerben gebepojteert / om rebenen
up fijn <6enabe te borend berhïaert en anber gctoicïjtige
tut*
rebenen noeïj te berïtïaren / begerenbe fijn <0cnabe ern^
rftr
fïeïijït bat bp p?obifie baer in toeröe geeommitteert
Hibjaïjam ban Cïeef / begerenbe bit fijn berfoeft niej
\}Jto*. 't gene wy doen tot onfe verfekertheyt, dan wy ons
in%p» moeyen met 't gene fy gedaen hebben tot Amfterdam , af te toiïïen flaen. €n ten feflen bat geïet foube tooj*
«N*
Rotterdam en elders over de hare , wy zijn niet ge- ben op be pointen bp fijn 6enabe tot brrfeitermge ban
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- ^ . _~* laffi artttmt'Hitrtthttamtf 3to*l tang niemant toa£ getoeefï Öie pet fjabben bojben celt
Der£tabobcrgcïcbert/ «ffi2KE5OT*
e.l
J
SM
«Fmncntie SScmr/ tot nare bestoarm*
öare be3toarm*
aen fijn <iErceïïcntie tefcriba-cn/ c tot
ïn iy8^.fïiïo antHjuo, rntoa^onberteftent.
ge / of reben gegeben ban öenïupbe untfertinge / nocfc
er
ena
Adolf Graef fu Nuw
te ooft bp pemanben pet rjabben benben feggen tot hen*
uab*
ïupbecbefentie / boot bitn be fribc ïjare partijen
fettingc
feïbeupt
be
tegen
niemant
n
bat
berbobe
ben
i&ot boïbocninoc ban tyt eerfïe pomrt / fo Bffi
b eega* foubc mogen feggen/ op peene ban infgeïijft^ uptter
men be Bakeren bn baenbeï£ op De pïaetfe boen
fonber flabgefctte toerben. €n bat bacr enbobcnbenboo^
bat
/en
beren 't ecu bacnbd boo? en 't anba* na
tbjee of buc rot moe noembcn o^ouberneur en öaeb aïïen ben Doggeren
getoca/ enfahreftmen / alteïften£
toaer ben onbeef cïwMt && bccbooifcïijcbcn .^>tab Uitrecïjt öabbenboenjroceren/
öacb hamer boen gani
rittianöemunt met ben ^iir0emeefïer3lnbbertban batfe geen cojrefponbentie met Den bpanb / of bc toeï*
a^ ftc in geïper boegen uptcc fiab gefleït toaren / fou*
^imt-oojt.' cnbebcbeïljebbcrcn ban bc baenbel^m
boen
ben mogen ïjouben/ en bat op grote fïraffe/ toiïïen*
te
i
aïbaer boo? geöoubcii
jam. ren / en $ bc Boderen
5>ta^
be
fp
Dat
effeetc
in
tom eeö cmm nieutoen ccb/ inöonbenbc
frï)ier aï^ bpanben öouben ban ben ©abe fjenïiebc/ n fonber
berïanbe
ecnige rebenen te nonnen feggen:
gcn
^oojïugtt
ben
en/
$ebcrïanb
gLÏÏL ten öer bacmigöe
e
öacr
ter
contrari
be
fuppïianten toerbcnbcinöareiuf?
ban &pcef?aaï£<0ou*
«at bctfjabe
o:jren «rere
föcmcur^eu
SnTn
en
en/
^ebertanb
/
bereemgbe
tificatic
ueï)oo?t
betonen
fouben (fonber roem te fp^
eracl ban
miiceefit
gebacn. j^cre 2CDoïf $?abe ban ;0ieutoenaa/ «J^eur^aïjs hen) met bec toaerïjepb/ bat fn ben Itanbe en ^tab ban
éouberneuren iètabhouoa ban De ILanöc &taben Uit rechten boo? 't gemeen toeïbaren/ fo beeïe goebe
&tiïm ban 8itcarjt/ mitfgaDcr£ De Itèagiftraetbcc en ge tremrne Dienfïen gebacn ïjabben/ atópemantbie
boo??r^eben fïeDe smoren en errioofben gcöou en getrou in t»cn boo2fcïj:cben XanDe o? ^>tab toefen moeïjten/
fo geburenbe ben cïBoubernemente ban ben ïfertoge
te toefen / en Den ïioninu ban J>paugien en fijne aDïje^
renten met lijf/ goeD en bïoeD tegen te fïaen : nu noclj
a/ be geborrt
e tegen
^pangiaerben
b'oo?ïog
btfc Stanben
öebbm //enenbitbatfe
Étritg
fijn
nimmermeer met bc$ ©abcrïanb^ bpanbeu / noeïj ooft banfCib
toa*
gefet
geacïjtet en gereputeert / fo binnen ben ïanbc ban
met be geeue be toeïue upt be *ètab en lanDen
ren ecnige communicatie woel} gemeenfcöap te öouben/ ^itrecrjt aï^ baa* hmtm in be naburige geunieerbe
boni öen feïben noefjte boo? anberen : bat fp nu nocöte ^jobintien / boo? bc befte patriotten bk m ben gefïic^ ^P»l-4oi
tebfluHitrccïjtmocïjten toefen/ en aïfo fp toaren on*
erfou*
nimmermee
in 't "hepmeïift
noeste
in'topenba
Den
fp <e&enr / noeste
tóeïatcn fo
beeïe öun
mogeïijft
mag Dcrrirtit / bat niet jegenff aenöe be becïeenöe fureïjeantie
ban ecnigeu toeöe met be bpanben be£ ïanö£ te maften/ cnb^ieben ban ben bierben Slugufti (na ben nieutoen
ten mare met ccnöjacïjtigc betoilïiginge ban be t'famen ftijïe) ïjen bp fijne <£rceïf entie berïecnt / be IBagiftcaet
gcumceröc $;obintien / en fijne <£rreiïcntie renun* aïbaer gcfo&icitcert toerbe tot untboctinge ban §vm
rieeenbeen beïtijen&e tocï e^efFeuju banaïïepapifti* boojf5. becreet / en te pjoceberen tot confifcatie en fpa*
ge en canmifc bifpenfatien / en berfaftenbe en bec* ïiatit x-an l)uu boo^feïjjeben goeberen / betoeïftc ïjen bec*
tijenbe ooft ben eeb Daec mebe fp eeetijt£ ben $io* troutoenbeopbe booifeïjjeben fijne bnebcnenperticu*
ninft ban &pangien aï£ getoefen ï^ecre ban be Han* ïiereactebfin faubegarbe ï)cn bp Oin <^rceïï. ben i bet
ben ^tab en &tebenban Uittecöt eenigfïn£ berbon* feïbermaenb berïecnt/ bt toeïfteïjcnbienboïgenbetot
Den 5ijn getocefi. 23eïangenbe öet ttoeeDe poinct bit tqb tot ïjabbm ontöouöcn tn ïf olïanb / fo baben f|i
entéboo? Die tijö niet gecaben gebonben ecnige meer fuppïiantcn ootmoebeïift bat fijne Crccïïentie geïieben
untïegginge te boen : roecenbe b'ecaminatie ban ICnna foube niet te toilïen geïoben / of o^bonneren tot ïafïe of
bic toift niet ban ban boren fcggen bec geenre Die bageïic nabeeï ban ben fuppïiantcn/ fonber lienmïjarejuftifc
acn öaer ftraem quamen/ en ïjeefl De pïaetfe Daerfp cattcn geï)oo:t te jjebben / en ben boo?fcï):cben i^eere
Öaer goeb en ftrame ftttt ) moeten rupmen : aengaenbe <6jabe / .ïEagiftratcn / aï£ Capiteuneri brr ^>tab
fjet ^cïjoutampt $ boo? bit tijb baer bp aïfo gebïcben :
Wtzttfyt' euem^banïuwitebebeïen/ batfe boïgcnbe
en nopenbc öet Deporteren ban ben ^ofïopDcbaat/ fijn€cte
ïïentte bueben ban ben bierben Ulugufu / in
en öet fïelïcn ban een anberen / i$ bc$ <0?aben ban fijne <èrceïïentie ganben fóuben obaleberen/ berebe*
^ieuroenaerg begeren geboïgt / en op be refte foube ge= nen bit ïjen betoecgt ïjabben be fuppïiantcn upt bec
ïctluo?ben.
^tab^rreeïjtte frttml om ben fuppïiantnibacrop
©oo?t^ in pïaetfe ban ïjet fcï)?ijben ban fijn €rceïïen? geï)80^t/ en gebifponeert te too?ben/fo in reben en bilïig*
tic ban Hpceflcv na te nomen / beïangenbe be boo?feï)^
ben bijf untgefepbe pecfonen/ bit op be ^aubegarDe Öcpt bcbonben foube toa*ben te behoren / en bat mibbe*
ïa'tijb fp niet
fouöen pet
bermoge
tegen^en/beropfuppïia
ban beu boomoerabe <S?abe ban 35pcef!crin i|oïïanb pecfonen
of goeberen
aen nterecljt
peene nten
ban
tie
fijn
€rceïïrn
toom.
benbeafóöefccapie.
niocïjtcn ftomen i^ cïft^/ een biïïetgcfonben/"möoui
Mm aïfo baeg^ na ïjet pjcfcntcrcn btt boo|fc()?eben
requefïe tegen ïienïupbert toebec toa^ gebecceterct ï)et
boo2fcl)?eben biïïet ban ben 7 ?ïugufti / baec bp öen aïjS
bevel vandenHecreMiovlnitu XT ®^Qnde>t*
geton.
lord Noit> engeven
van wegenen fijne Excellentie den Rade nocÈ toerbe geojbonncect binnen bijf bagen na bein*
Den aen voorgedragen, en de refolutie des Raeds daer opgebcupt, volgt, wort belaft MeefterFlorisThin, om als noch finuatie te bectcecïien in neutcaïe pïactfen / j)en bete*
ftent op beebcucte ban öen goebecen en fpoliatie-ban
W Sur. bmnen vijf dagen , na infinuatie van delen hem te vermot, trecken uyt de geünieerde Provintien , en te trecken ïjnn öupfen en meubïen t'ejcccuteren / geïjeeïift ficijben^
bejegen^ De furcöeantie bp fijn <£rreïïentie bctoiHigt/
inde neutrale Provintien
hem geaffigneert oppeene
van confifcatie van goederen , en fpoliatie van hare
huyien en meublen. Adum den 7 Augufti158o.cn
was ondertekent.
G, van der V o o r t.

dBeïpebiïïettcntrjojben aen b'anberc mebeinöace
Öuufengefonb
en.
^>en i ^ugufïi te boren na ben ouben bat $ ben 1 1
na
Den nieutoen frijï toa^ De (0?abe ban ILpeefïer toeDe.
©e
rom t uitrecht geïiomen f en aïfo De boo ifcfaeben biif
bom,
normöc uptgcf tuöeu 't felbe berfronben/
Rebben fn feftece renucf.
te actii öen <& jabe ban HMce*rer Doen
p?efenteren / öacr
firbr uit J" £ '°'ll,crii)ft te ftennen gabcn / Dat aïfo fp bebuebt
tie
Pieten,
ttcm
touöeu foeften te bemgreren / en battee imlj

bp
De boo?fcö?cbcn
'ban ben
biecbenban/ en
be fan*
begacbeïjenbp
fijnbjieben
€cceïïcntie
bcrïeent
te mogen
ftomen in ^oïïanb / en ïjen te beranttooenben ban 't ge*
ne men öen "coilbt opïeggen / en ban een anbec acte bm
fuppïianten
Staten ban
=^oï(anb /gegeben
op 't
confent
ban bp
fijnben
boo^feïweben
€cceïïentie
bp be toeïfte
bootfo
Öen toecbe toegeïaten fien ten epnbe boo|fcö?eben itt
3|oïïanbte ontöouben/ fo fijn fp genootfaeftt getoeefï
op nieuto^ toebecom reqnefïe aen fijn OBccenentie ttmv rcaneffe
(JTtofrti
fenterenop ben name ban bm boojfcïfêeben^onftrjee*
c^icïae^ban^upïen/ ^eereban ^ebentec/ &tt)0W 6p be
btt fïab Hitcecöt/5|oöan ban ^?cunen/ ^eïbert JFooft/
JFÏon^/Cöin ^tlbbocaet fïanb^ ban Qtttfytl enöob* «^lalM
beet ban ^ontöo?fl/ en 't gene boo?frïueben i$ ttw aen
fepbföf
monflcecen/ en fijne €cceï. monbeïingebccftïaringeaen
öc Staten ban IloïIaubgeDaen/ baec intementione* ttüet
mv*
een / te toeten bat fijne meeninge niet toajS uut be boo?*
frfjjeben

BCP?"
inttiï

c8£.
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fcïjtfbcn&tab te boen bcrtrcdicn eenige goebe patriot^
ten en onbecbadjte perfonen / en batfe baer op Peruergen ïjabbcn fijne PoojfcïjiePcn bjicben en »aUbc*
garbe/ öetoetfic fonber fijn <H*cccïIentie cï$?c0 b:Xxl
nictnonben pjebeccocpcn toedoen/ öeüJijïc ben 45,:abc
Pau Mwx$l bic Pan ben ïïaöe en <£apiteunen bec
i§>tab Hitrecïjt niet naDbcuUoibarn/ fijne afrccïïcntse
Pjieben en bcPcïcn/ en öieirjolge <ibe in ïjanben Kaft
fii'iic ^jcceïïcntjc gdebect be rebenen bie beu tjaobcn
bcbjecgt om ïjmïupöcn upt öre <ètab te (lenen / ge?
meent feïfê bat fijn ^ercïïehtie bn be boojfcfrceben ö?ie*
Pen Pan .éaubegaebe ïjciiluuacn todatenbe in ïf oïlanb
ie bomen / om ijen te PeraiitUioöïben Pau 't gene ïuaec
mebe men ï)cn üiiïbc belaften / fjcii fuppïiautcn openin*
gespan jufïitie gcgePcnïjabbc/ bace bugeboegt batten
niemant gefent ïjabbe be rebenen toaeeom men fb fïcafc
feïnhitegen Önn perfonen en gocbcrcnpjoecbcerbe/ en
bat fu fcifè !jcn m 't minftc niet fcPuïbig nenben / öeb^
benbcaïtybgetconttieïijUcntonba* tegeufpjenen / Den
Staten en .ètab ban ïïitrccïjt in 't particuïicc gebient/
eenigePan tjenïuubeni9 of ?© / eenigc 1 8 anbere 14. en
1 r fjaceu / en bat meer Pja£ fctbbcn ooh ben Perecnig^
benpiobinticn in't<6cnccacï gocbe bienfïcn gebaen/
ïjen fjébbenbc in aïïen en obcraï gebjagen aï£ goebe
en getrontoc patriotten/ fo in't fïuft Pan be religie (baer
Pan fu opcntfyïi pjofeffïc ftaöben gebaen) aï£ in aïïen
anberen faken ben gemeenen toeïfïanb beïangt ïjeb?
benbel baer Pan aïïen ben f^obiuticn/ feïfê be naeft;
gelegene (be£noob3ijnbe) bieï goebe getupgeniflefou*
ben geben / inPoegen bat ïjet ïjen feer ïjcrtbieï / fuïïi£
gdjanbeït en met eenen fïag Pan {jen amptenencecc
berftcnen en nut bcr fïab en lanbe ïjaerbee geboorten

lïjencïubufQubcctcomïjoubcn in eenige &tab ban Ifok
jiailit
f J;Barr mat betPoïg fp bebcn / ïionbcn fo üerre niet
\ nomen bat men ï)cn ben boeg Pan jufïitie openbe/ maec
! ter contrarie mifïeirïjunnncpartpcn fo Uecltetoegetc
|togen/ bat fp upt befïab Pau iïitrccïjt mofïeu bïi>
i Pen/ en Dat meer PiasV toeeöeii ooït pare cnanbere
I Pan bc pjincipadftc offïtien bcfec en anbere uutgefen
beu bergeben / aen perfonen 25;?abanber£ en #ïamnv
gen/ cnuutbe pioPintien Pjcfnibc / baer bie Pan HU
treebtgeeuc^ffitien modjten bebiencn / enooïUegen
ï)et tractaet met ïjare .iX^ajefteut Pau €ngeïanb op/
gerec'nt
/ inï)oubenbe
batuutbe fijii
ï^oPinticn
tPjeeeenoffonbe
bye
fouben nominerm
/ baer
^r ccïïmtie
liiefen / vïc. %e pjiucipaeïfïc beïï)amcr£ of be D^ijPer^
Pan befe fauenPjcrbcn gefept te mefen ^enricu^g^
ïeu£ Pan '^ ^ertogenbofeï) / 43crart #?ouninïi genaemt
Pan ^ePentcc / mebe een 23:abanbcr en Part '§ ^erta^
genbofdj / en 5Üaquc£ bc potter een ©ïaming / en baec
pjerbe een $afquiï uptgegePen / baer bp in effecte ge^
(on Pjerbe / bat ^Igilcu^ bie incitcerbe of Pcrmchte /
^ePentcr confuïeerbe of rabe / en potter bie ereutcec^
be ofPocrbeïjet upt/ namentïijhcn boo? be ^ojgerïjopïupbcn en 23ePeïljcbberen / en fjoetoeï fu met ben
ecrfïen feer groten aenïjang fabben en te toegeb?acïjs
tenei 't gene benïuuben goct boeïjte / fo qnamen fp baec
na in feer groten öaet Pan be gemeente/ afêmen be^
Ponb bat fpmet ftare abfoïute cegecinge baec fp gefïa*
big af riepcu/ niet anber^ foeïjten ban feifè in bece^
geringe en befte offitiert te nomen / en anberen baec upt"
te feïjoppen/ 'ttoeïn ïjoemeï ïjet bp fommige tueï m
gcfien en gefept/ maec niet gelooft tuerbe/ Poo? bat
men fag bat 3aque£ 25eïïocï)iere eenen ©ïaehtfen 3Ba^
Perb
jePen
te
pj'erben
/
Perbc
Pan
ïjunuc
Pjienben
en
goe^
beren / fclfé nut aïïe be Pereenigbe $jobihtien / aï Pjaer ïe/ öet ^efïbentfcljap Pan ben ïjoPe Part Wttecf^tf
öiebaniïitcedjt/ bcn$,jabebart4Écuc£/ bendeere 31giïeu£ ïjrt g^ocuceurfeöap 05enecaeï / Capitepn
jDo;t/ nocïjbeboojfcÖJcPcuCapiteuncn niet tegebie; Cöacïe^ Pan «Tciïïo Pan 23mfTeï / ïjet ^>cï)outampt
öenhabbcn/ min riocijtc meer/ afêofbe fuppïianten Panbec if>tab / en Slague^ be $ottec ïjet ïfentmee^
Poo^pjicïjten / fcïjeïmen en Pcrraber^toaren/ enPa^ fïerfeïjap (Öenecaeï Part be bonlepnen Pan öitcecïjt /
fïanb met ben Pnanb ïjabben geïjab / 'tPjeïft ïjen nopt en bat ^ePentec / bie men fepbe fijn neuce geïjab te
in ben fin quam / gcïijii fu te P:eben maren ïjen baer tjebben Pan öet ©jefibentfctjap ert ^èeïjoutampt / ïjet
Pan te fuuPeren / Bet uwee Poö? fijn <Örceïïentie en 25ncgecmeefïecfc|jap bec &tab Wttecfyt ïjabbe beno^
aïïe anbere fuïïte föecïjterrn niet Perbacïjtjijnbe / afé men / boe begonben be gemeenen man te toepen / $
fijn «ïErceïïentie fonbe beïiePen te o jbonneren. <t£n aïfa bit be ceïigie bit men foent/ en $ bit be abfoïute ce*
't gene bp bcfen fcua.3 gebaen / gcfeïjieb ma.^ bp oppjeffïe geeïnge bie men blijft/ en meecanoec^/ geïijnïjiecert
en üjegen Pan fepten fonber gronb / reben óf rerïjt / feïf baec
tec geïegenbee pïaetfenmcecbaecuanPecöaeïtfal
merben.
ooïtfo Peeï aenging be confifeatie en pïonberinge Pan
*De Staten batt ^oïïanb ïjebben goet gébönbeti te métUt
Önn goeberen / tegen b'erp?cflc pjipiïegien bcr ^>tab committeren
% onïter JJMcm Pan Zu^cn Pan.^ijPeït/ xiïSSfc
en ïanbePan Hitteciytf aïPjaer'trecïjt Pan confifeatie
geen pïact£ ^abbt bon in fahc Pan gegueftee B^aje^ HibnaenPan 25erftcnrobe / en iBc.^bjiaenPanJBe^ lani»
fteut / en confeqnenteïijïi Pan gcenber Pjaecben. <Ön cefïepn/ om aen fijn«Êcceïïentie banllpcefïec te cep^ J?J?ettfe
bat oohfTjn «èrccüentie belooft en gefmoren fyabbt/
/ en tefoubc
Pecfoenen
be Poo?fcïj?ePen
uptgefepbe
pecfonen
PwDcn batPccgunt
ben toeg Pan
jufïitie / H/'
petfo*
be $2oPinticn en inmoonberen Pan bicn te befeïjee^ fen
men en öantïjouben in ïjarc oubc ceeïjten en pjiPiïe* enbatoPccfnÏH^fijn^cceïïentiefoubegeïieben te confc "et},aPf
gien / en eenen pegcïijïtcn recljt en jufïitie te boen. mitteren/ bicn Pan fijnen üabe of anbere geenfïn^Per^ K"S
^a baben en Perfacljten be fnppïumten ootmocbe^ bacpte öccïjteren / en bcfeïPe te ïjoren en be fafte te öefilen,
ïijiï bat fijn «örccïïcntic (Poïljerbcnbe bp bcPoo?fcï)?e^ fliffen / of fo fijne <£rccïïcntie om eenige pubïjjfte in*
Pen bnePen Pan fauPegvirbe) Miefbe ïjcnïuubcn ben ficïjt/ gcPoegïijïtbePonb be jnbicature befev fane Poo?
ecncntpbupttefïcïïcn/ bat mibbeïectijb be Pao?fcö?e^
kueg
Pan
jnfïitie
aïrebe
open
5ijnbe/
tcïjant'bouben
/
en bienpoïgenbe pjeberom ben PoozfeljjePen dBiaPc Pan Pen untgefcpbe ban Uitteert fonben mogen genieten
ïjet effect Pan bc fnteïjeantie ert fauPeguacbe ïjenïup^
iï&cuté/
tfBiïojt
^ojt
/
tob
en
"€vipitepncn
bcr
fïab Hituccöt/ te bePcïen in hanben Pan fijn Crceï^ ben bp fijn <£crccïïcntie aïcebe beeïeent / mit^ bat fp pje*
ïentieteïcPercn/ bc rebenen bic tjcnbepjccgtïjabbcn/ fenteerben eïft bpfonbee flcïj in eenige fïeben ban jfyok
ï)cn upt bcr ^tab te ftcllcn / Qfbic Pan fijnen öabc / ïanb te ontljouben / tot bat ïjet fijn <ö*rceïïentie Dcïictint
of bit Pan bcnïjogcn of p?oPintiaïcn 0abe Pan^oï- foubc ïjun faftcu te boen becibcren : en pjefeuteerben
ïanb / of anbere ficcptcccn niet fnfpect of Pccbacïjt bc boo?fcï)2Cben gecoPcimitteerbe tot bien cpnbe fcD?ifte?
3ijube / oiit P002 be fdPc te Pecbagcn ben Poo^fcïue \\)U rcqucfle aen ben Poomocmben <6?abe ban 3Lpce^
Peu43!aPc Pan ï©cnc^/ B^iïo?t j|j$/ bic Pvin ben ftec / baer in berïjaïenbe / bat bie maniere ban p^ocebn*
&abt en Capitcpnen bcr flab Hitcecïjt/ en aïïen an^ ren/ gepïeegt tegen bePoo?fcï)?ePen uptgefepbe/ toa^ i
btm\ bie ïjen foüben pjiïïen befmarnt of bcïafïcn Pau reu gebaen bnutcn cecljtc en foime Pan jufïitie / en ftrij^
eenige miöïjaubclingc of maïPcrfatic / om Pooj be feïPc benbe tegen be pjiPiïegicn Pan ben -ttanbe Pan Wt*
ïjare bcfcpuïbigingcn te infütncren / op pcenc Pan ont reeïjt / a!Piaee confifeatie geen pïactfe ïjeeft / ban in
fn.it te lucrbm / en be fuppïianten gcatyblPccrt en toe- falie Pan gequetfter .E^ajcftept / en fdfê tegeu^ be bye*
i»:-eam gefïclt m ï>ire fïatea / eeren cngocPcceu/ met Pen Pau fuccïjcamie en fauPegarbc ïjenïupben bp fijne
caffatie Pan ben PoojfcijicPen bccreten / en bat niib- «Êrcclïcntic goebeïpit Pcrïcent / en bctorjïe ïjen niet
beler-tijb ïjet effect bec PooifcïjjePcn bccreten foubc gcao:ïoftma£ nodj feïf^/ noeïj boo^ ïjunne Pjicnbm
tot ititrecïjt / aïbacr ïjun faïie te PerPoïgen / ïjabbcn
WijPcn gefurdjeect en gcfclpïft /' m ben fuppïianten fnïunbcn perfodjt, bat bic Panï^oïïanb ïjen befe Wh
toegelaten 't gebmuh Pau ben PaopcïjicPen fauPe*
gafbe na bdjoren / 3ijube bc fuppïianten te PL:ebcn
b'aebüïübcnbcujijfen om boojïjengebeputeecbe'tfelPe

fijne
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ceburen foube aengebaen toerben/ batfe be feïbe fou*
73* jijne Crccïïentie te toatonen / op Dat boo? ber fek ben
mogen toerïjalen bp arrefl of anbere geoojïoof be
ba auttuitept fu mochten befcïjuttèt toojben toanaïïe

ongeïnft f» toabjuftftinge. JBeïfte henïupbcr begeerte
De J>taten üan ^oïïanö betoinbenbc tn reben gefitte
beert / ten regarbe banbeberbinteniffe ban be Unie/
geboechïifthept banbc fafte en ben aïgemepnen intereft/
haböcn be bocn^rben bertoonbet^ gecommitteert cm
51J11 vïcrceïïentïc ootmocbeïp te bibben goebertiaait*
lift ö'oinfïanbicftcbcn befer faften te obcrïeggen / on*
bcraubaeubatbcfeïupbenbanlïtrecftt/ toaren perfoncu toan quaïitept én goebe renomee / toan pge*
lijft bciicnt ni gcfjouben a$ be töeïigie en ïjet ge*
meen toeïtoaren banöcn Haube toegebaen / bat be
p?occbiipi*en tegen ïjen gepïcccïjt ertrao^binaric toa*
m gemeenen
iu'et gegconbet
ren
a / feïfërechte
pericu*m
in het/ noch
gebjnucheïi
befe en^jotomtien
rFoi.41) Icufre ban befe inïaubfe beroerte/ toant of toeïïjicr te
boren / in eenige fïeöen eenige fnfpecte en toabachte
petfonen toaren boen berteeftften / fo habmen noch*
taa$ fobanigen fïrengighept tegen befeïbe niet ge*
toitit / afé namentïtjft be feïbe uptbeBeceenicïjöe
$2cibinticnte berbjijben/ noch hen te berhinberen be
bifpofltfccngcbHroft ban hen goebcren/ ja feïfê toan*
neer eenige hen fofcïaechbcn batmenfe t'onrecht habbe
boentoatreeften/ fo jgnfu gehoopt getoo^bcn. fi^ant
gcujft ben gemeenen nut en bafefteringe ber ^teben beeepfeftten / ben toerbachten en fnfpecten pafo*
nen te boen toettreeften / fonber uitfïel of trepn toan
pjoceé/ aïfo koiïbe ooft be reben/ fuïfte te berhoren/
bic ton pjobifïc bertroeften 3ijnbe / fich beriepen tooo?
bc «totftc cnSMïitie omïscnonfcftuïb te betonen/
't toeïfteonber correctie be£ te meer meriteerbe ten re*
gaebe toan befe toooifchjetoen perfonen / foo oin jjare
quaïitepten/ en toeï actjtinge of goebe renomee/ afé
om be faubcguarbe en furcheantiehen bp jnne *êxceh
ïentie ingetoiflicht en geacco?beect/ baer trga$ men
ooft niet mocht tegentoefen fonber be£ feïfê «Srceïïen*
tieautoriteptgefteeï ftrachteïoo£ te maften/ en be gr*
mrcnetufïe en toeïbaren groteïir teinterefferen toant
onber anberen onhepïen of incontoenienten / ingebaï*
ïe be I&agiffraten toan Mtmljt metter baeb fouben
p^octGacn tot confifcatic of pïonbainge ber goebe*
ren/ fotoaft toeï te toermoebcn bat bebefcïjabigbe par*
tijebejuftitie in anberen geunieerben pjobintien aen*
roepen foube/ toeïft men hen geenfïntg foube nonnen
toepgeren / baer boo? ban te bebuchten fouben toefen
arrefïen/ cnanbere erecutie cauferenbe oojfaften toan
nutnotgitige en fcheucinge/ omtoeïhc te tooo?ftomen
becfochteit oatmoebcïnftcn bat 5ijn ^rccïïentic De feï*
be perfonen fouöe toiïïcn bergunnen / 'tboojfekeben
toclgeftmbeert berfoeft boo? ïjen booz ïajïe afé bomi
gebacn.
Jl^aer toatinftantie be booifcljjeben geeommittea*
ïj?"£
&f£entoan
foaen jijn tfmltentie
a^bc
pagifïra
ten ban^oïianb
Utrerfjt beben/ ftonben niet
anber^ bertoerben / ban monbeïingen befeïjept batbe
benbcrtreftftentn ©jieflanö / en fo fpniet bertroftften
tonen tegen be feïbe foube p?o
cebaen met SS
banï)aixï)unfeneneonfifeatietoan bare goeb
i1 g
ïnhbe boo2fcï)2eben gecommitteerbe ben 18ereiBug
i
baer ban ïjen rapport gebaen öebben/ inbe toerufï
gabe
wga
ge.
ringeber.^tatentoan^oïïanb.
'€ ujeïft beefïaen jtjnbe bube boojfeftjeben uitcteÏTf f"l°T
öe f** "3 öerLgeSbi Se
berfoelit
batfe in' beöcbbe,t
^obincie
ban ^oïïanb fouben mo
genbïDben/ ba» bertroutoenbeöat
^ £*
teeïjt en jufïitic foube gebeuren / mefmtejen
Tenbehm^

mibbeïen / fo fp te tab: tomben fouben op be goeöeren of
perfonen toan Htrecïjt bie ban Defe pjoceburen au*
töeur^ofaenïjanger^ toaren/ en nabatïjieropgebe*
ïibereert ai ücraetfïacgt iaa^ / ië ïj^n 't tooo/eïneben
toerfoeft bp allen (uptgenomen ^02b2egt / en %aa*
ïem / bie ïjet arref! fonber Ijare principalen niet en fton*
ben toefïaen (geacco2beert / ^ ooft goeb gebonbni bat*
men bjieben foube fdmjbcn aen bie ban Htrer!)t/ bed
bp aïöien fp tegen be boo^fcfeebcn perfonen eenige on*
beïjootfpepjoceburen boojnamai/ bat mm tjenüen
toegtoanjufrstie niet fenac lionnentoepgaenomftaec
feïjabe ïjet toare bn avrcfl of anberftnt^ fo fp te ra*
be fouben bsnöai te bafoeften : bat ooft bie ban ^oï*
ïanb fea becmonbert maren/ toaerom men be feïbe
perfonen in ©Ljieflanb en niet m ^oïïaab mbe ftebbai/
baanogtan^ bie ban ^aiianb fenïuuben aïtijb in al*
ïen noben en 3bjarigtj?Den Naboen gmffifieat engoe*
be nabuuifcijrip betoefen / ai ijia op en op be acte
toan confent bie fp ban be Maten ban ï^otfanbban
te boren I)abben bertaubcn / fijn beboo2noembeur»t*
gefepbe pafonen/ in ^oüïanb gebïetoen/ ftoe toeï bie
toanHtrecijtnocö baa tegen aen be Staten toan i^oï*
ïanb ïjeftig fciju'oenl bat ïjen toonba gaf batfe hen
bemoepben
met faften bie fp totöarebafefterïjepbhab*
ben goe£ gebonben te boen/ fu habben hen nopt ge*
moeptmabe upüenbiuge ban be geene biefpupthen
^teben gelept ïjabbai/ bog [jen toabe tcberfïacnge*
geben bat bie ban ïfoïïanii nopt gmeuptïepbinrten gebaen öaDbrn ban goibe patriotten / maer ban toeï
©e Ii
berbacïjteaï fnfpecte patonen/ bie men baer na ooft ban
to fphen onfdjulb toiflen te tonen/ feïfó in Manb
<B;ate
toa^buïbenbe.
ccflcr
^e <a?abe ban %mfttt be officten boren toerftaeït bergcef
bageben Ijebbeuöe fonba benominatie ban be Maten bau Hixecly 'mefmbe tegen het traetaet/ heeft Wltret{
aen be Maten t/
boen berfoeften bat men hem fouben fcfierc
'ftoelli
accommoderen fn 't gene ï)p gebaen habbe in 't ba* offitftij
geben banfeftereofficien/ fo in 't Hof aï^inbe^tab/ fonött
fonba öare benominatie / baa op ïjebben be ttoee bfnnen
benonn
ban De
eerfie
^taten
'^ïanb
^
toanHa
echt
ben
#ctobeban
r ge*
natie 1
refolbeat en baftïaat be benominatie in 8gueftie
be
officien toan be hotoe af te fïaen / enbe boo2 goet aen te &rarro
nen t gene fijn <£wïïenüc baer in p20bifioneïift gebaen
ï>cftete
fjemroe
Öabbe/
enbe pacte
bat boo2onber
bie repfeaï
ïeenïn'
ft/
mit^ba
ttijn
erceïïentieb
fïin hanb enfegeïbeïobenen
bcrftïaren foube/ bat fni): niet meet foube toaben ge* gcflaeo
ÉPtfie
baen/ tentoar
felbe bp be anbere f 2obintien mebe onbet
tngemiïïigt en e't
ban geïrjfte
gebaen u>02be. Mm be*
langenbe ha ^cïioutampt ban be &tab Uteeeht/ baer
toe hp habbe gecommitteert 3Jonfthea Charïeé ban graten
feftere
€reïïo/ aïfo 't feïbe toa^ tega# be b?pheben en p;i* referte.
biïcgie
nban ben ïanbe/ toerfogten batt1jn€rceïïentie
om een particuïia^ perfoon^ miïïe be p2ibiïegienban
ben ïanbe ma toiïbe infringeren / maer be Staten baa
m mainteneren/ fo anberfint^ 't feïtoe foube fïreeïten
tot biftepntatietoanfö'nerceïïentie. b'(0fficien bienp
b^ben habben / biefetoefïonben/ toaren befe I ml
|acob»ïechiae^efibent/ IBr. Herman Rijnhof

IS&& 1ï S" öi" ^^ mefe toö rmi

TSSSt sicul ^^ m $?oci«*w <&eneraeï/ ^hiïip^
Jaque0 beBotta ontfanga ban be bomepnen'/ïanbg
Sf ben
^tre€»?ab
cht/e enbanhebbe
ï;aren/ eeb
n nbo?g
in|anbeh
ban
üiuïc
JHSpgebae
ïo2bnBo2t
/ 25a*

X«"5/m
ben |eSereèa?cfo„^PteSt
SSïïff ; a¥ baec te fPec,aïÖft f p ten
«fee*»
fiab
e ffi!
toan ^tat
ttea
S?St
en jpma
5 fe ^mmi
ntiet . / uptgenomen SSeïïecIjie*
<Jto bdtamjcniie het ^choutampt / nia tegen
tooo* ^
hlT^ïSev3taJm m öen ï^D öaec tegen oppofeec*
aaan
m/ W?*
taibeiit»e8mt»at Ö3"
gene B?to
Scho*8to
ut it'Htr
ouöeher,
en echt
toe*
ÏÏimoch
r?
fen
te öp^tt
en fp een geboren b^ger. &o 1? be
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booifc&eben förilïo ebcntoeï boo? ben feere ban 25ac<
eïjon / <tëouberneue Der &tab in abfentie ban De
<$?abe ban $Beur£ / öoo? ïafie ban Den (0?abe ban
ïncefletmDe poffeffïc ban 't feïbe gefïeït. 3^ocïjben
tiacö tybbm ïjcm nocïj niet tuinen accepteten om fijne
fcffit te nemen : banaïfobe^ucgermeefïecen.t>rïjepe?
nen/ fóameracr^/ en fóaben booj fpeciale comuuffle
ban De d&jabe ban Hpcefïer baer na toerben berfet boo?
ïjJJJS 0f» boomoemüat (Sjabe ban Üuiïenbojg / jBijïozö
ib^ $o?tenDel|eeteban 23arcïjon/ fo ïjebben befeïue na
«*> Dat Den JBagifï caet geeeet toa£/Den boomoembe £ Ijai*
JjL- fe£ban€cilto babelift gefïeït in pofleffie ban ïjet feïbe
m
^t&ontainptban ïïptrecïjt/ ïjnn bp fijn €rceïïentie bp
ftwöt pjobifie bedeent/ toant De SSojger-ïjopïupben aenDe
SS£ ^wbc ban ïpcefïct gefcïj?cben jaDDen bat fp ïjem bar r
inöaa in mamtrnrmi fóuben / Detoijïe fp bebonben Dat ooh
taait tot anDeren tijtom ^Joïjan ban ïuipïenboig upt @ife
°p££ L»iö/ en<$eurtbantöeDeupt ©efïpïjaïen geboortig/
ïwrat 't
fêttje toeï ïjaööni bedient/ bp miffibe ban Den i 8 jeep?
tember.
j&aDrrjjanb/ namentïp in October/ fo ïjebben eeni?
2** fle untgeïtTiöc /'ilamfyccïjt beften / en 3tbnaen banba*
S?it25ucg/ «Saffier/ fijnattyoeber/ De^jooflJBonfema
imem en firn bwêoec /en eenige anDere Die tot ï^upfen ïjem bc"Jta 5rtKn ÖaDben/requefïe aen De Ukagiffraet ban Utrecïjt
Tj£ obcrgcgebai / te hennen gebenbe Dat ïjoetoel fp niet te
o &*> gen ïjen ©abecïanD in 't minfïe ïjaDDen beb:eben/ maet
■J/ ^enaï^goeDeidattiotten aïtijDïjaDDengeD:agen/ Dat
J&a, notrjtané ïjetüupDcn omtrent ttoee marnoen geïeDen
t ia taa£ geogDoraicert te bertreeften / upt ïjare ©aberïpe
i«*j*' StaD / 't toeïft fp geobebieert ïjebbenbe / ïjaet ïjaDDai
*gZ begebentot£>itptcn/ in Den ïanbe ban&ïeef/ berfoeïj?
jiöra ten Daerom nabien ïjare getroutoigïjept tot Den ©aber?
*•■ ïanoe nu genoeg ftenneïijft toa£ / Dat fpïupDen ten min?
*• ftea m eeltige pïaetfe Defer ^eDetïanDen fbuDen mogen
berbïjjben / 't toelft in Deïibetatie geïept 3unDe met Den
4$2abe ban iBeurg en ^urger-ljopïupben / ïjto&tn
ïjen gerenbopeert aen Den <0?abe ban Hpcetfec / ge?
tenDe Defeïbe^een
aDbi}^totIfo3lepDen
Dat fp ïjen
betfoefe
obtineecDen
/ en faborabeï
cjuamen meejl
in ^oïïanD
metDcctocim.
:ütqe
ij*
,w#/
I, oen
in'm r
a;mai
ion»
"•

'Qt $?ince ban ^arma / Doo? berföeft en aenïjou?
Wn5banDen31Iect^biffcïïopbaniieitïeri/ öeeftgeteet*
ft&aj? gemaeïit om ,éup£ aen te tafien met getoeïD en
Dat nut ba. / De^aïbeivljp fijn cuptttpe bootenen
jbeefi gefonDen / Den j^arnuig Deï OBuafïo/ en De #?ince
ban giarma i$ Den io^ulpfelfmetöetboetboUige?
boïgt / fo geringe öp in 't ïegec toa£ genomen / ïjeeft ï)P
öe naD ban betre rontom befieljtigt / ïjp ÖaDDe een
fclpon en tneï toegcrufl legec/ en ïjaDDebpöem ben
IBataui^ ban ©arabon met fijn Regiment 25onrgon^
i ïonnen / De <ö2abc ï^areï / en €>ctabiu£ ban Hèan^beït
inetoeïïupiifc3©akn/ De «të?abe üan ^firenbergc en
3joban JBantinite^ De Hara / met De ^oogDuptfê €&
miu% Capo / Eufa en ^on «Safeon ^pinoïa met be
^Etauanen / De ^pangiaerDen maeftten Ijaer ïeget tufs
fc§enDenöijnpoo?te en De neDetfïe pookte/ De^ïincc
ban^arma nam fijnïogij^ inbetïtïoofïerted&ena?
Denoaï / ^arma moeïjt fïerfc toefen fo aen rupteren a$
toetboJü omtrent 18000 man/ ïjp bjaeljtmetljem 30
fnicken gefcöut / öet ïeger ban $arma toerDc ban aïïe^
toooifienengefpijft/ nptDe^taD engefïcïjtebaniHeu?
len ArijS fp nü ijcii aen aiïen 5ijbcn rontom boo| De .t»tab
toel fofcïjanfl ïjaDDen/fo begonDen fp gereetfeïjap te ma^
feen om De fïaD aen te tafïen / tuffcöen De &taD en Den
Öijn ïept een ^pïanDeften/ op ïjet toeïne Die banbee
^>taD een fcïjantfe gemaentöaDDen/ Daerop eenige foï?
Daten ïagen / heft flenbe Dat Ijen De bpanDen naDerDen/
5ijnbeb?ceftgetootóen en Ijebbert De feöanfeberïaten/
WncljtenDe in De &taD/ feïter ^paen^ Capitepn 't feïbe
gemier tao^DenDe / öeeft De fèïjanfe met omtrent ttoin?
tig man ingenomen: maer Die ban De fïaD fienoe fo
toepnigboUiS/ hebben eenen fïerben uptbal geDaen /
enïjebben De berïaten fèïjanfe toebetom ingenomen/
DoötfïaenDe meenf!eeï De boo?fcï)«ben foïDaten / en na?
men Den Capitepn gebangen / Die fp in De ^taD bjacl)
1 ten.
punten Der &tab comnanDccrDe herman ir reb^n

Cïoet/ een jonn en erbaren€Mman/ met omtrent
Dupfent mannen/ ï)p toa£ feer neerfïig om De &taD
te befeïjermen en fïeïDe goeDe ojb.e op aïïe faïten / Doel)
De^ineeban|5arma DeDe grote naerfiigïjent om De
^ètaD ïjaefï te benomen / en ïjem ban acüteren eerfï
tueï berfeïtert öebbenbe / Jeeft t}p ftaer bïot ban frfiïjien
feïjepen aen Den anDeren boen mahen/ en mctïjonten
pïanïien boen oberïeggen/ en Daerop een fèïjanfe ge?
bont ban ïjont en aerbe/ en baet mebeïjeeft öp een
bceïboïï^aenï)|etboo^fcï)|ebL'n€pïanb gcfet/ en niet
jegenfïaenbe Die ban De fèïjanfe ïjen feer toeï queten en
groot tegenfïanD DeDen / ïjebben ffi ïjrt CpïanD bermee?
fierten ingenomen / en öeeft parma terftontfijnge? rFoi.4i)
feïjut Daer op gefïeït / te toeten bi.,T fïneïtert Detoeïïie ref=
ponDeerDen op De iftijnfc poojtc / en ïjreft op 't feïbe €p?
ïanD nocö anDere fïnrïten getïeït be toeïlte fdnben feöie?
ten op bat Deeï banbemuure/ 'ttocïhfïreftte acnïjet
^uffroutoen ïiïoofïcr / genaemt jffèanenburg / baer
hc munre op fijn ftoaUfïc toag; / aen be Beer-pooite
ïjeeft ïjp 00H ten batterpe gemaeïit ban acïjt of tkn
ftuckm/ aï^ ïjp nu baerbig toaé en bat ïjp bc gracïj?
ten tufleïjen be ^ètab en be üingeï gebult Ijabbe I Ijteft
ïjp De^étaD Doen openfeïjen/ beïobenDe ^en eengoet fft%f
appometement te geben/ bp aïDienfpDc^taD mfij? ^tat>
nen ïjanDen toiïDeri obe;*geben / anber£ foubai fp te ban
bertoacïjten ïjebben 'tgenebeïjartnecusge Die öaïfïeth &wf,
toeberboer:
aï£
fp ben anberen niet Uonben berftaen
/ en batmaer
tik °ï,ct|CJÏmïjacrriuacDboïïjerDcngetooonïijït
ban binnen tgb berfoctjten om ïjen te bcraben / fo ïjeeft
#arma
bettigfiucuen/
ban'^mojgen^tot
Den abonDmettoefijne
De &taD
feer furieufeïrjn
Doen befeïjieten/
en tot ttoce pïaetfen tycffe gefeïjoten ÏjebbenDe / ïjeeft
ïjpDe^taD Dc^ anDeren Daegg Doen befïo:mcn/ ïjto?
benoe te boren een afgefeïjoteh toren metgctoeïD mge*
nomen/ boen Dentocïnen Den<6ouberneur€ïoetaen
,
ïjetDicKe ban fijn reeïjter becngcfcljoten toerbe/ Daer jÏÏJ^
ban ÏJP ter neDer biêï/ ^p tocrDe terftont opge^eben fattd)*
eninfijnïogement geb^aeftt/ ai booj een Cïjirurgijn ter bred
berbonDen/ Dit ongeïun ïjeeft Der bclegcrben gemoeD fjjj*0*
feergeftoaïit / fo Dat De Capitcpnen infijnïogement
nuamen/ om metöem te bcractfïagcntoatfptcDoen
ÖaDDen/ fepDen ïjem aïïe De geïegentïjept ban het
^tab/ en Dat'ergeenïjopetoa^ omDenfïojmteHon?
nen afffaen en De ^taD befeïjermen / toa£ ooh geen
ïjope ban ontfet boo?ïjanDen / €ïoet ïjeeft fijne on?
ïijDeïijnepijne aenDetoonDe berhïaert/ foDatïjp^en?
ïupDcn geen bo?Der bpfïant Doen ïionDe / raDe ïjen
Daerom Dat fp op De befïe maniere fofphonben foti?
ben fien te obernomen en ïjetïebentebeïjoutoen/ aï?
fo toerbe befloten bat fp ecu Capitepn ai een ©en^?g
foubenuptfenben/ om be^ince ban £arma be &czb
te p?ef enteren/ befe 3jjn be^r nio?gen? aï^ ïjetbolli al
gereet toaë om Den ffou«n te beginnen / bp De ï^ijn?
poojte Doö? De neDergefcïjoten ntuure uptgehoinen /
en terfïont in \ ïeger geïjaeït / en aï£ fp De oojfane
ïjaerDer aenKomfïetenenncn gegeben ïjabben/ i£bat
^:inee ban ^arma ïjaiinubcr berfoeu aengefept/ De
^inee gafboo?anttooo?De7 fpfouDen toeDerom in De
^taD ïteeren / en De ïjare feggen Dat De gcnaDenuureboo^bptoa^/ fp fouDen 5un nu totDerDooDtoe
toeeren geïijït fp ïjen beroemt ïjaDDen / alfo togai fp
toeDerom treurig in De &taD / en berepbat ïjen tot
tegentoeer/ fonben ebentoeï toeberom bjie 23ebeï?
ïjebberen upt om be iètab te p^efenteren / Dan get
toa£ te ïaet/ ïjet tehen banbenfïoLmi toa^ gegeben/
en De &pangiaerDen Die Den eerfïen aenbaï beïooft
toa^/ toiïDen ooft egeene patienttenemat/ toantïjet
toap opfintSJacob^Dag/ Dat Der^pangiaerDen pa?^«p0
troon toa^ / op toeïuai Dag fp gcmcenïijft ïjope ïjebbai JD^C*'
furieu^ mm°
toa^ feer
te reeïjten
upt fp
groot^
pet
en fel/
fo Dat
De&taD/ Dai
met aaibaï
Den eerfïen
aenïoopin
Kregen/ fonDer grote feïjaDe te ïijDen/ toant fp maer bier
of bjjf DooDen Daer boo? ïieten en eenige gecjuetfï/ fo
ïjaefï De ^pangiacrDen Daer binnen toaren / boïgoen De
jfltaïianen Doo^ De ^eDerpoo?te/ Die ban De fïaD Der
bpanDen feïïigïjept fïenoe / berïieten ïjare fcïjilttoatïjtai
en namen De blucïjt na De merftt/ Docïjfptoaben fo
ïjert geboïgt Datfe terfïont obertoonnen en btrfiagm
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baer lagen bierbenbeïen foïbatenin gacnifoen/ bit be %tt
toerben/ bomté iwn fp boojaïïe be fïraten/ boob bïucljt iiamm / afê fb beg $jincenboïft in be fïab berna* g!ïjl
men / ecc fp toifïen batfe baec omtrent toacen / baec 38at
en, mt gefcbieben al*
tngtn
tombe al batfc'op fïrate tomb
n / bic aen be bobcn- bïebcn eenige bic ben ter toeece toiïben fïcïïcn / boob / be tut
IDale
e
Hunuf
en
c
®\mtf
ïc$ eet bc
men. fc
poo;te al gcrèet fïonbeii tcifïcn bat bcj&tao berobert
faïbeerbenben/ bc &cbanfen bier omtrent ïcggen* ^a '
toaé / maer fb bacf? fp fuïtió bccfïonbe» beden fp ïjacc cefïc
be
bebben
fpmebe ingenomen / S^on^nagon Cafïe
befte en qttamen mede binnen/ aï boobfïaenbe batfp I
/ bcfacïiifrê beden ooi* be^ourgonbifc/ bie op [ ïepn ban tjet Cafïeeï ban Itnttoerpen / bit berfïaenbe
het€rfatiötaarcH/ toiflenbe mcbebanben buptbcb* . beeft in baeft ïjet garnifoen binnen $ulf! berfïerfct/
ben/ Henen en f mommen dao:bet toatec en nuamen berfcïiercnbebe feïbe ^tabbooi ben Conirtft ban&pan*
booibcmbcraetVtptfnmuureihnebeinbe^tab/ baec gien/ gebeeï 25jabanÖ en ©laenberen toarcu 0002 bit
gmgiietacn'c&oodflaen/ moojden/ en pïonberen / aï | innemen ban Hjceïcbcrbaefï/ en fcïueben in $ofï aen
$?ince ban j&arma bat bp metsijnert leger boo?
iaat men opfïtact bond toert boobgefïagen / omtrent j ben
&ixo$
I een &tab bupten be $ederïanbfcbe pjobintien
p
batenb
2oofoï
omtrent
aet
bcbobcn pciOJtc baddenb
gelegen
/ foube toiïïen ópbjeften / en met bet feïbe
ben anderen bcrfameït boenbe cenige toeere / maer toer*
2D?abanb en ©ïaenbecen nomen/ toant p b?ee^>
Den alle berfïagen enjammcraja omgebjaebt/ aooof na
ben
/ bat be #?ince .JBanrit£ bojbec foube ihbienen
300 3ijn upt be &tab gekomen / bopende ïjet tebcontKo*
en
nocï)
eenige flerne ^teben of pïactfen berobe*
&tab
men / ban toerben ban bc ruptcren bic rontom
ren
/
toant
#arma meefl aïïe be gamifoenen uit te
aï gereet in be magenen toacen / en be £>tab aïg een cic* grootfïe ett p^ncipaeïfïe &teben bant ïanb ge*
ftcïomriugeït babbcn op bat'cr niemant foube ontuo*
men/ boobgefïagen en omgefyaebt. 35ctoijïcnufuïï$ licïjt Ijabbt : ^arma ïjeeft ïjiec na niet toiïlen
ba/ï aïïc be fïab Öooj befyeben toerbe / 5911 cenige in be£ ïupfïcren / toant ïjp acljte battct Jem een fcïjanbe foube
(fou$) (^onberneiir^ fjunjmge gebaïïen en bonben bcm fecv gctoecfï5ijn/ foïjp ban Bnp^onbecricïjtec fake foube
gebjont in fijn bèbbc leggen/ boo? fijn bebüe fat fijn ' bebbtn moeten febrpben : b ecïjalbenfcïneefïjp aan ben
#up£b?ou en ttorebarefufïecen/ en maren uptecma* I {feere ban Ha JBotte / OBoubcrncuc ban (6?ebeïin*
ten behoeft/ dodj toifïen nocb niet boe bat tjet inbe gen / bat ï)P upt aïïc be gamifoenen / fo beeï boïng fou*
^tabgeflelttoa^/ bic in fijn namer quamen/ begon b? ïicïjten aïg \jn immermeer foube nonnen / ïatenbe bie
ben ïjem ban cenige faUen te onbecbjagen/ baer-en- eben-toeï bcfet I en bat ï)p %xtit terfïont toeberom beïc^
©e
tufTcÖni toerb'cr gelept bat'ec een groten fyana op? geren foube / maer $?ince (f!5aurit^ bit tocï boojfienbe /
gegacn toa^ omtrent be töijnfe poojte / fonbec bat men ïjabbc aïrebe eenige bijiten baec omtrent boen boojfïe*
tdfbt <n fpgentiptoifte öoeben bjano geftomen toaj»/ €ïoet aen / om be fïebe bie feer toeï geïegen toa^ te berfenecen/
62«no. tjecfïaenbe ujdCi: bic opgegacn toaé ( en toetenöe ï)oe fo bat Ha jBotte niet feonbe uitcccï)teu / toant ï)*t ïanö
be bj;i!ö toa^ / bic tamcüjè flcclt toaepöe / fepbe bat geïjecï onbec toater ïacï).
3&e ^eete ban &ibnep eenig öepmeïijït berfïanb ïjcö- «öe
ïjet om 't boomaemfte Uan be.^tab te boen toa3/ na
cenige pjopooften met ï)cm geïjoubcn / toert ïjcmge benbe binnen <6?ebeïingen / beeft ben 17. gjuïp ten J^'
fept öp foube ïjem tet boob berepben / toant ÖP fierben beeï Cïj?ijcï)^-boïK in platte feïjepen upt BïifTïngen/bacc $>m
niofï/ baccbanïjpficööcftig becfcï)?iRte / cnbabom ÖP<0oubatteurtoag / bertoaert^ gefonben/ macc te amfj
f^ct ïeben/ feggenbe bat öp ten imjg^man toa£/ en ïanbegefetjrjnbe/ öeeft men bebonöcn be inteïïigentie J5jS
5abbe ïjem aï^ een eerlijk fórijg^obcrflc gequeten / men baïfcb te Wfen / aïfo baec op gepaft toag boeïj boo? bicn *«
gaf raem boo; anttooo?be bat ben <0*abe ban £f^ieutoe- fp te ïjaeflicbtoacen en met eenige paceben uptbielen/
naer Memel $c. in be$ ftijitè aclit toaLé / en fi\\k$
$ ^ibnep^
boïhbettig^
toeberom
t'fcbeepfo ncraeht
toa^ïjpmebc/ baer toaö geen ontfrfjulbiginge noeste tenbe
omtrent
^ngeïfen
boob aï£acbtecïa^
gebans
uutbïucïjt acn/öp moftal^ een ilij^acïjtci- aifgebannen
of aai '■t ïeben gef!caft toerben / en aï$ tp tjier op beeïc
uitbïurijten en eccepiien boort bjacïjte en berjbc|t bat
•t bu ben ^mec ban Sarina <c\fp monbeïiït fsmbt mourïï seilta' fe^f ï*«nen / toeeb bcm eni fïrop om ben
«tioet
ïjaïfe gebaau / uit ïjet btübc getogen / bn:too?gt en
farrt r« uoojt^ ten benflcren uitgehangen / terftont baer na
uyr acct 3Ónen^jebicantCb«flofféï frofleru^/ en nocï)
ÏCÏt,
getjan» thire Capitepnen aïbaer gebjacïjt/bctocftieban geïijaen
mettni ftcop bertoojgt en tcc benfteren uitgeljangen
fiCU.
toerben / en blcbcn baar ïjangm tot bat fp met ten öui^
fc beeïijanben / geïnli ooïi öet.ineefïenbeeï ban be
^tab ban bm bjanb bccnieït toerbe / niet tegcnfïaenbe
groote naerfligljcpt teuergeef^ gebaantoerbe om ben
bunb te btoflcbeii/ Cïoetë ^up^bwu en fufïer^ toerben
gefpaact / en 00U be mecfïe bioubien / ben bttpt en toa^
fo groot niet bie bc bpanben ïkegen / obermit£ baar be
inceftc gocbcccn berbjanben / befe bictojie toert fecc
goog-geacïjt 'booj bien ^cetoge Carcï ban ^ourgonbibicn toegenacmt bc Stoute / ober ïjonbect laren meer
ban een geïjeeï laec te bergeef^/ baarboouj geïegen
Jaer-dicht.
NVy s , beeft Hertoge Caerh beleg VtraCht ,
dan h CraCht.
by ParMa door Fier, sV Weert enbloet Ver-

m
jiBau,
VJSS
$tu
ftfCte
ÏL»
*©iaën.
Snm

irno,

^aer het innemen ban jfèup£ tycft bt 25urgemeeftec
ban €olen3ioban ifcrbenraeb eenige treff eïijne «Befan? «,
ten aen ben $?incc ban ^arma met eenige beerïpe gc^ ^^ J0
gen.
febennen
gefonben / en bebben bem ban 5ijne bictone bic i«i fra.
bp
ben töoomfe
bc ten
beeïcboojbeeïe
geluu^ ban
getoenfebt
: bcfta-ftc
oubcbertoojben
berbonbenbate
en JJ"«J
at^jtt
bmntfcbappetuffcbnibetbup^banSöouugonbicn/ en ®iim
beiètabCoïen certijb^opgercebt/ toarenf\i goettoiï* ^n
ïig en trouïp te onberbouben/ en baben bat 5ijnc ï^oog^ JÜJJJJ
bepb ben en be bojgecen en intooonbereu ba* ,j§>tab Co* fmtw,
ïen in 5bne bmntfebappe beïiefbe te onberbouben en be*
boïen te ïatcn 3ijn. ^e^jincc ban^arma beeft beft
aenbiebingc feer bfltntïijli aengenomen/ en begeert fa
befebootfebap ban ben 0aeb ban goebec betten guame
(baec aen bpfeiïbe niet te ttotjfeïen) batfe be^ Coning^
rcbeïïen en ongeboojfame bic in bec &tab toacen / baac
upt fouben boen bertrechen / en boojtaen geen
anttete meec innemen / 't feïbe fyeefi be boo£
fcb?eben ^arma cenige bagen baec na boo? #erbinan*
bollope^ aenbenïüaeb ooft boen begeren/ en 3^pnv
fonen biebP boo? öcbeïïen enoproerbergbieït/ inge*
fcb?ifte obergeïebert. ^cnïïaeb bec&tabbiecopbït>
tig geïet bebbenbe / bebonben bat be boo?feb?eben per*
fonen/ metconfent aïbaer toaren nomen toonen/ en
batfe be fïab eeb gebaen babbcn ban getroutoigbept/
en batfe baer febert aïtijb^toel en getroutoeïijft tegen
be fïab gebjagen babben / refoïbcaben ober fuïft^ be
feïbe perfonen in be fïab te laten bïijben met'ec tooon /
maec bat fp baec na gene anberc in bec fïab fouben ïa*
tenïiomen/ en bebben ben $nnceban#acma bc re* rt^JJ
benen bettoittigt / be toeïftc contentement genomen De^

«octonï bc p?mce ban @aema boo? j^up^ boenbe
tfÜ?^<^Se3"aa><^ fcmjDafrau/ metten ©eete
Sa" ?lbnP <Öoubecnciic
met
goct
teel öupteren en fmecijten bonBittTingen
/ flcrft omtrent 3000eenman
/ beeft.
SS la;a bas Ö:!t^^c «an atpeefier in ©lacnberen ge,
ift meen bet ben eïfben
toaé^eneecfïen^ugufïi
na ben nieutoen fïtjï(boeïj
) fo beeft bc£ ®a\& c0untiuë
^lini
omföaf
c
öo°?
ÖC11
Vwe
ban
parma
snn
btlïch
« Nj optohen/ op bcfentocbtljcbbcn fp bp nacht ben 23iffcbop ban ©ecceïïc/ boo? ben^eere3tntonio
bet mmömtökn rf^mwmmm
i <fflWm Wt m <$efante bc^ ©att^/ t« «cfentie

pau*
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ban bert€ert£-bifcl[)op banCcuïen/ ben hertog ban
Cïebe / be <^aben ban 2Crenberge / H£an£beït / en bee*
ïe anbece peeren en ben<©becjfen enCoïoneïïen ban
'tïegecintCïoofïcr enbetfmge<0enabenbaï/ aen ben
$?mcc ban $acma geïcbert fefteren bptf ban öen
§au£ £>irtt$ De bijf be / en ïjem bojbecg befcïjon^
feen met/ bpeenen
ftofteïn'ften
gcfegenben
öoeb na
en
ftoeerb
ben feïbcn
$au£ en
gefegent
en gebcnebijt
bcröoomfenfterften gemoonte/ bit gefeïjiebemet feer
jjcoote aTcremonten / triumpïje en bïijtfcljappe ban ïjet
geïjeeïe leger/ be£ feïben baeg£ fmoujgen£ maren be <6?a?
ben ban ^renberg en jftëangbeït en alle be &ttjgg«©berfïen in be tuapenen / en btbt ben 25iffcï)op ban
©erceïïeboo? begeren ban bcn$;ince ban $acma een
folemncïe mïffe met mufïjfte en infïcumcnten / toeïfte
banbeboojfcïuebenïteecen geïjoo^imcrbccnsrjn bacr
bp gebjecfï be #jince ban^arma ïjebbcnbe bc Ccur*
bo?fl
Coïen enacn<£ïebe
5t)'n cecïjtcrïpnb
en Sloüan /H^ertoge banban<&u\iq
aen sjjne ïinaerïjanb
baer
naöeeftbe^jince ban $acma ïjet Sacrament gennt /
't toeïft gefeïjiet jijnue/ ïjeeft ben 25iffcïjopban ©et*
cefle een oratie aen i>c ©ojfïen en bare na boo? ïjrt
fccijgg-boïft gebaen emjeeftbaecinberïjaeïtbeoojfa&e
ban ïjet gcfiljenft ï*c$ ^pofïoïifcïjcn fïoeï£ / en ïjeeft
öen tykf be£ $au£ geïefen / ïuubenbe in cffeete aï£
boïgt.

m

gelovigen, wy willen dat na volbrenginge der heyliger
miffede welke door een geeftelijk weerdig perfoon,
die u welgevalt , gedaen fal werden , defe giften u fullen
toegeëygent werden. Wy geven ook alle de gene, die
na waeragtig berou en penitentie , en op goed betrouwen opGodes grondeloofe barmhertigheyd gebiecht
hebben , en de heylige miffe fullen by wefen , door
de heylige A portelen Petri enPauli, en onfer autoriceyt en geweld, uytdenfchatderCatholijker kerken
vijf en twintig Jaerlanken foveele veertigen Aflaet.
Gegeven te Romen by fint Pieter , onder des ViiTchers
rink, den vijf entwintigftendag Mey, indenjareoni
fes Heeren 1 586'. In 't tweedejaer onfes Pausdoms.

3£aec na tycft ben Wit <*3mnam$ bte baer in eert
geefteïnft ïjabijt fïont / bc \tymk öen ïjocb en j)et f toectö
obergclebert
/ terïmjïenbit'in
öceft
men baer bnnren
bapper metbeïierlicgefdjiebe/
mufqüetten en roer^
gefcöotea / en i$ ooa al bet grof geffyut afgefeïjo^
ten / en aï 't leger boo,: groote tocügbe en triumpï)e
beb^eben / met ben rink te fïefteri / ïoop tournopen /
genocgïtjfte fcöcrmutfelinaen / ïiampen en bierge*
ïijfte.
^en 1 7 ^tignfïi na bat be pjincc ban $arma ten ©
€ert^-bifTcljopban Ceuïen /be^tab Bupé / f'uïftr \sic ®Hnti
trja^ / ïjabbe obrcgeïetiett / ijte ftïjp een beeï boïfe^ gefon? Jf"
ben naer Jfèeur£ / bic hen terfiont obergegeben ïjebben / £?2J*
iM.44) Mijnen wel geliefden Sone , den Edelen Alexander be^geïöft.0 ïjet^sïot ?£ïpi|m en ooliCrahou't bjclnfp mtmïf
innamen / en ban baer té ïjp getogen boo: ïltjnberh stipöen
des Cathoen PlacentT,
Prmce van
^arnek Koninks
f jfêan' lijken
I,
vanParma
Hifpanien
, in de, en
Nederlanden
ben ii> Sïitgufïi / en \ytft ïjet fclbe belegert. 5^en Zfila'
jta0 Gouverneur en Capiteyn Gcnerael.
^berfen ^cïjenft/ met ben€ngeïfen CoïoneïHÖo^ nc.
i uur
gan maren baer binnen getogen met omtrent bupfent 23efc*
t' ara Cr ^^e^e Soon, Edele Heere, wy en ontfangen Cngeïfe en feben of acljtöonbert anberc goebe foïbatcn / gc5<nflc
ti
^* door geene redene groter vreugde dan even door om ben ïoop ban $armaé bicto^ien te fïutten / be pffocett
lince die felve mette welke dijne wel verrnaerde deugd ge- ^tab toa^ ban aï£ riiet rebeïpe nootbjuft boojfïen / ban
baerberïjaïen.
ioat ïaten ïeggen en miöbcïctttjb yacma
1 trma. roemt wert ■' die wort doch van allen geroemt met gro- top
eenigemiïïen
anbereïjem
faften
S.
' ten lof van uwevoorfichtigheyd,befcheydenheyd,manlikheyd, God-vruchtigheyd in defen groten befwaerlijken krijg, die den Konink van Spangien om Gods eeren wille opfich genomen heeft, en vandijnejeugtaf
gebenedijt. Maer aller menfehen lof is in fich felfs gelijk
alle andere menfchelijke dingen , tijdlijk en vergankelijk. Maer de beloningede weikeu van God,door dijne
over treffelijke deugden , en naerftigc moeyten en arbeyt isbereyt, en voor uwerden bewaert> die is feer
groot waeragtig en onvergankelijk: En dat gy metu
geheele gemoet, finnen en gedachten daer na trachtet , dat houden wy voor gewis .- ook verfekeren wy ons
dat gy zijner hoogfte goedigheyd danket dat de felve
uwe voorneemften arbeyd en vlijtigheyd , in defe
hoogwichfte der ganfcherCatholijker kerken en den
heyl der Provinciën of landfehappen nootwendiger faken ,heeft willen gebruy ken, en dat de felvige, die
in fo groote faken uwe deugden te bewijfen, en die
onweerdeerlijke beloninge te verdienen bet vermogen heeft verleent: door welke hope wy ook uwenthalven boven maten feer vervreugt werden. Dewijl
gy dan ganfelijk met lijf en verftand de Catholijke religie tebefchermen , en der fel ver vyanden arbeyd
uyt te roden , en met veelen faken beladen zijt. So
fchicken wy dijner Edelheyd , met onfen geliefden
Sone Anthonio Grimano; wefende van een heerlijk
gedachte van Venetien , onfen fecreten kamerlink ,
die ons zijnes beroemden gedachtes en verflants halven feer aengenaem is , een fweerd en hoed , na
der ouder Roomfer BifTchoppen wetten , in de feefte der heyliger geboorte onfes Heeren Jefu Chrifto ,
gebenedijt en gefegent, niet daarom, dat wy u tegen
de vyanden Chrifti fouden oprockenen en verwecJcen (want gy hebt altijtmetter daed bewefen dat by
u niet vierigers mocht gefchieden ) maer op dat gy
van ons dit getuygeniffe van dijne (onderlinge deugt
foud hebben. Wy bidden God dat dijn hoofd met
den helm derfaligheyd beveiligt, en dijne zijde met
het fweerd des geefts gewapent werde , én dat gy dit
moogt voeren in plaetie van het fweerd Gideons, tot
Zijnes naems eeren , tot uy trodinge der vyanden, en tot
faligheyd en welvaerd van alle uy tverkorenen en GódII I. Deel.

^en7 ^luïtj fetytef ^oacïjim <B^tt\ upf Slonben/ &er6.
acn eenige particuliere in bert ilabe ban ^tate / bat €& fipac^
pii^pn öoeïanb g<$& / tik onlang banbpanben ïanben fcKsé
en bc^ ^incen ban ^armaïeger baer gekomen ma^/ ''ban
bat be felbe naa* be geunieerbe Ipiobintien toa^ btr^ "**?
troeften / aïbaer ontboben 5ijnbeom eenige cïjargien "§**
te Rebben/ mogeïijh be faften geïijït in©ïacnbercn te "agent
parpourïieren / ban geïijhen bat ï)p becflont bat ft» "<©rtct
her ^cï)ot^-man genaemt «JTapitepn 23óot ban ber fek ,;Ja"
ber partije met een regiment anecï)tcn bertoaert^ foube ■ otet *
ïtomen/ betoeïfee een ban iie pjinciparifïe mag ban't bec* "feomfié
iie$ banSÖmggen / ennabatum ban bienbpben lto= 53^an
mnfe ban spangien om marcebc getocefï toa^.^at ban "JJÏ?
gelyften metten eerften aïbaer foube oberhomen ^octo? ' aoreft
"cnan*
aïbaer ^ttë
te boten)
gifter
/ bic en
.fBicïjaeli
5lofcp
upt bpanben
ïanben
ban(boebenbaeg£
$?ihce
ban f&arma
ober ^upnhcrKe gearribeert ma| / befe JlBtc^aeïi^ "ïanben
^up^-b?o'u
toa^in ban
ht tfcanconfe gemeente gemeefi / "Ja«
maer ginft nu
üt$ JFranco|ifch'51lmbairabcnr^
ï)up^ „55*
beboteïijft ter miffen / bjaecfcöoumenbe bat men 't feïbe "floet
in'tfecccet beeïacïjtici maften foube/ bie geene bit men "öabfuïft^ befï mocïjtbetroütoen/ op batopbe fuïfte geïet "S5£foube mogen toecben/ toantbe ïanben ban be feïbe niet "toaeö»
goet^ ert ïjabbcn te bermacïjten: toaccfeïjout be feïbe me^ "tm
be bat aïbaer ooft onïanft£ tipt 25?aöanb / maren gear^ "
ribeert/ feftec^ltaïiaen genaemt 43ujaffign»/ metnocj) "
een 9Unb?ieg be Hoo / be toeïfte mebe ïjaefl fouben aïöiec *
óbérftomen / op be meïfte mebe toeï tt ïetten fïonbe btft '*
Snb?ie^ be Hoo / fo men naer ber fïont / i£ tót becfcöen* » '
ben repfen ober en toeber ober gcrepfl/ om ban bjebe 5*
te banöcïcii.
^cïjjijft mebeïjoe bat ben ïfccre <6uiïïiam pïïam
oberguam om te toefen ©eïtmarfcöaïft <Ü5eneraeï ban
ïjet gètjeeïe tegec ban Stncefter / en bat be feïbe toag
een beeftanbig en bjeebfacm ^cere / fpjèftenbe cebeïift
ïf oogbuy ta / baer ban !)n doopte bat be ïanben goebeh
biénf! fouben ïjebben te bermacï)tcn / 3ijnbe ganfeïijft
geen biffimuïateur / maer een feertreffelijft en beïeeft
feeere/ recommanberenbe bat be ïanben oen feïbe mat
ïrttao?binar#fabeur toiïben betooncn / ^tlh fortber tmijf eï / fcö?üfit ïjp / bn ïjem in beeïe groteren fóubt
mogen
£>({
\

Het eenentwintigde Boek.
740 monen aereconiuenreett tocrDcn / De boo,?feïueben f tb
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ecDe
/ Dageïn^bcrme
SSfecinflcootcreDittoamiDe opft
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Den / en Dat De lanDen Dao?
toetton. ifeo*
ogen
bcim
ec
nunD
natie en nceringe ban
lec obec te
Hpcef
ban
c
Den goct gebe^m aen Den <0?ab
.
geben Dcfc nabotgcnDe tf emonfrtantic

Aen fijne Excellentie. ■
kennen,
(Ut* Ti Emonftrtren en geven met reverentie te
and ,
Holl
mon»
van
en en Steden
ftrantfe aV je Riddenchap , Edel
ban De reprefenterendc de Staten van den felven Lande , mitsdat
en gaders de gedeputeerde van de Staten van Zeland,
uver
ban fy luyden altijts hare Princen, Ruwaerts,tie enGo
trou
enge
ifoiianö peu/s (onderlinge liefde, gunfte, affec
grooti wigheyd hebben beoefen, fo om te vorderen de
ZüHS
Se hev d van de felve , als om te conlerveeren den ftaet en
ban
graten net; welvaren van de voorfchreven Landen, dat fy luydienften en
JJJLDe** den overiulks na verlcheyden getrouweerti
aen
jts haren
alse
gien
Span
van
nk
afliftentie, den Koni
i3fr-.OC
banttr Prince gedaen , de eerfte van de Nederlandfe Provincefter
tien li;n o-eweeft (die na veele Remonftrantien aen den
ob?rge> fel /en Konink, totconfervatievan den ftaet van den
Landen te vergeefs gedaen) ftaetsgewijs opentlik tegctlt'H.
gens de Hertog van Alba , de Spangiaerts en hare adherenten , en tegens de moetwillige en tyrannige regeringe, die de Konink -van Spangien, door den (elven
Landen poogde te planten, hen datelik hebrrol.45) in dele
ben geoppofeert , en de wapenen aengenomen , dat fy
ook de eerfte van de Nederlandfe Provintien fijn geweeft , die daer na ftaetsgewijs tot defentie defer Landen, als een Hooft verfocht en verkoren hebben den
Doorluchtigen Hooghg. Forft en Heere den Prince
vanOangien Hooghl.Ged hebbende fijnaPrincelijke Excell. gedurende dele Oorloge, na haer vermogen , met raed en daed geholpen , en ook kenlik gemaekt , hoe aeiigenaem henluyden de goede en getrouwe alïiftentie van fijne Princelijke Excell. fijn geweeft ,
gelijK fy luyden vertrouwen uwe Excell. kenlik te weien: dat mede fyluyden (aenmerkendedendoodlijken
en onverloeuiijken haet en vyantfehap van den Konink van Spangien, den Spangiaerts en hare adherenten tegens de Nederlanden, en befonder tegens de Landen en ingefetenen van Holland en Zeland) fo wel by
het leveD van lijn voorfz. Princelijke Excell. als na fijn
bedroeffelijk af fterven , de eerfte van de Provintien
fijn geweeft , die gerefolveert hebben , dat men , voor
alle andere Potentaten hare Koninklijke Majefteyt
van Engeland, ernftelik fouden bidden enverfoeken
te willen aennemen defer Landen defenfie, en hare
Majefteyt aen te bieden de Souverainitey t en Heerlikhey t der felver Landen , en henluyden en den Ingefetenen defer Landen te ftellen onder de wettelijke regeringe en gehoorfaemheyt van hare Majefteyt. Dat ook
fy luyden niet van de lefte , noch van de minfte van de
Provintien fijn geweeft , die uwe Excell. hebben verfocht, gebeden en eyndelik bewilligt om 't Gouvernement Generael van de vereenigde Nederlanden aen te
nemen, waerdoorfy hen verfekert houden van uwe
Excellentie te henwaerts, en om te maintineren,
denflaetvan den Lande van Holland en Zeland , en
houden hen aen hare Majefteyt en uwe Excellentie
verbonden, om uwe Excllentie tijdelijk te remonftreren'tgene fy luyden verftaen
dienft van haer
Koninklijke Majefteyt ende uwer totExce
llentie , en
tot confervatie van den ftaet en welvaren van de voorfchreven Landen te ftrecken. Te meer aengefien fy
luyden ampts halven, daer toe ook den Landen verplicht zijn, en hebben overfulks een vaft betrouwen
dat uwe Excellentie 't felve genadelik en ten beften be?,uy, ,n> endaer OP na fijne wijsheyd en fonderlinee
V aderlnke forge en liefde tot defe Landen
ien fal ,
ten rneeften dienfte van hare Majefteyt voorf
ntien., entot confervatie van den en van uwer
-excelle
ver i.ande
ftaet der fel-

1

't Is kenlik dat de Provintien van Holland en Zeland tegenwoordig in de laften van de Oorloge van de
vereenigde Nederlanden , tegen de andere Provintien
onder 't Gouvernement van uwe Excellentie ftaende,
nu meer moeten gelden en contribueren als vier vijfde
deelen, hoewel voor de Oorloge die van Holland en
Zeland , in de confenten van de Nederlandfe Provintien niet meer contribueerden als tegen een fefte en levende deel.
't Is mede kennelijk dat Holland en Zeland feer
kleyn in begrip zijn , niet groter wefendc als omtrent
500000 mei gen, daer onder veele duynen, uytgedolven venen , kleyen, fandige en magere Landen zijn, en
meeft alle de Landen dragen (eer grote laften, fovan
dijkagie, onderhout van wegen , kaden, 11 uyfen, wateringen, molens endiergelijke,dieinveelequartieren
jaerlijks veelmeer bedragen als de huure van de Landen ,dat ook eenige van de felve Landen zijn gelegen opdefrontieren, fubject de moetwilligheyc van
devyanden
en d'excurfien en foulen van de ioldaten
van defer zijden.
Sulks dat in refpecte van de grootheyt of goetheyt
der landenvan Holland en Zeland defelvequalijk fouden mogen uytbrengenhet twintigfte deel van de Nederlanden.
Maer het geheel welvaren van de Landen van Holland en Zeland , en het fundament van de contributie
(daer mede fyluyden niet alleenlijk hare goede Prince
van alle oude tijden feer heerlijke en loffelijke dienften
gedaen , maer ook den ftaet van de voorfchreven landen geconferveert hebben) beftaet in de vrye zeevaert
en commercie van alderley waren en koopmanfehappen , daer toe God den Heere almachtig de voorfz.
landen fonderlingc en boven alle andere landen, met
goede gelegenthey t , bequame zeegaten , havenen , rivieren en wateren bequamelijk heeft begaeft, en
voorts in de vertieringe van den Haring en Vis , die
by de ingeietenen van defe landen 5 meer als van eenige
anderen, met groten arbeyt , induftrie en perijkel
gevangen , gehavent ., en in de omleggende landen ge»
bracht en gevent werd. Item in 't vertieren en verkopen van boter, kaes, en diergelijke goederen die in
de voorfchreven landen gemaekt werden in fulker menichte, dat het vijftigfte deel in den felven landen
niet mach werden geconfumeert: en werden defelve
in andere landen te meer begeert , overmits die in defe
landen beter als in eenige ander worden gebeneficeert.
En in 't rafineren van 't grove fout, fuiksdat de Zeevaert en Koopmanlcbap, item de ventievande vis,
boter, kaes, en 't voorfchreven rafineren van den
foute, van alle oude tijden gehouden zijn voor de
mijnen van Holland en Zeland, henlieden dienende
niet alleen tot haer welvaren en profperiteyt , maer
ook tot nodig onderhout van den ftaet der voorfchreven landen, daer in veele Steden en menfehen zijn,
die daer mede gevoet en onderhouden worden.
Dat ook in de voorfchreven vryezeevaert, hande»
linge, koopmanfehap en commercie (als wefende het
eenig middel , daer by de voorfchreven landen en in^
gefetenen van dien beftaen) de Princen en Ruwaerts
van defe landen , van alle oude tijden defelve na haer
uyterite vermogengehanthaeft , befchermt en daer toe
hen luyden in 't generael en particulier vele folemnele
beloften hebben gedaen die fyluyde ook als der landen
en fteden rechten, privilegiën en vryheden befwore,en
defelve tegens de naburen Princen,fo met de wapenen>
als met verfcheyden tra&aten , en (onderlinge met EngelanDenemerken
d,
, S weden , en deHanzeSteden,
befchermt hebben , tot hare fonderlinge dienfte, lof>
eere en reputatie met confervatie van de voorfz landen,1
Dat de vermogenfte Prince van defe landen , Keyfer
Karel de vijfde (als hebbende de volkomen kennifle
van de gelegenthey t der felver landen) in folemnele
vergaderinge van de Staten Generael der Nederlanden,
terprefentie van alledeHeeren van der ordrevan de
gulden Vliefe , in'c overdragen van de Nederlanden
aen den jegenwoordigen Koning van Spangien klaert,
fijnen
foon, wel opentlijk heeft te kennen gegeven en ver-
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klaert ,dat defe landen oorfake waren van fijne Keyferlijkeberoepinge , en dat hy uyt de felve veele dienften
en middelen tot confervatie van de Keyferlijke Sta*
te en fijne fonderlinge reputatie hadde genoten : Maer
dat de fterkeen confervatie der felver was beftaende
in dezeevaerten koophandelinge,met hoge vermaningedacfo verre de felve by fijn voorfz. foon daer in niet
gehanthaefc werdedenondergank van dien haeft (oude moeten volgen, 't Welk fijne Keyferl. Maj.ook gedurende fijne regeringe over defe landen , metter daed
heeft betoont fijne meeninge en verftand te wefen ,
wantal iftfo dat by eenigevan fijnen Rade (vyanden
van het welvaren van defe landen) fijne Maj. was ingebeeltdat hy vermochte uyt fijne autoriteyt in de voorfchreven landen op te ftellen en te lichten fekere impo9tt fitie genaemt Coniegelt* van de greynen , die uyt defe
logt f0 op andere landen gevoert worden. Hadde nochtans op
Ifïant
gil06
|op<*
'cft*0
„ ££,

,tvervo^cn van de Remonftranten (die hen beklagen
dittegens der landen vryheden en welvaren teftrecken > en oorfake te fullen wefen, dat alfulke goederen
m de^e landcn niet fouden werden gebracht, maer door
een anderen wech op de Weflerfe landen achter Schotland omgevoert en van defe landen gediverteert) hem
geftelt onder de Juftitie van defe landen. Sulksdatby
iblemnele fententie van den groten Rade van fijne Majefteyt hyin 't voorfchreven gepretendeerde verklaert
is geweeft, niet gefundeert te zijn. De Prince van
Orangien Hoochl: Mem:(betervan den ftaët en gelegentheytdefer landen geinformeert zijnde, als yemant
voor fijnen tijd, fo door fijne fonderlinge gave en wijsheyt, als ook overmits hy van fijn jonkheyt af in des
lands fake was geëmploy eert, en veele jaren des lands
Gouverneur was geweeft) de voorfz. verklaringe en
vermaningc van de Keyferl. Maj. beter onthouden
hebbende als den Konink vanSpangien, heeft gedurende de jegenwoordige Oorloge, na de voorfz. vermaninge en na 'tgebruyk van de goede Princen en Ruwerts defer landen (conform de vryheden der felver)
fijne faken gedirigeert, en naeft God den Heere almachtig bymiddelen van dien, fo veel jaren alleenlik
met een gedeelte van Holland en Zeland de grote
machtvan den Konink van Spangien èn fijne adherenten, ooktegensmenichfaldige fwarigheden en nederlagen, wederftaen, principalij k overmits hyby middelen van de zeevaert , koophandel en commercie , tegens de vyand meefter te water is gebleven , en dat
dikwils met den penningen van den uytvaer van de
Koopmanfchappe gekomen , die faken die verlopen
fcheenen te wefen , gerecht fijn geweeft, en is by fijne
voorfz. Princelijke Excell. Ho. Me: tot meermaels
verklaert geweeft dat niet mogelik was de vrye zeevaert
in defe landen te verhinderen, fonderdenondergank
en ruyne der felver , alfo fijne Excellentie wel vcritonde dat door de ceffatie van de zeevaert en koophandel
in de voorfchreven landen , cefferen moeten niet alleen het inkomen van de convoyen en licenten , daer
aen geheelijken dependerende : maer eenfdeels mede
de middelen van confumptien. Item de middelen die
Van eenige neringen en manufacturen getogen werden, en die meeft opgebracht werden door de meriichte
van 't volk in de felve landen , door de zeevaert en
koophandel verkerende , en van gelijken ook de middelen die over de onroerende goederen , te weten , uyt
het inkomen van de hure van de landen en huyfen
worden om geflagen , alfo de felve tot ongelijk hoger
prijfe in hure gebracht zi jn , door de zeevaert en koophandel, endoor de menichte van menfehen , die ter
oorfake van dien in defe landen hare woonplaetfe houden, welke vier foorten vancontributien, de eenige
middelen fijn, waer uyt die van Holland en Zeiand hare laften vervallen , en fijn al dependerende van de zeevaert en koophandel met 't gene daer aen kleeft, als
manufacturen en diergelijken.
De voorfchreven zeevaert , koophandel en commercie belet of verhindert zijnde , moeten niet alleen de voorfchreven middelen van decontributien te
niete of tot feer kleynen prijfe komen : maer de geheelc ruyne en ondergank vaq de landen van Holland en

Zeland moet notoirlijken daer navolgen, niet alleen
door het perijkel dat de landen gebloot (ïjndevan de
middelen , om te mogen contribueren en de lafte van
der oorloge vervallenen korte tijd onder des vyands geweld foude moeten komen. Maer ook (genomen 't lelve door meerder alliftentie van hare Maj. verhoed wer74
de) dat de zeevaert, koophandel, manufacture en alle 't
gene daer aen kleeft , uyt defe op andere landen in allen
gevalle fal werden gediverteert, en dat de felve landen
van de principale Koopluyden, fchepen, zeevarende
volk en anderen hem met ten manufanótu ren generende, fullen worden berooft,'t welk een onverwinnelijke
fchade voor dek landen fal mede brengen , en veroorfaken verfcheyden inconvenienten , te meer overmits
de faken niet fullen wefen fonder merkelijke periculen
van beroerten onder 't gemeen volk,'t welk uyt de zeevaert en koophandel onderhouden en gevoet wort. En
al ift fo dat om redenen , hier voren en in vele Remonftrantien verhaelt , wel hebben konnen verftaen ,
dat het Placcaet by uwer Excellentie den 4. Aprillis
leftleden op 't ftuk van de navigatie en negotiatie doen
publiceren (ook genomen dat het lelve by hare Koninklijke Majefteyt van Engeland goet gevonden , en
d'exercitie van dien mede aengenomen en belaft ware
geweeft , dat ook de nagebuuren Koningen , Princen ,
Repubiijken,vanendien
Landlchappcn"
het onderhouden
en
executeren
foüden hebben
willen gedogen)
tot groot nadeel van de landen van Holland en Zeland
mofte ftrecken, en dat fyluyden om regard van de
handelingemetde nagebuuren, geallieerden en neutrale Rijken, Landen en Steden , onder het gebiet van
een Souvereyn Prince van defe Landen , geenfinshet •>
felve fouden hebben konnen toeftaen, als contrari- *
erende der Landen en Steden vryhey den en welvaren.
So hebben fyluyden nochtans (willende uwer Excellentie met der daed betonen eene fonderlinge affectie (Fol.46.)
en goetwilligheyt, om der felver bevelen te gehoorfamen) de publicatie en executie van dien gedoget,
op vaft betrouwen dat hare Majefteyt 't voorfchreven
Placcaet, niet alleen goetgevonden , maer ook op de
executie van dien ordre geftelt hadde ; dat mede door
middel van hare Majefteyt en uwe Excellentie , de nageburige Potentaten hen daer van niet fouden hebben gehouden georfenfeert , en dat tijdelijk fuiken *
leger in defe landen opgerecht foude lijn geweeft, dat
den vyand 't veld en fijn gewas van den lopendenjare
foude hebben moeten verlaten en een gelukfahge uytkomfte.vander Oorloge, of ten minden vedichtinge
van de laften van dien foude hebben gevolcht : maer
verftaen hebbende dat hare Majefteyt 't voorfchreven
Placcaet niet goet nochte pradticable vint, en veel
min op de excutie van dien ordre geftelt heeft , en dat
overfulks grote menichte van Schepen achter Schotland om, na Spangien en Portugael, en wederom van
daer op de nabuur ige landen zeylen , en de voorfebj even vaert fo gemeen en bekent maken, dat de fchade
diedefe landen , daer door fijn lijdende niet is te begroten, item dat de Engelfe, Francoyfe, Schotten,
en andere nageburen in grote menichte boven de gewoonte, door 't voorfchreven Placcaet hare behoeften jegenwoordig uyt Ooftland en andere landen halen die fy uyt defe landen plegen te handelen , dat ook
de nagebuuren Koningen, Vorilen, enRepulijken
hen over de excutie van 't voorfchreven Placcaet feer
geofrenfeert houden , die apparentlik alle de goederen ,
die uyt krachte van dien van hare onderfaten gen omen
en voor prijs verklaert worden, met fchade en interefïe
van defe Landen fullen willen gereftitueert hebben»
fulks dat deingefetenen van defe landen veele reprefalien, arreftenen andere fwarigheden ter oorfake van
dien fullen worden onderworpen , daer toe alom grote
beginfelen hen openbaren , alfo apparentelik de felve Koningen , Vorften , en Repubiijken fo weynich d'excutie van het voorfchreven Placcaet fullen
willen gedogen , als hare Majefteyt van Engeland
in regard van hare onderfaten , ten aenfien van de
voorgaende Placcaten in defe landen gepubliceert,
heeft gedaen , welke hare Majefteyts onderfaten wel
Ü{£ %
expref-
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die fvdirectelukden vyand toegevoerr hebben, en
voorby lopen gelijk in grote menichte airede gedaen is
de havenen van den vyand genomen zijn j
en dagelijks gedaen word, en confequentelijk dat de
van de interdictie van hare Majefteyt felfs
e-t voorfz. incerdiótie niet tot afbreuk vanden vyanden
aeng
onitu
eer
lien het voorfz Placcaet, hen behoren ser, eft
of van Spangien en Portugael , maer alleenlijk van
te worden. Sulks dat uyt her voorfz Placcaet menig- defelanden lal ftrecken, die van fehepe-n, koopluyvuldige inconveniencen en ook wel lichtehjken eene den, zeevarende luyden , kunftige handwerken, &x
befwaerde gefchadelijke alteratie onder de fchamclerende
volk van meeft van alle 't gunt aen de zeevaert en commercie
zeeva
t
vanhe
meente, en namentlijk
dependeei t , fullen werden berooft , fo is immers, ondefe landen (daer by de principaelfte fterfcte van dele
der reverentie, na alle redelikheyt en tot conferlanden beftaet) foüde mogen onrftaen.
vatie van den ftaet van den lande notelijk , dat Placcaet
So hebben de Remonftranren amptshalven met mo- dies aengaende fulks worde gemodereert , darde ingevoorfz. is te recen nalaten , uwer Excellentie 't geneExcell
fetenen van Vrankrijk, Schotland, Denemarken, Sweentie goede
monftreren , verfoekende dat uwer
den, Ooftland en anderen uyt defe landen , alfutke goegeliefte zy , defe hare Remonftrantie genadelijk en
deren na Spangien , Portugael , en andere havenen beverten beften te verftacn , en om redenen dacr in
weften Vrankrijk by den vyanden geoccupeert, mogen
haelten andere daer toe dienende, eensdeels in de na- voeren en wederom in defe landen uyt Portugael ,
der poincten, hier bygevoegt verhaelt, op de mode
Spangien en andere landen brengen, als fyluyden uyt
ratie van 't voorfz. Placcaet alfulke ordre te ftellen , dat
en op de nabuurige landen doen, gelijk ook in Engehare Majefteyt en uwe Excellentie daer by mogen weland toegelaten word, alleen op alfulk redelijk confengedient, de vryheden en het welvaren, mitsgaders
, als fonder merkelijke diverfie van nennge
voy-geld
gen
,
den ftaet en contributien van de voorfz. lande
n
fal werden opgeftelt , welverftaende dat fijne Excelconferveert , de inwoonders van dien onderhoude
lentie altijdsna de gelegentheyt van de tijden en der
en van onverwinlijke fchade en moleftatie in andere
den uytvoer van de greynen en munitie van
op
faken
rijken en landen mogen werden ontlaft , dit doende, <5cc.
oorloge ordre foude mógen ftellen ten meeften dienfte
van de landen, fonder nochtans by openbare PlaccaT®t rebenen öie fu baee beneffeng onerïeueröen en ten den uytvoer van dien de vreemdelingen uyt defe
landen te verbieden, alfo door fulke Placcaten in effu ïjem in ücöen&en fïeïDm / tomen btfe nauoïrjenbe :
verboden wert defelve goederen (die defe landen
feóte
DE Staten van Holland en Gedeputeerde vanZehaer eygen behoef uyt vreemde landen moeten
tot
ook
land bidden fijn Excellentie met behoorlijke reverentie, dat fijne goede geliefte fy in goedertieren be- hebben) in dele landen te komen.
Item is ook (onder correctie ) recht en reden dat
denken teftellen en voor onwederfprekelijk te houden ,dat den ftaet en het welvaren van defelve landen , den ingefetenen van defe landen die hier voortijds by
geheelijk is dependerende aen de Zeevaert, eenfa- confent op Spangien , Portugael en andere landen zijn
mentlijk dehandelinge, commercie, manufacturen gevaren geweeft , en door het arreft in Spangien gedie ter oorfake van den zeevaert in defel ve Landen gedaen ,haer goederen en uytftaendefchulden niet heb^
dreven werden , en dat van alle ouden tijden voor feker ben konnen herwaerts krijgen, toegelaten word by
gehouden is geweeft , dat de zeevaert cefferende of ver- de befte middelen te arbeyden , om de felve goederen
hindert zijnde, delanden van Holland en Zeland, de wederom in defe landen te krijgen , fonder dat defelve
miferabelfte landen van de Nederlanden zijn,alles bre- confifcatie of captie behoren f ubject te wefen na inder in hare remonftrantie vervattet , waer door ook de
houd van 't voorfz. Placcaet.
Staten van defelve landen van alle oude tijden de beVan gelijken is notelijk tot confervatie van den ftaet
den, fubventien en contributie die fylu yden bare Prin- van deie landen , dat alle foorten van goederen fo eetcen of defelve Gouverneurs hebben geconfenteert en
waren als anders, die uyt vreemde landen in defelanden gebrocht werden , wederom op de geallieerde en
ingewilligt, met conditie dat fylu yden defelve vaert
Ooft en Weft,veyligfouden mogen gebruyken, gepre- neutrale landen , fo van ingefetenen van defe landen
fupponeertaltijds dat fonder de zeevaert den ftaet van als vreemdelingen mogen werden vervoert , op ?t gede Landen niet mochte werden geconferveert en con- confenteerde convoy-gelt of alfulk als namaelsfal werfequentelijken geen contributi e opgebracht.
den geconfenteert : alfo anderfints in defe landen alfulDe Staten en Gedeputeerde voornoemt verftaen wel
ke goederen niet fullen komen , waer door niet alleen
dat de interdictie van op de Nederlanden by de vyan- den vyand geen afbreuk foude gefchieden (daer toe
den geoccupeert, te varen ofte handelen, niet alleen 't voorfz. Placcaet dient) maer defelanden felfs en aljegens de ingefetenen van defe landen: maerook alle
leen ,die ook by middelen van dien in benautheyt en
natiën , juregentium mach geëxecuteert worden , lulks gebrek van fulke goederen fouden mogen geraken , gedat
fyluyden op de felve interdictie geen fwarigheyt
lijk men dagelijks en by experlentie bevint , alfo door
maken.
't voorfz Placcaet de rogge in de landen binnen driej
Insgelijks zijn fyluyden (hoewel tot groot intereft maenden van feven-en-veertig gulden tot drie-en-tfévan den landen) getrooft geen fwarigheyt te maken op ftigisgerefen.
de interdictie den ingefetenen van defe landen gedaen,
Aengaende den uytvoer van de greynen en munitie
van te varen opeenige havenen van Portugael, Span- op de geallieerde en neutrale landen, veiftaen de Staten,
gien of anderen by den vyanden geoccupeert,in gevalle wel dat fijne Excellentie na de gelegentheyt van den
hare Majefteyt haren onderfaten gelijke interdidtie betijd en faken 't felve foude behoren toe te laten en ver-'
lieft tedoen, en medet'execureren.
bieden tot fijne difcretie, lulks hier voren in regard van
Maer aengefien hare Majefteyt niet goed vind den Spangien is verhaelt.
ingefetenen van Vrankrijk , Schotland , Denemarken ,
En vinden de Staten voornoemt egeenfints , om
Sweden , Ooftland , en andere Landfchappen , de navi, geraden
men licent
den uytvoer'
gatien op Spangien, Portugael en andere havenen by verfcheyden
op geallieerde redenen
en neutrale
landen dat
, onder
, maer
de vyanden beweften Vrankrijk geoccupeert te verbiealleen onder 't voorfz . con voy-geld roe laten fal , fulks
den of te verhinderen , en dat defe landen noch moge- als gedurende defe oorloge om verfcheyden wettelijk
lijk, noch geraden is, fonder de autoritey t , hulpe of af- ke redenen is gebruyktgeweeft, hoewel het convoyiiftentievanden felve hare Majefteyt fulke verhin
de, geld vari eenige goederen die gebracht werden op de
nngealleen te doen, fulks dat de ingefetenen van
de
iclve Rijkenen Landfchappen, alle foorte van goede- plaetfe der vyanden feer na gelegen * foude mogen hoger geconfenteert worden als openbare plaetfen , overren fowel achter Schotland om , als door de hoofden
,
mits dat om de Schepen ter felver plaetfen ce convoycen van Vrankrijk op Spangien, Portugael en andere ren meer
fchepen ten oorloge foude moeten werden
landen fullen brengen , en wederom van
onderhouden.
daer
op
de
nabuungc landen en havenen, endefe landen
fdiealDe Staten en Gedeputeerde voornoemt verftaerr
ook
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ook dat de jegenwoordige ftaeten gelegentheyd van
defe landen notelijk vereyfcht , dat dubbelde Zee-brieven cognoflernenten en cherte-partijen gebruykt moeten werden> voordegeenediena Vrankrijk willen varen ,alfo de ingefetenen van êe(e landen in Vrankrijk ,
leprefalien en arreften zijn fubject van de Francoyfen
oorlogfchepen, fo van den Konink van Vrankrijk als de
KoninkvanNavarren refpe&ive, fulkxdat diesaengaendeook eenige moderatie dient gedaen.
Stact mede te letten dat de meefte groote Schepen
van defelandert,voor de publicatie en executie van den
Placcaten, aireede verkocht en uyt defe landen zijn,
en dat defe landen hen altijds generen met fchèpen te
maken > kopen en verkopen , daer by ook het welvaren van eenige Steden van Holland in't geheel beftaet ,
fulks dat de interdi&ie van de fchepen te kopen pf
verkopen , de landen niet dienftelijken maer fchadelijkis.
En fouden de Staten en Gedeputeerde voornoemt

op befe bocnfêbseben ücinottffrantic nodjü bn $*
boegbe rebenen mtft foi geen2tpGfrifle gegeben / ban
toeï feïjone tdoo^ben öat ïjn niet anberg foeïjte en begeer
be ban rjet toelbaren ban Den ïanöe/en bat te op afleg ïet=
ten foube / men fouöe rjem aïïeg goet£ toe betroumem
<&m eerfïen Hiuguffi ïjebben be Staten <6enecaeïïa^
tenfirntgaen feMtt ïnfïeban ben dTonbopen op ben in*
ftomenbe en uptbarenbeOToopmanfcïjappenen goebe*
ren barenbe op neutrafë ïanben / te toeten /op geinen /
^ambojgen23eoofïen/ enop£>c|)otïanb/ vlEngeïanö
en ©lankrijft / op töotoanen en 33etoefren / op aïïe an*
bete ïanben en ütoninfcnjften / uutgefonbert eenige pat*
tijen baer af in ben tert ubtgebflrtit front / toeïne Hrjfïe
by 5tjn «grcelïentiegeconfirmeert fcoerbe.
éoci) ïjeeft öp op ben 28 f^fuftj te boren bnabbö£
ban bie ban ben Jpinantie onbetbeparapöe bariBardefius uutïaten gaen een lijfïe ban ben goeberen bit f)p
tnocïjt lijben bat be föibiereban benltëafe afhomen/
mitg betaïenbe fuift reeïjt ban licentie / a\$ baer u$t boer*
begebwnt.
TOi bierben ^ugufïi öeeftbe^ato ban Hpcefïer
feuer paccaet ïaten uutgaen / bpbentocttten gcintcr*
bireert en berboben toerbe eenen uegeïtjfteh ban toat
nuahteut of natie ï)u fo / eenige goeberen / toaren
of nooptnanfeïjappen te boeren na be ^abcnen en Mc*
ben ban <£aïi£ / op be ^omtne of eenige anberc aen
beft 5tjbcöotrjaen geïegen/oon €mbben / €Hbenburg /
of eenige anbere Ijabencn aen öefe 5tjbe 23?eincn / bu$*
ten be sföeberïanöen gelegen : nocïjooli beffliafel ben
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in zee tot grote koften vangen , (oude verbieden
in andere landen te brengen, als men haer luydén tot
haer bederf, en boven ibleranele beloften , den uytvoer uyt defe landen fouden willen verhinderen) diredtelijk by ophoudinge , of indtrectelijk met fo grote
en exorbitante lafte dat de felve niet anders als directe
interdictie en importeren.
Ook mede vinden de Staten en gedeputeerde voornoemt niet geraden dat eenige Placcaren, opte naviga- föfjn of anbere foete UJatttCn opttjaertg / toeïïi |pïac
tie anders gemaekt en uytgegeven fullen werden dan caetbat baer na booi een anöcr paccaet ben 3 o 3ja*
provifionelijk en tot anders fal wefen geordonneert , nuarij 1587. i^gereboceert / bjafccQsnifebienftigïjcbbe
alfo de oorloge veele alteratien mede brengt, en dat geacljt om te beter öc geïegentijepb teberftacn'tfeïbe
['■47^ na de gelegentheyd van de tijden en de faken ; op alles ïjier by te boegen / en töa£ ïtipbènöe al£ bolgt.
moet werden voorfien.
Infgelijks verftaan de Staten van Holland voornoemt RObert Grave van Lycefter , Baenderheere van
dat in confideratie valt den uytvoer van den haring,
Denbig, &c. Stadhouder van hare Majefteyt van $ta>
vis , boter kaes , die van ouden tijden voor mijnen van Engeland i Gouverneur en Capiteyn GeneraeLder ver- ÊJ
Holland zijn geacht en gerekent , en die in fulke me- cenigde Nederlanden , Allen den genen die defe tegen- ^atoe
nigte byde ingefetenen van defe landen gemaekt wer- woordige fullen fien of horen lefen Saluyt. Alfó wy om banlLp'»
den, dat van fommigehet honderfteen fommige het verfcheyden redenen notelijk bevinden, fototvorde- £ftptL,
vijftigfte deel in defe landen niet mach werden gecon- ringe van den welvaei 't van defe Linden , en onder- t)CTttie
fumeert , fulks dat de felve weghgeworpen , in de aer- houdinge van de handelinge , navigatie , com menie en cenrn
de gedolven , of uyt de landen gebrocht moet worden ,
ingefetenen van dien, P8e,Öfe
en is wel buytenpropoofte, ja geheel abfurd dat men tfaffiquetuflchehderelfde,enden
met den nageburen geallieerde en neutrale Konink- go%e*
den uytvoer van de felve goederen op geallieerde en njken , Landfchappen en Steden , als ook om den renupt
neuterale landen tot defer landen bederf en ruyne wil
en den ftedenenplaetlen by den teboe*
«talig/
beletten , onder pretext dat de felve den vyand van daer gemeene vyanden ,
rit n ban,
felven
geoccupeert
, of onder zijne enfubjectie
, te meer
^",3*
te
benouwen
,
de
Ordonnantien
Placcaten
hier
toegevoert fullen mogen worden , in allen fchijn of alfulken gerefolveerden vyand (die uyt zijn eygen gewin voortijts op den toevoer en uytvoer van deCoopmanhem van toefpijfe wel kan voorfien en geheel Vrank- fchappen naden vyanden , hare geaffocieerde en neu- £s0ttl' |
rijk en Duytfland open heeft om fulke goederen van
trale plaetfen , in defe Landen uytgegeven en gepudaer tetrecken als hem belieft , (met fulke middelen biiceert , te veranderen en in eenige poiricten te ver 4Emt>en/
opbe
mei ooü
foude mogen worden tot redelikheyd gebracht , hoe- meerderen. So ift dat wy met goede en rijpe deli
wel voor ditgeheele jaer (dat fo vordelijkis geweeft beratie , by advife van onfe lieve en getrouwe de
als verwacht foude hebben mogen worden) daer mede luyden vart den Rade van State neffens ons wefende, etc
altoos geen vrucht is gedaen geweeft.
revocefende en derogerende alle voorgaende OrdonEn om te voorkomen de dierte van boter en kaes
nantien enPlaccaten op 't ftuk van denavigatie en uytin defe landen , foude ordre genomen mogen worden
voer , voor datum van defen uytgegeven en gepublidat fohaeft als een half vat boter, ten prijfe van 16 gul- ceert uytgefondert het Placcaetby ons uytgegeven op
den , en een hondert pont kaes feven gulden foude we- 't ftuk van den Convoyen,vari den eerften Aprillis leftfen in de landen gebrocht , den uytvoer van dien foude leden : geordonneert hebben en ordonneren by defea
mogen werden opgehouden , 't welk immers een rede- by provifie en tot anders by ons fal wefen geordonlijken prijs is.
neert, de poincterthier na verklaert. In den eerften, dat
Op alle welke poinóten de Staten van Holland en Ge- niemant van wat Natie, Koninkrijk , landen of fteden,
puteerde voorfchreven * verfoekendat Zijn Excellen- ook van Watqualiteyt ofte conditie hy fy, hem vertie een genadig en goedertieren infien en regart believe vordere te voeren of tranfpoiteren , doen voeren of
te nemen. Verklarende de Staten van Holland en Ge- tranfporteren uyt eenige van den Nederlanden , pf uyt
deputeerde van Zeland refpective voor God den Heere eenige andere Koninkrijken , landen of fteden , of uytalmachtig , voor hare Koninklijke Majefteyt , voor terZeej 't fy directelijk, of indiredtelijkna den fteden havenen of andere plaetfen van den Nederlanden
zijne Excellentie en voor alle de wereld , dat fy luydcn
mette moderatie by henluyden in defen verfocht , geen by den vyanden geoccupeert , of onder zijne fubjectie
ander bedenken hebben dan te vorderen den dienft van wefende, eenige waren, koopmanfehappen of andere
hare Majefteyt en zijn Excellentie, eenfamentlijk de goederen van wat foort of nature die ioüden mogen
confervacie van defelanden, dielyluyden in goeder wefen , egeene uytgefondert of uytgefteekeri.
confeienrie verftaen dat fonder moderatie van de voorEn alfo wy by experientie bevinden, dat overmits
fchreven Placcaten , fullen moeten vallen in de uyter- de vaert op den havenen van Vrankrijk aen defe zijfte ruyne > miferie en ellende.
de Rowacn , en de havénéh boven de Nederlanden
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na Emden ,01denborg, of eenige andere havenen
dek zijde Bremen buyten de Nederlanden gelegen :
nochte ook de Mafe, Wale, den Rhijn , of andere ioete
wateren opwaerts. Ten ware wy uyt fekere goede confiderarien en met kennifTe van faken, anders hadden geaccordeert, en confent daer toegegeven,en dat volgende dien van ons of van den genen die wy daer toe fullen
committeren , daer van behoorlijke brieven van paffepoort verkregen waren.
Verbieden voorts wel expreffelijk allen Koopluyden
en andere, van wat qualitey t of conditie die zijn, onder
onfen gebied en Gouvernement wefende, hen te vervorderen nade Koninkrijken van Spangien, Porrugael, nochte eenige andeie Koninkrijken, Landen of
Steden onder het gebied en fubjeótie van den Koning
van Spangien wefen de, uytdeie of eenige andere Koninkrijken ofLanden, eenige tborte van goederen of
koupmanfehappen, egeene uytgefondert of uytgefteken, te voeren of transporteren , doen voeren of tranfporteren , fondr «■ confent en pafport als voren.
Voorts verbieden wy allen en eenen yegelijken , fo
Koopluyden alsandere, fo wel van andere Koninkrijken, Landen en Steden, als van defe Landen, eenigfints
met de Provintien , S:eden , Dorpen, plaetfen of Ingefetenen van den Nederlanden by den vyanden geoccupeert , of onder haer gebied en fubjedtie in den Nederlanden wefende , te handelen , fo in goederen van daer
te halen of herwaerts te brengen , als van penningen op
wiffel derwaerts over tefetten, or eenige correfpondentie of communicatie met den felven te houden, het
ware in perfoon , mee brieven of anderfints , fonder
confent alsvoren.
Verbieden ook gelijke handelinge, communicatie
of correfpondentie , den Ingefetenen defer Landen re
houden in de Koninkrijken van Spangien , Portugael ,
of andere by den vyanden beweften Vrankrijkgeoccupeert, of onder het gebied van den Koning van Spangien wefende.
En gemerkt veele Ingeboren van den Nederlanden,
zedert de Pacificatie van Gent, hen hebben begeven
in andere Koninkrijken, Landen en Steden , om van
daer hare handelinge op den Landen en Koninkrijken
onder'tgebied en de fubjedHe van den Koning van
Spangien wefende , en andere vryelijker te drijven , als
de Ingefetenen van defe Landen.So hebben wy bevolen
en bevelen bydefen allen en eenen yegelijken Ingeboren van de Nederlanden , die zedert de Pacificatie van
Gent uyt de Nederlanden in andere Koninkrijken,
Landen en Steden , hare refidentie genomen hebben ,
ionder uyrgeleyt of uytgefeyt te zijn, door het gebied
van de refpedive Magiftraten , gedurende den tijd dat
deielfde Steden in Unie zijn gebleven, dat fylieden
binnen fes maenden na publicatie van defen, wederkomen inde Landen onder onfen Gouvernemente
itaende, om aldaer hare woonplaetfe te houden
andere goede Ingefetenen van den voorfz. Landen , als
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of traffiqueren directelijk of indirectelijk op eenige
havenen, Koninkrijken , Landen of Steden , op gelijke
penen als tegens den inwoonderen en ingefetenen van
dele Landen, handelende op de Koninkrijken, Landen,
Steden en havenen , daer op den Ingefetenen van defe
defe Landen de traffiquen verboden word , hier na
wertgeftatueert.
En om alle frauden en behendigheden te verhoeden,
die ter oorfake van den Frontier-fteden aen den vyanden palende gepleegt werden , en uyt de welke men
verneemt dat den vyanden toevoer foude konnen gefchieden , fullen op de voorfz. Frontier-fteden , als
Aernhem , Gelder , Thiel , Bommel , Swol , Haffelc ,
Vollenhove, Bergen op Zoom , Heufden, Geertruydenberg, Berk, Deventer, Sluys, Ooftende , en alle andere gelijke plaetfen, egeene eetwaren, wijnen of
vreemde bieren , nochte munitie van oorloge , of eenige materialen dienende tot toeruftinge van fchepen
toegevoert mogen worden, dan met kenniffe en pafport van de gene daer toe te committeren , en van aliulke plaetfe als haer by ons t'haren veifoeke aengewefen lal worden: mitsgaders ftcilende fuffifante borge
voor hun vertrecken, ent'haerder wederkorafte mede brengende behoorlijke en wettelijke certificatie van
den Magiftraten der felve Steden , dat fy daer de felve
goeden en waren in de pafporr.cn begrepen? gevoert en
geloft hebben, om aldaer geconfu meert engefletente
werden, en nergens elders: met belofte van den Magiftraten dat
,
fy de hand daer aen houden en opricht
nemen fullen dat deielve na den vyanden niet vervoert
worden. En of fchoon eenige goeden of koopman fchap
pen als voren by paffeport,confent of oogluykinge van
eenige Gouverneurs, Capiteynen, Magiftraten, of
eenigerhande Overigheden, te lande, met wagens, karren, paerden, hotten, manden , korven of anderfints tot
den plaetfen den vyanden toegedaen, gevoert en toegefchikt werden. Suilen dien niet tegenftaende alle Vrybuyters, Soldaten en andere perfonen wie die zijn, fo
wel van de plaetfen , fteden, fterkten, daer die uytgevoert werden , als ook van alle andere plaetfen , alle de
felve goederen en koopmanichappen , me: de feive
wagenen, karren, voerluyden, en alle voriere inftrumenten van dien , fo haeft als die buyten de poorten der Frontier-fteden fullen zijn , om naden vyand
tevarenofgetranfporteert te werden, voorprijfe en ($oUI
buy t mogen aentaften , onvermindert d'excutie van de
vordere ftraffen en boeten tegens den contraventeurs
en overtreders van defen Placcatehiernageftatueert.
Statueren en ordoneren voorts dat alle de gene die
voortaen na Vrankrijk, Engeland, Schotland, of andere
plaetfen willen zeylen, of van daar komen , gehouden
fullen wefen te kiefen de wijde zee,alfo wy verftaen dat
alle fchepen,die binnen de banken van Vlaenderen (als
den vyand naeft gelegen en zijne excurfien fubjecl:
zijnde) of op de kuften van eenigen verboden havenen
gevonden fullen werden , fullen geoordeelt werden tegens defe onfe Ordonnantie gedaen te hebben , en voor
fulke geftrafe , ten warefulks gebeurt ware byftorm,
of andere treffelijke wel bekende nood.
Verbiedende ingelijkx allen perfonen van wat natie,
qualitey t of conditie die zijn , eenige goederen koopmanschap en en waren geene uytgcfonderr,te laden in
fchepen
in 't geheel of deel den vyanden toebehorende
en aenkomende.
Enfo verre men bevonde eenige goederen, koopmanfehappen of waren hoedanig die zijn , uyt eenige
haven of plaetfen van de geünieerde Provinciën gevaren, niet behoorlijk verconvoyt, naeruytwijfen van
den Lijften daer op gemaekt, fullen in fuiken gevalle
ook alle andere goederen en waren ïn't felve fchip bevonden, enden felven Koopman of compagnie toekomende (ook behoorlijk verconvoyt zijnde) onderwerpen wefen defelve penevan confifcitie : mitfgaders
de fchepen indiende fchippers van dien daer van geweten en mede gecolludeert hebben
En dit alles te weten fo vele aengaet de voorgaende
poinóten en verboden geene pene inhoudende , oo penen
ne van by den overtreders van dien , wefende ingefete-
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nen of ingeboren der Nederlandfche Provintien , ge- I
ftraft te werden metten galge,boven de verbeurten van
hunne fchepen , goederen, wiffel-brieven of weerde
van dien, alsfauteurs en geaffectioneerde desgemeynen vyands. En aengaende de Schipperen en Koopluyden van andere Koninkrijken , Landen en Steden , onder'tgebiet of ingeboren der Nederlandfe Piovintien
nietwefende, fulien verbeuren hare fchepen, vrachten ,voeringe en ingeladen goederen den felven Koopman toebehorende, of zijne compagnie getranfgreffeert hebbende.
Alle welke penen en ftraften men verftaet dat ook
efïèct forteren fulien en geexcu teert werden tegens d'overtreders, ook ingevalle dat alleenlijk tot harer wederhomfte of namaels tot eenigen tijde , wanneer 't felve
ook foude mogen wefen , lal vernomen of konnen beweièn werden dat fyiulkx gedaen en gecommitteert
hebben , even gelijk of fy op't feyt bevonden , en by de
fchepen van Oorloge ingebracht, of by de wachten,Capiteynenenfoldatenachterhaelten betrapt waren.
Ordonnerende en ftatuerende ook dat het oplet en
voornemen van al 't geene voorfchreven is (foo wanneer daer af genoeg kan blijken) met gelijke pene ai?
de daed fal geftraft werden in der manieren als voren.
Ordonnerende en bevelende allen Capiteynen en
Vrybuyters voornoemt , fo wanneer fy eenige fchepen
fulien genomen hebben , de felve aen te brengen binnen de havenen van Holland of Zeiand refpe&ivelijk
en negens elders.
Verbieden en interdiceren voorts wel ftri&elijk dat
egene van de voorfchreven onfe Capiteynen en Vry
buyters en vervorderen hun in eenige andere Heeren of
Potentaten dienft te begeven of beftellinge van henlieden te nemen , fonder ons voorgaende confent, a'les
op pene van lijfftrafFe , en verbeurte van hunne fchepen en goederen.
Voorts fo wanneer by de voornoemde Capiteynen en
Vrybuyters fulien ingebracht werden eenige Buyffen ,
Boots, Pinken of Vidchepen van Ca1 is, Bouloignen ,
Diepen en andere Steden en haven .iggende tufïchen
Calisen Nantes , daer in men bevinden fal eenige Vilfers van den lieden onder den vyand wefende , of ook
van defe geünieerde Provintien , aldaer hun lieder vertrek gedurende defe oorloge genomen hebbende,
verftaen dat de felve Buyfen , Boots en andere Visfchepen , met den ingebrochten Haring of Vis gehouden werden voorgoede prijfeen verbeurt.
En de Gouverneurs, Magiftraten van fteden, Officiers of Capiteynen van fchepen van oorloge , die
door corruptie ofcollufie fulien bevonden werden den
voorfchreven toevoer niet belet , en den contraventeurs defer Ordonnantie niet aengehaelt of geftraft,
maer 't felve toegelaten , of daer mede geconni veert te
hebben , fulien boven de verbeurten van hare ampten
en ofBcien , die daer door impetrabel fulien wefen ,
geftraft werden aen lijf en goed, als fauteursenaenkangersvan den gemeynen vyand ofte anderfintsarden eyfch en gelegentheyt van haren mifhitralikna
dade.
Van allen welken wy de kenniffe en judicature gegeven hebben , en geven by defen den Collegien van der
Admiraliteyt, en willen dat d'aenfprake en vervolg
.van dien gedaen werde by den Advocaten Fifcaelsby
den voorfchreven Collegien in den quartieren refpective wefende, fo wel over de fchepen, goederen en
per ionen die op de daed bevonden werden , als d ie gene
. daer van namaels eerft de misbruyken ter kenniffe komen fulien mogen , fonder dat eenige andere Officieren of Magiftraten fo op de aenklachte als mede de
kenniffe enjudicaturc van dien yet fulien mogen pretenderen.
En fulien de penen procederende van den buy ten en
prijfenter zee genomen, ingebracht» en voorgoede
prijfen verklaert , verdeelt werden na recht en coftuymevan der Admiraliteyt, en van andere opdefoete
wateren geattrappeert , of anders naderhand te* kenniffe gebracht, een derdendeel voorden aenbrenger,en
de refterende twee derdeparten voor de gemeene fake :

En die te lande bevonden fulien worden na den vyandentegane, enby denfoldaten ingebrocht, na recht
en Krijgsdifciplinete lande airede geftatueert of noch
by ons te Hameren.
En op dat van defe onfe ordonnantie en verbod niemant ignorantie pretendere, of onwetenfehapdaeraf
hebbe , ontbieden wy daerom en bevelen wel fcherpelik onfen lieven en feer beminden , den Stadhouders
en de Staten , of hare gedeputeerde Raden van den
Provintien refpeöive van Gelderland en Graeflchap
Zutphen, Holland Zeiand , Uitrecht, Vriefland eri
Overijfel , en allen anderen jufticieren , Officieren en
dienaren, des verfocht wefende, dat fy defe voorgaende
ordonnantie alom doen kondigen , uytroepen en publiceren, daer men gewoonlik isuytroepingenen publicatien te doen : Procederende en doende procederen
regens den overtreders van dien tot den penen en
amenden hierboven verhaelt, fonder eenige gunfte faveur ofdtffimulatie ter contrarien. En dit alleenlik by
provilie ter tijd toe anders daer op fa( wefen verfien.
Want wy 't felve tot vorderinge van den lande alfo bevonden hebben re behoren. Gegeven in 's Gravenhage
den^ Augufti 1586. J.Vakk Ut. Onderftont.2?. Ly
cejier, ende bet benede
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€en feïben Dage \$ rtocï) refter paccact en ojDonnan* #!ac'
tic op ben naem ban De boojftt):eueii «3?abc ban 3Lp; ™„ p
cefïer gearrefïccrt m '£ <tfs:abcu ïjage / fo op Den conrg aoer$s
oan ben rreïDe a$ op De politic en Difripïine betreffenDc &an &en
be ererntte ban De mnnte enmimtfïacïj/ mitfgabcfê flJ,öc°
oor op 't ftuft ban De JBifteïe / HBiffcIaec^ / ^cïjepDei^/
Wfïneurg/ <6omfüteDen / en anDere maften Den <*3c*
unieeeDe ]&obintien / bjcïft paccact in 't eerfïc rcDelijft
tocï toert onDerïjoi'Den / en toerDen Daer rjp ooft ccni>
ge nteutoc penningen fo m gouD aï£ fiiber gco^uon*
neert/ Die m De ^eDerïanöfc geunicerDe munten ge?
mnnt fonDen toecDen / Dat geen anDee munten toegeïa*
ten toerDen Dan moBe'DcrïanD/ ÜoHanD met JÈefl*
toiefTanD/ Ecïanb/ &itrcdh,t enBjieflanD/ niet Dan
eéne munte in rifte ^ouintie/ en Dat op aïïeDefcïbe
munten <buDe gr ïjouDen toerDen eenen eenparigen boet/
in getöicfjte / aUope / en pjijfc / boïgenDe De fcïbe o?bon^
nantienenDen injreuctien in confomiitcntbanDéufefc
ben te maften op Den gcucratfé ban Der munt? / $e.
%bc Staten ban §oHauD en geDeputeerbe ban De
Staten ban EeïanD / ïjebben eenige Dagen te boren fn 't
ïeleban 3Julïo aen Den boo/cljjeben <6iabc banïïps
ceftec ooft obergeïebect Defe naboïgenDe ïiemonfrran*
tit/ Daer op Ï)P epnbenjft gegeben ï)teft De^ipofïüïen
öïe ton ïjter bcneffen£ geboegï: öebben ban Date Den 7
Augufti 1 586. 5De ftemonfftanttc rjoae? KunbeuDe aï^
boïcljt.
Heere.
Doorluchtige
Hoog-geboren Furft, genadige

öcmotu
de
van
de
DE Staten van Holland en de gedeputeer
ben
Staten van Zeiand aenmerkende de fonderlinge ban
firsntlf
liefde, gunfte en affe&ie de welke de Koninklijke £>tatm
Majefteyt van Engeland en uwer F.G.tot vorderinge banlgol*
ïantt en
van Godes glorie eenfamentlik de confervatie van den
ftaeten*t welvaren van de vereenichdc Nederlanden gebeptw
metterdaed veel Jaren bewefen hebben , en dagelijks teerDe
lantj aen
Genadelik bewijfen. Verftaen aen hare Majefteyt en ban
Zt>
uwe F. G. verbonden te wefen, uwer F. G. met be- b'3üpo»
hoorlijke reverentie te Remonftreren , de poindlen baec ty
hier navolgende. Op hope dat uwe F.G de felve in Ge- cefler/en
nadig bedenken geftelt hebbende , daer op alfulk ordre ben
4P?abe
fal ftellen dat by de befte en bequaemfte middelen den ftillen
dienft van hare Majeft. en u F. G. mitsgadersden ftaet banïn»
en 't welvaren van den lande mach worden gevordert.
Waer toe fy luyden verklaren alleenlijken beweecht te
zijn om hen te quijten in hare ampcen en beioepingen ,
enby fonder overmits fy luyden verfekert zijn dat hare
voorfchreven Koninklijke Majefteyt de landen van
Hollanden Zeiand voor alle andere vereen igde Provintien infonderlinge recommandatie heeft , en mitsdien hen luyden meer als andere geinculpeert foude
mogea
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In den eerften allo by het tweede artijkel van het
tradaet tuflehen hare voorfchreven Majefteyt en de
landen gem lekt befproken is , dat de monftennge van
vereenighec fecours dat hare Majefteyt genadelij k,den
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en^
order
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heeft
t
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de Nederlanden
en
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s
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den Staten Generael te lamen , en dat de betahnge van
't felve fecours , foude gedaen worden by den T reiorier
van hare Majefteyt met kennifTe van den Commiflaris
van de Staten Generael. Dat volgende dien de monftemaenel fecours omtrent tienvan
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Gener. isgedaen , daer uyt in tijden en wijlen eenig onverftanr foude mogen ontftaen.So verfoeke de Remun-n
ftranten dat uwer F.G.goede beliefte fy ordre te ftelle
dat van de be:alinge tot noch toe aen het voorfchreven fecoursgedaen, aen den gecommitteerde van de
Staten Generael pertinente verklaringe en bewijs mach
worden overgelevert) en dat met ten eerften (ingevalie fulks doenlijk fy) een Generale monfteringe, mach
gedaen worden van alle het volk van Oorloge in de
landen welende , ten overftaen van de Gecommitteerde van de Staten Generael, alles ten meeften dienfte
van den lande.
Apoftille van Lycefter.

&ijH€jeceïïentiebint Ut betfoefc ceöeïittenfaïfulKe
ojbjetïcïïcn/ bat 't fetbe boïïtomen macïjtoecöen/ fa
hiel ban 't boomaenöe aféboojïjettoeRomenae/ boo|
(o bcclc aoenuti fal toefen ei J De fane becenfcïjenDe $.
'T* En tweeden , aengefien by het £ en 7 artijkel en
-* van den voorfchreven tradaet is geaccordeert , dat
de Gouverneurs van de Steden en plaetfen van verlekerheyt , hen niet fo<ide onderwinden het ftuk van
de policienen gouvernementen Civil der felver plaetfen ,vorder als over den garnifoenen , maer dat de felve
fteden en plaetfen gedurende de voorfchreven verfekerheyt , aengaendede politie , jurisdidie, privilegiën,
rechten, vryheden, conlluymen , tradaten en contraden ,generael en particulier , ook in regard van de
domeynen,imp,-aen,accijfen,contributien en alle andere faken niet concernerende de voorfchreven verfekerthey t> onder de generale en particuliere unie van de
(Fol.49) Provintien foude blijven, fulks als fy luyden waren
ten tijden van den voorfchreven tradate , en dat de admin ïftratie en affairen der felver fteden en plaetfen foude blyven aen den Staten , den Officiers en Magiftraten
aldaer, en dat den Heere Gouverneur van den Briel
en zijnen Liutenant, zijn Gouvernement veel vorder ,ja over de Rieviere van de Mafe , en over de fcheper , die de Mafe uyt en in voorby den Briel varende ,
fchijnen te willen extenderen , daer over 't gemeen
land van Holland , en veele van de principaelfte fteden , en d'inwoonderen van dien grote intereft zijn
lijdende, gelijk uwer F.G. onlanksin't particulier is
geremonftreert,ioverfocken de Remonftraten dat uwer F. G. goede geliefte fy ordre te ftellen , dat den
Gouverneur van den Briel , zijnen Liutenant en andere Officiers hen reguleren na het voorfchreven tractaet, en namentlijkdat fy luyden defifteren van over
de fchepen de Mafe uyt en in varende , eenige aenhou dinge of onderfoek te doen.
...
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ban 't ttactaet gemaent fan ïjate Ifóajefïept / boenbe
cefferenalle bebeïen Die om eenige oo^fafte fouDenmo*
gen fïjn geoaen / tot p?ejuDitie ban bet boo^feïjjeben
ttactaet/ 'ttoeln fijn «épceflentie beeftaet Dat in afleg
beïpottonÖeclïouDente tooien/ om te feïjoubjen afle
bozere inconbenienten en nïacöten.
T En derden nademael uyt het 1 6, 17,18, 19, en 20
artijkelen van den voorfchreven tradate blijkt de
meninge en intentie van hare Koninklijke Majefteyt
en den Staten Generael te wefen ; dat defer landen regeringe) het beleyt en redres van des lands faken, foude
beftaen aen den Gouverneur Generael by hare Majefteyt indeie landen te fenden,en den Raed van State,in
welken Raed hare Majefteyt tot dien eynde twee perfonagien belieft heeft , van haren onderfaten te introduceren, dat mede by de adevan de Staten Generael
daer by u wer F. G. het Gouvernement Generael van de
vereen igde Nederlanden is gedefereert , beneffens de
onderhoudinge van 't voorfchreven tradaet, onder anderen isbefproken dat den Raed van State uyt verfcheydea genomineerde van der refpedi ve Provintien,en de
tweeHeeren by hareMajeftey t te deputeren foude worden opgeftelt. Item dat de ade van het confent van de
contributien by de Gener.Staten tot vervallinge van de
laften van der oorloge ingewilligt,inhout,dat uwe F.G.
en Raed van State de felve contributien foude regeren
en adminiftreren , om 't inkomen van dien ontfangen
en verftrekt te worden in't faid van der oorloge : dat
ook de commiflie van uwer F.G. van het Gouvernement generael defer landen , dideert , dat de contributien, bydeclaratie en confent van den Staten geconfenteert en namaels te confenteren , fouden werden geheven en geadminftreert volgende de conventien tuffchen uwer F.G. en den Staten Generael, nainhout
van de publijke ade daer van gemaekt of namaels te
maken , waer op den eed refpedi velijk ook is gedaen ,
en dat de Staten Generatl voorfeker houdende dat
hare Majefteyt uwè F.G. enden landen by den Raed
van Staten, den meeften dienfte mofte worden gedaen>
in neerftige , goede en getrouwe opficht , adminiftratie
en employ van de voorfchreven contributien,op dat de
felve neerftelijk en getrouwelijk geadminiftreert en geemployeert worden ; hare Majefteyt, uwe F. G. de Staten Generael van de refpedive Provintien, mitsgaders de Regenten van de fteden , daer van mogen
hebben goed contentement , en in alle occurentien,
nederlagen en fwarigheden (dewelke d'oorloge mede
brengen) de gemeente des te beter foude mogen animeren en in goeden wille houden om de laften van
der oorloge te dragen , hebben in de inftrudie voor de
Raed van State met goed believen van uwe F.G. gemaekt,en by den felven Raed in uwe F. G. prefentie befworen , tot dien eyndeook met goede forgvuldigheyd
befproken,dat denTreforier en den Ontfanger generael
als wefende de principale inftrumenten daer door des
Lands penningen geregeert en gehandelt worden) uyt
ten genomineerden van den Staten Generael fouden
worden geftelt , dat de ordonnantien van betalingen in
den Raed van State gedecreteert by denTreforier en
drie uyt ten felve Raed (wefende van verfcheyden Provintien) getekent foude worden , op peyne van nullite >
dat in conformite van dien op't aenhouden van uwe F.
G. de Staten Generael verfcheyde getrouwe en wel gequalificeerde tot de voorfchreven ampten hebben genomineerden ook op de goede beliefte van uwe F.G.de
nominatie verandert, niet anders begerende dan uwe F.
G. in alles tegelieven, in'tgeene denStaet van den
Lande lijden mochte , ten eynde tot d'admin iftratie en
bewind van des Lands penningen , vertroude en gequalificeerde perfonen, uwe F. G. aengenaem wefende , in
hare beroepingefouden mogen worden gebruykt, hebbende deStatenGenerael en namentlijk mede de Staten
ran Holland en Zeland een vaft betrouwen gehad , dac
deHeeren van denRade van State,by believen van uwe
F. G. hare befoingne fulks fouden hebben beleyt en
verdeylt, dat fyluyden deconfenten en contributien
en dienfte van den Lande en goede genoegen van uwe
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F. G. fouden hebben geadminiftreert, volgende de
voorfchreven acte van confent , gelijk by de voorgaande regéringe van dek tonden ook gedaen is geweeit. En
fofyluyden verftaen hadden dat uwe F. G. eenige andere ordre tot beter directie van der faken, dièsaengaende gelieft badde ingeftek te worden, fouden feer
gaerne uwer F. G, in alles belieft hebben , gelijk fy luydenaltijfsverklaert hebben en als noch begeren te doen,
inalle'tgene fonder ondietifte vanhareMajefteyten
den landen gefchieden mach.
Maer verftaende dat de geheele forme van de admiin'ftratieen
beleytkenniffe
van desoflands-middeien
en penningen fonder wetej
confent van de Staten
Genera.el, regens lure intentie is verandert , en gebrocht
qpeen voet van een finantie, daervan mitshetonbehoorlijke beleyt van devoorgaendekamerevan defijnaptie in dek landen, niet alleen de perfonenmaer
ookdenaemby folemneel decreec van de Staten Generael,al in den Jare tacbtich is gecaffeert , en dat d'adminiftratie van de voorfchreven middelen en penningen,principalik geftelt is ter dilpofitie van J. Reyngour
die alsTrelorier onder het gebiet van den Konink van
Spangien en zijnen Gouverneurs, als den Herroge van
Alba en anderen , Commis van der finantie tot Bruffel
en affiftcnt van de onbehoorlijke confifcatien, en exorbitante exaclien over defe landen is geweeft, over
wiens handelinge gedurende dele oorloge veele vrome
liefhebbers des Vaderlandsgrote diffidenf ie hebben gehad: die ter oorfake van fijne handelinge ook in apprehentie geftelt is geweeft, welke appreljentie hy ook ge •
violeert heeft : die met fo veel fch uiden is belaft dat hy
op de betalinge van dien geen ordre weet te ftelleh , en
tot verfcheyden tijden acn de Staten Generael furcheantie heeft verfocht » om van de betalinge van de felve
fchulden niet gemolefteert te worden: die fijne Hpys-*
vrouwe by degemeene vyanden heeft : die geen goedelen heeft ten ware onder des- vyands gewelt. Van de
welke de Remonftranten en veel vrome liefhebbers des
Vaderlands (die niet anders dan de vorderinge van Godes glorie,den dienfte van hare Majefteyt en uwer F. G.
mitsgaders het welvaren van den lande in bedenken
hebben) met redene egeen andere opinie konnen hebben, dan dat hy trachten falommifcontentement,jaloufie en diffidentie tuffchen uwer F. G. en deh Staten
Generael , den Staten van de Provintien in 't particulier, deprincipale van den landen, en den Regenten
vanden Steden, te vorderen. So konnen de Remonftranten niet anders bedenken dan dat de voorfchreven
veranderingeis te wege gebracht doorfiniftrepradtijken , ydele en bedriegelijke voorftellen en imaginatien van de felven : daer by de Remonftranten hen te
meer befwaert vinden overmits fy luyden om wettelijkeredenen, totdifpofitie van de hoofden uyt de Nederlanden inde felve finantie geftelt , deipenningen van
de landen van Holland en Zeland en confequentelik
den geheeien ftaet van den felven lande niet fouden
mogen ftellen of betrouwen, en de Remonftranten
geen contentement van d'adminiftrwie en difpofitie
van des lants penningen > 'om fulke wichtige redenen ,
hebbende, fouden vee! min in de occurrentien en fwatigheden j die het oorloge mede brengt , de gemeente
contentement konnen geven, daer uytveelinconvenienten fouden mogen ontfta.en :„ mits welken de Remonftranten uwe F. ,G. met behoorlijke reverentie
bidden en verfoeken dat uwe F. G. een genadig en goedertieren infien op dit poincl gelieve te nemen , en der
voorfchreven landen penningen en confenten te regeren en doen regeren met den Raed van State , of ingevalle u we F. G. voor de landen dienftelijken foude bevinden, dat een ander collegie opgerecht foude worden, totd'adroiniftratievan de voorfchreven penningen en confenfen, dat 't felfde gefchieden mach na
voorgaende deliberatie en met confent van den Staten
Generael (die uwe F. G. in alle 't gene den ftaot van
den lande lijden mach feer gaerne fullen gelieven) uyt
eenige vertroude en gequahnceerde perfonen van den
Provintien (by hen luyden te nomineren) den welken
daer aen mceft is gelegen, en wiens penningen en

747

middelen , by 't felve collegie fullen worden geadminiftreerc, en dat't felve collegie mach worden op geftelt op. een goede inftru&ie na de gelegentheyt van
den tijde, en der faken daer toe dienende, ofteuyterlijken ingevalle uwe F. G. om eenige confideratien tot
hef afdoen van het voorfchreven opgerechte collegie
niet foude begeren te verftaen , als de Remonftranten
wel verhopen ja) dat ten minften de middelen en conr
fenten van den Remonftranten en d'adminiftratie van
dien mach blijven by uwe F. G. en den Raed van State in conformue van hare voorfchreven gedragen
confent.
Apoftillevan Lycefter.

£>ijne €rceflentie ïjebbcnue met groter beb^oefTemfle
uemernt be confufïe öie baec toa£ in be abniinifttane
banbefane/ toacrunt apparenteïijftbeeïhironbenien'
ten fouben rjebbrn gerefen / fo betre in työ£ baer in niet
boo?fien toare / ijceft niet goeöe Deliberatie nobid) be?
bonben tcfepareeren / beabminifïratieban begemeene
penningen/ aféanbere tanen ban ^>tatc aï£ manbec
ïtoninïirrjhen en tod geojbineeröe Öepubïpen / en
ooft te noren binnen befe lanoen tè getoeefl en too**
be onbertjouDen / en bit niet te min uu fojme ban pjeu*
be / tefecberenbeaen Ijcm en ben 0abc ban ^btatebe
fuperintenbentie en bifpofitie abfoïute : maer aenmet;
nenbe be rebenen aïïjier geaïïegcert/ en niet meerue?
geerenbc ban ben Staten teboïboen/ fonbetïingc in 't
gene bat men bebint te fïreeften tot welbaten banbe
ïanben / fë teb?eben bat alle bie contribntien en mibbe?
len ban ^olïanb en ^eïanb fo wel ojbinarife a$ ertta*
ojbinarife/ niet fullen fïaen tot yemanfê bifpofitie ban
ban fijne €rreïïentie feïfê / en ben tëaeb ban &tate f of
ban aïfüïfte uut ïjen ïuuben aï^ fijne <!5jrceïl!entie geïieben
faï te committeren : fonbec bat mibbeïertijb bie ban
ï^oïïanb en ^eianb fuïïen ïjebben te a'ftennenanberc
bcbeïenofojbonnantien ban ban fijn<Örceïïentiefeïf^
en bit ban ben föaeb ban ^tate onber fijnen naem / en
bit bp pjobifie en tet tijb toe bat föne €vceïïentie fal
Öebben opgereeïjt een ïtamer tot beabmintfïratieban
be contributie en penningen in aïfuïften o^b?e engere
geitïjeub / aïgbn abbij^ ban be peeren Staten bcbon*
benfaïtoerben te behoren/ becfoeftenbe batfpïnpben
met ^ace pjincipaïen baec op toiïïcn abbifcren / ten epns
be fi.i lunben t'eenen competenten bage mogen toefen
geautfiorifêectombaecop te refoïberen tm wfïenbe^
baenïiK3ijnbe. '
/"^. Emerkt ook dat onlanks uytgegeven is (êkere
^-^Lijfteop de Convoyen, daer inne jegensde privilegiën en't, oude gebruyk van de voorfchreven landen, end'adte van het confent van decontributien
uwe F. G. in handen geftelt , op veel foorten van goederen en koopmanfehappen in defe landen komende
en daer uyt varende meerder laften fijn geftelt, als de
Remonftranten hebben geconfenteert. So verfoeken (Foi.joj
de Remonftranten dat uwe F. G. fulke ordre believe te
ftellen dat de Convoyen van de goederen inkomende ,
van geallieerde , en neu trale landen daer op de handelinge byPlaccaten niet en fal worden verboden , en op
de felfde uyt defe landen varende , mogen worden geheven in conformite van de gedragen confenten , te
weten volgende de lijft van den Jare 1 58 1 . en de moderatien en augmentatien daer op gevolcht, en ingevalIe uwe F. G. foude verftaen tot vervallinge van de
laften van der Oorloge nodich te wefen eenige verhoginge van de Convoyen te moeten gefchieden , fijn de
Remonftranten te vreden (daer toe van wegen uwer
F.G. verfocht zijnde) eerft daegs alfulke vruchtbare
refolutie in te brengen , als de waren en gelegentheyt
van den landen eenigfins fullen mogen lijden,
Apoftille van Lycefter.

't^ene battec gebaen i$ in 't regart ban be €m>
bonen/ té gebaen om be feïbe te béngen opgeüjften
boet en o#?e / m om tnecï) te nemen be confufie I baec
in bjefchbe / acïjtctuoïgcnOc bc meeninge ban be
Staten <&wacï / b» pjobifi* en ter tob toe be Staten
<0enerael
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uwer F.G. in defe poinctenof eenige andere faken in

<0oiewri niïlni hebben geDnlTcert en gearrefïeert een haerluyder regart fal mogen vinden, daer van fy luyfcficrc 'nffc ban De Conbopen / regart nemenDefo toei
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Apoftille van Lycefter.

&ijtt€rceïïentie faï öier op nemen aïfnitaregarö
aïfï beftoo it eu a\$ öe fake ban Den ïanbe fïjn berepfeïjen*
De / ïjebbcnDc aïreDc Doen bifiteren De ïtjfïe ban De <&ftb
eieren en tractementen / oin af te fnpDen 't gene Dat
Daer in te beel fal uebonDen toerDen.
'T^ En laerften,aJfo fo wel de Dorpen en platte landen
* als de Steden van Holland en Zeland in de laften
van der oorloge eenparige gemeene middelen van contributien zijndragende, daer uyt de quote van de voorfchreven Provintien betaeit moet worden , 't weikin
andere Provintien fuiksnier gedaen wort, enalib in
Holland en Zeland redelijke Krijg-difcipline altijts
gehouden isgeweeft, overmits by middel van dien,
endeconleivatievande platte landen , de fware contributien eensdeels werden geconferveert , en dat als nu
nier alleen van veele Dorpen, maer ook van eenige Steden dagelijks grote klaghten komen van de ongere*
gel r heden en excurfien van defoldaten,niet tegenftaende de Remonftranten vertrouwen alle hare verfchenen
c« »nfenren bctaelr te hebben, fo bidden en vcribeken de
Remonftranten dat uwe F. G. volgende't 19 artijkel
van den voorfch reven traclate en het placcaec van uwer
F G. daer op gevolgt, op her. onderhouden van goede
difcipline militaire over het Krijgs-volk, believe te
vooriien na behoren.
Apoftille van zijn Excellentie.

^ijnc^rceïïentieïiebbenDentet meer ter ïjetfen ban
ben injefetetien te beriicïjten ban Defouïcnenerttao**
öinanfe ïaften / en ober fm$ tt Doen onberïjouDen tifc
ftphne miïitare / m aïfnïfte 0262e Daer op fïeïïcn aïfï
behoort/ en boo? fa beeïe Doenlijk faï jijn/ na De miDDelen Die Daer toefen fuflen/ om te geben eentg reDe*
tijk onöeirftottt ïjet boïn ban ^ojfoge / en om beter
indelen te ïjeubm tot boïboeninge ban Defe articuïen /
berfoeïtt $ijn €rceïïentie te toïïïen ïjaefien De bojbeemge
ban öe penningen bPïjenïunDen geaceojDeert. «BeDaen
in Denfage Dm 7 Dacïj ban ^Cnguflo 1586. en toaé
geparapÏKert v a k v« cmöergetelient R. Lycefter , tw
0c 2 W font gefeïneben. fc ojDonnantie ban &
nc tfreeflentte onöertenent Chr. Huygens.

"F\ E Staten van Holland en gedeputeerde van deSta■**' ten van Zeland , gehoort hebbende het rapport
van haerluyden gecommitreerde geweeft zijnde in
konferenrie metten Heeren gecommitteerde Raden
van zijne Excell. op de refumptie van den ftaet,, fo van
de verfchenen en gevallen contributien , alj'van het
employ van dien , mitsgaders het volk van Oorloge legenwoordiu in den lande wefende, en die noch
dagelijkx verwacht werden, hebben zijn Excellentie
mee behoorlijke reverentie wel wille verklaren , dar.
(y lüyden ten hoogften zijn beduchrende dat in aen(ien , lo van de lobere betalinge , die aen hec volk
van Oorloge extraordinarie gelicht (den welken lange tijd teonderhouden totlafte vande landen fy niet
mogelijk vinden) delandengeichapenzijn te komen
in leer groten verloop en in deuyterfte confufie, om
waer tegens na henluyder verm< >gen«te helpen voorfien , iy luyden willig en beieyt zijn> en onveranderlijk ,ten dienfte van hare Majefteyt en zijne Excellentie verhopen te blijven 3 op vaft vertrouwen dat
Zijne Excell. voor al fal believen eyntelijk te refolveren, en de reiolutie metter daeddoenefteclueren op
de tweeRemonftrantienby henluyden zijn Excellentie geprefenteert , ten eynde hare principalen van
der laken , daer in gcroert , mogen ontfangen behoorlijke conrentement» en 't felve gedaen zijnde, fullea
hen evertueren en beforgen, dat van de drie honderc
duyfent ponden van 40 groten by henluyeten op de
verkochte 400000 gelijke ponden, over de vier contribuerende Provintien, als Holland, Zeland, Uytrechten Vriefland, totoprechtingeenonderhoudinge
van een veldleger , voor het lopende jaer geconfenteert , haer luyder quote eerftdaechs fal werden opgebrochr, voordeeene helfre, en voor de ander helfte in de maend van September, en allo fy luyden hen
jegenwooHig niet gelaft- vinden, om die Vier tiofl*
dert duyfent ponden anders te confenteren, dan mits
dat die op deimpoften van de Lakenen, van wegen
zijn Excellentie fal worden genegotieerr, en zijn Excellentie niet belieft daer mede contentemetyt te nemen ,fo lullen fy luyden eerftdaegs aen haerluyder rek
perftijve principalen, diesaengaende doen alfulk goed
rapport, dat fy luyden verhopen,dat de felfde hare prin»
cipalen hen verders lullen evertueren, om zijne Excellentie te gelieven ehoverfulks hare quote in de felve
honderr duyfent ponden, mede in de maend van Oótobereerftkoménde ten eynde voorfchreven op te brengen by
, fulke wegen als (y mllen adviferen , daer van Cy
luyden te vreden zijn binnen drie weken eerftkornende , antwoord en refölütie in te brengen, vyelverftaende
dat 't geene fy luyden aen wagens en pioniers fullen
moeten betalen , haer luyder kortinge ftrecken fal.
En fullen als dan mede antwoort en refolutie inbrengen offyluyden in plaetfe van de voorfchreven drie
fpetien , als de vijftig gulden op 't hondert fouts, de
tweeftuyversopdetonnebiers, en de twaelfftuyver*
op detonnefeeps, zijne Excellentie (volgende haerluyder antwoord op dePropofitie aen henluyden by zijne Excellentie den 23 der voorleden maend Julij gedaen) inhanden fullen ftellen den Impoft op de Lakekenen, mits dat in fuiken gevalle het tractement van
zijn Excellentie uyt de lopende confenten en de voorichreven Impoft van deLakenen medefal worden betaeit.

J^ Lle welke poinden, de Remonftranten verklaren,
uwe F G teremonitreren met behoorlijke reverenne vrymoedig, mitsde verbintenifle daer mede fy
kiycien verftaen aen hare Koninklijke Majefteyt , uwer
F. G en haren Vaderlande verplicht te zijn, en gelijk fy
luvden m gelijke occurentien gewoonlijk zijn haren
rt ineen tn Gouverneurs te doen, alles om den dienft,
grootm-ikinge en loffelijke reputatie van hare Kortirtkli-ke Majefteyt en uwer F.G. te vorderen , mitsgaders her welvaren endenftaet vandefe landen te helpen conferveren,op vaft betrouwen dat uwe F.G t'fclfde mer eengoedertieren infien en uyt zi|n Vaderlijke
iierce en forgvuldigheyd voor defe landen , ten beften
veritaer., en daer op na zijn wijsheydende
geleaent
Maer aengefien fy luyden verftaen dat in't vermogen
getheyd der laken fal difponeren /en hen Remonvan
de landen (om verlcheyde redenen eensdeels in haKramen genadelijk berichten van de fwarigheden
re antwoorde verhaelt niet wefeu (al voor het lopende
die
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jter yet meer als de voorfchreven vier hondert duy- baec ban rjefp?ouen/ bat men toeï foube toefïaenbat
feat ponden en de voorfchreven Impoft van La- baec B)ajefïcpt tie ïaften ban be oorloge fauhc aen<
kenenen ext' aordinarie re contribueren, in gevalle nemen ) en bat men bc 200000 tec macnb boo? een
fyconfent tot de voorfchreven vier hondert duyfent jaec of ttoee foube confcntcccn / mit^ bat men foube
ponden en den Impoft van de Lakenen van hare prin- fripuïecen bat men be Conboncn en licenten niet fo
cipalen konnen verwerven. So verfoeken lyluyden boog foube fïeïïcn / bat befeïue biocttit ban necinge
dat fijne Excellentie tijdelijk den ftaet van de landen foube manen/ en iic platte ïanben nietentoecben be?
byadvife van den Raed van State neffens hem weien- bobben / ofljace lÉafefïept te teuroclten penningen op
de, en de nature, conditie, en het vermogen van cebeïijften inteccfTe te boen / bocb bit aïïc£ op cappojt.
de landen kennende, fulks gelieve te redrefferen en
Z&c boojf*. 25acbefiu^ ïjceft ook ban tocgen fijn €jchet volk van Oorloge en andere lallen in fulkeordre ceïïentie becfoebt / bat men foube eeucn pectinenten
en getale te reduceren, dat defelfde uytdegeconfen- fïaet maften ban aïïe betinftomen banbenïanbe/ en
teerde lopende contributien (beneffens het fecours
baec tegen fit ïafïcn ban ttti oojïogc/ om 't feïbe ben
dat hare Majefteyt genadelijk belieft heeft den lan- ^mbafTabettc ban fijne B)ajefïêpt (bic boe biec in 't
den te doen) voortaen mach worden betaelt , en te- Ïanbtoa3) mebe tegebcn/ om aïïe caïomnietefcïpu?
gens alle vorder verloop en confufie tijdelijk worde toen / aifo baec beel oo?bïafei*ïS toacen ijk bace M&
voorfien , alfo anderfins niet anders dan de ruyne van jefïept beeï fenben bat fytt ïanb beeï meet becmocljt / en
de landen, tot defreputatie van fijne Excellentie ten bat men niet conbeïp met baec ïjanbeïbe, ïfiec op
hoogften ftaet te bevrefen. Gedaen in den Hage , den toecbe gcrcfoïbcect bat men aïïe bet inkomen Dn ge?
aAugufti 1586.
fetyifte foube fieïïen / febect be pafcificatieban <Öent af/
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met aïïe be ïaften baec bpgeboegt/ en fo ïjet ben^Cm?
<©e fóoning ban ïDcnenmftcn babbe ïn De maenb baffabeuc geïege toacc om in ben ^age te nomen / men
M ban JBep fefter ^mbaffabeut in €ngelanb aen öc $io? foube bem aïïe be boeften ban becpaebtinge en anbet£
openen / op bat bp ban aïïe^ boïftomcïijft onbecciebt
JX" nmgtone gcfonben/ betoeïfteben 12/ ay/ en 29. alt? foube
mogen toefen / om bace Ifêajefïept goet rapuo?t
bientie bp baec Ifëajefïept gebab tytft en baec p?iba?
teüjft i$ geboojt. Het aengebcn ban befen SCmbafFa? te boen.
beuctoap/ bat fijnen honing met ben&paenfen ïlo?
€enigc bagen te bocen fo babbe be(0?abeban3lp? banïï.p*
m
nmg in goebe toientfebap fïonb / en betonï tic bpant? ceftcc gefebjeben aenbcn^Cbbocaet ban ben ïanbeban &&**
ont&iet
li en
tntTcÖcn <Öngeïanb en ^pangien toaé opgc jïaen/ Éoïïanu/ÜF« Sloban ban v^ïbenbacnebeït/bat bp aen» ccftcc
Ije. feïjap
en
bat
baec
tipt
beele
feïjabeïijfee
ïnconberiientien
te
fien£ bjief / bp bem tot Hitcecïjt foube ftomen / aïfo bp
'a ! te
men» ten te bcctoacfjtcn booj benbe bc ftoninftnjhen en bate met bem te eommunicecen babbe ban fauen / ben bienfï
onbecfaten / fo p?efenteecbe be feïbe fijnen honing een ban ben ïanben aengaenbe : ban bc Staten ban ïfoï
tniboeïace te toefen tufleïjen ïjenïnnben benben/ bP ïanb (mogeïijft upt eenig acbtetbenftcn batfe moeïjten
nrfjt<®\*
öp
Deri&iic»
habbc tot bien epnbe ooft eenen^muaftabcutaenben bebben / om bat bu fHitcccïjt genoeg aï toat bp "ajüiic, toan
rtebcfr
honing ban ^pangien gefonben / ben feïben geïtjfte te toegetoifï te brengen) babbenbaecop unt bacninamet èntatien boenbe. <ü*n ïn bien gebaïïe pjefenteeebe me geanttooo?t / bat betmit? fp in compctcntcn ge? Sin
tot iijr*
fijnen ftoning bem gctoiïïig tot ben bjcbeteaffïfJetcn taïe becgabect toacen / ben boomoemben l^eece i^bbo? ïjf ai te
en aïïe m$becfïant tuiTeben benben op te nemen / ban cact baec niet ban baen moebte / aïfo ben bienfï ban
ïjate jitèajefïcpt beeft bem fuïftaffcbept enanttooo?be bace jtffèajefïept/ fijn <i3cceïïentie en ïanben baec aen
gegeben / bat be fafte baec bp boo? bien tijbgebïeben gcoteïijft^ toa^ geïegen / begecenbe bat fijn €ccclïcntic
i$ I en ïjeeft ïjace USajefïept boo? ben &ectetati£ iiit eccufe boo: goet nemen foube : be boomoembe ban
X©aïfmgam benïCgent ban be peeren Staten <0ene? <!£ïbenbacnebeït / b^efenbe bat fijn <£rceïïéntie niet toeï
raeïaengefept/ bat be peeren Staten gen toeï mocb? foube nemen/ bat bP niet quam / beeft feïfé mebe ge?
ten beefeftect ïjoubcn bat bieg aengaenbe in 't mfnfle fcb?eben aen ben ^eecen 23afïiaenban itoofen / IBiï?
nier foube boojgenomen tooien/ ban met bet ïanben ïem 25acbefen en fjacob Baïft / Öaben ban ^tate nef?
felfé epgen geïiefte en boojtoeten. cfèabecbanb beeft fen^ fijn <£cceïïeneie / tfamen en eïïi bpfonbec / bat bP
men becfïaen bat 30nb?ie$ be Hoo / baec ban booj men? fuïft bebeï ban ben <6?abe ban Hpcefïct ontfangen bab?
tie af $ gemaeftt bat in <tfngeïanb toag geaccibeett/ be/ om aengefien^ bnef^ tot Uitcecbt bp bent te ftomen/
fïjn negotie $ getoeefï om ban b?ebe te ïjanbeïen/ fo en bat bp ben feïben b?icbe / be becgabecinge bet ïf eecett
^beïen en gebeputectbe&tebcn ban^oïïanb/ aïbaec
too?gefcpti£.
©en 30 ICngutïi fó i«S Stët. BMem 23acbefiu£/ fraetptoijfe becgabect sijnbe/ babbe gecommuniceect /
ji föaebban &tate in be becgabecinge ban be Staten ban en confent om te cepfen bafoebt / om tic goebe geïiefte
Ïï«. ^oïlanb binnen gefïacnmetb?ieben bancrebentieban ban fijn Crceïï. na te ftomen / maec toa^ bp be §eecm
je * ben <të?abe ban Hpcefïee / en tytft upt ftcaebte ban tic Staten / om cebenen bp be feïfbe gcfcb?eben aën fijn
<ï5cceïïentie afgefïagen / en bat bp becboopte
Spe. feïbe becftïaect/ bat fijne «Êrceïïentie bebonb bat tik boo?f3.
bat
fijn
^rteïïentie
be evcufe foube ten befïen nemen/
JJJ 400000 guïben tot een beït ïegec en anbete ectcaoj*
aïfo
ooft
befeïbe
becgabecinge
bienbe omtcbo^becenbe
fnaeti öinacfé boften ban b'oo^ïoge niet genoeg toacen/ en
«>ta» alfo fijn <£cceïïentie becfïonb bat fiet ïanb niet meec biec bonbect bupfent guïben bp fijn Cceeïlentie ec?
fiiinf mocÖt op^engen/ ïjabbefijn<6rceïïentie ben$enfïo? tcao^binaci^ becfoebt / baec in bp ooft boopte aïbaec
wm *nati? ban ©o&iecbt becfoebt/ bat ï)P »« €ngeïanb goebe bienfï te boen/ geïijft ooft in be fafte benbienfï
fouberepfen/ om ïjaceifêajefïept teberfoeften bat fp ban fijn <£rceu\ en bc ïanben aengaenbe: bab en be?
be ïanben met eenige penningen fonbe toiïïen affifïecen/ geecbe baecom aen be boojfs. ï^cecen föaben ban iètate
op cebeïrjïten interefï/ en bat men ïjaec nocï) eenige bk goebe banb baec aen te bouben / bat fijne eccufen
fleben toebecom baecboo? inöanben of tot berfeïiett- aï^ toetteïjjft moebt toecben opgenomen / en bat in ge?
ïjeptfleflen foube / of bat eenige ^teben nTtpaiticu- ïijftc befcb$oinge bem ten minffen pecticuïia-ïijft moeïjt
abbectentie gebaen / in toat faften fijne €reelï.
(i j r) Kier ïjen baec boo? becbinben fonben : of bat men öace toecben
H&ajefïept foube becfoeïten bat fp ïjet oo?ïogc getjeeï en mijn ïf eecen ban ben ifiabe / fijnen bienfï beeftonben
tot baten ïaiïe foube toiïïen nemen / mit^ bat aïïe 't ge? te gebjupften/ om be^tebetec fijne €cceïï. bebeïen te
ne garel^ajefïept ban ben bpanb foube mogen con? mogen naftomen / (|c, ^0 becftïaecbc be boo^fs. Sac*
oueflecen/ (jaec epgen foube toefen / en bat be ïanben befiu^nu/ en becfoebte aï^nocb bat benboojfs.^eete
fouben bïijben opbrengen be aooooo guïben tec ban (©ïbenbacnebeït tot Hitcecbt foube mogen ftomen/
maenb / en bat men bacelBajefïept in ïjanben foube booj btjf of fe£ bagen / om neffcn£ fijn <^cceïï. met be
fieïïen &et innoraen ban be Conböpen en Uitenten / ^mbaffabeuc te befoignccen/ toeïftbecfoeftbe^eecen
en baec beneffew£ be confifcatien. #e Staten ban Staten boomoemt op boïïecefoïutieaffloegen/ aïfo fp
^oïïanb bebben bechïaect baec op niet te nonnen tefofc bem niet ftofïen upt be becgabecing miffen.
becen / boo? bien be Staten oBenecaeï nocb niet toacen
55aec na$be$enfïonac#banHmfreebam aenge?
becgabect/ en fp ook fonbec bace principalen baa'op ftomen/ en beeft be becgabecing aengebient/ bat tot
niet nonben cefoïberen / boeïj toect toeï communicattjf Hlmflecbam geftomen toacen ttoee gecommittcetöe
upt

de Boek.
Het eenentwintig
be ^taD berenDen

en omcingdbai/ at bp $ tafTontij8.
a
aïba
750
met bet gebeeïe ïeger geboïgt op ben negenbai^ep*
n uut oen tfaeb ba &rab Campcn / betoriïte
»eba
<
abbe
fcn
pïaet
fe
temba / bP beeft taflont De begrabinge ïaten boen /
88 ' SffitSm/ Datfe ban Diba
a
bfe
#arm
ban
%$na
en bet gefetjut baa boo? boen pïanten / en ben ba*
»En fS" tent e Iiaöin gcuregm / Dat de
ben of bierDcn begon bp 't felbetebefcbietcn met tbien
«nrie/ &tab befcotoat foubc ïjebbcn / tóe ban Campen D eafïe metaïen fïuehen / en bebbenDe een tamdijne b?cffe
bat P«' fonoe Wm / Die lm fanDe Beïeggen / berfocbten Daerom gefeboten/ fo rcfoïbeaDen bP te fïojmen: De^inee
lecöamöaer fotiöenafrifïecennietïjon^
ewllmj
^acma 't fdbc bernemenDe / fcb?eef aen ben
SfiB. tótóet
aercn;
oect ïafrcn
roggen en 4000 pont Uri iptö / SKffiJ! ban
OBoubanenr of CommanDeurbaer binnen leggenbe/
ban &mffetiKrii begeert ïjaööcn fn fouDen On De peeren bat bP bemb^omdiftfonbe blagen/ bpfonbebem fea
SR?
baefi nomen ontfetten / baertoebn fïcb ook eenigfïn^
au>
ofte
een
t
üan
jDc
anttooo
taflont
ooit
begon
te pjepacaen / maer aïfo bet ontfet niet foo baeff
cn
banxm» f n bcoeerD
moenonbe
gereet toaDcn / en batbe<0?abe ban H&ttfist
(le£am/ Det / fo Dat menfe Daer niet fcïjoone tooo?Den ïjaDDe
n*
Kan ten opbonDcu/ onöcr toef fcggmge rban DatmenfeDtóa - bem feec baefïe / tod bcrmoebaibe bat parma 3tjiï naer^
noot»
I)eb
ftigbepbfonDeDocn/ ofom^erliteberoberen / of om
Doen
touDe
Deren üaeoo anttoooJbc ban Den Staten
D?uft
ban ^oe^burgtcuoniai ontfetten/ fo beeft bpaflegerea*
booten. ben ♦ fóec op toert tetfïont ncrcfoïbcrct Dat Die
SSmffewam en Die ban bet jöoojDerauattier / emS De fcljap tot Den ftoLjm boen prepareren/ ai boe tod Dm
m'tc fouDen toafoigcn/ en Dat men srjn €jcceïlentic ip f!ojm feer pcrieuïeu? toa^ / Doou: De toijDc en Diepe grag^
De beraDbatcrcn /' Dat Dl? be^tat>bo|öecfouöe bafo^ tcii/ fo 3ijnDiCban binnen fienDe bebefio^mer^ gereet
om te beginnen / bebjeeftgetocefl/ en bebbenDe fïab
.
.
grn/ geïn'agcDacn toert.
45?a*
De
beeft
/
tocrDen
dt
gcbanD
falten
Dcfe
tonïe
©e
gepu2efenteert olier te geben / op feïtae conbitim groten
be ban l^oïjenïo / metten «Öïngdfen BdMnaafdjaïft ïir t'barmboojDrelcfirccïienDe:
maa befdbe afgefïa*
Den fiiDDec OSuiUiamf cïïaui / een todjt geDaen Dooi gen 3ijnDe / b^öben ben obergegeben
Den ia of 1$
23:auanD bebbenDe fyitt en Dacr eenige acnflagcn op ^eptcmba / ai 51311 Daer nptgetogen fonDa getoeer/ ©c
ccnirje fïahten Die ben niet gduuten / fp plonöctDcn baer dapitepnen gebangen bïnbeiÏDe: be oB^abe ban 6wgi
en bcroofDen De platte ïanben öaer fu uonDeu / en
madücn groot ontfadj: onDer anbecc beeft Dc43?abc ïlpcefïer beeft terflontojb^e gefïdt om bc b2effc te re= gj '
ban &opnio een SSufïiaDe gcmacUt boo? De .^taD param/ en beeft Daer binnen boen tranen 3>ir3Jo* £{,]ban25orongtjS / Die bp bet <6onbernementaibaa ge* «(!«
üan 23?eDa / en Doo? miDDeï ban Dien beeft bP De com°*«b
geben beeft.
o
t
e
punteren
pagnie"
ban
Camiïï
De
Jfêont
ontDeïi
en
en
eenen
en
gekreg
gcflagcn / di beeft aïDacr gebang
^a bat nu aïDaer foDanige ojD?e gefïeït toa^ ( afé ben sew"
<£.&&> töigcïfen Capitcpn genaemt lDeït5 / De todne met <6jabc ban 3lpcefïa oo^baer Docbtc/ i^ bn boo:t£ge* .
ruin/ naa iytt quartiaban^utpbm/ bé booft-fïab
g£n
5ijn Compagnie ccrtn'D£ gelegen baDDe binnen 3Cdfï / ban'tfeïbe^?aeffcbap/ enbeefxbefdbcbcn 18 £ep*
ecije obecge
5i)'ne
oe feïoc
até toa£
man D(e ben
/ ens>taD
ïjaDDeD002
feDert
bp berrab
ijm bpanb
aïtijD ge^
ge temba bdegert/en ingenomen beubenbe't bnu^ te j|aft* neem
«nscV*
fo beeft bp bangeïijnenoou ingmommbe tuip* befiu
■JJJ DienD / bcfc ïjeeft bp aen Den afoabcban 3lpccfïcr gcfon> fojt/
fen
ban
Morbergen en cfèïeu-beea : be $zmtt ban $ar;
tSSt Mul tm cP,10e bpt onfijne baraDerijc anDere ten er*
&awe / cmpïe foubc gefïcaf toerDen / Dan De fcïbe beeft bp Den
ma berfïaeuSscDütDe^abebanEpccfïanaEutpbcn feu'o.
en tod toctenbe bat bc fcïbe £>tab niet ÏJ*i
Jfm
boo jnoemDen (ëjabe ban ïïpccfïee fuïït aebit bekomen / toa^gitrocaen/
feec tod boojfien toa^ ban bictuaïie/ en ter contrarie &etflé
D öeeft
inïjni
ïeenmb
eASc11 Ijeeft
bat'ftpDemoo
bem nbaec
nietaï
gefïdt
maar Dat be £>tab ban 2i5rrli feer tod toa£ booifïen / 1\\ toifi enui
ijne
nDer3
naero
nie / onDer*
baiiüo»
compag
öenfo fouDen / 't toeln De <6jabe ban ^oïjcnto ; en anDece ne* niet toat bp nefï Docu fouDe / bp ïict fïcb bunhen Dat bet J}"J{
Stnrn DedanDfe peeren enCapitepnen feecb?eemt gebonben tegen 31)11 bccaregai reputatie fouDe fïrijben/ bat bP gat]
atn %v> ïjebben / ten regarDe Dat Dp Den j^eere ban ï^emett / Ut ban De bdegeringe foubc opujeeucn / ban toebaom zuu
tem
aïïcm boo? onecbarentïjeib en jonMjcpD De M& ban obaïtggenbc De importantie ban be fïab ^utpbm / sü«i
nam boo? bem 51)11 upter?ïenacrfïigbepbte boen/ om
eba*tDenïjabbe
lf*n' ben
obergeïaen
fonbecDoen
eentgc
üetTaDe
n . * be fïab ^utpbm te faïbecen / en befdbe boo? eerfï fïen
cije /<6?abc
fo ffrcngdnU
ïybe öaDDe
ffcaffe
%n ^ngnfïo beeft De OB^abc ban Hpcefïci: eeit btt\ te bictuaïiaen / baer toe bp feaete pjepacatim bin=
ÏU'ij'jéboïii bpDenanDcren gernliten becgaDect/ om? nen <ïB2oï en anDere pïaetfen Dcöc maUen / baer ban
trent ^mcroiigen/ in ben ge|ïi«jt ban ^utrccljt met |)n am 3Joïjan 23aptifta ^Tari^ / Huptmant ban ©er*
bcie toagen£ en aïDedep amunitie / en bede pionier^ / in Dugo / (Die binnen Eutpöen commanDcerDe en Daa
meeninge oin De ^ince ban parma te Dom bertrecRni binnen ïacb met omtrmtDunfentman/ fo in De foLj*
ban tf ijnbedi bat ï)p beïegat fjaDDc/ljp font 3fjn Hbant- ten Daer omtrent aï| in bc ^tab) 5ijne meeninge ont<
gaube onDcc Den ^berfïen ^oöan &om$ na Den ftnn / boot : baaentufTojcn DeDe be <é?abe ban Hpccfïa/
en maeuten ïjen ïeger te ^ebenta / en lyi? i$ Dviec na fdfë Uc met een DceïboIft£ berfierUt toa^V bat onber ben J|ees (Mi
geboïcï)t na ^ernljem / toecgefrifejjapt met ^on €m& re ban tönbobcn / en Capitepn <JTofmo be $cfcaringi$
mudi^ince ban f ojtugaeï/ ben ltencbo?fï ®XW$l
(Ut catilt^ tafeïboubec
3tepben toa£
getoeefï)/ ',
©?inee JBaurit^ ban j^aiTau / <6jabcnpï)«ip^ ban opgenomen
toarai / ombinnen
in ©ïacnDccen
te treeften
Ifoïjcnïo/ a®iRjdm HoDebjijh ban i^alTau aiDe Mü^ een 2$2uggc manen ban febupten ober be cibiae ban
ban &aftau 3rjnen bjoebec / noeïj be <6|viben ban De Iffeï / omtrent tm baïf mijïe ban ^utpben / en
&q\\t\$ 1 <0bcrfïenn / en ben<6?abeban^iTa<ïBene^ tatogïe mm bier meDc Doenbe toa^ / berfïont t-pceflec
taeï ban ïjet €ngdfe ^eerbeboïï» / be 25acnba-ï)eaen Datta groote ttoiftbinnm Da ^taD ^ebenter anbec^
ban lü)inugbn / $o?t / en ^>ic Miam f dïam IBaa^ baïf mijïe Daer ban Dacr» geïegen toa£ / toaerom bP oen
fcaaïU <6enecad ban ïjet €ngeïfe ïegec / &ic#pip£ lleurbozfl i€ruri^ boo? benen baer binnen gefonben
J>iDnep en mea anDere ïfeeten banquaïitept en aen* bee|it/m i$ fdbc in perfoon met omtrent 400 foïbatm te
pen / tfamen fïech tuffdjen feben en acïjt bunfent boet en tajtc Cornet paerben mrt pjactijRe baa bin^
boetbolK / en 14.00 paerben fo ïancia^ aï^ anbece / ban nmgdiomen/ en beeft aïfo be feïbefïab berfeftat en
baftaenDeDatDe^incebanfacma ongeïnftbed fïcc< bedofï ban bet perijïteï baer in De £>tab toa^ / ban toe*
toe en tod befdjanft ïadj / en tod bp be 40 fïntften ge, gen be cojrcfponDcntie Diebantoegm ben^inee ban
Kgutö bn tjem {jabbe / en omtrent 1 1000 boetboïïiö/ en farma baagebouDen toerbe/ baer na beeft Itpcefïa
?.g°.P«ton/ beeft bpficö fdbente ftoaft ïtennenbe bet ïegec bat nocb gebed opm ïacb / boen bafefte*
ren en befebanfen tegen ben inbaï Ut bt |0?ince ban
farma (betoeïue ban 23erït opgeb?ofeeu toa^) öab*
.. aïjo te ïocnen / ban be bdegeringe be mogen Dom : be ^ince ban #arma b?oeg grote fo^
legert
L * n0^aïb
^ï flage
S? neage
ci» ^ ^ïten getogen baa Sn ge boo? ^utpben om bat te pjobianberm / toant bP na^
m
ïjabbe
na ^oeéburdj/ boo? hai?n fïont bat baer feec tocpnig bictuaïie in toa£ / toaaomme
gefonbni Ijebbmbe De <ö?aben ban mkh?
S
bp ingenomm bebbenbe Ijet Cïeef^ ^tebeften 25ucift
met bet Cafïeeï / beeft Daa een bjugge ban febepm ge*
paecben / en adjt bonbat te boet / bie up
nacbte maeïtt m ben ^lijn gepafteat ober b'anba 3ijbe : baa
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ïjp ooft fcïjanfcn gemaeht ïjcefit tot befcïjcrmiugc ban be befin^ met bjieben ban ccebentie font aen be Staten
Se
6?tt90e en berfehernige ban be paflagic/ cnïjeeftboo? generaeï/ en be Staten ban #oïïanb / om geïb tot
liin eerfï eenige birtmlie in ba ^tabgcfdjiht/ bacïjnfct onberïjoubinge ban ben ïeger/ om be foïöaten moeb
to
jc«rna bolhomentïijh nonnen bictuaïieren / maer ïjoe toep; te geben en te conrageren/ en ben arbept eneïïenbe
f
nicïjïjettoajé fo ïjeeft ïjet Die ban binnen grote coura^ in be toeïhe fp ïjen uonben te ïicïjta' te boenbaïïen / a$
ntfe gie gegeben/ en goebe ïjoop om ontfet tefuïïentoo^
ooh om goebe o?bje te ïjouben / en te feïjoutoen be
to ua* Den.
grote hofïcn ban 't uptïebecen ber bib?e^ / alfo baer
m*
7*r
n«
3£en ia ^cptemb^té ïjeeft be $?ince ban $arma aen toa,ö ïjangcnbc be beïjoubinge ban ben ïeger / en bp
Z' toebecom be£mojgcn£ ïjeeï bioeg in ben boriUeren een confequentie ban be ïanben.
ai.
beeïtoagenégeïabm met pjobianbc/ hoorn en ïjabec/
©e Staten generaeï dabben ooh aenöe<6?abeban
geconbopeert met fe£ of feben Conicttcn paerben/ tmee Hpcefïer gefeïj^eben bat ÏJP be bimtfe iluptecenbiebp
Dupfcnt ffèu£hettiec£ en etïijhe fpie£bjager£ naBut? be <6^abe ban JUSeur^ aengenomen fouben too?bcn/
phen gefonben / onber 't beïept ban ben JBatquieg baer toe bp be Staten ban ïfolïanb aï ^oooognïben
Deï<6uafïo/ m homenbe up ïjet bo:p flDatn^beït ge? toaren becfeïjoten / foube boen boojt nomen J bie be
naemt / omtrent een ïjaf f mrjïe ban ^utpïjcn beben fp <©?abebanjtoré Öabbe beïooft batin^ugufïofou^
be
toagen^ en harren met be pjobianbe binnen bei: ben in 't ïanb toefen / be 43?abe ban Epcefïer anttooo^
ut*
&tabrijDen/ boeïjbit ftonbe fo fulïehrn^nietgefcïjie; be baer op bat ïjp ben <ü)betfïcn Jffeïfïepn na ben <&$ot
tctge*
benofmenïjooibe in 't vöngclfe ïcgcrïjetgchraentoeï ban J!fëeur£ gefonben ïjabbe om bebóoifcïjiebenöup*
ban
be toagené en harren / betbaïben uptgefonben teren / maer bat ïjp aï^ noeïj baer ban geen tijbinge '
atïrtt
Hitten ïjefabenbe omtrent 30 paecben / fijn ban be feïbe onfc noeïjte anttooo?be ïjabbe ontfangen / boeïj be <0?abe
face bcht : maer aïfo ïjet feer bonher cnmifïigtocbcctoaS/
ban Meutg ïjabbe aen be <*3jabe ban Epcefïer gefcïjje*
2)1
honbemen
niet
boeten
ïjoe
fïerh
be
fcïbe
maren
:
met
ben
upt 23mn£toijh ben 20 %nqnfti/ ban toa^beii
praa
feïbenb^ief
booj be onbepïigïjept ber toegen noeïjniet
te min be 45eneraeï £föojit5 / be d^abe ban €f|ér /
JEflïucïjbp/ &ibnep/ &tanïep/föuiTeïenanbecefïjn obergeïïomen / ban quam eerfï nocïjïangeïjiec na/ en
met b$k bonbert paerben en ttoee bupfent MugUct* betosjïe men upt ben feïben tykf eenigfïnt^ hanber«=
tier£ en etïijhe fpiefen baer na getcochen/ en bonben fïaenb'oojfahe toaerom be boo?fcïjjeben buptferupte^
Die eer fp ïjet meenben/ betoijïe Ijet (eet mifïigtoeber ren / boethneeïjten / en pionier^ / baer men fo beeï
toa£ / be M\J$totticc$ ban ben J^arquic£ feïjoten moepten en hoften om gebaen ïjabbe/ eu baer mebe men
feer furieufeïih nut be pïaetfe/ bie ïjen feer bojbeeïih beïe meenbe upt te reeïjten/ om beu ^?ince ban ^ar^
toa£ op bc ^ngeïfe / bie baer om met toehen upt tjare ma upt ben bêïbe te boen bertcechen/ niet fijngeho*
pïaetfe / en geïijh be €ngeïfe niet toifïen boe fïerh men/ foïjebih goet gebonben ben feïben bnef ïjierbp
te boegen.
gare bpanben toaren : fo toifïen ooit b'anbere niét
ïjoe fïerh b'€ngeïfc toaren : be IBatquic^ font eerfï
tegen b'Cngdfc bc Comette paecben ban <Capitepn \A Yn Hèere , wefendè op den geretten dach in defe Jteifflte
<6co?ge Creffiee 2Wbario;j£ / be toeïhe terfïont ban tiTt1 Sradgearrivecrt, hadde ik wel gehoopt de Com- ^."ïg11
be «Êngcïfe foo bappec aengetafï toerDe batta* etïijhe miffarifen daer te vinden : maer gefruftreertfijnde, Dan
Doob bïeben / Creffter toérbe gebangen / b'anbere hebbe niet willen laten uwe Excellentie te adverteren,, JEeuitf
toerbeninbe bïutfjt gefïagcn/ baer na quambe^a*
ik gevonden hebbe, fo de Ruy teren als het voet- ^"u?1
be ïf annibaï <6onfaga met fijn Comette / be toeïhe dat
volken het getal van de pioniers, gelijk mijne com- batiftg/
mebe in be bïucïjt gefïagen toerbe en ïjp feïbe bobeïih miflieen belofte, al gereet zijnde , dewelkeonmo- ceftee
getoont / be ^pacnfe toeehen te ruggê na be 4>tab gelijk fijn uyt Duyflant te brengen , iondcr de ielve *Wf .
toe/ en be€ngeïfc togen ooh af/ banbeCngeïfebïe* temonfteren, fohaeft men haer gebieden fal fich by ^^,
ben
baer omtrent beetig boobeneenigegeqnetfï/ on^ een te vinden, gelijk ik hier te voren te kennen heb't
bcr be toeïhe ooh be ïfceee #ïjiïfp£ j&ibnep feer ge^
be gegeven, fo mondelinge als door brieven, princiquctfïtoaë in fijn bpc / be toeïhe naSHernïjëmgete palik te Amersfoort (na dat de ad verrentien van mijn
|&*
LuytenantColonel) uwe Excellentie hebbe vertoont»
ft nep ben toerbe om te cureren/ boeïj ïjp i£ ben ifbacfj baer
en
dat om vele redenen , (o om niet te offenferen >
na
oberïebcn
/
baer
be
$?abe
ban
%pcefïer
uptermaten
Etti ge»
de
Vorften
of ftenden desRijks, pafferende door haer
feerombcb?ocftto,tó/ toant ïjet toa£fijnfufïcc£fone/
na&p
een feer beïeeft / geïéert en toeï opgeboet ï^eerc / bie on^ land met volk fonder ordre en difcipline, gelijk ook
ba
bec ben <öngeïfen %bei feer bemint en geacïjt toa^ / öp ter oorfake dat den vyand over al de paflagien verfekert
ftir.
toa^ <©oubetneur ban ©ïiffingen en 23ergen op ben heeft , en foekt ons met alle pra&ijken te verhinderen
^oom / ïjp toag omtrent 30 ^Jaren oub / fijn bobe en is 't mogelik gehelijk te verdelgen, gelijk hyten
ïicïjacmgebaïfcmtjijnbe bebe be <0?abeban1tpcefïer/ fel ven ey nde de Riviere de Wefer airede heeft laten befpieden , en eenen wech gevonden om Ruyteren daer
aï?"
W
Ö
w
na
fijn
ïeger
opb?ah
mebe
naer
^itrecïjt
boe<
ren / en font jjet boo?t^ na €ngeïanb/ aïtoaer ïjet over te brengen : bidde derhalven feerootmoedelijk
baer naer met gcotec eeren begraben toerbe/ fonoeïj ingevalle dat uwe Excellentie noch geen CommifTaberöaeïtfaï toerben. ©an be fpaenfejijbe/ Webenber rifTen met geld gefonden heeft na hier toe , dat de felvebelieveom onnodige koften te fparen, en te verober be ïjonbert boob beïjaïben beïe gequetfïe.
5^en 2 9 ^eptemb^i^ jijn be ^paenfe toebecom met
hoeden groter verlies en alteratie of on wille des Krijgs- (F °M i ')
omtrent 300 paerben en eenige toageng en harren volks niet langer te vertoeven of op te houden : maer
binnen Eutpïjen genomen / ben ïefïen ^eptemb^i^ to* de felve in haefte af te fchicken en depefcheren , op
ut» gen be feïbe rupter^ toebecom upt be fïab / en quamen dat het nacht-geld beginnende fijnen loop te nemen
u
5en bertonen een goeben ïjoop boet boïh^ / biefe hïoeh- den veertienften defer maend, gelijk ik bedwongen
moebeïihbectoacïjten/ maer fo fp na bpïjetboetboïh geweeft ben hen te beloven , ter oorfake dat de fault»
591 cc *
niet is by den Krijgs-volke : maer by decommiflaB< otoi> quamen/ fetjotenbe feïbe op ïjen ïo^/ en fïjnberup«;en teren baer op ïjaefïeïih te rugge getoehen / be<tëngeï* riffen , en het geld , volgens de commiflie en tradiafe meenbe bat fuïh^ gefcljicbe om ïjem upt te ïochen/ te , en beloopt niet te hoge , want de Rit meeonbec Ijare ïagen / toaerom fp be feïbe niet berboïcïjben/ fters verklaren rond uyt dat het haer onmogelik is,
tot ïjen grote geluh/ toant fo fp baer na upt eenige fonder dat, te doen marcheren en op te doen treeg?bangcn£ berfïonben / toa^ bê meefïe macïjt bau ken.
parmaeé leger boo! be &tab genomen en ïjieïben ïjen
En het gene ik uwe Excellentie hier te voren hebberbojgen : be^erïanber^ bjacïjten + gebangenenbe
be gefchreven van noch een Regiment voetknechten
toeïhe fepben bat be $jince ban Sarina feïfë in perfoon te doen lichten in Duytfland , bevinde ik noch dat
binnen ^utpïjen toaé getoeefï met 10 perfonen / fijn* het fonder de felve onmogelik fijn fal om verfekerbe aïbaer geïtomen met 1 o Cometten paerben / en bat lijk te pafferen. Want al wilde uwe Excellentie fijbe refïe ban fijn boïh omtrent IBLocljum toag. ^e <©^anen leger voor ons henen fenden , fo fouden ly om*
beban Hpcefïer en tëabe ban ifetate öieïben ïjen befe niet konnen helpen a eer yty de Riviere van de Wefer >
tïjbbinuen <E»cbenteu / ban toacr Dp öenüeecf 23ac
- Wf
Tt6
III. Deel.
gepafleertfcijn.
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en na bat hn fijne begrabinge habbe boen maften
deHohen-Regenberch, het welke den Biffchopvan en 5ijn gefchntgeïtlant/ fo heeft ï)P ben 16 #ctob. be
ft heeft in recom- ftlenne fcïjanfe boenbefeïjieten en na noen boen befïo^ gj
LuykdenPnnce van Parma debeloo
van een jaer, den men/ in toeïftefchanfe tuaren omtrent 300 mannen/ (e bi
tijd
penfe hem te onderhouden,
ren
welken zijn broeder den Hertoch Willem van Beye
heeft be feïbe fïo^menber-ïjanb in gèftregen/ in't zwi^
ven heeft de Stad Lants- en
in onderpant of hypoteek gege
innemen
en beflojmenban btfe ^chanfetnerbe be <0?a< SJ
L>en
berch, voor de betalinge van het voorn- regiment.
bebanï|ohenïofeecgeguetfïin3ijn
aengeficljt/ fuïft£ ttl
ercn
Marquisjacob van Baden, die te GeertruydenbParm
a bat ï)p na ^ebenter geboett toert / om hem aïbaet öam
gevangen geweeft is, licht voor den Prins van
te boen genefen / bao? Mt, 5Hbu?iaen ban ben spiegele / gj[
duyfent Ruyters , en is airede in fijn perfoon met eeniban alfo be feïbe fDt. feiaen gefonben hjerbe na 2iern ^A
ge ruyters by hem. Den Capiteyn van Keyfersweert bem / almaet be l|eere ^hütp^ 5»iönep fecr ftranft ®?ai
genaemt Blanken-meyer , heeft opgenomen vier com- lacbban be quetfnre/ bemelftebnbenxx -èeptenib^? Jjj
de geamveert op de Kerkpagnien voetvolk, en is airee
gèftregen
te Bekelink-huyfcn, gelijk ook by h«m is den derden booï^ebenter
firre ban ben feïben
#eere habbe/
<6?abe fofoberergerbebe
fcer / batter ïjetquet
bier '^
m è
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huysmanofbocr van het Hartochdomvan Weftphalen en Engeren , en 200 pioniers, gelijk ook den Ritmeefter Boukholt met 300 paerden, vorder, de Edelen
van 't voorn, land fijn bereyt ons de paffagie te beletten, waerom ik my nietgenoech kan verwonderen, of
de oorfaek bedenken , waerom fommige fwarigheyt
maken in 't opnemen van 't voorn. Regiment, net
welketerojrfake, dat men niet heeft doen geven het
geldvandelichtinge, ik vaerdich heb om de Ruyters
in haeft te doen marcheeren , aengefien men noch ,
om des vyands geweld te wederftaen, meervolksfal
moeten opnemen , ten iy dat men het geloof en credit
van 't Land wil verheien, bidde derhalven vordersu
Exceli.dat het hem believe , ingeval het noch niet gedaen is , niet alleen , om redenenvhierboven en hier
bevorens verhaelt , te ondertekenen en te doen befegelen de acte van de commiffie van 't voorn, regiment,
maer ook om defe oorfaken het geld voor de ruyters en
pioniers nodig teordonneren Aengefien wy nu ter tijd
luiken credit hebben in dit land , en in andere plaetien
van Duytfland , dat men in weynich tijdsfo veel regimenten fou konnen lichten , als men lelfs wilde.
En gelijk hier aen hangt fo wel de reputatie van u
Excelentie , als de behoudenis van 't land , fo twijffel ik
niet , of u Excellentie fal mijn Remonftrantie ter herten nemen, en ordre ftellen dat alles wel en in aller
haefte ge-effectueert fal werden, endat voor mijn perfoon, in regart van de grote koften die ik gedaen hebbe,
ik niet vergeten werde. Ik foude te mijner eerfter aenkomfte u fc.xcell. alles hebben laten weten , ten waer
dat wy alle de komfte van de voornoemde Commiffariflen feven dagen naden gefetten dach verwacht hadden, volgenshet verdrach, en prefenterende mijnen
perfoon tot dienft van u Excell. en het Vaderland, fal
defen eyndigen, biddende God, &c. Mijn Heere, van
Brunfwijk den 20 Augufti 1 586. ondertekent. Adolf
Graefzu Niewwenaer. Het opfehrift was, aen fijn Excellentie.

en ftaiifter m qnam / en baer toe fïoeg nocï) be ftoojtfe / jjwj
bjeberombpbem
tijaeromhp
boot/
maer 3nnenCbirurgijn/
aleer be felbe nocï) geen
bier uren bp ont^
ben ™m
03?abe fcoa£ getoeefï / ïjeeft be <è?abe ban Hpcefler Jem
toeberom terfïont na ^ernïjem ontboben / toaer boo? be
(6|abebanl|oï)enïo/ foïtranft ïjptoa^/ ïjemmeteen
rofbaer mebenaHIernbem bebe boeren/ eenige bagen
baer na $ üt ïfeere &iDnep binnen ^Cernhem bm 16
s!Mob?$ oberïeoen / tot groote bebjoefhiflë ban ben
<6?abe ban Hpcefïet / fo berïjaeït i^.
3£en naboïgenben nacïjt na bat be boo?fcï)?eben
fchanfe aïfofiojmenberhanb ingenomen toa^ / en bat
bie ban be groote fchanfe bcmerfttcn bat be <JB?abe ^an
Stpeefïet Ijcnïupben / foo boo? be fchanfe bic hp int ©e
Boopm babbe ïeggen/ aï^ bbo? be fcïjanfe op'tvöp- »
ïanb in'tEnpben ïeggenbe/ be bacrt na be £>tab ge ^{Ji
heeï ftonbe benemen/ foïjebbenfpbe feïbe geheel bec- «ut>
aten en 3ijn na be ^tab in bonneten gebïucbt / ïa- jj«
renöe haec gefebut ftaeu. <®t$ mo?gen£ben 17 <Bcto^ JJ,
tyi$
heeft Hpccftec
't feloe
bie boen
innemen
&pa|
en nccfierften
/ toaer
boo:berfïaenbe
ïjet quartiec
ban De
PcliefcM
en ï)« fticht ban Hptrecht faeb^ijt toerbe ban alïr JJ^
b^antfebattinge bie ben bpanbaïbacr getroeften babbe/ %*, '
bier ober heeft men totiïptrccht ben 20 €>rtobcr fa- «w«!
bonb^ ban fes urentot7urentocbictoricgeïunt en bc Jy
^tab^-trompetter^ ïjebbenop be pïaetfe met b^r^ w?
fïrümentengefpeeït.
5^en 16 «©ctob?i^ j $M. tè ^eere Otto ban €g*
mont / bibber ^eere ban föenenburg befer toerelb ober*
ïeöen / be oubfïe ber ï5ibbcrfcï)appe en Cbeïen ban ï|ofc
ïanb / bic ben l^incc ban ^uangicn teer toegebaen toa^
getoeefï / en be fafte ban be gerefojmeecbe feer gebje^
ben en gebojbert babbe ban 't begin ber ©ojïogeaf/
en toa? be iefle üiöüf r ban 't niböcrfrïjap ban £^oï;
ïanb
toa^. bit öooj ben ^qifec Careï bt 5 bibber gefïagcn

® en 1 2 <®ctob?i£ beeft be $?inre ban $atma meet
öan Ö°"ö^t toageng met bictuaïie binnen ^utpben geb?ac^t / en be &tab boïftomentïijftsebictuaïieert / 3ijnDe albacr in perfoon genomen met be meefïe macht ban
^nen leger / fbbatbe<£?abe ban Hpceflet ^t feïbe niet
ftonöe beletten / 't toeïft bp bem te toege gebjacjjt jijnbe/
i$ bbbe£anbercnbaeg£ toeberom te rugge getogen na
23?rjKcïo en uoo,?t£ ua25urift/ baer hp ober jijn ge*
maeutcbjuggc ober ben ïïnnpaffeerbe.
W$ nu öcaSjabe banlipcefïerberfïont bat be fïab
ban Sutpïjen boïuomcïöft gefpnfl toag/ en bat hem
met raebfaem Dod)te Dat hp ïjet beleg baer boo? con^
timtcren fouDe / bnfonbec berfïaenbe Dat be ^upt.
fe flirnteren en Knechten/ bie men fo lange bectoacht
habbe / met ouamen / bat ook bageïiftg boo?'t ber*
loop uan toceï€ngeïfcïjc en anbece foïbaten / bit Doqj
oebicu en armoeöe / fonöce pafpooit bertiepen / &
nrn ïeger teer geftoaftt toerbe / fo heeft ïju goct xni
bonben booj 3ijnbecueft beScïjanfen tegm^utpöen

3ïï£nu 3^»cefla' boebt bat bp in bit quartiecen / ber^
mit£ ben tointer en bet cegenagtigtoeber/ niet meer
ftonbe uptrigten / geen hope faebbenbe om Eutjpöen
tegetoinften/beeftöpbe^tebenban^ebenter/ <2^oe^ m
burg/ Hocbum/ ^euteftumen be ingenomen fcfyaxv
fenmetfïerftguarnifoenbefet/ afë namcntïijft binnen
5^ebentec ïepbe ïjp 1 200 «j^ngeïfe en Safe en 200 paer* *w
ben / baer ober ÖP J©tïïem ^tanïep / een §erïan^ Jjjjj
ber tot ^oubaneur f!eïbe / in ^ot^burg ïepbe bP neut
800 tooetftnechten en %óo peerben / baer ober hp tot aan
<6onberncur fïeïbe be boojgenoembc M>k Soban 25o* JJJjf
cougeg / befen habbe ooft bebeï om het Cafieeï ban m^
23^onftbo?fï te betoveren / be ingenomen fdjanfe beïafJe mtlt
bp teberfïerftenenïepbe baerin8oo€ngdfe met 100 %0ü
Öupteren om be ©cïutoe te beb?tjben / en fïeïbe baer tet toert j
^ouberneuröoeïanb ^ojft / beanbere ^teben beeft JJJJJ
hn ooft met gacnifoenen befet/ fo battet febeen bat ^ut* BegeJK
pbenbaec bao? fo omringt en befïotenïari) / bat Öet j«»
epnteïp fêïfé boo? ïjonger^ noob foube gebtoongen ggj'
3ijn ficb ober te gebm am be Staten bes kwtcmig* mm
bt tor.
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öe^toedantat/ maer bentijö fjeeft geïccct / bat boe
teeï baec tieeïe annoebe binnen geïeben toecbe / booj
gc&jeu en be gcoate biecte ban bibjeg / bjanb en anbecfintë/ be önpfen taeïöe ïjeïfte ban bec Staö afgcb^
ften en gecuiheect/ eebo|gecen tegen aïïe goebe juffis
tit I politie en ïlcijg^biapïine feer onmenfcïjeïp ge^
tirannifeect cnbeconiftt / fo oatfe meefienbecï / immeré
Die feonöcn / bettrocacn en tyrïiepen / be feïbe &tab
rtocïtfané aan be &paenfcï)e 5tjbe gebïcuen té tot in oen
jare 15-91. batfe boo?ïjct feïoeftbeïent ban benpïince
jfttaucifê ban ^affau bp appoinctemeut ingenomen
i$ I fo tot 5ijnec tijb en pUetfc fal becbacït teerden.
£>c Staten ban ben lanbe geboende geen ijcuoc
gen uan bat be <0:abe ban Êuccftet JMem .^tanïn
tot 3£euentec / en tëoeïand fjoiït in oe Scïjanfe oooj
Sutpöen tot <tëoubecneucg of Contmanbeuc^ gcfïeït
Öabbe/ ïjebbenljemboenaenbicuen/ batbeuoojfeïne*
toen peifonen bp be bpanben gebient / en butonbet
bat ïtoelanb 3fdilt eecff be Staten en baec na bp den
touand gebient ïjabbe / en bat ouctfuüt.3 be Staten
ftaerïupbec gettouteigöepd fufpect tead / infonbciv
jepb boaj bien fp aï obeeïange / felue uut <üngeïanb ge^
toaecfcbóut toacen ban be feïue pecfonen / bat fp die
niet foudenuectcoutoen/ becfocï)ten obecfuUigdat ÖP
be felue toiibe cïdec£ fchjenen / daer fp be landen geen
guaeb mochten boen maec be <&?abe te gtooten uettrou;
teen öcbbenbe op befeïbe/ fepde datïjujijneugen pee*
foon boo* ïjenïupbec gettoutoigïjepd toiïden becpandert/
cndatfpdaecomdienaengaende / teel getuft mochten
tucfen,
1
©aec na/ fiende bat be^jincè ban patina stjn fe*
gec/
genoeg doo* getyeït en biecte uan bibie£ / fiehten
an,p<
cd
en fïeefte/ gaddie opgebwhen/ en bat finnbeeft ban
ïjet 25eïcg ontfet tetó / ïjeeft fjo jijnen ïegec ooft op ge>
ito'
bwften/ en fó oen 30 <©ctoïm£ nieuteefïijl / binnen
i
t
f
;
ïint ïjutcccïjt genomen/ mettjem b?engenbet)etboobeïic;
«V ïjaém ban ben ïfeere &idnep 5nnen ncbe / ban baec
Jij fond bp defe naboïgende tBifiibe / aen ben J^eecen &ta*
itröt. ten<*3énetaeï/ diefpdenïaetflenontfiugen.
(Bi be
ian:n
3;ie

T7 Oorficoige Heeren. Alfo ik öiti vericheydertfa* ken te verrichten , welke ftrecken tot voordeel
van defe uwe Republike , korts na Engeland moet
tfl
reyfen : Sohebbeik uwe E. E. mijn voornemen wel
tra;tt
torn willen verwittigen en van alles rekenfehap gevön : op
'
ito dat uwe E. E. mogen verftaen, dat ikom tgemeene
rtd
befte te vorderen , en niet om 't felve te verlaten
(fo ik uwe E. E. anders bequaem dunke te weten,
om defe faken te verrichten) defe reyfe heb aengenomen. Want ik wil niet dat uwe E. E. fouden achten ,
dat ik door eenige fwarigheyt der faken > of door
particuliere afflictie, uyt de dood van mijnen welbeminden Neve Sidney , een afkeer foude hebben ,
van defen aengenomen laft te verrichten , endeRepublijkealle mogelijken dienft en hulpetebewijfen,
uyt oorfake van de religie en mijnen fchuldigen plicht
tegens God den Heere, dien ik achte, dat ik hier
mede diene , en my eerft tot aenveerdinge defer fake hebben beweecht, en te wege lullen brengen dat
ik om generhande fwarigheden , de aengevangen fake fal willen verlaten. Ik hadde wel gemeent, dat
(Foii4> de dingen welke om uwent wille te Preg by hare
Majefteyt gedaen moften worden , door uwe Ambaffadeurs wel konden werden verricht , maer alfo
fy hare reyfe fo langen tijd hebben uytgeftelt dat ik
vrefe dat (y defen dienft niet genoeg ter bequamer
'ijdfullen konnen prefteren, en mijne prefentieby
hare Koninklijke Majefteyt om hen in defe fake te
helpen niet weynich vorderlik fal wefen , hier by
komende dat te defer tijd een gemeenen Rijks-dach
of Parlement gehouden fal worden, in 't welke gemeenlik hoogwichtige faken word en befloten , fo dat
ik niet twijffel of uwe fake fal door mijn vlijt en forge
feer gevordert worden. Defe onfe intentie hebben wy
uwe E. E. wel willen communiceren op dat uwe E. E.
defen onfen wille verftaen hebbende , mogen fien te
wat tijd fy in den Hage beft fullen vergaderen , én
dat met den eerften , op dat ik uwe E. E. mijn voorne-

men volkomentl ijker mach verklaren : en Verftaen
wat uwe E. E. fulien goed vinden van uwent wegen
by hare Majefteyt te werden geproponeert , ftellende
t'uwen oordeele of het beter Cy de gedeputeerde tot
mijn vertrek op te houden, en haer getal te vermeerderen ,opdatfy tegelijk met my mogen treckeri. Het
gene te Deventer ftont te verhandelen, hebbeikde
Raden bevolen : En wat belangt het leger indegarnifoenen te brengen, alfo ik van daer eerft na Aernhem, om mijne gefontheyt te betrachten, en van
daer vermits de ongeluckige dood van mijnen neve
ben gedwongen in defe Stad te komen , fo foude ik
wel willen dat dit mijn voornemen uyt een goede meninge voortkomende, van uwe E. E. wiert geapprobeert , en ik uwen wille hier op met den eerften
mocht verftaen, ik hebbe en fal ook voortaen altoos
ten hoogften trachten uwe E. E. vorderlijk te zijn en
uwe Republijke met alle mijn vermogen te helpen.
Voorts fullen uwe E. E. fien welke de adminiftratte
der Republijke in mijne abfentie beft toe vertrouc
fal mogen worden : op dat ik daer in uwen raed mach
volgen t'Uitrecht defen xoOdober 1586. lager ftont
uwe vrient, ondertekent. R. Lycefier. de fuperfcriptie, was: Wijfe voorfienige Heeren de Gecommitteerden der Staten Generael der vereenichde Provintien.

Wc gebeputeecbe ban be ^eccen Staten <6enecaei/
ïjiec op becaetflaecïjt en aïïe faïten tot fijne €rceïïentie
ftomffe in ben $age uptgefieït !)cbknbc $ hem 't felue
toetteitticljt.

®en il <0ctob?# oubê ftijï # benöibbec f jancopg
<©2aen.(uat €ngeïanb geftomèn 5ijnbe) bp Oen <0jabebanltpceffec tot ^teeebt genomen/ en na bat ben
ïleuc bo^fl Ccuce^/ Scïjenft/ be $cece ban ^ö||enfaren en meer anbece ïfeecen mebetot Hitcecïjt geno?
menteacen/ fo \$ be boo?fcï)2eben <0?abe banïpce?
ffecben febenben Bobemb^ ban öitrecïjtgefcbepben
en na ben Üage getepfi/ baec Uv be$ abont^geartibeecti^.

JJJB#
©Jacfe^
üomfte
SJJg1
8 *

€toeebagennabe^ felfê bectceft $ ben 45jabe uan
l^euc^ toebecom upt ©uptfïanb genomen/ bpïjem
Ijcbbniöe ben ftitmeeffec pléttcnbuccï) en eenige anbece
Qitmeefiecenen öuptecen/ maer berffaenbe batHp*
ceffernabwi ^agetea^ bectrochen/ igïjp/ eenbacï)
geruft bebbenbe / trtebe met be uoojfct)ieben Duntfc tiit*
meeltcccnnaben^agebectcocften.
<®en tteeeben Acutemb^ió (of fo anbece fcfnijben
ben 18.) tjS d^ctabiu^ $tineft hertog ban Sarina en
©ïacenfe te parma in 5ftalien befec toeeeïb obeeïeben in
bogen oubicbom/ baec öoo? be tyiimt ban^acma/
ben tijtel üan ï|ectog ban ^acma en ©ïacenfe Uec*
hceeg/ enbefóonmftban^pangienbeeftboojrunbec^
foen etïijnen t^ti öiec na/ om fijne goebe bienffen be gac^
nifoenen ^pangaecben / Ut tot bier t^ti tot op 't te
ffeeï ban paeenfe gelegen babben / baec ban genomen/
en öem be b?ne poffeffie en 't befit geïaten. ©en 1 7 Ba*
Uentbec tytft be pzini c ban pacma oUec fijnm ©abtr
een fiateïijïie uptbaect binnen 23mffeï boen bouben.
. gin moet tjiec tuffeben nocï) noegen fehecr miffibe
ban ben ^eece ban finte ^ülbegonbe aen ben Heere
^lêfibént ban bec JBijïe / lupbenbe aï^ boïcöt

JJ^L
S5f
4»euc?
toct»cc
°J^C
©uptfa
lanft9*
oube
JJJ"1
parmo/
wwnt*
J"**
^^

Den vöortreftelijken Heere Adriaen vanderMijlë
Prefident
van den hove van Holland in 's GravcnHage.

f ft &eube utee miffibe / boo^treffeïijfte ^tttt tn éiftf
^bjient/ onïanft^aen mp gefchjeben/ niet fonbec iinö<n
groot bermaeh geïefen : teant in bebbe baer uut ge fSit»
fpeuct bat utee nietige ïiefbe te mp teaect^/ fo beel begont*
nout toater^ baec onbec gegoten jijnbe/ niet teect tipt «of/*
gebïufi/ 'ttoelfteiïtboojutoeffantUafiigljeptarötebec^ |JJ'
oojfaeht te teerben : teant ban mp $ utee €. geen „tau
biientfc^ap gefeïjiet Ut u oo?beeï mecitecenbt. ©an , «j«
nipfaï utee «ö. bit gefept teefen / bat in nocï) gelijk te wjP»
boren geljcei be utee bm. 3JK ben feer bettommert „ '
(Ctta
met,,
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aen uwer Excellentie te doen de behoorlijke reverennopt
toe
baec
Z\ ifi
tie, en te verklaren dat fylieden feer verblijt fijn dat
ben
bege
oube
toef
in mp ban felfê baer
IJ^ ISi niet
te
epen
bero
toe
baer
uwe F. G. in goede gefontheyr, en difpofitie alhier is
feec belufl oin
en ben ooit
toerben / toant in foute bet pïat anlaen r ra m aengekomen, dat fyluyden hen te famen en eiks by '\
ten hooghften aen uwe F. G. verbonden houfal fft niet aftoi jhen ' fo lange bic femt- (onder den,
nemen niftc
öat ueDoor
, ulcc
datdefelve boven alle voorgaende weldaden de
SS
ui 't getct
Dan 't aceooJt / met be JffS
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vereenigde
Nederlanden bewefen , dele landen ten
eöa
odO
üernocdjt inpfot
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leften belieft heeft allen defen fomer met grote moeyirunii
„ tU'troeraftehoubcn
t
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bcb
cr|
fam
cpl
ten arbeyt en travalie, fonder fijn eygen perfoonte
ed}
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fta
uut
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hte
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vertonen, der landen confervatie te bevorderen en den
;baec
Me.feec 'tna®m
nuaïïcn
iU ïjier
bat
't Icbeu
bann lan
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bebb
met
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vyand in perfoon het hooft te bieden. En allo God den
etu
göu
ih öreïe
/
Ut
ben
ooj
get
clg
anf
Heere belieft heeft uwe F. G. aenflagen te fegenen tot
fïaenengetoenfebt/ ismu nub
c
mae
n/
tma
ïebe nnter be mijne op 't mijne aï£ een üan
defer landen voordeel en afbreuk der vyanden , fo in 't
betljoorrffe verloflen van de Stede van Berk van de fterke belegebbe/ 't toeïfc met ert
' ifctoilbe tocï batbie ftlaniet
: i£bit ringe , hec innemen van de ftad Doesburgh en de
toacr aengefme
„ onrecht té gefrfiict mp
trou
„ ben loon boa? fo bïoebigen atbept/ boojfoge toejt fchanfevoorZutphente voren geacht onwinlik, in't
' bienfï/ bic in mijne mebebo?ger^ïjcbbe betoefen nom verfekeren van de Steden van Overijffel , en by fonder
ljaec ïeben en toeïbaect fcïjuïbicö 3nn. in 't beletten van alle vordere aenQagen der vyanden.
' ftc mp uaefl <6ob
, Man het té ïtoninftïp goeb te boen / en acljter So bedanken fy daer van God den Heere almachtigh en
tmebe
ïjete ennabenmijnbaebobb
ift ïjor
'te ïjor
quae
roggeeben
in uwe F. G. ten hoogften , en houden hen des te meer
ntbïe ecft
baten/bc fcba
/ bmi#
„» teto
aen uwe F. G. altijd verbonden. En al ift fo dat de beaet
r^ft
£
anbe
rjft
t
nauï
e
toeïf
laften van de jegenwoordige Oorloge hen
't
bïijb
e
niet
en
nam
„ mijh
jftefa* (waerlijke
„ teuerfjopen : maec ïact on£ ooft inmtaïïebictgcïr
verhinderen , dat fyluyden uwe F. G. met der
„ ftenon£ op £§0o bit on£ befeïjer / betlaten : in luyden
daedniet
konnen vertonen hare dankbaerheytnadat
„ hemfejeppcift mijnen trooff enp^ijfemijnmOBoben de qualiteyt van uwe F. G. en fijne meriten fijn Verey„ ©aber met een onfïecfTeïrjfte ïof / fier mebe ben f ecre fchende : nochtansom niet na te laten eenige tekenen
„ beboïen. ©an mijn ïanbboebc ben ^ «©ctober 1586. van dankbaerheyt te bewijfen , hebben uwe F. G. met
,, onberfïontutoe <£.toeï gcaffectioneetbe/ onberteUcnt
Philips de Marnicx van finte Aldegondc

CatttU
nacl
ban
belle
Hen,

3rotbom£#crcnot Carbinaeïban<i5|artbe](ïe/ baet
ban top in on£ cetfic boeit onferbcfcbnjbingebeeïbec*
maentljebben/ i£bcn %i &eptembn£/ out5ijnbe69
Sjare te Itèantua Carpetana bcfec toerelboberïeben/
onber bem fijn btfc tcoubïen opgecefen /■ bp be tijbe ban
be cegecingc ban be ïf ertoginne ban $arma / bP j£ on*
ber be bpt ^ect£-bifbommen / bit op nieug in be Jkcber*
ïanben opgereerjt fijn getoeef! / be boomaemfre / na*
mentnjft ^ertbiffeïjop ban Mtcfytltn/ fjet toeftteaïg
ooft bet $5if bom in Hctïjopg bp geunieert tytftl en ban
öen$toninftban ^pangien uut betBebeclanbontbo*
om jijnbe / i$ bp ©icerop ban 5^apeï^ getoo^ben / baer
na beeft bp tot fiomen fijn refïbentie genomen: maec i£
öaernaerboojaenbouben ban benïloninïtban^pans
gien/ toeberom in ^pangiengehomen/ baer bn ban ben
ïtoninïtfeetgc-eectcn tot fijn fecceten öaebgebjnpht
getoeefi i$l bp i^ een fect geïeert en toel fp?eftent man gc=
toeefi / en erbaren in beïe talen / en boo? lange etperien^
tie ban belc grote getoiebtige fahen / biebp binnen ben
tnb fïjn£ ïeben bp ber banb gebab beeft / i$ b? feer béc^
maect getocefi/bp i^ een groot bpanbnan be #?otefian^
tram^uptfïanb en ban be <6erefo?meerbein^ebcc^
lanögetoecfl/ toaecom bn bu beïenbooz feerf!rafen
ooft boo? toog cnbcb?iecbïnft in getoiebtige faften geljou^
ben i^7 geïijftbp toel betoont gabbe/ bebiiegenöe ben
iUnb-grabeban ^effen in eene letter (fobp
femebra m baer boo? be feïbe Hanb-grabe eenigege^
tégen be*
loftc bafi geljonben toerb / 't toeïft niet feec ecclnft/
m ten ïcficn ben ftepfec ïtaerïe feec fcbabeujlt ge*

behoorlijk0 r"verentie wel willen vereeren metleker
prefent hier jegenwoordich zijnde. Bidden uwe F. G.
't felve te willen ontfangen als van den genen die niec
meer in bedenken hebben, dan om hare Koninklijke
Majefteyt en uwe F. G. dienft tedoen. Biddende mede
u we F.G. de landen fteden en ingefetenen van H ollan d
te willen houden in goede en favorabele recommandatie, enfijne Vaderlijke affectie tot d'felve te willen
continueren»

<@p toeïhe congratuïatie 5ijn boojfcb?eben €jtc& *»
lentïe ban 3lpcefïer / bp monbe ban ben 0aet$)eerc Jjjj
©octo?2SartboIu0Cïerlt geanttooojt beeft: 3&at bP m
mijne ïfeeren be Staten moebte berfefteren / bat 't ge^ ban;
nc bp gebaen babbe toa^gefebietupt een fonbeclinge *tW
affectie bit bp tot bo^beringe ban <JBobe^ tooo^b / enbe
conferbatie ban beft fanben toa£ b^agenbe/ bat Ijcm
ïeet toaé bat bp niet meer babbe ftonnen boen/ en bat
Öpaltijb^befeïanbenen bare conferbatie foube bouben
iugoetbebcuiten.
ICengaenbebet pitftnt/ tyt feïbe acbtebp te toefert
fu\h$ bat ooft een perfonagïe ban groter gualitept / baer
mebelanbe
mocfjte
toojben
en bat bf 't fdbe nan
ben
in banlte
toas bereert/
ontfangenbe.
Cnbc 't boo?frfj?eben p?efent nabec gcfïen i)tbbmbt j
bebefeggen bat §tt eenfcboonenHofleïppjcfenttoa^
en
bat gp't Ijcmru
feïfbe \uiïbt
betoaren tot memorie banbe
lanbenboo?
5ijn naftomelingen.
toarenmetgecominittcert
ban lanbe
ben€be^
ïen©oojt^
en ^teben
ten 3lbbocaet eenige
ban ben
ban

^oflanb / om te congcatuïecen 3ijne ^cceïïentie ban
^affau / al£ ooft gebaen toecbe.
J©acen mebe eenige gecommitteect omme te con?
©e
gcatuïecen
ben Heere HMieng^mbaffabeur en^aeb
>Jl* !2 öe .^ï ban %pSqj ben 6 j^obember
?anï«,/a^t?I^t,n^n^a5etoa^3^rribeert/0m
bare ten.ïIEajeflept
en brn£eerc#cancop£vDjacft
ff»15
tcfo lm m oc <6ebeputeerbe ban be .^teben ban ^oïïanb in ban
aï^ mebe
feïbe bage/ toecbe
gebaen»
ÏSL JomPJt«;tra getaïe bp fijne erceïïentie in 'J foepferg
<£er topbojberfpjeeftenban't gcene metten <©?abe
ban
lïpceftec gebanbeït i$ / na ^tt opbjeften ban *&
«SJ?Wf j Wcömra
met fefter nofïehu en uptgeïefen
Staten pTeut
a^namenüiii
em filbecbergulben befloten nen ïeger en5ijntoebecftomfïelnbenï|agebiecnu ber*
« « k 5?p ; öebbenbe be booebte ban een man / feer ïtonfïe* baeït. &o fait niet guaïijft te paffe ftomen ben goettoiï*
Hom SUS?!*!' ?«ibatbereberentiebp ben Abelen en Ïigenlefec mebe te hennen te geben 't genceenigen tijb
or&tcten 2*W«tbeban'te ^teben cefpectibe aen fijner* te bocen fto^t^ na \^t bectceft banUpcefier aï^ bP te
beïbe fonbe treeften/ gebeurt tè. ^amentïijft bat be #ee*
2t& SKff^111 ,J vxttatöet toa^ gebaen/ i^be feïbe ren
Staten ban^olïanb bebbenbe een groot mifnoc*
£
p.'cfcnt. uTSeS- mCt,JCt ö00^b?ebenp?efentbereect/ gen opten pecfone ban^ague^ öijngout€reforier of
vCommie^ genecaeï ban be ffinantien / obecmit^ fp
jOorluchtige, Hooghgeboren Forft Genadige
betfcbcpbeupecfonentoaccn onberriebt bat be fel*
*^Hccre, de Edelen en Steden van Holland SweS- upt
be tn eenige jijnccömpncen pjactifeetbenom tuffeben
be
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öe <£jabe ban Unccfïcr en ben Staten ban ïfolïanö
ttoifï en onecuigneU'i te fanen / en ooft om beranbe*
ringe in be oibinarife miööeïen tot berbaïïmge ban öe
jfafïcn öerocuïageingcftcit meebrengen / enbatfc ooft
bermoeben jjaöbcn Dat öe feïbe ifyjngout met cencn
Stenen #atet toonenöc tot tfrottctöam fjaööen gep?ac*
tifcttt Jet paccaet ban beu biecben %$$$ bat fa
fcïjabcïifttoccDegeacïubooj benïanacban^oïlanb atë
ïjier boren uut be boïcanrien en remonfreantienbanbe
feïbe Staten té geïjoojt / en aïfo be booifcï^ebert $atct
in Sfiugufïo tegen eenige petfonen ïjem beroemt ïjab?
öe/ bat ïju öen<DjabcbanEncc%c foube aenbienen/

Dat alledie aen zijn Excellentie verfochten eenige eetwaren uyt te mogen voeren , waren vyanden van de gemeene fake, de welke door fulke middelen Tochten zijn
Excellentie om landen en luyden re brengen. Cn bat

baer toacen ooft gefïeopt bcefcïjepöm oproaige pafgufc
ïen om 't boïft tegen bm Staten op te toeftenen/ en
taant be boomoembe #atct in bm 3Iare 158^. binnen

3£uttoetpen'toa3 gebangen gctofcfl/uptpjcfumptie ban
bat
foube
fcft'er
gefeïmfte
gemaeftt ïjebben
bat Ipi
al boe
onbec
Ijetfebitieu^
boïft gcfïrout
en uptgeftomen
toa£ /ƒ
fo Ijcbben bc Staten gort gebonben om aen ïjet reeïjte
fecceet ban befe fafte teftomen / ben boo^frïjjeben $a^
ret te boen ontbtebcn boo: be üBagifïraet ban ifïottec^
bam plaetfr bact fyi tooouacïitig tocré I aïtoaec ïjem aen^
geteut 5ijnbe bat öiï fuffte m öiergelijfte pjopoofïcn op
ben 16 SUngufti jbube ïjebben gcfynoftcn / beftenbe
ïjp't feïbc toaa-adjtig te toefen/ entóilöe Die ooft noeïj
fïaenbe ïpuben en fufhneccn/ foiptjpaïbacr baft ge*
Öonbcn en bafeftat en fijn taftont aïïe jijne papten
ren gcfapfccct / eneenige gecommstteert om befclbe
papieren*
te bifïtcren
/ en te befoeften
of men /bnbieïjem
foube binben
eenige pafquillen
en gcfd)?iften
be
boo*fcl)?eben faften fouben mogen aengaen / en aïfo
onbet ben feïben bebonben toerden fcer beïc en bcr*
'fdyepbm papieren / bneben en contracten / b^ct uut
men alle ben fcanbeïpjacnjjcfteniboomemen ban bén
feïben #aret en örjngout ftonbe berfracn / en ftïaa^
fijlt ontbeftt toceben/ en bat be boo^eïutben gecom*
mitteerbe Ijicr ban aen be Staten uan i^oïïanb rapport gebaen ïjebben / en öe boc:fchjebcn fïucften en
papieren naöer gcbifiteert en gerefumeert / 3911 baer
uptfefterepoiucten getroftften en booj Mt. peter ban
öérlfêcer/ sfèiftafnt0 Mïecn jrrantbp£ Sfranften fe^
ftere bebuctie gemaeftt / en i£ goet gebonben bat men be
<6*abe banILuccfrccban aïfe£ boo? gebeputeerbe foube
bertoittigen / be o5?abe toa£ boe al na ïjet leger bertroc
ften: tottoeïften eunbe gecommittcertsijnuutte^be;
ïen ^fonïiïjea ïDiUem ban tèuuïen, ban „föijbcït / ïfeere
ban
"alcrtf berge/
en S^#ranfov£#ranueni1aeb
en
$cn1ionari£
ba ètebe
ban ber<6oube/ baer toe fjen?
luuocn fcïjjifteïijft inflcuctie mebe gegeben toerbe bit tou
ïprr tcrfïoht fuïïen laten boïgen/ imt bc toeïfte men be
geïegentftcpb befer fafte beter berflaen faï: maerötjn;
gout berfïaen Ijebbcnbc be gebanftcni£ ban ^aret / btbt
foo beel bat ben öaeb ban .^tate aen ben Staten ban
^oïïanbfcÖJeben/ batmenterftonb enfonbereenigöiïaepben boó|f3. ^teben ^aretmet aïïe 5ijne papieren
tot Uptrecfjt foube fenben / om albaec gebifiteect te
toecben. <£n toa^ ben tyief gcparapïjccct b^ M eetkerken. iBaec aï^ Öijngout bafïont bat fuïftr niet en
toiïbebaïïcn/ i^ ï)p ter (lont na Ijet ïega* gerepfï / ïjo^
penbe jijn fahè bp öen45:abe banUpcefïa tot jtjnen
toifle te Krijgen / maer öe bootfc&eben CommiflfaritTen
5ijn ooft geïafï bp be naboïgenbe mfïructïe ben fóabe
ban^>tate begeïêgentïjepb bec fafte te bertonen. <®cn
mïjoub ban be infltuctie ber boojfeïjjeben gecommit^
tmbt toa^ ïupöenöe aïbu^.
. Inftrudtiebyden Edelen en Gedeputeerden van de
Steden van holland , Staetsgewijfe in den Hage vergadertzijnde, van'tgene de Heeren Jonkheer Wi Hem
van Zuylen van Nyvelten Franc^oys Frank Raed en
Penfionaris der Stad van de Goude, gecommitteert
by de felve Staten lullen hebben te proponeren en aen
tedienen aen lijn Excellentie deHeereGravevanLycefter, Gouverneur Generael6cc. en de Heeren Ra-

den van State refpective en elk van hen diedaer Cullea
Wefen bevonden.

fiructfé

DE voorfch reven gecommitteerden fullen aen fijn
Excellentie en Rade van State refpeclivelik , gen
daen hebbende de gewoneÜke reverentie , remonftre- b^aptnbarrm
ren de navolgende poinden.
Dat, nademael fijn Excellentie belieft heeft op de ^°"?nB?
Remonftrantie by de Staten van Holland en gedepu- aenöa*
teerde van Zeeland , in'c gunt de felve bevonden den re ge.
traclate met de Koninglijke Majeft. van Engeland ge- co,nwft*af*»
maekt, enmitfgadersdeaóten
^t*
nement
contribueren aen vandelatievan'cGouverfijne Excellentie gedaen, pjopo*
enden vrydommeendegerechticheden vanden lande
tenategaen, genadelik te refolveren, achtervolgende
de Placcaten uytgegeven en ondertekent inAugufto
left leden. De voornoemde Staten hebbende daer me-

nnrenen
alben
Den
<3?«üe

deconteritement
en defoude
felve worvaft
toebetrou wende datvanfulxfijnookExcellentie
geëfFèctueert
den, daer na fekerlik verftaen hebbende dat eenenSteven Paret , woonachtigh tot Rotterdam , hem vervordert heeft op den 16 Augufti left-leden in gelelfchap
van veele perfonen, te feggen, datter eenige fijn Excell.
geremonftreert en verfocht hadden , dat etlijke eetwaren , namentlik v an boter en kaes uyt defen lande fouden mogen werden gevoert , dat hy Paret van meeninge was fijn ËXcell.teremonftreren,datalledegenedie
aen fijne Excell. fulks verfocht hebben>of noch fouden
verfoeken , waren vyanden van degemeenefake, en
dat fy luyden by alfulke middelen fijn Excell. fochten
om landen en luyden te brengen , endathetPlaccaec
onlanksopden uytvoer en navigatie van wegen fijne
Excellentie geemaneert, by fijne Excell. niec goed
was gevonden : maer alleenelik ter inftantie van de
Staten van Holland en Zeland geconcipieert , en van.
den Raed van Staten neffens fijne Excell. gearrefteert ,
en dat het overfulks fijne Excellentie niet heeft willen
ondertekenen, voegende noch daer by dat veele van
de Staten van Holland en Zeland den perföon van
Reyngout voor fijne Excellentie fouden hebben gedenigreert, en dat fijne Excellentie hen daer op voor
ant woort hadde gegeven : dat hy hem feer verwonderde dat fy alfo den voorfchreven Reyngout van eenige
faken wilden culperen of befchuldigen , nadien fy
lelfsden voornoemde perfoon hem hadden gerecommandeert , en dat den Advocaet van 'c land Mr. Johan
van Oldenbarnevelt van wegen de Staten van Holland en Zeland het woord hadde gedaen, en dathy
vermitsde voorfeyde antwoort leer befchaemt en mer,
rode wangen ftont.
Dat ook mede de felve Steven Paret, na dat de felve woorden tot kenniffe van de Magiftraet van Rotterdam gekomen waren, voor hen ontboden zijnde,
Dekent heeft fulke woorden in fubftantie gefeyt te
hebben , en de felve aldaer ook gefuiïineert.
't Welk de voornoemde Staten wel wetende niet
allenelijk onwaerachtigtezijn, maer te ftrecken toe
groter blame en difreputatie van de loffelijke renommee van fijn Excellentie en tot verachtinge van de
Staten van Holland en Zeland , ook mede tot feditie
om de gemeente tegens de Staten op te hitfen , en
confequentelijkom tuflehen de Staten en fijn Excellentie een jaloufie en onverftant te maken , waer door
denondergank van de reputatie van hare Koninklijke Majefteyt , van de auttoriteyt van fijne Excellentie en van de Staten van de voorfeyde landen foude
volgen, indien niet tijdelijk daer invoorfien werde,
byfonder fo etlijke dagen te voren , en ook daer na
verfcheyden paiquillen geftroyt zijn, die uyt gelijke
boefem welfchenen geprocedeert te zijn. So hebben
de voornoemde Staten eed enampts-halvennietkonnen onderlaten , daer op onderfoek te doen en den
perfoon van de voornoemde Steven Paret mee fijne
papieren te fayferen, om te lefen of by hem yet bevonden foude mogen werden, fo van gefchrifcej
pafquillen en anders , 't welk tot de voorfeyde materie
foude mogen dienen.
Daer toe de voornoemde Staten te meer hebben
verftaen, overmits de perfoon van den voornoemde
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In 'tonderfoekenv-an welke gcfayfcerdepampieren ,
bevonden lïm verfchcyden gefchriften van de eygen
hand van de voornoemde Steven Paret , die mede grotelijks tot veranderingeen ondergank van de ordinale
middelen over fo veelejaren , by fijne Prmcelijke Excellentie Ho: Me: enden Staten van den lande,na lankdurigcexperientie, tot vervallinge van dekftenvan
der Oorloge op^eftelt en fo geluckelijkgebruykt, als
menmetderdaed bevint. Dat ook mede de felve Stehebven Paret met Jaques Reyngout hen vervordert
van
inge
verdel
de
op
ben fonderling contrad te maken
en henluyden te (uide profijten , die fy aireedee begrep
len volgen van de nieuw maniere van de opheven
der middelen by henluyden te excogiteren , na der onriergank en veranderinge der voorfeyde ordinaris middelen. Daer op de voornoemde Paret voor hem en
fijne geaflbeieerde ook verkregen heeft brieven van
odroye gefchreven met de eygen hand van Jaques
Reyngout, nietgeparapheertnochteby Secretaris ondertekent, maer alleenlijk byfijn Excellentie. Welken volgende mede bevonden fijn verfcheyden voorfhgen, by eygener hand van Steven Paret en Jaques
Reyngout gefchreven, op de collectie van dr impoft
van de wijnen, negotiatie van de uytlatinge van 't fout,
impofitie op de procelTen , fchougeld , eo diergel ijke, tot bedien inge van de welke by de eygen hand van
de voornoemde Steven Paret geannoreert fiin verfcheyden perfonen fijn vrienden, magen, kenniffeen
andere diergelijke perfonen van geringe qualiteyt , die
men geen handelinge van gemeene lants-penningen
behoort te betrouwen.
Datookmededc felve Steven Paret by fijne cedullen en memorien , bevonden wort, meteenige van alfulke perfonen airede gecontradeert te hebben , of
noch te fullen contraderen.over de participatie van de
wedden en profijten der officien, diefe bedienen fouden, fo voor hem, als fijne kinderen en benoude- fonen.
Wort ook mede bevonden dat de felve Steven Paret
in Aprili voorleden , verkregen gebbende het officie
van het contrarolleurfchap der Convoyen binnen
Aemhem,ombyhemtebedienen,opden 11 Meydaer
aenvolgende verkregen heeft ade by fijn Excellentie
fondereeoige paraphe ondertekent. Daer by de felve
Paret gedifpenfeert wort eenen fubftituyt in 't voorfz.
contrarolleurfchap te mogen ftellen. En dat hy drie dagen daer na den eed van 't felve contrarolleurfchap te
bedienen,
aen handen van de Heeren Rade van State
gedaen heeft gehad.
Op 't doen van welken eed (fo de voornoem de Staten fekerlijk fijn onderricht , by de Heeren Raden van
State) de felve Steven Paret wel particuherüjkafgevraecht is , of hy 't felvecontrarolleurfchap felfs in perfone foude bedienen , en de felve Heeren niet vc rftonden dat hy yemand anders foude mogen fubftitueren ,
hKParet ' verfwiigende en achterhoudende de voorfz,.
acte van difpenfie, by hem drie dagen te voren fonder voorweten van de Heeren Raden van Staten verkregen,folemnelik in 't prefteren van den eed verklaert
heeft, dat hy 't felve contrarolleu rfchap in per foon fou(FoL56.) de bedienen. Daer nochtans uyt de voorfeyde gefayfeerde parnpieren bevonden wert, dat hy Paret dae°s te
voren, al op den 13 der fel ver maend, met eenenjan
Uaunergehandelt, en den felven gefubftit
ueert hadde
om uyt fijnen naem en op halve profijtevandeweddens, confifcatien en andere emolumenten 't felve te
bedienen (fulks ook dadel ik gefchiet en den voorn
Uaurier t felve noch bedienende isj 't welk
k
een acte van valsheyt en meynedigheyt is.noroirlij
En won
noch uyt verfcheyden memorien en cedullen van de
/oom.
bevonden, dat hy daertoealtijd
gerrac UtSteven
heeft. Paret
dat geen
Officiers anders dan ten wel-

behagen en vliegende van de hand van Jaques Reyngour en van hem Paret, geftelt fouden werden, om dat
tufTchen hen fecreet foude blijven het inkorten van de
middelen, en dat de voornoemde Reyngout foude procureren , dat hy en de felve Officieren , tegen niemant
anders , als tegen den felven Reyngout, fouden hebben
te verantwoorden.
Alle welke en diergelijke aden , daer van by de gefayfeerde papieren blijkt. Allo fy ftreckende fijn tot
bcderffelijke veranderinge van de middelen tot des gemeene lands defenfie gedeftineert, en d'opheven der
f el ver en oproerige nieuwigheden regens de Staten van
den lande, beftaendeuyt de vergaderingc van de Edelen en Magiftraten van de Steden van Holland geperpetreerten gedelinqueert zijnde, en de felve in Holland fijn domicüium houdende, de felve Staten verft aen met rechten te doen vervolgen, en ftraflfen na behoren, daer van fy de Heeren Raden van State door hare voorfeyde gecommitteerden wei hebben willen verwittigen.
Enalfo uyt de voorfeyde gefayfeerde papieren, en
verfcheyden miffivenby de hand van JaquesReyngout
gefchreven, bevonden worr tot war eynde de fHve Jaques
hier in 't isaengaendeden
land gekomen is :ftaet
wat van
fijnden
intentie enReyngout
voornememen
lande, en boe hyhêm dragende is tegen de Heeren Raden van State in 't generael, en eenige van hen in 't particulier, ook mede tegens de Staten Generael van de
contribuerende Provintien,en den Staten van Holland
in 't particulier , fullen de voorn, gecommitteerden by
exhibitie van de dubbelden der felver brieven , fijn Excel entie enden Heeren Raden van State, particulierlik daer van onderrechten.
Alsinden eerften dat de felve Jaques Reyngout na
'tovergaen der Stad Antwerpen , wefende binnen Cakis, aen de voornoemde Steven Paret binnen Antwerpen gefchreven heeft, van den 9 September 1585. in-'
houdende onder anderen. Ik foude wel geerne weten
op wat maniere ik van de beneficie van'taccoortvan
Antwerpen foude konnen gauderen , fonder daer te
moeten komen, want dat foude ik airede doen, noemende hem felven by de brieven Nicafe van der Ciijten , en begerende op den felven Steven Paret , dat hy
voortaen in de fuperfcrjptie van de brieven hem ook
alfo noemen foude.
Ook mede by andere brieven van den 10 Decembris
1^85. uyt Londen gefchieven, heeft de felve Jaques
Reyngout, fupprimerende nochtans fijnen name, aen
de ielve Sreven Paretgefchreven , beroerende fekere
heymelijke correfpondentie tufTchen hen beyden en
eenige onderden vyand gefeten , volgendedefegeinfereerde woorden U adviserende dat wuje agenten , die ik
bebbe in 'r quartier van Gent , fijnfraeye Edel/uyden die ben
<welivetea te dragen, en gecontenteert zijn mijnefub(}ituyteit
te wejen.
Boven dien blijkt by verfcheyden brieven van de felve Reyngout, dat hy met de voorn. Steven Paret,fecretecorrefpondentie gehouden heeft,totfubverfie van de
gemeene lands middelen, en invenrie van eenige nieuwe opheven , om fulks te genieten de profijten volgens
'tcontrad, tufTchen hem en Steven Paret gemaekt,eliminerende en onrdeckende by de felve brieven aen
Steven Parer, de fecreten van fijne Excell. en van 't gene in den Rade van State wiert gehandelt , ook fchrijvende, dathy tegen de advijfen en refolutien van den
Raden van Staten foude contremineren , fo veel hem
mogeiik ware, traducerende met fcheld woorden eenige van de Heeren Raden van Scate in 't particulier , en
fomwijlen ook generalik het geheele collegie van dien ,
alsook mede de Staten generael en ook mede particulier van eenige Provintien.
Als in den eeriten in fskere brieven van den iS
Martij leftleden, daerbyhy de felve Steven Paret advifeert, van'tgene tufTchen fijne Excell. en de Staten
Generael worde verhandelt op 't ftuk van de Licenten,
gebruyekende in'tregart van de Staten defe woorden.
Dit fal[konnen occafie geven om fijn Excell. te bewegen ,een groten haet over 't accoort van de Licenten ,
ten
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ten warehyiefê onverfadelijkeduyvelsmoft behagen.
3y andere brieven tot Acrnhem gefchrevcn , den
derden ƒ unij leftledcn, verfoekt de voornoemde Reyngoutden felven Paret : En wilt voortaen u naem niet
uytdrucken , fo op mijne als op uwe brieven , en dar
om redenen.
Noch in een anderen brief van den 6 Ju n ij voorleden daer by hy Reyngout , fchrijvendeaen Steven Paret>diehy gaern ingedrongen hadde in 't CommifTarifchap Generael van de Convoyen, in 't quartiervan
Zuyd-holland in de plaets van Heyndrik van de Veeken, onder anderen fch rijft defe woorden,denoterende
de Heeren Raden van State, dat defe Heeren wel fo
onfchamel zijn, dat fy aen fijn Excell. gefchieven hebben, dat hy fou vertrocken hebben , fonder met hen te
refolveren en befluyten ,daer in delen kleynen raesbol
henfecondeert, die noch de oorfaek fal wefen van de
ruyne van fijn Excellentie.
By andere brieven van den lojunijleftleden blijkt
dat de felveReyngout gearbeyt heefr, en fo hy fchrijft,
noch arbeyden lal , om den CommifTarisvan de Veeken uyt fijn officie te floten, en Paret daer in te ftellen,endathy arbeyt om den flaet van'tCommiilarifchap over Zeland den felven Paret te ver forgen , injurierende eenige van de Heeren Raden van State en collegieals blijkt by dele woorden: Maer ik loop vaft achter aen om den ftaet van Zeland, dan ik weet niet of ik
dien fal konnen verkrijgen , fo veele pretten heeft defen beufelaer , en is door fijn collegie 10 verfot , dat ik
fie komen (en fta om 't fel ve te fëggen) dat hy een oorfaek fal wefen van de ruyne van fijne Meefters, conform de propooften, van Ai hy , hebbende evenwel ondertufTchèn niet gelaten , het ie! ve den Heere Sidney
te verklaren , &c. te kennen gevende met fuik en diergelijk fchrijvensfijn meningetezijnen alle fijne adien
daer toe te ftrecken, dat de Raden van State volgende den tradate met hare Koninklijke Majefteyt gemaekt , en de delatie van her Gouvernement ingeftclt
overdiergciijke faken, geen gcfag fouden behoren te
hebben.
Van gelijken by brieven van den i f Junij voorleden,
wort bevonden by Reyngout gefchreven aldus : het
manneken neemt te vertwijffelen , dat gy geen middel
hebtom het ftuk van 't fout uyt te voeren , en dat met
grote opfpraek van defe Heeren , welke niet op houden, fijn Excellentie iterativelik te ontbieden, datfy
geen ander middel hebben om geld te bekomen , als
accorderende de Licenten : ik lal, is 't mogelik daer
tegen contremineren.
By andere brieven van den 8Julij voorleden , mede
van gelijken ftoffe, wort onder anderen bevonden by
Reyngout uyt Uitrecht gefchreven te fijn aldus,als een
notabele fake. Hier fal den ouden fuurdeeffem gefuyvert worden. Te kennen gevende dat hy wel wetende
is geweeft van te voren,van 't gene daer na tot Uitrecht
is gepafTcert , en dat hy mede toeftander van de felve
fake is geweeft.
En in fumma fo uyt breder inhout van alle de voorfeyde, en meer andere brieven memoden, minuten,
cartebellen, Sec. wort bevonden dat de fel ve Reyngout
niet alleen aen Steven Paret geëlimineerten geopenbaert heeft alle 't gene de Staten van den lande op 't ftuk
van de contriburien roerten aengaet : en daer op by
fijnder Excell. en Raden van State verhandelt is : Maer
ook dat de felve Reyngout , houdende fecrete correfpondentieen achterraed met den felven Paret,hem felven toegefchreven heeft het veranderen van verlcheyden middelen die in treyn geweeft engebruyktzijn ,
om onder pretext van dien op een ander voet te (tellenden 30 penninkdaer van te genieten: Ordonnantie
eninftrudtiedaerop temaken, te concipiëren lijften
vanperfonen van feer kleyne qualireyt naharefantafije, en profijten, om 't inkomen van dienfecreette
houden , commifïien daer op te depefcheren by de eygen hand van de felveReyngout, meeft al gefchreven
by hem felven > gefolliciteert op andere namen, fonder
eenige paraphe of onderteken inge van de Heeren Raden, ofSecretaris van Staten, Placcatentedrefleren,
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en redreffcren , na haer lieder appetijt , fijn Excellence
te induceren , buyten voorweten van de Heere Rad eri
van State, tot alle 'r gene haert'famen goetdochte.DaC
hy ook gearbeyt heeft om tegens de roemngevandc
Heeren Staten Generael , den Raed van State, en van
fijn Excellentie , felfs het tractae: met fijne Excell. ge*
maekt, te torqueren na fijn appetijt. Nopende de collatie van het officie van het Procureurfchap generael
van Hollanden Zeiand, en hec felve den voorn. Parec
heeft gecommuniceerr, den felven in handen ftellende
de brieven daer op by ons aen fijne Excell. gefchreven >
pogende overfulksde reputatie van hare Majefteyt en
van fijn Excell. mitsgaders den geheelen ftaet vanden
lande te exponeren tot hacrluyderinfatiabele appetijt»
fubverfie en geheele ruyne van den lande, en tot dien
eynde de gemeynte tegens de Staten en Magiftraten
op re hitfen, en met fuggillatie, verfcheyden goede
patriotten , fo tegens fijn Excellentie als tegen de gemeente odieux te maken, om tenlaetften(alsgoed:e
bemerken is) de contracterende Provintien , en voornamentlik den landen van Holland en Zeland, te
brengen in fuiken bedroefden ftaet, als haer luydereygen vaderland, door gelijke pradijken isovergegaen.
Om alle 't welke behoorlik te ftraffen, en vorder verderf van den lande te verhoeden, fullen de voornoemde Gecommitteerden van wegen der voorfeyder Staten van Holland , fijne Excellentie en de Heeren Ra*
den van State refpe&ive, en elk van die befonder ,daer
diefullen wefen te vinden, verfoeken en bidden , dac
de felve gelieven dadelik te doen fayferen den perfoon
van de voornoemden Reyngout , met alle fijn brieven
en papieren , en tegens den felven te doen procederen p
by nader inquifitie en examinatie , en behoorlijke
ftrafte , op dat alfulke peften tot confervatie van de re*
putatievan hare Majefteyt, en van fijnder Excellentie , en van den ftaet van den landen wech genomen ,
en uyt den wege gedaen mach worden.
En ingevalle van fijn Excellentie of de Heeren van
den Rade van State , de gecommitteerde föude mogen
geoblicieert worden,dat Steven Paret als wefënde Officier van fijne Excellentie, foude alleenlik behoren te
rechte geftelt te werden voor fijne Excellentie, daer op
fullen die Gecommitteerden verklaren , dat nademael
de voorfz,. Paret een inwoonder van Rotterdam is, dac
hy in de provintie van Holland gedelinqueert heeft, en
jegen den Staten van den felveo lande in 't generael,dac
de kennnTe en judicature van de voorfchreven fake, in
Holland na rechte moet vallen.
Gedaen in den Hage den 1 3 Septembris 1586.
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Der felüec Daer nnt gelaten óf anöer£öacrbngcboeci)t
touDcn bjojben / na Dat Den mcejien Dient x ban Den
Untic foitöc bebonben bjerben te berenfeïjen : en na
booigacnDc rappoit en bdibcratie bn ben €be!cn en
^tcöcn / e» communicatie met Die ban Eeïanö en
B^ieflanb-/ 10 De feïbc ennDeïih gearrcfïcert Dat men
Die op Deu naem ban De contcibuercnöc ^pbintien/
üj!cn£ geöeputeerben homenDe ter bergaöeririgc ban De
staten 43cncraeï / ï)en geïaft feuDen binDen / om ï)en
Daer mcöc ban bicgen nare principalen te confomieten
en fijn <fieceHcnttt te pufentecen / fnïhs bit bier na op
ben
1 1 Jlobem&er obcracïcbert i$! gein inou ter geïe^
©e
-,pfacitlucrl).vienfuïïen.
Staten genö
ctcticn
M ooit tjoet gebonben Dat men Den DinibaffaDcttr
6?n
ban ijarc iliajeflent De if eerc XDiUtcnö / fonDe comnmlate* ««cerenöenflaetuan Den ïanöe ban Den 3are 1577. af
nibanallc^goeöconöcLTcebtingc Doen/ öoeDcfafjen
ri'ii
ban al« uan oic tijD af tot nu toe geregeert jiin / en bat men Deu
Kiüeu ooft alle beu ïjanöel ban tlijiirjout en Paret
cmgr. fouöc ontöcclten/ cu alle gcfcljhftcn
m bmm ban

De feïbc bertoncn/ geïijït gefeïjict ^/ bc tocïïte bc faïte Dl
ïjocï bcrflont en tjem bermonbeebe / nemenbe 't feïbc ter
beboir Doen.
/ fouöc op aïïc$ goet
ïjerten
É>e geeoinmittceröc
baubc „êtaten ban ^oïtónb tot
Hitrcclit
gehomen 5ijnöc
ben boeïj
booL2fc|j:cben
ïïijn ®-tct°c
goutaï bêrtroclicn
na tyt/ Uwté
ïegeri
fnnc papieren
beua
toaren niet te biuöcn / boel) tocrDcn Daer na gcbifitcert/ *™
Daer beeïeïanbe
faïten/ ingebonöcn
: engebonben
beïjaïben een
De faïten
bauDcn
toerbe Daer 5911
meDc
blief Srnat
ig0tra
ban mijn bjoutoc ban Haguiïïaire aen De boo:fci|!ebcn repf«:
Öijngoutban
Dato Den
"at>fvi
Datljp acïjt garen
lang 2z<$u\ij
bc feïbc i^86.
belofte Dacruntfalcclt
ïjaDöegeöaen SJdJ
op bcröocmcniffc ban fijn 3ieïe / bat toannecr fju ljun£- cem t ;
biou fouöc obcdcöen 51311/ ^uljaer foubc nemen booj Je"flj
mn bmnöt en bjettigc ïjunjS-moti. €n op biebcïqfte *Jaat|
fciiJijftfp/ ïjaböe fj.) ïjaer tot fyncn bienfïe gcrobïigeect mi
a0bjoutue aen man / en ïjabben conberfatic geïjaö fo ö«>^
biiitoil^ aï| fn tïouDe en pïaetfc ïjaöbcn geïjab / en alfo JJjJ
fii nu met fuluc patteutie ïjet oberïtjöcn ber feïbet ïjabbe t,m gJ
berroacï>t/ enöatljpöaec De belofte tot ^itrccljtljaD mtu
bc bermeut en b?outoe
fijn troutoc
en genomen
boo2 Jaero'
fnnbjetteïiitc
/ eu gegeben/
fn tjem boo|
ïjaer J|ccrccn
JJJ
man / fo batfe boo? 43ob getcoubjt tuaren / en bat bacr mm
niet cefïecröc fcïjmft fp ban be hccaeïiiic cerccnonicn/ srt0«
fpbeïtïaegt ïjaerfccrobectjem/ fcïjjijbenbc ooft onber JfJ^i
anDerc / Dat ï)n mofl bcniicn bat fp nocl) Camcnicre
nocfj <0oubernaute ban fnncn &nnfc (bacr op fu jaïour^
toa^/ bat ï)n nut be feloc conberfeerbe/ fo fn ooïi feïjjijft)
en tna£ maer een bjeefe met eeren/ en bat be eenebe
anDerc tucerbig i$l eu aïfo ïjp ban ïjaerbcgcccöe bat
fpfoubebertreeïten/ omljacr gocDeren te faïbatn/ fo
begeert fnDat ïjpöaec eeeftten joutocïifft foube bom
becfoeften bn eenige eeeïijlie pa-fonagie aï^ Den ^eere
ban JUScetfterfte / aïfo ïjn Ijacr bp 't ïeben ban fijn ï)up^b^oubj gefent babbc Dat Ï)P bet Doen fouDc / en batmen
aïfo feccetcfnft l)et ïjoutoeïitt fouDc maften / tot öaec toe^
Decftomfïe toe/ en fo ïjn Dat tyeemt bonö / aï^ïjp niet
betjoojöc/ Dat Ï)P bacr ecnigl) gefeljjift ban fgnïjanb
fouDc gebcn / ban be beïofte bie aïrebe tuffcljen ïjaer
bepben toaé / niDien ÖP toiït Datfe inunecj» toel te bjeöen
bettreefte/ anDer^ cnift ïjacrnictinogeïiftbatfe eenen
boet berfette / maer fal ïjem aïlcfint^boïgen aï^ tjaren
Meereen man/ aan fp niet by bcmftomenfpfaï ïjcm
ten minfren op öe ftraten fien / öe tocreïb magïj fcggen
batfcbjil/ öptoa^ ïjaeren fpiyzm/ fpacïjt 0aergöcb
niet een beeft / ten acnfïcn ban ïjaer eere / en ïjeeft ue*
ber in fijne tegnitooo^bicïaept armeïift te ïeben / ban een
$.:inceffe te 51311 in fijn aftoefen / en meer aubere ftïacï)*
tmboctfu/ bie ift ïjier obccfïa. ^ocïj fcljnjft fp/ bat
Öaer Ijet ïeben berbjiet/ en geeft öcmtebcöcnlten oft
!)cm niet mecröcc eere fouöe toefen Dat ÖP &em fïeïöe in
benftact met ïiaer / aféïjp ïjcm teljebbcueen biïapne
cacoigne/ bie tjaerter öooötoeïjatcti fogpgecneon*
))evfatie met per ïjaöDet (fcï)?ijftfn) toaecom foube fn
jaïoui^ ban mp 31)11 i ten ïaetflcn fcï)Jijft fp bat een
menfcljctcrbooöbcrtocfen/ aï^Dcurcftomt/ ftan in
fuïftebenautïjcnt niet toefen/ aï^fpi^/ fpbiö<6oöom
patientic / cnbanï)cml)aerman/ omtcoofï/ öaccee*
commauDerenöc ootmoeöeïiftmeteen ^ocbigljerteat
fijngocDe gratie/ cnDebiDDet<0obDatï)P&emtoil b>
toaren m een goeD en lang ïeben. ^anDcfenbjief toier^
Denbceïecopien gemaeftt/ en quam aïfo befenöanbcï
met alle fijne anDerc pjactijftcn onbec öct boïft»
5^aer na jijnie ben 1 9 in 't ïeger geftomen / aïtoaa* W
fpï)engcbocel:,t lebben op bef eeren ^lbertit^3Lcom*g^
nu^en ï|cnrift tulligrep tfïaDcn ban Mate/ enöeb^neöo»
ben De felbe aïïe Den ïjanDcl ban fóijngout en ^aret menin'i
ontDcftt/
bat alle
fp Daer
gefto ^Jn
men toaren enöcfeibeaengefcnt/
ma ïafl om fijn Cjtelïentie
öe» ïjanöel
^att
ronöclift te bertoncn : De£ anDcrcn Dacg^ fijn fp met öe &an %&
felbe binnenïaten
^oe^burd)
en IjebbenijaeraUc
Defmcftcn
ïefen/ engegaat/
fijn 3Leonim$
en ü» iïïigrep ClfUe>
bpöeu O^abc banUpceficr gegaen/ enöebbenDcm
alïe^ onDerricïat / miööeïcrtijö fijn be boojfeïjjeben
bn
^ccommittceröebnfijn «ejpceiïaitic ban^afTauenöe
45.jabe ban $ol)enlo gegaen / en na De gcöane rebereu^
tiej beubenfpbe felbe be oojfaftc baniareftomflcaïi*
öaa/ te hennen gegeben/ en fijn Da«c na tefamen
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bp ben <6?abe ban %pctflet gegaen/ en aïïéen ben poinc^
ten ban finngout rn parct bertoont/ berfoeftenbe
oberlïrjngout / na hp foube bethoojt toefen/ begoot
Irffte flcaffe / befïaenbe be pjincipacïfïc bcfcliiiïbiginac in
itfe Djic ïjoofi-poincten / aï£ cerfl / batfe ïjen feïben ïjebben
piel» gefocljt rijft te maften : ten ttoccDcn/ batfe aïïcftaei
neerfïighcpt qcbam hebben otn 't'£ïanb£mibbeïen te
gieren niette taengen/ en ten betben; batfe ïjabben gefoeïjt/
KJfe' fijn <£rcéïïentie en be Staten in piefte tebjengen.
J: (Jl &ier op heeft fijn Cjrceïïcitt ie belooft bat hn fym op
«uwc bc faite ban ben boo:fch*eben föijngout naber foube
boen informeren en tegcn$ ben felben boen pwcebecen/
fo men foiibe binben te beïjoren.
&idae$ be ^jijber / baer boren ban berftaeït i$/
fïaenbe fect bafï op fïju commiffTe / bic hp ban ben
43;abeban Hpcefïer ïjabbe / Mbe binnen bèr 43oubc/
tegen bat banu ban be iftèagiflraetalbaec/ boo:tba*
ren nieten boomoembe commiffïc/ b?epgcnbecénige
uu 'tïjooft te boen batten : en aïfo beïaft toerbe öem
fïilïcte {puften/ aïfo nocï) be Staten nocï)be|fêagi<
fïtaetbanbér <©oube fobanige nieutoigïjcbennietfou»
ben gebogen/ fofjeeft öp gtfept/ bat bp baeropniet
pafte / en be Ifêagifïtact feer bèrbitterenbe ï)eeft f)p bïe
ooft met toaojben geinjurieert. ©e 2$utgeméefteren
ban bet 43oube goet gebonben öeöbenbe tot conferbatie
ban ben ïanbe en be boo*f5< &tebe / aïïe b?eembeïingen
boo: te ïjonben feftcren eéb ban getroutoïg|ept / inïjou*
benbe batfe fouben ftoeeren be beteemcïjbe jlebecïanbfe
^obintien / ennamentïift ben ïanbe ban ^oïïanben
iètebe ban ber <l3oube/ geïjou en gettou te toefen/ aï£
goebe onberfaten en intooonberen ban ben ïanbe en
fïebe toebeïjóojt/ be &tab en tëegenten ban berfïe*
béban ber 43óube/ en namentïift ben 25utgemeefïe'
0 aeg ren in aïïe $oïitijfte faften geï)oo:faem en onberbanicï)
* #• te 3tjn / batfe ooft fouben openbaren aïïe berraeb / fecce*
fr-ra.tc berbonben / aenfïagen en rotterijen / tot ïjaerber
oitc ftennifTe Komenbe/ bit tot nabecï ban be beceenicöbe
«Men j^eberïanben in 't gemeen/ ben ïanbe ban Hoïïanb/
555* ber £>tebe ban ber <0oube 25utgemeefïergenfóegcer*
« w bete ber feïber in 't befonbet / of tot berftoringe ber ge*
«
meener rufïe foube mogen freeeften / bat fp oor be£ bp
hbe öe ^"tgemeefïccg berfbeïjt $ijnbe / aïfuïfte faften fouben
, ïjtïpen toeeren/ toeberfïaen en berfïoren / fonber be£
Jotnb te laten om eenigerïep faften / en boo?tg te boen bat
goebe getroutoe onberbanige en b jeebfame intooonberg
fchulbich toaren en beïjooiben te boen/ fo toerbeooft
De böojfcï)?ebert cfèicïae£ be 3^ijbec befen eeb boo|*
geftouben te boen / ban ï}P toejigerbe ben felben eeb
ïjertnecfteïiïi te boen / toaerom ^cöaut en <6erecöte
naboo?gaenbeabbrf£ ban be Staten ban ^oïïanb (bie
ooft goet gebonben öabben bat men in aïïen fieben ban
ï^oïïanb ben bjeembeïingen aïbaer toonenbc gelijften
eebfonben boen boen) ben feïben Bicïae^ be ^?ijber
gco^bonneert Rebben binnen 'gbaeggfonuenfcïnjnupt
ber ^>tebe ban ba* 45oube en b?pbom ban bien te rup^
men en te bettreeften / en binnen fe$ bagen baer na
uptben ïanbe ban ï^oïïanb/ fonber immermeer baer
tocber binnen te ftomen / op arbitrale correctie en
confifcatie ban fijne goebcten / bit toerbe ter pupen ban
ben ^raMjupfe
albaer
9 tfebjuarn'
1 586 af
gepu?
r*<57)bïiceert
: |jp fbcïjt
öembenbaer
na te tojeeften
tegen
be
25urgemeefleren ban ber <0ottbe / maer niet ftonnenbe
fijn boomemen ten epnbe bjengen / i$ ten ïaeflen in
grote amioebe gcraefttj en epriöelijft ben 45?abeban
ïncefterin <Öngcïaub geboïrïjt' met recommanbatie
ban ben 25urgemcefïcr ©ebenter banöttrectjt/ bat
aïfoïjp be£ feïben <0?aben tommiffie/ in ïijflgebaer
ïjabbe gefocljt in 't inerft te fïelïen / baer boo? ïjem bte
ban bcc ©ottbe ïjabben gebannen ; en ïjn m armoebe ge^
3T raeftt / bat be <0jabe ï)cm baet om eenieh fabeur foube
«n sa', geïicben te boen / maer Weeg bp iytiw toepnicï) ge^oo?^
2J enbeïjuïpö.

geftomen / toerpenbe met eert toomiitn moet feftec
gefchjift op ïjeuïupbcn tafeï / feggenbe m fouben bat ïes
7JP
fen/ enïjemgefept 5Önbe bat Jp 'tnabemnemen en
nocï) geïjoojfacin foube sjjn/ txtübt bat niet boen/ taaer*
om ïjn ben 20 #rtober 1587. geconbemneert toert ten
beftoeben ban ben armen i^ guïbcn te betalen / en
boojtp gebannen booutoee uren uptbec&tcbeentojn*
bom ban bien / en binnen b|ie bageh upt ben ïanbe oan
^oïïanb te bertreeften / fonber baer toeber in te fto^
men op pene ban aeii ben ïijbe geflraft te toecben met
confifcatie ban fïjne goeben : ïjabben öefe perfonen hen
füï gehotiöen fonber Ijeri partpe te b?agcn tegen be «iÉa^
gifïraten / baer onber fp gefeten toaren / fouben in fliïte
en rufïe nebben ftonnen ïeben / maer 't toa£ met be feïbe
aïgift een? ■ booj een fefteren moïengefcïjjebenflaenbK
fyebbt geïefen.
1

Wat mach vele menfehen doch lullen,
Datfe niet en leven in ruften :
Maer willen hen partye dragen >
Tegens die geen die na hen niet vragen.

<ên afé be Staten ban ^oïïanb irt September noeïj
bergabert -toaren / quamenber bjieben aenbe Staten
bp öijngout gefcjjjeben ban be 14. September/ bat
biebanï|oïïanb nocï) fo beeïe bib?e£ fouben fenbenalg
ÖP te boren om gefcfeeben öabbe : maer aï jjoe toeï be
Staten ï)ier in om beïe refpecten ftoarigljept maefe
ten/ isnoclnan^ ten ïaefïen goeb gebonben bat men
bit niet foube af flaen / maer na ftomen/ toant fp
toeïberfïonben bat fo baer ecniginconbenientmocöte
ballen / bat aï£ ban be landen fuïft£ foube getoete n toer^
ben batfe öaer beboir niet öabben gebaen / en fo fouben
bemi£gunber£ ban bcö ïanbe toeïbaren eenbeurege^
opent toecben om aïïe£ te mogen raiummcren na ben
beïieben.
5^e <6?abe ban SLpcefïec ïjabbe OBuiïjam .ïBofïert ®eW
toonenbe tot ^ïftmaer gecommitteert tot be abmmi ^"0^
fïratie ban be geefïeïpe goeberen ban ïjet ge^eeïe $00^ tn
bet quartier / met ïafï om baer upt ben $?ebicanten ten 5JLaJ"w
platten ïanbe te betaïen : be boo|fcï)?eben Moftttt ïjab^ &££&
bebefeboojfcï)?ebenabminiflratie ooït te boren bebient/ ffcaue
ban ïjabben bejfêagifïraten banben^oojberquactier Jj
baer na feïfê be abminifïratie ban be Reene goeberen RJ*
geaenbaert/ en be bienaren beö <0obbeïtjften tooo?t^ betMfc
en #?ebicanten ten pïatten ïanbe baer upt betaeït/ 5«ooe#
en boïeee* Dett^•
boo?fcö?eben
aïfoopbe net
maer bat
ben
onberljoub bienaren
niet na ftïaegben
behoren en toerbe
gelet/ ja batter beeïe pïaetfen toaren baer ben bienfï
bep Cuangeïium^ foube moeten opïjouöen/ bp foute
ban onberïjout ber boo?fcïj?eben bienaren/ en aïfo op
beftïagte ber boojfcftiebcn bienaren aenben(^berf!ett
^irft ^onop / en be recommanbatie ban ben feïben aen
ben tëabe ban ^tate / en be ïmïpe ban JBc.JBiïïeni
25arbefiu^/ töaeb in ben 0abe ban &tateboo?fcl)?es
ben/be<é?abebanHpcefïecbe boo?fclj?eben (J5uiïjam
UÖofïert toeberom commiffie om be feïbe goeberen te
abminifireren gegeben ïjabbe / fo ïjebben be ^teben en
IBagiffratenban ben felben quartiereïjtnbaer jegen^ <su«»
geoppofeert / bie$ niet te min ö^eft be feïbe JUSofiert i*™ é
uut ftracïjtc ban fijne commiffie be bojpen ban ïjet SJS"
jéoo?bec quartier boen fommeren / batfe ïjarebïafaer^ mtttcctt
benen quoperen ban ben feïbe goeberen fouben ober^ 5önt>e
beiöagiftraten
: mao:
comptoire
fijnenquartier
brengen
ban
ben tot
^oojber
/ ïjebben
ter contrarie
be bo?* [°tftfJ'
ficatfe
b«fd#
oberïe^
fouben
bïaffaerben
egeene
batfe
penberboben/
beren nocï) egeene betaïmge boen aen ben boomoemben S"Bn0/'
Mofimttl nocïjtepemanteanbci^bpöenïupbenniet j!Stf«.
gecommitteert/ fouben betalen/ op pene bananber* mcora»
maeï te betaïen.
gj?
't l©eïft ben boojfcïfêeben ^>onop berfïaenbe / treeft Sï 5
ï)P ter contrarie bjieben uut gefonben aen aïïe bebojpen fieiien.
ban l)ct booifcljicócn quartier / beïaflenbe aïïe be feïbe me
bat fp ben goeben toiïle ban fijne €recïïentie na ftomen öa" ö«t
bebotoa^ban
<£rceïïentie
bp fijn en
I alfo ïjem
fouben
ïen
be opficht
bcc fteeften
ber religieooft
: bie
be $£0i'
quartier

5i!J{'
<£enen ban
Mt. ber%mb?ofin$
l^artini
en in*
np er tooonber
<H5oube ben
felben b^eembelirtg
eeb boojgeïjouben
«(öe 5tjnbe toepgerbe bic ooft te boen/ ïjttn bebQÏenfijnbe
Jnbe binnen 'g baegé fonnefchtjn upt ber &tebt tebertree^
«cinb^ot/ i^ in geboefte gebleben/ en i^ baeg^baernaon^ 4föagifïraten ban ïjrt 3^oo?ber quartier fuïft^ ban
ber^ m*
mm,
fïaenbe/
Rebben
baer
ober
geboieert
aen
be
bergaberinge
gjjjj,
atHf
1a. geroepen
in
be
töacbftamer
/
be
peeren
bergabert
sjjnbe
*

Het ccnentwintigffie Boek.
76O uan De ftttttu ban JfoHanb / betocïïte ben 4 <® ctobii? benièonop ernfïcïoft gepjotef!eett/ en begeert aatöp^i»
&onop
gun baenDeïen
fcctiwit rtffrfnrttfn rjeuben acn benboomoemDen&onop/ Dat DefotDatehDaDelptoebcrom
boen oectreftften 50UDC/ fanoer eïftonber
Den £up$upDen
bojDer "ij&e ( ï
De D°?'
nDcr
^?aba
n
gebore
alleen
lSoftaect
mêbcnj
uoojfr
De
pen trfc
/ om Dcboo!fcïj?cbcn te moïefieren/ of Datfe anDer^ aïïe be onftoüen en fcöa- p«c!
rontra» Daer toe nfet toa£ genuaïifïceert
ben biebc^up^ïiipDcnteroojfafte ban bien fouben ïij- JJJj
tic Dm
mogen bcDiencn / Dat fulfcg toa£ te- ben / oen fijn teactement en foïbpe bau be foïbaten fon* 8Cef,
teil Dan aöinunfaatte te
Dat Iju Daer Dooj ben aftceftften / en Den If up^ïupoen in afflag ban ïjare ae J
c gen De piibilcgien Dan ^oïïanD/ en
ïlaicef
:i
te tc
Dicnfttoa£ ge*
fijnen
ban
en om anöccc rcfpcctcn mine
homen
De geefte berponDingcn tocDer ïatcn genieten / $c.
Jjrtl
anDere
onDec
Deponeert / Dat ooft De Staten
.fBaer
aïfo
De
Staten
nan
^olïanb
ban
btft
fafte
few»
mtfte
SS? liifte gocDccen aen nacc Rebben getjouöen en b ber»
üottan
Soiianö teert/ en Dat obcrfiW De Staten ban
bartDegccfieïyftegoeDcren meDe iuïjareremonfrrantie Jfltc
feW" fton0fn öat Die ban Den $oo?Dcrnuarticre Debebcclen aen De o3?abcban3tpcef!er mentie tjaDDen gemaeftt/ K
(al men biet na betfïaen toat in Defe fafte bojDet geDaen beö
SS ^°* ban Den boomocmDen jBoflact niet fouDm IjeBben t$
I te toeten Dat noo? cerfl be commiffie ban IBótfaett JJJ \
n &onop;
ljzebe
boojfc
heeft De
00Staten
£ier
ctm'
obcDi
te
Snt,
oit
gefeïne
anttoo
booj
n
toerDe
in furcïjearttie geïjouben/ en na geheel gecaf* 3J0J
oemDe
booai
tooojoe afn oc
tkc il
ftttt*
bttqiL
n ban De
ïnüSï' ben Den 10 <®ctdbfê/ Dat De ï£ceren&tate
ï>il gelegcnthept Der fafte niet toarenonDerricïjt/ aïfo Den
3^en 1 1 ^obcmbii^ rê be naboïgenbe remonflcantte m £
ten ban ê:ince ban <©cangien ^oogï. IBemocie in Den jare
bp be geDeputeerbe ban be Dne$?obmtien in compe^ofei
ge?
«oiianö. f -8 bcn ^^hm* j!)icolae£ftamecïing ïjaDDc
getale aen fijn <£rcdlcïitie in p:efcntic ban ben
committeert om hem op Defe fafte te infojmeren en tenten
ÖaDe
oan
ê>tate obageïebert / en ernfieïnft bafocïjt /
met hem eenige miDDeïeu en ojDonnantien te ramen en bat fijn €rceïïcntie baer op een goebertieten infien \aib
concipiëren/ en Die Defeïbe fijn Creeïïcntie in ïjanben
be nemen / en baer op genabeiijft te unïïen bifponcaïfo gcDaen rerttotöareJifêajefïept
te fretten / om Die te bifïteccn : 't toeïft
en fijnCrceïïentie bienfte/ en
bge^ tot ber ïauben conferbatie/
Sunbe/ ïjabDe fijn<£jccelïentic Die obctfien engoe
be boo?!5. remonflrantie
bonDen/ en bic gefonDen aen Den fóacDban^oïïanD/ toa^Iupbeubeaïbu^:
öetodfte Defelbe ooft geappjobeect ïjebbenbe / öaDDe fijn
©2inceï. vtëreriïentie Die ooft gefchjftt aen ïjet coïïegie
Aen fijn Excellentie^
ban^oo?Dï)oïïanD/ omöaccabbD^geïjoojt/ baerin
bocit^ geDifponeert te toerben/ maer Detotjï het ben
£cece btlitfbt fijne boo$. #?inceï. «tërcriïentie/ upt t> Ertionftrei'en met behoorlijke reverentie te ken-j^J
befer toereïb weg te nemen/ foïjabbeDefe fafte nn fo ■■-^nen gevende de Ridderfchap, Edelen en Steden (iwa'
lange bcruft/ tot bat fijn €rceïïentie ban 3Lpcefïetge* van Holland , feprefenterende de Staten van den fel- ban !
hoo?t ïjebbenbe De ftlacïjte ettriper Dienaren ten platte ven Lande, mitsgaders de Staten van Zpland en Vries- *t«'.
fanbe / en tod berfïaenbe hoc noDig ïjet 3p bat be Diena- land,
dat fyluyden in de maend van Augufto leftle-jaan"y
ren fonber opfp?afte Saerïupbee baoepingeen ampten den , om verfcheyden redenen en rhotiven in hare gelat
bcöiencn / en toilïcnöc oïö?c flcïlcn op be inconbeniente» remonflrantie vcrhaelt uwe Excellentie hebben ver- J"®*
m ftoarigïjeDen/ bit men ïang£ fo meer / upt ber ^o?p- fochtordré op eenige poindlen die jegens het tractaet ^"J,
lupDen aöminifïiatic (Die be meefïenDeel bpanben ber met de KoninghjkeMajefteyt van Engeland op 't fe- sitó
toacer religie maten) fag / tot acïjterDecï ber nethen en cours defer landen gemaekt , dedelatie van het Gou- banu
naren Dienaren te tepfen / ïjabbe aïg een getrou ©oefter- vernement Generael acn uwer Excellentie , de ade ^£?
ïjeere ber gemeenten (tëobg/ niet fo feer te ïjerten ne* van \ confent van de contributien, eenfamendijk ^n
tnenbe / aïo be eere <25obe^ en be berbjepbing fijn£ neuït jegens de privilegiën , rechten , gebruyken en b«n
gen toooiö? / met bolftomen abbn£ ban Den töaoe ikf welvaren van de landen van Holland en Zcland wer- "&
ten£ ïjetfi / ben boo|noembe43uifliam JU&ofïert totbe den gedaen, En al is'tfo dat uwe Excellentie gena- li%it
delijk inendegoedercierentlijk
gelet hebbende
op 'theeft
vert /erouar
n abmini
Ijab foeck
maer ticre
gecammenitteer
"cï)?ebcputeer
booifDegebe
voorfchreven remonftrantie
, belieft
be fïwtie
j£oo?b
tïabenbanb
den

i)en Daer jegen£ geoppofeert. 't Jü)clh bp Ijcm bet
Ham sjjnbe/ en betoeegt tot ïinïpc en tcooft ber me*
ntgbulbiger htaebte ber Dienaren in bien qiiarticre
ïDdhet flaet befcö?epeïijft en tot een upterïijfte befo^
ïaetïjept geftomen \óa$l geïijft ïjem noeïj bit ban öet
Cïaffi^ban^llftmaer benfeïben bagbe ftïacijten baet
ober gebaen toaren / fo ijabbe öpna epfcïj 3ijnber be*
toepinge en commiflïe ban fijne «örcellentie / bit ïjen
bpfonber öcopficïjt berfterften en religie ïjaböc beb»
ïen / be ©ojpenbanben boojfrfjjeben ^oo?berquaT^
tiere bdaf! ben goeben toiïïe ban fijn «Êrcelïentie na
te homen / en aïfo jjp niet ttoijffeït of ïjaér <£b&t ber^
f!aen nn toeï bat bp ïjem reeïjteïijft in btft fafte ge?
pzocebeerttoerbe. €n belangenbe Datbeboo^fc^eben
«ffeofiat een 23?abanberfoube toefen/ en Daerom on?
gequaïifïceert / liet Ijp fieft bebunften bat bk reben niet
fuffifant toaö baerom bit goebe fafte op tehoubenbeeï
minber renberferen / boomameïtjft ten aenfien bat men
Seen bequamer perfoon baer toefoubeftonnen binben /
oetöijlebpaïïebegeïegentbept en toat'er oploopt geincojporeertljaDDe en in bat flnfterbarentoa^/ en mat
be naturaïitept aengïnft ïjabbe men fijn €rceïïentie
te remonflreren / en mibbeïertijb bienbe be fafte bp ïjem
te toojben gebotöert / en betoijïe 't geïjeeïe i^oojberguactier ban fijne gctroutoig&cnt en bef!enbige bjöom*
|icpt moefien goebe getnpgenifTe geben / fo toa?'ec geen
oen De fclben fijnen ïaft te briettenJ $c. <5n aïfo
cci)ter De boo2fcb2e\jcii ^ojpen in geboefte bleüen
be
anoperen en WaffaerDcn aen Den boomoemDe IBoflaert
&on<v ober te ïeberen ïjeeft De boo?fcijL:eoen ^onon/ met
£.«?» ^kmn^ bSl ^oatc« teflta Daer toe tnilïen con*
ÏJF" ftnngeren. m tegen ïjebben be gecommitteerbe
flt>ot, «aotn ban ïjet 4!)ooiDec-guartier tegen bm öoojfcïj^

daer op te geven alfulkefavorablerefolutien, dat fyluyden een vsrfte hope hadden dat het effect van dien
volgende , hare Majefteyt en uwe Excellentie gedient en der landen welvaren geconfervcert foude
fcijn geweeft , fo bevinden fyluyden nochtans dat door
finiftre middelen en praktijken van eenige geeften,
foekertde niet des gemeene lands rufte of welvaren ;
maer hen formaliferende jegens denRemonftranten,
en pogende by contreminen te renverferen derefolutie van uWe Excellentie en den Rade van State r
om den gemeenen vyand door invoeringe van confufie in den ftaet defer landen te dienen , oftenminften hare ambitie en avaritie té vorderen , het merendeel van defelve refolutien is gebleven fonder eenige ^j.j
vruchte , mits welken de Remonftranten beweegt
zijnde door de redenen van haerluyder voorgaende
remonftrantien vcrhaelt en anders geene , uwe Excelrentievertonen.
lentie de navolgende poin&ën mee behoorlijke reve-

Indeneerften aengcfien by 't voornoemde traftaet
hare voorfehreven Majefteyt belieft heeft den vcneenigden Provinticn te accorderen, gedurende den
Oorloge , een fecours van duyfent ruy teren en vijf
duyfenc voetknechten , boven de guarnifoenen van
de plaetfen van verfekertheyt hare Majefteyt ingeruymt , en dat hare Majefteyt daer van hetverfchot
van de betalinge tot haren lafte genomen heeft, onder belofte van rembourfement. So verfoeken de
Remonftf anten dat uwe Excellentie bclieve ordre te
ftellen, dat'et getal van 'c voorfchreven fecours » fo
wel van df ruyteren als knechten vol gemaekt , gehou* ;
den en betaelt
mach worden , achtervolgende 'c voornoemde traclset.

\
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nodefullenwefen, behoudelijk dat de redelijke Weerook , dat, niet jegenftaende 't voor2. Gemerkt
de van dien fal werden betaelt , of aen de beloofde connoemde tractaet mede brengt , dat de monfteringe van
het voornoemde fecours gedaen foude worden byComtributien van den Remonftranten gekort, alfo't felve
miffariffen van hare Majeftey t, en den Staten Generael den volke van oorlogeook word afgetrocken.
6. En alfo de betalinge van den guarnifoenen van de
gefaraentlijk , en dat de betalinge der felver foude geFrontier-fteden
in Holland, Zeland en Vriefland , in de
fchieden by denTreforier van hare Majefteyt,mët kennis van deCommiffarisvan den Staten voornoemt,fe- naefte negen maenden fo foberlijk is gedaen , dat de
dertde komfte van uwe Excellentie in defe landen , de Regierders van den felve fteden aen den RremonftranRemonftranten tot kenniffe van een ige monfteringe of ten , daer over hen ten hoogften hebben beklaegt , en
betalinge van het fecours niet hebben konnen geraken. ook bevreeft geweeft voor muyterieen inconvenienSo verfoeken deRemonftranten dat uwe Excellentie ten. So bidden de Remonftranten dat uwe Excellentie
in conformite van de voorgaende Apotlille , believe (regard nemende dat omtrent een vierdepart van den
ordre te ftellen dat van de voorgaende gedane betalinge contributien yan Holland, tot betalinge van alle de garde Remonftranten behoorlijke ondernchcinge mag mfoenen van de Frontier-fteden en fterkten van Holland wel fuffifan t is , en in Zeland omtrent de helft) beworden gedaen > en dat de monfteringe en betalinge die
lieve opbe betalinge van de felve guarnifoenen fulke
voortaen fal worden aen 't voorschreven fecours gedaen, volgende 't voornoemde tractaet machgelchie- goede ordre te ftellen , dat alle inconvenienten en peden.
nculen in de felve mogen verboet worden , alfo den anderen Provintien behoort genoeg te wefen,dat omtrent
3. En alfohetz3 articul van 't voorfchreven tracde
drie
vierde-parten van de contributien van Holland,
taet inhout, dat de lichtinge en betalinge van'tUyt- en de helft
van Zeland , in en voor de defenfie van hare
heemfe Krijgsvolk (oude worden gedaen by den Gouverneur Generael , met confent van den Staten GeneProvintien worden gc-employeerr en verftrekt.
7. Item nademael by den voornoemden traetate is
rael, en de Remonftranten beforgen , dat, ingevalle
befproken
het onderhout en maintienement van de
't voorfchreven poinct niet foude worden achtervolgt ,
extraorals
ordinaris
fo
contributien
rechten, privilegiën, gebruyken, tractaten> contracten,
de middelen van
dinaris , uwer Excellentie tot onderftant van der Oor- &c. van den Staten der geünieerde Provintien in 't generael, en van elke Provintie , fteden en leden van dien
loge geconfenteert , tot betalinge en onderhoud van
Krijgs-volk,niet foude mogen ltrecken,jadatdie voor- in 't particulier, en dat van allen tijden in de landen
fchreven laften boven het vermogen van de landen fou- van Holhnd,Zeland en Vriefland,fo wel ten platten lande als in den fteden , geen omfligen, fettingen of laden vallen,waer uy t mefcontentement onder den foldaverwachten.
te
ftaen
loude
ften, groot of kleyn , gebruykt of gedaen hebben moufie
ten , en de uyterfteconf
So verfoeken de Remonftranten dat uwe Excellentie
gen worden , dan na voorgaende confent van de Ridbelieve het volk van oorloge in den lande wefende, in derichap , Edelen , en Steden van Holland den Staten van den felven reprefenterende , mitsgaders de Staalfulken getal te reduceren dat het felyefo uyc het feten van Zeland en Vriefland, en dat nu onlanks con»
te
landen
defe
heeft
belieft
t
Majeftey
cours dat hare
trarie
de voorfchreven rechten en gebruyken , een feer
doen,alsuytdenconfenten van den Staten mogen worden in ordre gehouden enbetaelt, en dat de lichtinge groten en ongelijken omflach, over de Dorpen van
van het uytheemfe krijgsvolk voortaen mach gedaen Holland, Zeland en Vriefland , nopende het opbrengen vanden wagens en pioniers is gedaen, daer over
worden by confent van de Staten Generael , volgende
de Dorpen in feer ongelijken en befwaerlijken laften
*C voorfchreven tractaet.
zijn
gebrocht. So verfoeken de Remonftranten dat
4. Item aengefien by het 13 artijkelvan den vooruwe
Excellentie gelieve ordre te ftellen dat gelijke
van
affterven
het
by
dat
befproken,
noemden tradate is
omflagen,
laften of fettingen fonder confent vanden
eenige Gouverneurs vanden Provintien of Frontiermeer worden geda n , en dar de Remondaer 't felve valt , Staten niet
fteden , by den Staten der Provintien
ftranten
van
de redelijke koften ter oorfake voorfchrede
tot
werde
lullen
t
genomineer
fonen
per
twee of drie
ven,
by
Steden
en Dorpen gedaen , volgende de livacerende plaetfe, om uyt de felve genomineerde by
werden,
mitatien van haer confent inde drie-hondert duyfent
den Gouverneur Generael gecommitteert te
gulden , mogen worden gerembourfeert , alfo de SteFrontieren bevonden wert dat in eenige quartieren en
den en Dorpen de felve koften aen haer contributien
fteden,Gouverneursgeftelt fijn,fonder voorgaende no- korten.
minatie van den Staten , fo verfoeken de Remonftranten dat de commiffien van den felven fouden werden
8. Item aengefien dat volgende de rechten, privilegiën en gebruyken van den lande van Holland, Zeland
gerevoceert,en dat voortaen niemant en werde gecomrt , na inhoud van den voornoemden articul en Vriefland, d'ïngefetenen van den felven lande, by
mit edan
wegen van rechte, niet geinqujeteert mogen worden ,
van 't tractaet met hare Majefteytgemaekt.
voor d'ordinaris Rechters der felver landen , fulks
5. Aengemerkt mede by 't voornoemde tractaet is dan
den
felven
Rechters refpectivelijken de judicature van
belooft dat de KrÜgsdifcipline weder opgerecht en onbevinRemonftranten
de
derhouden foude werden,en
de fake is bevolen , fonder dat d'ingefetenen van de
voorfz. landen buytende Provintien van Holland, Zeconbeloofde
hare
den
luy
fy
,
den dat niet jegenftaende
land en Vriefland , in rechten mogen worden getogen ,
tributienfo
, ordinaris als extraordinaris getrouwelijniet
alleen
in conformitie van hareoudeprivilegien:
ken hebben gefurneert : die inwoonderen van de voorfchreven landen,, fowel in den Steden als ten platten maer ook volgende de pacificatie van Gent , en de ordre daer na in Holland en Zeland , opdeadminiftrati.e
lande , groteliks van 't volk van oorloge worden befcha- vandejuftitie geftelt en onderhouden, item dat uwe
digt en befwaert , waer door de contributien gefchapen
Zijn te verminderen , en de landen in ruynete komen , Excellentie niet alleen t.ot de hanthoudinge van de
tot groten ondienfte van hare Majefteyt , en uwer Privilegien:maer ook tot de adminiftratie van de juftiExcellentie. So verfoeken de Remonftranten daerom tie, by.de gewoonlijke Richters, byeede verplicht is.
dat uwer Excellentie believe op 't onderhoud van de En datdageljjks tegen de felve privilegiën en gebruykrijgsdifcipline ordre te ftellen , en allen foulen die by
ken van den lande, en diverfe beloften, d'ingefecene
volk van oorlogeinde contribuerende Provintien
van de voorfchreven landen, buytende Provintien van
gedaen zijn, te doen ftraffen. En ten eynde voortaen Holland, Zeland en Vriefland, voor 4e Heerenvan
beter ordre gehouden , en alle vorder foulen belet mo- den Raed v^n State worden geroepen , en van de felve
gen worden, dat geen volk van, oorlogete voet ofte aen anderen worden verfanden, en dat meer is door
peerde , door de v©orfchreyen landen fal tcecken , _dan practijkenvan eenige ongerufte geeftentotinquifitie
met een Comraiffaris , ^n dat den felven Commiffaris van eenige onbekende eenfamenüijk tot hare difpofigeauthorifeert fy .onderzijn acquijt,, in alle Steden «n tie geftelt worden. So biddende Remonftranten dat
Dorpen daer het voorfchreven votkvan oorloge paf- uwer Excellentie gelieve ordre te ftellen, dat voortaen
feert, fo veel vivres voor 't fclve volk te lichqen, en niemant van de ingefetenen van Holland , Zeland , en
onder den iel ven te verdeylen , als voor den felv?n van Vriefland, buy ten de felve landen in rechte worden getogen,
i
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n ,
togen, en alleritatien airede ter Contrarie gedae
die
nc
yema
te niet te doen > en de commiffien daer by
vandelaninquifitieofdifpofitie, overd'ingefetenisenbevol
en buyden van Holland, Zeland en Vriefland,
ïnquihve
defel
en
ten forme van rechte te revoceren ,
van
ers
Recht
tie en difponcie te bevelen , den ordinaris n, en uwe
legië
privi
hare
den lande , in conformke van
Excellentie beloften.
9. Item naderaael dat by den voornoemden cractate
den geunieerden Provinciën is belooft de weder opriteyt purechringe en hanthoudinge van den ,authö
m eenige
maer
ndert
vermi
alleen
niet
ke
bhjk , dewel
eProvinciën, namentlijk van Uitrechc genoeg weg-g
mno en is, als blijkc uyc de proceduren aldaer gebruy kc,
federt de naefte vier maenden. So verfoeken de Remonftranten , dat door authöriteyt vah uwe Excell.
de Staten Generael, en van een yegelijke Provintie
in 't particulier, mitsgaders de Magiïlraten van Steden mogen worden gehanthout in haerluyder refpeclive authöriteyt, rechten privilegiën engebruyken in 't generael en particulier.
10. Item gemerkt dat by folemnele Unie én traöaet gemaekt by tijden van Keyfer Kaerle , en de
naefte 30 40 en Janger jaren onverbrekelik géobférvee-t, de landenvan Holland en Uitrecht, mits hare
vicioiteyt engelegentheytfulks fijngeunieert, datde
felve fijn met een Gouverneur gegouverneert , en dat
feeronlanks voor dekomfte van uwe Excellencie in
defe lauüen jegens de voorfchreven Unie hec Gouvernement van Uitrechc van het Gouvernement van
Bolland is gefepareert, niet jegenftaende zijn Excellentie van Naffau als Gouverneur van Holland, foin
regard van zijn qualiteyt, als de loflijkeen getrouwe
dienflen by mijn Heere de Prince van Orangien zijn
Ht:er en Vader , alle de Nederlanden gedaen , notoirLjken ook cederende, de Unie behoorde geprefereerttezijn. So verfoeken de Remonflranten dat
uwc Excellentie gelieve, volgende de voorfchreven
Unie,het Gouvernement van den lande van Uitrecht,
mede te doen bedienen by zijn voorfchreven Excellentie van Naffau.
11 En gemerkt uwe Excellentie belieft heeftop
het voorgaende verfoek van de Remonflranten by
Placcate van den 4. Augufty leftleden , te doen voorfien jegens die grote en fchadelijke fwarigheden, den
ingeferenen van den lande van Holland , Zeland en
Vrkfland door de empefchementen en verhinderingen van de navigatie en trafijke op vrienden en neutrale landen gedaen , en dat daer na door toedoen van
fommige ongerufle geeften , by brieven van uwe Excellentievan den a8 Augufty, is verboden de goederen daer in geroertuyt den lande te vervoeren, ja dat
meer is, bevonden wert, dat eenige hen vervorderc
hebben , verbod te doen , dat men geenderhande
koopraanfehappen uyt defe landen of weftwaerts foude mogen vervoeren , volgende 't voorfchreven Placcaet en de lijfte daer op gemaekt. Waer door veroorfaektiseen onuytfprekelijke fchade van defe landen ,
niet alleen door het verlies van de Convoyenen Licenten en andere middelen: maer overmits door fulkeonftadigeen diverfc refolutien, alle neringen van
defe landen werden gediverteert , en de greynen en
munitions van oorloge (dewelkedefe landen uyt anderelanden moetentrekken) uyt defelve genoeg gebannen fulks
,
dat niet alleen grote dierte derfelver:
maer ook gebrek te beduchten ftaet, alfo de fel ve gelijk ook alle andere foorten van goederen die men ordinarie in defe landen plachte brengen, de havenen
van Holland, Zeland en Vriefland , verby lopen op
(roL6o.)and<"reri!kenen
havenen,
waer door ook gecaufeert
worteenineftimabel
verliesvande
middelen en rijkdommen van den lande , door het vertrek van de koopluyden, bootsgefellen , hantwerkers en ander luyden
daer van levende, metvervoerioge en vervreemdingevan defchepen, (wefende de fterkte van defe landen) en fchecpsvolk, daer uyt notelik volgen moet,
verminderinge van de impoften en middelen van contributie, en confequcntelijk deruyne en ondergank

van defe landen.Om waer jegens te voorrlen en te conferveren'tgenedat'er noch is gebleven, fal uwe Excellentie believen te accorderen , dat de inwoonderen
van defe landen op geallieerde en neutrale landen vryelik
en trafikeren
d'ingefetenemogen
van dehandelen
omleggende
rijken en, fulks
landenals doen,
en
overfulks doen cederen het verbod by de voorfchreven
brieven en alle andere bevelen ter contrarie gedaen,
daer door ook de gediverteerde neringen en 't gene
daer aen kleeft metter tijd foude mogen worden gerecupereert.
ia. En aengefien dar d'ingefetene van de Voorfchreven lande van
in den
lopenden ter
jarezeeleerhebben
groot geleden,overen exorbican- '
te fchade
de vyanden
mitshet volk van oorlogere water doorfoberebetalingeaen den lelven gedaen (eenfdeelsgecaufeerrdoor
de Placcaten en verboden op'tftuk van de navigatie
gemaekt , en dat de penningen van de Convoyen en
Licenten met de buyten en prinfen zijn elders gediverteert) ter Zee tegens den Vyand niec gebruykt heeft
mogen worden , daer in notelik dient voorfien , fo
biddende Remonflranten dat uwe Excellentie zijne
Excellentie van Naflbu als Admirael van der Zee , zij»
ne Luytenanten en Raden van de Admiraliteyt fulki
als uyc de Provintien en Steden hen princi palijk ter
Zee generende, geflelt zijn of geftelt fullen mogen
worden , met de opficht van de cquipagie en onderhoud van de fchepen van Oorloge , en alle ordre die toe
veylinge van der Zee van node is te belaften , en het
inkomen van de Convoyen, Licenten, buyten en
prinfen, tot difpoficie van defelve ce laten , fondef
dat de penningen daer van procederende , elders fullen
mogen worden gediverteert, fulks als by de acte van
het confent befproken en altijd gebruykt is.
13. Item alfo mijne genadige Heere den Prince
Hoogl. Mem. en de Remonflranten door langdurige
experientie bevonden hebben , dat de laften van der
Oorloge in de voorfz. landen niet bequamelijker noch
gevoeglf jker konnen vervallen of gecontinueert worden ,dan door voorfz.
de generale
middelen
en andereinde
lande,
die metvanveled'impoften
moevten
en arbey t in treyn gebracht zijn en loop hebben , en dat
mits de felve openbaerlijk en onder goede cautie verpachtedat
nde , ook altijts bevonden is dat na advcnant
dat de felve middelen vermindert zijn , het inkomen
van dien vermindert is geweeft, en dat by colledatie
op veel na fo veel niet is gekomen als by verpachtinge,
en de Remonflranten verftaen dat eenige ongerufle
geeften niet op houden de ooren van uwe Excellentie
te fafcheren met eenige gepretendeerde nieuwe moeyten, de welke eertijds voorgeflelt zijnde, offchadelik
of niet practicabel bevonden zijn , lo verfoeken de Remonflrantedat
n , om te voorkomen alle confufie in 't
fluk van de contributie , uwe Excellentie believe op
de handhoudinge van de lopende middelen ordre te
ftellen, enniette gedogen datby yemant diredtelijk
of indirectelijk daer in eenige nieuwigheden worden
geattenteert
monflranten., immers niet fondcr confent van de Re-
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14. Gemerkt ook de Remonflranten verftaen dat
gelijke ongerufle geeften , trachtende om hen felven
rijk te maken en in de handelinge van des lands penningen te geraken , oorfake zijn enaenhouden, dat van
wegen uwe Excel, den Staten queftie wert gemaekt,
nopende de adminiflratie van de geeftehjke en geannote rde ofgeconfifqueerde goederen , hoewel de Staten de felve aen hen nebben gerefer veert. So verfoeken
de Remonflranten dat uwe Excell. gelieve ordre te
ftellen dat het vervolg van de vootfz. queftie mach cefr
feren , en de voornoemde confifcatien , geannoteerde
geeftelijke en kerkelijke goederen aen de Remonflranten gelaten Worden, alle commiffien by uwe Excel,
fo in Holland als Zeland , diesaengaende gegeven , te
revoceren, engoet te vinden alfulke ordre als de Remonflranten ode
p adminiflratie van dien geftelt hebben, en vorder fullen ftellen , mits dat de Remonflranten wel tevreden zijn alfulke betere ordre als uwe Excellentie ende peeren
tot
'"" vanden
. Rade van State,
meerder
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meerder dieaft van den lande opdeadminiftratievan
dien fouden mogen adviferen , te doen achtervolgen ,
ingevalle daer by het gemeene land beter h\ mogen
Würdengedient.
15. Eyndelik verfoeken de Remonftranten in regarde van de middelen van contnburie van Holland > Zeland en Vriefland en adrainiflratie van de politie der
iel ver landen, believe egeen gehoor of gelove te geven ,
e°nige perfonen die in regeringe fijn geweett in de Provinciën van Braband , ViaenJeren en andere gcdefunieert z,ijnde 3 nochte anderen, den welken niet bekent
is den ftaet, conditie en nature van de voorfchreven
Provinrien : maerdatuwe Excellentie believe in alle
occurentien ,concernerendcdecontributien, politien
vn andere faken van de voorfi. landen, tegebruyken
hetadvijsvan de Staten van de voorfchreven Provintiqn, als wefende die geene die uwe Excellentie in alles
tot fijndcr dienfle , en der landen welvaert , fullen helpen raden, geiij k fyluyden H oochlof: Mem: mijn Heerc den Prince alrijts hebben gedaen, dewelke by middel van dien fo veeie jaren, en met fo loffelijke reputatie, door Godes genade de landen van Holland en Ze-I
land, heefc gcmainteneert en gedefendeert , daerter
contrarie door de factien en middelen by die van Braband en Vlaen ieren in hare regeringe geduurende den
oorloge gebruy kt, en voor geftelt, ie faken aldaer in
alfulken miferabelcn en defolaten ftaet gebrocht zijn ,
ah al de wereld kenlijk is. En om de waerhcy t vrymoedichtefpreken. So verklaren de Remonftranten , dat
fyluyden uyt vele wichtige redenen , niet anders konnen oordeelen of veeie van de gene die uyt Braband en
Vlaenderen trachten om by uwe Excellentie in credijt
re komen, en over den Provintien van Holland, Zeland en Vrielland, en den ingefetenen van dien , na
haren appetijt te gebieden , en fagen niet liever dan dat
«lefelve landen in gelijken ftaet mochten worden gebrocht ,als Braband en Vlaenderen is gedaen , fondcr
nochtans den vromen onder den feUen te begrijpen.
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gebanfjet untljeeinfe ïirijgéboïït i\\ Dcnïopeubeniare
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tic v^ct 45oubernement toa^ aengenomen / baöötn ber^
foebt öat fijne Crceïïentie De occafïe öie bacr pjefenteec*
öeomöen bpauö groot afbreuk te mogen Dóen/ niet
fouöe laten boo^ fap gaen/ maec bem tijöelijfa te belöe
maften / om öen bpanö 't booft te faieöen / öaec toe fn
ïupöen toel noöicb Ijaitom geacïjt booj cmige maen*
Öen ertcao^öinarie gelicljt en onöcrbouöen te too^örn
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f;- «en en i)ouöen / confoun 't becfoeft bie$ aengaenöe ge=> na*ael geconfereert / faobèn Ijct tcactaet met bare M&
jcfïeut gemaeftt.
öae,t
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1
#e gecommitteecöe reféreeröen ben tot Den tert ban
I-m»
»• «^P't tWebt poinct Ijeeft jijn €rceïïentic faec*
\ mn ftlaect / öat öet fan tjen niet ïjaööe gejlaen öat öe monfle* 't feïbe tcactaet / öaec upt fp meenöen öat anDcr^ fouDe
Me? cin3e m öctaïuigeban bet üoo,jrclj?eben fecouc^ niet tocröen bebonöen / en 't frlbe geïcfen en faebonöen 5ijn^
Ui (e. toag gefeïjiet fo öilttoil^ aï)t facljooiDe/macc fap öen ^>ta^ öe / beeft bp berftïacrt commiffie gegeben te ïjebbeu (Fol.6ii
■1 ut ten / ofaccmitjS öat Ijaci: gelö om generale monfletinge aen fijne <örecïï^ntic ban ^afjau aïjJ «Couberneur ban
en ^eïanö en aen öen felben aï^ tCömirael
*njj* te öoen. niet geceet toa5 getoeefï / öat tot BienftecK l^oïïanö
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^cc op fu cepïiccicnöe/feiiöen/bat ïjet nerfïanö faan l}eere Dett ^ïittcc ^oogljïoffeïi jfte Jüemoric baööc ge*
!JK\[ öe Staten toa^J / Dat tot öe mónfïecinge Pan ïjet fecouté ïjaö/ enöatbP met becfïottttninöecmacbttebebbeu
iur^ üan fiacelBajcfï, Comniiffaciffen fouöen toecöen ge- aïjJ fijue poojfcbjclxn ^rceïïentie Ijaööe gebaö. .
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©e aebeputeetbc berftïaetben op 't eecfïe bat be com*
mifTicii 53 43oubecneucg en 3&bmicaeï£ gegeben/ maecDe
continuatie toaj* ban ïjacc boo&acnbe commifTie banDaer
Staten ontfangen/ en Dat baeromme De staten oel
ober niet ÏjaDDen te Wagen/ en op ïjettnaebe Jatt
n: in
toaertoaë Dat mijn ^eete De #?ince ijfoog-J-fêci
jfc
ocUii
157*
jare
't begin üan De oo:logenaï£ in Den
/ toojbc ge,
De ftccctocïjt na bergen in tencgoutocn
alfuiue
?c/
mo:D
en
toac
t
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noeï
n
fafte
Dacn/ en De
commifTie aen Den ®mfkm Sonon IjaDbe gegeben:
maec De falie in o;D:e gebjacïjt jijnfe \j toaé bp Den
Staten ooft met goeD bcucben üan fnne <Êrreïlcntie/
5>onou
bcifïacn Dat De boozfc&eben commifTie ban
ebc
griiift ooft aïïc anbcre<6oubmieui^banDe£t n en
quatticren / alïccnïtft fouDc pïactfe Ijebbcn onec ïjet boïft
Kan oo:ïoqe/enbO!ber niet/ljet toeïli ooft fvtö& 111 De nac*
eff / en bat aïé nu con*
fie tienjaren toaé gebjupnt getoc
traric tetoiïïen hibocrcn fcrecucn fonöc tot fdjcucmge
ban Den ïanbe ban ^oIïanD/en in p?ejuöstic ban De coin^
mime ban fijne <£rccïïentiebauj*aflau/ fulfté bat De
fonberna*
geenfm£ ftoiiDcn toeftaen lïcn
Staten Dat feïbe en.
tic Den
€rcc
t
fijn
ïjeef
op
éier
ïanb
Deel ban Den
„i+^obemb. gcappoftiïïcecc alDu£. Snoten ïunn^ee^
» een De Staten bebinDen DatDecoiniin?T;ebanDcColo>
j) neï Sonou ecgenjf ïnpiejuDiciabcïi^/ ijet timen mijn
» ï^ecre Den <6*abe Ifêaurice / of aen De pjibiïegien ban
»> Den ÏanDe / fp ^cceilmtie faï ïjcm gebjagen tot ïjet ge*
»ne De peeren Staten fuüen o?bonnercn: actnnibenx4
«Üobcniber 1586. Slengaenöc De commifTie ban Den
» ï^eere ban IBojbaig/ tocrD ban toegen fijn vtfrrcïleutic
.Jtjj» gefept unt eenige goebe confiDccatien De feïbe gegebcn te
, 5tjn / eriDe Dat 't feïfDe tocï te rctfjtcu toag. Cn fo beeïe
S'S
ban ttfeccljagcn aenging / berftïaerbc fijn s!5ccelientie Den
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1 ben tooien / oïïe^ oojbaeiiift en ten meeflen bienfte ban
ben ïanbe berfireeftt te 3ijn.
5^aec opbe gecommitteecbebecftïaerben batboojal
op be betaïinge ban De garnifoenen mofle geïet too?DetV
om te boojftomen aïïe mupterijen en f toacicljeDen / Die
npt quaDe betaïinge mogen ontfïaen / en niet te cicïjten
fonDen toefen/ en Dat tot Dien epnbe 'tboo^frtueben
poinct noteïift bebonDen toa^ fijne <trceïïentie te ce*
monff reeen.
7. <#p 't febenbe poinct toecbe gefept/ bat fijn &p ss«t
ceïïentïc De repartitie ban De toagen£ en pionier^ / tot* JJJj!,
ter ÏanDen noteïifte confecbatie ïjabbe gebaen / en bat naget
beter toa^ Daec m Derïaubnipnbiïegien niet fo pjccij^ opbt
geboïgt/ aï£ ïjet berlie^ ban Den ÏanDe/ Doo| fantejjg
ban Dien beroojiaeftttesjjn. ^egeDepnteerbefepbcn/ San'
bat in aïïen'geballe confent ban be Staten beljoojbe opöj«
becfocïjtenberftregente5ijn/ en bat fijne v£rceïïentie Jen l
Öem ïjabbe mogen ïaten Dienen / bp arretleren ban toa* BJn/
gcné betaïenDe reDeïift ïoon : maer Dat ober De ÏanDen $ia>
fettinge te Doen fonDer confent / ongeïjoojt toa£ / en nit*l
Datmen Daec ban geenc memorie foube binDen / Dat
ooft Defc fettinge tb ongclijft en bestoaerïift booj De pïatte
ÏanDen toag gebaïlen / Dat bele 5toaricïjeDen Daer upt
ontfïouDen.
8 . 4£p 't aeïjtfïe poinct toerbe gebjaegïjt na De ber* jiopr
ftïaringe ban De poincten Daer in De Staten fjen binDen b* 't i,
bestoaert. ^en toeïfte gefept toerDe/ Dat De peeren JJ.8J,
ÖaDen ban Staten jegcfrê Der ÏanDen p?ibiïegien bav teg'";
fcöenben faften bupten be $>2ob!ntien in anbece ^?obin- PiMij
tien ïjabben beroepen- nameiitlift: banberfeïjepben boo? g<e"j
De HIDmiraïitept geDecibeert Daer ban egene appeïïatie uïu fa)

tfojieöpbeDienfïenbp ïjem gebaen/ fo m'$ $tertogcn-bo£ a#
ten Sn anberfïntg: banbe^eereban Eofteeen toerbe fonDer*
^oiianb ïinge niet gefeut. *£nna beeïe Debatteren^ ïjiecop ge?
flcnötm tallen/ toerDëepnbeïïftberftïaertDatmen Decommif*
&cbcnctèoubecneur^fouDe reftcinge*
Sem/ fïenban Deboojfc
6eroe? een / en Doeneffect fo^tecen aïleenïift obec öet boïït ban
ren&e be oortoae / ïjoetoeï fijn <£rceïïentie Daec op geen refoïutijf
fiSliïi! anttooo^ebecftïaecbe.
5. <©p 't bpfae poinct berftïaerbeïjp/ Datöpbebif*
ft ripïine militaire ïjabDe in fonDerlijfte cecoinmanDa?
tenbeöe^e/ en Dat Öp aïtijD obec goeD gebonDen ïjaDDe / net
httiögjs- ïjctbolhban #ojïoge met een Commiffaci^ te Doen
Wrfpib geïepben om De fouten te beletten / gehjft uoeïj onmt'
ïanlié gefeïjiet toa£ / met öet boïit ïtomenbe ban ^
benbecgen: Dat ïjp ooft toeï goebbonb öet becfoen om
een CoinraifTacil bu ïjet ijoïft ban oojïoge in 't treeften
te ftouöen / maec Dat De ftofïen ban Dé bfbje£ feec groot
foubenbaïfen / enDatbaecomDe ^obintienïjareconi
tributien fonDen moeten berïjogén.
^aer op be gebeputeecben repïicecrben / bat be inge*
fetenen ten platten ïanbe ban^oïïanb eniEeïanb/ ter
gemeene Defenfie / fo beeïp contribueren aïg De ingefete*
nen ban De fïeDen / en Dat Daeeom biMi \na$ batfe geDe^
fenöeerttoecben/ en ban fouten beb?ijt/ ofDattetniet
mogriijft toa<? De contcibutien te continuecen / en De be=
ïooföe quote op te bjengen. I^at mijn J|eere De g^ince
^oog-i^em. Dit feïbe toeï infïenbe/ ojDiegefïeït ueeft
geïjab/ Dat aïïe'tboïft tefeïjepe Doo?tolïanb en Ee*
wnD mofle paffecen / fonDer ïanb-gangen te boen / om
ot fouïen ban De platte ïanben te boo^ftomen / en bat 't
feïbe niet geboegïtjftecRonbegefcïjieben/ ban op beboet
: in ïjet boo:fcïj?eben poinct gecoect.

mogte pïaet£ ïjebben: maer aïïecnïift rebiu'e boo^ Den fel- (rr.
ben met affiftentie ban eenige Daec bp te boegen/ fo boïgenbe ïjareoubc aï^nieutoe infiructie. 9jtcm bat op
't aenïjouben ban Öcpngont beïe opgetoojpen bjeembe*
ïjngen toaren gefïeït al.é CommifTaciffen / om be inge*
fetenen befer ïanben bupten fo^jme ban reeïjte te recöec^
cöecen / in een faeft in Defe ïanben ongeïjoojt en Directe* 29t!«
ïijft jegen£ be pnbiïegien en gebmpïien Der fèlbee / mitf
gaDer§ De belofte bp fijn €rceïlentie gcDaen/ fïcecftenDe/
Dat fuïft^ niet moeïjte tooien getoïereert/ mit^ De con*
fiifïe Die Daec npt moeïjt boïgen.
^p't eecfle poinct en toecDen fonDerïingegeen Debatten gemaeftt / maer op 't taxttit beüt fijn «öcceïïen
tit feggen bat ïjp ïiepngout tot bec ïanben bienfle ge genbe
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quetfe ban
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5©aer' op De gecommitteerDe
fepDen / Dat 0epngout
•«
en^arettoefenDeouDe
minifler^banDenïloning
ban JJjjJJ,
Spangien/ fijne €eceïïentie öabben beb?ogen met ïjaer be ^«
boojfïeïïen/ ai Dat fp-ïupDen faften ïjaDDen begonnen ten ft!
Daer unt Der ÏanDe mine mofie bolgen : Dat fp-ïupDen ff;
bupten fó^me ban ceeïjte öabben boo?gcnomen te p?occ* 80U; «
Deren bp een ïjoop b?eembeïingen : mit£ toeïften fp ber* P«w
foeïjten bat fijn €rceïïentie foube goet binben bat je* gjjj:
gen£ ïjen-Iupben bp be juflitie foube toerben gepjoce- bant»
beert na ïjaer meciten. <ên fo berce fijne <öcceïlentie €mm
berfïonbe bat nemanb in ben ïanbe ïjabbe pet gebaen^"
tegen^bepaccaten / bat boo? be o?binaci£ öecïjter^ JJ.
ban ben ïanbe jegeng ben feïben foube toojben gep?oce*
beect / en bat be Staten met aïïe mibbeïen fouben be*
bo?beren / bat baec obec fhraffe foube toojben gebaen
na beïjooren.
^ijn €rceïïentie bcrftïaerbe / bat lip ïftepngout in ïp
bicnfïeöaDDe genomen op öope Dat De ÏanDen Daerbp JJJJJ
be
5?S ruaööe
J? ^P
't 6 /poinct
toecbe tgefept
/ batinftome
fijn «Êrceflentie fouDe jijn gebo^Dert / en fo ïjp en ^acet in jtoarigïjept „,«
taimge
betaeït
na abbenan
bantjet
n banbe
Sïn?" •?ïent2 S öc »?ftmttei : maec bat be ttoee legec^ toaren geftomen upt De cammifTicn ban fïjne €ceeï* tsepn*
foenm
n ?m Ï!@*? J«e opgeceeïjt en onbeeïjouben / fo lentit! begeecDe Datmen öem niet te ïafïe foube ïeg? gjjf1
in bf beeïe
penningen aen bibie^ / toapenen en anbec^ hab? gen eenige faften gefeïjiet booj fijn <Gtoubecnement / op Sftfon
gontwben geconniment/ en bat niettemin fijn ^ccrilemie batfp-ïupben Doo? fijne €cceïïentie eommiflie ban De be te ii
nocïi niet toa^ ban aUe^geaccommobeect nabeöoccn:
boo?gaenDe faften niet fouben ftomen in 3toaricïiept/ Je'e5i
Dat tjem leet tog Dat Debetaïinge fo fobeeïift toa^ ge* begeecDe
ooft Datmen ïjet upttccflececïjtjegen^ïjeuïup* ?rgeiie
Daen / maec Dat bp ben $taet en refteninge foube bebon*
foube gebjunften/ maec töepngoutonDee eau* 6pyw*
'ben niet■
tie/
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f 8*tic ban fijn W fijne (aften lipt bcc gebauïienifFc laten be^ Ijcbben toiïïen ïjceifrfjcn / jnci^bictit en autïjoritebt ge=
toen fcnbcccii. ^Dmc op be gecbmmittcccöe fepben bat be
bzuiKen / bat boouj fcuer geïjonben too^b / bat öooj ben
in. jr
fdben
te toege ié geb?ac!jt fefter fcïjujucn^ ban fïji{€r^
je en Staten niet attta£ foc'ïjteu ban bat meri penïunacn
ceïïentic
aen be IBiuifïer^ ban 43 wum / bat fnïuubr 11
llmt ober bc feïbe reept fbitöe ab.ninifïceren / en bat ober»
Öïeerïjageu/ m be felbe gcmrntiauccct / a3ouWrueuc
ba
fuïït£ ï)Pniet
te eccfjt
"gefïclc
foube braden
/ bat: 'tbatfeïbe
ben ban <0o?cnm / metbiööcn
ba iijn jtuuben
beïjao^c
getoepgect
te tooien
fp brp;
en met 'er bacb in fijne aen*
flagen fouben affineren / en bat bcb,:omej®agifïrac
t
„.„"' bc oolïgeburenae't ©oubérnemrut ban fijne ^rccllen- berb?oot / en niet toifïen \xtat men baer mebe boo: ïjab^
m [t tic tod fb bcel ï)a-2Drn ge Dam / öatfe aen ben ïijbc inocfj*
m,öft reu toecben gicficafb / bcpaiuen pare boojgaenbcbclic- be / bpfonber nabcmaeï b' erempden ban öitrecgt
?(
nete, tm I &at na be gcDrupnen befee lanben ben Öecï)ter£ ïjen acljterbenftcn gaben / en bat eenige fcïjUtteren ban
anberè &teben tot geïijdc farticn toaren bcruaemt/
ije'tjen tocfïont te oojbeïen óf pemant bie gecauf 'eert too^c / in aïjS tot Hitrecïjt toaren ge-f rpïoictecrt.
«f0"' of uut be gebanftenüje in fijne bcfenfibe faïtoojbenge;
€n alfo in fuïftcc boegen be autïjoritent ban be &ta«
ij oen pook/ en bat bc J&taten gen niet bo^bec toiïïen beWa^
ten/ en toctteïiueji^agifïratcn foube toerbeu gebwebt
gen
/ ban fuUió afë ban
'get ceegt
bermacï).
©erïtïaecbcn
booL:tóbatnieniant
be oSbelen
of ^tcbeiibaecjCï
aen 25ob:ger-ï)opïuj.iDen en 't gemcene boïtt / cgeeu
gcu£ fouben toiïïen of becben boen : <Dat jegcn£ geban* bifetetie geb^uiöenbe / en mit^b-cn ben ftact ban ben
gen£ in befen ianben bp tmee toe gen bKtft gepjocebcert/ ianbe toojben gemuteert / fo berfoeïjten be boo:fcïj:cbcu
te toeten bu toege ban gratie booj De gene bie fijn fcïjnïb OBecommitteecbcn/ batbpfïjn€;rrcHentie baer op aïbekent/ entoicn^beuctcnpcrbonnabeïspn/ ofbptoe; fuïïuegarb genomen foube toojben/ aï^ be importantie
ban be falie berepfeïjtc.
gen ban reepten : en bat be Staten begeerden 't feïbe
te genieten / batmen fnïue infame petfonen/ bic fo
^P 't eerfïe berWaerbe fijn <övccïïentie bat ïjeui
biïaïneïiH / onuepoo^iu en injucieufeïin ben jètatcn tot Mitrecïjt bp ben 25ojger-ïjopïupben toa^ ober?
fonbetgarc fcïjuïb gabben getcabuceertengeinjuciecct gegeben feher gefeïj^ft in©laemfe fpjahc/ fpjeïtenbe
(onbee coaertie en cebrrentie)bobm reept niet begoot ban be opb?acïjtban be ^ouberainiteit ban bc 0?obinbetcfaborifcren.
tk ban öitcerijt aen ïjare .fOajejIept / en bat in 't p?c=
f
&ï)n ^icceïientie bebe grote infïantie/ bat men in renteeen ban bicn geremouffreecttoag/ batpoutoë!^
■
fijn refpect cibiïili met föcpngout fonbe panbelcn/ 23u»^ en anbere <©ccommitteerbe in <ü:ngeïanb ge?
l)Oi
obccmifê ijp ban gen commiffie gabbe gegab / fcg* toeef!3ijnbe/ bienaengaenbe egecn beboir jjabbenge^
jcc in
baen/ maer bat fijne <£rccfïcntie öeulupbrn ban Set
I ie * genöe/ bat fin beb?ecfï toa£ boouj beöecptcr£ / ober?
beboir ban
en anbere <©ebcpntcecbe ïjabbc be^
f£n mit£ppbpp;»ejubiticaïrebe toaögeconbcmueect/ enn? titljt I en bat23up£
berfpzoïien
ban ïjave p^oceburen.
bcïiiï 3iju fp gefegeuben fonber bat baer op re|oïutcliït
pettoerbegebaen.
€>p 't tmeebe bcrhïaerbe ïjp ïjoogïih / bat be au» Htv ber#
10!
©en 1 3 na noen piefcnt be ï^eere ban $tocïgceft/ pieïjeufTe ban 25up^ toaö gefetyet fonber fijne aen? .
tui ■
ben ^bbocaet ban 't ïanb&iïïe/ ïfogecbeet^/ ©ojk mffe / ïjoetoeï ÖP Öem tegen^ fijne *!£rreïïcntie en feIae"
betgen/
Camminga.
en
ooh tegen^ öare Maiefteptfobbt bergrepen/ batïjn 5!JJ«
fijne ontflagingetjabbe gefc|j?eben/ macc bat fp- tan
ban
9. <@p'tp poinct becfoeïjt fijn «ftcceïïentie becMa?
baer toe niet ftonbenberfïacn/ feggenbe batïjp 25«p^
ïupben
% dc> ringe in toat fauen be Staten bccflacn / bat b' autgori*
*« teut binnen ^iteeeïjt niet toajlgemauitineect/ inaec fijne faaenaïbacnn cecljtebfïjoojbctcberbebigcn/ en flLm
bat ïjp ben Haeb banbei>?obintie baecinïjpgeboufn }onöcc
^»n toccf) genomen.
luircfit vDaec op be <6ebeputeetbe antbjoo^ben / öatnabe^ toa^/ luetbeboo^eterefnferen. pjnftcn«.
$ f? ^acï ane öf toatl° ^ ffïbe genoeg ïtenün toa£ / fijn . <®p 't berbe becftïaerbc ÖP becfeïjepben abbeeten? p^*
S„ ^^ccïïcnttc ïjenïuuben fonbe geïieben te becbjaöm of tien upt beïe quartiecen / en namentïift mebe ban &om*
mr.
enumeiatie te boen / ban fo fijn «frceïïentie eenigc cnu; gare iïöajefïept ontfangen oebbcnbe / bat be gemeen t>e oe
toase
mecatie begeecbe / bat ïju foube toiïïen goet binben / bat ne bpanb cojrefponbentic binnen Hitcecïjt / ^mfïec^ Jjgjy
ban toegen be Staten fuln£ b^nmoebig fonbe toecben bain/ ^aecïcm/ enCampenïjab / fuïït^bat ïjpijem Sle
gebaen. 5^aec op fijn <£jcceïïcntie fepbe/ bat ftn be^ becmat baec ban Bicefter te fuïïm toerben / bpïjuï? petfoo*
geerbe bat fp b;pmoebig fnla^ fouben boen / en bat pe ban be gene bie tot fijnen toiïïe baer in toaren. ff «p*
t feïbc öcm aengenaem fonbe toefen.
®at ïjp baerom ben <$?abe ban Ment$ beïaflgecft Jicc6t,
IDaec na fp betïjaeït fyebben / bat notoit toag / bat in te letten op ben genen / biebe.^tab frïjabcliftémog*
öe ^obintiebanöitcecïjt be faften banbenftaet ban ten biefen / en bc feïbe te boen bertrecHcn / Dat bp
oe fcïbe ©wbintie/ boïgenbe be pubujRc autïjocitept/ be^ ben feïben gemaeïtt i$ getoeefl een lijfïe ban tacïjcn^
ïioojbe geïjanbeït en getcactccet te toecben bu ben &ta* tig oft ïjonberb perfonen / maer bat ïjp (Hpcefler)
be feïbc njfïc öabbe gemobcreert en berninbert.
tenbe^ïanb^
/
toefenbe
be
b?ie
Staten
aïjS^be
(6ecfie;
<Dat bp ben <©^bc ban jFDcuc£ en bie ban Hi^
ïihljept/bie tegentooojbeïih meefï aï ban be gecefomiecC'
öe Religie 51J11/ be ïïibberfetjap en Abelen / mit^gabcc^ treeïjt gefufïineect tooib / aïj» bat be gene baer boren bie ban ^oïïanb foeften/ toeï ban be fcijabeïifc
be23urgemeefïer£ enöaben ban be^tebcn/ bat al£
nu bebonben too?b bat be feïbe autïjocttept geoccupeect fïe 3ijn / en bat Jil^eefiec #ïo^ (&§in na be neber^
i^ tegen£ recljt en b?pöcpt ban be boo^c^cben ^0; ïage ban Stmcrongcn feïf^ foube Rebben gep?opo?
bintic / bp ben ^o^gec-bopïupbcn en ben minifïec IBo^ ncert in be bergaoeringc / battet tnb toa^ met ben
bet met jjunucn aenïjangeeen / bat bp ben fclben gcp?o* buanb te paubeïen/ poctoeï fijn<örceïïcntie fepbe niet
cureert en te toege gebjagti^/ bc acte fijn <£jcceüentie te geïoben / 't feïbe bp ben booinoembe &j)in gc^
gep?efenteert
/ nopenbe be ^oubccainitept ban befe baen te 59» / bat niettemin be Staten <Öenecae!
ff
6*) ïanben /ïjoctoeïfuUipbcn a$ toefenbe p^ibateperfonen/ met be <©ebeputecrbe ban Hitrccïjt bate hu toefenbe
in faken ban ^tate ban ben ïanbe ïjet minile niet mog> fouben mogen fp^eften / om ban be falie boïïtcmeïilt
ten effectueren.
onberricïjt te 3911= / en baec in tot ber £>tab£ toeï^
^atlBc ^outoeï^SDun^bpben feïben bunten fo^ baren boen / uerfïacnbe fijn <£rceïïentie bat 't felbe
me baurecfjte/ en ïiennitle ban fijne €rceïïentiefeptcs be^ te beter foube mogen gefegieben / obecmit£ be
lilt i?s geappjeïjenbeert/ en ïangetijbingebancUenifTe falie nu toat beter bp Ijcnïupben foube betfiöen too^
geljoubcn / ïjoctocï fuïupocu niemanb / en beel min ben/ alfo fpïupben niet ben cecfrenboo,! petfepjijben
Denfclföen/ a{^ toefenbe öaebbau fijne <£rceUcntie/ ban feïieren bjief bp ben Staten ban ^ollaub aen
moeten appjcljeuberen.
ïjenïuuben gcfcpjcbcn / fecc gciujurieert toaren gc^
®at baoj öc fcfbc te toege toa^gcbjacïjt beuntïep- toeeft.
bingc ban beïe b:ome perfonen / bpanben ban ben
($p't bierbe poinctberïiïaccbefljnCreeHentje/ bat
^pangiaerben / Den $ai$ en papiflife Religie / bie ïjptoa^een^ince ban fulïtcr guaïitept aï^ een pegc*
attoo£ getoont ïjebben/ Hiefïjeübei^ be$ ©abcrlanb^
ïierilift toajS / bat pp gefrabicïj toa^ geboet en ge*,
te toefen en baec boren bp eenpgeïijfe geacïjt toojöen ïu'i
b^juplit
in een cijae / baer in b' autïjoritept publijhe
ooïi batfplupbenin ïjareanbeïjoojïijficpjoccbuccriober toa§i in fonbeeïinge refpect/ en baecom berre ban fijn
aï be ïanben ban ^oïïanb enanbere nagebuceïaiibcn «öycelïcntie foube toefen/ bat pp beftltit foube toiïïen

Het eenentwintigde Boek.
aï^ fpïupbcnfepöcn/ bcctoonöcrbe ïju ïjcinbatfpïup*
ïien
eïij
oett
bcnt
afê
etó/
flnt
*
&m
op
tmH&mm SiöatïRi niet toifïcbanfulftcnfdjnjten benïjem inbe commifTicaenbe^ajefïcpt ban^nge*
SS/
ïanbnictïjabbengefïeït/ met meet anbece bifcoucfen
Wt öcrijadt tttf/ immeg baec op gebaïlcn sjjnbe / en too?be in be boo^fcïjjebm
fcïnebenjcbcn
' boo:
S battcr
niet
acfcïneten foute toefen tot tuiten cpnbe faUe niet cefoïutcïiït gc-abbifccct.
pet gefcïj
niet battcr pet
- . . . Sa .„„
ftceeftenbe.
<&p be falie ban bc uptïcpbmge / en bat mm ben
me*
te
tat
/
e
uptgelepben
niet beïjoojbe ben tojeclj ban jufïitie te
wgp
boo?
n
fepbettic met toa£ / bat fijne <lp
be flrai
uteecöcmon
gebepïjace
3* ban
6e ninoe
^1 mtt
toepgatn
/
om
ïjen tec pucgc te fïeïïen / becftïaccbe
?0?;JctJ ccïïcntic tram te publijue autbocitcptjoubc hebben ge* fijne (Êcceïïentieepnbeïiïi 'tfeïbetecemittecen/ te toe*
^W«OP ten: ïjetbecfotó bpïjenïupbenin fjacccequefïe/ bie be
SST Dam; »«KlWiPWfenfc
ban nuapener* (0ebepueeecbe gebam ïjabbcn aen be Staten <6enecaeï/
bat
/
fteaf
niet boen
«titceröt booeïjt en 't feite
erijopinnocn eutoecbe beïaft bm ^eccctaci^ bellange be^poflille
^ojg
ten
bat
/
toa£
tie
trien
conff
en
c
enujï
te&e
anroci'e SëuifSe öcn flaetban ben ïanbe bctttffmbcpjibate
vubm
fula^baec op te fleïïcn.
tept ge»
ÖQfll
en of «anten fewen ge*
«in/ nen fouten onbertoinb
#p 't ïefïe becftïaccbe fijn <öcceïïcntie ^oocpn ben
fjaöDen. Doorht üjojoen eenige aenbiebinge of p?cf cntatie ban üc tyitf aen be $?ebicanten ban <6ocicïjum gefcïj?cten/tot
toajs
ïanben te bom / bat ook ben felf ben niet gcoojïoft
egenmanbetm ennbe gefcïj?ebcn te ïjcbbm/ ban om
bumcnbcfaliebanbe toacljtpemanb/ en teel mm een üïeeeïjagen bit bh ben Staten feïfé toag geeommit*
bat oo&fc teert / entoien^ bjomicïjept fo in 't innemen ban ben
te app?eïjcnbeeen/
tfa'ebban fijne ^eccïï.oritc
fnïunben 25ofcïj aï^ anbecfint^ ïjem feec toa£ gecccommanbcect/
bat
/
n
gebae
toa£
pt
antïj
ftc
rrmö bc pubïij
op te betelen Pan fijne ^ceïfentie Hen boo?f cfj jeteu ge inmeecbeccccbijt te biengcntot bec ïanbenen&tab£
en ontfïagen/ bat fijne €t* bimfle / bcchïacmbc bat ï)p tocl tomfcljte bat be ïanben
appjrtienbecrbennietïjabb
ïanbe / ten cefpecteban ban aïïm dBoubemeuc^ bp ïjm ïnpbmgeflcït/ fotoel
n
ben
cteba
rcïïciitietcn refpe
tcfptcte ban tjet coÏÏegie moeïjten toojbe gebient aï^ ban ben genen bie ïjp ïjabbe
fijne engene autïjotitcpt ene ten
ontflaginge ban ben
be
op
£»tat
ban
ban bm iSabc
^taïftabe
of bm
en/minfï
tt teenboot
%5m$
ïfte ceee
poinct of gcfleït.
en op
ïjetban
/ ten
atuccbeljoo
te betel
bc jnöic
&p ban
bcbanhtcn
fijn ^cceïïentie
op /'tenboojfcljjeben
poinct
beboojfeïjjeben
becfiïacmge
fepben baec 6e25elii:
und
e
ma*
cenig
of
bcect
ooft
/
?cïjm
fjp tori of qualia $ geapp
utie ban appjeljmfle tegen bon i$ of niet. ©at feec be* bantefuïïenbocn'goctcappo?t/
fo aen be Staten/ aï£
1 • ge/; f
gtoaecïift foube ballen bat ïjp boo? ben föabe $jobin* aen bc gebeputeabe ban <&ocicïjum.
Bentie
riacï ban Hitcceïjten ecnige nut ben öaeb bant&tate
10. ^p'ttimbe poinct bechïaecbe fijne «tërceïïentie
fijne falie foute moeten inffcuecen / immec£ op bie ernu bat gebucmbe fijn <iB>oubmicmcnte baec ingeennieu*
flaginge/ alfo be 25ojgecïjopïupben fijne pactpe fo?* toicjept toa,ö gefcïjïrt / en bat ïjp toeï tomfeïjte bat
aïïebe lanben fuïh^ toatm geuniêect batbiemocïjtm banto
nt binne
3ijnbnc niet
/ nïema
ineeïïunbe
maembeef/ boen
bec* bp em <6oubecneuc toecben gecegeect / bat ïjem bjeemt
aïg upt't gene
aengcïjt
toefenn Hitce
foube
Ijen
memti
feïjeuben acten notoic toa^/bat niet beïjoojt gebifpntcett boeïjtebatbefe ftïacöte nu op 't ïefïe enïjptoefenbe op <©ou.
ban
te toerben of ïjp toetteïm föacb gemaeftt toag of nietma* fijnbectcen/ toecbm gebaen/ mitgïjminietmogeïm 6erBf#1
b
eïja
cceg
ag
toa^ baec op o?buje te fïeïïen.
öcmaeïftmïiftto bat ïjp comtniffïeafêanb
ïjceft en in poffeffic getoeefï i$l en bp eenen epgeïijft boo?
©e gebeputeecbe fepben tegen£ be fepacatieaïtr|t^ mrfir,
Üacbgcccputcect en geacïjt getocefï / b&t bec Hfeecen gepuiotefïecct te ïjebben / be j|eece ban 23?aneï fufti*
Staten meninge niet toa£ boo? pemant te fpjeften neerbebat be geaïïegeecbe unie jegen£ confmt ban bic
bie cuïpabeï moente toefen ; macc aïïcciiïUt bat een banHitcecïjt toaö gemaeht/ en bat ïjetfïab-ïjoubec* maefii'
^ïift ceeïjt en jufïitie foube toojben geab* feïjap ban taitcec|t eecfl gegebm 5jjnbe/bat be<éoubcci: mina
•jocgclift beïjoo
ininifiteeet. ©at be uutgeïepbe ban Hitcecöt / Öaec neut ban tïittecïjt ooft beljoojbe <6oubecneuc ban ^oï^
boten bic Staten aen fijne ^jeeeflentie öabben gein* ïanb te sijn / fp fepben be unie anbeej* te ïjouben / en bat
teccebcect/ buecnm pegeïijneu boojgoebepatciottcn be feïbe in bit fmft aïnjt^ toa^ gebmpftt / fijn* Crceïien*
ffl^1
luaimgcïjoubcn / cnnamentïiR Jtëeefïee pïo?i^(^ïjin/ tiebeïoofbemet be eecfle geïegmtïjeptïjieroptefuïïm renen19
biefo beïc notaulc bimfien bc^gcmemenBabecïanbe bifponecm.
ïjabbe bctocfen / en fo manlift be tpcannie ban bm
1 1 . <©p 'e 1 1 poinct becnïaecbe fijn ^ceïltntit bat De De
ïioninnban ^>pangien en ben ^ectogban^ïbatoe* ïjp in befe ïanben ftomenbe / gebonbm ïjeeft b'intecbic* bojten/
öcrfïacn/ batfu cgcenfin^ ftonben geïoben bat ïjpful? tie gebam te sim ban eenige bib^e^ upt bm ïanben te
öeCoo
ftc^jopofitiea^ fijne «Öjcceïïentie Ijabbe belieft te bec* boecen / bat bn beeïe en becfcljepben pecfonen/ ïjem befe bfgatW
ijalcn/ foube ïjebben gebacn : maec in aïïen gebaïïe falie/ aï^toefmöeïjet emicï) mibbcï om ben bpanb af ten/n»
öat mTiifi toaé bat öecïjtec^toecbmgeojbonneectom b^euït te boen / fonbecïingetoa^gececommanbeect^ en JBIacra
op Ijacc faftm te bifponerm.
bat ïjp baec in met ïjabbe gebam/ ban bpabbij£ban %itm
^>epbmboo?t^ op'tïefïe poinct
fijn €rceïïentie ben boïïen tëacb ban ^»tate / geïpfp ïupben mocïjtm
felf 0 aen be minifterj ban <6oricfnim batïjabbe
geifcfjjebm/ getupgm/ feggmbenietanbec^ baecmebe aï^ïjetge*
bat fpïupben met ïiïïeccïjagen foubm ïjoubm co^cefpon* mepntoeïbacengebozbectte ïjebbm.
bentie en ïjem met ïjace gebeben m oor met bec baeb
©aecopcepïiceecbm be gebeputeecbe/ batbe^êta*
afjiffcren in fijne aenfïagen/ m bat be bjomel^agi* ten ïjm toeï becfeftect fyielben batfijn€cceïïentieinïjet (FoWj)
ftcact ban «Boticïjum/ bie fo ïangm tijb be étabje* maften ban be paccatcn bec ïanbm toeïbnect öabbe ge*
gen^ bm bpanb ïjabbcn gebefmbeect 't fcïbe cm gcoot foeïjt : maec bat be faftebp fijn <£rceïïentie met foïe*
iiabenhcngeeft/inanmfcïjijnoffpïupb
cnbangctcon*
niicljept fijne «frceHenöe toacm fufpect.
bmbige
bp monbe
en gefêön'fteftennifjé
gecemonfïceect/
en baec cebmen
op cefoftme
met bowomm
banfafte
Op'tcecfïc perfifïcccbe fijn ^cceïïentie bpfïjn ant* genomen $ijnbe beftoaeeïp toa^ / bat be feïbe foïemne?
tooa^be/ feggmbebefaRebmnm^itcecIjtfobe?ce ge*
cefoïutie genomen op 't becbolcfj ban be Staten ban
b:actjt te ïjebben/ bat Hie §tab nu betcc afêeemge ïe^oïïanbmEeïanb/
bie in getale ban fe^ of febmïjon*
5»teöm ban ïjctBcbecïanb toa^becfeïtecttegm^ ben beet pecfonen ban be notabeïfïe
ban ben ïanbe baec obec
bpanb / oaee aen bie ban i|ouanb gcoot boojbeeï toaé geabbifeect öabben / tec contemplatie en becboïclj ban
gebam/ aïfobefeïbe beeïoem 3tjnbe / ^oïlaub quaïin eenige pacticuïiece meefl b?eernbclingen / m anbecen bit
ben bpanb fonbc mogen toebecfïaen/ mcecomman* aen be Eeebacct niet i$ geïegen / sijnbe / toa^ gecetcac»
temeecfot'feïbe gefcfjicttoa^teccomtempïatie
1 t?cöcJanoÖ°uöm3^ ban be eenig&ept tuffeïjen ^ol* teert/
ban
öepngout
en in tonfomiite ban ïjace boo?fcïj?iftm.
Op bcfahc ban25uiié maeKtefijnCcceflmtie beïe ©e Staten ïjebbenbe
Jacm ïafïe ben fïact ban ben
Dïfcoucfm/ feggenbc bat ïjp niet toctteïift toasöaeb ïanbe te confecbecm /totbcgcecben
bat op ïjaec ïupbee
gonaclit/ m bat memant 't fcïbe bctec toifïe ban ïju/ becboïcö foube toojben griet / m fo fijne <£jccïïch*
toïjtec^banbie tie foube ttojjffeïen aen be toaerïjept ban fret bertooclj/
iefu^en oefeggenbe
^ ocmbj^/
L^SS
^ZJSiebatci
nïjpgeb
piobiut
obu bat't becfoeïjten fp bat fijn €rceïïentie eenige foube com*
mm toaé bat hit ban m*&{mfr feec boo°f?on* mittecen om ïjem te i^fo^mecen toat beclieg be ïan*
öm / mfoöpïjenlupbcnfogctcoutoeliK ïjaöÖesS"/ ben bit jaec öabben geïebminïjarenecinge/ tcafijfte/
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t.etf nabigatie enfcfjepen/ en bat menbebinbenfaï bat in
Jj ttoaeïf jaren / be fcïjabe en ïjct becïieg fa groot niet i$ ge*
[iaën ballen aï£ bit jaer.
^atra 't 3©eftt fijn Crceïïmtfe fjorenoe / bctïtïaerbe met
1 *jj' eenen goeben pber / bat ïjp toeï toifïe bat befe ïanben bp
J,ïp* be nabigatie uefïonben / en bat bc feïbe baer in mollen
ta tnojben geconferbccet / bcïafïeribe bm §tttt ban ben
/ 3L töaoe / bat fp ïunöen baec op fouben ïetten / ïjcnïupben
JiJn fonberlinge bebéïende totconfecbatie ban be nabigatie
««ft» eniraftjïtojbjetefïeïlen.
* <■ 1 2. $n 't 1 1 toerbe gebjaegt of 't oberfcïjot ban be
J^ Conbopen / Hicenten / bupten en pnnfen / boben öe ian f»/ fïen bait be equipagie/ niet fouben mogen geempïopeert
■ 'ö* nunben tot anbcrc ïafïen ban ben oodoge. Watt op ge?
2 j-k anttooojb i£ / bat be falie ban bet inïtomen ban be €on
on üouenen 'tbeïeptbanbeoojïogetetoater/ baneen ge*
iepen {jceïanbertiatuntciö/ aï£beoo?ïoge te ïanbe J batïjet
E'V
toribietfldtentt
meenmaenb
inïtomt
a$
S atu . in
andere bat
maenben
/ bat ooittoeïfobeïe
be ïafïen meer
bcr i\iU
o * ia- int m eene maettb aïö in be anbere/ enbatmit^bien
geen oberfeijat ïtan gereïtent toojben / immecé niet
in. ban tienben 'g jaerg / regart aïtijb nemenbe op be acu :en»
'fe oberfcïjot
fiaenbe erjuipagie/
tocïït/ ge
f'cïjiebenbe
bat atëöan
(jet
ban ïjet 'tjaer
elberg
foube /mogen
toerben
sjra
gc-emplopeert / toclftc berïtïaringc fijn «Êrceïïcntic
m* gttjooit jouende/ üecïtïaerbe in 'tbeefoeft te confni
m* teren.
.
.
13. Op 't f 3 berfeïaerbe fijn <£rceïïentie ïjet feïbc
goeb te büiöcn / en ba er in egene beranbecinge te fuücn
3 tor* boen / ban op eonfent ban be Staten.
ircDe
14.. <©p 't 14 poinct ba'ïtïaecbe fijn «tëpceïïentïe/ bat
6b»
©aret; recljt
i*>' ÖP niet 000? toeboen ban Öepngoutof
a
H
_W»
m be amfifcatietoagepfeïjende/ maerbpabbij£ ban
ben öaeb npt ïjet tractaet met ïjem gcmaeHt / ïange
•l« boojbeïtomfie banföepngout/ fïjnrecïjtïjabbcgeaïïe*
geert/ biaerójpooltgcbifronreertsgnbe/ toiïfcnbefijn
ta
Crceïïentie fijn booifcïjjebcn teeïjt maintineren / en
ir

Mku,
<0eb gefept
eputeerbe
ter "contrarie
fufïinecenbe batmen
/ toerb
r be
epnbriiTt
bat fijne
€rceïïentiebecfïonb/
(neen baer op in naber conferentie foube nomen / en batmib»
Km beferttjb becemmiftfebanofoijpïjutè/ HMtectenam
m*
biergehjïte/ fouben geïjouben toojben in fur*
Ik ie öere
cïjeantie.
ktira
1?. Op 't ïefïe poinct tacfoeïjt fijn dÊrceïïcntie
toat perfonen be Staten baer fop toiïben noteren / baer
In
op be 43ebeputeerbe fepben / bat be Staten niet anber?
in uebenlten Ijeüümbc / ban om hare j!@ajeflept en
K
tafijne «tfrceïïentie en be coitbecfatic ban ben ïanbe te bo?ant
beren / en fremaltenbe bat boo^ eenige geeflen upt 23?a
te
banb en ©ïaenberen geitomeri / be faïten in fa grote
toln confufie en apparente Voiangïiept tuaren geb^agt/
(ta fijne *2rccïïentie goet gebonbett habbe met bit poinct
tu «n»
1*
tebiaerfctjoutoen/ tenepnbe in be faïten ban ^oïïanb/
te
l" Eeïanb/ en ©jieflanb/ met öetabbij^banbeHanb^
jian. faten foube bjerben gebmp&t/
temeer aïfbbenatUce/
J^e bie ban ^abanb en©ïacnbeten bja^naflatcnen oftef
' ' fïcien
te ftaen / en ben anberen baer toe up aïïe mibbe*
ïentep^omoberen.
^öne ^Fcelïentic bermaenbe feïf^ ooft ban23urg'Mjrrf
mvfê. fltabe / ïjem gcoteïütg recommanberenbe/ feggehbe/
tem. bat ïiu upt ©ïaenberen toa^ / bat bie ban BKaenberen
ïjabbch gecontcacteert : bat .ülectïtcrïtcn ban tocgen
bie ban Blaenberen in ben fiacö \oa$ / en bat .baerom
be '25urg-grabc tod beï)oo:bc toegelaten te tooiden a^
iSeccetari? / batïjp in bienfte ban mijn ïf eece be $im>
. et toag getocefï / en battet <C!j?iflcïijït toaé / batmen
ben genen bie upt ïjaergüeben en ïanben UJarenberb?e?
ben/ bo,H>erbe.
<©e <6ebeputeecbe fepben/ bat be Staten ïjen ïie
ten bebanïtm / bat boo? toeboen ban 25urcïjgcabe en
Itècetïterïten/ fo groten acce^ en tt^yit Öijngout en
0jne^ geïijïte bu fijn €rceïïentie toaö gegeben / en
fcat baerom öaer m ïjaec^ geïijïte befoinge tyn fu
fpect toa£ / bat fpïupben toeï berfïonben en ooït te
tyebentoacen ben gjngefetenen ban ben anberen $?obintien te ontfangeu en tik CÖJifleïijft te tcactecen/
maer bat egeeit reben oias / bat fpïupben ober ncn
fouben öcerfeïjen of gebieben / en berfoeïjten baerom

tt

bat fijn €rceïïentic óp öet becfoeft fanUae gefieben gocber*
tiecïiït te ïetten/ en fabocabeïrtt 1 p aïïe poincten te bifponeren en be apoftiïïere bp gefcïjnfte te boen obeeïebeecn.
^aer op fijn <grceïïentie uerïtïaerbc fuïft^téfuïïen ■-*
boen ; ; maer bat |)p ïieber £abbe bat ïjet \iM bet- 45,aw
bzanbtoare/ ban upt fijrte apofiiïïen ecuige oneentg^ banitp^
ï)cpb tuffeïjen be ^obïntien fouben ontfïaen : baer "ncc
na berfocï)ten fp cpnbeïrjft affeïjept op be faïte ban bllnbat
Öepngout/ namentliït bat ï)P ter juftitie foube tuo| ®ew>
bengefïcït/ ïjfttoeïn fijn <örceïïentie acco:beerbe/ en som fa!
btbt Jjen ober fuïït^ obrrïeberen be apofïilïe op be re^ SjjjjjjP
qucfle tot ^itrecidt ge pjef rnteect / Qöêficït en getenent / ino;tea/
bocïjfteeftfuïït^üietgcboïgt. {«^1
€reeïleutie tjeeft
Scnïupbett
in 't beghifeï ba» K.
befe^ijn
communicatie
brrmanit/
bat ï)pbefcfafteaengèï
nomen ïjabbe puncipaïi)ït tot bojbrringe ban <0ob^
tooojb / en bat fjare .msajefïept ïjem \$t feïbefonberïinge gerecommanbeett ïjabbe : <Ên fo be tefteïito
ojbonnantie onlang gemaeïtt
/ nooj baer
Witt op
eenparr*
ïijhbjojbegc-erecutcett/
berfoeïjtebat
foube

%m,
ficcee*
com*
JJ™:
hfrb-o?»ö

toojbengecefoïbeert. tmtmt
23cgeerbe boo?t£ bat. be Staten upt bt €ngeïfe JJJ^J
peeren fouben abbifeten / toie fp geburenbe fijn ab- neCa£r
fentie fouben committeren tot förijgJ-Oberfïcn / noe* befToten,
menbe $eïïim Bicecon ban ffcïartb / J^rité <6es
nccacï/ enbeStantïepCoïoneï.
Stem om te refoteen op be beputatie ban ïjaée
lïèajeflept / nominatie ban meer töcocputeerbc en
bojbee ïafï om aïïe remifen te boojïtomen.
Sitem bat, op üt Conttibutien foube toerbett gere^
foïbeect : te boeten,/ ban eenige jaren en ooït op be aug*
mentatie ban bien / cm ïjacc jüdajeflept te beter te
betoegen/ ooït ï>ace afrifïcntietebecmcerberen;
<©c Staten ban ^oïïanb öabben te boren inbeïibe?
ratie gelept / of men eenige Oecommitteccbe foube
fmijcn aenbeüïSajefteptban Cngeïanb / om banbe
feïbe meerber fecour^ boo? befé ïanben te becfoefeen/
en toat becfeïteringe ïjarè lèajeflept boo? 't feïbe
meerber fecoUr£ foube too?ben aengeboben / aïfo
fijn <6rceïïentie ban ïpceffer baer ban aen Öenïuubcn
geftï)?eben ïjabbe / ben ïef!en HlugufJi / baer aen ï)p
be goebe ïjanb p?efenteerbe te tjouben / baer op bp
|)en aï in September toag gerefoïbeect / bat eenige
Oecommitteecbe ban toegen ben Staten <©enerael
aen ïjare H^ajef!cpt fouben tod:ben gcfonben / met
ïafï om be feïbe ïjare Ifêajefïept ben tegentooo?bigen
flaet en, gèïegentïjepb ban htft ïanben te remonftre*
ren / en aen be feïbe ïjare JiBajefiept rebérenteïift tic
berfoeïten bat ïjare H&afefïept föube beïieben / ten
minften boo? feïtereu tijb öaer beïoofoe fecour^ te ©cKe
augmenteren / in confojmitc ban ï)et eerfïe berfoeft oetarie
aen ïjare l^ajefiept gebaen / te toeten tot 1000 föup^ ont )
teren / 10000 Soïbaten / boben ïjrt onberïjouben S5JS
ban iitn gamifoenen en pïaetfen ban affeurantic/ boo? oe
of bat öare Jlt^ajefïept foube beïieben in pïaetfe ban ,anöcn
befeïbe
aügmentatic / boben ïjet beïoofbc fecourg / noctj Jfy?'
ben ïanbe.
te affïfïèten met ïjonbert bupfertt guïben ,efiept
termaenb/ boo? fuUtenttju ai$ ï)arc JlKajefï ent foube ban
beïieben te aceo?beren/ om baer mebe nocö bupfenb jfA8!'
Öupteren
en fevé of feben bupfenb Soïbaten ban be SefoS
«Êngeïfe natie onberïjoubcn te toojben. <£n uptter^ 6en.
ïift bat fjare |©ajefïept btiitfüt ben ïanben metnoeïj
fo beïe gerebe penningen/ en bojber fo beeï jaerïift^
of ter maenbte affifïeren •/ aï^ be feïbc ïjare, Jtëaje*
fïept berflaert foube tm noob befer ïanben té berep^
feïjen,: en aengaeube be berfeïteringe bat ïjare iBa^
jefïept berfoeïjt foube toojben öaer te fcoiïïen öouben
aen be berfeïteringe ïjare fBajefïept gebaen / bp ben
boo?gaenbe tractate/ en met aïfuïfte obligatie aïg bp
be Staten 45ertcraeï tot ïjare USajefhpt^ Mitftt foube
toerben berïeben.
€n bp aïöien ïjare ^ajéfïept op be feïbe berfeïte?
ringe en obïigatie ban be Staten <0eheraeïïjacrmct
fouben fouben boo? gecontenteért / bat ïjare .ïDaje?
fiept tyitbm ban obïigatie foube toerben berïeent br^
alfulfte^obintie of ©jobintien / afe ïj^e iBajeflcpt
foube beïieben te berïtiefen.
€n in gebaïïe öave IBajefïent niet foube te toje?
©bb i
Oen
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aeï/
toefen met De obü'gatien ban De Staten genetbien
batm
r/
culie
parti
't
m
ntien
of ban cenige $:obi
foube be<
rrcballe alfulüc l>tcbcn aï£ Ijate JMeftcpt
mben/
berb
n
foube
boren
baer
fieben te berftiefen ben
\300p
bc
ban
utie
rcfïit
be
ban
te»
bchotiDelih Dat be belof
fttoeten penningen ban bet bctDerfecour£ foube too?ï
afê bn ben boojben gebacn | ou geïpe termijnen
mebe be ©jo*
3*at
.
often
befpj
toa£
cte
ontra
f
en
gaenD
^tcben fou;
ben
en
en
binnen i^cctibeïiïi mallianbet
ben pajïercn bcïjoojlnfte bneben ban inöemnite tot
contetitemcntbanbé fwbihtie of&tcbenDiehcnfou:
iefmge bu _&are jpaje^
be berlï
nbeoe
/ bolge
nDcntt
beibi
ben
n.
cb
eu
fr
tUSaer be gebeputeerbe ban Imfterbam/ ftotterbam
cn£nïiïjuufcn berïtlaeröen met gelaft te toefen om te
teren Dat cenige Meben in 't particulier ïjen fouconfen
ben berbinben : Dan Dat fpïupDen aen ïjarc principalen
fouben obctfcï):nben om lafï te ucrjgen / ooft fepben Die
ban ^mfterbain meDe genen lafï te bebben om pemanD
aen ïjacc fBajcflcut te Deputeren / ten qmDe boojfcï)^
ben/ en aïfo bleef heft fahe nocï) aïfo boo? eenentijb
fu ïjace refoluticn in be Staten Genetaeï
ftaen/ eeten.
oadjt
obccf
©ie
©e>ecce ^mbafiabeuc 3Biïfte£ toa£ eenigen tijb
SStanb geïebentcu berfoc&eban be peeren Staten ban &oh
Befröen. ïauD in Den $)age geftomen / baer ïjem Den fïaet ban be
6r n öc n geïegenttjept ban ben ïanDe toag geopenbaert en te nen^
Sur nengegcbeh/ ooft bperljibitie ban bep?ineipaïeregifïc=
m\>
ren : toaerom be Staten refoïbeerben ben feïben ifeere
ücn^ ^itnbaffabeur ban toegen 't gemeen ïanb ban ^ofianb
goube? te berceren met een gonben ketting / en een gouben
«ei tina pennirtó ban ïjet ontfet ban Hepben / t'famen toeecbicï)
en gtn> ac^t Ijonöert gufbenë / 't totfft fuïï# gebaen toerbe.
r #ran^
elt bat
S" ïe- cou£^ t^aen
Öebbenuptbjer
boo?anb
ba-ftaaïftier
ben föibbe
en
nb genom
Batie
Cngcï
in ^oïïa
tan Den toa£ / ïjp ïjceft fijne p^opofitie boen boen booj Mi, V&ik
EJJ lem 25arbefïu£ en 3oofï teling föaben ban £>tate/
c opö in be Staten OBcneraeï ban be bereenigbe «föeberïanben
©?acc& Den 17 ^ccemb^ 1586. 't ©erfoeït fïreftte baer toe
Staten oat öe ^tatm Dïm oe bereenigbe Beberlanben ïjare
grn •. öuïpe en affifïcntie fouben toiïïen boen en betonen aen
«kl
©au ^Cntïionia berb^eben ïionmft ban $ojtugaeï /
be toeïlte ban ben ttoninn ban ^pangien / upt ïjet cijfte
ban ^omtgaeï/ baer ïjp gearoont toaué/ en baerïjp
fuftineecbe be naefïe af te toefen in bïoebe / na ben ïHonmït ifencih Cacbinaeï fijnen oom iiie fonber ninberen
gefïoroen toa^/ geïijït ooft ben föoninU ^ebafüaen/
be toelüe in Ulfrica ban be Bèoren becfïagen toa^ / ooït
fonDet ïtinbemt toa^ gefïojben. ^e fóoninfe ban
^pangien ^ïjiup^ be ttocebe fufïineeienbe aïïcen tot
bc ucone ban po?tugaeï gececöticïjt te 3nn / ïiabbe ben
(Foi.64) boojfcïjKben ^011 lintïjonio met getoeïb en macïtf
ban toapenen baer upt becbjeben/ en 't ge^eeïe rijft
ban f ojtugaeïen aïïe b'^ientaeïfe^nbifeviapïanben
baer onber beïjorenbe ingenomen / en öem mee^er baer
bangemaeftt. üfttotïïjietin geenbifputetrebenofïjp
baectoegccccbticbttoa^ ban niet/ toantfjufeïbebaec
ban fijne jufïificatie ober eenige jaren ïjabbe inbnicft
uptgegebeninatatijn/ ffrancopg/ ^uut^enanbece
«on, 8tal/ Wfeömcucieufen lief ec toe togfe/ en in ben
bethfr &*1 5 8\ öaooe W een fto?te berMatinge untgegebcn
rtnac ban be ceeïjtbcerbige oojfafte en rebenen bit gern bc*
banöe toccc'jt ïpbbcn om oo^ïoge tegen ben feonin» ban
JacrNge ^"Ojen te boeren en te boujecben fotoeïtccEeeaï^
oo:fahe [c &anDe / m tegen aïïe bie ï)em bpfïant fouben mogen
hu r JOi boen / Uipbenbc al^ bolcht.
OcUo»

foon van den Konink Don Emanuel , na den Konink
Don Jan den derden,onfeHeefen grootvader en Oom,
en dat wy om defe redenen , (te weten van bloets we-'
genen ftams wegen) recht veerdichlik hadden mogen
aenvaerden de fucceffie des voorfeyden Koninkrijks
van Portugael, mits 't gene daer aen kleeft, als wefende
den naeften erfgenaem van Don Henrik onfen Heer
en oom faliger gedachteniflen : Nochtans fo wel eer
caufen van de Ordinantie gemaekt by onfen voorfeyden H eer en Oom , waer door hy heeft gewilt, dat alle
degencdietot'tvoorfeydeKoninkrijkprecendeerdcn>
by fijnen perioon fouden brengen haer rechten en tijtelen ,om daer alfo geflicht te worden by wege van
rechten en niet van wapenen , wien het voorfeyde
Koninkrijk toebehoren foude ; en mits fijne Ordinantie na fijn dood, ook den twift geflicht foude worden
door het oordeel en vonnifle der Staten des voorfeyden
Koninkrijks: En foons ook wel kennelik was, dat
veel grote Princen en Heeren hier toe pretendeerden ,

tonan. T)On Anthonioby der gratiën Gods , Koninkvan
tonto Portugael, van Algarbes van over defer en eeender

als
namelijkcn
alder-Chriftelijkfte
Koningtnnede '
moederdes
Kon deinks
van Vranknjk, denKoninkvan
Cafhlien, deHerroginne van Bragantien, den Hertog van Savoyen , en den fone van den Princc van Parma : Nochtans niet anders begeerende dan ganfchelijken ons te voegen na den goeden wille en meyninge
van onfen voorfeyden Heer en Oom, fo welterlie**
den en ten aenfien die wy tot der ju ftitien dragen, als
om de rufte van de arme onderfaten der voorfeyder
Koninkrijken , fo hebben wy ons altijd onthouden van
wegen der daed , noch hebben onfe toevlucht nergens
toe willen nemen dan totdegerechticheyt, hopende
dat God ons de gratie foude verlenen om ons goed
recht te bef chermen en te handhaven : en dat alle Princen en Potentaten van Chriftenrijk als hen onsgoed
recht , en den wech die wy gehouden hebben , kennelij k foude zijn , ons fouden helpen om ons in onfe landen en heerlikheden te behouden : of indien wydoor
gewelt van eenigen daer uyt gedreven werden , dat fy
haer middelen te werk fouden willen ftellen , om ons
wederom te fetten in onfe voorfeyde Koninkrijken,
landen, en heerlikheden, daer wy onrechtveerdiglik
uytgeftoten en onterft fouden zijn : So is 't nochtans
dat Don Philips Conink van Caftilien, by des voorfeyden Koninks Don Henriks leven hem niet heeft willen vertonen , noch yemand anders voor hem , om te
kennen te geven het rechtdoor hem gepretendeert aen
het voorfeyde Koninkrij k : maer heeft over langen tijd
fijn gereetfehap gemaekt om onfe voorfeyde Staten in
te nemen en te ver ftoten met geweld en tyrannye:Daer
en boven ook mits verleydinge van fommige onfe onderfaten benomen , alle de middelen die wy mochten
hebben om ons te befchermen tegen fijnen aenftooten
geweld : welk wy niet fouden hebben mogen beletten ,
fo wel om dat den voorfeyden Konink Don Henrik
noch in' t leven was, en dat wy door de bofeenlofe
praktijken des voorfeyden Koninks van Caftilien vervolgt werden: alsook mits dat wy na des voorfeyden
Konink Henriks dood niet hebben willen beftaen dan
by wege van recht, en by vonnifTe der Staten van de ,
landen , den welken het oordeel en flichtinge van dusdanigen gefchil , alleen toebehoort. En is daer na met
gewapender macht in onfe voorfeyde Koninkrijken;
gekomen , onder het beftier van Duc d' Alba , die een
menfche is van al Ie de wereld gehaet en een oprecht in*
ftrument van tyFannie. Wy ten anderen (de Staten fo
na verdrukt wefende) zijn door de felve verklaert waer
en oprecht Konink der voorfeyder Koninkrijken, en
erfgenaem ,der
Koningen En, ook
van dat
't volk
ontfangen
en voorfeyder
voor fuik verklaert.
hoewel
wy

Lhiu. Zljden dn Zee » van Africa > Hcer van Guinee , van de
gar!
conquelte en de navigatie der Koopmanfchappen van
Öft ^ ,10Pl,en> van Arabien, Perfien,en van de Indien,&c.
jröeeft Maken kont en kennelik allen den genen dien het aennomen ^ fal' H°e *? dat mits dien wy fijn alleen manlik
tegen errgenaem des Koninklijken hofs van Portu
gael , en
ÏEf* VO<?rSiende ,n na^rfchap van geüachte alle andere fo
5? we' va" niannelHken als van vrouwehjken ftamme,
als
gp, weiendceenigeSonevand'InfantDonLouijs, oudfte

(mits de geweldige krachten van langer hand bereyt
door den voorfeyden Konink van Caftilien vergadert
van veel natiën van volke , als van Italiaenfe en Caftij
liaenfe Lantsknechten: ) ons in fo korten tijd niet hebben genoeglaemlik konnen verfien en bereyden om fodanigen gewelt te wederftaen : daer benevens dat ook
d'meeftedeel van de Gouverneurs en Bewinthebbers
al rede ge wonnen en betrocken waren door den voorfeyden Koninkvan Caftilien : waer door ons meeften*
deels
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deels de middelen om ons tebefchermen en te verweeren benomen waren: Dies nochtans niet tegenftaendc,
wetende dat een oprecht Konink fchuldich is fijn eygen lijf te wagen, als 't nood is, voor fijn volk, tegen des
vyands tyrannie , hebben wy ons in perfoon geftelt in
twee veld -flagen tegen de grote fterkten desvoorfeyden Koninks van Caftilien , de welke fo Gods wille is
§eweeft , wy verloren hebben : waer door gefchiet is ,
at de voorfeyde Konink Philips vryen ingank heeft
gehad in alle de fteden van onfe voorfeyde Koninkrijken.Niet te min doen wy benodicht waren ons te houden in degeberchten en in de plaetfen daer niet wel by
te komen is, heeft hy ons vervolgt by alle wegen en
manieren die hy gekoft of gemocht heeft, jadieonweerdich zijn voor alle Princen die eenen Koninklijken tijtel voeren , ja fo dat hy heeft doen publiceren by
afgelefen en aengeplakte Ordirrantien in alle gemeyne
plaetfen van onfen voorfeyden Koninkrijke: dathy
dengenen die de tijdinge van onfe dood foude brengen, geven foude dertich duyfent Kronen : of den genen die ons dode en 't leven name (by wat middel dat
het mocht wefen) foude geven dertich duyfent Kronen
in renten , en een Hertogdom, indien hy van ftaet ware om dat te houden : Heeft ons wreedelijker doen
vervolgen dan wy van de Barbaren en vyanden der
Chriftenhey t vervolgt fijn geweeft,doen wy onder haer
handen gevangen waren, na de nederlage van Konink
Don Baftiaen onfen Heer en Neve faliger gedachteniffen, den welken God in rufte en vrede heeft ohtfangen.
En niet tegenftaende alle defe wreede vervolgingen ,
heeft God ons verloft uyt fijne handen, en ons de gratie
gegeven te mogen felfs in perfoon vertonen aen veel
Koningen en Princen , namentlijk aen den AlderChriftelijkften Konink van Vrankrijk , aen de Koninginne fijne moeder , aen de doorluchtigfte Koninginne van Engeland , en aen mijnen Heer den Hertog van Braband en van Anjou,het ongelijk en de fware
injurien die wy geleden hebben door den voorfeyden
Don Philips Konink van Caftilien : welke Princen ons
goet recht verftaen hebbende, en dat by alle rechten
die van fijn vermeten afgewefen wort , die met gewapender hand komt nemen 't gene dat in twift en gedi nge ftaet by termen van rechten van juftitie: Voorts
ook dat alle Koningen en Princen nageburen , intereft
daer by hebben , op dat ander Koningen door fodanige bofe en onbehoorlijke middelen niet berooft en
onterft worden van hare erffelikheden ; en om den
voorfeyden Konink van Caftilien te bedwingen op te
rechten en te beteren het onrecht dat hy ons heeft aengedaen tot achterdeel van alle andere Koningen : mits
dat het een feer quaed en fchadelik exempel is voor de
gantfcheChriftenhcyt: om defe redenen en oorfaken
hebben ons veel van de voorfeyde Princen liberalijken
byftant gedaen met hare middelen , door welker hulpe,
en ook op onfe eygen koften wy veel armeyen opgericht hebben, fo ter zee als te lande, om te behouden de Landen en Heerlijkheden die noch onder onfe gehoorfaemheyt Wijven in de Eylanden en vafte landen van Africa, en van de Orientaelfe Indien, en
van America , voorts ook om den voorfeyden Don
Philips te verdrijven uyt 't gene dat hy ons onbilliklijk
«h tegen alle recht en reden onthout : hopende by
Gods hulpe , gelijk hy alreeds fo door wind en onweder, als door de vromicheyt en kloekheyt van onfe
goede en getrouwe onderfaten onfes Eylandsvan Tercera , verftroyt heeft veel armeyen van den voorfeyden Konink van Caftilien, dat hy ons ook fal verlenen volkomen victorie tegen ,onfen vyand , en handhaven ons recht ende juftitie. En want veel en verfcheyden natiën niet wetende welk onfe voornemingen en middelen fouden mogen wefen, doorquaden
wille , onwetenheyt , of anderfints mochten handelen,
traffijceren en koopmanfehappen in de fteden die nu
tegen woordiglijk onderdaen zijn den voorfeyden Konink van Caftilien, en zijn partye houdende : S o I s t ,
dat wy wel hebben willen door defe Ordinantie en
openbare verklaringe kont en kennelik maken eenen
y egelijken dien bctaengaen fal , dat hoewel wy genen

Princeof eenige Republijke begeren te befchadigen ,
dan den voorfeyden Konink van Caftilien in houder
van onfe voorfeyde Koninkrijken, en daer tegen met
allen anderen te onderhouden goede vrientfehap en intelligentie: Nochcansfo is 't dar volgende alle gemeyne
rechten , of wy worden bedwongen , met allen middelen te beletten de gene die in eeniger manieren onfen
voorfeyden vyand fullen willen helpe of byftant doen ,
met victualie, krijgs-ruftinge, geld, raed, of ook eenigfins anders. Hierom hebben wy toegelaten en laten toe,
hebben bevolen en bevelen allen onfen krijgs-lieden fo
ter zee als te lande te beftoten en alle vyandlijke daed te
gebruyken tegen alle de gene die fullen koopmanfehap
doen ofte handel drijven met de onderfaten en houdende de partye van den voorfeyden Konink van Caftilien enfijne aenhangers. Des halven, op dat niemant
caufe van ignorantie pretendere, hebben wy defe tegenwoordige doen publiceren ter plaetfen en fteden
daer wy macht hebben: en hebben geordineertcopie
daer af gefonden te worden in vreemde landen en Koninkrijken enRepublijken en gemeynten aendezee
gelegen , om hen te doen verftaen als boven , en hen te
biddsn, dat (y ons liever willen helpen in ons goed
recht, dan den Konink van Caftilien in houder van
onfe voorfeyde Koninkrijken en vyand van ganfeh
Chriftenrijk. Verbieden niet te min allen onfen krijgslieden, eenigfins te befchadigen,maer bevelen hen,hulpe en byftant te doen , den genen die fauve-conduyt of
paffe-poort van ons, of van Sr. Pierre Dor (nu tegenwoordichlijk, onfer faken halven, wefende bymijn
Heerden Hertoge van Braband en van Anjou onfen
goeden broeder, en de generale Staten van Nederland)
of van andere door hem gecommitteerde fullen hebben ,en hebbende hier toe fijne commiffie en macht in
onfen naem, namelik van Francifco Antonio de Saufa ,
onfen Facteur in de Stad van Antwerpen. Gedaen te
Tours den ifdachvan May,in'tjaer 1581.

Ifêaet toiï gier bctfiaïcn / bat ïjp baer uut berb?ebert
Sijnöefïjn toebïuc&t m €ngeïanb IjabDe genomen aen
be Iftoninginne/ om \ytm toebeeom jn fijn rijk te ïjefpen/
ïjPÖaoöe al eenige garen 09 den fcomnftuan&pan*
giente toater oorloge geboert/ bocïjtoepnicï) nonnen
upttechmi / nu öabbefjembeitomngmne eenige grote ©at te
ïjuïpe toegefent bp aïoien be Staten ban Ijet j^eberïanb J?{La
ïjem mebe eenige merheïijfee buïpe toiïben boen ban S§5ï3i
feïjepen/ fotoa^banbe boo?fcï)?ebett^aeKgeïafïban boo?
beïloninginne ban Cngeïanb en ban 5^on Antonio Jotl .
fooninu ban $o?tugaeï/om te berfoeueu affifïentie boo? SSSS?
ben boo?f5.^on Antonio om Dm iioninït ban &patr- ban
gienb'oö?foge aen te boen mpo?tugaeï/ om'tboo?^ #.°fu'
fcïjjebenföonmïirijKtoeberomterecoubjeren. hiertoe KS
beefoeïjt be boojfs. 3&?aen ban be Staten <0eneraeï ten<3e>
ttointich, <©o?ïog feïjepen / ten oorloge toegerufï/ fo ban neraei
gefeïjnt / bib?e£/ ammunitie ban oojtoge/ boot^boln en JS ,
oojïoggboïfc/ te toeten 10 feïjepen eïï$ ban 300 tonnen [folöj.j
ïafl/ 5 ban ttoee ïjonbert/en b'anbere 5 ban 1 50 tonnen/
en baer toe noch, bijf bïie üootg ban 50. tot 70 tonnen/
ombefeïbete boegen Op be ffcrnten en feïjepen ban be
ïioninginne ban *i£ngelanb op bebopagieban^tu*
gaeï / tot öuïpe en fecour£ ban ben fóoninn 3£on %n*
©e rebenen bie bp geu?atf)É toojben om be Staten «*«»
tonio.toe te betoegen maren befe/ eerfïeïiHbatmenoog' Saerop
baer
meruriiufacïjDatDe mibbeïen Detoeïne geïicïjt toerben öetber?
boo? aïïetie f^obintien / en be gene tiit be ^oojïucïjtige f«*
ïiottinginne ban €ngeïanb ban ïjate 5fjbe baer toe^ JS?3^
boegbe/ gemfm£ fuffifant en macïjtig genoeg toaren J,^
om tegen ben Uoninh ban ^pangienbpanbbefecïam
ben offenfibe oo?ïoge te boeren.
d^mban Defe boo?fcïncben offenflbe ootfoge te boe*
ren na beïjoren / foube noDicii toefen / bat be boojfeïue*
ben tooninginnc ban <£ngelanb baer toe boegbe jare*
ltjn£ t. of 3 iniiïioenen guïDen£ / fonber bat baer om f>
her foube toefen bat b'oojïoge ineen ttoee of b?ie jaren
geé'pnbicïjt
WsxA be foube
ïioninhtoefen.
ban „^pangien fienbe bat men booui
ïjet aenfïaenbe jaer fjectoaect^ober meerder geceetfehaf»
tm oorloge foube manen / aïg men bit jaer gebaen
$Ub4
öfeft:
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de Boek.
Het eenentwintigbonbertbupfent

gitïben aïïeen/ foi^gebeeïfefter/ ten
e
og|g
ao?ï
meer
ooft
#ö*
cc
minfïengebeeïmaerfcbijnïijft/ Dat bie ban bertoaert^
totft ! fouDeban fïjnö
77' Sa
en/
ftoub
n
moge
ober fo bele miïïioenen berfparen fuïïen / Die fp anber^
te
beïD
't
é
aïtij
om
/
n
mafte
o
öp
foube
/
n
binbe
n
fuïïen moeten betguifïen in Dcfe eïcnDigc oojïoge.
en ooft? ftem te fmaft foubê moge
m m 1'dttm bettrerften/ tot Dat to *3fig£
^0 beeft men ooft Dit jacr tecï berguifl tmee bonbett
te begebcn lWj Dunfent guïben^ of baer omtrent / in De toernftinge
noeeft fouDc toefen &em toeber te beïöc
"1 bah Den ïegee / (bp neemt De ©ïote ban oo,2Ïog ft^c^cn)
men boo? een fefterc en ongettonfeïbe f^xt O0110al*
ban £>pangien
Die men gefonDen beeft na De &taD CmDen / fonDer
moet 1 bat De boozfdj:eUen ftonifonftïange
bcm fo mm* tocpnicb of ftïepn boojDeeï / töaecom faï men ttoee of
tnöé Dcfe ooiloge bccbóïgcn faï /
ïrïi iiict ontboen / en bat om beïc rebenen bic te lange D?iebo?DecebonDcrtbupfentguïben£beftïagen / ineerte
eïil» feonnen fogetoiebtige fafte/ om on£te berïoffcn infeerfto^ten
fouten ballen te behalen/ en noeïjtan?in ïicïjt
ban £>tate tijb ban Dcfe oojïogc/ en De feïbe te brengen in De ïngè*
fafte
Die
n / feïfê bp be gene
bcrfï
fijn eroaren en geoeffent. ,
feec bmbc
niet aen
mft ban manDcn ban onfengemcenen bpanD,
©mbenbe ban eenicfj erpeDicnt / om ben lionoojïo
hierop fuïïen mp eenige feggen Dat Defen aenfïacb
£>pangien be miDDeïen te beletten om befe ober getoe*te
niet fo ïicïjt $ / noeïj fo fektt aï^men bie maeftt : maer
continueren/ fomoeter niemand bectoaat^ niet ba* Defcnfaï
ift antte>oo?ben Datfe fpjeftcn afêïupbenban
bem
bie
/
fcnfbbjcnnicbgencucbttot bie fafte
ftïcpne
erbarentbent
/ en toepniclj ftennenbc ben flaet
Ucrpe*
opbatfulneaf
te bonben/
nb^baer acn cbe
ftïorftebeha
iig*
aïle
ban ben rijfte ban ^ojtugaeï m be bumeuren ban De
bient in 't toaft gcfïeïtbje / en bat met
repzefenteert / aïfo l^o^tugijfen.
3Baarboo: men geïobch moet aï£ cene fefterc fafte/
^M&t % bat fuïft erpeDicntbanficb«tëngeï
anD gebeeï ge*
beboo:ïucï)tige fconinginneDenlioninft ©otr&
ifthomo bat be boo:fcb?eben ^oitugtjfen aften tijben 't bertc be^
Dclibaeatenbaabeni£/
cnbj om reet en opficbenbe tjebben/ om ben tcgen£ be^pan^
toef
te geben be pjmcipaeïfïe mibbeïen ban nobc
/ Dytoelft giaecben op te knerpen en ben t'ontïafïcu ban baer joft/
te eccoutoeren fijn ftoninftrijft ban #o:rugaeï
cbïnft mitéfp bat boen ftonncn/ met fefterc bopebantebo*
tbcej%
onrech
b*m
ben foonïnft ban &pangien
inne bp ben te ftomen/ yt toeïR men feïffS gefien beeft öpber*
ontbout. f ebbenbe be boomoem^ fconmg
bicn eimbe bectoaaté obergcfonben ben boomoembe fcbepöen aïteratien / bk baec in 'tïanD fijn gebjeefl/ ffe^
bibber ^^eft / om be boojfc&eben peeren Staten bertfpgebjacbt 5ijn onbee bet <©oubernementbanbc
<0eneraeïafte bojbacn aïïeen 20 febepentenoozjoge boo?f5. ^pangiaa*ben. ïfebbenbe ti'mie cepfe toilïen
getoapent en gebictuaïieect / en bijf bïicboot£ booj ben baweefieren bet Caflecï ban BüfTebon / b'aubcre mael
tijb ban fes macnDcn / om be felbe febepen te boegen tot aï^be!" em oplnierp fcggenbe betn te toefen ben&onmft 5^on .t>ebaftiacn / baer toe geboeebt De ïaefïe / ge^
fóoninginbtigfïe
boojluc
?eben
boo:fcb
be
bic
te
baiebïo
feljiet
in De naefie ?obïntie ban (èaïiffie / aï£ Den boof
njfte
baren
in
/
maften
faï
gaect
ne ten feïben epnbe
fcb?ebcn
öiDber <2^?aeft met fijne bïoot tot 25ajone anv»
met 't boïu en anbere pjobifie ban oorloge totfuïften guam / mcenenbe
De boo^fs. ^oumigbfen Dat De boojfó.
erploictnobicb.
<6een reben tocfenDe bat in fobanigen fafte / ben $e* itoninft ^on Hntonio (fo 't gecuebte ïiepj bem pa^
berïanben fo beeïe meer bojbaïift/ aï£ be fóoningin* foonïiftbont in De feïbe armee ofbïote/ De^beïe<öDer
ne ban €ngelanb/ bat fp befe onftofïen aïïeen foube ïupDenenanDae Die oojfafte toarenbanDeboojfs.bec*
boen / en Dat fp bacr üonmftcijft ban febepen ontbïo* famelinge/ Daec gebangen genomen en ter booD g>
ten foube/ fonber eenige öuïpe te bebben ban bie ban bïatfyt raerDen beo: bebeï ban Den boo?fcb?eben fóonmft
ban ^pangien.
Defc5ijbe.
Cot befen berfïaetmen bat ter bele jij" &fe in befê fa* Snoer boegen bat bet een aï te fefteren fafte i$f bat
fteaïDn.3 fp?eften : be mibbeïen ban ïjatoaatëoba/ fo Den boojfcbjebeniltoninft^on ttntbonio eenmael
ftn geehftnjj genoeeb om on£ tegen ben bpaiibtebe boet in Po^tugaeï fleïïai macb met eenige 8 of 1 o Dup*
feftermen/ bie top bier op benbaïgbebben/ hoef) ooft fent mannen / in mat guartia bet fp/ gebeeï bet rijfte f&\
te beletten be courfen en uptïopen geïijft bic ban ^upn* tafïont tegen Den fóoninft ban .^pangien cpftaen / en
fterftenopseeboen/ en in be monb ban bc ribiaen op fa\ Den ïionsnft <^on ^Hntbonio in bnftien Dagen öf ö?ie
onfe epgene feïjepen / beflupten bacr unt bat \}ct beeï ge* toeeften meer a^ 20000 mannen fyebben / Die \)tm
bocglijftaig/ ficbtebefcbccmen/ alö bem te ontbïo toebaïïeu fuïïen / eti ï)en boegen bp fijn maeftt / DiebP
ten ban mibbeïen om een anbec te beïpen.
feïfê mebe brengen faï/ ben boojfeftjeben ® onlCntljonio
lÜSaer op fuïfte rebenen / faï ift ben op bcfer manie* mebeb2engenDebeboo]ïijften booicaet ban wapenen/
ren anttooojben / mit£ u befebamenbe ter sec en te De£ aïDaa gebjeft i«S.
ïanbe op fuïftec maniere aï£ gp toflt / en boet gp anba£
^oDat Den ïloninft%on,2Cntboniogeboïpen3bnbe
niet
aï£
b'oojïoge
in
uepgen
ingetoanb/
fonber
eeni*
i$/ miDbeï tebebben
fto??
gen fcbjjn om bacr ban ontlafï te toaben boo* befe toe* aï^
ten boouifcb|eben
tijb De ^pangiaerDeh
D^ijben faïuptnietfijnaïïeen
rijfte in
/ maêe
gen
inbeïe jaren/ aïtoaa'tbat bare Ifêajeftept ban
«tfngcïantbaec
refoïbcerbc om in toeftomenben ttjbeu ooft afteïopen eri te berberben gebeeï of 't meerDerDeel
baertoejaerïift^ ttoeemaeï meer toe te ïeggen/ aï^fp ban Caftiïïie / aï eer Den föoninft ban ^pangien miDbeï
faï beftbcn gemeïb te bafameïen om bat te betbmbe«
gebacn b^eft.
ren of beïetten / aï foube bp tot Dien epnbe moeten Doen
€n ooft baec toe fo beeïe abantagie boenbe/ foi^'t ïiebten boïït in Sltaïien en ^uptfïanD / of fijn boïft ban.
ra 't ennbe nobicb bat %tt ïanb bare JBajefïept aïïe^ bamaatg ober ontbieDen / te meer aïfo Den £>pan*
bergoeb
e / boïgenbe i^et tractaet en capitulatie met giaert nieuujft£ in fijn ïanD opgenomen/ nietmmoee
Ijacr gemaeeftt.
aï^ foïDaet i$l fuïftg men bp ecbarentbept gefien beeft in
mm moet berfiaen bat beboo?fcb?eben booiïuch* Deïaetfïc oojïoge ban <6?ahaDe gefebiet in De jare 1 570*
ticbfïeCtoninginne/becfïrecftenbc aHcencen J^iïïioen
jaerli^ bobcn een anbec .ïMioen of baer omtrent / Doen aï^ Den ttomnft ÖeDe ïiebten meer aï^ éopoo
^pangiaaDen
aïïe boo|/ een
't mecenDeeï
bp Denter .ïCBori^
Datfti bccfïceftt macb ïjebuentotnutoe/ 'tmeïfttmee ften
toaDen om Diegebjaebt
bom geenfih^
oo?ïoge
piniocncn sgn : metnoebbier j^iflioeneh of bacr om* afgeriebt/ en Die nopt in aïïe^ tien bupfent mannen/
tornt / bie men berflaet bectoaert^ ober geïieftt óf ixm- De wapenen boecenDe.
bJiUigtte^nboojDitjaec/Datjönómmioeucn. €n
^»p moet meri ooft berfïaeh Dat mannea be Stëoren
genomm bat De oojïoge bacr mene moebte ge-epnbicftt of^fricanen
in ^parigieh geftomen fijn tentijöeoeg
ftoninft^
i€beöDdnft
De ïaefien ban Den geffaeftte ba
SSSV? tü\Ce jactü; m W* 3"n l x ^«ïtoenen/ Die
(gottben/
fpbtoongat
gebeeï ^pangicnepbaD^eben
5tÜOnÖCl1 m betaeït tD0^cn * * De ^pangiaaDen tot Den prenife bergen toe l Den
Sm Se
h^nihaS!Ie9S°?etotl,e toecuflirtge enequipagic tbb ban anDabaïfjaa èn bieïben bpnainbtoanftaHe
Derefleban ^pangien meï bijf öonDatoffe^bcmöert.
örrttotbpfUnD
bo e* I jaren lanft.
ban Den fóoninft
bic men %
m »ö*ood
^on */^Intonio
SiSÏÏttffé^a?
I
25obm
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?Ccngaenbe berefïetotfe^ fetjepen toe/ meii foube
SSoben befétt fat ben boomoembe Coninft ^)on
be
feïbe (onber correctie) taeï mogen beftomen en toe*
^utïjonio/ berftregen ïjebbenbe^ fijn rijft ban $oztu=
gae/ baec grote geïegentïjeut ban ïjaben^enfefjepen rufïen bpbe feïbe mibbeïen ïjier boren berïjacfc: enbe*
$/ boo? ïjulpc en goede cojrefponbentie/ fonbernnge ïangenbebebïieboot^biebe boo?fcÖjeben ^ïaeft mebe
77*
toaöberfoefte
nbe/
men
berl^ooptc
befeïbetoeïte
befto*
ban be Coninginne ban ^öngcïanb/ en bie banger*
toaert£ ober / mibbeï ïjebben om te beïettcn ben boo|f5- men bp anbere taegen / fonber ftofïcn ban ben ïanbe.
Coninftban^pangien fijne uabigatie ban be Stadiën
©oojt£ aengaenbe bebictuaïieenamunitiebanoo,^
ïoge/ mit^gaber^öe arnUerije bic nocl) foube tmtkièi
fo
aï£ Occibentaeï
/ in beflaen.
be taeïfte (geïijftge* ften tot bc boïïe equipagie / foube mijnen peeren be
feptOn'entaeï
è) fijn p?incipaïc
rijftöommen
Ceranbersrjben / taefenbe denConinft ^onHIn; Staten aïïeen 't feïbe of imrner£ bert meeflcnbeeï op
fjonio geftcect m fijn rpe / ïjebbenbe (geïijft ïjp in fto^ rrebit mogen boen hopen.
ten tijbe ïjebben faï) bc seehufien tot fijnen beïieben / bïe
<ên foube bk$ niettemin be Coninft^onHntöonio
aïïe
beonfcofïenrefnnberen/ en ïjet ^cïjip-boïft feïbe
ban ïjertaaert£ ober fuïïcn b&ieïijft ïjare Coopmanfeïjappen aïoaer mogen fenben/ enïjanbeïen/ fonber betalen/ fo ïjaefl aï^ fijne farteninfpo?tugael(baer af
£>pangien meer te foeften / aïfo men in $ojtugaeï aïïe men met <0obcg ïjuïpe niet ttaijfeïbe) eenig gocb fiiccc^
fooien ban taaren binbet Die men ïjertöaert£ ban geïjab fouben ïjebbeu / aï tot ontïaflingc Oer booJfcïj?e^
nobe ïjeeft.
ben Staten / bie boo: ïyet mcefte part ban be onfto^en
Jifêebe bat be boo^. '©on Hlutïjonio te b?eben i$ I en tjacr crebit maer fuïfen ffreeften.
Jffasct
gefïnt ter fafte ban ben buflant bie ïjp bertoacïjt nut be*
<©e booifcijjebcn ^?aeft/ beeft nocfj eenige anbere
fe ïanben / boben be tapïjepb ban reïigie / toeïftcn ïjp aï* poinctenobergegeben op befe fafte/ optaeïï«ben €o* ©018
Jnb"
ïe bjecmbeïingen betoiïligen faï / bien ban befe 5Dbe / te ninft 5?>on ^Sntljonio begeecbe te banbeïen metbe gene ba?ffi
geben bjpïjeit en pnbiïegic/om te mogen tjanbeïen op ah bie tot ïjaren ftofienenabonture / fcïjepentaiïïen taa* sen
ïebe epïanben en ïanben onber beftroon ban #o?tugacï penen en toeruffen/ om fijne uaajefieot te bergefèfc
beljorenbe/nocï) min noeïj meer aï£ be f&o?tugtjfen feïbe. fc^appen op fijne repfe na ^o?tugaeï.
.
5^at be boo jfctjjcben feïjepen taefenbe beïjoo,JÏift boo^
JBefenbe ban oefen aenfïag fopjofitjtig/ ban fo grofien
bangefeïjut na tjarc grote/ fouben taojbengebic* nio.
ten apparentie en fo nobig boo? be jjntaoonberg ban be*
fe gennieerbe $?obintien/ fo ttarjffeït men geenfint£/bat tuaïicert boo: bier maenben / en bat tereftenen ban
een man boo? eïft bat / baer ban een berbe foube toefen
eïft fo in'tgeneraeïaïg in'tparticuïiecïjen fulleneber* banfcïjeep^
-boïft/ en beau&ere ttaee beïenbanfote
tuften ofbefïeboen/.be feïbe te bojberenin aller ïjacfï/
ten/
taeïfte
geladen fouben toojben baec 't fijne M&
om ben bpanb op 't aïber onboo?fienïiftg te oberbaïïen. j'efïept beiiefbe.
€n of be Coninginne ban <éngclanb aïïeentooutie
^>ijne üDajedcpt foube betaïen bet bïetten ban be
öe ftofïenöefegaenfïacïj^boen/ fobeïjorenbe Staten
ban be geunieerbe #?obintien banfeïfê/ banïjaerber feïjepen en be foïbne ban ïjet ^etjcep^-bóïft / mitg*
jijben aïïe£ te boen teat fn fonben nonnen / tot bebo^ gaber^ be bictuaïie / fb aï^ be peeren Staten ïjer*
öeringe ban befe fafte / om ïjen fuïften Coninft ber* toaert^ getooon 3ijn te betaïen boo^be feïjepen/ toe*
obïigeert te maften/ be taeïfte in aïïe occurrentie ïjaer fenbe in garen bienfïe.
fouben geïpen en faboriferen / fu\n$ ooft niet i£ ban
Stem fijne ifèajefïept foube betaïen bom 't fppn
fclepneconfïberatie.
en bictuaïiecen ber foïbaten / fo bete a# booj 't feïjeep^nu
3£e<6?abe ban Stpcefïec ïjeeft befe fafte ban ©jaeft boïft / en fijne JBaj. te ïanbe tvebenbe fóubcaï^ Üan ne*
osöe ben Staten <©eneraeï fcerïjcrteïift gerecommanbeert / men mogen toat'ec obecfeïjoot ban öe
üuenfeïneben
nrbe
bictuaïie/ fobeïenobie^ toefen foube ban bc foïbaten/
en
na
bat
fnbaer
op
gebeïtbereert
ïjebben
/
fjebben
fn
»tcn
•ir* fijne <t5rceïïentie ïjiecopboo?anttooo*begegeben/ bat ten pnjfe afê be Commifen ban fijne J^ajefïeptbait
«ip fp toelberfïonben bat bp be mibbeïen bp ben feïben boo^ rjectoaect£ baer op fouben 3ijn berb^agen met be mbon*
taigc
mian genomen / ben bpanb feer groten af b?eeft fonbe mogen turier^ / taeïfte betaïinge ïjen foube tao^bcn gebaen in öe
'«UD» tao?ben gebaen: maer bat be staar e ïaftcn baer beft eerfïe ^>tab bie fijne Jltèajefïept foube mogen nemen of
m
ïanben mebe bestaaeet taaren / beletten bat bu generale upt ben bupt bie ter ^ee fouben toerben gemaeftt.
pet»
23oben bien fouben beboojfeïjjeben ^Ibartturier^ be
contt ibutten ober be fbobinticn / bie feïfë aen ïjare
:op
ft*. Itëa jeftent meer ber fecoucg moeten berfoeften / baer m reeïjte ïjeïft ïjebben ban öebupten bie ter Eeegemaeftt
fouben toojben op ben £>pangiaerben / fo ïauge aï^ be
nietftonbetaerben booten.
^at fnïupben niettemin ïjabben geteut in betibera^ boojfcljjebeii Hlbonturia^ in bienfïeban fijne JBaje*
tit om te p?oeeberrn bn inbuetie ban eenige Coop- fïept taefen fouben/ beïjouben^ bat ïjem aïïeen foube
lupben en anbere Hief ïjebberLs ban be gemeene fafte/ toeftomen/ be amunitie ban oorlogeen 't gefc^ut bat
ombp toiltige contributie en opïjope ban getain tot berobert foube toerben / fo op be feïjepen aïg op be £>te*
ben en pïaetfen bie men ban ben bpanb foube nonnen
be boo^fcljjcben equuiagie tetaiuenberffaen«
nemen
: mit^gaöer^ ooft aïïe be ^ïocljfcöepen / na
<De boo^frjneben ^rancou^ ^aeft becilaenbe bat oubergetaoo
nte.
loet fïjn p^opofttie geen boo?tganft tytotoe / fïoecï) anbere
HOC
Cn be repfe gebaen 5Drtbe/ en be mbonturier^ be^
mibbeïen boo? / bit fjp tjoopte bat aengenomen foube
Np
taeït
bu fijne Ulajefiept of ban fijne Sffkk^l ban öun
©?h tooien / namentïift / aïfo onïanftg in 't jföoojbee-quar;
Ston tier ban ^ottanb en Eeïanb aengenomen taaren i+ boojfrifeebenbïoot/ amunitie/ bictuaïie en biergeïijfte
btr . feïjepen/ bieinbeboo?ïeben fomer taaren uptgebaren faften/ aï^ fn ten erpebitie ban ben aenfTag fouben
ten be
toegeb?acïjt nebben. S»ijne 3©ajeflept foube ïjm re^
bacj. na be foute <£pïanben / taefenbe be feïbe fcfjepen ö' een
©c
boa? b' anbere ban ttaee / tyit en bicrïjonbcct baten / en fpectibeïift (ifl bat fp toiïben) bjïeben ban ifèarfte geben
9tio# genoegfaem
(fo te feggen) geênuipeert ten ^o?ïoge/ om fo te taater al$ te ïanbe ben Coninft ban ^pangien
wo
of bit immer£ met ftïcpne Roflcn tot fuïfte gefïaïte ge? te be-oo?ïogen/ boo? ben tijbban fe^ acïjterboïgcnbe
b^acïjt fouben toetben/ aïgbeboojfc&eben ©jaeftbat maenben. <£n fouben b?ijelift aï ïjare bupten mogen
foube begeeren ten effecte ban be erpïoicten / bie ïjp ftoinen berftopen in be ïjabenen ban ^o^tugaeï / fonber
boojïjanbenïjabbe. ^o fouben mijn peeren be ^ta? aen ben <JToninft pet booj fijn reeïjtte betaïen/ beljou*
ten eenige mogen beputeren / bie met ben g?opnetari* ben^ aïïeen 't reeïjt ber 3Èbmiraïitept/ ten taelften epnbe
fen of öeber^berboojfs.fcïjepen fuïft^ ïjmrtielen/ Dat bp fijne Ifèajefïept in aïïnt ïjabenen fouben gefieïttao^
fp bebooifcïjieben fctjepentoiïben ïaten neb^upftentot ben iSicïjtcr^ en officieren/ om ban beboojfeïjieben
öeboojfcïjjeben fafte/ mit^ ïjenïupben betaïirige beïo* bupten te oo?beïen.
5£e boo?f5. fe$ maenben 3ijnbe berïopen / fo be boo^
benbe ban fo beeï ter maenb boo? eïft / bat buprenbe beu
tobbatbeboo?f5.fctjepen in bienfïe oe-impïóieett fou* fc&eben ^Cbonturicr^ be boo?f5. oojïogc rtocïj taiïïen
ben mogen toefen / en beïobenbe niettemin bc boo?* continueren tegen be boo?f5. Coninft ban ^pangien/
feïjieben fe^epen en equipagiegoeb te boen / fobejre fijne HËaj. foube ften nieutae b?ieben ban marfte geben/
eenige ban bien boo? getaeït ban oo?ïoge of auber iucdit- fofabotabeïcngunfïigafê'tfoube ftonnen gefcijiebeni
J©eï bertlanibe bataïlebe boo?fcïj:ebeh Ubontu^
benient/ ban bptempeefïequamcn berloren of bebo?*
bentetooJben.
rier^ ï)im fouben begebcn onber eenen ^ömiraeï/ bit
öaee
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fen baer be bornfs. armabe gebeftiucert i$ / te berïio^
pen en pwfijt inebe te boen / a\i te toeten ban aïïerïpnbebictnaïie / uamentïihfaifcupt of ttoebah/ meeï/ graen/
fprïi/ gcfontcn blce^ / faoter / kaft/ ertoeten ,/bonen / ï)a*
rinïi/ b2ogcn en gcfouten btfcï).
3jte:irbufpcei)er/ mufvjuettcn /fpiefen /lanfen/fjeïfe
faaecben / ïoot / lonten / aïierbanö* fd}tt\i bienenbe tot
grof ge)i()ut /, RÏenn en gcoot / folfer / faïyeftc.
S'tcnuojfcïcttcn / tricnmDe fo te boet a(^tcpeerbe/
fao^fteu
tot'pzoebe
en mufquet
moriïïioencu/
febt\$ ban
toapenenbanenroer
anöere
/ tmten/ ban
cancfaSV
geen
feïjuppen / ïjoutoeïcn/manöeUeiK;/ ïioozbcn/ aïïerljauhe
foojtenüantoutoen/ afletïianbe fooncu ban nagelen;
gan».
ecchtrn / oetonïc bt Peeren staten fcïfê baer toe met
e
ttt
i«M
»m»
fto
ben
ban
la!
toe
t
tnim nenn
faepteïf?banten ufcr;
brjïni/ooïien ïanteernen
generaliu/'aHc
infaumenten
ooiïoge/
en ïieertTcn.
contribueren/ dooi be grote en jtoateïafïen bic fj; m bienenbe
oj
toefe
nt M het
^tem gcmacHte ftïeebercn/ aïfi ropiifien/ boeven/ on^
oe-miaregcb:ageiiÖabbcn/ enappare
toeï
men
oel
ïjoet
/
n
b:age
en
moet
en
fout
jacr
be
racn
bcr ftonftcn / feljocneu ïjemfaben/ toamfenjifen;
Ze berfracn / bat be biberfie ban Ut ooiïogc ban bier
<£n fullcu btfe perfoncn / bic befe boojfeïjjeben goebc^
ren en Uoopmanfcöappcn facgeerentoè te boeren inbe
bcrïicljteu feu* boojfc^cben armabe / be feïbe gocbecen in $omigael of
ïanöcii fect bicnfïetttt tuefni en gcotcïiïié
Nimmi
bn
ntoeï
tijbe
be/ geiijü batfanbecen
öe armabe
aenhomen
mogenof
ïf. E. anb'ere
topelnït pïaetfen
berïiopenbaer
/ fonber
ecnige faï
rechten
ban tollen
poneert tégetocefe fan ben Punce ban <0canmcn
be
m
n
peïe
erem
en
m muien baec ban ooïi betfeïjepb
aiibcre ïapen te betalen / en fuïïen ooïi geïijlie bzp^
^ifroricnïceft.
bom
genieten / in vefpectibe ban anberc goeberen en
©e <öwbe ban ïpcefïee jfjeeft baec na be faïie ban Hoopmanfclfjappen / bic fp upt ^otfugacl of anbere
„ *£" be ©jopoötïen ban %tch tocbecom aen be Staten pïaetfen baer be armabe arriueren tal / boo: retour Ijermet goebcn ccnfïe.
manbccr
"oiV gcrccam
boa:t refoïutic ïjcfaben genomen / bat nabc^ toaert^ fullcu toiïïcn fajcngen / en bat aï booj befe eeriïe
©ie baec
wan»
*"r *' macï bete ïanaen te toatct en te ïanbe fapbe gemcene repfc / maer anbir^ niet : en fuïïen be faoo2fc|#eben per^
in bc fcüepcn 't ^n ban armabe of anbere baer m
bathen fonen
bpan'ücnfnïii?bcboehtenenacngeta<tbierben/
fpï)are goeberen fuïïen toiïïcn bettroutocn/ haue^ac*
ban
afTifïmtie
meerber
fenber
ïvafl
moacïïü
anröa» quaïiu
tcuc.é mebe ino^en fenben j en toilicnoe ecnige goebe
nto cm» gacc uKaic^ept ïjm tcgnié bengcmeenenbpanbtebe^ ren of noopmanfeïjapveu / namentïiii ban toapenen
en contnfautien en bla-gelijiie / ïabru in feïjepen ban oo,:lc5c / fuïïen met
ïihe ïafïcnnietbocnïiufoube
öe be3toaer
/ mct'aïlc uierben
fenberrn
S>ïS
ttn
«se* tric
öe gemeenten
opgeïeut/
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nina
bcn-fi05 mo bc 25ato piiinatcïflWogwe ^oteïïio/^octo: ;3ar;
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toefm öp fotint ban generale contcibut ie in 't boo? fcïuc*
bn
aenfïcn bati^cec
Jfêacr
bccföeu' te betoilligcn:
benDoorgenomen
't
erpïoict ban
be tm
booifctyebcn
^*aeft/maerooïtbpuptrebirige
oen boomocmbe bnanbbannietbcboo^.fcöcpcn
aïïecn groot affigceft/
ban be hupten/ ffemfen enftanbeïing groot profijt faï
mogen tooïben gebaen / en bat baer boo? mitë bc fofaere
nabigatie f apparentïia toeï ecnige fóoopïupbcnen an*
berc?Licf()ebbec£ ban bc gemecue faïie toiïïigïiaen fou*
ben toiïïcn contribueren/ mtt£ bcbbcnbefaeïjaojïiHeojï
connatien / nopeube be mebc-benngc banbe piofijtcn
öiebp 't booifs. erpïoict foubcn mogen tooïben gebaen.
^otoeebgoebgebonbenbat in aïïe&teóenrnanbcec
pïaetfen baer faet oojfaacr uicfcu famt \ fap bc JBagifrra^
un ttuee of b:ie bjel ge-affecrianeerbe en gcqualificecröe
perfouni / cciTroacaó fottben bjozben gecommitteert/
ombetioopïupöen enanbere batiquahtept enbcrmo^
gcnaïDaer bjonenbc/ bc mcningcban'tbcnttfclncben
erpïoict fap bc befte en faeguaemfïe mibbeïeri boou? te
biagen en elHöenïupbcn af te bjagm/ ^oe becïfpbaer
toe toifliglta foubcn toiiïni contribueren. €n bat in
bequortieceuban ^oiïanb / ecnige foubcn toctbcn gc-^
committeert bic aen be naefï-geïegen èteben cnïjare
<6ccomm!tteerbe be effectucïc bo?beringebanbeboo?>
fcljjeben refoïutic fouben berboïgcn. én beeftonbeit
bc staten boomoemt bat be boo2fcïj:cben faïie tefae^
ter toiibe mogen too:bcngebo2bert/ ïngebaHeecn genualificcert pecfoon ban bermogen / refpect en facmint/
tjem cü$ Hbmiraci ban be boojfcïjiebcn faïie foube
bjiiïcn ïaten gcumihen / en bat be feïbe op faequarac Capitcpnen met bc öcber^ foubcn mogen abbiferen. <ön
om bc booifcijzcbcn refoïutic te boen effectueren ten
niecffcn bienfïe ban ben ïanbe / ïjcfaöen be staten ban
i>olïu
nö öacr toe gecommitteert Saccïupber gecommittcccbcviaben.
Debfaen ooïi bc «genten ban fijne Hèajeflept ban
pouugaeï alom in bc scc-ricben / bit naboïgeube failïct
W Öeriuacrt^ ober reeb gemaeïtt faï koojbenfefter
armabc ten bienfte en afTifhntie ban ©ontCnttjorao
€o»iniiban©o?tugaeï/ men ïact meten cencn pcodi
*" D,cJaeaabingcljceft/ bat ïjp mogen ïjem boe,
gen m bc feïbe armabe met aflerïfaï
janbe nocDcren en
noopmanfcijappen/ bie ï)cm albecnufï en facquaemfï
foubcn mogen bicfcn / om in $o$ugacï of onbere pïae

met aïïeu "betalen boojoeïaüing. (SDoïi toiïïcnbe ecnige
goeberen 't 5P bictuaiie of biecgeïtjae berftopen / tertoijlen-be armabe oubet toegen fat jijn / fuif en baer
ban betacït tooiben een mama / na bat be boo|fcï)jeben
armabe aen ïaiib gehonten faï toefnu
3©eï bcrfïaenbe bat be perfonen/ be toeïhe foubeit
begeren eenigebanbeboojfclj:eben goeberen na te boe*
ren/ afafenterert
gejöuben jijn
cautiefchepen
te fieïfen
batfe tjaa*
fuïïen
met hare
of goeberen
ban niet
De
bao?f5. armabe / en bat :fu beboojfcfajeben goeberen net=
gen^ elbet^ fuïïen mogen beeïtopen ban ter pïaetfe
baer be boo2fcï):eben armabe aen ïanb geltoinen ffl toe^
fen / en mit£ flcïïenbe bc bao:f5. cautie hem faï b?pe
paffepoo^t gegeben toojben ban toegen fïjrte ^ajè*
fiept en mijn i|ca*en be Staten 03cnecaeï / om be
boo:f5. goeberen te mogen upt boeren^ en fuïïen öen
bcrbinbni aen bc £>flfaicr£ / of #actcur£ ban fijne
Il^ajeflcpt
ban gecontractccct
te bolfa^cngen /fuïlcn
't gene
fp be^alben
met
hcnlicben
ïjefaben
/ toeïne
perfonen fuïïen mogen komen tot 3imfïerbam / baec fp
binben fuïïen be boo:fch:eben Officier^ ban fijne M&
jcflcnt I baec mebe fp fulicn mogen contracteren.
<®oïi fo berre baer cenige «jn/be tocïiie ecnige foo:ten
ban be boo:f5 goeberen boa? eenen feïicren puj^ ban nu

(Fol.

af
foubenacï)ttoiïïcn
beraopeu
baec ban
binnen
maenben
ïjicc /"met
te ïanbeconbitie
betacït ban
te tooien
fa»
ben facteur of jpactcur^ ban fijne iföajefïept/ fuïïen
bcsljaïben mogen öanbeïen met ben feïben facteur of
jpacteuc^ op al fulue conbitien en alfeurantien al^ men
faï mogen boojfïaen / en toiïïenbe aïf uïhe perfonen l)are <ötf!
facteur mebe in be armabe fenben/ fuïïen albacr be*
taeït toojben binnen een maenb na ben bag bat be
boo!fd)ïeben acmabe aen ïanb geaomen faï toefen.
JËÖaec aï ïjoetoeï baer toeï ecnige abonturier^ toaren/
be toeïïie tn befen toeï ecu boet foubcn hebben fciillen niutü
ïjouben: nocï)taus betoijle be Staten ben feïbenner* 53ura
gen^intoiïbcn berfainben/ noclj bc feïbe cenige toern*
flinge boen/ fotóljct aïïe^tenietgelcpm/ en baer i$ be£i
boojbefen fanfociieniet met alle af geballcn.
anU
^en eifftcn ^obembji^ / 1 586. 1^ m be Staten <&ct Dbcomit]
entndactn
neracï gecompareert o5crarb ban fejouuiiift genoemt too?b 1
ren<!
ban <S)ebenter/ 23ucgcmccf!er bcr ^>tab öitrecïjt / ban rtreo
ban i j|&?
toegen be Staten ban Wtttüjt gecommitteert op be t«ci|t
bergaberinge banbe peeren Staten <6enecaeï ban toe. tettti
gen be pjobiutie ban «itvecïjt / en bedbcht upt ïtcach; romp.

nerac i

fe
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tt ban fijne baeben ban osbentie ban dennegen-enttointigfïcn <&ctotyi$ / om in de feïbe bergadecinge
mr de te compareren en op de£ gemeen ïandéfaïtcnte
ïjelpcntefoïberen/ en bpfonderominbefeïbebergabe*
ringe / mitsgaber^ooït om bien ban ^oïïanb enèe?
Ianb in 't befonbec te beifoeften en inbucecen / öatfc
ïjen met be refoïutie ban bit ban Hüt'ecïjt fouben bïflïen
conformeren : maerbe Staten «Beneraeï nocb ooit bic
ban $oïïanb en bebben ben boorf5. ^ebenter in bete
ïieben bergaberinge niet miiïen toelaten / en i$ in be
bergaberiugeban bt Staten <0cneracï indeïibecatic ge;
lept/ ofbeboürf5.®ebenter meï en te recljtnabepri*
btfegicn ban be ïanben tot 25urgcmeeftet ban Hitrecbt
ma£ gcïiorcn / en i$ cpnbeïijh na beïe bifpnten bcr*
fïaen/ datïjp fWttttijt tegen bet ïanben $?ibilcgicu
mag tot 23ürgemeefïec gefïcït / aïjS toefenbe een gc^
boten 25;abanbet / bie be borgeten ban öitrecïjt m ge^
ne pubïijne offitien noeste fïaten admittcetbcn / en
oatbaerom bit ban ïliteecbt gene ^rabanberg aïbaer
m affuit toe lieten/ en meer andere rebenen bic breder
fcerijaeft fuïïen toerden / en bat bp ober fuïbg niet mag
rjequaïifïceert / om bet 23urgemeefïcc-ampt ban Hltreeïjt te bedienen/ enbaetoininfobanigequalitei.it in
be betgabetinge aïbaec niet ftonde toegelaten mciben.

f Wticlit refoïutie ben boo?f*5. <^cbcntet aengefept 3tjm
!t* be / beeft 't felbe feer miaKpen genomen / en na
o ■■ lang bectoog / geprotefïeett ontfcbuïbigb te toiïïen
«»«' bïijben ban alle inednbenienten bit baet upt fouben
JJ,", Romen te ontfïaen/ bit fo groot maten / bat be felbe
m tt (fepbe bp) niet maren t'ontmonben / en aïbabbcn be
W»
jegenmooibige peeren fo beïe bcrfïanben aïg fp bapren
«
op ïjaetbooft badden/ batfe aïgdan nocb niet fouben
nonnen begrijpen be eïenden / inconbenienten en 5toa*
rigïjcbcn bit be ïanben bier upt fïonden ober te domen. &teïïende den anderen &ittecbtfe <tëedeputeccï
*1> ben in bedenken of fp gequalifïceett maten aldaa in
10 o. be bergaberinge te befomgaen/ mitgbP acïjteneen:
1611 aïg garen ïafï gebonden boubenbe aen be refoïutie ban
>tcn ¥Litxccfyt/ bit fjp bp Ijem ïjabbe. ©ermanende ben
in
feïben bacrombatfp benanberen dae $jobinticn al*
leen fouben laten befoingeren. ©erfoeïiende niettemin
te ber fïaen mat rapport bp aen fijne principalen fou
be Ijcbben te boen/ om be boo,*f$. inconbenienten ten
befïen te betïjoeden. hierop ig oen boo?f3. '©eben*
ter boo^ autnrobe gegeben/ bat be peeren Staten
niet en mogten bromberen ban refoïutie. Stëacr fïel*
ïen m fijn bifattit fuïften rapport te boen / alg fp Ijem
berfoeïjten te toilïen boen tot nïecfïen bienft ban ben
lanbe. ©aer op ^ebenter toeber fepbe: bat befen
bag en ure mag de gene bie bt ïanben fouben beklagen en oefeïttcpen / pzotefïcrcnde ban nieumg aï^ boo
ren/ begereiibe be felbe pjoteffatieaengeteUent te beb^
btni toaeropbeboo2f3. ©ebenter berfoebtmerbefbn
protef! fcbnftelittmetmatmeetberomficbticbept^/
felbe fcb«ftcïiït te miïïenbccbatten/ 't mcïhbP
nïbu^
al^
bp 't loei uptgefpjoïten babbe / obergegeben Ijeeft.
©etfocïjt bebüenbe ban bt Generale Staten / in
tf f bjat maniereu ift mijn rapport befï foube mogen boen
im ie» aen mijn principalen ober be toepgeringe ban mp in be
J*
be generale öabde
Statenonmogeïijftfull^
t' ontfangen/
Sm bergaberinge
öebSïc ih bacrban
gcremonfïreect
*üi» te boen/ fonberte ontbecftai 't gene maerom fp feer
IRC
5;e' fuïïen gcaïteceert $ijn / tuaer op be peeren Staten
mp / boo? ïjaten <é?iffier geantmoojb ö^oben / bat
Öare €beïe mp bieïben mij£ en boorfïcbtïgb genoeg/
om ban aïïegbeïjoo?ïijK rapport te boen / berfoelienbe
bat in bet felbe foube miïïen boen/ geïijfe ilttotmee^
flen bienf! / tuft* / b?ebe ni eenbradjt ban ben lanbe
foube bebiuben te bebocen/ iït berhïaerbe 't felbe mp
onmogelih te jijn/ ten toate baer beïiefbe mp baer
toe in 't particulier naber raeb of boet tegeben/ ban
in termini^ genecaïibuiS/ beooog. Staten m 't gene
boorfs. petfifterenbe / §tb iït geprotefïeert boor <i&ob
moe lüfcclö eerfl in 't particulier/ bat ilujcernebe
geerbe enberfocïjte ban alïe^ ontfïagen te 3ijn. <6n
ten aenfïen ban mnue Principalen be ö?ie Staten
'^ lanbs* ban Hitrecbt / bat mijne boorf"5. meefters$ / en

ift / boo?
ontfcbnïbigb
3Ó'n ban
nconbènientert
bit
baet
in be ïanben
foubenallen
mogen
bomen. %&
fonbec of fijn Crcellentie boo: febanige oneenigbept
bit tuffcljcn ör Pr^inticn bier upt foube rtjfen / be^
tnogeu toietbe (fiill^ilt nocïjtan^bopeneenjonfefaen
te min bp bare «iBajefïept boo? acteconimanbeert te
bouben/ macr boor ban bate jteajeffept benbotigen
pber tot onfe buïpe moebte ïaten flncben. 5(^it ï^
aïbu^ bp ïjet betbacï getegtfiteett.
Opbcn tme-en-tiuinticbficn «^obcmbrfé/ beOBra^
be 3lpccflcr catboocu bebbenDe bat ïajf upt bc Jsrta*
tm <©enetaeï bp ijem in ben raeb bomen fouben met
Mt. 3|an ban #ïbenbacnebeït / ^bbocaet ban 't ge*
nicene
^oïïanb betfebenen
/ bienboïgetfbe
ben
töatb bpïanbfijnban
€rcêïïentie
/ be 5b'n
i|eerein ban
j^oortmijft/ benlibbocactboornocmt/ j^)eefïcc$ie*
ter ban bec tüBeer / 3üb?taen Coper/ Cafpar ©oébergen en dTareï ööorba/ en na bat aïbaer bart ber?
fcijqiben faaen(bie tergeïegenbet pïaetfen fuïïen met^
benbccöaeït) gefproïien maren/ fjeeft beboomoanbe
OBraüe banÉpcefïer betftïaert/ bm-ïupbenmebeont»
boöen te bebben / om af te banbeïen be fafte ban bt
boomoembe 5©ebcntcr 25utgemcefrcc ban Hitmfytf
en te Ocrftacn be rebenen maerom be Staten <6ene*
racï ïjcin in bare bnrgaba-inge niet miïbenabinitteren.
^acr op be gecommittecebe fepbett / bat bt Staten
€>eneraeï berfïaenbc in generale termen bat fijn €rcek
ïentic \33übt banbeïen op bt falie ban & iteeebt/ben geïaft
ïjaöbe om met fijn <ïErceïïcntie te abbiferen op 't refTa*
bïiftïment ban 't gene tot Uitrecïjt tegen^ bt autori*
teptpubïij»/
en contracten
gef cl)\tt I maer jegens'
niet ombepribiïegien
be fcïbe tt abboperen
/ of ommaé
th
nige acten tot abbon öienenöe te plegen? en bat fp-ïup;
ben oöer fuift? tot be falie ban ^ebenter niet maren gc^
lafl / noeïjte jegen^ïjem in conteftatie te nomen / ban
fo lijn <6rcelïentic begeerde te meten / be rebenen bie be
iètaten mobeerben/ toamim fp-lupbcn met bem niet
begeerbente befoingeren/ of Ijem inben-ïiebenbetga^
beringe
te abinitteren
/ bat fp 't felbe fouben boen / en
bat
be felbe
maren benabolgenbe.
31nbeneerfïenbat öet,fni
een gemeenefamemag/ bat 5^ebenter jegen^ bt^U hiaec»
biïegien ber ^»tab ban Uittecbt 25urgemeefïer ma^ ombt
gemaeltt / en bat fp-ïupben 't felbe geloof ben / eerfï fl^l*J
crtjcrmit^bprenSSrabanbermaë/
enmit^biennietge^
quaïificeert
om eenig fïaet of offïtie
binnen üitteebt necaei
metm* '
tt btbimtn : foobecmitg aïbaer ober beeïe jaren ma^ jlf.^
gebeereteert ' bat aïïe begeene bit bt ingefetenen ban toifo*&cÖitrecbt in bare ^>robimien ban offitien uptfloten foinge.
(aï^ bit banS3rabaub boen) ooïiin be fcïbe $jobintic ttD "oc5
uptgefloten
'tmeïbjuris
ooït> na
reeb* gareSeetm ex ticulomojben/
Quoquifquc
&c.befebreben
i$ gefotlbeett:
gaöerine
3Item bat b? geen burger mefenbe / egecn 25urge^ bc &e»
meefïer
mefen/ te ofmeernabien
bugene
immeubïealbaérmoebt
goederen tnbe&tab
ProUintte ban
Ui %*%£?
mtttu
titelt ïjeeft : *$tt\n bat bP aen de Staten contabeï \w$ «n*
ban eenige mercbeïijfiefomme: entenïefrentoerbebp
be gecommitteerde ban llitreebt gefept > dat bp in
de bergaderinge ban de Staten ban tlitrcrljt foude
bebben berMaat / dat upt falie dat eenige fo feer toil*
den boorftaen de Pribiïegien } nocb bloedige noppen
fouden toorden gedragen/ en dat 't felfde poinct den
Staten dBeneraeï alleen genoeg mag / om met bem
niette befoingeren/ nademaelfp de oorlog aengeno*
nomen en fo beïe jaren met fuïïie be5roaetïijïte ïaf!en
en grote perieuïen geboert bebbende principaïib boor
de mare religie / en mpljcdcn ban den landen eu fleden/
en dat fp-wpden ten boogbfïen berplicbt 3ijnde den
feïben te defendeten/ niet en foude bonnen befoingeï
ren met den gene diefuïïiepropoofïen gebrupben.
ê>ijn €rceïïentie de boorf5- poincten geboort Xyfo*
bende/ berliïaerde dat bpmeer aïg redeïib en mei ge*
fxmdecrt bonde / dat de pribiïegien morden boo?g>
fïaen/ en dat de gene die fuïï$ deden tocïenbromeïift
deden: maer dat bp begeerde datfe <®ebcntcr de felbe
poincten fouden proponeren/ om teberfïaen mat bp
daec op fotiOcbjiïïénfcggcn/ daerop be 4?ebcputfcr*
be fenöen't feïbe te fïaen inde goebe geïiefte ban fijn
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ren ïjaDDe / maer in foïïanb meet afê boo? tien bu$
't ponD. <6encrad niet
ban bcccticn
ponDen
fent<$p
't bicrDc
/ Dat ïjpgroten
Den Staten
fdjnïbidj toa?/ maer Dat De fetoue Ijem meer aï£biec
Dnufent gnïöen fdjnïoicïj toatcn : Dat todtoaertoas
Dato» relicninge liaDDc te Doen / maer Dat bp aïtijög
n;crcctï)aDDe getoeeft De fcïuc te Doen / en fep Ijem niet
gcfïacn naDSe Dat bit niet toa^ geDaen / ofaecmitö De
Staten eecfl reneninge fcan Den ©ntfangee De 23ui fae;
geeiDen te Doen Ipccn en flnntcn.
<&$ 't uijfoe I nechïacibe \ya 't feïüc te ontfietmni/
enDatijn't frtoe met IjogetoóoiöenfonDe ontUcnnen/
increrjaïïe
örni fijne
fliïft^«övccïlentic
aengefept enino:Dc
eïDer^ öacrljn
Dan 'tu
pjefentie ban
l)et rdïegic
mfionöe/ Dat tod toacr \yj^ Dcït op 't ttoccöc poinct
tene;
tocdj
om
ban Ijet rect^an De Staten genetaeï in De ucrgaDerü>
rie/
mate
Defe
op
1555.
no
Xp Wi't
t / en ge ban De Staten ban Üttccdat / gecontrabcrtceit
men Defe auefne aujier fanaten p?opoofï gcaïïcgccc
# getorcfï / en meer, 5ijnDeop 't refïafalitTemcnt ban 't gene fegen£ öep?l=
o e fan tó aftemeö gcfufnneec/t Defe
acte \$ ïuyöcnöe biïcgien en tractaten met nare j££aje?ïcwt en fijne <êp
maetgó :te pafte madj tomen
aïDu
cclïentie gemaefu / toa^ geDaen / bcrnacït tucrDe pat
in ^oïïanD booigtnomen toa^ ï)et <6onbememnit ban
fFoi.68) A Lfo de Staten van den lande en Graeffchappe van £Jitred)tacn ïjet «Öabernement ban ^oïlanD UbM*
SSete J\ Holland , hier voortijds te meermalen en jegenDcB^agiftCvitenteDocnberanDet'm/ en De gene
ge-eyfte ordi- gen/
Die
ban
nieu£ in fïate gcfïdt toaren Daer nut te Doen
accorderen van de left verfoc
woordelik in 'tdinarif
S«
ht, dat
e beden hebben
Saecle naris en exrraor
tïdlen/ en meer Dicrgeïnhe fiiïicn. <6n DatfjiDacrop
Hfböföe henbydenKeyferonfe aldergenadichfte Heere geac- ïjaDDen geremonfiitert / Dat om Ijarc uaajêfïnit eu
ht1 cordeert foude werden , dat van nu voortaen nie- fijn <örceïïentie te geben contentement / en alïe fö
mant in den lande van Holland en Weftvriefland ge- hen in o:D:e te ïjouDen / gcraDen toa.é fo p^ecij^ ban
Sb
$ollanb admitteert foude werden eenigoffitie te bedienen dan
bcileent wefende ingeboren van den felven lande. Of dat ren 't gene gepafjeert toaö op De pnbiïegien of tractaten
of Dat anDcrfïnt^ Kcïjteïgft eenige incon^
uyt de landen , diedevoor- nietteftacn/
m inften niemant geboren
mant
tormenten/
ttoeeDiacïjtenrn
faloetfïojttngen Daer ober
in
offitie
de
van
ren
exdude
d,
Hollan
n
van
seboren fchreve
"ptJe haren bedrijve vallende, tot eenig ofiitie indevoor- fouDen mogen baïïen.
^pujeÏÏiantbJoo?t in 't toiïDe eenige Difcoerfengcï
JJJ5JJ? fchreven landen van Holland en Weftvriefland fouden baïïni
5t|nDe/ toojDeniet eunDeïiït gcrefoïbecrt/ Dan
werden geadmitteert. Van gelijken niemant geen on toan
gefept
3ijnDe
fap ^ebentec/ Dat fbnDer fïjn pjefentie
yts landen van her- toantoegen Die toan öitrecïjt ter bergaDecingc ban De
*°f »nï derfaet wefende van fijne Majefte
teniian waerts over , noch ook niemant van den lande , die Staten <25enerarï / nietfonDe niojDcn gefaefotngneert/
benfitte deDuytfetale niet uferen, welvcrftaende dat die ge<n&a«n ne die althans in offitie zijn , blijven , en 't felve alfo anDer? fap De flaD üitred/t tua^ gccefoïbeert.
^oi^fjem fan De $cerc JBiïUe^ inp:efentieban5ijnc
SalienV tot fijne Majefteyts beliefte bedienen fullen. DieKey- <èrcêïïentie ban 3Lpcefïer gefent / Dat ïjp tod fouDr Doen
fie/ tot ierlij ke Majefteyt verftaen hebbende 't rapport van
«een of* »t voorfchreven verfoek van die van Holland voor- Dcfdbc refoïntir te Doen reboerrrn / rn sijn alfo ge*
entie ban 2Debenter
<*rccflentie ! ttiact Dat feenfrtinpief
eenige contefïanc.
te tred
me fouöc n begeren &n
en De boojfdnetocn poineten.
""^Ketwtöö
5)nDc/
femtobeS ifoöM ban 1ipccftctgep?oponccit
Soo'ö op t rerflc poiuct : ©at ï)p nfet geloof*
Sffi ntnmiten / aïfo bic ban ©ïaent.ercn;t JJfc
"Sn Den Wc Jetfoc|tj ^fff^J
metBijaiooeu
tner boten ncpicfcnteert ïjcbbenDc / fuü»?
nonnm lUetmtn / en Dat ïjp niet Vüifïe nut toat
ucacijtc Die üan ftoïlauD fulftf gcfa]m»uten.
<ïfe moet hier tuffeïim facpDcn fóflen fefecte acte

tenten» noemt> heeft den felven in aenfieninge van hare goetetian de en getrouwe dienften , na rijpe deliberatie van
Qollanb Rade, geodtroyeert, geconfenteertengeaccordeert:
o&royeert confenteert en accordeert uyt fonderlin^eH_
fyieflanb ge gratie by defen, dat van nu voortaen niemant geen tullen boren uyt den landen , die die voorfcrur e ven van Holeren, van den ofïicien in haren bedrij exclud
*and
gnSmft»
de, toteenige officie in den voorfchreven
ve vallen
teert;
m tot» landen van Hoiland en Weftvriefland fal werden getStbSe adtmtceerC- Nochinfgelijks eenige niet geboren zijnbupten de uYt fijnder Majefteyts landen van herwaerts over.
En dat de gene die uyt de voorfchreven landen van
fljn
gjjg*
tenben
fijns*
lateien
7 Hiep/
«555.

n d zijn
fprade Duytfe
, fullen
overingebore
herwaer
n
kt, konnen
verftae
gebruy
Hollan
dietsmcn
ken
enfpreken, en anders niet tot eenige officie binnen
den voorfchreven lan<*en van Holland en Weftvriefland geadmitteert werden, willende nochtans dat die
gene die altans aldaer in officie zijn , hoewel ïy in defedeclaratie uytgefloten fouden mogen welen, inde
felfde officien blijven en die tot fijne Majefteyts beliefte bedienen fullen, dat ook hier in uytgenomen fullen wefen, de ftadhouders en de Ridders van de ordene van den gulden vliefe. En op dat defe jegen woordige gratie, oótroy, declaratie en vcrklaringe vaftelik en onverbrekelik onderhouden werde, fo heeft
fijne voorfchreven Majefteyt dele a&e met fijnen eygenen hand ondertekent.
Gedaen tot BrufTel den
fevenden dach van Meye , Anno vijftien-hondert
vijr-cn-tachentich , ondertekent. Charles , en
wat
B A N E.

i..S?Pi.uluccJ£po;«ct/ fciiDc ^cbentermeerafóbiif
Mtcn
binnen Mitcecljt getooont te Ijefafacn/ eninitl
Ull?
Dinigcqualificee^
*£Lcof LuiDeii
?a'5e ; ban
,bat ?/
***** toat Dat ïjp m De (lab/
feD.cn
«itrecljt
egeue imnienfaïegoeDc'

<©P Den bier-rn-ttointigfiett ^obrmfa?i^ torrbr 3£e*
fcftepDen.
bentertoeDer
Doo? ïaflban jijne <£rceïïcntie / öefdbe ^
Sijn^rcdïentir / De ^eerr Bilfte^/ ©aïh rn Me- *<;
grp
p?cfcnt 3ijnDr^rbentecaïDaer3ijnr
/ binnen ontfaoDen /pjocucatir
rn rrfjibrccDe
Drboo?fdj^cben
ban m«|
Dr Staten ban Hitrecïjt / rn oprnDr 006 pet ban 3ijne m
inftructie/ maer aïfo Den UIDbocaet ban ifoïïanDbec^'11
ïiïarrDe inDcboojfej)?eben falie nirtrr nonnen treDen/
fo i£ na eenige Debatten Daer op gebaïïen / geaDbifeect
booj'tfa^fïr
boiDeringr
Dr gemene
faftr / Dat
^rbentcr natotHitrecïjt
fouDcbanrepfen
rn berfo^gen
Dat
anorrr in 3ijne pïartfr tooien gecommitter itl ï^u ^
met feer groot ongenoegen rn fpijt gefeïjepDen . ^oelj
i^ ïjp met Den <©^abr ban Hocefiec op ^a^Djedjt ge*
rcpfl / ban toaer Ijem ban Drfdbe <t3]abe fete mfi
fibrmrDr gegrbrn i^ arn Dr Staten ban Hitrecjjtge*
Dateert binnen 3&o:Died)t/ Den feben-en-ttointigfreit
^oberafaer/
fan'rf naDen3hnboozfcïjje^
brn
^rbrnter toeïftr
feïfé inböojfrïjjrbrn
Dier fojmr öaDDc
gcUetocn
Dornmftrnrn/ grïp naDrrïjanD grfaïrhrnöreft fapüe
minuten ban Drfrïbr J^iffïbe/ Dirïjp mrt5ijnepgeii
ÖanD ïjaDDe gero?rigeect / geïijn ï)n (gebangen 3ijnDe)
SijnrbanD faenrntörrft/ Dr boo?f|, naiftïbr toa£ WDrnDra:Du^;
MijnEiceren,
!

"O Eyfend
hier
and
■^ dere ike uvan
eeniglijknade Engel
eere God
ing
deranvoromm
de rec
iglijk de eere Gods,♦ fo
van zijn religie, en de goede correl'pondeqtie met u
geconfedereerde en geünieerde Provintien , en namentlik met uwen Gouverneur mijn Heere den Grave van Nieuwenaer , eenich middel om te winnen
het hart van hacr Majefteyt, om haermildeiik te begeven tot u belchermioge , ik hadde wel gewilt dat die
twiftgerefen tuffchen de Staten Generael en de Ge-

depu-

775
\6.

Vervolg van de Nederlandfe beroerten.

■c deputeerde vin uwe Provintie van 't weygeren varr
jj':nden noch
Heere Deventer
der ftadmifvérftant
Uitrecht ,
ip#en
(ik weet Burgemeester
niet wat) ander
Ie haér luyden niet hadde doen verlieten , bynier yijf*L tien dagen , al eer (y mijn eenige fatisfaótie gebaen hebi i, ben van haerluyder devoir jegens hare Maeiteyt,
welke fatisfadie des te volkomender foude ge weeft
» 0
hebben, fo mijn authoriteyt genoegfaem ware genc weeft, neer te leggen het different van de vooriz,
ie
weygeringe , lichtelijck nochtan3 om neer cc leggen door de comraiffie die gy-luyden den vooriz.
Burgermeefter gegeven hebt, ib my niet v/are vertoont van wegen twee uwer Gedeputeerden , dat
na date van de felve commiffie, defe fwarigheyteerft
gemoveert ware, ik hebbe doen kiefen den voorfz
Burgemeeftcr ter denominatje vanden Magiftraetvan
Uitrecht, en hem bevindende fuik eenalsgy-heden
felver door 't credijt hem gegeven bewijft hem te
bevinden » ben ik gerefol veert hem te mainteneren
in zijn authoriteyt als reden is, verfoekende hierin
difcretelik te handelen, fo in regart van de Staten
Generael , om te voorkomen alle bitterheden, als in
refpedt van de perfoon des voorfeyden Burgemeeftcr ,
ten eynde hem zijn reputatie en authoriteyt geheel en
onbefchadigt blijve. Ik fal niet nalaten te gedenken
het trouwe en loyael devoir dat gyl-uyden getoont
hebt aen mijn en aen den mijnen , waer in fo gy-luyden continueert , ik u luyden mach verfekejen dat
het hare Majefteyt verwecken fal om de faken van
defe Nederlanden meerder en meerder ter herren te
nemen, waer mede ik God bidde.
Mijn Heeren, u luyden te hebben in zijn heylige
bewaringe , uyt Dordrecht defen fevenentwintigften dag van November i$86. onderftont u luyden
goede vrient, ondertekent
R.Lycester.
D'opfchrift was: Aen mijn Heeren de Staten van
Uitrecht, of haerluyder Gedeputeerden.

^etoijïebe boo?f5. 2$utgcmeefrec ^cbentcr in ï£ok
ïanbtoaë/ fo begon tot Htttccïjt toebcromecn anöcr
muntene te groenen / namentiift een onöe quefïie bit
2finno 1582. terneber gelept en graccojbecct toa£/
tegen be geeftrïifthxpt en bén ectften fïaet / bit be
23o?ger-b.opïupben toiïben geïjeeï gecaffeert ïjebben/
't toeïft fo feec boo?tgcb?cben toerbe / bat on bm eenenttointïgï)f!enj5ol3cnibJ^/^nno 15-86. bat i£ ben eer?
fïen ©ecembng nieutocnfujl/ bcfenaboïgcnbc refoïntie genomen toerde op öefe faue önben föaeö bec fïab
Uitrecht.
tol
ba
1

leb
:fl)

ft

Te»

iöe
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11
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f~\ P huyden (den eentntwintigften Novembris,
^** 1586.) compareerde in den Rade, de BorgerHopluyden en leverden over by gefchrifte feker verföck tenderende tot cafTatievandeneerftenftaet, en
deRaed daer op gedelibereert hebbende, heeft gérefolveert dat men de ge-el igeerden uytdecollegien reprefenterende den eerften ftaet in de Staten van Uitrecht, in haer privé wefende onderfaten defer ftad ,
hooft voor hooft de weet doen en bevelen fal , in de
voorfz. qualité niet meer ia de Staten te komen noch
vergader inge te maken , 't fy op verfchrij vinge of dagelikfe comparitie :So den Raed henluyden houd voor
gecaffeert , op 't verbeuren van haer proeven of beneficium, 'welke
t
terftont impetrabel fal wefen En is
voorts gerefolveert dat men d'andere fteden mitsgaders die van de Ridderfchap van defe Refolutie fal

uitrecht/ mi^atfn^ 5?' $eöeputerröebanöe anbere
fïeben bes? ïanbg ban Hptrecht gccebocecct ïjate <&e«
beputeerbe inöc bergaöcrmgc ban öc Staten <0ene?
taeï / aen be toeïfte fn gefcfnebcu beuben / batf'e in pïaet*
në batïbelBaeï
/
j enpfaetfe
23'artfjoïomc
fc ban J£enrift23ntl
rt ïjabben/
rjreammittce
tn öe feïben
anbere
bit fo ïjacfï ïjen bertoaerts? bergen fottornafê be gere^
boeccröe aengeftomen foiém #1 / onDcrttuTdjen \mb
ben fy be l^eeitn Staten tfecmei tod toaerfdjou^
toen bat fn niet ftcnöni boo? qott ïjoubcn 't gene in
ïjacc brrgabermgemetaljbij'i nanöcgercbocecrbc fon;
fcbcttfpban
gcitfdbecrt
tooien toaren/
be mogen
anbe*
Rebben bcberebo^
baer / tegen
bertoitrigïjt
catie
re ttoeeïeöm ban öe Mztm / be fcïbc gecommitteerd
be bp pjobifïe gecontinueect met nutgcöniuten ïafi/
om aïbaer te beboïberen ïjet rcbictlcmcnt ban 't gene
toag tegen ïjet tractaet ban €ngrianö / commifTie ban
5Ü!i ^Excellentie / pnbiïegien èn cofrnnmen ban Hm
ïanbe
toa^» en fïeben ban &ittecl)t geDaen en geöanbeït

"eban
jjJfJïa,
wntie
öan M
jjfjf
ucega»
bering e
Ï?J}L
Stnte
cact
53S
w^oe^•

5^e 23tirgcineeffec ^ebenter toebcrom in be fïalï
gekomen 5ijnöe/ ïjeeftben b:irnttoaitigïjfïenc^obcm'
hii$ onöe of benbeiDen^eccmb?tón!entocn-|iijï berfod)t/
bat ben
He ftebm
ban/ mit£gaöec£
tegcntooojöiglj
5ijnöe bthtf
ben Abelen
#1 rnppojt
te Ijoren
ben

0e
2Bwge»
meedet
JJfjjJJ'
focfet

bikf Dem bn 5ijn Gix&timb be <6*abe banHuceftcr 3öncapaen
öe ïjier
staten
ftaré gebepnteerDe
mebe gegeben
Jjcn
bie ton
borenof Rebben
bei^ult / berfoeïjt
aen öe/ 2^tawn
IBagtfïraet Der flaö liitredjt/ ï)fn inbtlïamerban
bc «Staten te toilïen laten biwöeu/ om baer teaenfjo*
ren fyct boomoemb? rapport en öiicben/ en'tfélbcin
eencn toeege te boen / of Dat ï)n aifefint^ 't fcïbe rappo:t-aen be boo?f5. B^agifïrart foltiöe moeten boen/
aïfb be ftoatigïjcben baa in gcciiaiuonecrt öe fïab gro*
telilig toaucn bctceffeuöc.

öanbe
fj^*'
«utW gr.
( foi.69)

^iec op ïjebben bit banben'MbeUietUïaert/ aïfofü
berfonben bat bt gecommitteerbe of geeïigeerbe / re^
pzefenterenbe
hb Staten
ban bc Staten
be Mfc
gifïraet ban beïjet
fïabeecfie
nnt be
gccafTeert/ bu
toaren
/ en

©e<Êbe.
i«"^n
S<n«e°9
ban wu

batbefeïbeberbot gebaentoa?/ ban niet meer te com* «*c&t/
parnrcnnocïi
in bc generale gcöeputeerbcn/
bergabcringc beconberber^
Staten f*X*t
nocljin bcpatticnuercbec
cappo?t
lk$ ban ïjaa* benefiricn / en bat bit niet toa^ in öe te toren/
macïjt
ban bit
ftab / bat
bacrom ten
niettoare
\mb [VI!?*0
ben ïjoren/
öe ban
boom.be bjicben
tn fp
rapport/
ecrfte«ö
bie ban ïjet eerfre \ib ban bc Staten baer mebe tegen? bantte
toooiöig toaren / en bat bit ban be .fiöagiftraet öcr fTab *jjp
net berbob aen be feïbe gebaen cat)eerben en te riiete be K"mh
ben/ toacr op bie ban be ftab fcpöcn bat fjtibebco^. hjac?.
cafTatie om goebc rebenen habben gebaen / en Daèr
toe geftinbeert / geïijn anbete ^jobiittieit / öe todfte
eenige jaren geïeben fuUt^ ooft gebaen ïjaöben / bacc
bp boegenbe bat bp eenige bec gene bit tot nocï) toe \)tt
cerfïe \ib btx Staten banbefe^obuttieingeïjabïjabben / geempïoieect toaren / om beifcïjepben p^attiy
Umi machjnaticn en ontbeeïiingen bant gene in bc
Staten berïjanbelt moeïjt toerben / te pïegen / en
betoijïe fp fuift ïib aïïcen rep?efenteerben ta* fafte ban
batfe fterftclijfte gocberen poffïbeerbm / be toeïfte ïjen
ontnomen jtjnbe / ftofren fp geen ïeben bec Staten
jijn / en aïfo na be<f3oöbeïij!ie toetten en ben inïjout
bec gerefbimeecbe religie geen geefteUjft pecfoon/ in
ïjettoereïtïijft regiment moeïjt ontfangen/ noeïjtege*
tolereert toojben / ter oojfafte ban be befittinge öer
fterfteïijfte goebecen/ om btft en meer anbere reöe?
nen/ en om toeg te nemen bentoo,2teïbanaïïeftoa*
rigïjcben / ftaöben fp gerefoïbeert bt boomoemöe be?
fïtterg ban be boojfj. benefitien aïg intooonber^ en
onberbanen ban befen fraet te beletten en infinueren /

verwittgen
van gefamender
de felve voorts
een by I üöö?tam7nge~ene^
eenkomfte en
, om
handverfoeken
eenen anderen
tm tt compareren / noch. fïcf) bo?betg baer ttiebe te
voet op de ftemmen inde Staten te ramen en advi- bemoepen / aïtrjb gereferbeert §tt bipe geb^upft ban
feren.

Öenne fterfteïpe benefitien/ bit fp nimmermeer fou?
ben toe ïaten fym benomen te too?ben/ foo ïangefp
ttau ©en bijfenttointigïjfïen j^obemb?^ ftilo beteti / Öen b?oegen a$ goeöe ai getroutoc intooonber^/
ri« bat i$ ben bnf ben ^cccmbji^ na ben nieutoen fhjl/ onber be gchooifacmhcpt ban be jBagiflraet bec
vt!;:éebben &cï)ont / 2ÖMrgemeefleren en öacb bec fïab boojfcljjebm (lab/ maer fouben genomen tooien/
™
III. Deel
geïrjH
f PK

*
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Het eenentwintigde Boek,

776 neirift anöete bo?gcc£ en intooonDcrê in faubegarDe/
l nonöec bet getal tem Dctoccdtïtjfte/ mfobecce

ftet ban noDe fouDe $n/ Dat fo btef £ ^i»;
feti (lammi; toaren / ben bc pïaetfe onDet Den W
Den
open fouDe fïacn/ bcgceenDe Daccorn DatmetDie Debantooo?
*
fïeb
■mül om De booïfcbicbcn ccDencn
ren/
ente
cont
en
ren
ojmc
conf
cn
toiïD
nocmDe ccfoltttie
im<
/ "tocf
oü Dat
c rapp
c\\
fafcer Daec
ene grote
gemeban
De enDe
n/ op
aenljote
c / oemD
autiboom
notfhet
Doe; nicttoccDe gep?ejuDicecct : Daec op Die ban Den
iotten / gcaf;
Datfp atë go* De npatrbtri
?ÜDdbeci*ïacrDen/ en
Dm tot me
onDc
ocro
fïdj
fcetioncett toaren
alttjD tot
Dat
*P
&
gcïö
/
falte
ene
todbaren ban De geme
t)un*
tegen
Dier neen toe betoont baDDen. I©aec aïfo Dit
ncn eeD faiöe toefen / en fdfë tegen ïjet accoo?t ge*
banDen%nD-raeD/
mtccceffie üan^nnDie
maditDoojDe
1 58*. tuffdjen Den
o
/
iï
Silpz
ban
D
m De mach
mei en De fïaD lïitrecbt/ 00Ï1 tegen bet tcactaet met
om met De
bare iBajcfïcpt gcmadit / Dat fp ïjentnDaec
ban De
fïuk
b«
boojfdneben jfèagifïcact ban De fïaD
booVrinebcn caflatie niet ftonDen confo?mecen / nocg
conÓcfeénDercnomteborcn ïjet cappo?t banDenSBur*
gemeefïer ®ebcntct / noeïj tot De openinge ban Den
öjlcf ban fijn €rceïïcntie/ en Dat Diepte meet Dat Daec
bdeanDcrcban Den Wel abfent toaren/ Die bier ober
fperiaïnften moffen on tm geroepen too?Den/ en Dat
De jfèagifïcact ban De fïaD niet fconben nocöueïjoo^
Den eenige ccbocatie te Doen / nodj eenige faftc te atten*
teretï/ fonDer boojgacnDeaDbgg ban fijn €rcelïentie/
of in fijn abfentie ban Den J^eere <6?abebanBientoe^
naerïjaren <6oiiberneur / pwtefïerenbe bannuïïitept
ifïraet ban De fïaD en fïeDen ccbt
ban
't gene
bp De
n toój
DenIBag
De moge
geDacn. 3£ie
ban De fïaD üitr fou*
becfocbtenDat Die ban Den 3ÜDeï De boo?fcï)2ebenp?o^
tefïaticntoüïcnarfjtec laten/ en bctboojnoêmDecap*
po?t pïaetfe geben / om De importantie ban De fafce/
aïg oor ban De boomoemben bjief ban fijn «gjccdlentie/
d
n / in 't ge*
e
• en
Dattoare
bemn Dat
jejuDe ictab
enDeprcnD
ne fp
p?etniet
/ Dod) fouD
in Dientoefe
Den %M
baet
toe niet toilDen berfïaen / Dat fu a$ Dan ban intentie
toaren bet boo?noemDe cappo?t te boren / en Daer op
te Doen 't gene fu fonDen bebinDcn te behoren. 3©aer op
Die ban Den HM bp bare refoiutie perfïfïerenDeopges
fïaen 5ijn / pjotefïeccnDe ban nuÏÏitept aï£ bobcn.

©cbeu* ^e boojnoemDe ^ebentet ïjeeft bie£ niet te min fijn
m Doet rapport gcDaen ban aï 't gene bem toeberbarentoa£/
SS ^ec tocm 5cnoccÖ öccöactt / ïeggenDe ooit boo?na*
Sc 15a! "wntïifc oe faue boo?fcï)?eben op De gecommittteerDe Die
B<fitact ban toegen Defe pjobintie in De bergaDeringe ban De
banüf^ Staten gcncraelcomparea-Den/ Daer ober f)u UïaegDc
tc ö Datfc
ïjcmgeboïeljt
De pjmcipaeïfïe
partpen
getoeefï'
toaren.
Ificropi^
De rcborati
cban25ut
ï)enDeïB
aeI
boo^nocmt.

Boojt^ ïjeeft De boojnoemDc '©ebenter ten feïben
öagc in De bergaöcringe ban Den ftaeD ban De fïaD
bertoont/ bocDatïjpt'fiinen toeDerhomfïeniet
fttamie/ bertoonDeringc berfïam ïjaDDc/ De interDictie fonDcr
bp Den
XÏÏÜL tefbeiulaeDgcDaenDen éeeïigcerDcn banDcbnfcoïle*
frOfi
^i^
ïtf opcm Der
S^^
^^.
^m^
)
Daet
in
te
fien
Dat
De
f
eïbe
mtertucti
c
morijte
geacht
tooj*
ter
Dcnqiulihobcrcente ïtomen mctDcfcrtijDengcïcgentleem
pept/ DaaDe faïmi tegen^ Die ban8ittec&tgenocch
berbittcrttoarni/ fijne €jcccUnitie na «gngeïa
nDom
onfen toiïïc bertrocucn toa^/ en ïjare Jöajefïetit lio*
rcnöc foDamge bcranDcruigc Dc^ te tocpnigee rjenöo*
gebm moeïjte m 't gene fjacc ban Defcr ïanDen te
bcrainitcpttouDe booi geD jagen tooien/ Dat ïratoel
öaböc getoilt Dat men fijn acnuomfïe bectoacht / en
fnn rappojt geïjoon öaDDe/ uwer npt fp onttonfdik
rcDnien foute Ijebbcn berfïaen om fobanige
Tca„De,
nigr nocï) ter tnD op te bouDen/ De »S
be
wSjte
n,et u «WW
^?bmboojtoeten
ÖJSiCV
boren
gcfdjicn fonDcc
ban fijne
tori>
rerpbo?
bette»
mon-

2H %£?*& iJm ^Derïinge beïafï öaDDe toe
tenen/
Dat in Defe fïaD geen alteratie geDurenDe^n

aftoefen gebieïe. ^at men ooft te beDenïten baDDe
ïjoe De <6eneraïe Staten anDerfin^ genoeclj tegen De«=
t^c fïaD£ regeringe berb?eemt / öier met fonDen ont*
betoogen tooien tm ber*
ja bp abentnere
3ijn/De geintercffee
fïicïjt ban
rDen / tegen^ Die ban Hitredjt
foehe
repjefaïien te berlenen / fnïK£ gebaïïenDe en De ge^
meante na ouDer getooonte met aïtoo^ eben fïant*
baflig bïijbenDe / bp fonDer in tegeiïfpoct en merfteïjjfee
fcïjaDe/ aïle^op Der ilegentcn fcl)onDeren gelept fou*
De tooien / toaec af Ijp te min onfd)ii(Diclj moebte
toerDengcbotiDcn/ om Dat bet fcbijneiifouDeane^om
fijnen toiüe gefebiet te 3!jn / mïDïettijD De bpaiiDcn
ooïinietfouDen berfupmen met Dcfcgdegcntb?ptbaec
pjofïjt te Doen/ bet todnen bp aïfoeeD^ balben/ aï£
becbonDen / aïïe inconbenientcit te ont&ecncn / fo ooft
om fijner eeten toilïe / Den itlaDe tod baDDc toiUen
boortnagen/ tenepnDemen intoenomeriDctijDenniet
fouDefeggen Dat bP fïeb in toaerfcbotitoinge niet ge<
quetenbaDDe/ en Dat bp fv£ito$ of gepjactifcertofgeDoocbtbaDDe/ om fïcb te tojchen ban Den genen Die
peotrenbeïtent/
ongdijït/ eenen
Den ^age /'ttodttongenjf
bcm
ïjn
e bP nocbtan^inf
baDDenin aengeDaen
paiticnïiccregart fo toepmeb geadjt baDDe/ ennocb
toaec adjtenDe/ Dat IjpDp fijn borige .Wfiben Den
ÖaeD ernfïicb berfoebt en gebeDen baDDe / aen fijn
<#tceïïentie öf mijn %eere Den 45?abe ban Mititiaz*
naet eenen anDeren perfoon in 5bn pïaetfe tcbectoec?
ften / op Dat om 5tjnen toilïe fo bde ^toangbepD^ en
onïufï/ totnaDedban De gemepne falie niet gemadtt
toerDe. ^p todfte remonfïrantie Die ban Den ÖaeD
ben Defcr tcoutoer toaerfeboutoinge beDanfet bebben*
De/ geïijherbant be&ben berMaect DatfpDeboo»fcb?e^
ben infïnuatie uptmetheïijae reDenen aï ober beïeja^
ren bpgebjaebt / nu bp gemepne refoïntie ia 5:311 af*
toefen / eri fonDer eenige snnen tacD of toeDoen geDacn
baDDen/ bantodacbediïarmge fp gerefoïbeert toaren
acte te Doen aenteuenen / om een pegdijn Daec mcDe
jijiicn raeö
fonDer toare.
teen betnpgen
3ijnen toiüe geDaen
toeDoen /Daten 'tnietgeneom boojfdjjebcn
3&t Staten ban l^oïïanD berfïaen ïjeöuenDe Dat
töepngont toeDerom sijn ïogrj^ baDDe beranDert / en *•
Dat
bp fonDer
eenigetoiy/
toacytooermit^
toasj/ en3ijne
Dat'tfelbe
ap^ D*at
parcnteïitt
gcfïbiet
<6vceUer«cie
iiemin cjfecte De jnfïitic baDDe beboïen / foi^gerefoï- a«
beert Dat De ^ocureur (Scnerad bp pjobifïe 6&:c fon* JJ
DefïeUen op De betoaringe ban 5oh perfoon in sjjnïo^ ^a
gp^/ en Dat bp Daer na Den ^joboofï fouDeaf b?agen uw
bielD of niet/ tot **"
gebangen<©enetaeïeenefcbJif'
todftén
epnDe fpboo?5bn
Den #20cureur
ofbp bemnocb
tdjjHe autbotifatie in Date Den bijftienDen $obein*
bu:i.ö bebben gegeben / Daet meDe bp De^ anDeren Daeg£
tegen Den abonD omtrent fe£ uuren gegaen i^ in De
boogbfïrate in De bupfinge genaemt Den ^ampfon /
en f^teft aïDaer upt ftraebte ban De boojfebiebenacte
banautïjorifatie bp Denboojfcbjeben fóepngout in#
ne boojfebjeben ïogij^ tot sijnc betoaringe gefïdt enT
gelept bier boDen ban Den ig»obe ban i^ollanD. <êH
beeft bem botöerg in p?efentic ban ttoee €ngeïfe bo^
Den ban Den i|obe ban HollanD gebonDelt in 't ^öfj
ban Den (0?abe ban 3£ycefïec / en aïDaa- binDcnÖe
Den $?oboofï <6enerad genaemt U&eefïec ^eracD/
geacco'mpagneert
met fefïien of febentien
enbeeftbem DoorDeboo?fcb?eben
boDen Doenperfonen/
af-b?a?
gen/ of De betoaerniffe ban öepngout nocb fïont te
5ijnenlafïe/ Daer opDefdbe ^oboofï anttooo?De ja/,
geb^acgbt 3bnDe toaerom bp Den fdben üïepngout fon>,
Der reguarDe tea^ IatenDe \ beeft tot anttoooïDé ge*
geben / Datbp boo? De betoaringe ban DienfoüDe fo?gen : en bem b02Dcc geb?aegbt 5ijnDe toaerom De boo2*
fcb?eben öepngout 3pn ïogij£ alle Dage toagbcranDe*
renDe > fepDe 't felbe niemant te roeren : en beb&eh De
fdbe boDen Den $?öboofï aengeDient Dat De f^ocu*
reut 45eneraeïDocn ïafï ban De Staten ban ^oïïanDi
tot betoaerniije ban Den fdben Öepngout pDDt ge*
fïdt biet boDen : 3£aet op De ^oboofï fepDe Dat bp
niemant fo b?oom ftenDe Die bem fnet$ijne gebangeng
moebte moepen / en 5tpoec &p <©oD DatbP De boDê»
't ïjooffc souDe af'boutom / manenDe meet anöet*
furiewf^
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furiettfe en ïjaefïige tooo?ben / Me Sp tuffdjen toe*
gen gaenöe ban 't ^of fijn <örceïïentiena Jet ïogi#
ei ban De boomocmDe fóepngout gebmpftt: aïroaee ge=
?' nomen
Ijeeft De üiec
upt'
gcfTagen 3n'nöe/
/ fouf ïcttcrenDe
cenigeboDcn
ban met
Dien geroeït
/ en eenige
n bpDeoorcntrecftcnDcenïjouDenDefïacnDe/ entoefenDe
' Den ^ocurcuc omtrent ttoeeïjuufen ban Daer gegaen/
ter oojfaïic Dat ö» ficnöe fuïfte bioïatie banöc j'ufïitie
en quaeD tractement Dan öe boben / 't felbe ban mettin*
ge toa£ Den Staten te relateren / fo ïjeeft De boo?fë.
( §&?oboofï eenige ban fijn ftnecïjtcnDenboo£f5. $$at&
L reur genecacï na Doen lopen / feggenDe t'fa ftomt bp
mijn||eere/ en i£ öe $?oboofi DaeeopljaefïcïijftftQ?
* men gaen met fijn bolft na Den 000^5. procureur/
j' eengrote
en fcöietenDe
öe boomoemöe
J&oboofï
booj uut inmetDe
furie/
en gebmpftcnDe
grote tooo^Deh
<£ngeïfe taïe / menenöe öen $ocurcur 45eneraeï bp
öen boefem te ïjouöen / öan alfo öen #jocurcuc acïjterbiacrt^Dcpnfbc/ ïjeeft De f^oboofï anöermael na öen
^ocureur getaft/ bem gcnpenDecntcccuenöebpöen
baeröe / en conrinucrenöe aïtoo£ meeröer fijne furie/
tot öat ten Jeflen eenige ban fijne trouuen tuffeïjen
ïjen bepöeu feïjoten/ feggenöe/ gp fcïjclm loopt/ gp
fdjeftn loopt en iè öen fiiocuceuc «Scncraeï in fuïfter
boegen upt ïjanöeh bau öcn ^|oboofï ontnomen en
toeeïj gegaeu / en ïjeeft öcn Staten fulft£ met bec<
baefïïjept gereïateert en te lienncn gegeben / en bp
fcïujfteïijfte relatie obergegeben Öen fefïienöen j&obem*
tyfèl 1586. m roa£ öe relatie getepftent bpDen$jo?
cureur 43enccaeï/ G.deFiori, enbpDeboo^fcïj^eben
UOÖe / de Bray, Klaes Stoffelfz. Jacob Anchonilz..
Kroon, en R.Henrikfz.

Qfrt Staten Dit feer quaïili ncmenöe / ïjebben öet
I felbe öen <23?abe ban Hpcefïecgeremonfireert en Daer
Iop o?öjc oecfoeïjt ten aenfien ban öe confequentieöie
öaer upt fouöe mogen boïgen/ öaetop De<é?abebcc;
iiïaeröe öat tëepngout toa£ in öe betoaerniffe ban fijnen
^joboofï/ öat öe felbe ïjem tueï fouöe betoaren öat ï)P
niet geojDonncett ïjaööe/ öat ïjp obergeïebert fouöe
too?öen/ öat ober fulft£ öen f^obooft geen ongeïijft ïjaö*
öe/ te meer om öat De $?obooft noeïj gcfïoojt bja£/ öat*
mengeftïaegtïjaDDeöat Öepngoutuptöenï|age toa£
bertroeften. ïiiteeïijft berftïaerDe fijn €rcelïentie öat ïjp
ïjem naöerbaer opiuilDe informeren/ öatöe Staten
juïft£ ooft moeïjten Doen.
JÉaec na öe Staten fijn €rceïïentie ten öiberfe fïön*
Den bermaenöen / Dat fjp tfcungout De jufïitie fouDen
miïïen
: macr
ïjeeft'aïtijDg
mfïantie geDaen/
Dat ïjp bebeïen
onöcr cautie
ïjeml)pfouöe
mogen DefenDeren
/ fon*
Der finacï affeïjept te gebcn.
3£aegé boo? ïjet bertreft ban fön€rceïïentie/ Daer
banbjpljianafpjciten fuïfen/ $ ïjemnocf) ccnfïelija
bermaent naöatïjn'ïjein
te recïjtfouDc
laten fïeïïen/ en
nietmeDe
€ngelaitó nemen
DaecopUpcefïernocl)
berfocljt / Dat ïjp onDec cautie fïjn faeft fouoe mogen De^
fénDecen / Daer na Datïjp geDurenDe fijn abfentie fouDe
mogen na Hitrecljt gaen / maet bepDe Defe boo?fiagen
tuerDen geöebatteert en Daer ban fïjn^rccïlcntierapo?t geDaen 5ijnöe / tyeft Daer op upterlijft belooft / Dat
itjeminDen^ageonDce fijnen P?oboofl laten fouDe.
5^an alfo denngout in 'tbertrecuen ban fijn €jccel?
lentie meDe bertrochen toa^ / fo ïjeubm De oBcöcputccr
De ban öe Staten / 't felbe Den öaDe ban ^>tate acnge^
Dient/ Die op Der Staten berfoen aen Hpceflergefon?
Denljebben/ De peeren €ïbertu^3leoninu^en^eba=
#iaenHofetttöaÖenban£tate/ De toeïne rappo?teer=
Den Dat 0epngout bupten roeten ban fijn <£rrclïciitie
upt Den ï|age roa^ geboert/ en boo^na Den23?ieï
■)
iuaji gerepft : maer Dat^p aen De25ailïiu en23urge?
meefler ban Den ^;ici ïjaö gefcö?eben/ en Den #?oboofï
met bier mannen gefonDenom fjera aen te öoubni en
in Den tage te béngen.
, .
,
Mact DejSaïraet tegertfïaénDe / ïjeeftmDenboo?f5.
Öejmgout niet alleen laten brttrecftenennaiJitrecJjt
gefonöcn / (contrarie ban Dat ftp ïjen IjaDDe belooft / in^
Den ï^age te fenDen) maer Ijeeft ïjem ooft geconfenteert/
Dat ïjem fijne pampieren en b?ieben fouDen toerDen ge^
refiitueert / fo Die bp Den f jocurew «Denerael ban %ok

ïanD/ al^ Die bp Den€>nDerfcf)oitt banHitrecftt toa«
ren gefaifeert / blóïtenöc bp feftere attefïatie banj§>'.
^Tljoma^^ilfte^/ öaeöinDeni5aDeban^tate ban
toegen gare liEajefïcpt / ïupöenDe aï^ boïgt
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TK onderfchreven verfekere allen den genen die het
*aengaet , dat hy fijn Excelleneie , op xijn vertrek na
Engeland , belieft heeft te accorderen aen Sr. van Cauwerböurg , de rcllitutie van fijne pampieren , hier bevorens genomen fo vanden Procureur Generaelvan
den Provintionelen Raed van Holland , als van den
Onderfchout van Uirrechc, van welke, om hetfubijc
vertrek van fijn gemelde Excellentie, den voorfeyden
Cauwerbourg geen fchrifteling bewijs heeft konnen
gelevert werden.
Ten oorconde heb ik mijne gewoonlijke fignature
hieronder geft el r, den tweeden Marty, Anno i$Sy.
ftiloveteri, en was ondertekent
Th o. WiLKfcs.

^»

H5acr aïfjoeVueï ïjp in ï|oïïanD niet Doïft ïtomen om 8^
De papieren aïöaec rtcfatfeert te benomen/ fo Ijeeft ïjp gout
nocïjtangfofïout vucïgcloeefï Datïjpt'Hitrccïjtbp requefïe aen 23urgcni'ccfïcrcn en ^cïjepeuen berfocljte/
Dat De ïjup^bjouroc ban öen Onöcrfcnout fonöe roo|öcn
geojöonncett / Ijein fijne pampieren te laten bolgen / en
IjoebjcïïjpgercnboriCcittocrD aenDeniïaöeban^>ta'
te I Ijeeft ïjp op fijn ttnecöc berfoeft berïicegen/ Dat De fel*
bebjeuöengeïebertin IjanDenban Den^cï)out(€rcïïo/
en fo ïjeeft ftp Die ten lef!en bernregen / en i$ Daer na ooft
aen De£ bpanDg sijöe gegaen : en ïjoetoeï ÏJP in Defe ^?o»
bintien ïjem bepnföc fo ban De religie te toefen / Dat t)P
noclj öe öienac c nocï) De öienflmacgt in fijnen ïjupfe en
Dienfï toilöe litWcn j fp mofien pjofeflie bau £|c gettfop
meeröe öeïigie öoen en ten Itbonömaeï gacn/fo i^ nocö*
tan^ ïjy njeDer #apift getuo^Den / en bp De bpanDen ge*»
bïeben en $apifï gcfïoaben / Daer ober De peeren ^ta^
ten <©enerael en ban if oïïanD öen ooft beftlaegöen / öat
eenige/ öie metter ujaeröej;ö genoeg en boïftomentlijft
obertoonnentuaren/ tcsrjnberraöer^en bpanDen ban
Den ^taet Defer lanDen / getroeften toaren upt De öan^
Den ban De jufïitie. B^acr alfo/ om ïjet cafteren ban Dm
eerfien ^>tact/(Daer ban top tetfïont gefpjoften ïjebben)
nocö lange beïequemei^getoeefï / eer Dié ïjeeft ftonnen
ter neDer gelept toerDen/ enDatmiDDeïertijDbafcïjep^
Den anDere faften sijn berJjanDeït/ fuïkntopDefefafte
roat laten berufïen / en miDöelertijD ban eenige anDete
faften berljaeï Doen.
<&$ Den cencnttöintigtfen ^obemb. ïjeeft De <D?abe
banïpcefïec DoojDen ^>ccretari^4Biïprjrt/ ontboDen
Dat bjjf wt De Staten <6encraeï en jfeeefïer üoïjan
ban Ö^ÏDenbarncbeït/ tCDbocaetban 'tgemeene lanD
ban tolïaiiD bp ïjcm in Den tëaeö fouDen ftomen. ^icn*
boïgcnDe jijn in öen SaeDbpfijn <£rceïïentie berfeïje^
nen/ De Kweere ban ^oozttoijft/ Den HDbocaetboo?noemt/ Jfêeefïer peter banbcrll^ecr/ HlD?iaen €0^
per / <&afpee Bosbergen ,'en €arel öoo^Da / aïtoaer bp
fijne <£rcelïentiegep2opotteert5i]nöe/ DatÖP banme^
ninge toa^ fijne repfe tia ^ngeïanD te bojöeren.

J""*
titlv&n*
öm/
^ecf m
nlStfa

a
émt
"an ap*
jjjf .
„a S
getanb
"ton,
JC"S";

9!£ geremonfïreat/
öaer op bp'De boo?f5OBeDeputeerDe
fijn €rcel#
lentie
Dat De
Staten <©cnetael
/ en
ooft
banï^oïïanD
iu 'tconjunrture
particulier/ enïjetber^
treft DebanStaten
fijn <t£rceïlentie
in Defe
gefïal^
teniffe ban Den ïanDe / om berfcïjcpDen reDenen feec
fcïjaDeïiït en niet fonDer apparente pericuïen acïjten.
5^at fp-ïupDen baecomfijn<ï5rceïïentïe DemoeDeliftert ï5e<©e$
bangantfcïjecöertenberfocïjten/ Datomaïïeinconbe* JJJJ;.
nienten en De ruine ban Den ^»taet Defer lanDen te booj= ^SJ;
ftomen/ flïne€rceïientiebelieföefïjnbertreft ten min- ken bit
fïenboo?fefterentijöupttefïelïen: toaeropfïjn€rcefc MJj*
lentie becftïaerDe / Dat ïjp öen Staten (©eneraeï Dere^ %JSR
Denen ban fijn bertreftin'tbjeDeljaDDe berftïaert/ en fijn toer*
Dat De felbe feer urgent bjaren / en fïrecftenDt fo toeï tot ?**JJ}
boo?Deelbanïjetrpeban€ngeïanD/ aï^banDenflaet [Jfg?
Defer lanDen/ Dat mitgDien ïjem niet mogeïifttoa^ fijn fuiun,
bertreft ïanget uptte fïellcn/ feggenDe boo^ Dat ïjp toel
bemerftteDatDe Staten ftoaricïjept feïjenente maften
in fijn bertreft / obennitg fp ïjun eenig mifcontnnent
ïjaööe ; maer öat fpïupöen mocljten berfefter 1 31JH / Dat
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Het eenentwintigde Boek.

niet anberg ban Der ÏanDen bienfl^abtïe gebojbett of
t
Jte
bm/
*ic
JPf
oube
metf
teït
bett
gepjomobeett boo? be
uut fumeoojfafteuïn
eg bp eebe affic gefbeïjt / ö*M>enbe benöeneenen
S Kfcraet noge tooo :ben en genoen
geDaen ban fijne fonberïin*
recommanbatie
toaer groteerpcrientie
toeï
Dat
fenD
crDe
pute
gebc
De
op
n
pt in fabt ban finantie/
Sa
ctbarentïje
en
ge
SS
op 't berïieg ban fijn ïjooft/ DuptenDe M*.
belofte
fijn
en
:
beM
e
upnD
,
met
ttcft
iebcr
llent
(örcc
5nne
in
staten
beïafïinge ban De gemeente/ grote fommen banpen*
boo?^ ningen
tot berbalïmgc ban De oojïoge/ inftoitentrjö
ncn öbmiuS fn-ïupDen opmie ftaboen bat jnneon
^
mié
«nia
n
ocW
ban
op
te
fuïlen
foengen. <£n Den anöeeen feuDc ïjp ïjem
e'
Icnti
Sï
cbe
fe?
»/ gerccominanbeert te 3jjn fo ïjaefï öp in Defe ïanben tong/
gg
Inent öaöbe/ 't 5u nut «tti : ttjn £ ^«
en ban ifollanD genomen/ en Dat ïjp Den feïben jjabbe bebonDcn ge*
ban De remonfïrautie bp Den Stat
€^ej(mtie^t be|,o^:
lanD 3Unc
en ©neföSntta
nb / mtó
Ida
Jt/^f om anDete faftcn teou/ tod cebaren/ fonöerïinge tot Der ÏanDen Dienfï p
HtorXir
Dat ïjpgeinfojmerrt
SenDe boojtg
genegen en nacrfïig.
baerom fuïiu'Den ban ïjerten beDweft toaren / alfo toa^Dataen
öare
Ifêajcfïrpt/
ban
toegen en bpïafïe i
ge*
tie
inten
of
nge
meni
opt
en
Stat
ban De Staten ban ï^oHanD oberftem groteïijft| toag
mint ban De
ge
eeni
*
«*
5tf"
M
r«3
fo
fK
gcftïaegtuanDc paccaten öan De nabigatie/ en ban
ha
tegeben/ maetaHeen. &!$£? ï^oetoeï fuïftg nictbcï)oo!De tcgercï)ieDenfon?
ooSaftc ban mtfrontentement
ie Der fijn eonfent. J^acr bat ï)P niettemin ban toegeu
lil E €rceflentie belopen en niet reberenttot
Wen
ufïrercn 'l: gene bienf
tomnoeDelift te remo
ïe / en tot Den 2ÜDbocaet <0ÏDenbarnebeït bericht jtjnbe in toat
tie
flen
€rce
$m
nare Jfêajefïcutg en
't feïbe toag gefeïjiet / ban De Staten con^
g geagt manieren
eonfrS ban Den fïaet Defer ïanDen npDj
tentemnit
JaDbe. l&e <0ebeputeerbe fepben / bat be
nebben. SSaDcn Daerom 5D» <Öreeïlcntie tfeibebcr. Staten aïtfjbg goebe opinie ban fijne Creeïïentic geïjab
te tofflen geïoben en ïjen te openen DereDe- ennoeïj öabben / en ïjenberfêftertöielben / bat aïïjet
fefterïiB
toaerom lp bent ban De staten mogtebebmDen gene tot ber ÏanDen naDeeï toa£ gefeïjiet/ geDurenbe
ncn
nftrantie€&of Jet <©oubernement ban fijne <ü*rcelïentie/ Doo? anbere
bp De remo
en / 't fpfouD
gébapin
geno/eg batf
met erW
5nn
pDen
arbe
en
aïïeg
anö
ccïlmtie eontentement te Doen geben: fepDen boojtg qnaDe geefïen ban Defe ïanDen toag tetoegegebjacïjt/
fp-ïupben geDaen
ernfïeïiftin boïcrenbe
toarenen tommertie/
ober b'em*
Dat De Staten noeïj bele anDere reDenen tjaDDcn bat
ptfeïjementen
De nabigatie
n
te
:
flige
betoi
Den
fton
niet
res
toaerom fp in 't bett
toeten Dat fp lupDen berfïaen Dat De f eeren envgbeï* 't feïbe niet te gefcjjieDen om fïjn €rceïlentie te pic^
ïuoDen ban De €ngeïfe natie in Der ïanDen bienfïe en gueren / maer obèrmitg Daer bp ïjetgeïjeïe toeïbaren
en Den fïaet Defa* ÏanDen bcfïaet / fo SaDDen fpïtipCompagnie ban 5ijne€rceïïentiegctoeefï5ijnbe/ tjen titn
toat tyeeb Daer ober geftïaerïjt/ om te ftomeutót
noctj
Dat
er
ooft IjieïDen riuaïïü geeontenteert/ fonD en / aïfo
tang De Staten De reDenen ban Dien toifl
reDeïift reD?e^/ 't toeïft fijne O^recïïentie ïjaböe geac^
Daer ban fpïnpben fïjn €rceïïentie ten öoogï)en ïuubcn onbeftent toag in toat quaïitept De feïbe co?Deert/
fien
bebanftten.
©at fpïupben ober öepngout no^
toa*
eren
acijt
en
ten
lupD
geDient ftaDDen / en toat fp
ren: Stem Dat eenige perfonen ennainentïift eenige teiih ïjabben moeten ftiagen/ oba-mit^ftïaerïpbïeeft/
ininifïergban Defe ïanDen pjibe of familiaerjijnDe bp bat ÖP getracht öabbe om ben fïaet befer ïanben ge?
Den ïjeeï te ruineren/ ooft tot oncere en befcreputatieban
pjepemet
becftenb
't iegemeen boïftreef
onDetïïent
5tjne<Örceuentie/ <£rce
toag bert
Öare Ifêajeftepten fijne «tërceïïentie/ enDatfp-ïupDen
gerngtcn Dat 5ijne
groot migcontentement ober be Staten / en Dat Daer niet anDerg nonDen geïoben of l)P toag een mftrumeut ban Den gentenen bpanD / berfoeïjten Daerom
uptügteliR fouDe mogen too?Den beroojfaeftt eengro- bat 3ijn €reeïïentie fuïften perfoon met fo beïe bc\i&
atie onber 't gemeen bol»: Stem
ïe
ten fjoogfïen toaren beDugt Dat inab* ten beftoaert / be jufütie niet fonben onrï)ouben.
Statenen alter
Dat teDeeonfuf
fentieban wne €rceïïentie tuffcljen De peeren <©ber* €n fo beïe 25ureï)-grabe aenginft/ bat fp-ïupben
fïe en i^oofDen ban &et üoïk ban oojïoge/ fo ban De ober ben feïben meefteïijften öabben geftïaegt / ober*
«öngeïfe alg anbere natiën/ neïe migberfïanben / \mitg fp-ïnpben bafïeïift geïoben bat bp ïjaer ïiebtc
DiffiDentien en jalonfpen fouDen ontfiaen tot Derïan^ toeDoen Öepngout bp 3|jn €rceïïentie toag gep?Oï
ben groten onDienfïe: Stem Dat be Staten bnfïon^ mobeert / én beïe onDienfïen boo? Den ïanDe jjaDben
bm Dat beel meet Compagnien of nenDeïenfoïbaten beroo?faeftt. ©at npt berfeïjepben abbertentini upt
jegcntoocRbigt) in Dienfïe toaren/ aïg upt Ijet fetoerg ïtepngout berfïaen $ getoeefl / Dat ïjp eenige tot be*.
ban ïjare 4l^ajefiept en De contwbutien ban Denïan? fe ÏanDen guaïijft gcaffectioneert jijnDe / Dageïtjftg
be mochten in goeDe o?D?e onDetïjonDentooiDen. <t£n beïe tn berf cfjepben guabe rapozten tot ber ïanben
bat baerom bp autöoritept ban 3ijne Crreïlentie onbienfïe / ban be actiën ban De Staten aen ïjare
boïgenDe ïjet berfoen ban be Staten De oberïjenji^ JÜSajefïept en ïjare 0aben toerDen geDaen. <$n Dat
ge benDelcn / moeïjten toerben afgeDanht / fo toeï ban De Staten ban ^oïlanD beDugtenDe/ Dat ban geïtj*
be€ngeïfeaïg anbere natiën/ en bat be jètaten noeïj ften geDaen fouoe toerDen tn regart banDepjcfentatie
meer anbere rebenen ïjabben öenterbooo?f5. fane bie< ban bc remonfïrantie ban toegen be Staten ban ïfoï*
nenDe/ biejijne^rceïlentiefeïfftonbe beDenfeen/ en ïanb en Eeïanb 5^ne €rteïïentie gepjefenteert/ fo
te ïange foube haïïen te beröaïcn.
be paccaten ban be nabigatie afêanDerfmtg/ ö^bttpee
ï^ier op fenbe 3ijn€rceflentie bat ïjp op be feïbe re- be goet gebonben ben feïben €>?teï ober te fenben /
Jtaew' beïIcn naöec fouoe ïcttm en ^c °P m ben miobag en Bern te abberteren ban aï 'tgeneaïïjierpaffeerbe/
nnigt "aber uerMaringe
boen: ban bat ïjp op be begeerte niet om boo? jgn €rcefientie eenige ftlagte te born:
rebrom ban De Staten gen ïupben ató nutoèïtopmoebigtoik maer om aïïe caïumnic met ber toaerïjept be$ noob
te toeoerïeggen. ©at fp-ïupben betroutoen
foubebertrec 5gnDe
JWW tement
L*? banöoetoï
£*7®^
fton.)
terne, "g
tetowfafee
eemg ÖP
mifconten
ober be bat <©?teï Daer ra met isifcretif ftabbe geïjanaelt/
m»m
Jtatcn/ ïjp nocötang bp be obergeïeberbe Öemon? en geenfintg ober fijn «frceïïentie Machten gebaen/
sbaïïjpbe %taten I §m bono* 9epiequeert upt bat
£ïï!5! Die
aenöonbenbanban25up£
be ïjup^bjoutoe
ftim
Hïtl
tmlab. «benen
jijne faften /(©jteï
De Staten bjpmoeDig toiïDe openbaren / berenop en't bjicnDen
br aï£m Den eerflen/ bat fpïupDentotsijnenïafïeïjaD^ 5ijn gerccommanDeert/ obermitg jjjne ^rceïïentie
ben gcfleït ïjet manen ban be ^ïaccaten op 't ffufttan berftïaert ^aDDe De gebanftenifre ban jijn perfoon
Ï2&85SÏ m fcÖaQe "Pt &* wan Dien geïeDen / ïtoe, bupten 3ijn eonfent gefetjiet te 5tjn / ten epnDe
boo? meerber autïjoritept bte ban lïittccïjt tot repc^
^K
öebaenfonber
nen
öabe bemnHtöaïïbc
KB?22
bp oe Staten
bnneboeM:
/Xi ïpöept fouben mogen berfïaen. €n na eenige anbe^
ceoigcoerfên Daer op öettouben/ bernïaerbesijne^r*
ceflentie ^em öaer on te toiïïen informeren of <©#cï
3tjn ïafï öabbe ge-ercebeert of niet / en beDe boo?tg gro*
te ftïagten ober 2$upg/ en 5ijn aïfbbanöenanbcreu
gefeïjepben/
ïafïomnanoenteöoroT5Dn€rcefl.
anttooo:be opmet
be anbere poineten.
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f *** ,$a ben noert toeber ontboben 5tjnbe fjeeftbefooo?;
JJSe noembc <6?abe ban ILpcefïec/ boa? ben monb ban
jEirm
bcntfïaeb$jcecJBilftc«$ berftïacrt/ bat/ nadcmaeï be
Cl*
peeren
in <t*belen ban be <ümgcïfe natïe bic tot 3ijne
rrafti
ii}ec- contemplatie aïïjiec in be landen gekomen toaren/
Xtn
bienfie geöaeu en beïe ftofïen gcfuppo?teert ïjadöen /
C1ea
ïjun
bcftlacgden bat men ïjun geen contentement bebc /
iinci
<
5ijn <£rc. fo boo? 5tjne reputatie aï£ boo? ben Dienft ban
5
*8f» den ïande / uebónt nobig bat be feïbe eeriig contenteittn
ment too?dc gegeben/ ten epnbebe feïbc en ooftanbe*
ttml
oen •re/ bp middeïe ban diramoeïjten toerden beroojfaeftt/
ïJÖ
tegen ben aenfïaendra tijd toederom ïjen te ïaten ge*
ïKitpftra/ begerende baec op bcr Staten cefoïutie en
fint
abbn£
/ en na bat öe gedeputeerde Dier ban rap*
!tn
ttib
po?t ïjadden gebacn/ $ ïjen bp be feïbc/ dc£ andc;
iritor» ren dacg£ dcfe ahttooo?de gegeben: bat be Staten
J* rrdeïift ban be reputatie ban 513'n «ifrceïïentie en no^
f* ï?eeren
teïtft. boo?
bec landen
bebonben/
be feïbc
en «Öbcïen
foubcdiratf
gegeben
too?ben bat
rcbeïijftefa;
refactie en contentement/ na ben fïaetban ben ïan*
bc lijben moeïjte/ hier ban ÏJceft ïjp be Staten 4*ene*
racï bcdanftt.
Jen»
jLm
» *.
■1»
F51»
Vin,
taten

cfflipr.

tCengacnbc bé rnmoeceu die boo? eenige minifïeré
\Vc\m\
bfcrflropt öabde
onbec op't gemeen
ban ïjpbatdaer*
ïjp
mifcontentemrat
be Statenbout/ en/ bat
omtoiïbeberttccncn: btbe ïjp becftïaren bat Ïjp boa?
pecfonendaec toebeouaem $rjnoe/ baer op 02ö?c fon*
de gebenfouden
dat fuïft£
foudei» too&cngetccïjt/ en ba'tfctoel
andere
pjebifter

ment ban oo?ïoge / aï^poïitijftrfaften/ foube toerden
gefïeït in ïjanden ban den tob ban Jbtate/ om ge*
burenbc^ijne abfentie/ op 3fjn <£ïteïïemie nacm aïïc>ï
tcbcïeubni / en bat ben &acö ban^tate/ exrenata

nabe geïegentïjeptbanbe erploictcn bic gcdacn foubcn
too?ben / en in regart ban ïjet boïu ban oo?ïoge bat
daer foude tooien gebjunïit / pemant aï£ èene*
raeï/ ten meeftén diénfïê ban ben ïaubc foube too?öeu
gecommitteert, ,

r ,,
^ier op berfeïaeebe
3ijn aBrcelïentie
ïjp be gcïie^c 8cr(nS*
^?^p™
autïjo?itcpt
foubc bebeïen
tien öaeb / bat
acbterbofgenöè
'tbcrsocu en cefoïutic ban be- «ètaten/ maer Datno mu-cn
telik een generaeï 0ooft oVer ijet fórijgcboiïi .mofi Jf^j
teben
gefïcït/
berfoclitcn
om rebenen
bp bc
ïjen43ccQmmfoeecoe
bcrïjaeït/ ter ;bifpofïtïc
ban t>at
oe 'iffiu,
ïïabcn ban ^tate fouden too?den .geïaten / om nabe
geïegentïjcpt ban be crpïoietcn te doen pemant aïé
generaeï te fïeïïeuA ten epnde aïïe jaïouf uen / difft*
Denticn en ondicnfïeu fouden mogen toojben getoeert /
aïfo 5ijn €rceïïentic toeï beeftacn ïjabbc / bet öiffcrent
tuffcïjcn3ijn<i5cnabc ban ïl>oïjenïo en denbiocdcrban
oen (Öeneraeï ^ocït^ toefeube / en 't gene baer ban
nodjonïauHëtoa£
gepaftcert
('t toeïït
top ter tecMaecs
gelegen^
bec
tijd / {jier na bcrïjaïcn
fuïren.)
€pnbcïtj{t
be$jme €rccïïentie ben dBcnecaeï «ï^orit^ alleen oter
be Cngcïfc te fuïïeu committeren / ra bc rcfïc te ïatcn /
boïgcnbc ïjet becfoèu bande Staten, . ; .,
:ï
<@p 't poinct ban be ccbttctic en caflatic ban be Bom*
obecïjenfïge benbeïen / toerbe 5|jn OErceïi entte ten Jljf,1/*
ïjoogften bebanftt bart 't gnic tot der ïanden dtenfïe en Cair«rie
reö?e£ ban den fïaet daer in toaégedaen/ cnbcrfodjt **noe
o?d?c / dat 't gene gerefoïbecct toa^ met der dact moeïjt SHa^
toerden ge-effcctuccrt cnboïbjacïjt/ 'ttocïïtïjpbeïoof= \BSB
bete boen bojberen,
ien.
<®p 't poinct ban ben<©?abc\3anMcta^5Öncïlit*
meefïereh en (^berflen toerbe beraïaert / bat nadc^
maeï be falie toag getjanbeït en gctractccrt tuffeïjen
5ijn <6rceïïentic en jijue «Öenabe/ en bat be Staten
nictboïïiomentïjïi hoeïj ban beïjandeïinge/ noeïjban
't gene
baec ptxtoaué
beticljtl
fp-ïup*
ben
berftonden
/ bat gebóïgt/
in gebaïïetoareu
bebonden
toerde/
dat
jijne <E5enade en3ijne öitmccfïeren en^bérfieh/ ïjet
contract aen ïjarc jijden ïjadden boïbaen / ben feïben
beïjoo?be gegeben te too?ben redèïiït contentement:
maer aïfo berftaert too?bc bat boo? cenigc p?actijue/
ooft ban de gene. die omtrent 3ijn ^cceïïenti ;p toaren
getoeefï/ berïjindert toa^/ dat de ruptrebc in dieufï
niet igeb?upftt ïjaddch mogen. too|bei\ / fo brcfïon*
den be jstaten / bat baec op gemfo?meert en ooft
fïraflt beïjoo?ben grbaeu te too?dcn. i^,ier op bïe^
ïen eenige p?opooften ban $ét oribccfïaht tuffeïjen
5ijn «iFceeïïentie en sijne <6enabc / uopenbe be
pïaetfe baec be ruptcren en ftnecïjten befeïjepbentoa?
een / öebbenbc 5ijue ^cccïïcntic berfïaen llocbjan irt
't <6?aèffcïjap
eh3fiJU<0cnabèbahjiBeucuó
lloeöcm
in t Eutpïjcn/
ïartb ban 25?upn^toijft
/ boeïj too?be

1?^ 3Bat belangt 6: biffibentien onbec be hoofdenen
■ff m, <@bcrftc ober ïjet boïu ban oo?ïogc ban de <ü*ngelfe
|' natie / berftïacrde de boomoemdc <6?abe ban Hu*
» cefïcr/ bat toet cenigc beginfeïen en apparentienban
ob : mt£bcrff anben / onder den feïben toace getoteft /
•an maer Dat bp aïfuïften deboic ïjadde gcdacn om baec
W' in te boojfien / dat dacc ban niet toa£ te b?cfra /
aïfo <p-ïüpden toacra beeïeftch / ert dat een pc*
bcr öcm foude cmpïoperen na 3jjn ampt en officie /
45cncraeï
be quaïitept ban ben
nöe
fïe
acn
ïjp
n
bat
Ie
t
j^ocit^V dat ïjp den fïaet en geïegentïjep ban defe
ïanden ftende/ den ïande beïe dienfïraïjabbegebaen/
en dat de Staten frïjencn ban ïjerri geaffectioneecc te
toefen I ïjp goed gebonden ïjadde den feïben gebnren*
bejijn abféntic / te pjefïcieren of oberfïe te maften
ober ïjet boïu ban oo?ïóge.
JJ 23eïangendcbe catfatie of rebuctiè ban eenige ben*
Bé delen/ becftïaerbe 5tjn €rceïïentie/ be feïbe nojjig; te
Ijj:toefen/ en bat ïjp alrebe o?b?e baer opjjabdégefïeïc/
dat. daer ban genigc inconbenienteri tóacen te beb?cfcn
we,' fa
Boo?t^ recommanbeecbe ïjp be gecommitteecbe/
[-be fahe ban de af-ïjartbeïinge met den <$?abe ban
J©cur^/ 5tjnc öitmcefïecen en ©beeftert/ en refo*
iutie on 't Mept ban de contcibutien / baer ban fp
aennamen rappo?t te boen aen be ^tatert / én be^ anberen baeg£ jijn <25jcceHentie baer opr te ftomen aitt^ ïjia* op uptcrïp boo? bic rijb niet gerefoïbcert/ maec
fc-tooo?ben.
ïjiec na / fo top tec cjeïegendec pinetfen bcrïjaïcn
©ebe<
obemb?$ öebbenïieuöen fuïïen.
igflmïjencfërapp
oint
en
I^
■••'•■/ ,'.' >
rbecntt
aect
o?t gebaente
mitteettoe
ebm
berM
Mm
fïaet
aïïjiec
te
ïetten
op
't
gunt
ban
tocgen
^t7^
m be Staten (6eneraeï / en bat ot feïbe peeren Sta- be ^tatra toerde gefept/ nopende de p?actijftcn ban ponten'
ten/ nopende be bereeninge ban de<Êngelfe natie die berljinderiï^ge/ bic gcb?upftt toaren ban de gene die «e'uf»
ober ïjet fórijgjboïït gebieden / eri bat ben a$emcaeï omtrent 5ijn €rceïïciitie toaren getoee/i / daer ober ÏÏJJjLj
^orit^ fottbe bobben generaïen ïafl ober §et boïu fp begeerden dat infö?matie foude toecben gciiomcu mSf*
ban oo?ïoge/ 3ijn <örccïïentie ïjoogïp bebanfttcn/ enflraffebeïjoo?ben gebaeji te too?ben. i|icv;bantoa^ mnam^
bat ïjp continuccenöe $tjne baberïijïie fojge boo? tje cengbeefê de fafte aïbn^ geïegen. <eduardti£ 5Fo?tus *^«tft'
toeïbaert befer ïanben / be ïjoof ben ban be «ilïugcïfc natu^ JBarftgrabé ban 25adcn / , ije joijge, fouc ban H^^
natie Öabbe beceenigt engeacco?beect / dan aïfo te bc^ ^arftgrabe €ïj?i(ïoffeï ban 23adch,/ toa^ na 3Öne benm
bncïjtenfïont/ bat ter oo?fahe banïjetgeneracïcom
bood met beïc ra grote fcljuldeubeïabra/ Jen«?««>
manbementbp 5jjri€rceïïéntie gegeben bbecïjetbdÏR ^eccebaderé
toa£ jn 3ijne jeugt u$t ben ïaubt gerepfï / b?acïjt ? *af?
ban oo?ïoge aen beu <6eneraeï Jlorit£/ eenige onec ïjp
beïe
töebuptcn'^ïanbj/
bomiueerjdeïDacft*
feec / ui
3ijn .fcïjuïdcn
ojibetaeït fïaraeii1 becïjaïbéu
nigïjept of biffïbcntiert tot bcr ïanden groten ondienfï en lietjaren
foube ontfïaen óntier Öe ïjoof ben ban be andere na* gcabc êcneftu^ ^ccbrrift ban 23aben $ijuch c^cbe/
tien/ indienfle ban ben ïanbe toefeube/ batbe |&ta* ojesrin öéeï fdjuïorh bctacïtjjabbe / «laegbe bat öp
- ten om aïïe jaïoufpe en biffibentien boo? te nomen I en 3tjnc ïanden bo.ó? de tcïjuïdeti ban fijnen nebe €buarfouden toeï goct binben / dat in gebaïïe ban ?ijn <£xct\ büg jpo?turtatu£ grote feïjabe ïeben / berïja.lbra ijp
ïrntie foube toiïïenbectrecften/ |jetgeï)eïecommanbe= 1
namaeï^benjincipadfléfïeberibe^feïfben.fBar^i'acf^
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So

Het ecnentwintigfte Boek,
na*
fchap ban SSaben/ Die fijnncbeCbuatbujSff ojtu
er
Reft
w
bcrcï
am/ onberhet
lufrocquamen/ in-nopge
eene
b
fo
bat
/
toag
rekt
jbg
certi
contract Dat
boo? beö anber£ feljabe leed/ bat be anbere foïangc
fouben inïjouben / tot bat hp
Dcö "gebjehen goebecen cfcc
baer ban foubc gercmbou rt toefen / onber bit bcreï
en mebe bat be JBarftgrabe «Smefmi* fufïmeerbe/
bat fijn nebe €buarbu£ £ojtunatu£ feer grote fom*
men gcïb£ opgenomen ftabbe ban be ffocfter£ ban
SCtréburg/ cnbcfelbebecbomineert/ bat ïjp aen ben
pocher bit macftgraefrcDap/fobeïeljpbaec mïjatte/
feiOe met ïifï en p?actDfte
bciitocht haöbc / fo nam bPen't fcfee
ef baec na aen ben
e
in/
fonbec bïoebfhwting
cn te
foenfet fioöolpbo / ftöfe om beterg toiïïe gebaftom
en
ten
moch
niet
hebben / aïfofobamge goeberen
op fóoop-ïunben/ en niet moeïjren gaen upt tyt geflacb
tel boel) befecrcufctoecbe niet ten goeben genomen/
en baer uptguamen beleftoarigïjcben/ moepten/ en
p2oce|Ten booïhetftainer-gcricbte ban.£>picr£/ macc
luant befe fok §iet na gebeurt 5Ü» / m 00& 0I1^
■ftröeiïanbfcbe gefchicbeniffen niet aen gaen / fo
flilïen ton baer ban boo^t stoijgen / en alleen berba*
ïen 't gene tot bcfer materten bient / aïfo ift bit marc
am roere op bat ben Heefer toeten foubé toie befe
€öuarbi$£ommatu£getoecfl$. fp ontljieïtbem
op befc tnb bn ben $?ince ban $atma / en geftjft
ik geteut ïjaboe bomineerbe feer/ fo bat bpboïfcbuï*
ben toa£ / atö nu be <tebe ban Hpceffer in ïjet
ïanb genomen teag / fyeeft bp gcfocht boo? bucben
en 45efantcn UennifTc met ïjem te maften / en boe
toeï öp €atljoïö& toa£ / fo bcpnfbe bP bem een
bpanb ber $apcn te toefen/ en belooft jjem beaen*
flagen / be toeïfte De $faffenbaufen / fo (noemt bp
btè Qtincen ban^armacéboïft) fouben tegen $em
boomemen / t)em foube outdeclien / aïïeen bab bp
bat fulft£ in gebepm of fecreet gebouben foubc too?s
ben / gelijft ïjp öem bettrouöe: fcïj$ft bem ooft onber anbere bp fefteten bjief ban benacïjtbieuben^c*
toon£ / 1586. bat ben $at$ aen ben §0?in£ ban
$arma geftfucben baboe/ bat ïjp bem in 'tboo?jaec
een groot getal fotijggboïft tegen öefe ïanben fci\kKen foube : toeïft fttytfot n bp fd)$ft feïfé gefien te ïjeb'ng / ban
ben. nge
^atte caü
liomte
grotegaen
toe/
ïbe mare
betoegicn
r maeft
rufïi
toatebe
ïaten^pan
bat fjet toag om fijn 3Jnbien tempen/ maerbatmen
foube toefien/ en boo?aïïe bingen bat Hpcefïer foube
fien / bat be fcïjipbïoot bie tot ^antfirf) gereet ge*
maeftt toabe/ bie metKoomenaïïe bictuaïie geïaben
tuerbe / en op 3£upnKerhc gebefïineert toa^ foube
fïen te ïjinberen enberoberen/ be feïbe bloot / fcljjijft
ÖP foubc al in Eee toefen/ boel) foube bie befl te oberbaïïen en te bebtoingen 5ijn in be &onb / toant fo
bie öaer repfc boïtyengen / foube be bpanb baéc boo?
groteïp^ geflerht/ en be jDebcrïanbcnfcer ge^toaht
en geftrenht toerben : ïjp fcMft ooft bat ïjp be %U
centen immer£ gefloten foube öoubcn / baer ïjp ben
bpanb aïbccmeefl mebe ftrcnften foube / toant bie
ban süimmegen aen ben f ?ince ban #arma gefcïj?e*
ben tjabbcn/ f0 berre ï)P ben typen pag om te banbe*
Jen ntet toifl te toege te bjengen / fo toa£ 't niet mogeïtK
be&tab bonger^ halben te beïjouben / toaerfcöout hem
ooft bat ïjp goebetoeficöt/ op ^ebenter toflïjebben/
alfo hphepmeïift met ben #?inceban©armam ban*
oeimge toaren / om ïjen onber fijne macht met be eetfïe
geiegentïjept te bcgeben/ raeb ïjem ooefttebertoeben
met het aennemen ban be ^uptfe öupteren en ïHnecïj*
ten / tot op be toeftomenbe Corner/ aïfo ïjn mit^
o aenflaenbe Sinter baer mebe toepmeï) foube uptrechten/ m be toeftomenbe Corner (fcïj?ijfit hj>) toiï
DP felfperjoonlift met ethjfteïjonberben ©uptfeöup^
fe ^oïbaten öem
toog
J^
SË hijne
w berfc
JfS
n S
te
huïpe
antbupt
en bpfï
boen / ban met ber
ÏSmSEL sefeïjoren ïjauffen epne^ malend gebem

SJ^Litoegefonben
fbube
too2benrri(UeJ?Pjgncn
/ tf& toübe bit**&&&
mt gegoten metalen

fiucften fulft^ booten / bat be Bebetïanben tod
baer mebe gebient fouben 5ijn / en foube be felbe
feïjepen bp be ©ïiflüugecbïoot hefïeïïen/ boo?t^ber«
foeftt bP tot fijn bof-boubinge bem te laten boï^
gen op ïiccnt bier ïaft botert en etlijfte fcljipuons
ben ftafe.
^efe<öbuarbu^5Fo?tunatu^ IKarftgrabeban 25a*
ben / bteft alfo co?refponbentie met ben <©?abe ban
Hpcefler onberljoubenen berfebepben biicben aen bent
gcfcb?eben / en 000? bat miobcl beefchepben fommen
ban penningen getroeften / en ift hebbe berfebepben
fifner b?ieben gefien / ban niet anber£ ftonnen mer=
ften / ban bat brt meefl uptffeeftfeïen ?ijn getoeefl
om aen geïb te geraften/ maer bat be petten ^ta^
ten <£enccacï berbaeïben / bat men beboo?be info^mac
tie te nemen/ en ooft flraffe te boen ober be gene bie bec^
bmbert babben / bat be ïlupteren en ïtneebten in bienfï
niet gebmpfttbabben ftonnen toerben / bat guam baeK
boo? batbêboo?fcïj?eben IDarftgcabe €buarbu^ #op
tunatu^/ gefonbenbebbenbc v^abib ban ü3crenabo2f
fijnen ^ecretari^ aen ben <6?abe ban 3tprefïer/be toeï*
ftebemfonbbp ben ^ecretari^ bellange/ om bem te
brengen bp l^eefïer Willem 25arbefiu^ Öaeb ban
^tate/ betoeïiteban ben<J5?abe Hpcefler gecommit^
mitteert
toaj^ tot berboringe
banbefecreteinteïïi'gen*
tien
en co?refponbrntien
/ aen ben
toeïftcn bp bcrftïaer*
be boo^ ïafï ban fijnen ^eere/ batfeftet perfoonban
qualitept inbentöabe ban ^tate (bie ift om reben niet
noeme / aïfo ift fyet boo? ontoaeraebtieb fyoube) niet
trou toa.é / en bat be feïbe perfoon aen be ^ince
ban $arma gcfcb?eben ti^bbc/ bat bptbeïvaeb toifï
be ftomfïe ban bc<@uptfe ïiupteren en ^>oïbaten op
te bouben en baer ftomflc te beletten / en bat fijn ^ee»
re ben principalen tyief in Ijanben babbe / baerom bem
bp ben .5>ccretari^ be^Langeccnberecringcban 600
gulbcn tocgcfept toerb / 't toeïft bti 23arbefïu^ toerbe
geconfirmeert / bocb ben principalen b?ief i$ nopt te
boorfebijn geftomen : baerom %et ooft nopt boo? toaer*
acbticb aengenomen i^ / toant aï toaé 't fo bat be per*
foon / b\e bp hefriurtbigbe toeï toa^ ban groot ber*
mogen en autboritept / fo toa£ Xyèt noeïjtan^ fuïft^
niet batbp be ftomflc banbe Jtoodjbuptfe Öupteren
en fónecljten booj fijne autboritept foube bebbenfton*»
nen beïetten / ooft foube fliflt^ bp bem niet te toege beu*
ben ftonnen toerben getyagt / of ten foube toeï in 't ïiebt
Ö^bbcn geftomen.
^cn briccnttoiutigfïen jSobembjig bffftbe<i3?abc JJj,
ban Hpccflcr be Staten <èeneracï en'ben ^Cbbocaet \nm
JlEeefïer3,obanban
<©ïbenbarnebcïtboo?bfm ontbot J««
htn
in ben Üaeb i en dooi
monbe ban ben i|eere ï&ih g f{
fte^in effeteboen feggen/ bat fijn ^rceïïentie bpben cefht
Staten <6enecaeï berfoebt toa^ / om getupgeniffe te i****
geben bat bp foube bectreeften met goeb contentement/ JJJ
't toeïft bp niet Konbe boen/ obermit^ bP nu beerrien am
bagen aïöaer toa^grtoeefl/ fonberbanben-ïupben te w'w
becfïaentoatïjaremenhige toa^/ nopenbebareïegatie 5J*{j
aenbciiBajefïcptbanbettoninginne ban (gngelanb/ «eOat
toatfpïupben banbe feïbe toiïben berfoeften/ fpïupben «c»
babben
beïe ftïepne faften geremouffceert : b™
maer banbembefetoeï
l be pjincipaelfïe jijnbe ^êaben fp bem
nietgefp?often. 5^at anbere Probintien aï^<0rïbec*~
ïanb / tïitrecbtcu ^?ieflaub aen bem be fouberainfc
tept ten beboepe ban bare naajefiept babben gepaefeni
teert : maer be ^tatert (peneraeï en namentïpoieban
^olïanb en ^elanb babben niet gebacn / bat 'tféïbc
febeen te ficceften tot biminutie ban ben fiaet m
pïaetfe bie bp in befe %mbe babbe / en bat h^i niet
ftonbe becflacn toat. be Staten baer mebe meen*
ben / of fp eï&er£ beter freoer^i bertoaebten aï^ ban ba*
re IBajeflept / en bat fp-üeben imraer^ ten minften een
baïf urebeboojben te cmpïoperen / om fijn Crceïïentfe
te communiceren en boojfrn bemeh/ toat bare meute
ge nopenbe bc boo?f3. ïegatietoa^/ bat|jem nietgefept
too?be toie gebeputcect toaren/ enöat baer Mtyfapt
bjeemt
foube bunftcn bM^n aïöaer foube "komen i fon*
bjerbanaïïe^bericbttejnn.
tol
J|ier op met ben anbereu berttoeften jjjnbr enge* ^
abbifeert/ b^bcn fp berftlaert : bat be Staten <6e* banbi
ncraeï

jS*.

Vervolg van de Nederlandfe beroerten.

rretaeï met beDjoefber henen ïiabbcn becfïacn / Dat
fijne <£rccïïentïe ban fjen-lupben en namentujft ban
Die Dan ^oïlanb en Ëcïanb / fulfte quabeu opinie
ïjabbe geconcipieect / en berfoeïjten fijne <£rceïlentie
fcfeernjft te toiïïen geïoben / bat De feïbe opinie bias
geconcipieect fonbec eenige rebenen of fonbament.
*Dat De Staten fijne <£rceïïentie De commiffïe / ai
ïnfïtuctie bart De gene Die na <£ngeïanb foubentoo*
ben gefonDen J noeft niet jjabben gecommuniceect/
toaé gefeïuet eengbeeïg obecmit£ De faften becanbect
maren 1 en een£beeï£ obecmitg fp-ïupben nerïjoop
ten Dat fijne Crceïïcntie / fijn bectceft fouöe toiïïen
uutfïelïcn en ooit 000? Dien fb-lupben uptbe berftïacinge en pjopofïtien ban fijn <£rceïïentie bacc pp De
feïbe Derlüacrt ïjabbe goeD te binben / Dat meecber

5[oï)an ban ben <©ïDenbacnebeIt b?ac^t fo beïereDe^
nen om Den $?ince niet te ïaten bectreeften boo^t/
flmtie
Dat De meefïe fiemmen epnöcïnn ïjet beifoefe affïoe?
ItOp
gen en Me naboïgenDe cefbïutie namen.
SCengaenDe bet poinct Dacc op abbij^ en refoïutie
becfocöt i$ l of ^ijn €rce-!n tie ban kaffan / fijn
<£rceïïentie ban Èpcefïec fowfce mogen becgefeïfeïjap
pen in €ngeïanb / $ gerefoïbeert Dat niet tegen
fïaenbe fijne €rccïïentie ban ^affaüi ben ïjupfe ban
Baflau en tieft Éanben / t?efe boo?fcï)jeben cepfe tot
grote eece en boo?Deeï i^ fïtecftenbe / noebtan^ ten
aenfien be tegentobojbige fïaet / gcfcgenrljept en ges
fïaïteniffe ban Den lanDe/ enbefonbec Dat Den bpanb
ïjem fïecu ter Eee §eeft begeben / en bat alle faftcn
ban Den ïanDe in grote ronfufie flaen / niet geraDen
# / bat geDurenöe ïjet aftoefen ban fijne €rceïïen^
getaï
<&erommittcerbe
foube tooien
en metDan
meerber
ïafï / niet anberg
baüben gcfcïw'ct
nonnen - titl geconfertteect fal toecDen / Dat fijne «Hreèflentie
berftaen of fijn €rceïïentie ma£ ban Den intpubcn ban J^affau upt Defe EanDert fal bertcecïien/ op
Dan De inflinctic toeï becicfjt : Dat De Staten h,ct Dat in alle occurrentien be HanDen en 3|ngefetcnen
botnf3.abbtj£ Pan fijn Crcelïcntie becfïacn ïjcbbenöe ban ^oïïanD mogen Ijebben een ^oóft / bp toien^
autïjoritept Den ^taet ban Den lanDe / ten Dienfïe
i»« upt ïjare generale ïijfïemeerperfonen ïjabbcn geoeputeert «Sn aïfo ïjet gebcn ban meerber Ïafïal3 't gene ban
ïjare 'üBajefiept en fijne €rceïlentie mac^ bjo^
eeeft gecefcrlbeerttoa^ / een fafte Pan groter inipo^tan; Den geconfecbeert.
tte büg. &o baboe n Die Pan l?oïïanb Daer op be
©e <6?abe ban ïpcëfïec toa£ tetfloht ban eehige
fü)$bmge geoaen aen De «ÖDeïen en &teDen Pan Die fïjne partpe Droegen geaDberteert biat Daerom
^oOanö binnen ttoee ofteDne DagennaDcpjopofïtic gegaen toag/ gaf boo? antbioo?De / aï^ Ijem aengeban fijn «Êrccïïcntie Die^aengaenoe. ©at fp-ïupben fept bjerDe / Die ercufe met De reDenen Die De £>ta^
grotcnjftg bertoonberttoacen/ bat bie ban töïberlanb/ ten gemobeertöaböen om Die refoïutie te nemen/ öp
<©pcc-§freï/ Uitrecïjt en©?ieflanb fijne <£rccïïentie biifl feer hiel Ijoe Dat ïjet gepaffcert toa^.
eenige pjefeutatie Pan be&ouberainitefouben ïjebben
©e <6|abe ban ^pcefïer öaDDe ooft aen De <6e*
DeputeerDe
ban De Staten d5eneraeï Den n Mo*
gröam/ nabemaeï't feïbe alï)ier ter PergaDecinge Pan
öc Staten 43eneracï beïjoo|De gerefoïbeect te 3ijn / Dat bcnib?!$ obergeben Defe naboïgenDe memorie / Daer
nr .ïant ban De $?obintien/ £>teben of Eeben ban op öp refoïutie berföcïjt.
Dien/ DolgenDe De nabet uniefoïemneftjftgemaeftten
bcstooren / apart niet mocfjte pjefenteren ban De 1. Eerftelik wat brieven en inftruöien de Staten
fbaberainite/ fu\U$ Dat aïfuïfte pjefentatie meer boo^ hem fouden mede geven om van haren wegen , aen
fooien populair / aï£ toetteïfte pjocebucen moffen hare Majefteyt van Engeland te communicereu.
ge.joubrn toojben. ©at Die ban fêoïïanb en Eeïanb 2. Dat hare Majefteyt ioudc mogen worden genoeg
todtyeemtbocljceV Dat ban ften-liebcn in De 000^5. gedaen, en in wat manieren de Staten met bare Mafolie een qnabc opinie toag geconcipieect/ nabemael
jefteyt wilden procederen , om te hebben meerder
f]i- iupbni al eenige jaren / aï$S De anbere ^obintien hen fecoers.
Doop
De religie/ pjiuilegien
typbommenin't
minfïe 3. Wat hope fy hare Majefteyt fouden geven van
nietïjabberibcniacrt
/ bareenIfêajefïept
befouberainf
,<attn

fulb bf 1^
<@D(fantn

78.1

foeft \kf
flaicn
ptftcim

df.

motie
bptien
bar.
np«
ceflcc
aen tig
Staten

otorge*
rael

augmentatie van contributien tot continuatie van
de oorloge voor een fekeren tijd , het zy voor twee,
tent
^aDDeii
gep^efenteat
/
en
in
't
Doen
ban
De
letfe
p|c
drie, of vier jaren.
71) fentatii be eecfle biacen getoeefl: ©atfp-ïupDenaï^
mi mgetupmt ïjebbcnDe baie è tebcn / niet toaren bec 4. Wat refoïutie de Staten fouden nemen ingevalle
onbert Dan opinie / en Dat men ïjen ïupöen niet beïjoo^ de Konink van Spangien aen hen-luyden of aen hare
bc te ïafle te ïeggen / Dat fp-ïupben in een fafte ban ful^ Majefteyt mocht prefenteren een peys , en wat cor6e importantie niet liditbccröelin en onmetteip te refpondentie fy-Iuyden begeren dat met henluyden
mocebeerben/aïfo fp-ïupben berljoopten Dat fo ïjaefl ban gehouden foude worden.
Hm HBajefïeut fal toefen becflaen / Dat fp op reDelpe 5. Sijn Excellentie verfoekt te weten wat hy hare
conöitien befcr ïanben fouberainite begeert aen te ne Majefteyt foude mogen verklaren , nopende de vrientmen/ bie ban ^oïïanD en Eelanb belaetflenietfuHen fchap en correfppndcntie die de Staten houden met
toefen / bit't fêïbc ban Ijecten fouben begecen. Rebben den Konink van Denemarken en andere naburige
bco^tó fijne <Örccnentiêgep?efenteect na noenteeotn^ Princen , wat de felve vriendfehap is , en hoe fy-luyrauniceten De commiffïe en inffeuctie aïcebe op De boo?* den hen daer by bevinden.
6. Wat lijn Excellentie foude feggen , nopende
fc^eben bcputatie gemaeïtt / 't toeïft öp oofe fulh^ d'Unic onder defe Provintien.
begecröe/ en be£ naec noen^ geoaen toecbe/ foöat
ÖP Daer af babbc conrentement
7. Hoe vele fchepen de Staten fouden mogen equi©e <©?abe ban Hpceflec gebeïïbeceett sijnbe om peren voor den dienft van hare Majefteyt, ingevalle
5*1 IE* na «ïfttgdanD te bectcecben/ Decfodït Dat De fjince
den Konink van Spangien ter Zee foude willen
fy
ft
aentaften.
tatir 40©aurtt£ ban i^affan <!5ouDecneuc ban ï|oflanDen
8ru 2eïanD Ijem op be cepfe na<l5ngeïanD becgefelfcbap^
Nap

k Pfe
M n.
wfoo
foul
Btn>

Wftip*
pro

pen foube/ atë öet Ijoofc banbefellegatie/ Dat ïjet
feïbe foube flcccnen tot eete en boo?Deeïban De Hm*
ben/ etc. «£n aïfo 't feïbe in abbijs' geïepttoerbeban
De Staten ban ^oïïanb/ fo maefeten be €beïebaec
in gcoote fpjacigïjept / fliflincrenbe bat bet gant*
fc^eïijn niet geraden mag / bat 3ijn €rceïïentie ban
J&affau in befe bestoaeeïijbe tijben mebe upt ïjetïanb
bertrecnen/ en bat ïjetïanb fonbec ï&ooft bïijben fou^
be 1 Ijet meecbeeï ban be ^teben lieten fïet) bebimhen/
bat betoijïe baec ïfoofben obec b'oo|ïoge toacen ge^
fïeït/ enbatbe<©2abeban^oïjenïoHuptenant ban
fijne <2]cceïïentie tooag / en bat be cegecinge foube blijben
bp ben 0aeb ban ^tate / bat men fijne €rceïïentie
ban 3kaflau boel foube mogen laten mebe cepfen / maec
ben 'aoüocaet ban ben lonbe ban fêoïlanö Ifêeeflet

$iec op Ijebben bec&ebeputcecbe aengenomencap*
^
po?t te boen en fïjne Creeïientie anttooojoe te bjen* gj«g{*
gen.
<^au*
banlp*

<Deu bierentbJintigften jöobemb?^ berftïaerbe fijn «JJL ■
^^^
toe! geinfojmeert
bat bp arbepben
ban Hpceflec
Crceïïentie
om fijne
ban be/ Staten
toap/ bat fommige
actiën ten quaetfien te beoupben / en onberflantt
tuflTcöra öcm en ben Staten te maften: bat befelbe
feec qualöften beben/ en meriteerben geftraft te tnoj»
ben/ bat ÖP «wt atiberg aï^ be öeïigie/ en confêc*
batie ban bén .5>taet Defec lanberi ïjabbe in bebenften/
bat bp feer grote ftofïrn tjabben gebaen ober be tyic
Öonberb bupfenb gulben boben 't gene Ijare USa^
oa5
jefïept ofte of be Sanben ï|em Ijabben gegeben/.
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an*
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StatenftepKj
Dat be eegehj
n. t fouöc nemen / en bete
poofïe
bcrebi
<ZB>aec op oefent töetöf met Oeïjoo^ïpe reberentte/
bat nie?
bat lm alle rappo:ten niet mocljt geïobcn/ bat
Defc
toeï
toifte
Ï)P
of
bja£
Staten
be
mant ban
.Jtëajcftcpt en
lanben «ftccnïijfi op fabeuc "ban ïjarc
fijn <£rccUentienacft <0ob moeftcn geconferbeett mo^
Den : ^>at \)tt ceiiig miöbcï ban ïiare conferbatie toa£/
gocö berfranö tilden fijn €rceflcntie en ben staten
te maken en Doen onberljoubcn / a$ baer upt toel te
fpcurentoa^/ öatmrjnc ^cerebe$,nnceban<0ran*
gien ^oog. JÏ8cm. boa: coircfponDcntien met ben
graten onberhouben / fbbeïe jaren Defauefo macïjti;
gen bnanb fïaenbe fam gdjou&cn; bat ban fnïcHj*
bp eeltige ^iflorien niet fouDe bjozben bebonöen / 00
ceninj $*ince booi fijne ©nberbanen gebaen te toefen :
©at be lanben firn fonöcrungc aen fijne €ïccMv
tit berbonben fjtelben / en op fijne antïjoritept feer
geïjoïpenuiaren: batbefauïte niet fijne <£rcel!entie/
maer anberc toerben gcimputeert / bat be Staten
pzmripalijli ober ilcpngout begeetben ftraffe geöacn
te beuben/ obermtt£ lp onberftanbtutllljcn fijne €rceïïcntte en ben Staten ïjeeft toiïïen maften/ 'ttoelfc
fp-ïupben beo? ïjet grootfïe beïict acïjten bat in ben
ïanbe macï) bjerben geöacn / en toojbe berforijt Dat
fijne €rceïlentie foube belieben ban be Staten niet
al£toacrfjr
een goeöe
opinien tefouöe
Rebben
/ 'en
pt bebonbe
. bat 't feïbc met
te
toojben
€en feïoen bage fythbm be Staten <ü5eneraeï op
öe memorie bp fijn <£rceWentieobergeïebert/ Ijarere*
folufiebacr opgenomen/ en fijne ^rceïïcntie aenge?
toicnt en obeegelebert

©efolrt»
Ne ban ÜNde eerft, op 't eerftè eh tweede poindt waren
bt jbta < •^gerefolveert fijne Excellentie met behoorlijke re<5erie«
verentie teverklaren, datfy-luyden tot noch toe horad op
't eetfte
pe gehad hebben, dat Gjne Excellentie fijn vertrek
m ttoc>
tK
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ban De
rucma»
ncbp
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ban lic»
ceflee of
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öe b;tt =■
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foude" hebben uytgeftelt, gelijk fy-luyden tot verfcheyden tijden feer inftantelijk hebben gebeden , allo
fy-luyden tot confervatie vanden Staer. defer landen,
byfonderin defe conjunóture feer nodig hebben geacht. Maer verftaende alfnu fijne Excellentie finale
refolutie ter contrarie, baden fijne Excellentie met
hem te willen nemen , de brieven aen hare Majefteyt
by hen-luyden tot defen eynde gedepefcheert, daer van
t dubbelt fijne Excellentie foude worden overgeleverd En alfc volgende de voorgaende propofitie en
advijs van fijne Excellentie by de Staten wasgcrefolveert op de deputatie van een igeHeeren, die aen hare
Majefteyt fullen werden gefch ikt, om van de felve vorderefecoers te verfoeken , fo wasde inftructic voorde
felve hare Gedeputeerde gemaekt, dat fijne Excellentie dubbelt van gegeven werd. En gemerkt dat door 'c
vertrek van fijne Excellentie na Engeland, de vergadennge van het Parlement aldaer, en andere confideratien, goet gevonden was het getal van de Gedeputeerde
te vermeerderen , fo was aengaende de vorde deputatie
van wegen die van Holland , Zeland en Vricfland airede gerefolveert , hebbende die van Holland gedeputeert Jonkeren Johan Heerevan Schagen, Barfingerhorn , &c* Willem van Suylen van Ny velt Heére van
Aertsberch , &c. mitsgaders Meefter NicafiüsSille der
rechten Docl:or,Raed der ftedc van Amfterdam , die
van Zeland, deHeerePiéterdeRijke, Raedvande
Staten van Zeland , die van Vriefland , Jonker Witlue
VanCamminga, dewelke alfulke vorderen laft foude
worden gegeven , als de Gedeputeerde van de Prövinuen ter tegenwoordiger vergaderinge van de
Staten
Lrenerae gefonden , volgens hare procuratiett
fouden
doen, allet welke en 't gene vorder in de vodrfl.
foude werden gerefol veert,by de Gecommitteerde fake
van
de toten in Engeland komende, fijne Excellentie
foude worden gecommitteertom by fijne
Excellentie
goeden advijfe alles gepreparewt en beleycte
worden

m

fulksde fake vereyfehen foude, daer toe ook de fel vé •
Gedeputeerde fouden worden expreflelik gelaft mee
fijne Excellentie alles te communiceren endelibere- *
ren, en baden de Staten fijne Excellentie tot vorderinge van de ware Chriftelike religie en confervatie van
den ftaet defer landen , fijne vadcrlike affectie en forge
tot de felve te willen continueren, den felven haren
Gedeputeerden in de vöorfchrevcn legatie met ?ijn
authoriteyt en faveur te willen afïïfteren, daer op (y
hen-lieden gehelik waren vertrouwende en verlatende.

Op 'r derde poindt was gerefolveert fijn Excellentie
te verloeken lekerliken te willen geloven, en-hare Majefteyt den Heeren van haren Rade en de vergaderinge van 't Parlement in Engeland te verfoeken , dat de
Staten Generael, en dievandeProvintienin 't particulier als gerefolveert en befloten hebbende voorde
ware Chriftelike religie, de vryheden en privilegiën
vandenlande, Sredenen Leden van dien alles te doen
wat hen-luyden doenlik is, fullendeniet na het vermogen van den lande , de contributien te confenteren
én te conungeren , tot ter tijd toe God .den Heere
door hulpe van hare Majefteyt de landen vandeoor-

t
d'atu
«Bene,
Jae,°P
J^JJ
banöt
öoo?fj. ■
j^8^
memo!
tfe/&e<

logen ("oude hebben verloft , gelijk by die van Holland k0CJ;enr
en Zeland veertien jaren lank continuelik Was ge- augf'
daen geweeft , want al was 't fo , dat de cohfenten mento
van de contributie eerft alleenlijk van drie maenden ïfeban
tot drie maenden , daer na van Ces maenden , en te- ttilmi
genwoordich van jare. tot jare gedragen worden, tot ton»
Soo word nochtans fulks niet gedaen tot fulke me- '*nuatfi
ninge dat het jaer geèXpireert zijnde, egeen vorder JjJjJ*
confent foude worden gedragen: maer alleenlik ten boo; a,
eynde, die Provintien van jaer tot jaer harecontribu- n"> til
tien mogen confenteren en begroten na 't gene fy- n^n/tö(É
luyden konnen betalen, want ten aen fien dat of door 0f^e
overval van de vyanden, foulen en devaftatien van jawn.
Landen , door het volk van oorloge, grote innun- (E0I.74J !
datie, die de landen van Holland, Zeland, en Vriefland feer fubject zijn , grote fterfte en andere inconvenienteri , den Staet van den lande in korte jaren
feer kan veranderen , fo is niet mogelijk dat fulke
befwaerlijke laften en contributien als de Landen
tegenwoordich dragen , voor eenige jareri fekerlijk
konnen worden belooft , fonder dat regart mach
worden genomen , dat wel eertijds de beden , die'
aen den Princen van defe Landen zijn geconfentéèrt
geweeft voor drie , fes , of negen jaren , worden
ingewilligt , ten aenfien fulke confenten gedragen
worden by tijde van vrede, ook met feer verfcheyden conditien en verfpreken , daer op egeen fekere
rekeninge mochte werden gemaekt , en ten leften
dat die felve beden in een geheel jaer fo véle niet
bedroegen tot lafte van de refpective contribuerende Provintien als het tegenwoordich confent van
een maend bedraecht.
De Staten verhoopten voor
het fcheyden van hare tegenwoordige vergaderinge,
en expiratie van het lopende confent van een jaer ,
de beloofde contributie van nieuws te confenteren,
de welke hen-luyden ten hoogften befwaerlijkvalt,
gelijk fy-luyden vertrouwen dat hare Majefteyt en
fijne Excellentie volkomentlijk zijn geinformeert,
en vorder by de Gecommitteerde van de Staten geinformeert fouden worden , was 't nood.
rfl
Dan alfó de Staten voornoemt wel verftonden , dat
fy-luyden hen ten uyterfteo moeften evertucren , om
den gemenen vyand 't hooft te bieden, en hun het
velt te doen verlaten: jop dat by middel van dien den
gedefunieerden Provintien mach worden belet het
genot van hare vruchten , en dat.de contributien
die hy uyt den lande is treckende , van defer.zijde mogen werden getogen, verfcheyden Leden en Steden ge recouvreert, en alfo de oorloge eens ten geluckigen
eynde gébragt , daer toe God den Heere in den voorleden jare feer grote occafien hadde gegeven , en
nu van nieuws voor den aenftaenden jare feer apparent is, noch beter occafie ie verfchijnen> over*

mits
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vermits het gebrek , 't welk al om in den Steden
by den vyand geoccupeert is. So verhoopten de
Staten dat hare Majefteyt by faveur en afliftentie
van zijne Excellentie foude worden beweecht tot
defentie en protectie van deCe landen, de voorfchreven occafien waer te doen nemen , en alfulke orden te doen ftellen <, dat tijdelijk in den aenftaenden jare een Aiffifant leger om den vyand
't velt te doen verlaten , foude werden opgerecht>
voor vijf of fes maenden onderhouden , en ingeviile hare Majefteyt tot dien eynde foude believen haex beloofde fecours van duyfend ruy teren
en vijf duyfend voetknechten te augmenteren tot
onderhoud van twee duyfend ruyteren en tbien
duyfend voetknechten , fouden de Gedeputeerde
van de refpective Provintien ter tegenwoordige
vergaderinge goet vinden , dat fijne Excellentie
van fulkeof gelijke refolutie den Staten beliefde
! 74) tijdlik te adverteren , en te verfoeken eenich extraordinaris confent totoprechtingeen onderhoud
van 't voorlchreven Leger. En fouden in fuiken
gevalle over de voorfchreven Provintien van Holland, Zei and, Uitrecht en Vriefland op de propofitie by fijne Excellentie te doen, verhopen te
krijgen confent voor den tijd van drie jaren , des
rnaends voor aooooo ponden, van veertig groten
't pond. Op welk confent foude mogen worden
genegotieert , fulks dat uyt de extraordinaris contributien , 't fecoers van hare Majefteyt , en de
voorfchreven augmentatien van dien, mitsgaders
het voorlchreven extraordinaris confent voor een
tijd van vijf of fes maenden , een leger geformeert
en onderhouden foude mogen worden van twee
duyfend Lanciers, tweeduylend Duytfe Ruyteren,
vijfhonderd Carabijns, twaelf of veertien duyfend
Voetknechten , duyfend Pioniers , vier of vijf hondert wagens, enden train vanvivre, en amunitie
onsdaer toe nodich zijnde, byfonder ten aenfien
dat fuik Leger tijdelijk te velde gebracht en gebruykt zijnde, mits het gebrek van vivres inden
Landen en Sterkten by den vyand geoccupeert
wefenjje , in korten tijden vele Steden en Landen
fullen mogen verovert, en vele contributie van de
felve getogen worden , daer op de Staten verfoeken dat fijne Excellentie beliefde zygenadelik te
letten , ten eynde in den aenftaendenjarede voorfchreven occafie mocht worden waergenomen.
Brio*

idn

Op 't vierde poinct van des voorfchreven Gra•la?» ve van Lycefters memorie, hebben de Staten Getorn nerael gerefol veert fijn Excellentie te verklaren,
Sun
datfy luyden de oorlog uyt goeder en rechtvaerdi91
gerfake tot hare notel ij ke defenfie, en ook tot con'
i
itt
wlr
servatie van de ware Chriftelijke religie , een faMUe
mentlijk
de privilegiën en vryheden van den LanIWi'
den aengenomen , en by alle mogelijke wegen gefcllt
focht hebbende om hen met den Conink van
XII
Spangien te reconcilieren , met behoudeniftè van
>alp>
de voorfchreven ware Chriftelijke religie ; privi*ft?
Ml»
legiën en vryheden , die faken over veel jaren in
fulke poincten zijn gebracht, dat de Staten fo in

SP
knio*

't generael ais in 't particulier, de fel vebuy ten alle
hope van reconciliatie hebben behouden , en noch
nto
tegenwoordich houden % hem verfekerende dat
ton
eenige handelinge met den Conink van Spangien
niet mach werden aengegaen , (onder extirpatie
Sttl
van de ware Chriftelijke religie , niet alleen in
tan ti dele Landen , maér ook in de nabuyrige Rijken
nutt. en Landen , mitsgaders de ruine en fubverfie van
den gehelen ftaet defer Landen, ook tot groot intereft van alU hare Nageburen.
Biddende daerom Gjne Excellentie met alle middelen te willen1
verforgen dat van egeen middel van reconciliatie
met den Conink van Spangien worde gehandelt ,
of daer op eenige communicatie begoft , alfoook
de naefte communicatie , den ftaet defer Landen
is fchadelijk , overmits het gemeen

volk , 't welk

met grote laften van de oorloge fefer is befwaërt J
en kleyne difcretie gebruykt , daer door in eenige fchadelijke opinie fouden worden geperfua- tïecp
't totiflri
deert.
fftcfoftt'
Op 't vijfde poinct der voorfchreven memorie,
hebben de Staten gerefolveert fijn Excellentie te
verklaren , dat van ouden tijden tuflchen deKoninglijke Majefteyt van Denemarken en ook andere naburige Princen en Republijken vele contracten en aliantien zijn geraaekt, de v/elke met
onderlinge vriendfchap ook zijn onderhouden,
en noch redelijk onderhouden worden , hoewel
de Majefteyt van Denemarken gedurende defen
oorloge, tegens de felve rractaten , tot belafiinge
van de Ingefetenen vandefe Landen op de Icheptn

l300?fj.
-poinct
banbe
tit
be be

mrmoa
nopen»
t»?fentr»
frfjapert
ten
co?eef»
Hei bit
mogren
pernben»

^>ta« r
ÖouDen
door de Bont pafï'erende grote laften heeft opge- be
ben
iftoMn
a
ftelt, daer van hy te meermael isverfocht te wil- met
len defifteren, maerdat mits de fwarigheden deler

oorloge 't felve niet te wege is gebracht. Dat voorts
fijne Excellentie ioude werden verklaert, dat de
Staten Generael naeft God den HeereAlmachtig
hen op egeen Koningen, Princn of Nageburen
verlaten : en niet verlaten hebben , fedcrt het
contract met hare Majefteyt en fijne Excellentie,
dat fy luyden federt den felven tijd met egeen
Koningen of Princen eenige correfpondentie hebben gehouden, maer 't felve gehelijk hebben betrout hare "Majefteyt en fijne Excellentie , in wiens
defenfie en protectie fyluyden hen hebben geftelt.
Op 't fefte poinct der voorfchreven memorie, is
gerefolveert fijne Excellentie te verklaeren , dat
tuflchen den geünieerde Provintien folemnelijk
gemackt en befworen is feker contract , genaemt
de nader unie van Uitrecht, wefende het fondament daer op defe tegenwoordige defenfie van den
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't tott»
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ban gei

banbe
poinct,
boo?fj.
Lande in 't generael gedaen wort, dat 't felve contract in alle poincten , die niet by gemeen advijs felle

van de Provintien zijn verandert , redelijk wort
rtnmo»
onderhouden, fonder dat fonderlinge daer tegens rïe / 6e*
langen*
bette
'tltfle
word gedaen, uytgefondert 't gunt eenige binnen
de Stad van Uitrecht attenteren, 't welk de Staten unie
üen. on^
verhopen dat by goede middelen en authorireyt öcc be
<®n
van fijne Excellentie , ift nood , fal werden gerecht.
Aengaende hét lefte j>binctvan de voorfchreven
memorie , is gerefolveert fijn Excellentie te ver- banbe
klaren dat
,
nopende d'nfliftentie die defe Landen
hare Majefteyt van fchepen fouden doen , in het poinct
tractaet met hare Majefteyt ge "naekt, was gehan- felbe
ziel be«
delt, daer toe fyluyden hen referen, verhopende
hen in conformite van dien te reguleren, en hen roeten'
memo»1
tle ban
ten uyterften in fuiken gevalle voor den dienft van bebe
hare Majefteyt te evertueren.
affiften*
6e
fefte*

fCen feïben bage öeuoen be Staten fijn 4£%ttk
lentte bertnont / bat ïjet boïft ban Cofmo pefca*
rcngij£ ban 3©afferiaer niet bertogen/ en batten
fefjepben ïjoge p?opoofïen op ben feïbèn Cbfmo toaren geb?up&t. 1 fulk$ Dat be Staten be fafte ban
aïfuïften bebennenbonben/ Dat fpfopbenop 'tbec>
treft ban fijne «örcclïentie / meöe banmcnüigetoa*
ren te bertrechen/ ïngebaïïe fijn <êpctütiitic baer
in geen ojb?e en fïclbe/ daer op fïjn €rceïïentie
berMacrbe aïrebe ojtye gefïelt te gefcöen/ aï£ ook
gtbaen toa$.
Jtó boojtg fijn ^reeïïcntic obergeïebo* be teffe
ïutie ban bc Staten <$ena*acl/ nopenbeï)et<©ouÉ
bernement/ geburenbe b'abfentte ban fïjn Crccfc
ïentie / en betfocöt bat fijn ^cceflentie gefteben
toilbe be feïbe goet te binben / en öem ibaer me*
öc te conformeren. UMUe refoUim giet i$ bolgenbe.
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ernftelijk te ontbieden J dar wyons (ouden laten J»
Ne£nerlan- vinden ter byeenkomfte van de Staten Generael bwjj£
e
igd
een
Ver
der
!
ene
Gen
en
wieme
Stat
E , gedelibereert hebbende
tletoan Ufon
van haer Koninkrijké (het Parlement genoemr) die ment
ftuk
fo op 't
5 8*.
Gouvernement van den Lande,oorloge , loude daer fal gehouden werden om faken van feer groter £an°e
S^Kh
van de policie als het beleyt van de van
* et
S
confequentie, en gehoorfamende de intentie van n'g(£'
fijn kxcel
nopenbe beiaften , ter fake van het vertrek
hare Majefteyt, fo om defelve in defe occurren- .iHebro
gerehebben
,
n
tie of voorvallende gelegentheyt , mijnen dienft te lanaen
lende en gedurende zijn afwefe
tegenmet
*
ne
ntie,
et
tt
el zijn Excelle
om door , een
de J"^1'
menntDe folveert, nadema
van wegende bewyfen,
faken van als
defeookProvinciën
die felve
feer middel,
fijn geaffliben Ba*
ba
ftaende het feer ernftich verloek
no- geert, te vorderen byhare Majefteyt, haer fecre- bettan
felve vind: hen
tterec»
gedaen, 'tExcelle
Staten ,aenen hem
e welen
gemelcte
ntie
fijn
felve
de
dich
ge
3öe
en in deen voorfeyde
generale
vergaderin
wederom ten
van raed
Engeland,
daer te doen
alle goed
rapport, j^atett
«nbé
%*t> vaftelijk belooft heeft, dat hy leer korts
e,
abfenti
fa,ne
nde
ten goede en dienfte van defe Landen , wy van fijn af»
m defc landen keren fal , gedure
Sn
ftaet
den
en
teyt
authori
fijn
van
tot behoudeniffe
£S
van alle meeninge zijn ons op de reyfe te begeven , met ad- to^ra»
vijs, dank en goeden wille van mijne Heerende
SaW vanden Lande, het gehele Gouvernement
iköan deeeunieerdeProvintien, fo wel in polmjke faken Staten Generael defe vereenichde Provintien , en
van alfo van node is dat gedurende ons afwefen , de
oorloge , fal wefen m handenfaken
2?«te als beleyt van de
alle
dat
e
ftaend
welver
State,
publijke authoriteyt werde gemaintineert> tegens
E** den Rade van
fullen werden gedepefcheert op den naem van alle noden te voorfien , felfs en voor al , dat de
"K«fijne Ex- ware Gereformeerde Religie (de befcherminge en
fijne Excellentie: Item dat alle aden die
is ge- handhavinge van de welke ons fo feer ter herten
dien,
van
inge
beveft
cellentie tot meerder
door
t
geteken
werden
fullen
,
woon teSonderkennen
gaet en in recommandatie is, dat fy de voornaemenExcell
fijne
van
fatie
authori
fte oorfaek is geweeft van onfe komfte herwaerts
en
laft
byfondere
aisvanN
Maunt
Grave
den
over) mach werden gemaintineert en gevordert,
tie, door mijn Heere
hare
wegen
van
die
,
Raden
fau', en een vanden
na rype deliberatie en voorgaendeadvijs en refoMajeft.in de voorfeydenRaed fal fitten,en dat voorts lutie der voornoemde Staten Generael , hebben
by den gemeltcn Raed van State fal werden gewy gecommitteert en geauthorifeert , gelijk wy
befoigneert , en hare befoignen gedepefcheert , en committeren en authoriferen mits defen onfe gegediftribueert in conformitie van hare inftru<fhe :
trouwe en beminde die van den Rade van State,
Dat alle Gouverneurs der Provintien , generale om in ons afwefen te houden en continueren het
en particuliere Hoofden , Colonels , Ritmeefters, Gouvernement generael, met volle macht en auCapiteynen en Krijgsvolk , fo de gene de welke
thoriteyt om te ordonneren , beraedflagen en reftaen onder de gagic en loldye van hare Maje- folveren op alle faken en affairen concernerende
fteyt als van dit land, expreffelijk by fijne Excel-n den dienft der voorfeyde Landen , gelijk als of
lentie fullen werden gecommandeert, de bevele
die hen door den Raed van State gedurende zijn wy daer tegenwoordich waren , fo ten aenfien van
de oorloge , als van de politie , en in defen fo
afgewefen , onder fijnen name, getekent als bo- veel te doen en uyt te voeren, als fy tot vorde*
n
in
ifoene
ven, te gehoorfamen , endatdeguarn
de Steden en Sterkten door den gemelten Raed ringe van de gemeene fake , befcherminge des
onder den name van fijn Excellentie fullen wer- Lands, rufte der Onderfaten en verfwackinge des
den voorgeleyt en verandert , als ook de patenten vyands , fullen vinden te behoren : Wel verftaen*
W
en bevelen van dien , fo mede aengaende de paf- de dat alle depefchen , die wy tot meerder bevef*
gewoon te ondertekenen, fullen werfagien en verblijf van 't Krijgsvolk ten platten tiage zijn
den, door onfe fpecialen laft en authorifatie,
lande, getekent als boven, fonderdatyemanthem
daer mede fal mogen bemoeyen of onderwinden, getekent , door onfen goeden Neve mijn Heere
niet tegenftaende eenige commiffien en bevelen den Grave Maurits van Nafïau , en een van den
ter contrarie, blijvende het beleyt van de oorlo- Raden , die van wegen hare Majefteyt in den
ge te water , en de middelen daer toe geconfen- voorfeyden Raed fal fitten , fo fy daer tegenwoordich zijn , en in hare abfentie van twee andere
teert, ter difpofitie van denAdmirael, endecolvan
den
voorfeyden Raed , dat ook wijders door (Foi#l
Verfoekende de gelegien van de Admiraliteit.
melte Staten dat het fijn Excellentie believe hem den gemelten Raed fal werden gebefoigneert, en
met defe refolutie te conformeren , en in confor- haer befoignes gedepefcheert en gediftribueert in
mité van dien den voorgenoemden Raed van Sta- conform ite van hare inftru&ie, fonderprejuditie
te te authoriferen den tijd van fijn abfentie gedu- van onfen authoriteyt. Insgelijks fu-llende guarnirende, en alle de Gouverneurs van de Provintien, foenen door den gemelten Raed in de Steden en
de Generaels, Colonels, Ritmeefters, Capiteynen Sterkten werden geleyt en verandert in onfen naen alle andere Krijgsvolk , fo de gene welke zijn in
me , fo mede de patenten en commandementen
foldye van hare Majefteyt als van defe Landen , te van dien , ook voor de paffagien en 't verblijf
commanderen, datfy hen na de felve reguleren.
van 't Krijgsvolk ten platten lande getekent alf
boven, fonder dat yemanthem daer mede fal hebAldus gedaen en overfien ter vergaderinge van
ben te moeyen , niet tegenftaende eenige com■. •
de
Staten
miffien en bevelen ter contrarie. Blijvende het
Generae
l
,
in
'sGrav
en-Hag
e den %\
November, 1586.
beleyt des oorlogs te water, en de middelen daer
toe geconfenteert , ter difpofitie van den Admirael
<u?e(5j.abe
ban *P*fitt fepbe/ bat &p befe ijS en de collegic der Amiraliteyt > gelijk als tot noch
folutie
tofïtererun
baeropcefoïtoeren foute/ geïijfe toe geweeft u. Wijders dat tot beleyt des oorÜP geöacn tjeeft / en Daer Dan befe naboïgenbe
logs eenige Hoofden fullen werden gecommitteerd
acte/tot beïjortieüan benfiabetoan&tate/ baecbp om door goede correfpondentie met die van den
öp De fetoetot ben <6ourjememente / gebucenbe fijn gemelten Rade des te fekerder aen te leggen en

aofmtiegecommïtteectöeept/cjepafleectengeïebect.

J> Obert Graye van Lycefter, Baron van Denbich, &c. Luytenant van hare Majefteyt van
«ere
Banbe t-ngeland. Gouverneur en Capiteyn cenerad van
<3?aüe de vercenigde Nederlandfche
Provintien , allen
tanX» den genen, die defen fullen fien :
faluyt: Doen
Ecc6p k.oncV> awconBdererende dat het hare Doorluch

19 tot »B« Majefteyt van Engeland heeft belieft om wel

uyt te voeren alle 't gene fal voorvallen tot confervatie van defen ftaet. Ten welken eynde wy
willen en verftaen dat de voorfeyde Hoofden
in den voorfeyden Raed fullen mogen komen ,
io dik en menichmael als hen goet fal dunken.
So bevelen wy alle Krijgs-Overften , Gouverneurs , en Provintiale collegien , Admirael , Vice- Admirael , Gouverneurs
en Bevel -hebberen van Sleden en Sterkten > Coloncl»

5 en
Rit-

f«<f.
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ftomfietetoiïïenjegcnen en affifïeten met 5tjne 4B»oMtj^
ne gcatie / bibbenbc 5jjne €cceïïentie 3ijne toebecnomfle
fo fecc te fpocöigcn t&$ rcnicïjfin^ mogeïp foube bjefen.
23ebanftenbe boojt^ 5ijne a^cceïïentie ootmoebeïijïien
ban aïïe fabeucen en offitim bic jjpfobeïe jaren en na^
mentïpgebucenbe3ijn <6oabecnemrnt boo^be Han^
ben ïjaööe gebaen. ©ecftlarcnbe bat be fèïbe futtt^
toacen bat fp-ïuubcn en bt ingefetenen bah beft ïanben altift>£ baec isan aen 5one <ÖcccHcntic becbonben
fouben toefen, ©ecfocïjteri boo:t^ 3ijne €cceïïentie
fefeeeïijlt te tüiïïcn geïoben / en Ijace j^ajefïept / be
i^eecen ban ïjacen iuabe / en $acïement te becfeheeen / bat bek 9lanuen en ingefetenen / naefï (0ob
benï|eeceaïïeenUjït Ijcn brr?aten op ïyate JBajefïept/
en bat fp-ïupDenbooj ïjacen öienfïc toiïben aï boen bat
mogeïijït foube toefen / baDen ooli 3ijne €cceïïentie
boojfeftcc tebjiïïen ïjoubenöatbe Jbtacen <6enecaeï/
enbanbe p?obintten in 't pacticuïiec be fafiê ban beft
Êanben iccéconciïiabeï met beu ]Üoninn ban ^pan^
gten begï jacen gdpuöen ïjeöben/ en nocï) ïjöuben/
fttftfé bat fonbec onörcganït ban be fteeïten en ben flaet
ban befe Hanben mee Den felben inïjanbeïingenieten
moeïjt boecben getceben. 5^at baecom 3ijne <êjztzk
ïentie foube geïteben be goebe ï)^nb baec aen te ï)ou*
ben/ bat 't feïbe niet en foufce tooien geattenteect/
becïiïaerben boo^t^ bat be «©ebeputtetbe tec ïegatïe
aen ï)ate ifèajefïept eecflbaeg^ 3gne (öcccïïentie fou*
ben boïgc n / en bat be feïbe geiafï fouben toefen in ak
ïen faften bic m <Ungeïan!) ban toegen befe Hanben
geïjanbeït fouben too?ben / met 5nne <êtcc\lmtic ab*
bijden goeben cacb te pjoccueceu / biDDenbesijn^c*
Lager ftont gefchreven, ter ordonnantie van zijn i-cïïentie ben feïben fo faboiabeïiïi te \3\Hcn afïlflcren
Excellentie , ondertekent
en 3ijne babeiïjjlie affectie tot bïm epnöe te centtG ilpyn.
nueecn.
&ijn €ccdlentie üecMacrbe 3ijne cepfe nootfaMijït
3)en rtb. ,fèobemb?$ boo? mibbacïj / nebben be te toefen öooj ècp:efTè üoo^fcïj^jbinge ban jjace JiBapetten Staten <15enecaeï boenbegetoeefïom met Öen jcfïcpt/ onioy tót j^ailemcnt te comparecen/ bec^
<6?abe ban Mmt$ en fïjrte öitmeefïecen te ïjaube^ tonehbebefeibe bneben/ en 3nnetocbao[ionifietefiib
fen/ öan beeft niet nonnen afgebanbeïttoo$ien/ fuk ïenfpoebigen/ bat ï)em ka toa^ bat ïjp ben lianbm
ïen baecom fyiti na ban be feïbe fake fpjeften.
geen meecbec bicnfl \3abbc geöacn / bat ï)p ban l)et
5&e <©?abe ban Hpcefïec fyabbe becfcïaect / batbv batcouujen ban be Staten op ïjace j^ajeflept goet
na mtbbage felfé in be becgabccinge ban be peeren cappo?t foube boen / en mfgeïijïi^ in goet bebenlien
Staten 45enecaeï toiïbe komen om fijn affcljept te fouben / 't gene bat ban ben ©?ebe met ^pangien
nemen / baet toe bp be ure geaffigneect beeft : ter toa^ becinaent / en bat |)P ben <$ebeputeecben m
gefïeïbcc uren be Staten in goeben getaïc becgabert aïïe^ foube afyïjïceen en ï)eïp«i na 3tjn ftcanït bec^
3Ónöe / Ijcbben eentge gebeputeect bie fmc€cccïïentie mogen.
fottben gaen baïen : ben tbeïtien boo? be öamec ban
"®aez na nam 3911 <ü*cceïïcntic oojïofaen eïnbanbe
(1jne <£cceïïentie bejegent i$ een ban fijne «ü*rceïïentie <£5ebeputeetbcn öie aïïe t'famen fecc fccfïeïijïi ïjöcece^
£>eccetatiflen / berfcïacenbe bat bp ïï^afï toa£ om te becentietoonben.
gaen bp be peeren Staten/ en befeïbete becïtïacen
ïjpaenbe
Staten/
fake banbe Qeïigie: feggertbe bar
ingebaïïe
bc feh ft*^J
com.
bat fijn <6cceïïcnttebegeecbe bat be Staten ftem fou? bc gin'tfcljepbeucecommanbeecbc
ben nouben
boojgeé'jccufeert/
in pecfoon
baec be in goebe cecommanbatie gcïjouDcn bjetbe / aïïe man*
niet
compaceecbe
/ obecrnit£ bat
ïju bp
fo feec
geoccupeect
faken bjeïgeïucïten fouben/ be Staten bebanïtten 3!] JSJLJ
toa£ / bat ï)P fmibbag£ geen maeïnjb babbe gebou* ne <Öceeïïentie ban be becmaninge / en beïoofben \>z ^e
ben/ en bat ju baec na met fijne paflïe ban ïjetgca* fuïhö te boen/ en 31)11 aïfo ban 38ne OEpceïiencic ge? ^anbe
beeï fuïïté toajs gebifïteett / bat bï> in 6e ftoubc niet
«^
febepben.
5^e^ anbecen baeg^ i^ ïj^ bectcoeïten / nemenbe ©e<©?a*
moeite
gaen/ bat baecom
be J^eec'en
bpbem
fouben tDflïenrHomen:
toaetom
aïïe beStaten
<6ebeputeec;
5rjnceofeobec ^eïftop^ottëcbam enboojt^na^o^ ^e tan
be öp fïjn vÊcceÏÏentie gecompateect 3ijn / be toeïne
bp toe
eenige
€3eïen ban /ben
JPC"«*
3lanbc ban bjaec
^oïïanbtoe /öybaec
gecommitteect
in m&t
boo? ben &eccetaci£ Ultïjö boen cepeteten ïj^benbe b;ecbt'toe/
fïjn
boo^fetneben
/ " gèéft
baec naenboen
ferjgen competenten getaïe / a$ op be uptecfïe païen ban wt öc«
bat ïw
tenbebeïe ercufe
ban bare
;ï©ajefïept/
ten bienfïe
i^ geconbopeect / tot ©p?b?ecïjt ö^ftï)P ff**' ei
batrfjaecepe en befee ïanben na^Engeïanb mofïe ï^oïlanb/
eenen
Soban
bc Coutoap commiffte gegeben om te ^
bectcecnen / en bat bp baecom ban be Staten <föe* toefen ^Ibmtcaeïcbcc
ijet ©laemfequactiec / met ïafl
necaribcgeeciüt te nemen ooüófl bebanftettbé be&ta^ om binnen <@o£? nbe ten Hlbmtcaïitept op te ceeïjten /
ttn feet batn be eeteenbJtcnÖfcbap/ Öiefabembabben be commiffie boa^ ïupbeube aï^ boïcïjt :
Baron van Denbich ,
gebaen / betnïacenbe bat ï)n geburenbe" fijn (©oubecmfffle,
nement afleg babbe gebaen1 tot befet ïanben boojbeeï RObe
.
ter
Corit»
Pr
Lycef
dmr\r
P./rnw
wan
Rnopla
van
rt Grave
bat bp babbe bonnen boen / en bat ö£mtet foube naïa*
Groot Efcuyer van Engeland , Raed van den feten befe ïanben aïtijbg te jjoubcn m goebe cecomman^ creten Raed van hare Majefteyt, Ridder van der Qr- op be
batie: baec op bp be $eece ^ïbenbacnebeït ban bje^ dre van de Jartiere en van Sinte Michiel , Luytenant <|p"f
jjenbe^cecen Staten geamtoocr^t too^be/ bat fpïups enCapiteyrt Generael van de Heyr-krachten en Ar- htay tot
benaïtijb^geïjooptïjabben/ bat jrjne ^ceïïentte boï= made van hare Majefteyt in de Nederlanden, Gou- 5Ct,ïn^cc
igenbe ïjace ecnfïig becfoeft jfjhe ctpfe föuöe ïjebben upt- verneur van alle de geünieerde Provintien enfteden, g" °
geffelt / macc fienbe bat 3i)ne €crtïïentie epnbelift gece riiet hare geaffocieerde : alle den genen die defen ful- ©laem»
foïbeecttoa^
te bectceHÏten/baiïben
<6ob '3ffïmari)tig
bib lenfien faluyt, &c. Hebbén Heere Johan de Cou- fe 9ujc»
benïjem in jijne
cepfe na €ngtïanb/meteèh
goebe cefo
geftelt en gecórnmitteert , ftellen en commit- {a^,™^
tutte albaec / en met een ftojte en bor^fpoebtge boebec way
teren by defen, Admirael over 'c Vlaemfe quartier, 09 «

Ritrfleefters l Capiteynen > Officieren en Krijgsvolk, te water en te lande, alhier in dienft enfoldye
zijnde , fo van hare Majefteyt als van 't land. Infgelijks allen Magiftraten , Officieren , Rechters , en
Onderfaten , mitfgaders allen anderen die dit aengaet,
den voornoemden Rade van State te eeren , gehoorfamenen refpe&eren alsfy fouden mogen doen , foo
wy daer tegenwoordig waren , fo mede hare bevelen, alsof die van ons waren gedepefcheert , fonder
te doen (onder hoedanigen pretext het ook mochte
wefen) dat foude ftrecken tegen de ordonnantien van
die van de voornoemden Rade van State , op pene
van onfe indignatie. En dit gedurende onfe abfentie, en ter tijd toe dat door mijn Heeren de Staten
Generael anders fal werden geordonneert ■, verfekerende mitsdefen op Princelijke trouwe , te advoyeren goed en vafl te houden en te doen obferveren
voor goed en onverbrekelijk, alle het gene uyt kracht
van defe tegenwoordige fal werden geordineert en
mytgevoert door de voorfeyde Heeren van den Rade ,fonder 't felve in eeniger manieren te contra venieren of te doen contravenieren , volgens het verdrachgemaekt met hare Majefteyt en den eed by ons
alhier gedaen aen de voornoemde Staten Generael.
Ten oorkonde van alle 't gene boven verhaelt is, hebben wy defen tegenwoordigen ondertekent , en ons
zegel daer op doen drucken. Aófcum in 's Gravenhage den vierentwintighften Novembris, 1586. ondertekent
R. Ly cester.
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Het eenentwintigde Boek.
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gen in de ftad van
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getr
van
eKt
rechten, gefcoren en gema
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zijn
aem
bequ
toe
hier
die
ieren
en offic
begeven over de prijfen enbuyren, die hier door de
oorlogfchepen (ouden mogen acngebrocht worden,
t analles volgende d'ulantien , gebruyk en coftumen
:
eert
ferv
geob
n
eyte
dere reyfen in andere Admiraht
hjk
lute
abfo
teyt
en aengaende de voorleyde Admirali
kleeft, alswy
re difponeren als ook 't gene daer aen
weten toe te
te
,
doen
n
moge
en
ibud
bon
perl
in
felfs
pen van oorloruilen en equiperen een of meer iche
commiffie of
ien
fche
depe
ge, te geven en te doen
vyand en
den
pen,
Iche
felve
de
voor
en
iiTi
comm
hare adherenten door alle doenlijke middel te befchadigen. Belovende alles voor goet en aengenaem te
enlullen houden, als gedaen totonfenendeslandsdi
het
dat
e
rend
ente
cenf
en
ende
fte, insgelijks accorder
deel en geregtigheyt ons van de voorfeyde buyt competerende worde geemployeert en aengeleyt tot forti. Ih 't welficatie van de voornoemde ftad Ooftende
en in bequijt
te
lijk
ouwe
getr
en
v/el
fich
om
ke en
felve gede
trachtinge van den voorfeyden laft , fofal
of der
en,
hand
onfe
in
doen
te
eed
zijn
den
houden
gener die wy daer toefouden committeren: begeren
derhalven op de Officieren , Magiftraten en Kooplieden der voornoemde ftad, ofdie hier toe noch naderhand foude mogen worden gefonden , dat fy den
den Heere johan Couway in zijn voorfeynoem
voor
de laft, aengaende die van den voornoemde ftad
Ooftende , te eeren en te gehoorfamen een yeder in
Zijn regard, hem betonende alle goede gunfte, hulpe en addreffe in 't gene zijn tegenwoordige laft en
commiffie is betreffende, in 't welke ons fonderlinge
dienft en welbehagen fal gefchieden. Datum te Dordrecht den fevenentwintigften Novembris, Anno
1586. ondertekent
R. Lycester.
En bezegelt met het Cachet van zijn Excellentie.

^0 nceft ooft gefdntbcn aen ben föabc ban.ètate batfc
behbaamoembenffecre ^lolian Coubjapöiöbccöacr
boo? fouten ïtmncii en refpecceten/ en Ijem betoijfen
aüerrunfï fabeut enueuojberinge/ ï)cïn gcbenbefulhe
gagie afé toe fuïïicn tfaetfbcljoan : en alfo be felbe gro^
te onïtofïen en öienfte ban bcri ïanbc gebaenïjabbe /
batmcnïjemttoee bunfentguïben foube boen Rebben/
bicïjem toebcrom ban b'ccufic bctaïiuge fonöen toer*
ben afgetogen / befen bjtef i$ gebateert npt jflöibbek
buugl) ben b?ic-en-ttointigfïen ^obembjtë ©ubenflijï / onberteïient
R. L YCE

STE

R.

3£an ih ban niet bebinucn bat \p 'ftömitacï.gelrjo^ s
ben of be poffctïïc ban Dien flaet fteeft gcljab / ooft be*
binöe ifc öat bc Staten ban ^oïïanb en Ecïanbniet
nebben brillen gebogen bat tot €>ofteubc eenen Saeb
ban ^libmiraïitcpt foube iugefielt toojben.
<©e <6?abe ban Hpcefler Ijeeft ooft boo? 3tjn bertre&
unt be somt / Mteêftet Sovi$ be 23ue tot dcforier /
en #\)ilip$ doublet tot Cnitfangetgeneraeï bec ©cceenigbe Bcbcrianbcngecommitteert.
€enigetoepnig bagen na fjet bectreït ban ben <$?abe
ban 'JLpcefter unt Eeïanb na <ZÊngdanb/# te boojfcïjtjn
geltomen
fefcere anöcre acte bn ben <0?abe ban 3tpe efïec
op ben bier-en-tbjintigfïen i>obembng bcrleent/ ten
feïbenbage aïgïjp bc boojgaenbe acte ban commiffie
nopenbe ïjet «Bouberncmcnt ban be ®ereenïgbe JÜte?
bcrlartben/ geburenbe jijn aftoefen / fïdbeinhanben
ban ben öabc ban &tate/ taemefecceteacte/ inbe^
ïen eontratieecbc bt boojfeïuebe acte/ baant hp baer
mbdeban be boomacmfïe fanen aen ncm refeebeert/
en trekt unt be bifpofitie ban ben boonioemben Öaben
ban &tate / baec boo?t)et ïanb grootriifcg $ gepjejubi*
rcertgetoeeft/ gdijn men ter gdegenbec nïaetfe b«*
fïacn fal / en t£ befe acte unt ben JFcancoifealbu^ge,

9?P£;

ALfo zijne Excellentie heeft gecommitteert die van J
den Rade van State om in zijn afwefen tegebie- 9ftec!
den en te hebben het Gouvernement van deie landen, 45^
con
ban!
fo over het Krijgsvolk , als andere , en ten fel ven eyn- cefli
COWf»
de hen heeft gegeven volkomen macht en autonteyt,
met bevel van een yeder hen re refpecleren en te ge- riet
hoorfamen als zijn eygen perfoon, fo 't felve breder
blijkt by de commiffie van volmacht daer op ge-expedieert. So is 't nochtans dat zijne voorfz Excellentie acte
gedurende lijn afwefen verft aet eenige poindten te re- iteïl
ferveren en te behouden te zij nder eygen kenniffecn ÖPö
difpofitie, en ook de executie of uytvoennge vanee- ba^,
nige andere airede gerefolveert te recommanderen. $u
En dienvolgende heeft geordonneert en ordonneert BWi
mitsdefen dat die vanden voorfz. Rade, niet tegen- j^fj
ftaende de voorfz. commiffie en generale macht, niet jjouï,
fullen veranderen in de faken van de Gou vernemen- nenii
tenen fuperintendenten der plaetfen by zijne Excel- Le^t
lentie airede gegeven: ook niet in debewaringevan öCtl
eenige Sterkten en Kafteelen : noch ook in de faecken &eW
van de hoge Officieren des Legers, als Generaels van Bcö'
de ruyterye en voetknechten, mitsgaders hun Luy- ^nt
tenanten , en andere hoge Officieren , ten ware taefi
met kenniffe en voorgaende laft van zijn Excellen^j
tie, en in gevalle van d'overlijden vanyemanden,
fullen by provifie alleenlijk daer in voorlien verwachtende dat zijne Excellentie , by hen wefende verwittigt daer in fulke ordreftelle als defelve t'zijnen
dienfte nodig bevinden fal, en fullen ook die van
den voorfz. Rade niet ordonneren of difponeren nopende de ontflaginge of relaxatie van eenige gevangene, uytgefeyde uyt eenige ftcden , dan by wegen van juftitie ordinarie en volgende d'appoinótementen daer op gegeven , fullen insgelijks niet mogen
difponeren op 't ftük van de confifcatien en kerkelijke
goederen ,fonder voorgaende confent van zijn voorfz.
Excellentie, en des te meer dewijle op dit ft uk gerefolve rt iste handelen met de Staten Gcnerael. En
aengaende de refte fullen de hand houden en fo vele
doen , dat de lijfte van de Engelfe garnifoenen by
zijn Excellentie gefloten, gevolgt werde nazijnforme en inhouden, 't en ly om de Engelfe Compagnien ftaende ten lafte van hare Majefteyt van Enge-,
land, te vervullen, en fovele aengaet het ftukvan
de vivres uyt defe landen gaende , fonderlinge der ge1
nerdiedaer waffen, dat fulke en fo fware laftenop
de felve gefteit werden , dat de gemene fake daer
door te beter gedient werde, en dat de lijfte van de
Convoyen verhoogt werde by den Staten Generael,
als fulks doenlijk is, en wat aentreft 't poindt van regeringe felfs de denominatie vanden Raden van State, fullen toe fien dat niets verandert werde tot nadeel van deauthoriteyt die zijne Excellentie gegeven
is, felfs in 't gene yeder Provintie gelaten is een
een Raedsheer te kiefen om in den Rade van State
te dienen. Gedaen in den Hage den vierentwintigften Novembris, 1556. ondertekent
R. Lycester.

Lager ftont gefchreven , Ter ordonnantie van zijn
Excellcniiej ondertekent

GlLPYN.

©e ïrjfle baec ban in befe acte mentie toert gemaeïit/
nabe toeïfce jijn boojfcïfêeben ^pceflentfe betfïonten
toübe bat be 5000 «engelfe fïaenbe tecuetalinge ban
/ fouben
Ijace
n. merben gebiffci&ueert en ber*
bedt iBajefïept
in be garnifoene
Aernhem, 600.
Wageninge,
150.
Ooftende, 750.
Harlingen> 400.
Tiel , 300.
Doesburg, 600L
Uitrecht, 600,
Gampen? 400.

Swol,

y»

Vervolg van cie Nederkhdfe beroerten.
Swol, 6oOc

ïten sijnbe / iyzt bchfcl ban cm gouben €öp nam ett
toiecp be feïbe na ben boo:f5. ^ocit^ en rjuetfleöem
Culenborch,3oo.'
Amerffoorc,
150.
baetmebe aen fijn ïjooft/ ënïjocbieïboo? bictijb'tfch
Renen en Wijk, ijo.
bcbaet bp bleef / fo §ccft nocïjtaï
t^ be booaioembe
tSöum Mzit$ Öem baa- na geforèt tegen ben <*32a*
be baet ban re ccbcnrjercrt / tuantïpiteer
Somma 5000 Hoofden , onderteykent
nabe <25:a=
beboo?fc
ï)ujebcn
tocfenöe
mten
^a^e/
aïbaet
fmetcs
R. Lycester.
lijit geftomen i^ met eenige MZüfquettictg / 't bjeïfc
baflaen 50'nbc bp be ^eetert Staten fo <&meta£ï aïö
3üjffc na be toeïfee fïj'n «Stceïïentie fciffbe en bet; Patticuïiet ban ^aïïaub/ i^bactinboo:fïrn/ fo bat
ftant/ bat be (tfngeïfc en$cïanbct£/ be toefóe fan- €timtt JÖotit^ mofï tipt ben £fage bettteeïten boo?
Den tot ïafïe ban oen ïanbe / foubcn in beguatni* bieti)tif bocöJ^otit^nie
ttuflaibeenboojanbete/ biè
focnen betbeefc toojben.
Ött bia fyet onbet fïooïttert en aenbïiefai / ïjteft om^
ttent befen tijb aai ben boomoemben <6?abe gefon^
Bergen , 1400.
ben bitnaboïgeube ontfeg b^efken ofte cattel
Gorcum, 400.
Willemftad, 200,
Deventer, iioo.
Vianen, xoo.
Lochum , aoo.
't Fort voor Zutphen , óoo»
Sluys, 400.
Harderwijk, ioö.
ElburchenHattum, 200.

TL|"Eer Grave , het mach u gedenken het ongelijk
•"-J-eninjurie,
dat gy my gedaenhebt, i'o aen mijn
als aen mijn eere. Defgelijks van de honorable
voldoeninge of fatisfa&ic , die gy den gewcfen Heere
Sidney hebt belooft aen mymet de wapenen te doen,
dat wy 't rappier en poingiaert in een veld een tegen
een fouden gebruyken.
Dei halven vermaneik

öartrl
JjJEjj
puwn
«öuact
&mi$
e"atje '
#5ilipg
u akans uwe belofte, die gyniet mocht achter laten ^a"
of in falgeren , fo om de eere die gy u felven daer 52?"
mede fultdoen, alsook om de fatisfaclie en voldoe- fcaegt
Somma yooo Hoofden , en waa ondertekent
ninge, diegy my lult doen, die door dit middel niet 'f«en
R; Lycester.
geoorlofc fal wefen, ander revenge tefoeken. Het fJSe?^
(tl u derhalven believen twee perfonen te verkiefen , tu poin»
$abatbe «Bjjabeban &pcefïet uptbenï$agctoa£ die met twee andere die ik lal kiefen ordre fullen 8«a«rte
betttotïien/ i$ tjp nocï) eentge bagen in Seïanb ge;
ïccfitcwv
mogen ftellen op het furplus.
/ ban toaa öp bafeïjepben biieben acn b'een
fcïeben
Onderftont gefchreven, de gene die gy tot uwen
aibanbaeboojfijn rjatteftupt^elahb ïjeeft gefcl)^
vyand hebt gemiekt , en was ondertekent
ben/ en ïiaïjtécfotmanfïjnöeguefïmecfïa/ biefjp
E. Norits.
ïafï gaf en geeommitteett beeft aï£ fijnen 2£gent m
aïïe fijne affaiten ban fjctbiaettg obet / ben toeïuen
Het opfehrift was , aen mijn Heere > mijn Heere
fïet) p2efenteecbc in biet quaïitept aai ben aDbafïen den Grave van Hohenlo.

jbono'p
oin öem foube
aïïe bienfï
toeïbebagen
te boen
bie
ïjciiï/mogeïtjït
toefen en/ fetycef
ooit aen
ben
feïbèn / bat fijne <£teeïïentie öcm op 5ijn batten
npt bm ïfage beïafï ïjabbeaeu gem &onop tefehmi
ben / en ïjèm te bibbcn in be goebe affectie te buik
ïen contiuuecen / öfe be fribc tot ïjem toa£ bjagcnbe
ten goebe enbienfrebe£ ïanb^cn aen fycmat't&ufon*
öer:
toeïïie öufoube
gebacvi)tig
sijn/ /omfoïjaef!
f)P in ijet
«ïcngeïanb
3rjn fonbc
gcatcibeat
aen bare

®e <£5|abe ban l^oïjenïo nocï) jtoaaïijït fetanfe
SWbef aï^ (jn bit €atteï ontftnft/ niet tcgaifiafii*»
beï)P»'n
fijne apoïogie/
tegen Dena5?abe
ban
Htpreftet
/ baet banirorgcgebcn
ton tet geïegenbet
pïaetfm
fuften.betbaïeiï / fltftinecct bat in aïic iJontnhrijlini
en lanbni gebnn/teïijii i$ I bat gene fïnipeïe Capitepn betf of bctmag / bun op be \ievbcmtc ban fijn
ïeben / b'een.öen anbeten bictgcïijïit b2jebrn ftfeöJj&ajefïcpt aïle goebe getupgeniffe te geben / bege- bm/ ten 3U met boo^tocten en confent ban be ïjoge
tenbe boo*t£ bat öp cojtefponbentie foube met ïjem ©betöept / fouba ooït aen te fïeït fijnen fract en quali^
toilïen ïjouben / obet be nieutoe tijbiugen en fanen/ tept/ fo l)cefc öp ïjem ebenuicï Dcfc anttanbe gefonöen.
bic ficï) in fijn «Doubanement fouben toelagen/
X/fOnfieur Eduart Norits, ikhebufchrijven gele- %tiü
om ïjem be feïbe t'aïïen tijben te abbectaen. <£n
-*fen, en dat gy v/ilt achten dat ik u hebbe ge- tooo?öc '
inbien ön feïfé in perfoon fomtijb£ aen fijne €tceï-ïentie toiïbe fcfctjucn / fonbc ljp be feïbe bjteben aen ofFenccert , of een minften in uwc eere , 't welk ^ .
ïjem toeï bcfïeïïén / boïgenbe ben ïafï b* m bp fijne <Öfc noyt mijn intentie is geweeft, en ik houdehetnoch baï
niet voor fodanig.
Maer ik ben verwondert dat gy deöenfar
ceïïentie gegeben. <®efen ojief toag gebatatt ben aebt?
enttointigfïen 3kobemb?i£ uut ben ^agc. ©afcïjep; tegenwoordelik in mijnftVakheytenindifpofitiefulk;- *cn öe*
bene biecgeïnfte bïieben in effecte/ ïjeeft beboojfcï)^ noech
op my in
verfoekt,
te voren Dit
lang niet
ge- f^'
goede nademaelik
difpofuie bendaergeweeft.
«Etmarc
ben lootman ooit aen anbete gefdhjebcn.
tegenftaende fal ik u fo haèft ik weder geibnt ben &&&•
wc <Ö2abe #Ï3iïip£ ban ïfoïcnïo/ baf!acnbe bat geworden , u alle contentement geven

, hoewel ik mijn
afkomfte,gef
lachte,
authoriceyt
encommande
ment,
iiro be <6:abè ban atrJcefïec na* <öngeïanb rjoiïbc bcc^
toa^ban
ïa-anïi
nocï)
bn
(öoebïd
tym
1 1&> treeften / ïjeeft
't welk ik altoos gehad hebbe, wel kenne. En was
• \ öe quetfuce / tut ïjn booi be fcïjanfe boo.2 gmtpöcn ondertekent

ïjaböe geïicegen) boen boeten tot <&eïft om baec bp
ba- ïjaub te toefen/ nu toatfer eaiig betfrijiïtu^cïjen
bm boojfeïjjeben -dsabc ban l^oïjcuïo en beii Capt
teun €butoatt ^otitö / bzoebec ban bn\ c^enetacï
Sóïjan tottg / bjeïti gefeïjiï bcroo|facht toa£ gebJêefï
binnen «Öeettttrpbcnbag/ in 'tïogemcntbanbcnfek
ben 45?abe / albjact be booifs. Capiteuuen ^5bttatt
&otit$ onbet anbetemebe ten etentoaé/ fo ban geaïbaet mebe toa^ eten be ©eïtmaetfcïjalït be
ïijhen
i77j
#ccte <6uflïam ^eïtjam / en aïfo onbet be feïbe tboee
nuefïïe ontfïont / aen be taféï ban ben boo?fcï)?eben
é?abe/ maïïianbecen metïj^ftige rjooo2ben bcnanbe^
ten injtttietenbt '/■ fo beïafle ben 4B?abe ban ^oïjenïa
Jjen berJöen te sbjijgen / niet rjoiïlénbe eenige gueflie
aen fïjntaf^ï lijden : mact <öbttatt t0otit^gtotcïn1i^
toetgeamt bjefenbe op be boo?fcb?eben #eïf>am / 3bjeeg
niet/ bie^ bc <0*abeban §oöenïo taemïpbefcljon^

Philips

Graef

van Hohenl°'

'c Opfehrift was, AMonfieur,Monfieur
:
Edu art NöRifs.

ï^ia op \yeeft bt boojfeïjjeben Cbuatt bjeottoïnaai
ben <0Lïabc ban ï% oï)enïo gatpïiceett.
T-TEer Grave, foik middel hadde gehad, om aen eötiatt-*--*-utefchrijven, beroerende dé queftie van Geer- J^orn^l
truydenberge, of indien üin,Excellentie my niet had- tocöec
de wcderhouden en uyt het veld geïohden , ik foude tooajöc
den tijd fo lange niet uytgetfeit hebben' 'aen ü te aen oc
fchrijvcn. Insgelijks fo hWe Majefteyt van Engeland <&ta'oe
my niet _exprèilelijk hwdfe belaft derwaerts wbder ^acuctti
tekeeren , {kfpude my nu fóhietgehaeft hébben u te io«
fchrijven. Süiks dat ik u\Ve brénfehjeatie aenneraende,
al
Xyy
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ofitie, u biddende onderal wachten* uwe beter difp
ieen
tutfchen beter onderfoek te doen van mijne lmagconv
en
eyt
orit
aflcomfte, en belangende uwe auth
mandement , het fal u believen te bedenken dat ik
t van inge,vemant fubjedt ben dan hare Majeftey
ten voldaen
belof
u
van
lik
groce
land ,en daer o J my
den allermet
houdende, fal ik God bidden dat hyu
heyt
geiont
vorige
uwe
en
eerften wederom wil verlen
onderilont die van u op het alder-uyterfte ge-inju
is, ondertekent
<ricert
E D. NORITS,

Het opfehrift was, aen mijn Heere, mijn Heere
de Grave van Hohenlo.

. .
■

4Bbuarb

mt fcfoijben ban Maxit$ té bp beien (eet bjeemt
bcrfïaen lexitó ooft ten ooren ban Den 43rabe ban
boo?fcfj?e*
31 ncefïer genomen / De toeïne ï)oe tori ïjp Den ctione
ert /
geaffe
toa£
eer
f
bni <*3«be ban fi^oljenfo niet
fometi upt berfcï)cpDen faftcn ï)aD gefpeurt/ foïjeeft
hnnorijtan^ Den boojfeïjjeben jfèorit^bp ïjem ontboaenDc
Den <£Dri
gebonter
De felbe
eerfï
mannboo?
Docïjwbeb
Den/ Den&
er metfef
au Wt'go
Hpcefïet
noem
Defe naboïgénöc briefte fenDen.

MYn Heere, gelijk het uwe Excellentie belieft
heeft my te ontbieden, belangende eeneMiflitorn
ve
die
ik aen den Heere Grave van Hohenlo gefonden
aen Den
hebbe, u Excellentie fal gedient zijn te weten, dat
«fiiüe
ban 31 p.» ikverftaende dat den gemelten Heere Grave wasgeeeftsc.
deporteert van zijn ftaet van het Luitenantfchap generael, en dat hy wat aen de betere hant begon te
geraken, fels dat hare Majefteyt de Koninginne van
Engeland my hadde ontboden om derwaerts re komen, en overmits ik gedelibereert was u Excellentie
in defe voyagie te dienen , en dat de felve gedelibereert is't voorfz vertrek niet langer op tefchorten,
en vertreckende bevinde my grotelijks ge-interefïeert
in mijn eere, 't welk my geftadig is quellende, in
voegen dat ik den fel ven Grave in alle plaetfen
fal vermanen tot volbrenginge van zijne beloften ,
die gedaen is om my in 't veld met het punt van 't
rapier te voldoen , een fo merkelijken 'ongelijk dat
hy my gedaen heeft , gelijck dat getuycht hebben den
geweienen Heere Sidney , Millort Borwe, en den
Grave Philippe. Ik hadde goet gevonden , om meerder
inconvenienten en beroerten te verhoeden, aen hem te
fchrijven, en reparatie van mijn eere te verfoecken,
verfekert zijnde dat u Excellentie (dieakijds bekent is
geweeft mijne opvoedinge tot den dienft van hareMaj.
van Engeland,en de profeffiedie ik altijts gedaen hebbe
om mijn eere te mainteneren) fal denken dat ik (eer
moderatelik procedere , en my fal behulpigzijn om my
•
mijn eere te doen repareren , die my altijds liever geweeft is als mijn leven. Ook niet twijfelende of den
voornoemden Grave (nademaelhy vaillianten genereus is)fal defen belangende niet in gebreke willen blij, welk fo wel tot zijner eeren , als
ven 't
ftrecken fal , met proteftatie dat ingevaÜe hydeinmijner
gebreke wil
blijven (zijnde wederom in goeder difpofitie) ik my
deur alle de wereld hier over beklagen lal, en fal niet
ruften of ophouden , tot dat ik my felven reehte , of tot
dat ick dood ben , my voor de refte met alder ootmoedighey t aen u Excellentie recommanderende. Biddende God dat hy een befchermer wil zijn van my en mijn
eere, in den Hage den eenentwintighften Novembris ,
ijU. lager ftont Excellentie ootmoedigen en onderdanigen , en was uonderte
kent
Ed. Norits.

nuamen aenfp?enen / toaet hem De dfyabe bermoebe
Dat öp jegeng ïjem geaïtereert en becgtamt toag /
Daerom ïjp fefterenbuef acn5tjn<££ceïïcntic fonDDooj
Capitepn 3©iïïiam| / pjefenterenDe ïjem booj alle
aenftïagï)ten en baïtoje rapponcn ï)em genoegzame*
lift te beranttooojDeu / Dan aïfoïjpDacrop geen anfc=
tooojDe of refcriptic ftonDc benomen / $ bcroo?faent
getoèefï kapitein tëciD met bneben ban creDentte aen
3ijn <&jeceïïentie naee ifèacffauD Mufle te fcnDen /
DoenDe aen Den feïben De boojgaenDe pjefentatie oer*
nieutoen / Daer op Ï)P S^en anttooo?D ontfïnft Dan
Dat De<6?abe banïpcefïee nergen^ ban toifï: ©aec
op boegenDe Dat &i <i£Duatt ^orit^ bau ïjem ongenjn toag gefrijiet / en bïeef Den boo?f5. ^021$ bp
Den boo?f3. <&?abeinfo groten aenfien en gcnabeaïjs
te bo^en / freqüenterenDe Dagriij)C5i)nï)of*i'n tafel /en
De ^abe ban Hpcefïec ïjceftboben DienDcboo?feö?c?
ben <ï2DutoaLt Bocfe boo? fijnbertrcKna^ngeïahD
nocï) ÖiDDer gefTagen/ Doel) nam ïjem tneDe na^n»
geïanD / fo Dat Daer gene moepte boo? Die tijD meer
af gebieï/ ïjoctoeï ïjiec npt en üptDenacnhïeben ban
Dien namaeï^ noeft brie te Doen toa^ / grip ter ge*
ïegenDer pïactfc fal berijaeït toerDen / D002 Dien aen
Den boomoeinDen dBjabe ban ^oljenïo foüDc gerap«
posteert 5tjn getoeefï / aï|> Dat De <©?abc ban 3lpce^
fier oojfane of infïigatcuc toa^ getoeefï ban 't boo^
fc^eben Carteï / 't toeïft bp De gene Die men fcpDe
fuUt^ gefeptte Rebben ontftent toerDe.
^ocö De peeren Staten ban ï|olïanD/ ïjni ïatcn^ ©Éf
De beDunïtcn / Dat men bpanDen genoeg tjan bnpten nff
ÖaDDe / fonDer nteutoe ban binnen te maften / en Dat Jj>tr
De innernjfte fcïjaDen Den^taetban Den ïanDe aïtijD^ £
ïjinDalnfter 3ijn aï£ De upttcrïnfte / en bjefenDe Dat m
upt
Defe fouDen
Cjitefïieontfïaen
meerDere/ 3toarïgïjeDcn
en inconbc*
nienten
ïjaDDen Dit gefrijiï
geforljt *"'
2
ter neDer te leggen/ ïjoetoelte bergeef^/ Dan aïfoDe moib

fóoningmne in Den naboïgenDe j'are/ in De bcreentg^ J"^)
De l^jobintien fonD ïjaren ^mbafTaDenr 23uliïjo^fï/ f™,;
om ïjem te infomieren op De mi^berfïanDcn berre^ berg
fen tufleïjen De feeren Staten <6eneratï enban^ok 'wlanD f en Den <6*abe ban Itucefïcr / en De feïbe tec
neDct te leggen / fo i£ ooft Dit berfep op Den feben*
tïjienDen ^pnïi^ / 1587. Dooj intercef?ie ban fijne
CrceWentie ban ^affauen Den boomoemDen^mbaf*
faDcur 23uftïjo?fï in 't bjienDïift berD?agen en ter ne*
bet gelept/ tot genoegen ban De partpen/ en bïijD*
feljap ban beïe bjome Utieföebber^ bah b?eDe en jet
gemene befïe.
%&e <6^abe ban 3lpcefter na Dat ÖP trniqe Dagen JJ
in EeïanD bertoeft IjaDDe / i$ boojt^ na €ngeïanD banï
bertroeften ai met goeDe fpoet alDaer gearnbeert / «^t
en toerDe ban ïjare Mwfteyt met fuïfte fecfïcringc JJJj
en bïijDfcöap ontfangen/ Dat ftet DienDe totaiïe De^ 8ei^
tocrriD£ bertoonDeringe / griijft De $eere Willem
^erïe fnlft^ fetyeef aen De Capitepnen ban De25o?*
gerpe binnen ïtitrerijt / bp feftere miffibe ban Den
ttoeeDen ouDen / of ttoaeïftïen ^ecembji^ nieutoe
fhjï upt EonDen / en boegt Daerbp / Dat fuïft boo?=»
fpel Ijen morijt geben De ïjopc en bafïelift Doen geïo^ .
ben / Dat be bpftomfïe ban fijnDer €rceïïentie fo feec
aengenaem aen Ijarc USajcfïeit / fjenlieDen brie goet^
meDe b?engen fouDe t'stjnDer toeDerftomfïe aïDaer /
tn (fcÖJijft ïjp) ÏR Kan u toeï berfeftecen Dat De gene*
gentïjept ban öare USajefïept fïcï) ban Dage tot Dage
bermeerDert / in Der boegen Dat fp geïjeïift befïoten
ÖaDDe de fafte De^ lanD^ met Der bolre banö aen te
nemen en metmeerDerautojitent aen te toenDen Dup*
fent miDDeien om ïjen te berïoffen ban De tprannige
ÖanDDegConinftgban&pangien/ etc,
FoI>
Het opfehrift was aen zijn Excellentie.
&a De^ boo?f3, (6?aben bertreft bïeben Öe Staten jm
<6eneeari en De Staten ban ^oïïanD nocï) berga- ö«nJ
JSSf ***?? ^Spatte Öaer na becteecftenöe m* Dert/ en aïfo Den ^berfïen JlBarten^enft fïeö te* tien
^^f^tnajBaeflanö^ïutirc/ fo£ Hlaegjjöe Dat niet jegenfïaenbe 3ijne noDtge remon- obetfi
KïïSïïk'
Der
Den <6:aueuan
^enlo in $oe ncaitfttjept eertó
fïrantie bpïjen obergegebcn belangenDc Den upterfïen *g
nooD Daer ïjet geftrie ober guartier in toag/ ïn boe* {^
öe DméritmaetTe^ Deteece^eftjam e&
wS
ben Cametïmg fr. fcepoen / in 5^ logement S gen Dat Daer Dooj gefeïjapen toa^ Dat niet aflren De hmrfti
San Üaöt 25etfe / raaec öet geïjeïe oberquactiec abfoïwte* »«•*
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lift fa ïjet 'getoete- tem be bpanb fouöe toerben ge?
bngt tot grote bcracï)tecinge ban be gemene fafte/
't toeïh bn be Staten ban ^oïïanD bccfïaenb jijn?
ïïaaenïjouöen /ban
op 'tgcrcfoïbecct
ïjebben
De / ban
tocgen be
banpeeren
bat ben
Staten
Den
Staten ban l^oIïanD ben boo:fcïj:cben Obcrflcntoc?
gerept foube too:öcn binnen D;ïc Dagen / in nitnbc*
tinge ban ïjare cnömari£ quote/ be fomme ban bnfen-ttointitf) Dtmfcnb gnïDcn ter goeDcc reUcniuge
ban een inaenö foïDpc boa? bc fiuptecen en ïtncci)ten ïeggenDe in De ^teDen ban 25crft / OBeïre / M*t\y
tenoonü / en anDccc pïactfen/ fiacnDe osiber ïjet ge?
bieb ban ben feïben <0becfien/ en boo#£ Den feïben
te berfoeften fijne affectie en bienfie in be gemene
fafte te continueren en tot conberfatie ban be boo^
feïneben £>teben oibje te ficïïcu / fb met bc boa?*

Rei
Ml

Rno/
»;.

4>ten
6c*
raeen*

JetiiJE*
jep

:tet n
un;
<5?e

Bftl)0?

ï«/

arn act
ïjenie
bet 1»
flaci
dat
mi;
raki
tot >n#
Rein
ben
3La e.

amum*
en cefbïutie
aï£ met Det bib?e£
fcfneben
/ toelfte
te boren /gcconfcntecc
ïjempenningen"
tion£
ben boojfchjebeu ^berften boïgenbe ben ïafi ban öe
Staten un ben ï|ecrcban ^oeïgceft/ ben SliDbocact
ban 't gemene ïaïiD/ meuitèeefteerrancop^ tfranft/
en jpreberift 25opmecr aengcfept 3ijnbc I ïjeeft Den
ïfeeren Staten ban IfoïïanD Dacr ban bebanftt / en
ïjen-ïupben toegefepb aïïegoeöeoffitiente firileu Doen/
booitg ïjebbcnbe be Staten (6eneraeï en bc töaoen
ban &tatenmetïjem gcï)anbeït/ en 5jjn ber^agen/
Dat ïjp tecfiontna Ijet oberquartiec bertrccüen fouDe/
en bat öp 700 $cerbeu / 3300 ©oetanceftten op
feftrc macnbïijft gelD en gcaffigncerDe b?anDfcïjat en
ïjalf ïicent foube onDcrijoubcn / en Dacr af aïtijb De
en 1500 Boetftnecïyccn in 't Heger
700 i^eerben
ïebereu en onberïjouoen / en fouDen De £>ta?
moeten
ten fijn boïft mogen monfieeen fo Difttoiï£ afë ïjet
ïjen beïiefben.
<ön aïfo ïjet fecr b?oeg beflont te briefen/ i^goet
gebonDcn Dat be <tebe iMfem Itoöetoijft ban
Maffau 43otiberneur ban ©?iefïanb / terfïont foube
bertreeften na fijn töoubcrnement/ aïbaerïjutenïef'
ten met groter moepten geftomen i$ l toant ïjp bc$
&onbaggbcn febenben 3£cccmb?# aï boo? gadingen
toaé geftomen en mofï ban ben p£ganft tóebcrom na
Cricïmnfen/ en quam fo op &taberen/ ïjcm fijnfe^
l)onbr;'> Punteren en tien Compagnien fónecïjten
meer
/ ombaflen/
beu bpanb'tïjooft
te bieben/
fo ïjp geaecojbeett
pbjerém teilbt
en aïfobebpanbentjaer
bp ^nttoerpen en 25?eba bccflerftten / fo $ ojD^e
jQefleït Dat goebe toefieljtop be föïupnbere/ IDiHem^
fiaD/ ^eufben/ IDoïcum/ etc. luerbe genomen /
bat Den bnanb aïbaer geen inbzeuft foube Doen.
op
3©oo2t^3tjn ïöarbcfiu^ / «tfeulmg en<Do;ce / J5aben bah ^tate gecommitteert om te treeften upben
i^eere <6?abebanl|oï)enïa/ tot^eïft/ aïfo Iju aïbaer
noelj ftranft ïag / fo gefept i$l om met fijn <6ena*
De te communiccccn be ïijfïe banaïïcbe Capitepnen/
bic in bienfle ban ben ïanbe bjaren / uptgenomen De
€ngelfe en ^cïjotten / om geinfojmeert te toefen
toic De befïe 5jjn / om Die te mogen rcDucecen / na
bc o^Donnantien en tyt getaï Die£ aengaenDe gear*
refleert met fcennifTe ban fijne ^rceftentie en l}tt
tbcïbcljagen ban De peeren Staten/ om boo^taente
egaicreu De ftofïen en betaïingc met De o?binac$ \\v
Iwmfïen/ en be fyanbfcöatten tegen ïjet boïft te boet
en te pcecbe (boant men bcbonb bp ben flact / tic
gemaeftt toa^ / batter fo beeï ftrijg^boïft in bienft
toa^ / berre te boben gaenbe De mactjt en iniDDcïen
ban Den ïanDe / om Die te betaïeu} fouDcn ooft met
fijne <0enaDc aDbifcren aengaenDe Den gacnifoencn ban
23ommeï/ ^eufoen / XBoicuml (6eerttunDcn0crgc/
ïöiïïemfïab en CïupnDect / toat Compagnien Dacr
toaren/ en bie men bojber om be bojftbaernoeïjfote
De fenben/ en alfoben CommifTari^ ban Demonfa^
ringe ^enbjift jpïeffuet ban <*5eertrupDenberge bja^
gefonben om De monfleringe te Doen en om Bet $*£
Dacr niet öabbe ftonnen arriberen / luat boet men
na Ijet abbij^ ban fijn <6enabe fouDe mogen nemen
om be monfïeringe te boen / op toeïft ïcf!e pomet meen?
be fijn <&enabe Dat men Die boo? De löagifïratcn aïbaer foube Doen monfïeren en De pïcfenten aïïeen bc?

taïen. ^ouben ooft fijn oBenabe aenfeggen Öatmen bê
Cometten ban €ïbcrbom en $tranebeït/ met be Com?
pagnic
ban^raffonic
^reeïïen^
re'/ bic ban
tic
berïtïaect
toaren gecaffeect
/ en toegen
bat menfijnDaer
in fou=»
De boïgen De autïjoritept ban fïjne €rccïïentie en Die
DocnfcïjenDenfonDec Die in eenigc pïaetfe of garnifoen
tckggen.een»£5n
aïfoenfïjnfojt(ÖenaDcop't
ljun^te'j^o
utoe
toefenDc
ïjuu£
/ toeïiomenDc
Den |©arft*
geabe ban bergen op Eoom en gèïegen omtcent cm
mijïe ban Der feïbcLfiab / met patente gefonöen fjaoDe
met tfefïig foïbatcn / De toeïne een complot gemaeftt
yaDDemet 80 foïbatcn ban Den Capitepn jpremijn/
DieDaecbante boren op toaren en IjaDDcn Defelbcbup?
ten geffotcn en opentinft berftïaert / Dat fp niet ban
Daer toflDen garnfenber tcnboïïcnbetacïttesijn ban
Öaren öienfle/ todft een fafte toa^ ban feer guaDcr
conlequcntie en Daugierc / aengeften Den bnanb baec
fo na bp De pïaetfe tea£ ban fo groter importantie toa^/
en met Den boo:fcö?eben «6?abe te beraeb (lagen toat re^
mcDie men Daér toe foube mogen fteïïen om §et bc*
butfyt pericuï te mogen booiftomen / baer toaren nocï)
in De fclbe pïaetfe omtrent fc$ tonnen bu^ftcupt / toacc
onber De bnf toaren grof ftrupt/ no biertcïen ter^
toe / yo bierteïeu mout / ^000 ponDen fïoftbifcï)/ 2 ton^
nenolic/ + tonnen afijn/ en 3 tonnen fout/ De<ï3?abe
ban s^oïjenïo bonD goeb bat men Den <J5;abe ban
&oïm£ Dertoaerté fenDenfouDemct fïjne b^ieben : en
een maenb betaïinge boo? De foïDaten / tjopenDe Dat
men tjaec aïfo foube tot reDen ftonnen brengen/ Docïj
Öet toa^ te bergeef^ / Doou: Dien De bpanb Daer omtrent
begon te ftomen / en fijne onbeeïjanbeïaer^ feïben co^
refponbentie met beu boo?f*5. jtacïjaHt/ bat een guaeb
boebetoa^/ bic cunbenft'tï)up£ ben bpanb becftocljt/
fo top
't naboïgenbe
boeft ooft
beröaïen
fuïï'en. öet accoo?t
.^p ingaben
jjjn <6enaDe
te ftennen
met Den Oberften ^cïjcnft aengegaen / b?anfenDe
fijn <6enaDe aDbij£ of Ijp niet goeD bonD be£gènjft£
te boen met cenig anber gequaïifieecrt ^eere / tot
Defenfic ban aïïe De pïaetfeu en fokten op De frontie*
ren ban 23Lubanb beginnenDeban 23ommeïmüïtip£/
en op toat boet men Dat beft Doen foube/ en na bat
men fijn <H3enabeabbij£ op aïïeé ïjabbe geïjoojt/ en
baer ban rapport gebaen / i$ op betfcljepben faften
eenige o?b?e gefteït.
m
Cn aïfo men bebonb bat ört getaï ban be ©en? «.f
beïen ban Quoteren en ^necgten tot ïafïe ban ben §cne!w
3tanbe aï£ boe tegentooojbig in bienfïe toefenbe / fa taricn
groot toa£/ bat aïïecnïift bc betaïinge ban een maenü fatUf
foïbpe ban Den feïben op Den boet ban De ïefïe betaïinge &?am
fouDe beD?agen omtrent bier ïjonDerb en bijftïg Dup? ftciien&e
fenb guïöen^/ ftoften
beïjaïben be tractamenten en anbere^ö«°?
ertrao^Diuari^
ban Der oojïogcn / fo toerbe SnfiJ/
«^D?e gefïeït / Dat fo ban De o^Dinari^ contributicn / aï£ hen na»
bp anticipatie en anbecfin£ bp Den ^jobintien / om J" h
aïïe bifottye te boo^liomen / fouDe too?Den opgeb?ogt *an^
een maenb foïbpe om b,et boïft ban oojïoge fo te paer?
De a$ te boet een genecaïe betaïinge te Doen / en
boojt£ De Cometten en Bcnbeïen ban aïïe natiën
tot fuÏKen getaïe te ecbuceren / bat baer na be feïbe
ban Doe boo^taen upt be confeuten ban becontnbutien
alïeacï)t-en-ttointig bagen een boïïe maenb foïbpe fon*
ben mogen ontfangen / en De €apitepnen bic gecaf^
feert toerben met ïjare Stuptenanten eiï ©enb^ig^/
Die ï^n bo?Der DaDeïijft in bienft toiïben ïaten ge^
bntpïien / toerben onDer anbere baenbeï^ gefleït en
ecn*macnbelijft
toegeïepten /beteHuptenan*
toeten De
Capitepnen bantracrement
beertig guïben^
ten en ©enb?ig^ bier-en-ttointïcï) guïben^ / en bp)
baeerenbc benDeïen of nieutoe ïicljtinge ban ^>oïba^
ten / toerb ïjen toefeggingc gebaen batfe aïïen anbe=«
ren fonben gepjefereert toerDen: i^ ooft geo?bonnecrt
Dat De frontier-fleDen en fïeeftten met öupteren en
ftuecöten fouDcn tooien bcfet / en bat be pïatte
ïanbcnmetDerDaeD ban ïjet lirijg^boïft foubcn too^
ben ontïebigt / en fonben De peeren öaDen ban Staten
benceeftigen Dat binnen een maenb be toecefltniug en
ïiguibatic ban De refpectibe ^jobintien ban öaec-ïunDec
quote ban ïjet geheel jaec / fo toeï in De ojbinari/ aï^
UPP 2
ertra^.
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toacc öoo: fn in grote fcbaDe toaren genomen.
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gebaec
Ünderftont
getckenc
groten
in
p
JBcht
<$!abe ban
cn ge;
firn Ócrfoou / om binnen öcn ilijUc gibang
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too,?öc
te
ïjoubcn/ of öe ©panöen obergeïebertfo beïe o?ö?en/ gefu
epnödift
<*3*abe
Dat öe bootfchjcbcn
En noch lager, TerOrdunnantie van fijn £xcelfïeït fjebbcnbe aï£ mogeïijft toa£ om Die te caftecen / en lenue, ondertekenc
GlLPYN.
niettemin te rjoubcn in öebotie / toa£ met groot pc^
ricuï ontkomen en bertroeften / en aifo fjicc op beïe
<De boo:fdnebe»t teft-oiöeningc Die bp öen boo?.
jacquetten bieïen / fufrincrenöc De Staten Dat fp tot
fchjcbcn
^atwnaien «^unobe toa^ geacrefïeertenge.
en
hcïjtmge ban 't feïbe oojïog^-boïft 30000 guïöen/
bo:öctg;uaerCommifFariffen gefonben ïjaDDen na De floten / toa£ ïunöcnöe aïj boïgt :
befremDemonftcr-pïaetfe / mare Dat fp öace niet toa^
een/ en öat ober fuïft£ öe Staten Daer bp feer groot (\M goede ordrein de gemeente Chrifti te onder- *l
acftteröeeï ïjaDöen gcïeöen/ Daer bauOiDecccrjte ooj. ^^ houden , zijn daer in nodigde dienften , t'famen- ^ "I
falie niet ïjaDDen nonnen bernemen / toat infxwmatic kornften, oplïcht der Leere, Sacramenten en Cere- fielt !
fp Daer op ïjaDDen Doen nemen : toaec öoo? fp maer een monienenChriftelijckeftrafFe, waervan hier na or- öen (
Defcnfibe oo?ïogc met meer Dan Dobbcïöe ftofïenïjaDDc denteli;kfalgehandelt worden.
™M
moeten boeren / Daer fu anöcr£ geljoopt ïjaöDen Den
^. De dienften xijn vierderley , der Dienaren des ^p„
^jince ban parma uut Den beïbc te berDjijben : en beïe Woords,der Dodloren, Ouderlingen en Diaconen.
öc/t
trocb£ ui.it te rectjten7 tot Der HanDcn booiDeeï / ïjet
niemant,al hoewel hy een Dodor, Ouder- jjljjjr
toeïft nu aïïc£ te niete gegaen toa$: maer De «6?abe ling,l- Hetfal
of 'Jiacon is,geooiloftzijndendienftde« woords ban
ban ^icutoenacr en ïntmcecfterchbctoefcn plompte- en der Sacramenten te betreden^fonder wettelik daer öjcci
ïijftenboïiiomcutlijftbpbnebcn fo banDen<6?abcbau
re zijn > en wanneer yemantdaer tegen 'rat''
toe beroepen
ïncefïer aen Den 43?abe cèieutoenaee / aï£ bp het rap doet,
en meermael vermaent zijnde, niet afftaet, fo fal öe^
pojt ban <£bt\m en anöei£ aenhemgcfonöcu / rjaer de Claffe oordelen , of men hem voor een Scheurma- Dm 1
onfcljulö/ en öat fjiigereet toaren getoeeft enfuïftëtij. ker verklaren , of op eenige andere wijfe ftraffen fal. WÊÊ
öeïtjït genoeg ooït öoo? öcn #berfïen jfeïfïepn ftaö
De wettelike beroepinge der generdiete voren in ^,f*
Den beraDberteert / fo Dat reDeïijn bebonDen fe jen- den4 dien
ft niet ge weeft zijn, fo wel in de Steden als ten
ïieDen eenig contentement te geben/ en fcïnjnt ecnig platten lande , beftaet : Ten eerften in de verkiefinge,
miöberfïant getoeefl te stjn / nopenDe De monfïec- welke gefchieden fal door den Kerkenraed en Diacopïaetfe / aifo De <©?abe ban JN&euc^ en fiitmeefiec öe
nen , mitsgaders het oordeel der Claflen , of van twee
plaetfe meenöen ban ïjet ttïoofïcr Eoerjum tn Den 3tan^ of drie naeftgefetene Dienaren , en inde plaetfen daer
r foi 70 ) t€ ban ^tmfbJijft / en Hpcefïcc in (0ber-f ftêï / öocïj geen Kerkenraed is, door de Claffen , met bidden en ,:
7y; toat bet ju / men ïjceft öe feïbe moeten eenig contente. vaften. Ten anderen in 't examineren of onderfoekinment geben/ cnaïfoigmen epnöeïp met öe feïbe ge. gebeyde der leere en deslevens, dewelkebyde felve
accoiöeert öat men ïjacr fouDe geben 70000 guïDen / De ftaen fal , van den welken fy verkoren worden : wel
todue fp fouDcn ontfangen tot 23?emenopfeïtecege. verftaende, Nieuwelingen , Mis-Priefters, Monicken, ,
Jtclöc Dagen / mit^ Dat fp ï)et boïa fouDen aen öe öanö en die anderfins eenige Sedten verlaten hebben, niet
ÖouDcn booj feïteren trjD / en een inaenD te boren ge. fullen toegelaten worden , voordat fy fekeren tijd betoaertcnout 3ijnDe/ fonDen moeten gereetjijn/ tttitè
proeft zijn. Ten derden, in de approbatie en goedkenöat men ijacr Dan een maenö te boren tot Sfoemen fon. ningederOvericheytvander
plaetfe refpedivelik, de
'
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*»»ti0m%mi 1586. in'^?abenöa5
e/ öoojïafï en indeopentlikebeveftinge voor de gemeente, dewelke
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kemet behoorlijke vermanirige, gebed enoplegginger der handen van den Dienaer , die de beveftinge
doet, of eenige anderen (daer meer Oienaers zijn)
toegaen fal na het formulier daer van zijnde , wel verftaende dac de oplegginge der handen fal mogen gedaen worden , in de Claflicale vergaderinge aen den
nieuw gepromoveerden Dienaer, die gefonden word
in de Kerken onder 't kruys.
5. Nopendede Dienaersdienu airedein den dienft
des Woords zijnde tot een ander gemeen te beroepen
worden, lal desgelijks fodanige beroepinge gefchieden, fo welin deSteden alsten platte lande, byden
Kerkenraed en Diaconen , en het oordeel of advijs van
de Claffe, of immers van twee of drie naeftgefeten
Dienaers, fo't fel vegefchi eden kan, en indeplaetfe
daer genen Kerkenraed is by de Claffe : Alwaerde
voorfz. beroepenen vertonen lullen goede Kerkelijke
atteftatie van leere en leven, en allo den Magiftraet van
der plaetfe relpe&ivelijk aengegeven, en den Gemeente eenen tijd van veertien dagen voorgeftelt zijnde als
boven , fullen mer voorgaende ftipulatie , en gebeden beveiligt worden
6. Sal ook genen Dienaer dienfte mogen aennemen
in eenige befondere Heerlijkheden , Gafthuyfen of
anderfins, ten zy dat hy voor henen geadmitteert en
toegelaten zy , volgende de voorgaende articulen :
en fal ook niet min als andere , de Kerkordeninge
onderworpen zijn.
7. Niemant lal tot den dienft dés Woords beroepen
worden , fonder hem in een feker plaetfe te fteilen, ten
ware dat hy gefonden Worde, om hier of daer te prediken byde gemeenten onder 'c kruys , of anderfins
om Kerken te vergaderen.
8. Den Dienaer eens wettelijken beroepen zijnde,
mach de Gemeente , daer hy fonder conditie aengenomen is, niet verlaten, om elders een beroepinge
aen te nemen , fonder de bewillinge des Kerkenraeds
met de Diaconen, en diegene die te voren in dienfte
van Ouderlingfchap , en Diaconlchap geweeft zijn,
mitsgaders die van de Magiftraet, en mee voorweten
van der Clafle, gelijk ook geen andere Kerke hem fal
mogen ontfangen, eer hy wettelijke getuygenifle fijns
affcheyts van den Kerke en Claffe daer hy gedient
heeft, vertoont hebbe.
9. Op d'ander zijde fal de Kerkenraed, als reprefenterendede Gemeente, ook gehouden zijn hare Dienaers te beforgen van behoorlijk onderhoud, en fonder
kennifle en oordeel des Claflis niet te verlaten , de welke ook by gebreke van onderhoud, fal oordelen of de
voorfchreven Dienaers te verfetten zijn of niet.
10. Dewijle een Dienaer des Woords eens wettelijk, als boven, beroepen zijnde, lijn leven lan.k aen den
Kerken-dienft verbonden is. So fal hem niet geoorloft
Zijn 1 hem tot eenen anderen ftaet des levenste begeven, tenzyom grote en wichtige oorfake, daer van
de Claffe kennifle nemen fal.
11. Sohetgefchiede, dat eenige Dienaers door ouderdom fiekte
,
of anderfins onbequaem werden tot
de oeffeninge hares dien ds, fo fullen fy nochtans des
niet te min , de eere en den naem eens Dienaer behouden, en van de Kerke daerfy gedient hebben, eerlijken in haren nootdruft (gelijk ook de Weduwen en
Weefen in'tgemeyn) verforgt worden.
ia. So eenige Dienaers om de voorfchreven of
eenige andere oorfaken haren dienft voor eenen tijd
onderlaten moften (het welke niet fonder advijs des
Kerkenraeds gefchieden fal) fullen fy nochtans altijds de beroepinge der Gemeenten onderworpen
blijven.
13. Het fal niemant geoorloft zijn den dienft fijnder Kerke onderlatende of in genen fekeren dienft
zijnde , hier en daer te prediken buyten confent
. en authoriteyt des Synode ef Claflis , gelijk ook
niemant in een ander Kerke predicatie fal mogen
doen , of Sacramenten bedienen , fonder bewillinge
des Kerkenraeds.
14. Der Dienaren ampt is , in de gebeden en bedieningedes Woords aen te houden » de Sacramenten

uyt te reyken , op hare medebroeders, Ouderlingen en Diaconen , mitsgaders de ganfche gemeente
goede acht te nemen , en ten leften met den Ouderlingen deKerkelijke difcipüne te oeffenen , en
te
beforgen
dat alles eerlijken en met ordre gefchiede.

?H

15*. Onder den Dienaren des Woords fal gelijkheyt gehouden worden , aengaende de laftcn hares
dienfts, mitsgaders ook in andere dingen fo vele moi
gelijk is, volgende het oordeel des Kerkenraeds, en
(dies van noden zijnde) des Claflis, het welk ook iri
den Ouderlingen , en Diaconen te onderhouden is.
16. Het ampt der Doctoren of Profefforen in dë
Theologie, is, de heylige Schrift uyt te leggen, en
de fuyvere leere tegen de ketteryen , en dolinge voor
teftaen.
17. De Gemeenten fullen arbeyden datter Student
ten in de Theologie zijn, die ex bmis pttblicis onder-»
houden worden.
18. In de Kerken daer meer bequame Predican-*
ten zijn , fal men het gebruy k der propofitien aen itellen,om door fulke oeffeninge eenige tot den dienft des
Woords te bereyden , welverftaende dut geen proponenten de Gemeente openbaerhjk van dei) Predikltoel fullen leeren , dan die wettelijk geexamineerc, en bequaem bekent zijn in de Univerfiteyt>
of Claffe: en fullen haer nochtans niet vervorderen
de Sacramenten te bedienen ter tijd toe fy volko=
mtnrlijk beroepen en beveftigt zijn,
19. De Kerkenraden fullen alom toefien datter
goede School meefters zijn , die alleen den Kinderen
leren lefen, fc rijven , fpraken, en vryekonften,
maer ook de felve in de Godfaligheyt en in de Catechifmoonderwijfen.
zo. Do Ouderlingen fullen door het oordeel des
Kerkenraeds, en der Diaconen verkoren worden, fó
dat 't na de gelegentheyd van een yeder Kerke vry
1 fal zijn, fo veel Ouderlingen alffer van noden zijn,
den Gemeente voor te fteüen, om van de felve (ten
ware darter eenig letfei voor viele) geapprobeert en
goed gekenr zijnde, met openbare gebeden en ftipulatien beveftigt te v/orden , of een dubbel getalj
om het half deel by der Gemeente verkoren , op
de felve Wijle in den dienft te beveitigen, volgende
het formulier daer van zijnde.
21. Der Ouderlingen ampt is, behalven het gene
dat boven arriculo veertien geleyd is , hen roerden
Dienaren des Woords gemeyn te zijn > oplicht te
hebben dat de Dienaren, mitsgaders hare andere medehulpers en Diaconen, haer ampt getrouwelijk bedienen ,en de befoekinge te doen , na dat de gelegentheyd des tij ds , en derplaetfen tot ftichtinge der
Gemeente , fo voor als na het Avondmael , kan
lijden , om befonder de Lidmaten der Gemeenten
te vertrooften , en te onderwij fen , ook anderen tot
de Ghriftelijkereligie te vermanen.
11. De felve wijfe, die van den Ouderlingen ge- ^FoLSo)
feyt is , fal men ook onderhouden in de verkielinge,
approbatie en beveftinge der Diaconen.
23. Der Diaconen eygen ampt is, deaelraoeffen,
en andere arme goederen neerftelijken teverfamelen,
en de felve getrouwelijk en vlijtelijk na den eyfch
der behoeftigen beydederingefetenen j en Vreemdelingen, met gemeen advijfe uyt re deylen, de benauden te befoeken en te vertrooften , en wel toe
te den dat de aelmoeflen niet misbruykt werden,
waer van fy rekeninge fullen doen in den Kerkenraed,
en ook (foyemantdaerby wil zijn) voor de gemeente,
tot fuiken tijd als het den Kerkenraed goed vinden fal.
24. De Diaconen fullen ter plaetfe daer Huyflïttenmeefters of andere Aelmoeffeniers zijn, op de felve
begeren goede correfpondentie met hen te willen houdén,ten einde de aelmoeffen te beter uytgedeelt mogen
worden onder den genen diefe meeft gebrek hebben.
25. De Ouderlingen en Diaconen fullen twee jaer
dienen , en alle jare fal her halve deel verandert en andere inde plaetfe geftelt worden , ten ware dat het profijt en gelegentheyt eeniger kerken anders vereyfehten.
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36. Vier-
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de Boek,
Het eenentwintig
houden: of de Kerkelijke

difciplinegeoeffent word,
of d' Armen , en Scholen befocht worden : Ten leften
of'er yet is , daer in fy het oordeel en hulpe der Claffe
tot rechte inftellinge haerder Kerken behoeven : de
Dienaer dien het in 't voorgaende Claffe opgeleyt was,
lal een korte predicatic uyt Godes Woord doen , van
dewelke d'andere oordelen fullen, en fo daer yet in
gebreekt , aenwijfen fullen in de lefte vergaderinge
voor den particulieren Synode verkoren worden , die
op den felven Synodum gaen fullen .
39. In 't eynde van de Clafficale, en andere meerder t'famen-komften fal men cenfure houden over
genen die yet in de vergaderinge gedaen, of de vermaningen der minder t'famen-komften verfmaec
hebben.
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30. De handelingen aller t'famen-komften fullen
van de aenroepinge des name Gods aengevangen, en
met een dankfegginge gefloten worden.
afgefondert werde t'famen-komften
31. Die tothare
eredens-brieven , en inftruótien,
den ,fullen
ondertekent zijnde van den genen diefefenden, mede
brengen, en defe fullen allene keurftemmen hebben.
3x. In allen t'famen-komften fal by den Prefes een
Scriba gevoegt worden , om naerftelijk op te fchrijven , 't gene waerdig is aengetekent te zijn : het
ampt van dèn Prefes is voor te ftellen en te verklaren het gene te handelen is, en wel toe te fien,
dat een yeder zijn ordre houde in 't fpreken , den
Knibbelachtigen , en dietehaeftigzijnin't fpreken
te bevelen datfe fwygen , en over de felve geen gehoor gevende, de behoorlijke cenfurete laten gaen,
fijn . ampt uytgaen wanneer de t'famenvoorts
komfte fal
fcheydet
33. Het felfde feggen heeft hét Claffis over den
Kerkenraed, het welke de particuliere Synode heeft
over de Claffis , en de generale Synode ever den particuliere.
34.. In alle Kerken fal eenen Kerkenraed zijn, beftaendeuyt Dienaren dés wóords en Ouderlingen, dn:
ten minften alle weken eens t'famen komen fullen,
alwaerden Dienaer of Dienaers (fo daer meer zijn) by
gebeurte prefideren en d'actie regeren lal En fal de
Magiftraet van de plaetfe refpedtivelijk indien 't haer
gelieft , eenen of twee by den Kerkenraed mogen
hebben om te aenhoren , en mede van de voorvallende
faken te delibereren.

3 5". Welverftaende dat inde plaetfen daer den Kerkenraed van nieusop te rechten is, het felve niet geTchiededan metadvijsvan deClaffe, en daer 't getal
van de Ouderlingen feerkleyn is, fullen de Diaconen
mede tot den Kerkenraed genomen worden*
36. In de plaetfe daer noch genen Kerkenraed is,
fal middellertijdbyde Claffe gedaen worden dat anders den Kerkenraed , na uytwijfen defer Kerkenördeningé opgeleyt is te doen.
37. lnfgelijks fullen de Diaconen t'famen komen
alle weken om met aenroepinge des name Gods van
hare ampt te handelen, daer toe de Dienaers goede
opficht fullen nemen , en des nood zijnde haer daer
by laten vinden.
38. De Clafficale vergaderingen fullen beftacn uyt
naburige Kerken , die elk eenen Dienaer met eenen
Ouderling, ter plaetfe en tijde by hen in 'tfcheyden
van elke vergaderinge goed gevonden (fo nochtans dat
men t boven de drie maenden niet uyt ftelle) daer henen met behoorlijke credentie afvaerdigen fullen, in
welke t iamen-komfte de Dienaers by gebeurte (of
anderfins die van den felven vergaderingen verkoren
word) prefideren fullen, fo nochtans dat de felve tweFm ïn ren niet fal moSen verkoren worden , voorts
UI
de 1 refes onder anderen een yegelijken.afvragen, of
iy m hare Kerken hare Kerkenrae4s vergaderingen

40. Sal ook de Claffis (daer fulks nood zijn fal)
de vryheyd hebben eenige haerder Dienaren van de
eene Clafficale vergaderinge tot de andere te authoriferen , om opficht te nemen op de leere en het
leven der Predicanten, endenftaet der Kerken onder den felven Claffe forterende, en daer vanop de
naefte vergaderinge rapport te doen.
41. De Kerke in de welke de Claffis, item de
particuliere of generale Synodus t'famen-komt , fal
forge dragen datfe de aften der voorgaender vergaderinge opde naeftkomende beftelle.
41. d'Inftrudlie der dingen die in meerdere vergaderingen te verhandelen zijn , fullen niet eer gefchreven worden , voor dat de befluytinge der voor*
gaender Synoden gelefen zijn, op dat het gene eens
afgehandelt is, niet wederom voorgeftelt werde, ten
ware dat men 't achtede verandert te moeten zijn.
43. Alle jaren , (ten ware den nood en kortere
tijd vereyfehte) fullen vier of vijf of meer nagebuerde Claffen t'famen-komen , tot welken particulieren Synode uyt yeder Claffe twee Dienaers en Ouderlingen afgeveerdigt fullen worden , in 't fcheyden fo wel des particulieren , als de generalen Synode,
ial een Kerke verordent worden, die laft hebben fal
om met advijs des Claffis den tijd en plaetfe des naeften Synode te ftellen.
44. De Nationale Synode fal ordinaerlijk alle drie
aren eens gehouden worden, ten ware dattereenigen dringenden nood wareom den tijd korter te nemen. Tot defen fullen twee Dienaers, en twee Ouderlingen uyt eiken particulieren Synode by der Duytfcher en Walfcher tale afgeveerdigt worden , voorts
lal de Kerke die laft heeft om den tijd en plaetfe
des generalen Synode te benoemen (fode felve binnen drie jaren te beroepen ware) haer particulier
Synode vergaderen , en 't felve ook der naeftgelegender Kerke , die van andere tale is , laten weten ,
die vier perfonen daer henen fenden fal, om met gemeen advijfe van den tijd, en plaetfe te befluyten,
de felve Kerke die verkoren is om de generale Synode t'famen te roepen , wanneerte met den Claffe
van den tijd en plaetfe b.eraedflagen fal , fal het felve de
hogeOverigheyt in tijd te kennen geven, opdat mee
haren weten , en f o het haer gelieft eenige te fenden
tot den Claffis in de tegen woordigheyt , en by advijfe van hare Gedeputeerde van der fake befloten
werde.
45. Alfo in de Nederlanden tweederley fpraken
gefproken worden , is goed gevonden dat de Kerken der Duytfcher en Walfcher tale, op haer felven
haren Kerkenraed, Clafficale vergaderingen , en particuliere Synode hebben fullen.
46. Is niettemin goed gevonden , dat in de Steden daer de voorfchreven Walfche Kerken zijn , allen
maenden etlijke Dienaren , en Ouderlingen van beyde
zijden vergaderen fullen , om goede eendracht en correfpondentie met malkanderen te houden. En fo veel
mogelijk is na gelegen theyt des noods , met rade malkanderen byte ftaen.
47. De Dienaers des Woords, item de Profefforen
in de Theologie, (het welke ook den anderen Profefforën wel betaemt , fullen de belijdeniffedes geloofs der
Nederlandfer Kerken ondertekenen : en de Dienaers
\
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die fulks fullen refuferen , fullen de facto van haren
dienft by den Kerkenraed , of den Claffe opgefchort
worden, ter tijd toe fy hacrdaerin gehelijk verklaert
fullen hebben, en indien fy obftinatelijk in weygeringe blijven, fullen van haren dienft gehelijk afgeftelt
worden.
48. Infgelijks fullen ook de Schoolrheefters gehouden zijn d'articulen als boven , of in plaetfe van
dien den Chriftelijken Catechifmum , te ondertekenen.
4.9. Niemant van de gereformeerde religie fal hem
onderftaeneenigboekoffchrift van hem, of van een
ander gemaekt, ofovergefet, handelende van de relifrie, te laten drucken of anderlins uyt te geven, fonder het fel ve voor henen overfien en goed gekcntzy,
vanden voornoemden Dienaers des Woords fijns particulieren Synode , of Profefforen der Theologie onier
belijdeniffc
50. Het verbond Gods fal aen den kinderen der
llent Chriftenen mèt den Doop , fo haeft als men bedieningedes felven hebben kan , bezegelt worden , en dat in
snen#
nen de openbare vergaderingen , wanneer Gods Woord
irre
gepredikt word , doch ter plaetfe daer niet fo veel Precatien gedaen worden , fal men een fekeren dag ter
weke verordenen , om den Doop cxtraordinarelijk te
bedienen, fo nochtans dat hetlelve fonder predicatie
nietgefchiede. .
51. De Dienaers fullen haer befte doen en daer
toe arbeyden , dat de Vader fijn kind ten Dope presenteert, eninde Gemeenten daer men neffens den
Vader ook GevadersofGetuygenby den Dope neemt,
(welk gebruyk in hem felven vry zijnde, niet lichtelijk te veranderen is) betaemt het dat men neme
die de fuy vere leere toegedaen , en vroom van wandel zijn.
51 De Dienaers fullen in 't Dopen het formulier
van de inftellinge en gebruyk des Doops , dat cot dien
eynde gefchreven is, gebruyken.
5$. De namen der Gedoopter , mitsgaders der
Ouderen en Getuygen : item den tijd des Doops
»
fullen opgetekent worden.
54.. Men fal niemant tot het A vond mael des Heeren toelaten , dan die na de gewoonheyt der Kerke, tot de welke hy hem voegt, belijdeniffe der gedeformeerde religie gedaen heeft, mitsgaders heobe
degetuygeniffe eenes vromen wandels, fonderwelke
ook die gene die uyt andere Kerken komen niet toegelaten fullen werden.
55. Een ycder Kerke fal fulke maniere van bedieninge des Avondmaels houden, als fy oordeelt tot
de meefte ftichtingete dienen, welverftaende nochtans dat de uytwendige Ceremoniën in Godes Woord
voorlchreven niet verandert , en alle fuperftitie vermindert werde , en dat navoleyndingeder Predicatie , en der gemener beden op den Predikftoel,
het formulier des Avondmaels , mitsgaders het gebed daer toe dienende voor de Tafel fal gelefen
worden.
:»:i;
156. Het Avondmael des Heeren fal ten twee maenden eens, fo veel mogelijk is, gehouden worden , en
der Kerfal ftichtelijk zijn, daer 't de gelegentheyt erdag,
en
Pincxt
dag,
enPaes
datopd
ken lijden kan,
daer
plaetfe
ter
Kersdag het felve gefchiede , doch
noch geen kerkelijke ordre is , fal men eerft Ouderlingen en Diaconen ftellen by provifie.
57. Alfo de Avond-gebeden iniveleplaetfen vruchtfal in 't gebruyk der felbaer gevonden worden ,hetfo gene
fy achtet tot hare
ver elke Kerke volgen
meefte ftichtinge te dienen, doch wanneer men haer
te nemen, fal 't felve niet fonder
n foude
begere
Claffen , mitsgaders der O verigheyt,
der wech
het oordeel
der gereformeerde religie toegedaen , gefchieden.
5g. Daer de Lij k-predikingen niet en zijn , fal
menfe niet inftellen, en daerfe airede zijn aengenomen > fal neerftigheyt gedaen worden , om de felve
door de gevoeghjkfte middelen ar te doen.
59. In tijde van oorloge, peftilentien, dieren tijd,
fware vervolginge der Kerken, en andere algemene
fwarigheden > fullen de Dienaers der Kerken , de
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Overigheyt bidden , dat door haer authoriteyt en
bevel openbare vafte én biddagen aengeftelc mogen
worden.
00. De Gemeenten fullen onderhouden ", beneffens den Sondag , den Chriftdag , Paeffchen en Pincx°
teren , maer ter plaetfe daer meer Feeftdagen door
bevel der Overheyd gehouden worden tot gedachteniffe Chrifti (alsdeBefnijdeniffe Chrifti en Hemelvaert dag) fullen de Dienaers arbeyden , datfe met
Prediken de ledigheyd des volks in heylige en riut«
tige oefFeninge veranderen.
61. De Dienaers ftillen alom Sondags ordinaerlijk in de namiddagfe Predicarien de fomma der
Chriftelijker Leere in den Catechifmo (die tegenwoordelijk in de Nederlandfe Kerken aengënomen
is) vervatet, kortelijk uydeggen, alfo dat de felve
jaerlijks mach ge-eyndigr. worden, volgende de af»
deylinge des Cacechifmi felfs daer op gemaekt.
62. De Pfalmén Davids fullen in der Kerke gefongen worden, latende de gefangen , die men niet
vind in der Schrifture.
63. Alfo bevonden word dat tot noch toe verfcheyden gebruyken in houwelijkfe faken alom onderhouden zijn, en nochtans wel oörbaer is gelijkforraigheyd daer in gepleegt te worden , fo lullen
de Kerken blijven by hec gebruyk , het welke if
conforme Gods Woord, en voorgaende kerkelijke
Ordonnantie tot noch toe onderhouden hebben ,
tot dat by der hoger Overigheyd (die men daer toe
met den eerften fal verfoeken) een generale Ordonnantie die met ad vijs der Kerken-dienaren daer op
gemaekt fal zijn, töc de welke defekerk-ordeninge
haer in ftuk refereert.
64,. Gelijkerwijs de ChriftelijkeftrafTe Geeftelijk
ïsj en niemant van der burgerlijke gerechte enftraöe ö* een»
der Overheyd en bevrijd, alfo worden ook benef- j^Ll"
fens de burgerlijke ftraffe de kerkelijke cenfüren ijj&e-tiere
noodfakeiijk vereyfeht , om den Sondaer mee de martin?
Kerke en fijnen naeften teverfoenen, en e'rgernifïe 8C*
uyt der Gemeente wech te nerncn.
65. Wahneer dan yemant tegens de fuyverheyd
der Leere of vrorriigheyt dés wandels fondigt : fo
verre als het heymèlijk is , en gene openbare erger»
niffe gegeven heeft , fo fal den regel onderhouden
worden den welken Chriftus duydelijk voorfchri|ft
Matth. 18.
66. De heymelijkefonden, waervan denSondaer
by een in 't befonder , of voor twee of drie getuygen
vermaent zijnde berou heeft , lullen voor den Kerkenraed niet gebrogt worden.
6j. So yemant van een heymelijke fonde van twee
)f drie perfonen in der liefde vermaent zijnde, geen
gehoor geeft , of anderfins een openbare fonde bedreven heeft, fulks fal den Kerkenraed aengegeven
worden.
68 Van alfulke Tonden die van haerder naturen
wegen openbaer , of door vcrachtinge der kerkelijke vermaninge in 't openbaer gekomen zijn, fal de
verfoeninge (wanneer men fekere tekenen derboetveerdigheyt üet) openbaerlijk gefchieden , door het
oordeel des Kerkenraeds , en ten platten lande, of
in mindere Steden daer maer een Dienaer is , mee
advijfe van twee genabuerde Kerken, in lulkerfor- 1
meen maniere als tot ftichtinge van een yeder Kerke beqüaemft geóordeelt fal worden.
69 So wie hertneckelijk de vermaninge des Kerkenraeds verwerpt : item die een openbare of anderfins een grove fonde gedaen heeft , fal van den
Avondmael des Heeren afgehouden worden : en indien hy afgehouden zijnde, na verfcheyden vermaningen geen tekenen van bóetveerdigheyt bewijft,
fo fal men ten leften tot de üyterfte remedie, namentlijk de afnijdinge komen , volgende de forme
na den woorde Godes daer toe geftelt , doch fal
niemant afgefheden wordeh dan met advij* der
Claffe.

70. Al eermen tot der afnijdirtge kooit > fal men
de hertneckigheyt des Sondaers der gemeente opentlijk te kennen geven , de fonde verklarende, mitsgaders
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ijdinge fo naren en Schoolmeefteren , mits dat geen KerkendieKerken uytüuyten lal , op dat. fijne afin
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hy hereneckig blijft , met ftilfwijgend
de verma- haer leere en leven behoorlijken ge-examineert, en
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het --fal --fo ^-»
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fcholen, die voortaen geftelt lullen worden, fullen
te
ge des Avondmaels of anderfins na gelegentheyt
wefen van de gereformeerde religie, of tenminften
eynde hy de felve toegedaen: dat voorts de Heeren Staten, de
voren de gemeente aengefeyd worden , ten
ten naeftkomende Avondmale (fo verre niemant yet Edelen , Magiftraten van de fteden en andere door
weet ter contrarie voort te brengen) openbaerhjk met de voorfz. ordonnantie niet fullen welen geprejudiprofeffiefijnderbekeringe weder opgenomen worden, ceert van haer recht en autkoriteyt, henluyden in
volgende het formulier daer van zijnde.
hare heerlijkheden in alle polirijke faken en 't gene
7t.Wanneerde Dienaers, Ouderlingen, ,ofdieDiadaer aen vaft is,competeerde: en dat de Kerken-dienade
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bedre
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are
openb
een
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ren Ouderlingenen Diaconen, defelvefullen wefen
ftraffe
Kerke fchandelijken of ookby derOverigheyt
fubjecT:
, als andere poorteren en inwoonderen van de
Diacoweerdig is , fullen fo wel de Ouderlingen als de nraed
s fteden en dorpen : dat mede de felve ordonnantie niet
nen terftont door voorgaende oordeel des Kerke
fal worden verandert, dan by voorgaende wettelijk Igecret;
ren
vanha
nte
der
gemee
elegen
der felver en der naeftg
confent van de Staten.
filaun
dienft afgefet , rnaer de Dienaers opgefchortet worDie van Dordrecht hebben verklaert dat fy-luyden banöi
den, maer of geheel van den dienft af te fettenzijn,
aengaende de kerkelijke ordeninge hen contenteren ïtn
fal in 't oordeel der ClalTeftaen.
metde verklaringe van zijnder Excellentie, niette
zijn,
weerdig
die
fonden
73. Voorts onder de grove
min
mogen lijden dat deHeeren, Edelen en Steden
met opfehortinge of afftellinge van den dienft gevalfche
,
voornaemftc
ftraft te worden, zijn defe de
daeroplulke refolutie nemen als 't hun goet dunkt,
leere of ketterye , openoare fcheurmakinge , opent- en conformeren hun voorts nopende de vordere
lij ke blafphemi en , fimonie , troulofe verlatinge fijns poincten met het advijs van de Edelen.
dienftes, of indringinge in eens anders dienft , meymann
nedicheyt , eedbreek, hoererye, dieverye, geweld,
<£n alfa feïtere lange trjb nuefïie toa£ getocefï tuf* fierrg
gewoonlijke dronkenfehap , vechterye , vuyl ge- feïjen ||emiannu£ït*r&a*£/ fDjebicant getoecfï 3ijnöe ©o?»
win ; kortelijk alle de fonden en grove feyten , die tot <Dojöjccï)t en oue binnen bet <©oube / betocrenbe
den Autheur voor de wereld eerloos maken, en in feta poinctcn be£ 4Moofé / baec ban fo tot ©o?* <GauD
eenander gemeen lidmaet der Kerken der affnijdinge öjccljt aï£ na binnen bec (èonbeberfeïjeube conferen?
wacrdig foudegerekent worden.
tien toaren geïjouben / tik noeïj niet finaïijfc ïjabben
74.. De Dienaers des Woords , Ouderlingen en uounen afgeljanbcït toetten / en bat ben boo?fc()jeben
toni)in
Diaconen fullen onder hen de Chriftelijke cenfure Sfennannu£ feïictboefc genaemt ftojte ©erfcïaringe/ Den
oeffencn, en malkanderen van de bedieninge hares
cant i
Den
etc. in tyifd ïjabbe imtgegeben/ baet in be nerften f'enben Sn
ampts vriendelijk vermanen.
te toefen beïc impertinentien / bunffetfjeben en btoa©er»
75 Den genen die uyc de gemeente vertrecken fal ,
fo i^bcrjoo?fcï>jcbenïfa'nianmi^aïbaccont'
fal eenatteftatie of geruygeniffe hares wandels gege- ïmgen/
boöen te compareren / be toelkc aïbaec gccompareeit naelii
ven worden, by advijfe des Kerkenraeds onder den 3ijnbe met eenige gecornniitteeiben tint be Jfêagi|ïiaet
zegel van de Kerke, of daer geen zegel is , van twee bet ftebe ban ber 43ottbe / i$ aibaec met ïjem geganbeït
ondertekent.
ban betfcljepben poinctcn ber religie in quefïie tuftctjen ï&pno
76. Voorts fal den armen om genoechfame oorfake ÜrnlupDcn 3iwbe / en onöer anbete ban bec Cïjjiffencn
vertreckende van de Diaconen byftant gcdaen wor- boïfeomcntljept/ baet ban b/j bebeHenteniffe gebaen
den, na difcretie, mits aentekenende op den rugo-e
van hare atteltatie de plaetie daer iy henen willen , en ïjeeft.
de hulpe die men haer gedaen fal hebben.
A Lfa U L. van my begeert hebben , mijn Heeren
77. Geen kerke fal over een andere kerke , geen -^■•de Prefidenten en voorts gy Dienaren mijne meDienaer over andere Dienaren , geen Ouderling noch
debroederen, dat ik mijn gevoelen foude fchrijven
Diacon o/er andere Ouderlingen of Diaconen eenige van der Chriftenen volkomentheyt, of yemant fo
heerfchappye voeren.
verre komen kan dat hy niet meer fal behoeven te feg- 1»)
78 In middelmatige dingen fal mendebuytelandgen, jaookfo vele het zijn perfoon aengaet , vergeeft fiettf'f
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hebben dan wy.
vrage dat ik noyt geleert , gefchreven of gefproken
79 Defe articulcn, de wettelijke orden inge der ker- hebbe, jaook niet gevoele dat eenich Chriften menke aengaende , zijn alfo geftelt en aengenomen met ge- fche daer toe mach komen, dat hy dat niet foude
menen accoorde, datfe (fo het profijt der kerken an- moeten bidden : want de alder-Chriftelijkfte dat niffei nwn"
ders eyfehte ) verandert , vermeerdert of vermin- gebed niet alleen bidden om de vergiffeniffe haerder
W bcntfi
dert mogen en behoren te.worden, 'ten fal nochtans
voorleden
fonden
,
maer
alfo
fy
noch
dagelijksaengeen by fondere Gemeente, Claffe , of Synode toeftaen vechtingen der fonden van den Vader der fonden den
tiona
Duyvel
hebben
te
verwachten,
ja
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of
opgedie
om
doen
yt
naerft^
fullfn
te onderhou
anlXT'Aden"**
, tot dat anders van de Generale
recht zijnde door de leere Pauli, alfo vermaent werbanfi
den, die hem laet dunken dat hyftaet, die mach wel
tekent, aldus.
JaeobusKmedofttius, Ecekjia Middelt%
nenl5
toefien dat hy niet en valle: en *
ook byden ChriftergAMvtr' Pr«f«Sy»oJie/eéïu*. ArnluuVcorne.
nen gebeurt, dat hy kan vallen en vak, gelijk den
ge,
Wijferaan Proverb. 24. gefchreven heeft» want een
rechtvaerdig raenfch vak fevenmael 's daechs, en
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gelijk Jacobus f. feyd, want wy ftruykelen alle in velen,
gelijk hy ook kan opftaen en opftaet door de genade
Godes, blijft ook fo lang ftaende, opgewekt zijnde,
als 'eden Heere belieft door fijn genadige hand hem
te houden , ftaende ondertekent
Ado/fvan Meet kerken , A. v. Mij te, I. Clemenfz. Dirk
Janfz Lonk , Joris Franfz. G. Cornelifz. de Lange ,
Herman Herkerts > Hendrik Willefnjz. Adriaen de Saravia ,Jeremiat Bajltngius > Johannes Damius , Petrus
Ever ar di-, Frans Viavk.

55rn ?c?xnttanticïjfrcn :5uïu ïjeeft OP fijne bekente*
niffe gcoaên/ aengacnbebejufïificatie.
et» OEkenne

ik onderfchreven voor God en fijn hey-

i.',n' üge Gemeente te geloven , geen ander middel
\1\X0 noch Middelaer tot der faligheyt te zijn , dan de
ge» gehoorfaemheyt des lijdens en ftervens ons Heeren
Jefu Chrifti , waer door hy gebenedijt voor God
fijnen Hemelfchen Vader dat gehele menfchelijke gedachte (buy ten haer verdienfte) verfocht heeft : maer
defe Verfoenerof verfoeninge werd niemant deelachtich dan door den heyligen Geeft, in 't gelove, het
welk een gave des heyligen Geeftes is, door welken
Geeft dat geeftelijk leven Chrifti tot der wedergeboorten, en tot een nieu leven raedegededt en ontfangen werd , Galat. z. en hier in waerachtich ook
mede verfekert werd van de vergiffenifïe der voorleden fonden , ook van alle macht overydelet worden ,fo verre hy hem door den Geeft in 't gelove
niet laer weder oprechten, en alis't dat ik ook mede
met cie H. Schrift betuyge dat niemant mach falich
werden tenzyhy van boven uyt wateren H. Geeft
wederom herboren werde, en dat niemand fonder de
heyligmakinge God fal-ficn, en die menfche die
op den Geeft faeyt , ook van den felvigen dat leven mayen : So is nochtans mijn gevoelen niet dat
Hi) eenig raenichelijk werk deel mach hebben in de
gerechtigheyt die voor God geld , of dat ook de
vruchten der wedergeboorten, de oorfpronk der faligheyt of gerechtigheyt zijn , of de gerechtigheyt
felve is, maer allene de gehoorfaemheyt des lijdens
en ftervens ons Heeren Jefu Chrifti , ons van God
uyt liefden gefchonken , die ons door den gelove
toegerekent word , Rom. 4. En was ondertekent
aldus :
Cafparus Hoïfiecbius' , Bemherus Vefellius , Guilhtlmus
üicolai , Jêhannes Loeyeras , Bernhardus la Faille. A.
v. Mijle, Hermannus HerbertSj Dienacr des Woord* binnen der Goude , Adrianus de Saravia , Jeremias Bafiingius , Tetrns Everardi , Guilhelmus Comontïus , AJo/fvan
Mectkerke.

5!n ben fëage ben negm m ttointicöfïen ^fluïp/
1586.
DEn dienft des Ouden Teftaments is letter , ten
refpeóte dat hy buyten den menfehen in ftenen
tafelen befchreven is. Den dienft des Nieuwen Teftament!» is Geeft , want <3od den felvigen door fijn
Vinger in zijnder geloviger herten befchrijft , defe
fo vele hy bedient en ontfangen werd is Geeft: maer
fo vele den ongelovigen aengaet, die daer mede vermaent worden, is hem defen letter tot der tijd dat fy
den Geeft door dePredicatie desgeloofs ontfangen,
Galat. 3/hoewel den dienft desEuangelie niet eygentlik letter genoemt werd in de heylige Schrift , want
des Euangelie Dienaers dienft genoemt werd nadat
gene dat hy bedient.
Nobis Prefentibus Ad$lf de Mectkerke , A.v.Mijle,
J. Clement fz.^G. Corneli(z.,de LangetHermannus Her bert s,
Adriaen de Saravia t jeremiat Baftingius, Hendrik Wtllemfz.i Joris Franjz.*

Sin ben ^age ben negen-cn-tbimticïjfïcn 3uïn/

«5*9.

TK onderfchreven bekenne dat ik fchrijvende dat
-*de Geeft Chrifti hem verkleynt heeft , &c. daer

mede niet te verftaen eenige veranderinge gefchied
te zijn in de Godlijke nature Chrifti felve , maer
allo hy geopenbaert Philip, 2. in den vleefcbe hem
vernedert, en een menfche ons in allen gelijk (uytgenomen de ionde) de wereld getoont heeft, om het
werk onier verloflinge te aenvangen en te volbrengen, begere derhalven dat na defe bekenteniffeverfben werde de ganfche paffagie in mijnen boek
Folio 14.3. gelijk ik my ook daer breder verklaert
hebbe, Folio 144.. na dat hy hemgevoegtengelchikt
heeft na de gelegentheyt desaengenomen vleefches,
gelijk ook de felve vanGodgetuygtdathy hemfchikn
na de fwakheytder menichen.

^ 5

Nobis prefentibus, ondertekent Adalf de Meetkerke , A. v. Mijle> J. Ciemenjz G. Cornelis de Lange , Frank
Vrankfz..-) Hermanvus '.er bert s , Adrianus de Saravia , Jeremias Baftwgius , Joris Franjz.

3Jn beu ^agebeu batig (Ten ^jïuïi/ 1586.

L._,_
ren gaen , die gaen
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K onderfchreven bekenne dat die gene die verlo©ajt
verloren door dien fy de ge- bfJR5?e»
nade Godes en Chrifti met alle fijne weldaden hen '
aengeboden , door hier eygen fchuld en door haer
eygen bofen wille niet ontfangen.
En daer en tegen dat de uy tverkorene werden falig , overmits dat God de bofe wille , die hen
met den onfaligen gemeen was , door fijn genade
verandert en den felvigen fijne uytverkorene alleenlijk die goede wille werket , daer mede fy in God
willen, door welken goeden wille fyde genade Godes , te weten Chriftum met alle fijne weldaden
door den gelove aennemen : en hoewel ik alfo gevoele, fo begere ik nochtans dat niemant defe mijne
confeffie daer henen duyde of daer uyt befluyt, als
of God een Autheur der fonden felve ware, en volgens der menfehen verdoemeniffe , gelijk Oieas feyd
Capittel 13: vers 8. Olfraël ! gy brengt dy in ongeluk,
want dijn heyl ftaet alleen by roy , Oleas 1 3: 9.
Nobis prefentibus Adoif van Meetkerke , A. v. MijIe , J. Clemenfx.-, Hendrik JVtllemJz., G. Cornehfz. de
Lange , Hermannus Herberts , Adrianus de Saravia ,
Jeremias Bajiingius.

©oo?ber£ ïjceft be boojfclfceben ^ermannu^ ï|ec<
uert£ belooft en bechïaeis bat ï)p boo? goeb ïjirib
ben Cljjifïeïijlien Catect)ifmtttn bec ^ebetïanbfe
fóertten : H^cï berfïaenbe bat aengaenbe be 114.
antujooïbni aïbacc gcfcljjetien fïact / dat ook de
Alderheylichfte alleen een kleyn beginfel hebben
der gehoorfaemheyt des Wets
in dit leven : tt

berfïaen ij? in 't refpect fcan be aïletüoïmaelftfïe^en?
ïigfjent / be toelue fu feïteilijft fiiïïen ïjebuen in ïjtt
eeutoige ïetien/ namentïijli m'tï^fjlt beu gïonen»
3toarigï)ent beltcntenifTe
maeftte in 'tbe^
onoecteïte*
nen€nöanaïfobeön$ebcrïanbfè
geïoof^
in 37 atticuïen becbat / ten refpecte ban ben b^ief
aen ben fóomnït ban ^jjangien baec booi gcbjuitt/
alfo t)n niet nonbe toeflaen bat be fóoninft Ijrt 00? beeï ban tit boïingen foube gegebcn tooien / fo
tuerbe ben tyief bacc af gcfcljeutt eec ï)p be articu*
ïen begeetbe te onbcitefcenm.
^eeft mebe belooft bat ftn nabec berïtïacmge in
gefrï)jifte foube boen obet eenige buufierrjfïien en
irnpertinentien in fijn boen bebonben / fonbec bit
uut te geben buuten boojtoeten eenigec pjebicanten
en ^jofcfjoten tot Hcpben baec toe ban ben ^>pno^
be gebeuuteeit.
^€tft ban geïijïtcn beïofte gebaen 00 aïïe aeefte^
ïpe becgaberingen / baeu toe betfoeïjt 5ijnbe / te
compaceren en berfrfjijnen / en goebe eenigï)ept met
fijne mebe ^ienaec^ (ben tooojbe <6ob^ confo?m)
te onbetöouben.
25chenbe ooït bat ïin fijn boeft tegen be fterheïij^
fee ojbonnautien IjaDbc untgegebën buutcn boojgacn*
be evaminaticnbanbenCïaffe/ en bat öP ooft onbe^
bartjteïijït en tegen be 23^oebetïpe ïiefbc gebaen
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der Goude, alwaer hy
van
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op eenige
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van de rechtveerdigmakinge , volpoinftcn,als
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na in de Synode gerapporteert zijnde , is hy voor
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broederen des Synodi verfchenen
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ten
eerf
Ten
nge:
lari
daen de navolgende verk
lijke behy perfifteert by de voorfchreve zijne fchrifte
kenceniffe over de voorfchreven poin&en , by welke
t
bekenteniffe hy houd voor beter en breder verklaer
de duyfternifle en fwaricheden by den broederen in
zijn voorfchreven boek bevonden : ten anderen , dat
in
hyde algemeyne belijdeniffedesgeloofs, vervatet
37 atticulen ook voor ichriftmatig aenneemt , en in de
nacfte Claiïïs roet d'andere broederen willich is te ondertekenen, mits dat in't 16 artijkel, roerende van de
Predeftinane , verftaenwort, dat God geen oorfake
is van de fonde, hem refererende in defen aen zijne
voorfchreven fpeciale bekentenis daeropgedaen , na
het verftand hem als noch van God gegeven: houd
mede voor goed den Chriftelijken Catechifmum der
Nederlandfe Kerken , welverftaende dat aengaende
deuytlegginge desn+antwoorts, aldaer gefchreven
ftaet , dat ook de aldorhey/igfte al/een eenkleyn beginfel hebbender gehoor faemheyd des Wets in dit leven, te verftaen

Is in refpect van de aldervols?aekfte heyligheyd > de-,
welke fy fekerlik fullen hebben in't eeuwige leven ,
namelijk in't Rijk der glorie , en alfo daer eenige
dingen in zijn voorfchreven boek impcrtinentelijck
en duyfter zijn geftelt , en breder verklaringe behoeven, istevreden (volgende zijn belofte) een declaratie telaten uytgaen , 'c welk niet fonder voorweten
en oordeel van de Academie tot Leyden , en van
fFol.83) D. Saravia, D.JeremiaBaftingio, en WerneroHelmichiogefchiedenfal) om breder verklaringe daer in
te doen. Alfo mede zijn confeientie hem getuygt ,
dat hy zijne medebroeders de Dienaers des woords
in zijn voorfchreven boek t'onrecht heeft befchuldigt, bekent daer in Zijn fchuld, enishemfulksvan
harten leet. Belovende voorts hem met alle andere
Dienaers in Godes woord te conformeren , in alle
kerkelijke verfamelingen , daer toe verfocht zijnde,
te compareren , en goede eendrachtigheyd met henluyden te onderhouden.
Eyndelijk perfifterende by
den inhoud van fekere ade over vier jaren tot Dordrecht gepaffeert, fulksdeielve onder hem ft ruftende, enby mijn Heere den Prefident van der Mijlen
ondertekent.
Gedaen den eenendartigften July ftilo
novo, 1586. ter Synodale vergaderinge in 's Gravenhage, en was ondertekent
Hermannus Herberts , Adolfvan AUct kerke , A. -van
M'ijlen , Jacobus Kimedontius eleclus , Synodi Pre/es,
J. Clements, Wtrnerus Helmichius eleclus Synodi Scriba,
D. Ja»fx..\Lonk, Hendrik Willemfz., Jeremias Bafiingtus , Frank Franken , Adrianus Saravia , G. Corneiifz
de Lange, Joris Franfz.

aïïÊLfiPS^ mfmtn tufleïjen öe föecïten erj
^fe^wó&W
genoegfaem bcröjagen te 5ijn
™£b"it,,b/ maeeupt öefe acte onder; anöere beemd

OfliOC datter eenige dingen in zijn uytgegev
en boek
waren die impemncntelijker en duyfter geftelt wa-

ren, en breder verklaringe behoefden \ daer vanhy
beloofde een brede verklaringe te laten uytgaen,
doch niet fonder voorweten en oordeel van de Academie van Leyden en van D Saravia, D.Jeremia Baftingioen Warnero Helraichio, $ öaeenaöeguefïie

toröcrom bernieutot en ïjeftiger geto02öen aï£ te bo*
ren / en beeft noeïj ettelijke jaren ïang geöuert / maer
om aïïeg beter te berfïaen ïjebüe boo? mp genomen
\}tt boomaemfte ban öe feïbe aïfjier boo?tg te laten
boïgen/ en feïbe onoartijöcïijHöcnSleferte Hennen te
geben / öetotjïe gene ïïccïtelijïte gefcïjiïlen tegen ceni*
ge in 't particulier onöer öe <6erefo?meeröe ïterïtcn
aïïjier te ïanöe/ fo lange ïjebben geöuert/ feöert ïjet
begin Öer aengenome reformatie / aï£ öefe / tot öe gefjes
ïc en grote gef cïjiïïen/ öie öaer na pjincipaïilt in ^oïïanö
gcfcljieöc / en öaer ïjetn fo tuel ^ofeflbren aï£ ber*
fcïjepöen ïterïteïijïic dienaren / ten bcpöen jijöen en
beïe ^oUtijïten ja gehele JKSagiftcatcn ter eenöer en
anöcre 3ijöcnmeöebermengöen gebaïleu sijn / öie nu
uoclj berfdj in öer mcnfcljcn memorie en noeïj niet
geïjeeïuptgebïiift 31311 / en beïegcoote pericuïcufe bcr*
anöeringeu fo tod in Öe ïtecucttjfte aï^oïitifee rege^
ringe nfcöe geb^agt Rebben/ gcfcljiet 51J11. ïiomenöe
öan toeöer tot öefe materie / na öat ï^ermanno tocgc^
fonöentoa^/ feher groot gefcl^ift tegen fijn boo?fcl)^
ben untgegeben bodt/ tot reputatie ban 't feïbe boeft/
't toeïlt gefénö toeröe ban fieunero ^onteïtïoh 5^ie^
naer öe«5 3Boo:ö^ tot *®üft gefteït te toefen/ u\)t öe
obferbatien ban ^perfonenban öen particulieren j&i*
noöoban Euuö-jfoïlanö gcöcputeert / al^ ooit uut
öe fijne/ aen 't toellie ooïiöeanöere ftaer öebben ge^
öjagen / fo merhte ï)u toeï öat bu fo ïicïjt tot öe geïieïe
berfoeninge
niet fouöe'homen
nonnen
/ aï^ ï)p
fic§ feïbe
ingebeeïöïjaööc/
noc^tan^ ïjeeft
ï)n fijne
bjcöer
bec^
ïiïaringc geöaen / en aen öe <£eöeputecröc ban öen Ba*
tionalcn Synode tlnno 1 586- tot ïenöen bergaöert/
neffen^ feftereanöere €»eöeputeei:öebn öen particuïie^
ren £>nnoöum ban ^cïjieöam/ ^nuo 158S. binnen
3tepöehin<^itob?i/ 1589. bergaöert/ om tebifïite*
ren'/ obergeïebert / geïp bjeöer uut öit naboïgenöt
> " Octob^/ itfy*
5Dentooien.
febentienöen
berfïaen faï
•jpirti

^fjn gecompareert tot Hepöen / in öe foerfeettïtamcr / 3iuca£ Creïcatiu^ / en <£aroïu£ <6aïïu*f/
^ofcflbren (Söeologie m öe Sïcaöcmic tot Ècpöcn/
Sftem V&. ^eiemia^ 23aflingiu^ / dienaer öe£ nobi
I©oo?ö^ tot ^o?ö!ecÏ3t / en l©eeneru£ ^eïmicïjiu^/ ktanl
dienaer öe^ MDoojöjj tot Hitredjt/ fpcciaujfc <6eöe?
putceröe ban öe ^ünoöe geïjouöen / Wnno 1 686. öaer
beneffeng Hlrnoïöü^ Comeïii / dienaer tot ^eïft/ Wi
nael!
en jüibertu£ ^rariu^i/ dienaer in öen ^age/ aï^ 158$
otter
geöeputeert bp öen particulieren Eupö-^oïïanöfen 9tnni
mam pitte
^pnoöe ban ^>djieöam / Hlnno 1588. in öe pïaetfe fabe
bsüi
SCöuani ^arabia / meöe oBeöeputeeröc öeg ^pnoöe J9ar
Bationaeï/ maer nu uut öenllanöe bertrocRen 5ijn*
öe: ^ïïeaï? <©eautöorifeeröeomtebifiteren öeb?eöcr
berMaringe ban ï^erbertp/ dienaer ter <0ouöe / op fijn iten
boeit / genaemt fóojte toerhïaringe op öe tooo^öen ben
Pauïi / ttc. fouöe laten uptgaen. €n i$ tn öefe ber* colli
gaöeringe berhoren om öefe actie te regeren / ^Irnoï;
öu^ (tTomeïü/ en omöenoöigeöingen op te teltenen/ <©cto
JDernerü^^eïmicïjiu^.
i7cn O
nattoi
Dage:
€n naöicnoöerlefcn toag/ eerfï öe^pnoöaïéacte
ban ?Hnno 1686. fjtem 't gene öaer nageboïgt #
in öe particuliere ^pnoöen ban ^upö -^oïïanö ober
termanni l$erbcrt£ faïte / fo tot ^cöieöam / ^nno 1589.
1588. aï^ter^ouöein^>eptemb^ boojïeöen/ 1589.
gen
i^ öe boojfcljjeben l£ermannu£ ingeroepen / en gecom^
pareert 3ijnöe/ berfeïfeïjapt met 2 4&ecommitteer&e
mi
ban öe jDagifïraet ter <6ouöe/ met namen/ tëtttit
Cojnelifs. öeHange/ en 23ninn J©outerf5- ©eröoe^/ 130.
i^ ïjem öe boojfdjjeben 5>pnoöaïe acte ban Hlnno i^U.
ftil
boojgeïefen / en Ijet affeïjept öe^ partiatïieren ^>pnoöi
boojfc&ebcn uft$ jaer^ 1 5 89. ooit berïjarit / en öaer bp
bermaenö/ fijn öedaratie oba te ïeberen / om bp bc <&v
öeputceröe aïöaer brrfameït / oberflen en gcoo|öedt
te
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ie toojben / tóaec op be boo^. gecommitteetbc ban
bec (0oube te kennen gaben / boe bat fp ban öe IBagi?
fïcaetöecboo?f5. fïebe gebcputeert toaren om bp beier?
tutt en ecaminatie ber becaïaringe tcgentooojbigb te
3ijn ; en dat fp ban gelijRen cecotnmanbatie ïjabben aen
De iBagifïtaet ban atcnöen / bat öe feïbe geïicben bjiïbe
ooft eenige gecommittcecbeupt 't miböenbanbaet ïie?
ben baec bp te boegen. <&aït fépbe^ecmanu^/ batbp
jijn b?eebec becRïaringe gerect baboe / ban berfocljt
bat be feïbe in 5fjn tcgentoooibigbept/ mitfgabcr£ ter
pjefentie bergecommitteecbeban be cefpectibe JÉagi
ftcaten ban Eepben en tec <0oube / foube geïefen too?
ben/ op bat bp tegentooojbig beter 5tjnmeninge fou?
be mogen npöeggen : pjeféntcrrnbe tipt te fïacn / tijaii
neec be <*5ebeputecrbe be£ £>unoöi eenige f toarigbept
binben fouben/ en bun baec obec fouöen toiïlen bera?
ben.
Üptgefïaen en tocber ingeroepen jtjnbe / i? ïjcm ge?
geben tot anttooait/ aïfo ben ïafï befec becgaberinge
toa£/ ban fïjn bjéber berRïaringc te oo?beïen/ of öe
impertinentien en buufïerbeöen / in fijn boeit / ge?
naemt %o?te ©erïtïaringe / etc. na ïjet oojöecl bc£
j&ationaïen ^pnobe begrepen / en bem bacr na ten
beele aengetoefen en fcfy$iftcUk tec banben gefïcït/
baec mebe genoeebfaem bcrRlaert jijn / en baecom
be feïbe/ aï£ bec toaerbepb conffym/ in built foube
mogen uptgaen : bat bien boïgenbe be becgaberin>
ge bcfe berRïaringe eeefï ïefen / obertoegen en con?
fereren mofï / en bat met rijpe bcraebfïaginge en
bujtige opmeeïiinge onöcc bcu-ïicben / aï£ be gene
bïe bet onbetfoeït en oojbeeï beboïen toa£ : <^efe
ïefïnge nu en bit onöerfóeït gcepnbigt 5ijiibe / bat
men ïjem aï£ ban pt geboeïen ban be becgaberm?
geaenbienen / en mbien 't ban noben mare / op
eenige poincten bjcöec boren foube: en ban foube eecfï
baüen be guefïfe ban be perfonen / bk met ï)cm tegen
tooo?big fouben mogen 5ijn/ in betoeïRe bebecgabe?
cïngé baa* in alle rebeïiabept foube ïaten öinben / en
geen $toacigbcpt maften ; maecna batbepjoceöurcn
bp ben-ïieben öerfoebt / be banöeïingc confunöcren/
be becgabertnge tjace genoegfame en b$e beïibera?
tte berfïoren / en öobbeïbe tmepte mabcn foube
Öem ooft feggenbe / bat men acïjtebe fijn pjefentie
De£ te min ban nobe te 5tjn / bemnï men pjefupponccr
be / bat befe tateebe beraïaringe ban een anbec bcchïa^
cingc / ftïaer genoeg foube toefen.
Jjfiec tuffcfjen (aïfo men oecflont / bat be <0ecom
mitteerbeban mijn peeren ban Hepben baec bunten
iaoaren ) 3ijn be feïue fn^croeoen / te toeten / #ctcr *éo\
§&eterf5. en ^ctni^ iiacïiiu^ / 3f>ienaec be^ toooibé
(0becDeboo2!cb:eben fake nu aï eenige communicati
ten bepoen 3bben gcbaïïen 5bnbe / beeft ïlecmannu?
met fijn geaffocieerbe uptfïeï genomen / f aïfo meDe De
om'namiDDag epnbeïp anttooo?D
mtijDberïopentoajS)
te brengen.
$a!tëibbag.
^ toebecom gecompareect ^atmannug$erbert£
met fijn geafTocieecbe aï^ mebe tfoep ban ^^oeftbo*
ben / en 4&uaïtceu£ De 0op / ©ienaec be^ tooo^b^ / met
bettoeeanbece<6ccommittcerbebanHepben / bier boben genomineect: en ï^erm. perfifïerenbe bpfïjnbec?
foea/ \^ttft be bergaberinge baec op toebecom gebeïï?
beceect / in toeïbe beïibecatie Caroïu^ <tëaïïu£ / #L?ofef*
for€beoïogie/ bembpnacfï bestoarenbe abbg^tegei
ben/ aengebient beeft/ boe bat bP^.Öcctori^lcabe'
miebefefljnc commiffieberaïaert fyatibzl bemmebete
bennen gebenöe / bat fijn Coïïega en mebegecommtfc
teerbe3luca^(€ccïcatiu^/ obecmit^ b'onecbarentbept
onfec fp?aïte / b^n ban befen ïafï geeccufecct fyaiïiicl
maer op be boo?f5. Öectoj ban meninge toaé 5>enatum
^Icabemicum bp een te roepen/ om beé feïben geboeïen
biec obec te becnemen/ en te befïen of in Cteïcatp pïaet?
fe een of ttoee anbecc ban ben gebeputeect moebten toec*
ben. 3©aec in be (6ebepnteerbenbe£&pnobibaerbe=
jtoaectbinbcnbc / ïjen ïictenbunben Dat fp in befe ban?
beïinge niet moebten boo ubaren / eer fp ban be affiflen?
tie bec boo^;. $ jofeffoceri berfeaert toaren / aïfo fonber

be feïbe
bergaberin
onbmeïjtbafjaet
er fouöe jijn. ge onVoïmaebt/ enmit^bien
fScctoyien nu befe beïibccat e buerbe / i^5|erman^
nop met alïeöcboojfd^cocn satcommittcecbe binnen
gchomen / feggenöe een erpe \m t gebonöen te bebben/
öaec mebe be faut geUonöen foube $ijn / toeïh toa^ : üc*
toijl be ^>pnobaïe acte tot bet co?beeïbccboofcb«bcn
beraiaringebe'Slcabemietot H^pben mebe ozöinéerbe/
baec toe nocb fpeciaïiït be perfoon Hbjiani ^aratiie/
öoenmaeï? #?ofeflTaj in be it. ïjeoïogtc / uptbmcfccn/
en boïgen^ fJim bet geïjeïe CojpuJ lïeaDeinic bcgeeep / Dat becbaïoen be ber- aöeiinge boo? goet in?
fientoiïöe/ batöe &enatu£3ïcaöemicu£ccnigcpecfo?
nen uptöe bare (lioinatcn öec fóerhen 3tjnbe)öepu^
teerbeommebeoUeröeïefinge enoojbeeï fijner becMa?
cinge te fitten / toefcnöe te u^eöcn öe fc\\)c op fuïhe con?
öitien obec te ïebecen / om gcbifïccect / en ïjcni bacr na
^tt oojöeeï Hatt ban obergefrfneben te tooiöen.
<&p toeUie üooifMïinge bëin ^ berbfaert/ bat ï^ct
tooojö ^ücaöemie bp Den JbunoDe i? berfiaen en ge^
meent getoeefi/ boój fo beef bft facuïratem €beoïo^
gicam of De ^ofcflïuenm De Cbeologieaengiufi/ ert
bo^Dec niet/ gehjïi bet meecDan ceben $ Dat cïït een
oau De falicn fijnec ^^ofefTïe oo^Deeï gebe/ nabemaeï
boen tec tijb beneffen^ ^arabiam nocb eene p?o^
feflpj r^bforogietoa^/ batboozt be becgaöecinge niet
Dojfle nocb moebte afmijaen ban De &pnoDaïe acte/
De toeïUe fp begeecDcn na te ftomen/ gelijk meDe lp
term.mcuigmaeïöaDbc ïaten beöupöen niet een jota
ban be felbe actetetotilentoijhen. <£n i$ bun toeöec
te bennen gegeben't gene ban
ren aengeDienttoa^ : ter toeïuer€aroïa43alïobiecbo*
oojfafte fp bef e ant*
tooo|ö conöitionelub moftcn becfiaen / aïfo be bier
i5ebeputeerbe 3&icnaer£ niet ban menïnge toaren in
öefaae te tceben/ inöien be booif cöieben f>2afcfToren
boo? contrarie beflupt ber SUcaöemie Öem fbitöen mo?
gen ontrochen toojben.
€n aïfo na bo:öer communicatie ober 't feïbe $ erm.
met Den fijnen uptginfc om bentoijDer^te bcfpieïien/
t}tcft bp Daer na gèDaeu Defe berMaringe : &at bP (VolW
toeï bcgeeebe Dat eenige meer ban toegen IfUtcaüt*
mie gecommitteert moebten toerben / of bat men
eenige dienaren Der üerïte ban Hepben mebe baec
:oc gebjupUte. jlïSaer ïatenöe 't felbê öe bergabcrin*
ge in baec typbepb / te b?eben toat^ fïjn bjeöer berïüa*
cinge ober te teberen/ ominöeboojfcbjcben bcrgaöe?
cmge in fijn abfentic obecflen te tooiben / mit$ bat
nen bacr niemaut anber^ ban bupten ineer ober name/
n iiat be tegentooojöige 43eDeputccrbc niet ban bier
fcïjqiöcn / fonber De faae gebeel af geöaen te beböcn/
en bat men bem Daer na bctoo:öeeïobecfcb?cbcA met
ceDencn baec bp / iubiai men acïjtebe fijne boo^febje?
ben bccïtïaringe / gifuppnmeert beboren te tob?ben.
J)tipuïecrDc mebe Dat bem fijn epgencopuc toeDecom
geïebectfouDetoo?öen/ mit^ Daer ban eerfÈeenanDec
coppe genomen beböenDe. Üice op i$ ïjan geant?
tooo^D/ Dat De bergaberinge inoetcnbecn begerenbe
baec na bmteneuc ban bc ^unobaïe acte te rcguïatn/
niet epfttitc ban 't gene in aïïe manieren biïïib toa^/
te toeten/ bjpe ïectuce ban fïjn boojfebjeben becbïa^
cingc/ toiïïigsbnbecbentoeï/ be ïectuce gebaenen be
fafce toat obeeïept ïjcbbenbe/ met ïjem monöeïnu te
fpjeben / en baec 't noob toaec fijne nabcc bccbïa^
ringe te boren/ jaberfoeaenbe bat bp tot bien epnbe
eenige bagen aïbicr bp berbanb foube toiïïenbïijben/
immer^ ten minfïen op bc eerfïe bcrfcb?ijbingc aen t\tm
te boen toebecom Reereu / aïfo fp toeï berfïonben/
bat men niemantg febjiften bofl bertoerpen fonbec
baer ban ceben te gebcit: beïobenbeboo^t^ niemanb
ban bupten fyitt meer toe te nemen/ en boo^tfebep*
ben befen baten ïafï af te boen/ a$ oofc §em fijn
epgen coppen toebcrom te ïebecen : |Bet aïlc^ ïict
bem ^ecmannti^ gcuoegen/ uptgenomen bet bectoe^
ben aüjiec / feggenbe / be OBecommitteecöe ban Dcc
<©ouDe / Dat aïfo bP i» De eecfïe ïectuce en onDec?
men/
foehinge niet moebten tegcntooojDig toefen / bcgeec?
ben te bcrtrecRen / en bolgeng ben ïafï bic fpfepöen
te ïjebben / ^armannum toebecom met ben te ne*

Het eenentwintio-fte Boek.
mijnHeerendeMagiflraet
vanLeyden,^ tenverfoeke
mm I en ooft niet toifïen / (fa fo febbcn) afijn ban be van
de MagiftraetvanderGoude,te\veten,PeterOom
fottbc om baee na tocDer- Peterfz. en Foey van Broekhoven , lidmaten der felve
t Hengen
fcactat<2confen
ïBigi
<&t nicttegcnfïaenbe mm !)im Magiftraer,) en Gualterus de Roy met Petro Hackio,
te toni.
ljrttoa
o>n
ïunïm rcmonfïrcccDc / toaecain fu nu te&ecrnanm Dienaren aldaer.- Nadien de voorfdireven gedeputeertiiïjusïi fuiangljent maelitcn / nabemaeï fuhebcn te
de hem Hermanno de Synodale adte voorgelefen , en
bo-en op 5>jn pieYmticcnmonbcïinbeth^ojfofccc ge* uyt kracht van de felve hem zijne voorfz. verklaringe >
Dïongcïi fja&öen/ #1 fo nocljtairê bu ïjaec boo^gaenbc ten eynde als voorfz. is , afgevordert hadden , is hy beacte ban bit uefïunt reytgeweeft de felve over te geven, mits datfe in zijne
feggen geWetien. en alfoo fp mebe :Decrt
. Wfa Dp De
tetfbehten/ ré ïjun be feftje geaeco
en der voorfchrevcn Gedeputeerde ^tegenwoordiggecommitteerDe bec Jföagiftraet banllenben oberge* heyt vart punt tot punt overgelefen en onderfochc
icbecc Uieri: feftere acte beé feïben j^agiffeaetj* aen* loude worden , prefenterendc uyt te ftacn wanneer
örfc Oare eomn«iflïc / möonöenoe m effect : 'm de vergaderinge haer over cenige punten fouide wiltïanibc
2&uwremeefïeren en «egeerörrö ban öec eoiibe /
(o
len beraden: waer tegens de Gedeputeerde, wijfenSiimemeefteren bcr ftaD 3leuDen berfoeïjt ïjabben / de op haren laft , by de vooriz. Synodale acte hun geDe öif?
innam geecmmitteert te töaiöén opt ïjacen bantnffdj
geven, begeerden eerftdevrye leclure en onderfoeen
enten
biffee
eenige
ban
ïjtm
imitatie en befTec
kinge van de voorfz,. ganfche verklaringe ten eynJe toe;
iam. t^CLbrct^ en eem'ge p:eöicauten ontftacn : onder hunlieden alleen te hebben (gel ijk het algemeen
3>n betMben gecommrtteeet ïjabbrn bc uobengenoi en natuerlik gebruyk eyfcht in alle de gene die van
miheetöe pafontn / om fjen op bc bccfameïmgc te bec?
eenige fake als rechters oordelen fullen) 't welk dan
Hoerren / aïbaec't geïjanbclue te becflacn/ en te fjek niet
konde gefchieden fonder deliberatie en vlijtipen rcfoïbrren en abbiferen / 't gene tot Uicïfïanö
ge opmerkinge en conferentie der verfcheydenfehrifban «5obé Reeft* / ruft ai eém'göept confo?m 45ob£ ten defe fake aengaende : daer tegens de verfochte
®efeeutacte/ procedure de handelinge confunderen , en dubbete'tooie
gebaennnmtc
fjen geeai
toao:b/n 3foübe
ecbenn :acngcf
té ben
ijuDe/üereufr
geïcfe
le moeyten maken foude : maer dat fy, de voorfz.
al£ bat mnn #eeten ban bc i&agifrcact ban IteuDen
eringe
ecïjr
lecture
en onderfoekinge gedacn zijnde , hem haer
niet lueï onDecr
toacen / aïfo Defe bergab
niet bja£ gcffdt om met ïfeemanno in Difpntatie te gevoelen en 't gene fy bevonden hadden , aendie-»
trebcn / maer aïleenlife om 51311 bccaïaringe obecflen en nen fouden , en alfdan , indient nood ware, hem
geejeamincert ïjebbenbe/ ïjaeroojbeel baecbannut te op eenige punten noch wel breder mondelik horen
fpjefcen / of be feite in ö|ttfe nntgaen fouöe of niet / wilden : in welken gevalle fy , aengaende de perDat baerom oou in Dcfe Ijanbelingc en onberfocuinge fonen die met hem fouden mogen tegenwoordigh
geen anbccc perfonen fïeinme of eefolutie en befjoo^ zijn , haer in alle redelikheyd fouden laten vinden ,
Den of en mochten geben / Dan De gene Die epgent- fonder hier infwarigheyt temaken. £n hier over nu
Uk ban De ^ationaïen J>unobo Daec toe geDeputeect verfcheyden communicatien gevallen zijnde , heefc
Uuren. ©oo2t£ bat ïf ermannn£ üefe falie met met daer na Hermannus voorgeflagen , dat d' Academie
ttutge ftjebicawcn (afó be boo?f5* commiffïe ïunbe) eenige uyt midden van haer , (lidmaten der kerke
maec niet alle be uctlicn nutflacnbe ïjabbe.
zijnde) foude ordineren, om mede over de voorfz.
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lelinge en oordeel te fitten ,• uyt redene dat de Synodale aóte nomineerde d'Accademie in 't gemeen»
beneffens den perfoon van Saravia doenmaelsProfeffoor in de Theologie , en alfo daer mede het ganfche
coilegic der Academie verftont, fo hy feyde j ook
mede dat Lucas Trelcaciusder Duytfer tale onervaren
was: en op dcfe conditie washy te vreden zijn verklaringe over te leveren, om in de voorfz. vergaderinge alleen geviiiteert te worden , en dat men hem
daer na het oordeel der fel ver over fchrijven foude.
Maer hier op is hem by de Gedeputeerde onderrecht
gedaen, dat by het woord Academie in defe fake van
de Synode is verftaen fecu/tas Theologka Academia ,
of de Profeffoors in de Theologie , en niet vorder,
gelijk elke faculteyt toekomt oordeel te geven van
de faken hare profeffie aengaende , fo doch ook te
dien tijde noch een Theologus neffensSaraviam was:
en aengaende Trelcatiuni, dat de 5 andere Gedeputeerde, en infonderheyt zijn collega Carolus, hem
%{tt
O ^ ^uy^cn datum onderfchreven 2.ijn vergadert tot
tio ^eu
Leyden Lucas Trelcatius , en Carolus Gailus, alles getrouwelik fouden interpreteren, wanneer eeèettg en ProfciïbresTheologiai, JeremiasBaftingius, Dienaer nigh punt te decideren foude zijn : Dat voorts de
ae&cpii» des woords tot Dordrecht, en WernerusHelmichius, vergaderinge niet dorfte noch mochte afwijken van
ban Drc Dicnaer c°c Uytrecht, gcdeputeert van de Syncde Na- de Synodale aöe van allen zijden fo folemnelik on«öouöc tionael Anno i ƒ 86. daer benefFens Arnoldus Cornelii
dertekent, endaer van hy Hermannus menighmael
tmöc
Dienaer toe Delfc , en Libertus Fraxius Dienaer verklaert hadde niet een jota te willen wijken. EynfipDen" in ^en ^aSe > 'gcdeputeert van de particuliere Synode delik is de fake hier by gebleven , dat Hermannus latende de vergaderinge in haer vryheyd om eenige
flfcom* van Schiedam, Anno 1588. indeplaetfeAdrianiSamttteEc^ raviievertrocken uyttcn lande, om teoverfienen exa- andere uyte Academie of van de Dienaren van Leyden
bc ^p# m|nercn dc breder verldaringe Hermanni Herberts tor haer te nemen , zijnevoorfz.verklaringeovergelenoöc
Dienaer ter Goude , waer mcdehy belooft hadde bre- vert heeft , om by de lelvc vergaderinge alleen in zijn
J^atto. der verklaringe te doen van de dingen, die imperti- abfentieoverlefen te worden. De vergaderinge verklarende haer te moeten reguleren na de Synod. acle van
anno
^entelik en duyfter , na het oordeel des voorfe. Syon15»*. aiNationael, waren geftelt , en verklaringe behoefden jare 1 586'. heeft hem vorders t'zijner begeerte belooft niemand anders van buy ten meer daer toe te ne1
ei"
de
welke
hy
n°chtans
fonder
voorweten
en
oordeel der voorn, gedeputeerde niet lbude laten uytmen;, ook niet te fcheyden fonder defe hare laft geheel
gaen, alles volgende't affcheyc des vooriz. Synodi, af te doen , en daer na hem zijne eygene copye weder
Anno 1586. van date den 31 [ulij. En zijnde mede
tegeven. En aengaende 't gene hyverfocht, datnade
ten lelven tijde verfchenen Herman, /oorfz
met twee onderfoekinge
indienmen zijn verklaringe aehtede
gecommitteerde van mijnHeeren deMagiftraet van niet te behoren ,gedrukt
te worden,dat hem daer van de
der Goude,Gernt Cornelifz.de Lange en Bruyn Wouredenen overgefchreven fouden werden, is hem gefegt,
tenz. verdoe*, mitfgaders vier gecommitteerde van I
dat de vergaderinge wel wetende was > dat menroants
nie-

©en aepenben ^Dctobcr /
9g ^ertnanno met be gecommittcccbe ban beube
bejiüagifruaten be acte ban befjanbcïingcöe^ botigen
bzetf.)$ boo:gcïefcn / en t'fiat'cii beef oefte m eenige pim*
ten gcanipümt. »£n aïfo oneer De communicatie öaee
ober gebaïien ïf ettnannjug Ind Begeertse Defe bjcehe / ja
ooch tot cenige Dagen toe in bc anbcce bjcehc te bïij^
ben (geïijü Dcfe bergabermge geeca gcflcn öabbc) en
$n bygcbocgïjbe gecommittcerbe bab baeem te tuiiïm coiifcntcicn / fnïicben Dao: obee met l)cn uutgc?
gaen/ ïicbtoibjcbcromhomcnbebediïactt/ buljaee
bo3:garnbe refolutie (te toeten/ ban tebcrtrccucnj te
toflfenöfijben. «üntófjun aïfo befcoojgemeïöe acte (na
batï|ecm. ook Ijet trcinplaee jijnecbecïacatte oberge^
ïebeit
ben. öabbe ) in fonne ï)icc na boïgenbe mebe gegc*
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mands fchriften mach verwerpen fonder daer van reeen te geven , de examinatie gedaen wefende wel
begeerde met hem mondeling te fpreken , ja daer
't nood waer zijne verklaringe breder te horen, verioekende dat hy tot dien eynde noch eenige dagen
alhier by der handfoude willen blijven, immers ten
minften , op de eerfte verfchrijvinge aen hem te
doen, wederkomen. Dan alfo de Gecommitteerde
van derGoude, ter oorlake dat fy byde eerfte ledure
en onderfoekinge niet mochten wefen , begeerden te
hebben,
na den laft
vertreckenum, enwederom
niet
nemen te, ook
hen fyte i'eyden
met die
Herraann
wetende , fo fy feyden, ofhy van de Magiftraet oorlof krijgen fouden om weder te komen , is hem geantwood , hoewel men liever gefien hadde dat hy
gebleven hadde, nademael doch te voren fijn mondelijk verhoor fo feer begeert was , dat men nochtans in fuiken geval (te weten hy niet blijvende,
noch als hem gefchreven wierd , wederkerende) hem
het oordeel defer vergaderinge, met fekere redenen bekleed over te fenden fal.
Aldus gedaen tot Leyden , den feventhienden
Octobris, 1589. en was ondertekent

Armldus Cornelii , IVernerus Hdmkhius , Carolus
Gallus.

p.w

%n be communicatie fteeft ^ctmannu£ gebjaegt/
bctoijï ÖP na fön becfïanb ooii eenige fanten in ïjet
gefcfnift/ f)em ban bc$ £>pnobe(tc toeten/ bc$ pac?
ruïiecen) toegen toegefonben / aengetocfen ïjabbe / of
befe betgabecinge te feite fo toeï aï£ bc flme foube
cenfucecen/ baec op Ijem gcanttooo^ö \$l fo Daer in
toacen/ bat
't ft\$ft ïjemobecgeïebect eenige fauten
be feïbe ben Sfluteut getoeten / en baec op mebe na
geïcgentïjcut geïet foube toojben.
^eeft oor ten feïücn tijbe £atoïit£ 43aïïu£ be refoïutie ban be ^ficabemie aengebient/ te toeten/ bat
fp toeï mocïjtenïijbcn / bat bc $?ofcfföre£ €ïjeoïogic
op be fafte baec toe fu becfoeïjt toaren/ baccecben : macr
acngaenbebanbe anbece meer te committeren betoijï
funoeïjbanbeïteecen Staten nocï) ban befe becgabc;
ringc aï&iec / baec toe becfoeïjt toaren / bat fp baec
niet in bcgccebcn te tecben.
<0uaïtetu£ be töop ïjceft in abfentte ï^ermamii

ban
uut ben
ïjet fcïi'zift
beeïjacït/
cum fuiscften/
Reuman.
e/ nacm
öc£&nnob
of banDattoegen
aïïcbcftc
no obecgeben / uu een man aïïecn gebaen toa£ / en
Dat baec ober beïe blaffen geenftennifTe ïjabbcn/ feg?
genbe fuïft£ een fontJijfte en onbenoojïijfte fafte te#i/
o'nbcccecïj
ben ^eflbent
ftcm op nenban
etc. toaec
Zwbcent gebaen
ben pacticuïie
batbe opbiecpecfo
té/
ni
^etmman
om
/
rt
gebeputee
&pnobe
en
0oïïanbf
befcé
Auteur
ben
n
tibeft te booten/ ïjace obfecbatie
fcïjnffë / fóepneco 3£onteftïoft toegefonben Ijabberi
öie'baccupt/ aï£ ooft mebe uut bc fijne/ 'tboojfcïjic?
bengefcï)jiftgcfleïtöccft/ aen 't toeïfteb'anbece boö^
fcfecben fjaec geb?agcn ïjebben.
%&z§ namibbag^ ïjebben bc «©cbeputeerbe begoft
te obcrïcfcn en craminecen ^ecmanni beeïacatie / en
baec uut aengeteftent / 't gene tyn goeb boeïjte tot
oojbeeï ten beuben 3ijben bcguaem / en boo* befen
tij& nobig fcïjêen te toefen/ en eccft be prefatie/ en
fo boo«s/ be boïgenbe bagen fijne gehele beeïacatie/
ïjebben goeb gebonben te fïelïen eenige blagen om
^acmannum op te ïjocen / en ïjcm te becfcïmjbcn
aïbaec te toiïïen compacecen/ ïjabbcn ooft feftececenfucen onttoojpen obec fijne boozfeïj^eben beeïacatie of
Rjebec becftïaringe. ïfiec na namentïp ben bectigfïen
<®ctob!i£ fijn be boojfeïjjeben ï$crmannu£ ï$eebert£ op
be boojgaenbe bcrfcïjjijbiugc gecompaceect met bc
ttoee (èecommitteecbe ban bc Jföagiftcaet ban bec
«ïBoube bobcn genoemt / mit^gabec^ <6uaïtecu£ en
^acftiujS/ bcybe dienaren bec teuen tot Hepben/ en
5ijnbe becïjaeït b'ooifaeh en meuinge / toaecom en
toaec toe (£ecmaum$ ontboben toa^/ en 't feïbe ooft
booigeïefen upt beminute ban ben bjief aen ïfecman^
nu^gefcïjzebeh / aïfo £n feubc ben feïben bjïef bu onge.
ïuftin't biêc gecaeftt tt 3ijn;£>o ïjebben fu baec op getnff>

ftettt/ batbcfafteïjicr geïjeeï afg'ebaeufoub?too?bcn/
fonba*baecnabo2bec moeptc te Sebben: BDaec tegen
ïjnn-ïicben becïjaëït i^ bert ïaft bie befen <0eöeputecc=
benopgeïeuttoa^bvanbe^pnobe/ te toeten/ te oo^
beeïen ban fijn tyebec becftïacinge of bie beïioojbeupt
te gaen of niet/ macc mbienbe feïbefuïftg bebonben
toojbe/batfe niet beïjoo^bc uut te gaen/bat b£ft becgabe?
cinge in fttïften gebaï niet bojbec in befe falie ftonbe boen/
ban cappo?tecen aen be ^tmobe tec geïegenee tijb/
't gene bn öaec-ïicbcc bebonben foube 5ijn getoeefï/en bat
aï^ban cotbecifieban ben feïben ^uuoöe fïaen foube
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toattec torjber£ in te boni toace. <£n ijier obec communicatïe baïïcnöe/ en ^ccmannu^il)embc5toai'enbe op
be bL:agen / bie men ban meninge toa^ &em boo? te b,öu?
ben / te anttooojben / fcube ïjn onöcr anberen /bat men
becftïacen foube / of befe fïjue bccMaringe fïrijbenbe
toa^ met fijne beftentemffe in ben ^age gebaen : toaecfe
goeb
/ batacïjtec
menfefyielb
ïict Ibjucfteu
" toaecfe
ooft quacb
bat menfe
en bat :men
aïïc£ baec
mebe
liet becufrm : macc bat ïjem ongelegen foube 3ijn ,
nocï) boïbec moeite met cenen anberen ^nnobe te
ïjebben.

«5unbeïift ïjem beraadt ^ijnbc, ïjoc ïjet ïjen in be^pnobe bijftienïjonbcct fe£-cn:tarïKig ^ab geïjanbeït / en
op toat Inyfc en tot toat cimöe fijn intentien boen gepafTecct tooien / ïjoetocl nien tocï fag be.fcïbe niet ïjeef
boï of genoegfaem te jgn/ op ïjopebanccnOetecna^
benïtcn in ïjciii : tot torïftcn e\mbe be berftiacinge re
boen bp ïjnn aengenomen toa£ / bocï) niet fonbec Iten^
niffc ban btfe oBcbcputccrbe : €n nu betoïjï ïjp ïcfïmaeï
feec gcinflftcert ïjabbe om feïf op fijn meninge geïjoo^t
tetooiben/ enbc<6cbcputecrbe ooft nu befe fijne bec*
ftïaringc geïefen ïjebbcnbe / niet geecu b'uptfpjacft boen
fouben / ecc fu-ïuuben ïjem op eenige püncten / baec
in fu-ïnuben fijn meninge niet toeï ftonben batten/
feïf^ naber gc|joo|t ïjaböen / om fo beeï mogeïijft te mij*
ben be fufpitic / aïji of fp fijne tooojben en meninge
t'ourcc!)t Dupöeu (geïrjti anöere ïjjec ban bcnfpt 3i]n
getoeeft; bat becfjalbeh ijicr toe feftere blagen upt bc
pjopooiten fijner beeïacatie uptgcteïient toacen om
ïjcm booj te ïjoubcn/ om bcflctoiüc/ en uut flnceer*
bec meninge/ fo |)p ïjein nu baerop niet begcecbe te
becftïacen / fo toiïben be oBcbeputeccbe (fonbec ïjem
boïbec te negeren) boen fo fu beft nonnen/ enbacert
boojt^ op 't gene fn bcbonoeiï ï)aböen fuïft^ aï£ 't toa^.
©it alIejS ïjem a\bi\$ boozgetjouben 5ijnbe / i$ ï)p te b?e*
ben getoeefl Ijet bcgecni ber bcrgabetiugctcboiöoen/
macr beefoeïjte bat men ïjem fcï^ifccïijUe rebenen ge?
beu foube uut be &}. ^cljjiftuie / inbitn men fijne
becïilariuge iiietbooigoeboojöeelöe / op bat ï)u ïjcm
baec op bcbenïien foube mogen ; item bat ïjeïii ban
geïijhen toegelaten too:öc be (Sebeputeecbc ooft ban
tjacc berfïanb te blagen / aï^ ï)cm tot fijn betec bec?
ftïacingc fn\li$ bienhjft foube mogen feïjijmn. ^iec
obec uutgegaen / ïjebben bc ctöeputecrbc ban bet
(Öoube obccgcïebect feftere JlBifT^c ban be J!l5agifïraet
banber<Öonbe aen befe bccgauccingc / inïjouöenbe in
fomina: ©at K|ecmannt$ met ïjetoberïebcren fijner &>#■
berftïaringe be acre ban be ^>uuobe 1586. boïbaen ïjab- ben ban
be: batfp niettemin
met/ om
öarebe <©ecommittceibc
Öabbeïaten
ïjectoaect^ ï)em
tcccftcn
meninge ban be 5^?°
ban bev
becgabccinge tebecfiacu/ en aïïc faftcu met bnenb? ^o"öc
fc^ap cpnbeïijft ncbec te ïeggen / inbien fuïï$ fonbec $%&
bozbee bifputen cnftoacigïjebcn gefcljieben ftonbe, toant pmeabt
fp iiiet fouben ftonncu goeb biabcn / bat men in eenige " ban ijet
bojbec bifpute foube ttebeiil acngcflen't feïbc tot gcote 'c &U"0**
ecgecni^ / oncuft / en mcerber 3toarigï)cpb foube fïree?" nadoe
ftcn/ ïjebbenbeïjace (Secommitteerbegcïafi/inbicnbe'' sïnno/
meninge ban befe becgabccinge anbec^ toaec/ met ben " * 5 85«
boomocmben ^crmannu£ tcflont toeberom te lieren. C£
Ba bebeïiberatie op ïfermanui berfoeft geïjouben/
i^ïjemgeanttooojb/ bat in be acte ïjemïeftmaeï mebe
gegeben batmenïjem/
/ aï geconfenteectinbien
if 'tl)u
gene
becfoeïjt/niet
te
toeten/
ï)ieröl1monöeïing
toerb gecontenteect / be cebcnen ban be bectoceptnge
fljnec beeïacatie fcb,?ifteïijft geben fal / ï)cm aenton>
fenbe / toaec in bic met be toaeeïjeub bec J^eoïigc
^>cï)?iftuce flcijbenbe i$l ban but be beugabainge be
%M
mate/
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rnite/ «tcnfïe/ of beeftortinge ban De fribe rebenen/
en tijö op
Kt S* met gelegen toa$ I aujiet foo lang
Wen te Wijten om noeïj een nicut boeft te .jraen
lf 'iiHcn / pWenterenbe ïjiee-en-tuffeïjen m fuïhen
nu*
oeSe uAVticultetïijft bacc na met ïjcm te contiacn*
mcecen/ omljemnnbcttconbeccedjten. €n
n fottöc mogen / Dat
gaenöe Dat ïju tocbetom mage
machte.
pt
ïgïje
5toai
geen
in
telt
©e
men
en
<£\\ a\io k men booïtgebar tot De b:agen. <£?p
togen ïju geanttooorb ïjeeft babeïtjft/ Doel) op
y toeïfte
tröe
Depuste£>
men en Daec na oeant*
cenige toemug beracD£n geno
oorbe bp gcfeujifte
antto
en
nose
toage
c
vueïtt
/
)
toaS
ftclfen
uan co^e 9*Kt Se*
atfkett moe / tffiwn 0im<
cfïeït öeObcn/ maer
mebeg
ier
o
nbielj
ma
Srefi- ton foiiöc
Qcunc
btct$
öeto'ife Die in aubere gefrljriften ïjiec na mebe gece
fd$ctec>
b:agt en gcïjaubelt toerden/ Dcbbcn 't felbe onnoöig
n
jc(e
ai/D
tyo?
öo
ru£ mebe
^Siec na fo ïjcefï^ermannug en <0uaïte
men De
eer
aï
men
Dat
/
e
tjctfocöt
aü
tucgen
fijnent
i
ÖP
ten
ent'
be
ban
punten
Il'üc:5.
De
cenfuce of ooibeeï uptfpjeften fouDe/
i&at
*
be / Semiet
eertïjad
'Die men
stoarigheut
Daec op
t of ïjpïjem
I mogelijf
hielt geobfetb
eerfï /boor
nianno
nut
noeft accorberen fouDe mogen / &ier op i£ geant*
möaencn»o
tof cö ge * tooor'ö / Dat men aïttjb totllig toa£ in 't particulier
Öanöcit. metljem te communiceren/ maerDatnu boor D'abfmtic ban ttoee $iofeflbren / De cefoïutie op Dit betfoeft uptgefirit mo|le toorDen/ en Oat men mibbelec'
tnö fijne anttooorben fouDe confereren met 't gene
gcoöferbcert toa£/ om Daec na De cenfucc te fozme^,
ren. ^acr-cn-tuflcïjcn 31jn Dc^efelfocen geftomen
en tf gerefnïbecct/ Dat men [jemeecfj epgentïnft ïjo*
rnifaftboiuïjoiiöcn foube/ repetetenbe ttoee Dingen
ïjem te boten geprefenteett/ te toeten/ ïjem fcïjjifte;
lijft öet geboeieu befec bagabccinge ober fijne Decïa*
ratie / met feftete teDenen beftïeeD / obec te fenDen / en
t'aïïen tijDen met hem in 't particulier te commu*
ntccien / aï£ ÖP 't f^bec begeren fouDe / ten epnbe
ïju alïe£ tuel rijpcujft bp ï>em feïben oberïeggen/ en
Daec na beter onberreeïjt toorben moeïjte. ^aec na
fo berre Ijn boben De ttoee boorfeïjreben prefentatien
nocï) ebentoel op Dit fijn ïefïe betfoeftaenljielt/ fouDe
men tjem berfttóren / Dat men niet fimpficiter toeu^
gert ijem bo?Der te ftocen / nmer Dat men fijn meniuge in Dit berfoeftDunDeïijft begeert te berffacn/ te
toeten/ of ïjp in berber Difpuute en boïïe conferentie
obec aïïe
pegeïijft/e Dan
punten'
met maec
Ijem aïöicr
n teen treDen
iju
beginne
of öu
fommiedfouDe
tingen
ïjare aenmeef
begeerbe te ftoren: ^Ueugaenbe
Öet eene / De bjieben ban De jrï&agifïraet ban Dei
aBoubcbcrbiebmfuÏÏ^/ en be <0ecommittccrDcn öcp
fetbcn IDagifiraets» tybbm oact toe geen ïaft / ge
lijft fo ban bt$ &»noDe toegen ooft niet: ooft mebe
moeïjt ben tijö tegentooo^big fulft^ boo? hen niet ïrj^
t op"
Den/
foieDaeupuncteïn
toe (om
ftemïjocen)
nameïnfbeeï
fïi'11bcrfletni
gantfdje /
ft te
Declarat
tijD^
en ncch grote ftoftcn gebaen fouben moeten too^Dcn :
^engaenbe ïjet anbet / bat fn befen namibbag fijn
auttooojben met De bzagen confeceren / en baer op
letten fouben / en aïfó op morgen l)cn geboeieu ban
fijn beeïaratse / met aentogfïnge ban eenic principale
puntten/ l)em te hennen geben.
Qcft boozmibbagfe refoïutie ^ermauno met Den
fijnen / tot ijet afb?agen ban fijn meningetot ineïufibe / be£ namibbag^ aengefegt sijnbc / ïjttft i|a^
mannu^berfocljt/ bat menljem befautcnboojfleïbe/
om Ijem een ïjalben bag of fo baer op te berabeii. ^e
J3ecommitteerbe ban bcr «Öouöe fepben/ bat men aï(e£
bu
gefcljïift fh'flcn/ en ïjeni een oag tojCC 0f j,ijf ban
uecacb
geben fouDe: maec ban bojber rapport te boen
25 5J?"*/ oatfn ban geen meninge toaren
oat fulhG geictjicben foube / berftonben Dat De falie
nugeijrelargcbaenfoubetoojDen/ berfoeïjten Dataïïeé
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ftïaerben/ ooft Dat men ïjembe tonge gefetj^apt tjaboe
met beeï bjagen / en een ban ïjen-ïieben fepbe oc fgelnft^/
Dat men gen capitieufe blagen boojgefïeït Ijabbe / Daec
op De <0cDcputeetDe anttooo?Den Dat De blagen nem
tm befïen gefeïjiet toaren / én ter goeDcr troutoen/
om nietbeljaeït te too?ben in'tbeDuubenbanfïjume?
ninge/ önbcöoojDe'tfeïbeboo?cmtoelDacD teacljtent
Dat meironrecljt Debe / 'tfeïbe nu ten nuaetfïcn tein^
tecpjeteren / fenbeu toner bn het toegeftomen toa^/
bat be teagen gefleït toaren / te toeten Dooj baer-ïieDec
aenöouDcn/ Dat ^ermannu^ geïjoojt fouDe toojben;
item Dat men niet feer gcucgex rt ïjaDDe om Ijem té Doen
anttooojben / maec ïjcm *t feïbc bin gelaten / pjcfen*
teerDe / fouDer Dat De cenfttre te Doen na t gene men upt
De Declaratie nemen ftonöe. |ï§aer fo fb nu noeïj acötet?
Dcnften l)ier in IjaDDcn / pjefenteetDen De felbe anttooo?^
Den toeDcrom te geben/ en boojïjaer oogeniirtbierte
toerpen: berfocStcn bo^Dec^ Dat menl^énnanno'tge*
ue tegen fijn Declaratie gefïclt toa^ niet geben fouDe/
om Ijem beertien Dagen te beraden / mit££aber£ ook ^Foi
fijn Declaratie felbe/ eer men De copne baer banupfc
fc^ebe/ collationcecDe / om jjem feïben te bebenften/
en a$ Dan fap pemantuntDefe betgaDcringe Daer toe
geo?Donneert te betfcfjijrien / om pm feïben Daec op
te berftïaren : i$ geauttooojb / aïfó Ijct toerft Defer
bergaberinge op be beeïacatie bernfte/ bat mcuïjunlieben öet eremplaerban be feïbebeeïaratie nietmebf
geben ftonbe / fonber eerfï coppe Daer ban te hebou*
Den : boentg Datter beeï in 't felbe fcïmft acngemecftt
toa£/ en Dattet boo? geen ftïepnen tijD te DoentoajJ:
Dat men ban meninge toaö aïleenlijft De principale
puncten te eptratjeren / en ftem Daer ban eenige (op
morgen) foïjp'tbegeerDeteïatenfïcn/ enDanboortp!
't berbatten
gehele abbi)^
bergaberinge
't albec
fto?tfle
te
/ enberIjem
in ïjanben opgeben
foube/
na
't toeïfte Ijem b?n toefen foube / niet alleen beectiert
bagen / maec biel toat ïanger ïjem Daer op te bera^
Den / en Dan bp nemant ban Defe bergaDeringe fijn
meninge te hennen te geben/ of pemant toe te fetyfc
ben / en Dat Defe töebeputeerDe t'aïïen tijDen öaec
boegen fouben om bvin ïjcm 't befte te getupgen/ aïg
ïjp Ijem petocc^ in beter berftïaren foube.
jfcrmannujj met De fijne uutgefïaen/ en toebcc in*
ftomenbe / en 3toarigïjept maftenbe anigaenbe De co- ppc fimer Declaratie/ feggenDe Dattet een ftlepne be^
ïceftïjciit taajS / ïjcm fulh£ atö fju berfoeïjte / Daec
ban
te^bergunncn
/ of ïju
naDccljanD
pet geanttooo?t/
beranDeren/
bp boen
of af boen foube
mogen
: 3;£l)cm
Dat men te brebcn toajJ in fuïfteu gebaï Ijem fijnbe*
geerte te confénteren / in öace copne baer bp boegen*
oe of baer bn aunoterenbc fuïftë a$ beranDat fou*
öe ïjebben / en baer na ooft ïjaèr abbijji te beranbe^

re».ïfècbcr uptgefracn/ en inftoincnbe/ Rebben fp ber*
ftïaect / hdet met be geDane Declaratie te toillcn ïa*
ten genoegen/ te toeten /Dat men De coppe ban DeDecïa*
vatic 1 mit^gaber^ het oojbeeï baer ban betoare/
batfe nicmant boor °en ^Üb ban beertien bagen of
Dne toeehen lefe / bat men boort£ öem copne ban De
bragen
enanttoooiben
ni'etgebe/terenöanben
Detoorbeeïmon*
bchjft bccftïare
/ en fïbrifteftjft
fielïe/ i^
aïïe^ geconfentcert / Deè fonbe De coppe ban fijn be*
claratie / tegeu£ De ^icnaer? Defer èerften (te toe*
ten 3tcpDen) gecoïlationeert / ï)«n tot onDerteftenin*
ge toegefonDen/ en onDerteïtent jijnDe ban ïjemtoe*
berom obergefonDen toorben / bïijbenDe miDDeïecnjb
Dori^inaïe coppe ban fijn Declaratie ïjicc onDet be
boorfeïjreben ^ienaer^ berufien/ beeft ooft 3£. 3fe*
remia^ 25afïingiu^/ ter begeerte ï|ermanni/ D'aen*
toijfinge op ^ermanni boeft ban tocgen De bier 45e*
committeerDe De^S ^upb-Üoïïanbfen ^pnobe/ bp
öepnera^onteftïoftgcfieït/ onberteftent/ afëbpïjem
3|eremia upt öepneri ïjanben / om ^eemanno obec
teïeberen/
ontfangen 5ijnbe / en i$ fermannoaeny
ÏSlïïSiJ?0^ tefeggentoare/ opentïijftboo^
I » „ ,??e\6ua!^ bt$m°e bat tecmanno alle gefepD/ Dat ÖP/ boïgen.é fijn belofte op Den &pno*
De ter <6ouDe gebaen/ een brpe en antentpe coppe
SWl^adlM 00h (fcP°e b?)in politicis caufis ge* fijner beeïacatie ben <0ebeputeerDen aïöiec beïjoorbe
nöiet. ®c eecommitteerben ban Der ^oube
ber^ geïebect te htbbtnj fonDec Dat men m hixt met |et
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utttfcïjnjbenen ïjanbeïen ban Defe copue Den tijö foube
bèïjoeben w berfïijten / f te. toaec op"l)p anttooojbe
Dat
öe ï*aftenftonöen.
rnftec toacenaféïjp / en Iicïjteï'ijft
(m$ aïïebeïiofligen
^>e n eerfïen ü*obembcr/

gg toeba gecompareett ïfamannu^met öe ttocc
dienaren ban Eepöen / en jijnDe ceeft met eenige
ban öe iSebeputcerbe dienaren/ en baer na met alle
öe bier <6ebeputeerDe dienaren / in communicatie
gebaïïen / fo ïjp onDa anDeren affirmeaDe Dat ÖP
met De gemene ïïerfte in öe fupbae 3Lcae meenöc
een$ gcfïnt te toefen/ aïïeen ttoeepunctenuptgefonDat geïtjft öie in De ^pnobaïe acte ban ^nuo i?8ó.
babatet fïaen: $ ïjein geanttooojbbatmen toeï ban
fijn pafoon gcern (jet befïegeboeïentoiïöe / maecöat
öe pjincipale 3toatigïjepöin fijn boeit/ geuaemtïlo^
te ©aftïaringe/ etc. gcïegentoa£ / in't toclftefobeïe
menfeïjen geërgert toaten getoeefï / en Dat men tod
feïjoojöe te arbeuben om De Heeften ban fuïften er*
gerniflé fat$factïcte Doen/ enïjet boeft upt beu mendijen ïjanbenteftrijgen/ etc. toaaop ïjp fepDc/ bat
nocïjtan£ ooft beïe menfeïjen in fijn boen gefticïjttoa*
ren getoeefï / toaec ban ïjp noeïj toeï ober öe fjon^
öe et bjiettn tonen foube nonnen / ooft ban geïeecbe
ïuuöen / en in toeembe Hanbcn rejïöecenbe : Dan fo
ïjpljabDeno
Doenoftoace/
aïïeen te n/
boeft" erempïace
ïjet
(ju
Dieclj
baer omtrent
ïjonbect
oba omDe ïjet
toeï obaïebecen toübe/ om Daer meDe te öoen geïtjft
men 't bafïont. €naïfo toijber? ïjiec ban fp^eftenbe/
fjeeft b? fcïfé fe&er mibbeï boo&efïagen om tot tyebe
te tornen/ enbeflerftebanbeboou!fcïj2ebenergan1tTe
fatiyfactie te Doen / bantoeïften mibbeï ooft trrflont
bp p'obifte een concept gemaeftt/ en op beïjagenbau
öe ^ofefTocen open geïaten teccöe / fo ïjp anbcr£
toiïïig toa£ 't feïbe te onberfeïjjijben : en met eenen
een copne baer ban in ïjanben ban be 3£icnaer£ ban
£ ïjier
mebe
aïfo ïfcrmannu
<£nïjeeft ban
3lepbett*gefïeït.
ge gena*
De bagaöecin
fijn afTcïjepö
taienbeïijft
men/ becftïarenbefönineningje te toefen/ Dat ïjp met
De gemene ïterftcn-^ienaet# in b?cDetoilDeIebeh/ en
bcïobenDe ïjem niet te fuïïen mij&mpften tot ttoift
of feïjeuringe/ geïtjft ïjp acïjteDc Datfommige ïicïjtc*
lijn met ïjem aenrecïjten fouöen/ inbicnïjp tot fidlt£
geftnt toare.
«©en becben ^obemtyi^ ï^amannug tocberam
gecompareat met be ttoee 3Dienaa£ ban 3lcpöcn/
en
ïjeeft toebecom op 't /mibbeï
/ lefïmacï
ïjem boo^
gefïagen/aengeïjouöett
boojfïeïïcnöe
eenigebp cojrecticn/
öie ïjp in 't concept betanbect en bpgeDacu begeeröe
te ïjebben / boon£ baftïarenöe bit fijn meninge te 5ijn/
Dat ïjp feïbe eenige (Cïjcfe^ ban eenige puntten Dcc
3leece'fleïïen foube / en be feïbe bp De biet* <£eöepu*
teetoe oe$ &pnoDe .föationaeï / mit^ Dat ï)P bcn-lic*
oennocï) bietanöcre ban ï)en genomincert/ te toeten
<ï5uaïteru^beï5op/ ^ienaec tot Hepbcn/ ^encicu^
Cefariti^ / ^ieuaec tot <ècïjoouïjoben / 9|oanne^ <&&
miu3/ ^ienaee tot ^aecïcm / en <£acoïu£ <Ê»aïïu^/
^2ofcf|ó2 ^öeoïogie/ geboegt fouöen toojbeu / ïatcn
eraminecen/ en aïo'Dan metfeftetebecftïannge/ tot
toeeïjneminge oet ecgecniffen/ upt fijn boeft eectijb^
getefen/ ïaten uptgacn. 3&e faftc toat gebebatteett 5nnDe / $ boo#£ tot uamiDDag uptgefïeït.
Ma mibbag ï|ecmannu^mcteen^cï)epenban bet
OBoube/ leeman ^ieftfj. in communicatie ftomenbe
in be ^ecbècge met öe bier <J3ebeputeeröe dienaren/
i$ ïjem onbec anbece/ ncffen^ be pjefeutatie ban be
bjienbeïijfte particuliere conferentie/ooft mebe bertoogt/
ï)oc battet niet oo?baerfcïjeen te toefen nieutoc beega*
Deiinge ban fo beïe $?ebicantcn aï^ ï)P boo^gefïagen
Ijaööe / ober Dcfe fafte op een nieuto te maften / etc.
't toeïft ÖP Öem / geïijft ooft Denboo?fcï)?eben ê)cï|cpen
feec toeï ïiet gebaïïen/ enDaec op metpjotefïatieban
aïïe mibbeïen ban tufte en ban eeuigïjcpt te toiïïen
foeften/ fcïjepbenbe/ i^ ïjem beïooft Dat menïjemDe
refoïutie ban De becgabecinge ober fijnen boo?f!ag / ncf*
fen^ öe anbece (lueften ober fenöen fouöe / herman-

nué bertroeften 5Ónöe / tó 6e fafte ban booimibbaö
toeber in öeïiberatje geïept / en sijn eentgepuncten
en cautien bebacïjt/ öie in 't epnbe ban b'efe actie in
't boojfeïueben concept gefreït / en ^etinanno met Öc
cenfmen obcrgefonöc
n fouöen torcbên, %n fomma/
befe öe actie ör£ ^pnobepaiticuïierterefecberen/ ge^
lijft lip begeecöe gccefecbeect teïjebben fïjnrecï)t/ fijn
€(jefe£ aen be OBeöeputeecbe te feuben / en bacr na
ooft aen \yykn öatöp toiïDe / maer bonöcn niet goeö
nieutoe becgabennge bacr ober te maften.
3£cn feffenBobembecom rebenen nabccï}autbooL!*
gebaïïen / i^ booj gorb ingeflen / geen nieuto concept/
aengaenbeöen bóo^fïag i|ecmanm / te fMen/ noclj
geen acte ban beeuintcniffe met Ijembie^aengaeube
op te reeïjten/ maer in ben bnef Die aen jcmgefcfjje*
ben moet toojöen / onber anbecen ïjem fimplicitec mebe
te pjefenteitu / bat öp tot fijn toeïgebaïïcn eenigmib^
Deï bp öem feïben bebeneften / om alle ecgerniffen te
beteren/ en Dat bc <6eDeputeerbe aïïjiec in bergabect/
fjem baer ïnaïtijb^/ fobeeïbeconfcientieïijbeumacï)/
Öeïpen / en aftiflcreu fouben/ etc. Rebben boo^ De
cenfuren epnbeïijft uptgeteftent / gearrefïeeit en gc^
collationeert / een bjicf aen ^ecmannum gecoucipieert
en geaccefïeect / ooft een tyicf aen bt HKagif!raet
banbec<6cuDegeconcipieeÉt cngeaicefrccct / De een?
futen getekent / item De bïieben. (Öualtcco be tlou
geïebect De öeeïacatie ^erïnanni (ban acijticn qua^
tecnen) mit^gaöer^ D'itptgefcljjebeu copue Do* fetbc
(ban Vijftien quatecnen) ten ephbe Ijp befe coppe aert
^ecmannu^ om bp ^em onbateftent te tooiöeu / ober
fenoen/ enöetorigtnaeïöaec-en-tuffen/ tótöatbegc^
teftenbecoppebpljem ((©uaïtero) toebaom ontfangen
toare onber Ijembetoacen fouöe/ en aï^ öan öe boo^
fcöiebengeteftcnöc copue aen 'tooïDum tot ^B»eïft/ óf
pefnant anbei^ ban De 05cöeputeccöe/ aï£ mebe ïjet
otiginaeï aen ïfecmannu^ ter <&oube bcfïeïïen. <£n
boboer met ïjem in communicatie fcomcuöe / gaf ïjp te
beDencften
/ of niet beter en
toareDatDe men
ceufurc
tmjltrjbg opteïjouben/
bantioclj
nu woj
aen 'een
ben
miöbeï / laetftmael ban f ermauno Uoojgefïagen / booj
betjanö name :feggenbe te bjefen/ inöicn öeceufute
If ermanno gcfonbeu 3ijnbe / met anberen albaer ter
<ï5oube gecommuuiceerttoo^be/ Dat fuïli^ in öe fafte
geengoeb Öoen / maer tot meerba üerbitteriuge flrec^
ken foube/ etc. toaeropbpöe<ï5eöeputeecbebcrftïacct
$ / ïjoe öattet fjen om beïe oojfaften niet geraden boef}te öe cenfure op teljouöen: maer aengacnöeöe noa$ï
fclj:cben mibbeï / bat Die cbentoeï in fijn geïjeeï bleef/
toant öe cenfure aen niemant / al^ aïïeen aen l|erman^
num / ïjaec aööjefTeerbe / en Ijp öaerom De fcïïsc bp öem
beljoubenenoberleggenmocïjté/ fonber baer ban met
pemant te communiceren / etc. en bat aïfo De feïbe
öem tot Den uoojfcïueben mibbeï ben toect) baepben
fouöe/ fo betre Ijpöien begeeröe in te gaeu/ etc.
Upt oojfafte ban beft eommunicatic i^naberïjanö
bp öen^eöcputcerDenboojgoetingefim/ i^ermanno
ben raeb <Ö5uaïteri uibacïjtig te maften / aengacnbe
ban be cenfure bpljtmfïii teljouöen/ en ïjem teboc?
gen tot Den anberen mibbeï ïeftmaeïbp Ijerabi'öadjt/
te toeten met eenige !©)efë£ bc confojmitept fijner
3leere te üetupgen/ etc. en fo berrc Ijp fiiïften toreïj
begeabe in te gaen / Dat men in fijner o jpicljept fleïöc/
Den tyief ban Defe bagaberingc aen De iBagiftcacc
ban Der <0ouDe gefcl)?eben / ober te ïeberen / of op te
Öouben/ na Dat ïjem infïjnboomemen Dienïijft foube
toefen: toant Detonï men in De feïbe bjief niet boo?bp
mocljte toefen/ pet ban Ijenoo^öccï ober fijn Decïara^
tiete bamelDen/ fo foube ïjem niet toeïmogeïijft jijn
'tïjanben
feïbe onber
ïjemUSagifJraet
ftiï te ïjouben
/ inbien tooJbe/
Den b^iefetc^
in
ban De
obecgeïebect
op bat ïjp aïfo na fijn fclfè goeö öuneften Den bequaem^
flen toeeïj omaïïeaganiffen en stoarigïjeben tebete*
ren/ beeftiefen engcb^upftenmocöte/ tot oefen epnöé
fouöe ïjem meöe coppe öe^boojfcSjeben tyiefê gefon^
Den tooien.
^lïleDefcïjnftentoegejegeït/ 5ijrt<6uaïtcro obecge*
ïebert/ om aen ^ermannum i|etbat£ flraft^te be>=
fïeïïen / te toeten / eenen bjief aen fêetmannum ban Den
^35 *
febenöw
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enoberaïïe
fcücnbm &timxto#J en twee bp beecnfur
ingenaept
Dr acht öuncten I tarnen bp mainanbecen booj
gcfïelt/
tüjecfopucn ban De blagen ï?ecmanno
aet
i(tr
|®ag
De
aen
bnef
ben
biie
met lijn anttiJoojDni /
^
ytef
aen
Dcnt
tbKe
ben
m
oten
ban öcetfoitDc gefl
manntmi/ Öace bn De copne bc£boo*fcïj?eben b?icf£/
boojsc*
te conc
eeefn
|ete
.ept bp t)em
bang
copnea
birr
tr
„
fc
e
£pnoo
(Folij)
iet ootueel ban be <J3ebeputcerDe De£
ftotionar^ban Den jace 15M. op fijne bwöcc bet*
iilaringe/ $ baec na acn f ermanno f ecbect£ obcc^
gcfonDen tn Defccfaime.
<®ot> T? Erfarne lieve Broeder, Hermannus Herberts, het
Heel öec JljjsU L. bekent, hoe dat gy uytgegeven hebbende
Verklaringe op de woorjuiceröc een boek , genaemt Korte , ais niet behoorlijk geden Pauli, &c. in 't welke
node
fchreven , vele menfehen geargert waren , daer op
,$afia*
nael/
fekere Gedeputeerde gehoort zijt geweeft in 't
»nno door
Nationael Synode, Anno 1586. daer gy doe verklarin!5« 1.
o'jfr
ne
ge dedet op eenige ftucken derleringe, en denCatenatte chifmum, mitfgaders de Confeilie der Nederlandfe
bfdaca* Kerken hebt ondertekent , om u eenighey t met de felÜeQefr ve Kerken in de Chriftelijke Leere te bewijfen , u alRianró leenlijk voorhoudende twee puncten: maer alfo noch$£* tans inu boek vele impertinentien en duyfterheden
Ban fijn waren , fo dat men niet konde verfekert zijn van
öptae> de fuyverheyt des fel ven , fonder daer op te hebben
toen
«20 r&.
een goede en gefonde verklaringe , fo hebt gy als
doe mede uyt laft des Synode aengenomen tefchrijven een declaratie op de duyfterheden en impertinenüenuwes boeksvoorfchreven, welverftaendedat
gy de fclve declaratie niet foudet doen drucken »
dan met voorweten en oordeel van fekeren Dienaers
des Woords, en van de Academie tot Leyden, de
Profefforen , namelijk der Theologie, daer toe by
den voorlchreven Synode gedeputeert en verfochr.
Dienvolgende zijn U L. toegefonden geweeft van
de Dienaren des Woords, by den particulieren Synode van Zuyd-Holland daer toegeordineert, fekere
artikelen uyt uwen boek getrocken , op de welke
gy eygentlijk uwe verklaringe foud hebben te doen;
gelijk ook byden particulieren Synode voorfchrever
twee Dienaers in de plaetfe van eenTheologus, die
abfent is, zijngefurrogeert, die de voorfchreven declaratie Kiede overfïen , en daer op haer advijsgeven
fouden i alle 't welke UL. kenlij ken ook van u aengenomen is. Nu is 't alfo , dat wy Gedeputeerde des Synode,fo wel Profefloren in de Theologie als Dienaren
des Woords , alhier tot Leyden verfamelt , de declaratie byUL.gemaekt, en onsovergelevert,beftaendein 151 fe&ien en antwoorden, gelefen en ge-examineerc hebben , waer van wy nu ümplik U L. te fchrijven fouden hebben , of wy oordelen de lelve te behoren gedrukt of niet gedrukt te worden , en wat
aengaet de redenen, dieons daer tóe hebben gemoveert , dat wy rapport fouden hebben te doen aen den
Synode, die ons heeft gecommitteert. Niettemin,
dewijl U L. begeert heeft felfs van ons gehoort te
worden, indiende declaiatie ons niet foude genoegen, en hebt verfocht, dat wy U L. in fuiken gevalle terftont fouden ter handen ftellen onfe redenen, opdat U L. die examinerende, en vandewaerheyd overtuygt zijnde, fich eerftöaegsmethetrechtfinnig gevoelen der Kerken conformeren , en in rufte
met de Chriftelijke Gemeente komen te leven : fo
hebben wy U L in dit verfoek geerne geaccordeert,
fonder te verftaen, dat daer mede den Synode eenig
prejuditie gefchiede : en gelijk wy U L. hier prefent op eenige puntten hebben gehoort , daer van
Li' fenden coPye mitsdeièh, alfo fenden wy
l7r
U L. ook
de redenen van ons advijs, daeromwy houden uwe voorfchreven declaratie, als met dwalingen
vermengt, mfuffilant en duyfter, en niet te behoren gedrukt te worden. Evenwel konnen wyu niet
bergen , dat t gene wy in'tlefen van uwe declarat
ie
obferveren
ÏÏ£2Ln£C >f°nVi^,°10s
«ogdijkw»)
hebben
konnen
niet al aenwijfende
, met
't gunt
ons

bedenkens meeft klaer is en afwijkende van de waerheyd : item fodanige puncten , die boyen andere
duyfter en intneaet zijn, mitfgaders d'allega^ien der
Schrifturen na ons gevoelen verkeerdelijk ^edaen,
daer by ook in 't kort aenwijfende d'impertinentien
en ongenoegfame antwoordeop *t gene U L, voorgeworpen was by Reynerum Donteklok , uyt den
name fijner mede Gedeputeerden , der welken fchrifc
wy hier doorgaens aenwijfmge noemen. Nu is dit
alles gefchied nitjt uyt een luffcdie wy fouden gehad
hebben U L. tj' berifpen , als te naeu foekende,
't welk u foude mogen tegen gaen (gelijk yernand
met een quaed ooge foude mogen oordeelen , het
welk wy U L. bidden niet te willen doen) raaer
alleenlijk tot beter onderwijfinge van Ü L. en uyt
oorfake dat de a&e des Synode , Anno 1586. vermeldet, dat gy u op de duyfterheden en impertinentien verklaren foud > fo gy weet , daerom ons toeftont UL. aen tewijfen de nieuwe duyfterheden en
impertinentien , die men vele in defe declaratie is vindende. Doch infonderheyd is ons oogemerk daer geweeft, dat wy U L. fouden voorhoüden,waer ingy zijt
afgetreden van degefonde Leere,met fommige verklaringe eeniger redenen en weynige plaetfen der Schrifturen alleen met cijferen aengewefen , die voor defen tijd achten genoeg te zijn. Doch fo wy ergens
hier in U f, meninge niet recht gevatct , en over
fulks eenige paffkgien uwer declaratie fonder genoechfaem fondament mochten gecenfureert hebben , als wy vernemen neen , fal U L. daer uyt
geen quaed vermoeden op ons nemen , wy die in aller
oprechrigheyt en met een goede confeientie (kenne
God) handelen , maer fult't felve toefchrijven of de
menfchclijke lwakheyt, die in 't lefen of horen niet
altijds even fcherp op een ding is lettende , of ook
(enprincipalijk) u felven > te weten, de twijfelachticheyd en duyfterheyd uwer redenen , en in de
Schrifture en Theologie ongebruykelijke termen,
mitsgaders de ongewisheyd en onfekerheyd uwes
veritants , die wy in u fchrijvens en mondelijke
conferentie met u (onfës bedunkens) gemerkt hebben i want wy bevinden (vrymoedelijk ende nochtans broederlijk ende fonder verwijt te fpreken)
dat U L op fommige puncten niet alleen den grond
oer Leere nier recht verftaet , maer ook op u felfs
fchrijven en gevoelen by wijlen niet genoegfaem
lettet , ftcllende dingen die alle onpartijdige en verftandige fouden moeten oordelen niet te konnen beftaen. Wat nu in dit ons oordeel foude mogen gevonden worden > daer in gy met ons niet foudet konnen accorderen, of 't gunt U L. foude menen niet
genoeg in 't breede verklaert enbewefentezijn, daer
van prefenteert een yegehjk van ons, fo vele in hem
isU L. onderrechtinge te doen, UL. als noch aenbiedende private vriendelijke communicatie en conferentie, gelijk wy de felve van den beginne aen UL.
aengeboden nebben , en by U Lieden aengeno*
men is: U Lieden verfekerende ,. datgy in de daed
uit bevinden , dat wy niet anders foeken , dan dae
U L. in gelijkformigheyt des rechten geloofs met de
Chriftelijke Gemeente ftaen,en wy allet'famen fonder
eenige gedeeltheyt of fcheuringeeens fpreken en gevoelen mochten , fo lal dat U L. met een yegelijk van
ons , of fommige gefamentlijk, dient, wanneer 't U L.
gelieven fal, breder mogen communiceren. Maer indien U L. dit ons gevoelen en oordeel over uwe declaratie niet wel foudet nemen en met onfe particuliere
communicatie nietgecontenteert zijn (als wy verhopen ja) en alfo een volle en pertinente wederleggifige
uwer declaratie foudet willen hebben, of ook in alles
byu gevoelen blijvende der felve declaratien, onaengefien ons oordeel, indruk laten uytgaen, fo fouden
wy alsdan verftaen, ons behoorlijk in onfen laft gequeten, en voor God getuygen als gedaen, en geprefenteert
te hebben , dat tot U L. onderrechtinge , en ook mede^
tot ruft en ftichtinge der Gemeente Chrifli by ons konde gefchieden , latende voorts de reft den genen , die
't felve toekomen fal uyt te voeren. Maer wy hebben
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«en beter gevoelen van U L. aengefieh U L. hier
nieerraaels met grote affeótie verklaert heeft , in alles
gevoelen
met de gemene gereformeerde Kerken in een
de twee
van
alleen
tie
reftrió
met
,
ftaen
te
der Leere
puntkens, die U L.metiekereverklaringeaenneemt
in de Catechifmo en Confeffie der Nederlandfe Ge, waert wel te vreden opentlijk voor alle
meentenen
, 't gunt in
de wereld voor gecorrigeert te bekennen
contrarieLeere
reven
h
voorfc
de
lijn,
mocht
uboek
Wy U L. bidden en vermarende, by welk voornemen (onder
te horen na de gene,
ken te willen volharden,
die-wat anders foekende dan U L.welwerr, u *óuden
mogen contrarie raden. Soontfangt dan, lieve en waérde Broeder , het idvijs , 't welk wy üy t laft ons öpget 'tgche
leydmitsdefenoverfenden: wat voort aengae
len paron
in
waert,
hier
alsgy
wyopuwcnvootflae,
ticulieren name qedaen hebben , daer van ook een
.gehoort hebbenacte ontworpen is ge weeft, dieUL
chrijven, van den
onderf
te
was
de voorlefen, willig
nadien
welken wy hier by U L. fenden de copye:
lijnde
en
gekom
Goude
der
van
UL daer na weder
fich befwaert heeft de felve te ondertekenen, begerende dat'er wat in verandert en bygedaen foude worden,
daeropwyÜ L. belooft hebben te fchrijven onler refolutie, fo laten wyUL.mitsdelen weten, fceüjkwy
ons ten beyden zyden verftaen in ons geheel te ftaen,
te belooft is , dat wy nietbelangend 't gunt in defeaó
temin als noch beloven en prefenteren U L.in onfen
privaten name alle mogelijke hulp en raed , om u fake
ten goeden eynde , enU L.tótgeruftheytte brengen.
Bedenkt cecig middel wat gy wilt , daer mede gy denkt
dat de ergernis gerepareert foude mogen worden van
uwent wegen > en fielt het voor een yegelijk van ons
conicientte'fullcn
wyinn goeder
wilt:én aldenwatgemene
wien gydoen,
Broederen voor houden,
mogen
anders
fait gy aen ons geen gebrek hebben , want wyinge
des
niet foeken , dan deeere Gods, en de vorder
Rijks Jefu Ghrifti : maer eenige aften van verbindinge tuffchen ons op te rechten , en nieuwe vergaderinge
van 7 of 8 Predicanten wederom te beroepen,' Vinden
wy niet oorboor en onnodig, gelijk ook U L.in het
laetfte aficheyt van ons in de Herberge 't fel ve ons gevoelen niet improbeerde, waermedcwyU L.eerfame lieve Broeder Hermannu» Herberts, den Alraogehden bevelen , dien wy bidden dat hy U L. wil geven 'tgunt ufalig is.
Datum tot Leyden defen fevenden November
1589. onderftont, by ons uwe dienftwillige mede
Broeders des Synode Nationael, eninaller nameondertekent Arnoldus Corndh , Wemerus Uelmtchiut.

ongeïobigen / en in be friben refperte / ja ooït een
bobcnbe.Xettec / boo? fo brie fp be felbeobertupgt/
en mepettfee dijk maeïtt : macr iu ftaer felüeu i$ fp
altijb 't Ubaeracljtig $®wp <&aiïp fa^ Oolien ge^
fent ) en geen 3lettcr in fiïlitm fm aïo gn freït / ert
marl) ooft fa furnjeïp geen ketter oniaemr U)o^=
bni/ ujaut 'tmoozbeiten letter betciteitt fomtijD^
ïn be ^cïiiifrucr een uptfaréiibige <^evcmanic fonba* inujtiiDige ujaerï)epb öf bcrniciitóinge lian
uemantgeburupltt/Öom. z: 2.7 lip. item/ lictritent
.óoftfomtijbëbeJBet/ niet flmpelijh / maerijoojfo
brie bit gecónfenteat tóojb fonber be rjeuaöe C^ffli/
grip
baa*<5tunige!ium
tegen in fiiïïtcn
«23ecftCljjifli
bete*
ftent ïjet
/ baergcnalïe
in be ben
genabc

I !B .

gegeben \no*b / 2. Cor, 3 : öi
<0rj fegt öatbïeefcïjeïtjite (of onljcr&orcnc) ^iebiïmn
615
ten / of bit geen gelobig ïjertc tybbm I be letter öer ^n'tolu
frfpift in haren nr r ftanbe in rechte r o?bcntnge niet hjc? 9', '
ten' te gcfcunlten / liacïj be ftlfèift booi bt fr&ift tipi>
leggen ïtonnên / (|e.
Ban rjuaber ronfequentie ottbcr be arme gemeen*
te/ en ooit obrébei^.^rtóift. Contrarie getuugt
bifitoü^ be maecfjfnb'/ m$ Myiit bn Ijet erempri ^nbe/
bit micacufen
benjaalKnbbeöefticljt
gcpjcbilttïjeeft
/ 'baerop
en met
/ item geöoopt/
.fl^attlj*
7.ba^22. en 23.23.
Jatter ontoaaagtig i^ batter geen anbet bijjèfjrpö irui.
totter faïïgï{epb fonöe 5911 / nocï) geen anbec ïcerc ont ^nm.
ben menfffje totDeboimaeörfjcöttcbjengen/
ban bt 3Si|.^c&2ift.
\
^tiKi^miït $) fuftmeren aï^ gp ïjet contrarie ban
bienmeberfpjeent / en beterten/ gealicgeertomte
betoijfert /: batter geen anber Vutjpljcpb ter faligïjcpö
ïen
entige abfiirDiteptenentiptfuifecngerjo'es
na n geboden (bit
^c. acbepttetocberïeggen
i£f ttcritatbc
boel) niet en uölgeit) fa bacr na ooft bnuociift feggenbe ïjepftge
/ bat ^auïi
ïêriurje
upt ben
<J3ecft i$ j 't\ 1 niet tipt
bc
&ctyift
boojtgeb
jadjt.
ZDit PooLif5. feggen ftrijt tegen be toaetftepa / $$ g^
2(®m. 2. 16. alle bc^chjift t^uan ^3ouingcgeï 4o.

ben
niet fïecïjteu'fc
refc».
teert /tot^c.benïjoetueïgp
3A^PÖ^enbefnt'tert
/ ben tocllten
be É. ^>cï)jift
i$ nigegebettböoi ben <&tt$ / lÜaer tot br totcinn*
gebcö 05ce(ïe^in eïït gelobig menrege / geïijii %n*
bit gefcljieti^: maa mio£npt'tfcuie / a\$ bïijïtt
upt
't boojgaenbc
/ bviergemclt
banöe
J^. ^wr^iftai
/ öieba^
f€imatï)et$
ooit bantoogt
jong^
op
geïeertengctuctcnïjabbe : en bacr op berboïgni^
fept ^atilitöV bat be ganfcöe ^cljïtft ban <&ob
ingegeben en p?ofijteliït / fc. en niet / geïrjït gu
<®p'teceftcpunt/ bauaaeebeelepbcrfïanö ba ^.
febrjnt teïefen / be gantfclje ^«rljjift ban <©ob mge*
gebcn / i^ pjbfytelp / (|c. ^tcm ^olj. 20. 31.
Q^bjalingcn en ónfcbJiftmatigc rebenen.
bcggcïijïien fmjtljet tegen ^auïifeggcn fclf/ liet.
26.12. fo ï)eeftban toeïbe^.43cefc't Ijart ^attlt
maer*
i$ Ijtt
niet
sSqfêtft
/1 bat be ^'cpïïgê
<&ÖP f^Öt
BON
ten
f
I
feïbe
<6ob£
tooojo
cpgcnthjue
en
acïjtige
geopent om teberftaen'trjeneljp tebocen niet ba*
wc
flont / maer fö toaué ebenlneï 3ijn ïertnge iipt be
jp Dé (Öcefï a$lDa;icemctbeXettecafémcbe-2©er
b.
fcer t'famm-gebóegt 5p / en befe bepbc inï)atenbierifï | '||. &c\)ïift I aengaenbe ïjet fonbament.
a.
öoo? be ïtrac&t beg «Beeft <£ab£ ïebenbig cnhracïjtig
03ï)P noemt bt ^. ^>cï)!ifture een aehbanït / en ^t 4.
mïjaa gcBmpftsiJti.
een onboïnomen en ftinb^ bêcfïant / baei* boo: men gc^ 3 $.
&it i^eeufonbament ban fcer grote btoaïingcn/ lept
too?t tot \ytt manncïiïtc (ïuhtoaït : uïeefrl) / en lic* 3?« i%°
fftijbenbc tegen be toaaïjepb / afé 3ti. 2.6: 4/ 68. Öaem: ^araboïitfcl) \sMpl befelbebcrgehjltenöebp
item ^eut n : 18. Som. 3 ti.ïjiec uut blijlttbat
b'oogen/
ebentori be &cï#ftuTC <6ób£ JBoojb $ / bat fël een groen
5^efcïapïten
titulenbooj
ftceriten
ooit £c.
groteïpj? tot bcrltïep*
begrijpt in bacr bcntoacdlcljfigen fin en racb<&ob£
rtingc ber #. ^cbJifture / bit een^beel^ in bt $>.
^cljnft niet bebonben mojben / en geljccï o?emt
geaïi£'tbatfe
te maïicn// gelijk
omon£looft enfaïig
aengenomen
ooft beniettijerb
monbeïijke
3ijn / een^bccl^ in felter refpect ban ccnigc fliir*
onbatoijfmgc bit tint eft böoj be sèchjifture ge*
fcen£ ber ^cljjift alleen gèfp^ohen feben : en
feïjieb / en bacr mebe ié accöjbercnüc / boo? Jet
utoenaba
"in btfe
befcfre
IDoojb 43ob£ $ te ïjouben/ öorn. 10: 17. %ucc
bjage
btft$ beritïaraige
eerficn punct^bacr/ ap
hm gebaat
erjenUicï
tijs
8: 11/12/13/ 14.
telen nia goct malten / maa biljoen altijb on*
toa»racï)tig / bjeint / önbcguaem en baacïjtclilt
<©p noemt be^cl)?tftnrefimpeïijftïetter/ bt Wh
■ T.
fee
gp
fïelt
tegen
ben
treeft
/
confunberenoe
alfa
be
boo? be &&cijtift\\tt/ afé fpbe felbe fo genabeïift
nrin.4.
tooojbeu ^clmftcnlLetter.
toegefcl)?eben üiojben. Ce meer bat g;i be fommi^
Qfrit fpmpt uyt be boojgaenbc opinie/ enfrreïit
ge uptanbeceautiKtucn fcïjijntoiitïcnitte tybbmj
bit bit in cenen anbeten fin gebrnpltt fyebben /
tot grote UerWeitingc Vjan oej&.&cfpift/ mant be
feïbe/ fcuanneafe met benbjatcn grioüentecacngc*
en
ban bienop/ eenctt
(ban be
5>'chjif£finucrac^
teïife«nige
geboelenbe)
bcel^.argcren
/ a$
'■'•■; nomen mou:& / ij» toeï een %etta of bocb <£>mg ben
^55 3
*m

i*8<

804

Het eenentwintigde Boek.
bujbeneben*
ntoc interpratte meDe btmtf. €n fo hier
Doo? met
ften
fcfcf
De
bat
/
tod oefe tfe puntten
Muien
Defe
Dat
en
/
efï
getue
recht becDacht 5D«
: Die
en Daerom ban De gene en/
quacD enfojgeïijft jijn/beha
houo
cDe
toee
ac
oiïn
De i^enïiae èdwft in
niet behoren gcbuipïtt te tooiDcn.
;®atDe gene Die Den eeeft Der toaerhepb ontfangen
hebben/ Dct?enIige.§cl)?iftenï)areonDectoufingc niet
langer bchoeberi.

toeï
on'beanttóuojDfïnenbpoubcriilarrt
/ 't geneaen*
gaet blijft
Den (6eef!eljjhen
u in beïe herten
boo^t*
aebjagt / Die men niet iiauóeu aan boo^ Den reenten
fin Der ^>cïj|ifture / en toaergpnaDer berMaringe ge*
toepgat ïjebt te Doen in De bieroe bjage/ Daer fcenefc
fen^ Dat gp fuftinceit ooft in De boo?fch^ebeu Jefte +
anttooo?Den / Dat Den i|- <©eefliïen fin Der ^epïige ,, JJ
^c^iflure geeft en openbaert -fonDer De gumt
cpitbe.

®it fegt gp toeï niet bupbelrjït u meninge te /5|jn/
en
maer acht Defe opinie nochtaug niet b?eemb
toiltfe bctoeren met eenige .Certen quaïna geallc*
39geert. <tf n hoetoeï gp ïjier op utoe meninge bup*
't eerfïcpomct)
3Ünbe (toage 7 ban
belnït afaebiaegt Dat
®it i$ een feer fcï)aDeït)ft geboden / oo$j?onB
manïnaen bec^
Den
ft
&cïwi
De
hebt/
aert
berftl
en
occafïe ban feéu ueïe feïfame Dtoaïingen aïtijD
fïanben noch pzofijtig en nobig iê I aï£ een mcDegetoeefi.
€n fo Dtt utoe meninge $/ engp Daer
om
/ enoch^
ïjebben
ngen$ Daer
fp ontfa
't egene
bananDer
gc
getnu
mcben
te keren / fo
bpbïijft/ foDtoaeltr/p. ^nDergïeect<©oo£ï©oojD/
boojtóooa
tuant
ect/
efupb
nietg
€W$
en
Öom» 10 : 17. ^psjêf. 4; 1 r / n. <£fa. per^ 8; zo,
tang De boo:fch?eb
ï (©moto. 4-:ber£ 16. niet Dat <*BoD of If^epttge
hoc
aert/
berïtl
ertig
-en-b
negen
De
gp in Deanttoooz
<6eefï
niet anDer^ «an/ inacroattet fjem niet an*
trien*
De
oig
nDe/
fegge
faet/
gpDitgrtiipgenïgbcrf
Der^ belieft / ïjtbbeiïDe Defen miööeï en tuijfe na
fcfje tot <£ljaftum felbe ïtomt / Daer Pan te boren
fïjn toeïbe^agen o?Dinari^ aïfb geflelt tot onfegee*
De ^enïige Schaft getupgen# ï)abbe gegeben/ $
fleïijhe berïicötinge.
Dan De getitpge toeï meer noDig i boben Dien/ of
fetjoon gefïeït tocebe een geDucig en blijbenDe ge*
rupgenig / en öet gebntpït om anDere te ïeeren/
i. Upt dnfcÖJiftmatige/ bjeemDc / enongeb^up^
fo macj) cbcntoel Dit niet befïaen/ maer ftceïtttot
aeïijfte manieren ban fp?ehcn.
grote bcraïepninge Der ^epïige g>cïmfture / toant
jjet gcfauuaooït bp Den mannripenberfïanDen aï
&kt fectic 35. 38. in De Cijteïen Der £ctwjft.
beeï berber ftceat / te toeten / om De felbe geDu=
nglp te bermanen / berfieraen / onDerhouDen/
3 . öpt mi^berfïant en mi^DupDinge ban De tooo^
en bermeerDeren in De ontfangen ïtenniffe/ 1 fëjm.
Den in De aentoijfingc / en impertinente ant*
4: 13/ 15/ 16. z $et. in 12. 1 Cor.i: 6. ergo $
toaojben baer upt boïgenbe.
in aïïe gebaï Dit fïuft in utoe Declaratie niet toeï
nge
aert
n
$ gelijk fuer
/ en inDie u meeni
berïtl
i.b.e.
fïraït£ boren upt De&chjiftigaengetoefen / fo moet
<^p De tooo?Den ^ifïorife henmffe en ^ooft-Ken*
/ item / opaennifTe.
't geïobe Der onherborene / item /ban d. c
De bobengefïeïbcföïjefïg/ met 't gene gp anttooouJD toffe
De <t5eefïeïpe
3 9 Daec ban fïelt / geco^rigcert toojDen.
Sfitem / ban Dat Den ^epligcn <&cz1i niet en geeft ïjeiV
üetfianD Der ^>chuft / fonDer De Schaft/ etc. item/ ban
^upfïerïjcDenuptberfcfiepDen oo^faïten.
De hrpmcïijae iufp^afte Deg ^epïigen OBeefïe^.
ti. ».b.
i. €nbe ten eecfïen upt Dingen / Die confufeïtja
5|tem / ban De uptïegginge Der ^cï)?ifturen / bp ben ift20. 17.
getracteert 5jjn / fïrijbig of anberfïugttoijfeï*
PjeDicantcn.
acljtig en onfeïter.
^Itern/ ban De €ngeïen/ uptCoïoff. 1.
^tem
/ ban De boïmaeathepD Der 3teere m De^epïïge
11.
i|et fïuït ban Den rechten en ttoceberïep fïtt Der ^cönft begrepen / en meer anDere.
^cfeiftmen: toant Daer u boojgetoojpentóojD/ Dat
4. lipt ongeuoegfame en imper tinnuc anttooo^
gp Den fïn / Die De letter Der ^cjhïift meDc brengt/
niet ïteut booj Den reeïjten fin : item Dat gu t)y}(€Den op De boojgefleïDe f'aften.
Derïep
fïn
Der
£>chaft
fïeït
/
een
ïcttcchju
/
'en
ijee*
fïclijfc/ Die niet upt De letter Der &cïjaft genomen/ maer
<0p De appeïïaticn ban De ^>cï)jifx.
i.s. r4. Doo^ï)epmeïijheinfp?ahcDe^^epïigen<©eefïe^ gegeben
(0p De aïïcgorïe ban De beraoeïjte eer(^eïioo?te \£j. ij.
3P : ontaentgpbefebepDe / en fïelt eenen goeDen gronD/ €fau^.
18.
antto. 14/ maer ebentoeï fo hebt gp eïoerg ttoeeber^
<©p 't aunt/ hoe ïange De nuttichepb Der Heputje
ïep genoemt (1. c. en kïaerïtja anttooozb / 8+ Daer ^cïj^ifture
Duert / en boojtg elDer^ meer.
b. 8. D?ie foojten ban menfehm befeïjjeben toójben) en Daer
gp het poogt te beranttooojben / boïbort gp niet
impertinente
/ b^eemoe en betarerbe aïïegatien
Der^epüge^chjift,
hïaccttjït/ ja/ Daer D'aentoijfmge bebeeïjt Defen ttoee=
beriep fin / en mecfeeïnh eenen a^eefleïijften fin bun*
gioö. y. 39. <6p meent aï^ of €WW & %tim*
6.7. 8. ff" oc ^>ch?ift Doo? infp?aefe De^ <tëeefïe£ geopen*
«nu. bacrt / ontftent gp niet fuïn^ u meninge te 5ijn/ Daer ban fïrafte / én ook 3(aÖ. j: 3 7.
>b.
tnaec toiït beeï meer fuïn^ boojfïaen / Daer toe alle.ïBatth. 13:44/47. banoefcöatofpeerïemöeacBec
gerenbe feftere herten en^eDenen/ enarbepDenDe te
enm V*W
toeDerïeggen DepïaetfenbpDeaentohfinge geaïïegeert/ De
berbo^gen:
aerDe De^ al^of
herten€f$fta$J
bcgraben DieDoo?'t
i$/ toeDeraeröfeïeb
bp Den men*
feften
hem
faï
openbaren.
9.
19.
en Daer De acntoijnnge upt beïe erempeïen poogt te
5cc
bcbjtjfcn/ en conctubeert / Dat gp Datcïp eenen ho*
«>• "•
Coïoff. 1 . ban De nieutoe Creature.
geren fin Der &ch?ift f!cït / Die upt De &ch?ift niet
boo:tgeb?agt 4 \ fo anttooojD gp Daer niet on/ ja ture.
g}oö.<J.ïjetbïeefch DupDenDeopDeïe|tecöeci&c||# "s- b4:c
befenI"betrt aïom Den felben aBeefteïijïten fïn/ aïfobp
3oö. 8: 56/ 58. ban "5Cb?aDam.
***aCimotij 3: 16. Degantfclje ^>cïj|ift/ etcenöoo?^ t8- *
bcfcheiit ftonbe fcheppen / tectoj)ïe men fag Dat gu
Dooigaotf arbepbe te DefenDerenfnlh^ aïjü Daer fïrceD öoo?aaen^.
ar*
3&it aïie^ i'famen oberïept / fa ftan men wrt «n* ,Ui.
Der^ oojDeeïen / Dan Dat Dit punct niet toeï # öer*
aïaert / maer bhjft noclj eben Dnpflec / jaujengtraicfr
meer fauten meDe : ooft feïfê ten refpect ban De beften*
teniffe in Den ^age gepaffeert op Den ararat toan De
VI.

^ ' ~-

namen (t.%. 3. ban 't eerffc punct) u naöer lier*
uïaert / Dat gp maa* eenen fïn berfïaet te sijn/ fótoeï
Dien De ïetter Der &rï)2ift meDe b?engt/ aï^ Den mfteïijhen/ Die gp fegt Dat De <©eeft openbaect: fbfuïïenDanDeboojgaenDcpïaetfen contrarie ïupDatóe Jier
na geco|cigeert moeten toojDen. H^aer ljier meoe i$
De 3toarighept niet geheeï tocchgenomen : toant eben*

Xettec

8-o

fM.
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%sttcx m <0eefï7 aïtoaet fuïftert geboefen (ïjiertboren
berfjaelt) niet # aengeroer*.
<^p 't ttoeebcpunctban ttoecberlf^gcfjciójfaem^
ïjepö,

^nféfjnfftnatige en ötoacïacljtigc rcocncn.
aoitc 4&P feflt ftat be toerften ftomcube upt fenecïjteïtjfte
Ma» bjefr/ en bïoïc acntoijfïnge be£ 3Brt^/ e» tipt b?cfe
* b' btt becboemeniffc / rn bic öe menfcïje boet uut m"cn=
4r'a frïjeïpe fceaeïjt / of npt fttacï)t be£ fertecïjtriijlten
' geefïej»/
3tjn/geïobe
nocl}tau£totbooj;
becepbingeïjoctodfe
bienert /niet
om goeb
tot ben
ia Cïjafium/
b
bergebinge ber fonben/ en toebergeboorte teftoiucn/
}•• nip
baer/ bafien
50'n berou
ban be
baobe toerften/
aeïmonameïp
effen geben
en bïbben
/ ctd
%vtt (n topt gn af bart be gcfonbe fannc ber
tooo?ben oer Ifcpïige ^rimfture/ en legt een fan*
bantent jiju
ban fpmeerbee
btoau'nge
/ toant
ban ï)aec
nature
bed meer
ïjinberïp
aï,3 bojberïp/
of frtjaan <tëobbe ï|eereböo? fijn toonoedijlie toijg*
Öepb fobanige toerften/ aïgartbcre binqen meer in
fommige menfeïjen ten goeben cpnbc ïaet uptfto;
men / gp fierftt oor ïjiec mebe ten bede be $a*
pifien in Ijacr opinie tic? b?pen toiïïe en oer booj
beeepbeïpe toerften / gaetciel gp geen beebienfïe
baer in fïelt aï£ fp boen. ïtëaer tegen ftrijö Huc.
18: berg 9/ etc. ben pïjatifeug öienben fijn goebe
toerften / baer bP ban roemt/ niet alleen tot geert
boo|berepbingc/ maer maten bem ooft btnbeeïp/
geïp gp feïbe tod fegt (antto. 50.) item hier toe
bient ïjeterempel l^etri en 3iube/ bie oepbe berou
geïjabïjebben.
#nber btfe toerften ban be boo?ueeepbinge / bicbe
dnbeftcerbe ober baer Rebben fouben / fielt gp ooft
mebe/ be bcteringe en beftcringe item bc fccltetirige/
't gefïabig bibben / en ben #oop bcc gener / bic
fïebceefttot <6ob beftcren / aïfogp tot betoijgban u
bobengcficïbe opinie ban be booteepbinge boojtbjengt
3: 19^0
betert mogen
u / en
uefteert beu /pïaetfe/
op bat"?Cctor.
urne fonben
uptgebacn
toecben: en bet crempeï Comeïii/ Slet. »o: i. batbl*
<0obfaïig en <0abbmcbtig toa£/ beeï aelmacfiên geben?
oe I en <Dob tuböenbe alle ttjb.
^isc tojjftt gp ooft bau öe toaerfjept / m greft
grote oojfaue tot berfïerftittge ban bc Papiflifcen
anbere baïfcljc opinicn. «Bn bit toerb ui.it be feïbe
geaïïegcerbc herten omgefïoten / toant #emi£
f5p?eeftt albacc ban een mare faïige beftettuge : en
Comeïii <0obb^fentïjeub toa^ een oprechte 45ob;
toefentïjepb ,/ 3ijn gebeben toaren <6obe aenge=
naem/ en hp ontfangt ben ©oop na be ontfan*
gmge beé Ifepïigcn <6eefïe^/ aï^ een segeï ban be
ontfangen genabe / bcr^ x/ en 54/ 3 J^at be toerften be^ XOttg/ bic öooj eencn \mc\y
telpen bienfl gcfeïjiebcn / <èob toel met aengenaem
of beftagelp jgn/ om nemant baerboojfaligtema*
ftni : maer nocötan^ ben mcnfclje pjofntelnft / en
ooft ban <£obr bebolen 59'n.
"®it alfb ffmpïiritor gefpjoften / atcojbeert niet
toeï met be gcfonbe Heere / toant fulfte toerften/
boo? fo bed fp ftnecïjtriijft y&\l toecben aïfo inbe
ï©et nfctbebolen/ Ijoctoeï fpbooi fobeeï aïé fpup^
teclnlt gefcljieocn / baer in begrepen 5p : maer
4$oö gebieb be toerften met bc quaïitept ban rep*
neröecten/
'ntiaff.
bergdoof i£i^imotïj.
batiéfonbe/
öom. item/aïtoatfon*
14.. fomofïe ban
be boojfcïfêeben reben met meerber biflirtctie gefp?o^
ftentoo^ben.

11 .

6

5

23ïpt iJpttimig^tie^eUfte/Jlort!. 7: 11. en
<6aï. 5. aengaenbe ien finjb öe^ fcteefèfjeg / niet
toilt toerften lyftbcn tjan a onljerboren/ noeöooft
ban be b herboren. Cn ïjoetoeï gp « öier ban
namaeïg
öeut/ bat
op gpbe eenige
bjage menfefjen
ban 't ttocebe
punrt / inberftïaert
fuïfter torjfe
fielt/
niet onber be oneerbaren / maer aïg onber bc Wet
fïaenbe / etc en bp maniere ban fp^eften / op ben
eerfïm gtaet bcr toeba*geboo?te geftomen/ en ben
45ecft ber ftinbfcljap nacl) nietontfangenïjebbcnbe/
fo Bnjft &et ebentoeï ïjet feïbe: toant bcfe berftïa^
rtnge fielt ebentoeï eert foo^te bart merifeïjen / bic
niet geijeeï ï>erboren / niet geheel onïjerboren 3jjn :
toant ïjebben fp ben <0cefï ber ftinbfchap niet ont^
fangen ('t \ut\k benïjerborenen epgcntïp toeftomt/
llom. 8.) fo 31J11 fp ooft onber ben ïjerbörenenin ge^
rierïcp toijfe te reftenen / bic ben oBeef! Cï^ifn ïjeb*
|)eb (ïïom. 8:9.) nu bit ïüpb feer b^ecmb / en ip tegen
be^dj?ift/ bic ban geert attbeeeafé ban berüorene
ett onöerbarene fp:eeftt / «$(§. n ij en^:ber^^.
ben aubertenbenriieutoen menfc[)e/ €01.3:9. ben
?(jpafiel öom. 7. confibereert ben menfeïje toeï in
biieberïep manieren/ maerfieït ebentoeï niet meer
al£ berborene en onberborene : banbeonljerborene
fiet §p aen op ttoeeberïep toijfe/ 0om. 7:9. een^
beeï£ ïebenbe in 't toiïbe / fonber be ftenniffe be^
IWtg! cenöbecïsS alp ijcbbmöf nu be ftenniffe be^
ffletgl maer be^ niet ban temeer in fonben boo?*
gaenbe/fonbee ftenniffe Cïj?ifïi öf ber toebergeboojte:
baer na fpjeefttïjpban betoebergeborene/ berg iy/
16 1 etc. befe 3ijn 't aïïeen / bie toaerïijft befeit firnb
ïjebben
/ en baer in fucïjten. Jfier toe bient ooft <0a*
ten 5:17.
©upfiere ert confufe rebenen upt betfcöenben 00^
faften.
1. ^ptflrpenbe rebenen.

060.

b6r„

60.

ii. 2Ent.

5^e befcïj?ijbinge ban be gene bic gj; acïït noc^ïjer*
boren noeïj oneerbaren te 51J11 / tooib baü u aïfa ge
fielt/ bat fp aen b'een sijöc op öe ónl|crboréne / aen tofn(,J
beanber jijbe op be ïjerborene pafï / toant onber bc ban
x.
noct) met ont; hcitoec^
<0eeftmetbcreciiftinbfdjap
fiaen/
Wet
fangen ïjebbenben
/ <0ob
ftnctJKcInhen 45eeftbic
nen / fijn bingen bie op bonï)crborenc paffen / en Ijaer
ban ïjerten tot be rjdjoo?facmï)epb bau bc «Srfaoöcn
bc$ §eeroi te toillen brgebf u / en ern ïiifi tot ben goeöc
ftrbbèn / 5i]n bingen bic ben Ijerborencit tocfto;nen.
#it mag t'famcn nietbcfiaen.
Hptbitcmöf maniereu bau fp^eften.
jlaboïginge bt$ opredjtenbTefeu^Cfeifti.
5^ooj be fonben be ouben affrerben.
«De ftracïjt be£ 45ee|le? bic^aer biertfibaernmeftt.

si
61.
4*. b.

«. Upt mfébUpbinge en ouberfiout ban be tooo^
benberaentoijfïnge.
©an't boïmaeïittocrft bc£ <Sccfie£.
©an be boojberepbinge be$ 2Cbontmacï£ / op het
pppoofi ban beboo|baepbeïijfte toerften/ feerbjeem^
beïijftmi^bnuïftenbebatujao^b/ boojberepben/ toam
baer # groot berfeïjiï tuffrïjenbefcttoeebmgeii
<a2nboou!t£eïbcrs?.
49. b.

-f. aptimpatinente anttooo^ben.

©aribe boo?bcrcpbinge ber ^apifïe n tot ben £acra? 49. t. 4*mente/ toant ÖC JiHXpifietl booj opera prepiratoria of
opera de congruo^al tuac anber^ berffacn.
Ban be uefteraige imt ftnccl)tfhjfteb?efe / toilïcnbe ?♦•
betoeren bat bie uau gefel)ieben boo;be ftcaeïjt Cïnifn/
confonberenbe Clj?ifii inmenbioje ftraebt in ber ineu*
fcfytn betten I met be uptmenbige ftraebtige toerften
€»p fielt een fefter foo:te bau menfeïjen/ bie noeft betmiracuïra/ bieïjugebaenljeeft/
Cneïbec^meer.
2534
Öerboren norö onïjerborm jijn.
5. <®nges

e-(!

k.
Het eEneiit^intigfte%>■ Boe
d <*Bp fcïjijntbé

SOd

5." «pttgeitoegfatne mittóooiDen.
Sfranttooojb niet ïjet argument / acngacnbe öf
ftmnifTe Cïjnfïi m Comeïio boo? De onfangingc &e£
5«'
tf>cnïigcn03éefï.
'"
v .<ï.
SScanttoooiD niet bc nrgumenta / bat ben <Doop
nbingc. tot be befteringc.
booibere
niet rê ren toerft Der <eneIDe
r^niecr
impertinente en berfteerbe aïïegatien Der ^cïj^ff'
tnre.
^)cbj. 6: t. r. 'tutelH gpbunbopbe Hnerljteïijftcge*
♦Ó. ïjooüaemïjcpt / nnmeegtom Dcbeginfcïcn bc^ïebcné/
jfcDocb Daer geïjanbeït too?ö/ niet Oor bc Cfeifïencn
ferfï beginnen teltom in jfjaet feïben/ maer ban be
Jeerince / ïjoc en toacr ban Datfe eerft onberrerfjt en
gdivrcirrojben.
405
'■
allo be piactfen/ °®ct 3: 19. en lictor. 10. ban
60. 6r.
/ en iïom. 7; 2 1 . en 03aï. 5-.
Comclio
fnp. artic.Hii,
£)it aH$ ffamen oberïcpt/ faï mcbebïijftcn/ bat
&t pmict niet tod berftïaert $ / unme$ niet ten goebe/
. inacr bïijjfi onfef^ifematig / tn nictbeïe impertinent
tienbctbupfïert.

r.

Op 't berbe punc| ban bc ceclfjtbceebigmaftingc.
©toaïingen en ontfeïjjiftmatige puncten.
«Dat be toerften oc^iBetg/ #jn etu$txd$ tctemö*
nt'aïc/ ten£Dee$ upterïijfte
toerften /cnoatbeiuerften/
/ bic boos ben ge^
lobigcgetchicöcn/
lïptcpgmftracfjt
bit naben geïobe gefcljieben / geen merltcn te&ffljtj?
5ijn/ aï£ ban <#>ob bebeïen/ en öatfc onbee be feïbc
ban ben lipoftei niet begrepen jijn / Daer ïjpfpjecut
ban bc rccïjtbccröigmaftingc. <ï£n bat aïfo be toerften
bc$ 3©ct£ en bc torenen be£ oBdoof^ of be£ <6eefte£
ban maüianScrenbecfcïjepben jtjn.
l$it onbcrfïant maeftt grote bertoerringe in ben
ïjanbcï ban be teeïjtbeerbigmaftinge / en fïrijb tetoantin be
bc$ %®ct$
3ijn genaïïete &rft«'fturc
toerften bic/ <J3ob
.fijntoerften
3©et enfeïjt
/ en
feïfé bic ooft ban be geïobige gebaen toojben/ aï£
ban ^bjaöam en <B)abiD / bcr toeïftee toerften $au
ïu^opftbttpten bemljtbeerbigmaftingefïupt / $0*
toeï
fp ban Dun-ïteben aï| geïobige gebaen jgn/
i^im.j:
^. Öom.4:^ Pfaïmi43:a.

TT.
^4.

<0p fegt batCöjtfïu^eett boïftomener geöoojfaem^
ïjepb epfcljt Dan De 3©et.
ïDefe i^ een bmaïinge / bie baer meer anbere
bacrt» Contrarie bïijftt/ ,!Battö. 19** i7.metHeb.
j 8: 5. item bat aïïe be toerften/ bic Cïutfrt^ ft^attö.
5. gebicb / ooft in be Wet beboïen 3tjn.
^upjïete en confufe bingen.
1 . dingen confufeïp getracteect/ en een^beeï^ in
ïjaer feïben fïeijDig.

CïoI.qo^

77. en
boa?»

«.64.74.
&C77.
b. 70.71.

c.6f.6g.
99 7ï.

<Bp tonfonbeertboo?gaen^mbefe beeïaratie bc ïjep*
ftginaftmgeDeé<6ecfïe£of De toebecgeboo?te/ metbe
cccïjtbecrDigmaftinge of becfoeninge boo? <6oD en
bergebingeba-fonben/ entoiïtniettoeftaen/ Dat aïïe
toerften/ ïjoebanig bie jijn/ bupten be cecötbeerbig^
makmgc gefloten too?ben/ tnaet gp geeft De toerften
bc$ «öeïoof^ of De b?ucïjtcn be^ <6eïoof^ / Daec in
plactfc
/ Den feïben fcï)r)nenDe pet te toiïïen toefcöjg?
V>en.
Bant.
I

bernicutoingc 0002 ben geïobe
ben roem niet te toiïlen benemen.
3. e <6p bzaegt in befen ïjanbeï/ oft genoeg $ d.
bat £ï)2ifh$ gèoffcrt i£ / en of niet be reft
fijn£ HÉJibbeïacr-;tmpt£ bacc beïjoojt te toefen. f.d
4. f (6p fegt / inbien men n betorjfen ïtan npt
bc i^épïige &cïjnft/ bat bemerken/ Die Dooi
ben gciobegcfcïpeöcn/ fo toeï bHptenberccïjt'
beerbiginaftingc en faïigïjept gefloten tooïöcn/
alé bc töerhen be^ fflctg / fa mi!t gp ö'aeri^ 8-7
to^fmge toefïemmen.
i-7
5. k d3n fegt/ bat benieumebïntïjtm be^<6ec?
fï^ sijnïjet mare $>cmeï^ SJjoöb 7 en ben
rechten ^êmeï^ ffagmtof bacr timW gebbige
/-'''•
<>.31'eïen/
h <£p etc.
mebafp^ecïit be recfttbefrïMgmanin^
ge boo* be toegereuenberecï)tbeerbigÏMi^ Cïjnfïiaïïeën/ feggenbe/ batïBoojb/ aftfen/ nut
bc M>d%ift niet bemijfïp te 5Ïjn.
i <6p ontlient •ïjrp.jefTeïtjft / bat bc ï)ebïigmafttngc boïgt na bé reei)tbeerbigntaïiingc en
affirmeert öet contrarie.

tipt bit aïïe^ anbec^'üéjïuplien/
banJi5ttDatmatgp nan
in bemenreeïitbeerbigmaninge
De toetnen
bc$ <0cfoofê ooft pet tocfcï)Jt|ft / k en mitóhocï)tan£fc «
'tftM
niet bnpbeïijUbcftentftacn:
enberïjaïben/
omcIll{ti
ïjet mi^berfïanb
te ontöecfccn / gebjaegt
5|jnbe ban
nme gebaen
meningeeenfecrgoebeberftlaringe/
(inbecerfïe biage ban 't~berbe
ï)ébt
bie men piuict)
gcem
acnneemt aï^ maeraeïitig/ en ober een utfitienDemet
«toe benentenijfe inben#agc/ 2linno 1586. fo bit nn
aïfo n berfïanb i$ / fo ïjebt gp b'aenmpnge / nocï)
ooft n feïben niet berfïaen / ni te bergeef^ befïreben/
't genebeftent
gp beï)oo:be
te beftennen /been7 inboo:berïjaeï*
effect ober
ïange
ïjebt: enfuïtbaerom
be punetje? moeten ïaten baïïen / en (geïiift eïbec^ »|
beïooft) befelbe ^oubenboot gerctracteert / aï? fïrtjben*
betegen urn beftentcnijTe in bcnl^age/ afe ooft met
nme ïcfïe naber berftïaringc.
^e^geïijft^ in 't punct ban be mcrïten / bat be
gocoe terim fo toef aïé öm gcïobc öc faïigïjept toe,
1 gCfcïj?eben merD / öice in beïftïaert gp u ooft niet
I gatoeg.
JDant gp fegt batbetocbergeboren menfcï)eniet
faïig gefpjoften too:b om fijn epgen toerft / bat ïjp
toetftt/ maccom bc$ toerft^ Cfoifïi toiï/ bato^ob
npt genabe booj Cfeiftnnt toeiftt / baerom fttlft
een toerft niet eentoeift berberbienfren/ maer ban
De genabc i$ / en Dit toerft <5ob£ booj ben per»
foon €ï)?ifri / fcïjijnt go te fïeïïcn be frïjenftmge
€ö?ifïi tot een &aïigmaftct/ 'tgeïoof in ï)em/ en
De toeDergeboo^tc met öare bjucfttcn. J^icr ber^
mengt gpfeer b?eemD öetcenmctSetanDec/ toant
gp fegt niet / of gp Doo? 't toerft Cïjjifït in on^
berftaet 3|tem
De toebergeboojte
/ of DcfeDjietoouib
Dingen
fén^.
Daer u bóo?getoo?pen
/ batt'fef*
gp
't geïobe/ be toebergeboojte / en be goebe toerften
aï in eenen gracb ftcït / fonber onDerfcft/pt in 't gene
Defe Dingen De faïigïjept toegefeïjjeben toozb : fo
maeftt
gp toeï eenig
onbccfcïjepbtufTeDcn
't geloof
en bebjncïjten
/ en ben
Auteur be£ geloof^/
maer
ebentoeï bcrftïaat gp niet/ op toat fïn ben geïobe
De faïigïjepb toegefcfoeben toojb / en op \xjcM fin
be goeben toerften / op eenen of op berfeïjepben :
maer fcljijntfc op ecnett fin te ftcïïen/ boo2 fobeïc
DiebepDe
toojDen/ en €ty1ii
toerft
stjn banCö?ifïogcto^ogt
npt genabe.

2. 5&e rebenen ban bc aentoijfïnge uboojgetoo?
pen/ (om tepiouecenbataïïerïep toerften bup?
tnt be reeïjtbeecbigmaftinge gefloten too^bcn)
foeftt gn booigaené a te toebeeïeggen / con*
^nbien bit u meninge i^ / fo berflaet gi> befi^e
traneban bién fuflinerenbe / en fomtijb^boe niet reeïjt / toant boo^ ben geïobe toojb men faïig/
tcibe ïatcnbeonbeanttoooïb/ c fomtrjb^ geïjeeï om Dat men Cïjjifïttm Daer D002 acnneemt / geïijft
«wufdp rcfufecenbe / fa Dat gp Die meer'L-; Öp on^ ban oBob gegeben i^ : maer bc toerften too?b
fcljgnt te bebefligen.
be faïigïjept toe gefeïjjeben / boo? fobeïebie bentoeeïj
3ijn/Dacc boo? top toanbeïen moeten om te ftomen tot bc
faïigïjept
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faïigï)ept (<£pïj. 2: 10,) en baer mebe toerb geïeert/
pebanig batfe toefen moeten/ bit faïig fiiOen toer*
oen : maer niet / Dat De goebe tocröen be oo?faeft
faligppt/ $faïm. 15. üeDj. ix: 14» en eï*
3|jn
Der£.ber
i. Mi$bixotoinqt enonberfïant inbe tooojben
en rebenen ban De aentopnge.

©P % P?opoo|ï ban be cjemeenfcpp met tfïtèifïo/
öe aentopnge ban contradictie befcplöigenbe / neemt
gpbooj een gemeenfepp met <£ïmfïo te pöben/ eYt
Secüocen 3tjn : niet reep/ toant öieberfcplen a$öe
sojfafte en öet effect ban öien/
€n Diecgeftjften eïöeeg meer.
3 . ©nfrïfêiftmatige en b?cembe tarnen.
<#nberfc[jepb tnflé&en be toedien begB&rt^enbeg
<$eïoofê / bepbe fo toeï in 't toefen aïg in 't 43ebob.
©mepen be£<&eefïc05p pttoare^emeï02$?oob
en Verneig 3^anft / baer Doo?be geïabigegefpp en
gebjenftt tooien ten eeutoigen ïebcn.
4. impertinente en ongenoefamc anttooejben.
Sn 't onberfepnb ber toerften / baer nuefïie toa£ ban
be uptfluptingc ban aïïeeïep toerften.
<0pöe tegentoeepingebatbegeïobige boo?'t niento
leben in Cïjnfïo geboren / berïofï toojben ban ben
Moeit.
<£Ên boo?t£ boo?gaet# in befen pnbeït aïg boben aen*
Betoefen i^.
«Impertinente en beefteerbe aïïegaticn ber
&cffêifture.
Jtëattï). 5: 38/39. baer uptbefïuptenbe / bat Cïj?i*
ftn$ boïmaeftter gepojfaemjjept epfep ban be 3©et.
1 Corint. ?. Jeefï puben met ongebeeffembeb^o*
ben/ bupbenöe'tfeïbeop bebmepenbe^geïoofê/ afé
toefenbe een fjpp en bïanft ber 5ieïen.
<£n boojtg anbere tneer.
TC aïïeg oberïept/ faï bïpen bat bit boo?fcï}ieben
becbe punct immer fotoemtig $ becftïaat aïg be booi*
gaenbe / en beeï meer met nieütoe impertinentie en
fauten berbupfïert/ aï£ ooft met bebeftentcni£ in ben
Nageniet reep ober een ftomenbe.
<©p i't bierbe punet ban be boïftomen ftennifTe.
^nfcöjiftmatige en btoaeïacpigcpunrtert.
^at be menfeïjen een boïftomen ftenniffe Cpfti
moeten pbben/ eecfpCpfïumtotgemeenfcïiapacu'
nemen/ enöe onbecbinbmge ber toacerjepö feïbe pü*
ben / en bc feïbige boou? bm «éeefï ber fïerute beïebcn*
(©ntoaetacpig enbjeemb iriaïïengcbaïïe/ en
balt ban feïfé booj'ttoebecïeggen ban 't bol*
- genbeattpeï.
ï©at be Cpfïencn in bit ïebeit tot een boïftomcri
ftenniffe Cpfïi ftonnen ftoinert.

bepnfï/ <6en. 17. ^Jabi : 1. item/ boo? be gene
bie bafle en gronöige ftenniffe bebben / m cefpect
ban anbere bit noeïj onbeöjeben 3JJ11 : maer bitn
ebentoeï noeïj ontleent / ï|eb?. 5: Af 13/ 14. pp.
3: 1 5-. item / ©oïmaeftt / fimpeïtjft fonber erceptie/
i^ een bing/ aen'ttoeïft nietontbjeeftt ban 't gene
Dat ïjet bepo?tteï)ebben/ en bacrtoeïjetbanéob
geojbineert i$ I en aïfo in btfe fafte / foube boï*
maeftt 5p / bit niet ontb?ccKt aen be boïïe mate
ber
C^ifïi 1/Cotint
tm refpeet
bat
maecftenniffe
fmfttoijsTig/
1?. ban
fo gp'tnugeneopeen
ban be ttoce eecfie masiertn u feggen betfïaet/ fo
fïaet men 't u toe / op be ïefte tonfe gecnfin^ / toant
Datfirp tegen 1 Corint. 13: 9/ 10/ 1 1/ ia. aïtoner
paUïu^ Dfnflaetbe^tegentooo?bigen lebend berge*
iïjht met ben fïaet be$ toeUomcnbe / item ttQtn ,
#pip. 3: 12. oBpï). 1: 17/ x8. ti^bt 3: 18.
©QoL*t£ aïïe anbere impertinetttien/ eii mi^bupbin*
ge / impertinente en brriieeröe aïïegaticn ber mfaffi
ture/ b^cembeternTen/ enbefonbee boojgaéu^ ïuis
'pertinente en ongenoegfame anttooo^öni / non?
nen be? noob 5ijnbe / in bit punct / geïp in be boo^*
gaenbe aengetoefen toojöen.
%&it acngetncrftt / bïijftt ïjet boóujfrf)jcbcn bjcrbe
punct ooïinictbcrftïaert/ maer met nieutoe imper ti*
nentien berbupfïert te sp.
^p 't bijfDe punct/ ban beboïuontengcïjoo?-faembept.
^toaïingen en onfcïjjiftinatige puncten.

boïftomen irr«-90
bit ïcbrn tot
geïobige / in
3^at beouberbom
pt een
mauïpe
gcïgUfojmigïje
en bou>pt ber
beugben Cferfïi ftonnen geraken / fo bat fi) fonber
fonöe / fonber blecfte en rimpeï ftonnen 3ijn / en bat 90- 9L
be SLeece fce^ Catecïjifmi in be 114 blagen ïjet tegen* <)!■ 95beeï ban bitn berftïarenbe / flip tegen be toaer&epb/
tegen be Hlccrc €ï)?ifïi en ber lipofïoïife lieciicn/ ^6101.
. 97bat i^/ tegen bat fonbament b^^?op|jeteu ni $lpo*
fïeïen.
<0p be^oojbetuteberftïaren eenig te3p met bt 98. 101.
rjemene Sterftenen ber felber ^cere uut bentooojbe
<&obp I en nu bebecljt gp be feïbe opentïp. ^it
fïrp ten eecfïen tegen u beftenteniffe ban befen
puncte in ben ^age gebaen / baer fuïft£ niet gefegt
toojb/maer beeï eer ïjet contrarie/ upt ^iacobui 3:2.
en ^?ob. 24. en in be ièpnobale acte ban btn
3 1 9i«ÏP/ 1586. ï^tbt gp be 1 14 bjagen booj goeb
beftent / met geen anber berftïaringe/ bari bat be
tooo^ibert/ eenftlepnbcginfeï/ etc. berfïaen tooien
in tefotct ban be aïber-boïmaeftfïe öcpïïrjïxept / be
toeïfte fp fefterïtjft fuïïcn ïjebben in 'teeutoigeïebrn/
nameïijft in 't töp ber O^ïorie : of/ toilt gp feg*
gen / bat gn fuïft^ / a$ gp nu fegt / boen ter rjü
baer onber berfïaen ïjebt/ fo ïjebt gpnietronbeïnft
geïjanbelt / bebeeftenbe toat anber^ en contrarie
*Ï0 gp ffpbet ; toant gu fult nimmermeer ïjet een
met §et anber toeï ronciïteren. 0aer na fo fïrijb
bit feïbe tegen tyt ffloozb <©ob0/ €rob. 18:^8. 10;.
€cc\tf. 7: 20. <gfa. 6+;6. gjac. 3: z. 1 %q§. 1.8.
eneïber^meer.

^oetoeï go üöieroptoeberom berftïaertöéöt (in
beb?age ban 't bierbe punct) fo blijft ebentoeï bit
arttjfteï onfcljnftmatig / en niet genoegfaem ber*
3£at be aïber-ï^epïigfïe toeï bibbm moeten om be
ftlaert: toantgp ïjettoooibeïien/ ©oïmaeftt./ niet bergebinge §arer fonben/ maer bat fn\h$ te berfïaen
i0 ban be fonben gebaen boou: ben tijb ïjarcr befte*
bupbeïp
in Cölifïo
boi»omeh
te jijn / enortber'fcöept.
i^ geen quefïie©an
/ maer
ban be uennifie
bie ringe/ en ooft in be tp eer fpben p|iucipaïen(6eefï
Cï)?itlu^ in ong beefïanb binnen on^ toerftt. $et ber fïerftten 45ob0 ontfangen ïjabben / fo öatfe bib*
i^ ooft buptenp|opoo|ïgefpjoftcnban beboïmaeftt* ben om be bergebinge ïjarerbeo^eberi fonben.
ïjept bieöet^ooftCï)?iflu^feïbci0/ toant bie fullen
3HÏ0 ü bit toerb boo^gepuben / anttooo?b gp
topnimmetmeeer in eeutoigfjept inon^ felbenïjcb?
tien/ alfo ïjet onberfcöept tujTcljen öct^ooftert be
niet baer op / maer uptbïucïjt nemenbe batö'aen*
Eibmatenin eeutoigöept buren faï. ^aêrom/ aïfo
toijfinge bit ugeboeïen toeï berljaeït/ maer niet toe*
berïegt/ ftoptboojtfïïï/ toieïtart baer net anbere
§païtegeneraetfp?eeftt/ enfjettooo?b/ ©oïmaeftt/
upt nemen / Dan bat gp tjetnocf) puD boozgoeDi
etfcöepöeïpinbe^cijjiftucegcbonben too|b/ be^
fcooit gp opentïp te feggen öoe gp ïjet meent:
maer be aentopnge i^ u gefonben / niet om bat men
bat
»oïmaeftt / too?b berfiaen boo? opreeöt en onge*
u geboeïen epgentftjft foube toeDerïeggen / maer

iji;
j.

8o8

de Bosk.
Het eenentwintig
poocijt gn ooft met

5

eenige impertinente öifiinctie te
/
cn
tïar
Perf
er
btfb
et
fbuö
tm
tot mi tt opfutftcpuuc
pjeberïeggen 't Poo0jfïclïen Pan be aentotjfnige/ te toe*
ten / bat <23od op gene toerften / nocï) toeftomenbe nocï)
tegenujoozbigc / gefïen ijeeft. "®efe bilden mogen
t'famen niet befïaeu / en begrijpen tpjee groote fau^
ge/
l?a
dcn
m
fö
nm
&t
fJ
ten: b'ecne (in 't gene gpfcgï)tïu>tboPen in 't ïetter^
im
^p^efdlfetim
ften d 1 1 j) bat göp praévüa opera (Poojgcflene mer^
tn.
aigbob
ften) fïeït aï^ een oojfaïte ber Perftiefmgc / pjcï iö maer
u
om
/
e
fïur
^cïm
bet
met fuïften biftinctie / dat<6od op3ijn epgcngefcöa*
«Item bcrftccrbe aïïcgaticn
wttb
r
fonbe
5«5pïJ.
fen / fl$
pen merft en niet op'£ menfe^en merft geflen yeeft/
booltV gebocïcn te betoij
«eW Verblindende op dit iepen/ en 1 fop, 2. Pan maer §et macï) ePenPjcï niet befïaen : toant bat
tot ïePen/ en/- meer, <■an=• pjerft <&ob$ in ben menfeïje i£ be Pntcïjt enbe effect ber
rdom. m ,
oude
ïiftcjga
rïcp fengeeftè
Duedepïaet
en^
doo
Dcrc
Perïtiefinge <6ob^ / en niet een bemeegïjïihe oojfa^
tn
fa
/
cn
fte baer Pan fo toijftt gp ban Pan ïjet Poomcmen en
•mom a»öete Perfcï>epden tmperttnenti
tfrhöirte redenen / puncipaïift boo?gacn£ tegen urne ïiefbe <&ob$ / b'anber (in 't gene gp fegt ïetterften
pooiende beftcntenfë / aï£ in m#berfïanb ban de/ e 109) bat gu benraebof't bcfTuptCob^niet onber*
poomeftclbetooojben/ in ongeiioegfameanttoooïben
fc^ept banbe erecutieof uptPocringe be£ feïpen/ fïel^
móngefünbeerbe argumenten / en biergeïtjfte/ toer* ïenbe b'crecutie mede aï£ een oo?faeft ber perftieftnge.
Eijnbe nu op befz contradictie en ongertjmtbept
öen ooh ïjiee afê in be Poojgambe puncten gePon*
tt meninge dupbeïpet afgepjaegïjt / ïjebt Perftïatin*
mt tipt i$ te merften/bat bit punet toeï Perftïaert \$f ge gebaen (in be eer?feP?age Pan bit fefïe punct) bat
maér niet tm goeben maer ten quaetfïcn/ aféftïaee* om 3iacob te perfticfen niét anber? <J3ob bemeegt lyteftj
te Poten ten beeïe be* ban 5tjn eeumige mn^cP° / taeb / poomemen / en
t Perftïatcnbe 't gene
lift en rondeïif<2n
fogpnttboet gcftjftgpbcïooft/ fo fnït ïiefbe / en niet eenige toerften 5]aeob£ / bie ^^cob
mt tosig.
gp bit Poojfrf)?eoen aïtemaeï ïjauben Poo? getcttac* boen / of <6ob in ïjem toerften foube / maer ober^
teert.
2».
mit^ ÖP toa£ Ö^t toerft «6ob^ / fo $ ï)P naberïjant
<#ob aengenaem getoeef!: bit i$ uutoeï en bupbeïift
<Op 't fefïe punt Pan be ^ebctfinatie*
gcfept ( confomi ooft gefent i$ j)ierboPenin belette»
lten£aio9. b m. c 112. uutgenomen bat be lefie
®toaïingen en onfeïmft-matige rebenen.
cïaufeï/ oPermib^ bat öptoa^ \jet toerft 43ob£/ (|c»
ttoijfeïacïjcig i$l toant Perf!aet gp boooj 't toerft
®at<0ob aïïemcnfcïjen instjn eeutoig boomemen toat
1.
<©ob^3acob
fiinpeïift/ Poo? fobeeï af^ ï)P Pan<0ob
I30.
aio.
betojfcineert ïjeeft om 3tjn 3eïfé nature beeïagtig te too?? toa^ geojbineert en uptberftaren ter faïigïjept / fa
ben f en ombe£<£ebdeïijftenengeefteïtjften toefen in
OTïnifto te 3tjn.
tft toel/ enfïuptenbeop't Poo^aenbe: maer itibien
gii perfïaet be Pjoomigïjept 3iacob£ / aï^ sijn epgen
' &it jfcijb
ecutolge
<©ob£17// gefeïjapen en Perojbineerbc toerft (aï.é boben dm.)
IBatt.io:
j 6. tegen
%et. be
1 3:48.
%efy.toatebepd
ia: 39. enbe
fo foube fyet toeöerotn ï)et Poojgaenbe reeöt om fïo*
6/9/12. a€&eff.3. iflog. ö:37/4+»
3Dit ftomt ooit niet oPer een met utoe beftentcniffe ten / en Palïen in be faute boren aengetoefen : fo bit
nu u teeïjte meninge i$ ï)ier Poren perfjaeït/ fo faï be
fn ben ^age / in be toeïfte gp beftent bat <©ob in ben refl i)ter tegen fïrijDenbe / aï^ boben aengetoefen $/
untberftotcnen ben bofen toiïïe bie Ijun met ben onfa*
ïigen gemeen toa£ / Pcranbert / en in be fiiPe 3nne moeten gecojrigeert toojben. ^ocl) aïfo gp in 't gespen ban befe ïefte anttooojt fcöecnt geperturbeert te
imt PctUoreue aïleenïift ben goeöen toiïïe pjtcrtt / etc.
en \)tbt baer niet geercipicert / ban aïïeen Dat €*cö 10 3Ön / toefenbe be Pergaberinge op 't fcöepben / inbien
auteur ber fonbe fcïbc / en boigenj* öcë me nfefoen Per; ,ip uanbee£ bcbenftt / en upt öaefligïjeut foMbet mo?
ooememfle / toerftt nu <ï£oö ben goeöen krüfe in be gen buutcn utoe meninge gefpjoften Jeuben / fnït oj»
uptberaorene aïïccnïift / fo ifléc een particuliere gena* baer in bïijpenonbeïiaeïtaï^ niet gefeïpet/ en meugljE
ban ePentocï beften ïjoe gp be refl fuït conciliëren.
bè / fo en té be Pcrfticfinge niet genecael
.^omma fout gp fufïineren bat <0ob in bc berfttefm*
ge gefïen ïjeeft op eenige toerften / bie ï)pPoojfacï)/ak
«Dupjtcrïjcben uut berfeïjepden oojfaucn.
toaert ooft 3nn epgen toerft/ bie Ï)P doo?5ijnen<ècefl
1 . Hm biugen bie fïcijbig jijn en confufeïiïi ge^ toerften foube hibegeïoPige/ fobtoaeïtgp: fjet eenig
tracteert.
toeïbeïjagen enbe goeden toiïïe <&ob£ i^beoojfaeft Pa»i
be8.ber^3o.
Perftieftnge en Pan aï 't gene battet naböïgt / Üom.
©an
öc
oo?faften
bctbcrftiefmgcfp^ceftt
gp
niet
op
a. IC9.
ÜJti geïijftcr manieren toojtbebonben fïrtjbig/ öat
eenenen Poet? a<0fgi fielt bc ftoogfrc en ccrfïe oojfaeft
6ob^ toiïïe/ baa* boojï)P Ö^m aïïe menfegign aenge?
Pan
bePcrlucfiugetotbcuïcPfn
/ 'be barnier
toij^epd f igïjcpt/
<&ob$l uaem
en berftoren toil maeeften / bafi ftaet/ baer te^
5ijneeuu3ujcPoomcmcn
/ litfbem
ui.
b fegt ooh u gePoeïen niet te 51311 / bat <©oö op be toeuo- gen^ bat^faube genabe <&Qd£ / baer in ï)P &em na
mende Pjomigïjept fjacobé / of ongcixgügtyept Pan 5ijn-eeutoig Poomemen \nube faïig maften / berad&t
c 102.
<Öfau / geficn beeft I c ontüent ooit bat be pjerften 00? \)ceft I en if tegen <©ob^ o^beninge / boomemen en
d. ui. faeït 3iju ber Perïtiefmge ^tacoug.- ï^ier tcgen^dfegt toiïïe / Pleefcï)elift in 3011 ïcben PoojtgeParen : i$ be
gbp elbcré / bat <©ob bie ben menfcïK ter faïigïjept toiïïe 43ob£ tot Perftieftnge oPer aïïe menfeïjen gene^
ïjeeft untberïtoren / op öet tuerh 3ijner Perhtefmge / raeï / en $ bie Paft/ toaerom gefeïjietfe niet fo toel
't Pjeïï» ïjp te Porcn ïjabbe / geften ïjeeft / en bn Ijem fel* oPer €fau aï£ ober^acob* S^ban bc^atan^ nij*
Pen ecu uielbeljagen bact tn genomen fyceft / ia eer bigïjept / of be$ menfeïjen boo^ïjept / of pet auderg /
bat ncic!) buëbaiügfnkPenin't pjerït pja^ geb2ocï)t
fiaïta* banden toiïïe <6obe^ be|)jopï)etefept in ben
bat i$ l eer bat nocly ecuig menfd) in <£ï)#ö tua^ $faïm 115. onfe <©oö # iu ben i|emeï/ en boet aï
gcfouöeevt of gcfïcït. %ttm bat <ï3ob een tuclbeï)a- toat ÖP toiï. gjtcm g[ef. 1 4: * 3 . opeeïegt nu toeï ïjoe gp
gengdwb Ijeeftinbe PjomÉgïjeiit ^aeob^/ a^in^ijn beneeutoigen45ob5tjn?8ïmacötigï)et4t/ zetel enïjofcïfp Pcrojbinccrbc cngcfcïjapencpjerlt/ in bicn tijb/ ge p?eminentie / om 3rjn eeutoig Poomemen te boïm ÖP fuïh IcPen en tucftn na tiet Poomemen 5hn^ brengen fuït betoaten / inbiengp tt opinie / Panbege^
t> 109. toiliciig fojmeerbe / e fïeït ooft aï^ een anbet be 00?- neraïe Perftieftnge totït fiaenbeöoutten / fonbet te baï^
fahe ba Uerhiefmge ,bat be menfeïje 45ob^ roepinge ïen in een anbet epen grote perftieftnge Pan ben genera*
en Perlucfïnge poïgbt / en gp Pjaegt of men toel ïenPjpen toiïïe/ en generaïe genabt. JÉaernabemaeï
om ander oojfafte Uan bp béngen Pan 3Jacob£ acn* gp beftent in bit punct met be gemene Heeften niet in aïg
ncmnige/ ban bat l)p na<6objS boomemen in 't be*
ecn£ geftnt te 5tjn / fotoilïen top Poogde anbereon*
loof bc sacb in Cb?tfïo<£obbeIiu en (©eefieïift gefaooj. fclj?iftmatige
bingen / in befe bttfttetmge betbat / boo?
oen toa^ / en daerom <&ob aengcnaem, <£n aïfo befeotrjbpoojbpgaen.
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Vervolg van de Nederlandfë Beroerten,
gfmpectinmte en feer bjecmbeenbecïieerbeaïïega*
iienber&cïjnftuce.
.fèufegtguooït/
©at be Bpofïeïen een boiler bienfï en öoger <£uan* ibid.
ïïom. ii. ?. nabe becïuefïnge/ tiit tooojb bcrnee*
renbe op De geïobigc / bat De geïobige 5tjn faïig getoou?* geïium ontfangert ïjebben aï^ ^oöanneaV en bat be
bennabeberfciefmge / om batfpbenbernoren <i3obé gebooptc ban be '3ïpofieïen be bergebinge bec fonben
Cfpïfium too? bengeïobe ïjebbehaengenomenofber* nabecgeïtomensljn (enljterbanmeerbccberfeftertöeib
noren / toant fp €tyiftnm / bien 45ob tot ben ïeben te geïjab öebben ban be geboopte ban gioöanne.
boren uutberhoren ïjabbe/ niebe boo?'tgeïoobe ïjebZfrit ïtan met ïjet boojgaenbe niet toeï ober een
ben uptbernooren enaengenomen' baer ben tert/ ja
nomen: toant ten i.é niet een binïtpemant een fa fcïjier aïïe be tooojben boo: en na / fo ïiïaerïijcK en bun*
he geïjeeï te benemen / en een comparatie te ma*
oeïift aentotjfen/ bat baecban 45ob£toecli enbccïiie*
RcntufTcljen meecbee cnminöec: boïcïjtban/ ïjeb^
fmgegefpu:oKcntoo2t.
$5om. ii:??. <& biepten / @c. nemenbe befen tert
benfe mtnbcc bcrfeucrtïjepö onbec 5,io5annetn ge*
afêfpzeïtenbeban be ojbinatife mpfïcticn bec ïeerctet
ïjab/ foïjebüenfe boel) eenige geïjab. .fjhuébebjage/
faiigïjept / bic ï)ier ben geïobigen geopenbaett toojben/
ïjoebanigbiefngetoccfï/
en toaer
111 gelegen.
" <Qn
en pauïi exclamatie aïfo bupbenbe te fïcnopbebïee;
aïfognnöiecóp
niettoijbet'^
ïjebt begeert
tcbecMa*
fcïjeïijttemeufcïjen/ en niet óp be geïobige of gccfïeuj*
ren (in be ttoeebe bjage ban 't febenfïe punct) fo
ïactmen 't ooft Daec bp bïijven. ^n afien gebaïïe /
fte
:
't
geïjeïe
becboïcï)
ban
bc
boojgaenbc
tert
top
toeï
opentlp contrarie.
fogpbeeecfïep?opofitictoiitDouben fïaenbe/ ofan*
bcr^bebabeïijfte bertrooftinge enbecfeftertöeytban
)i) &oo toojt boo?gaen£ ben tejct ÏSom. 9. fpjeaenbe
bc bergtffcniiTc bcc fonben in €lj?ifïi name ben bienff
ban be eeutoige becniefmge <0ob£ / feec toembéïiït met
impertinente aïïegoricn mi^bupbet. <ï5nï£notabeïbe
^loljanni^ benemen : fo 1^ u fcggen onfeïjjiftma*
tig/ 3tuc. 3.bcc^i8. ^nangelifeccbe / geïnft ban
tyembe uptïegging be£ 20 ber£ / toaecom ïjcbt gp mu/
fc.aï^ofoe geïobige fo feuben/ toaecom ïjebtgpmp
ben 2i!pofM?n aiom gefp:oïicn too^t / aï^ Wt. 8.
öugbanïgec «Bobbeïijfcec nature te 3ijn berojbincect \
bec^if. 5ijn bienft toectooli onbec ^uangeïio be*
baer #auïu£ fo Maecïija fpieent ban bc mucmucatic
floten/ JÜatfr. i.bcr^i.^c. 3luc. 1.77. jfeacc.i.
of tegcnfpjcKcu be$ menfcfjen tegen 43ob. £>alban
ber^4/'>. naüattccgefcgti^/ bat^obam^boop*
te tot bccgiffenijTe bec fonben / toect baer bp ge
ben geïobigen ïjem beklagen / of <6ob bcfc^uïöigcn /
boegt : Datfe toecben geboopt / beïtenuenbe ïjace
bat ï)P öan (0ob tottec <©obbeïnttec nature becozbi*
fonben: toaecom beUenbcn ^1 bit/ banombecgifneertië* bit en be boojgaenbc aïlegaticn gacn böoj*
toaer al toatte feïtfaem.
feniiTe bacc ban te ïjebbcn* en toaer toe toecben fp
t$)ett. 1:4. Decïacïjtig bcr <6obbcïpe / (fc. bnp*
baa* op geboopt / ban om baec ban bccfeuect te toe*
fen> enïjabbcnfcbitniet/ toa^ ban ben ^oop een
benbe 't feïbe op aïïe menfcljen / bacc nortjtan£ $cttu;S
fpjeeïit ban be fpeciaïe genabe ben gcïobigen gcgebcn.
bloot en pbeï tchen / fofe boeïj namacfé niet Ijecbaen
i;J > Ijoe faï €i)Mu$ / ban Ssoöaiine geboopt /
Bet. 17:^8. <0ob£ gefïacïjt/ £c. 't feïbe bermen*
3!jueu
ïDoop met on^ gemeen/ en in sijn epgen pee*
genbe met be boo?fcïj?ebe pïaetfe / 2 $>ctt. 1 . bacc noeïj'
tan^ïjieegefpjoften toojtbaube aïgemene feïjeppinge
joon gefjcpïigt ïjebben / be 23efnijöenifte ïjaööe anner
en ïeben bcr menfcfjen/ aïg be boo?gacnbe toooïbcu
bcifeaecbe bergiffénifte bcc fonbe booL? €ï)?iftum:
foubcban 2».o!janne^ bicnfl bacc ban öcrooft 31 ju /
$auïi in 't feïbe beerden aentoijfen / en toie faï leggen
bic mceroec i? ban aïïe bcr £>2opïjeteu bienfï 1 (%uc.
bojben / bat ben ï^epbenfeu $)occtban <£5obc£bQa;*
7.bec^28.j fo blijft ban bêii ^>oop ceneeïep in ïjaer
nemen ; acngaenbe 't gcefïeïijtte ïeben in Cïjnfro tjeeft
feïben in ben gconb / en ban 03obe^ toegen / bic geen
toeten te fpjehen i <£n fo boojtg anöccc meer.
pbcïe tcftcncnoJbincCct. <®aü ïjet onbccfcïjcpt bcr
©efgcïn'u^beïe
impertinente
en ongcfonbectbe
bicnfïeni^tcfrcïïenin minbeu en meecbee Maerïjept
Waringen
en anttooojben
boo2jaen£
m befen ïjanbel.bcc*
^0 ïtanban ïicïjtelijtt upt ïjet*boo:gaenbebïijucn/
bec é)pcnbacingen. Sitem / in bc untbciinqc bec er*
bat ook bit punct niet toeï i£ becnïaétt / wast ïicbec
tcaozbinacc gaben bcg C9. <ï3eef rc^ / bic bp ben ©oop
bec tüpofïcïen getoeefï iè / en biecgdijïie bingen / bie
baer in meer btoaïingcn en impertinenticn / ban te bo*
ben boojgaenben geïobigeu, be feïbe fa niet óntfangen
ten beuent / toaren boo?tgebjacïjt.
ïjebbenbe ( aen be faïigïjeut niet geljinbert ïjebben.
<&Pcnbec^poffeïen.
't febenfïe pnnctban öai ^>oop ^oïjanni^
bienfï !Jo* ,2t*
bat boo:bai ©oopaiöcn
ïDefgeïijïi^
ïjanni£
geen /toebecgeboojtc
gcgcüeu / be menfeïjen
<0nfcï)jiftmatige punctcn.
ïacïjtig
CïjJifïo niet ingeïrjft/
gcb3oiben3|jn/
en met en"be£
CïjJifïo ©ccfte^nietbec
geen gemeenfeïjap
ge* ,J,i
<^nber be TBet en ^ijn be menfenen in ben name Sabïjebben/ infumma/ Datfcnict upt een cepnïjer*
Cïnifïitot becgiffemtTeber fonben met getcooft / ïjoe* tegerepnigt getoeefï jijn boou2 't geloof of benhinbec*
toeï baer bechonbicïjt 15 bat in ben name «Cïwfï» be ïijRen
43eefï €ïj?ifïi/ al beben fp af- fïaut ban fonben
unt een intoenbige b?efe.
fonben brcgebr n fonbett toojben.

»ï6).
Cl;

Z&it ftcrjt opentïijfe tegen betoaaïjeut/ <J3en. 3.
j^ufegtgptoebecom/
bec^iy. en <0en.4-.bec^4« en alle be foen-offecen
bienben baer toe / 2&am. ü.btc^ i3.ban^abib/
©at bt eenigïjept bes ©oop^ 3loÖanni^ en ber
3ef. 38. ber^ 1 7. ban «t^eeïjiag / Heb?. 13. ber£ 8.
Bpofïe^en
toeï i^ getoeefï
't element beo" toatcc£
maerbatteeïjogee
gabecn inÏtcacl)tbe^<i5eefï^
getoeefï/
. €ï)Jifl«5S tjnpben / (fc. Uipoc. 1 % . berg 8.
ï$
ben llpofïeïen
aenbienen
ban 't \Jocfen
€totjfeïacï)tige en confufe bingen,
be$ bp^accament^
/ $$ inbp't ben
bienfï ^oïjanni^
ge*
toeefïi^.
. ©e pjincipaïe materie ban bit purtct toert geïjeeï on*
©it fcïjijnt nu ooft niet te acco^becen met ïjet
tcïjnftmatig boo?gefïeït en getyeben : ban fcïjnnt nocï)*
tan^ op eenige pïaetfen becfacïjt te too?ben / maer
eerfïe / toant bp bit ïefïe toojb toegeïaten onbec*
fcljcpt ban minber en meecbee gabe enuractjtbcg
toert niet betuïaert : en aïfo bïnft geheel onfeïicr en con*
fnp£ ^cr^
Ü. *ècefïe^ / baer in 't boojgaenbe be toebergebooj*
te en becïacljtigïjept bt$ <0eefïe^ geïjeeï benomen
©at ben gefteeïen bienft gjoöanni^ boo?gcgaen i^
totberou/ maer niet tot bergebingeber fonben/ b?e*
toojt. <t£n fo gp u ïjier op (in be becbe bjage be^
be Cl)?ifli / babeïpe bertcoofïinge / en innemirige
febenfïe punct J) niet anbecj» ten pzopoofïc bec*
nïaertïjebt / fo ïaet men ïjetbaee bp bïtjben / fogp
beö ïitohinftri jUjS <0oöcö / baclke bingen Ö002 ben bienf!
bec Bpofïelen gefeïjiet 3ijn / en niet boo| 2|oïjannem.
ban nu ïjet eafïe feggen toilt ïjowben fïaenbe/ of
anber|S

Het eenentwintigde Boek.

Sic

aiiöft-c? bc iïracïjt bc$ <&cc$c$ mbe herten berge?
Doopte in De bïchfl 3joïj*nnté benemen/ geïnh gp
SrtDJUhheïife niet toefraen tuiït/ battet uu Den ® oop
gfoïjaniK*/ al toat tot ber falicïjcnt nobicïj toa£/
by ben 3£oop Dei* ?lpa?
fa toeï getoceft foube snn / aï3ticlj
gefpjohen/ toant
jiftma
oufclj
't
\$
fïrïcii / fo
iht \yce\t\ t£
gepjeb
bolhc
ben
nncg
^oïja
het gene
ïicbentc
nïnin
igeba
inccn
üninecj? ten torpnigfïen
bccou
tot
ijh
fimpeï
niet
ïju
tocgegebiacïjt: nu ïjeeft
becmaïnt (geïp n toooüben fcljijncn mebe te bjert?
een) maec tot gemocb-betcringe / cben a# Cfgi?
fiuk en be Sfiooffefen/ Jiaatt. ?. bcr£2. JiBarc. i.
bcr£4. fïet hier op hïacdijh/ ïnc. ubecg u6J 17.
fepjal beheren met ben geeft en heaeftt €\icl rebelles ad prudent .&c. in be 25efnijbttuffe gaf <6ob ooh
De toaer&ept bc$ tcheng/ te toeten / be $3efnijbc?
ntffe be£ ïjecten/ ®ent. 30.6. fonbe ban 3|oljan?
ncsbicufï (bic Peel l)cerïijheti£aï£be£ <0nben €e?
fïament? bienfr) ban be hracïjt bc£ <©ceft geïjeeï
ontbloot 5ijn getocefH fo blijft Daneenerïep 3^oop
in ^aeefeïben in begronb/ en ban <0obgtoegentot
De faïtgïjepb : maer 't onberfcï)cut bet bienjlcn bc?
tfact in 't gene bobengcfegti£
<£n i$ te noteten / bat m fobanig een onbetfeïjept
De«3 <©oop£ ^oïjanni^ en bet 38pofïeIen / aï£ gp
ftcltl ben toeberbopcren een groten boet tot ïja?
te btonïingcn gegeben tooit / aï£ Euc. 3. ber£
14 (|C.

216.

tij.
11$.

3».

5

©an bc fenbinge in be tnfteÏÏiuge bec p?ebtcanten
fpjeeïit gi; inbifccetcïijh/ bat ï)ct fcïjtjnt (na bat u tooo^
Den baïïch) of gn boo; bc gebzeften bic in be ^ebiftan*
tensijn/ ban bc fenbinge fclfë niet ï)ielt: accojbecenöe
op 't gene int cerfïe pnnet geannoteect i$ articuïo 1 1 1>
«Paer bcneffen^ / aï^gn nabaljant ban befc mate?
rieïiointtefpjcUcn / gaetgntoeï bcfcönjbenDcftente?
henen ban goebe en quabe ^jebieanten / maer impee*
tinenteïp/ toantbeqneftiefeniet/ ïjoebanigbe^e?
bicanten moeten toefen / maec ban De infïeJïiuge en
o^beningebccfeïbe/ en boojt^inbebefcjjnjbinge felfè
too^tnictgenoegfaem aengcroert ï)et principale punt/
banbegefonbe
fcere/uptgenomnr.
tnetbe^.^cljn'ftn?
cete toeten/
ober een hotnenöe/
of baec
ban bat
gp metbe buufïece rebenen op utoe toijjé fpjceitt ban

be openbariii'ge
<0obimpertinent/
ïyeöben. Öohtoantmebe
i£bit
aïïe^opöm bitfc
Cejttban3iube
be
feïbenict epgentlp ban be$?ebicantenï)anbcït/ ge?
ïrjh toeï anbece teten boen.
©an be herhen-ojbeninge of ucruen-regeringe
fp^eelngpöier ooh inbifcreteïp / in fuïïicc fbnnebat
gn oo^fahe geeft tot beraeïjtinge ban goebe ojbeninge
bèr herhen. 3£an öier op gcp?aegt / in bc bierbeen
bijfbeb?age befcg actjtften punet^/ fyebt gp toeï boï?
baen: maer nocï)tan^ fofoube nabefeberhïaringebe
boojf5.pïaetfcberbetetingcbet)oeben/ biepro utjaect,
fulhe utoe goebe meninge niet mebe b?engt.
<&e particuliere impectinentien enmi^buubingen/
geïijh
aï£ bacr
b'auteuc ban
be ma*
terie ban
be algemenen
hrijgbc aentoijfinge
befeeïanben// in
gebjupht

3Bert fyer ooïi pee memorie aengetoefen / bat ïjet
bjemt gefept i$ / bmet bncoctïeu fonben 3jjn / te toe? ï)ettooo:bton/ feggenbe m'tgenecaeï/ ben hcijg bie
ten in ben ©aber/ in ben &oorï / in ben £f.<0eeft7 top bu£ lange tegen bc ^pangiaecben geboert ïjebben /
fo boel) ooïi ben tert bet J>cl)nftuce in IBatt. 1 2.
gp baec op een gcoot bifeoec^ maeht ban 't ampt bec
Dec^32. jBarc^ber^S. en 3Luc. iz.bec£i2/xo. ^ebihantcn
/ gantfep bupten p^opooft. Sfrcm toan^
fnU# niet mebe ujengt.
ncecgp ^ €0?. %. bec? 3. impertmenteïp aïïegecrtop
Öet ftult ban be föechen-ozbeninge / en biecgeïijhe meec
impertinente en bcthcccbe aïïegatien bet toecben alljiec booibu gegaen.
^tfjjiftuce.
"<®itmin
bcojfs.
aengemecht
/ faïDatulijnen
/ ï)oc%nci niet
bt't
punct
t\narict)ept^
ïjeeft/
ïjet nocgtau^
1 <£ou:. 6, bct£ 1 1 . om te bctoijfen bat 3Joïjanne£ be rceljt of üeïjooiïijfe bechïaect ij>.
menfefjen feïf niet getroof! fyceft / maec gcfonöen tot
%l(oo ban nu bit n tegentooojbige fcfyift een fyebec
Cfeifïum om gettoofï te tooien / f e.
beriiïaringe
foube 51J11 ban be boojgcfïèïbc puncten/.
IBatt. 5-bei^4. om te pibbercnbatbenbjcbcCïn!?
aeugaenbc toeïhe men berfïont bat in u boeh / genaemt
fti eerfï acngeuomen i£ na ben 3£oop 3Joïjanri# / (f e/
ïfêatt.28. ber£ 19. om te bctoijfen bat ben#oop ïtojte ©erhïarmge/ ^c. beïc impectinentien en bun*
Soïjanmö be menfeïjen beé <6ecj^ Cfeifti niet Deel- fïcrfjcDcn begrepen toaren/ ennutec contcarie/ alle
en een negelijlte pimeten bebonben too?bcn atö nocö
acïju'g
gemaeftt
/ en auöece
©oo:t^
andereïjeeft
impeitinc
ntièn meet*.
/ in onbeeftant en feer impertiuentehjh/ eenige immé$ fa bup/ïec en
tni^bnpbiifgc bec boojgefïcïbe faïten / ongcnoegfaine ttoijfeïacï)tig a)$ tc boren getracteert/ ja eenige ooh
en impertinente anttóoojbnt cnbcrïiïaringen/ fnïïen tnct opentïnlic btoaïmgeii en ongefonbe ïeerc befmet
ï)icr ooit / geïijft in bc boojgaenöe pimeten / boowaens te 5tju : ^00 moet noottoenbig uut natueripe reben /
bcPonbentoojben.
enpjincipacïuptöet oojbeeïban beeeutoigctoacrïiepb
^itaïïe^aengemerfit/ téteflenbat bitpnnctcben (J5ob^ ooigen/ bat befcberhïaringcgeenceeïjteberhïas
fotoepmgaï^ be tooengaenbe PerMaerti^/ becï ïicbcc ringe macï) Perftrechen / en beröaïben in fobanige foj*
ijet
fcïbe blijft! ni hut meerber impertinentien 6e* me niet beïjoojt in'tlicöt teArn.
toa^ onbectchent
nomen/en
Ucfticöt.
Cornehi,
We rn. Helmichius.
€>p ïiet
acfttfïe
bknftt
n. pnnet ban be tmterïrj&ë
^iec upt 51J11 gcboïgt bccfcljenben pactieuïiere t'fa^
men-fpichingen met iermanno boojnoemt / fo binnen öotteroam / Dec «6oubeeu eïbec^ / maeci^toeifl?
Puntten iubifcrcteïijït gefteït / en niet ge;
noegfacmuerïiïacLt.
nicï) uptgereeïjt/ betoijle f ermannuö fïacnbetoiïbc
ïjanbensijncbjebecbechïaringe/ fufïinecenbe ooh bat
<®uhct punct ban ben fcrijg berïiïaert gn n toeïfo inbc cenfuren bacr ober gegeben feïfëbtoaïmgenban
berre/ bat gu ben ïBcberbopcrcn niettoefïact / inaer ïjemhönben aengetoefen toerben/ baec op fp §cm ge?
fpjcelitcbentoeï inbifercet/ fojgeïijn en niet feïtófana* foeïjt Rebben tc inbuceren batljp^em foube fdjichen
ntasnc
tig genoeg/ reeïjtofbefetoefonbee Woctbojfügen ïiaet om met gai-Iunben geïijheïijh ban punct tot punct be
niet geboert ïtonbe toojbnl / en met be frame ban cenfuren tc booten/ enonberricï)tingeop3ijncDtoa?
ingenteontfangen/ ïjcni aenbiebenbe ïjacé goettoiï?
neten ÏCbmm tmn tc Qtotm Uoet TOuenöè te ïigïjept: tenepnbeaïïc anbcrcftoaerberjnocebucenna
be cefoïutie bcö ^pnobc bernnjt foube toecben / fe»
\,£& TKtr^n bi *W«*m ^accamerttoi.gtnn
S.SS ?cb?ui ■*?d? Sacramenten / berlüaert enont* toonbc öem in befen geïjeeï t'onbjeben / boeïj toette bi
jr.n lötgt gn u toeï ban bc pactieuïiere bingen nbom* affcöept genomen bat ïju een ban ttoeen
beïoofbe te
geto mi / fo bat gu niet gnaeb^ bacr ban ftcït / maer boen / te toeten / of be Jlfêagifïtaet ban bet 45oube
(Diefjpfepbeöem becbobcn teïjebben aïïe bo^beccom^
SS
mumeatie
«
tgcncra
met ïjenïupben teöouben) te fultenmbuce*
cï/
|uU^
afê
(0ob^
gib:ctbacrpantebcubencn te geloben / enUmnö oné cenbatfeDemfoubentoeïatcn
Sffl -rm
mètbe gebeputeeebebe£
&
pnobe
/
binnen
rafwee
üottecbam
Mflp
in confécentie te homen/
9**m
•uctgronbigofgenoegfaem.
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fa ïjp nonbe: of bcn<6ebeputeerben5ijn meninge en
geboeïen op be cenfuren fcïjnfteüu ober te fenben/ op
Öie affeïjept heeft ïjp in ^óbeinbji/ 15-90. aen Caf=
parum ^bteerinaijupfen ©ienact tot föotteröam
boouj anttooojöc gefc&ebcn / öat ïjp niet eenige ban
öe peeren Biagifïrateu ban oer <i3ouöe gefproï-.en
ïjabbe / beïangenbe 't gene ïjenïieben boojgefMt toa£ /
maer öat öe fribcnietgoebbonben / batljp boouj 51311
perfoon
ïjem fouöe
't gene öacromfc
bp mijnree*öe
ren coiïcgiaïitcc
toa£fïellentegen^
gefloten/ begeerde
geeojnnutteetöe toatbegeerbenbatfpfuïr aen öe peeren aïöact feïbe fouben berfoe&en / batïjpïjcin boo!t£
reguleren foube fcïjjifteïiujijn geboeïen ober bc ccnfii;
ren te becïiïaren/ ambp öe gccammietccröe obceflen
te tooien / pjefenterenbe fo ïjenïupöen Dan nodj boeïjt
öat öp in eenige fïuc&en noeïj fouöe mogen Doïcn /
ïjem monöeiingof fcïjnfteïiate toillcn ïatcn onöcrrigten/ möann te nemen fo ïjemsijn onbeïtenöe öolmgc
onöertoefen moeite tooien / en fo ïjp öaer Doo? yemant outoetcnöe moeïjte gcargert ïjcbbcn't feïbe te
üeteren / öaer na ïjceft Ïjp in een anöcr bikf aen <£afpa^

Öem tot ^ojb^ecöt tegen getoeefï dabben) bie fjfti
beöanïtt ïjaööcn / en
ban jg'ii
feec
gefïic&t te toefen/ ^c. oetupgten
öatï)p cbentoeïfo \yoboea
bp ïjen^
iupben toerbe gefufpenbeert/ batljp foube afflaen en
ïjem tot geen ttotft ïaten gebmnhen / maer ebentoeï ter
<6ouöe begeeröj te bliiben metter tocon / en cenige
getoutoen op tr flellen / en ï)cm fo te generen / öaer
oin begecröe ïjp \)tm niet tegen be jBagifïraet aï^

ti i

ïjmt öan
/ toantfe aöbij^
öaer
oijtcn/
mogente /fetten
bat ïjacrïieber
niet fouben'bert
ïjabbe geboïgljt
(|C.

.....

5^aer na ïjfbbcnbe geöeputecrbe gerefoïbeert/ om
^ermanno aï!ebo*btrïiptbïucï)tenic benemen/ fjem
ter <6ouöe te ïatai bmben om met ïjcm ep öfe poincteu
bancenfurein conferentie te ïiomen/ geïnafpöen ne^
genben ^eptemb:i^ / 1590. geöaen ïjvböen / cnïjrb*
ben berfcljcpbm communicaticn met ïjcm ge^oüöcn/
en toiïöepjeöicanten
on'öer anöereïjetniet
toeficmmen
/ öat enou^ei'*
boren
3©oo|ö
<sBoö^ regt
met

bjeugö
p|eöiHen : hit fcfyem
te eo'ntraricren
öat
ïjp teUonöen
boren tocgcflaenïjaööe.
€>nöcrauDeit
fepöe
^ecmanuu^ / inöien men öe cenfuren toiïöe <Iat*<öe
roboomocmt
gefclj?eben/
öat aïfoïaugce
ïjp^in'ttoeca
obcrïefen
en beanttooojoen
ban öe cenfuren
bont ïjouöen/ fotoare ïjet te bergeef^ te confereren/ ensjjn
ban ïju gemeentïjaööc/ ooanieöeöatlju bebont öat aïfo een öag of ttoce met bifpupten booj gebjacïjt.
etujHe fiueïicn bie öe bjoeöer^ fufïiueéröcn gaut£
fyeeint en inöctoaerïjept öcg peeren ongegront toa*
^en eïfffen September op ben miböag ïjebben be
ren / tyeepöe bat 3ijnc anttooo?be mecröer beroerte JBagifïraet ban ber <ï3oube aen be geöeputceröe ban
fouöe mauen / bat ïjp öerijaïben om torjöec ftnjt te ber* ïjet^pnoöum gefonöen öe refolutte ban öare©joet^
mnbenbecreïjet befte fouöe achten/ öat ïjp een benen- fetjap / öaer ban öe fomma toa^.
teniflfe gefcclt öaöüe / bat men oie in bniit uptgabe /
ten epnöe aUe quejïien öaer öooj mogtea achter Ulij- r\ Ewijle Hermannus het affcheyt desNationalen öefolü»
ben / enöe öen gemenen man öen mono niet toijbee •L/ Synödi, Anno 1586. qagekoroen hadde, mies ^cöan
open geöaen toerbe / bat ïjp ebentoeï Docnöe toa£ op overleverende zijne nader verklaringe , en hy met ^-0et*
öe cenfuren teanttooojöen: ï)icc op ïjebben öe^cöe^ alle Goddelike, deugdelike, en eerlike prefentanen fc&ap i
puteerüebettoiliigt 2£ó. i$cnricum <£o?putium / ^ie^ aengaendede vcrantwooidinge vanfekcre vraegOuc- ^n öee
naer tot ^ojtyegt / en ^fan 23acëntf5. ^5icnacr ken , niet hadden konnen voldoen, dat men geen- oabèffc*
tot «JDuöerfctjie / om bp ^ermaunum ter 4$ouoe te lïns nu noch tot genen tijden meer toelaten (oude BeUan
repfen / om met ïjem te communiceren / en ïjem toaert dat Hermannusin eenigedilpuyteor conferenuefou- §ttm.
mögeïin tot acumiTe te brengen / öe fcïbc ter «tèoube de treden mette Synodale Gedepucecrde of yemams S5
geuomen 5nnöe, ïjebben met ïjem ecnige communie anders, en indien hygefufpendeert en geexcommucatte geïjouöen / bcijeccbc ïjp fouöe mette geöeputecrbe niceert werde, dat fy hem op den ftoel mainteneren,
öe£ ^pnoöe in conferentie treben / niet binnen ber enzijnjaerlicxtraclement doen betalen fouden. Pro<0ouöe maerineenanber geïegen pïaetfe baer ban ïjp refterendé van onfchuldig te zijn aen haer zijde ,
ïjem ercufeect/ om 3nn Jtëagifïraet niet te bertoo?; indien uyt hare proceduren eenige faken tot vernen / ïjp berfoeïjt bat be b?oeber£ stjne anttoooiöe op öe ftoringé van de kerke ftreckende 3 foude komen te
cenfuren toiïöe oberfien/ fpjaUenooa metten anberen fpruyten.
ban cenige faken baer ban bit be principale poiuttn bla^icr op ïjebben be geöeputeerbe een fcbjifteïiïi ant* lieröc*
ren. 1. ©e öeplige ^c|)?iftuce i$ pet epgcntuhe ïDoo?&
Sint*
tooojöe
gefïelt
/
öaer
in
fp
öe
jjtëagiflcact
ban
fom05cb^/ aïtoaer 't Datfe öe gene öicfe boo^geöjagen Vocc^ migeöiugennaöerberigt öeöen/ becïilamibt bcöwcft
benict geloof ben. x.^ctKangefcïjieöeuöateen men^
haoo:be.brpu*
fety öie niet tocöecborcn toert totöenecutoigen ïeben
te 30'n bat ïjim bp befeïjaterefoïutic ben toeeïj beno*
nórfjtan^ aïfo bedicljtctfpin 3ijn berltanö / öatïjp be men
toerbe / om met ^ermanno toijbei* te fp?e^
toaerïjept ózöenteïin en bequameïin ftan pjebiaen : aen / en ïjem tot beRcntemfTc sjjnber btoaïinge te b^en*
ffitihe poinctenaïïe bepbe l|ermanno na beëï bifpu- gen : met bpgcboegbe berïiïaringe (in pïaetfe ban pjo?
tefïatie) ban onfcïjuïb ober be berfloringe öie tipt öe
tereii^ ('ttoeïft inaïïe minïinbepttoeginR) toegefïaen
Öeeft. 3. ^atbponbequameïihin #1 SSoen ttoee- toettige pjoceöureri öe^^pnoöebp eenige onberfïan^
balp Kptïegginge fieïtban be eetfïe geboomte €fau^/ öigc mogt rijfen / 't toeïa öen S&uugemeeftcc in öe
öe toeïfie niet alleen enacco?berenmet<6ob^ tooo^b / bier ^eem^amöeren perfoonïiït ter ïjauöen gefieït
maer ooh niet met maïnanberen / ja mebetyengen* toerbe öoo? ^Crnoïbum 23afïingium / en Cafpa*
be bat€fau moefïe toeï gebaenljebben bie berftopen^
öe / en^jacob btoafeïift toannecr ÖP oit ïtocljte / oit
3fn't ?Cbieufeggen / bermaenben fp ïfermannum fanS?1
ban
niet te fleurten op ben bïqifdjeïijaen arm : ïjfai <«bcöc*
poinct
eenigeanbere toiïöe
particuliere
(ö'toeïïiïjouöen
fp 00^:
öeeïöen met
impertinentien)
ï)p fïaenbe
boo? ogen fïeïïenöe ïjet ejccmpeï ban £oolïjacLG7 (|c.
S"if^Ce
afê 00U meöeljetftultbanbe boïmaeïttï)ept ber€ï)?i5^oo?
öe
refoïutie
ban
ok
ban
br:r
toiïöe
feïjeen
JJJf **
nu aïïebjeöeïjanöeïmgeinet^ermanno afgefïagen te bmmn
fïenen.
€pnöeïih foube
betoiïïigSeöa^tbp
baer na baer
tot
tfottetbam
homen/ enfó«ïBaenöag
ï)p^elinicï)ium
bont/ l)et foube mogen baïïcn öat öp metten feïben en
Cafparo toat fouöe mogen confereren / ban toiïbe \}tm
öaer toe niet berbinöm.
$p i$ öaer na tot töottetbam geuomen / bocï) toep*
nig uptgeregt ïjcbbenbe / $ toeberom bertrocaen /
aïfo ï)p ftem toaj creuferenbe op be lEagiflraet ban ber
<6oube / oie l)P ffPbc niet te toiïïni bertoomen / aïfo
Ï)P boo2genomen ïjaböe / öetoijlc ïjp 5ijn fahe in 51311 ge=
mocö goeö bont / öat ïjet een genomen argemiflc toa^
hkft aüegccröe / en öat Ï)P becï bjieben ïjaööe ban
03obfalige en geïeetöe ïupöen (oah ban öe aene hit
lil. Deel,

3ijn / öaer uut ennteïiagcboïcïjt i$l öat £?ctmamm0 öer^o»»
berfcfj;eben
i^ op een
particuïier
^pnoöu^
banöaer
.èiipö^oïïanö binnen
©ojbjecïjt
/ maer
aïfo ïjp
niet fc^n
RCno/
en compaeerbe/ ïjem ercufrieubeop 't berboö banöe
jfiagifïcaet ban ber oBouöe ïjem geöaen / ïjcbbeii ooh
hiz ban bec (©onbc öe rebenen ban fWfi berboö gefcljjeben aen öeCommiftarifTenöie banöe peeren staten

me». \
£ffif
^pn0Dc
ban

ban^oïïanöaïöaer bugeboeeïjttoaren/ fo'i^ ebentoeï |?jjj"b
eputeuabp't fcïbe ^piioöe na öatfe'trappo:tbau öe 5,fC
boojf3.geöeputeeröeöe^„^ationaïen^>pnoDcge!)ooJt / «crm.
enöe öe pjincipaïepomctcnupt 3tjnen boea getogen/ £?cft «*
geflen/ 00a 3ijn b?eöet berïiïaringe totHepüen ober* £^aa
gegeben/ geficnïjabben / ïjfbben 'tboo?f3. 3ij« ^eu nnfle.
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Het eenencwintigftc Boek.
ea-fïen .ïBan / ?tnno 1592- i^aen^ermann
afe een5^en
\f
jgB
te
t
cïtjf
becmaninge
gefdnden / Daec in ïjem Den tecmijn
fcnaD
ït
jDce
geoo
ge
ïarin
bcrït
r
fccDe
en
"lOouDnioe bclcbtoalmgen/ «fn^Sfeffim
banbeectien Dagen boojgcflelttoccDe/ met becïtïacin*
n
gat
aU
bccïtc
/
ecDc
ge indien ïjn bhmenDich tijd geen boetbeccDigïjept bc*
Dinge
n
ftcrjDi
/
gc
Dm nfredjeben
yen
:
nnpet
tment
anDecc
ien
bele
en
jfcfi
ta
ft/
totjfl / Dat men beectien Dagen Daec na D'eerfïe boö^fleï*
obecgcgebeii in* tingc fonbee naem boen foube inDeïtedtenban^oz
iwojtö "fijn booifcljjcbenbocïtcn /fijn
en dat Ijp op pene Dzcdjt / 0ottecDam en «èdjoonljoben / en aïfo ïjp ïjiec
Der bcdilacingcgcconDcmnccct
ban fufpenfïe ban oen SCbonDmalc en ban fijnen op geen anttoooïDe feïjjecf / i| Den febenDen ^ïunp
Djcnfi 't felbe foubecetcaetetcn. ^«Ly De eecfïe boojfïdhnge / boïgenDe De fcïjaftcïrjuc m
nwnni
"..'.-hl.nj
&icc obcc ïjeeft ïjem ïi?ccmannu£ fcec beïaaegt fïellinge bp 3^. '^IcnoïDum Co^nelii / en J©acnecnm
gebaen/ Dat ïfcïnndjitim gebaen / tn beboo?fcïjiebend?ie plactfcn
ongepijcmbpbcn&pnobc en
oücr tie torn groot
e
men om bittoidt tegen ïjem tipt te teelt iniet ïjabb
JiJOCS*
^iec na i$ ïjem de ttoccde becmaninge gefonden/
bnren
genomen onpartijöige mannen : maec fulhe Die oen gefeïjicd.
bon Ö?t tWt ccift met ïjem ïjabben aengebangen / D e ïjen met adbectentie Dat men binnen 1 beertien Dagen aï£
Dc£ £>pnodi Bationaï^/ Wk op Den een-cn-ttointigfïen 3Junp De ttoeeDe boojfiel*
icu» ooit tegen De rcfoluttc
partg>P»
licc
no 1 586. bedtlaect tjaDDcn / Daec tipt men toe] nonöe ïinge Doen fouDe/ Die ïjemDoojCafparum&toerinfc
noae
en ïjnpfen i$ toegefonDen.
ban
fucuren toat bntcïjt Dat Dooj fobamge/ tot fijn/
tert
bebo
e
©oj#
Dec gemecner tocnfïeen eenigïjept ïtonb
ö?ccB«
toecöen / nocïjtan£ om De refolutie De£ &pnobe te
tegen
boïDocn/ ïjadöeïjp ïjaee toern Dat een groot boïumen ■*"
"LTIer op heeft hy den feventienden JunyaenCafÖcm/
-"-paro geantwoord , veribekende een extradt
feejftig
fijn
en-bt
ttoce
en
bect
ïjon
oberfïen/ en in pebec fijn anttooo^b gefïcït/ de toekomende voorftellinge , befchuldigende van
bath/ en bxtó/geDce
de
ït / en op een
tien
b?eöer
c*
Gedeputeerde
datfyfoftoutmoedigop
den
ftoel
Gods
<6eD
beröfa» en boïgeirê tot HepDen onbec De ïjanben Dec
puteecben tot eramen gebjagt/ beMaegt ïjem bo?Dcc gingen futen om hem te oordelen , vragende , of fy
MI132Dat De <£ccommitteecDen obec Defe fijne bjebcc bec* ook de aenblafinge des fcieyligen Geeftes gevoelt hadftlacinge ïjacc geboden in Den &pnobcpaeticuïiectot
den > gelijk Chriftus op fijne Jongeren geblafen had^oiDjedjt bacr otiec fcïjjifteïijït ïjabben ingebjagt / Dat de? en wanneer haer de felve aengekomen was ? en
ïjet felbe &mtobe 't felbe toepnige perfonen apattam wat kracht de felve by haer werkte, feggende, indien fy tegen hare coofcientien en voor God niet
e / maetniet in'topenbacr
te oberïcfen gegeben ïjadd
c*
poin
jïi
alle
op
jpeu
liegen
wilden , dat fy overtuygt fouden lijn , dien
omei
fefen
ïaten
boo? ïjaer allen
ileutel
om tefluyten en te ontfluyten /an Chrifto
'trap*
enop
toar
oo?dc/ maer
ten te letten/ geïnlt beïj
n/
cede
egct
ad^
enti
enrj
niet ontfangen te hebben , maer dat (y haer in een
po# ban die 3lectore£tatfent
vreemd
ampt ftaken , en haer ielven op den rechterbloot
een
en
op
Den aïfo op 't gene fp feïfé met toifï en
ftoren fem^' °e conbemnatie gegeben / Daerop ïjp ftoel Chrifti fetteden , waer op haer de Heere des huys
fevbc ïjet ^mtode ïjen op ttoeedctïep toijfe becgcepen "iet gefethadde, 't welk een groot facnlegium was:
en hoewel fy dit nu ter tijd, overmits het aenfien dat
aen técecd
en ontg
ïjebbenen fente
/ aï£ ntie
booj ïjad
eecfïden
/ Dat uptg
fp opef&o
't fc&af
ïten/t fy by de wereld, en noch byéepolitijke macht hadDec
OScdeput
fonöec fijn anttooo?de eecfï gefien / geïefen of gebo?*
den niet gevoeld , dat den tijd noch komen foude
Dect te ïjebben/ maec namaefê aï£ De fententieaïge*
was hy feker , fchreef hy) dat fy 't felve niet fon»
eondnbeect en gepjoboceect toa£ / toag ïjem gecon* (dat
der fchade van haer confeientien fouden gewaer worfenteect anttooojbe Daec op te flellen / aïfo Dat De fcïj^
den, : en dat hy daerom hem felven fchuldig kende
tec / onbedjoo:be partpe/ De fcïbe ïjadde geconDemneect. voor haer te bidden , dat hy hare verduyfterde oogen
Éen ttoecdcnV alfo ïjet .^pnode .föationaeï / afê een ter rechter erkenteniffe Chrifti , fijnes Woords; en
meerder bergaDecinge/ aïtoaec fuïïte ïoflijïte geïeecbe waerheyds wilde openen, op dat fy mochten fien,
<öo}ï«cf*nDe mannen getoeefï toacen / ïjaec niet DaD- waer in fy met hare vleefchelijkelancie of fperefteDen onbecfïaen fijn boeït te becDoemen / Dan aïïeen kendé
waren: fchrijvende wijders, dat hy verfcheybicbec bedtïatinge ban cenigeimpectinentien enDnu? den onwaerheden, en daertoe verkeerde duydingen
ftedjeöen / ïjabben gc-epfdjt/ fo ïjaDDe Dit ^pnobe van fijne fchriften in het boexken des Synode tegen
partieuïiec / toffenbe een mirtbec bergaDecinge / Die hem bevonden hadde, de welke hy in prefentievan
fnlfcg niet beljoozbe te onbecfïaen (toant geen gecin» onpartijdige Dienaers , of andere politijke mannen
ge faïie Uja£ / pemant^ faïten of feïjaften te becooi- met vafte documenten prefenterende te bewijfen ,&c.
ödcnj nocïjtaitó gebaen / Dat een mcccDcc becgabe^
lingc ïjaec niet te boen (jabbe onDecfïaen / met meer
andere uïadjten aïljiec te ïang te becljaïen. <&cft
't ffltlti Den anderen Gedeputeerden bp Cafparo
aladjten ïjeeft ïjn Daec na fcïjafteïijn obecgcfonDcn aengedient 5ijnde/ acïjtende ^ermanni berfoeïtonge*
fundeert / en niet nodig op fodanigen fpijtigen en
n ^eto
bjéhgac/cDen
en-tbjinti
Den ^Gnl
Diie-tcc
J 59 ' /♦ ,#ee
aen ce
De ï^ee?
it ban
ren
töecc'gfïe
i0ij
ban bitteren b?ief te anttooojben/ ofdaerommetdeboo^
25cnt(jupfen / en JBcefrec 3LeonacD <JTafenb?ooD / ï!aeD fteïlinge te fupecfedecen/ fo $ Dettoexde booifïeïlinge
ojbinari^ in ben Ifobe ban ^oïïanD / en boo?t^ aen op De boo?fcJ?eben pïaetfen Den een-en ttointigfïcn
aïïcn ben ^Dienaren Deji 3Boo?b^ en ^ubeeïingen Dec 3Junp boo?tgegaen.
Q^aer na i$ ïjem Doo?©.!31eremia^?Safïingium/
Cïaffen ban Eupb-l^onanb / becgabect in 't pacticuïiec
5>unobe in Den ïfage / Ijebbenbe baec bp geboegt felicce unt ïafi en naem Der oBeDeputeeroe De derde bcima
behentcniffe op becfeïjepben puncten baec gueftie te* ninge gedaen / met adbettentte Dat men ober beer
geit (jeu opgemadtt toeebe / bc felbe bebefligtïjpniet tien dagen naefïboïgende / De Derde boojfïeïïinge met
ttc J2>rïj:iftucc / ooit met fcïjjiftcn 3£uguftini/ Caïbi* uptD^ueftinge De£ naem^Doen fonDe/ tnDicn ïjp geen
ni / en anbece / todïte gefcö?ifte top ïjiec na fulïen beteringe toonDe.
ïaten bolgcnom DenEcfer^ opalief onberrieïjtingetc
%kt op beeft ïjp jicïj bp 3^. f ranci^cnm Ean^
becginm beMacgt / obec Defe pioceDucen / feggenDe/
gebcn.
Ba bat Dit ^mtobcge-epttbigt toa.ö/ 3ijnber nocb Dat ÖP in aïïe^ met De <0etefo?meerDe tóerïten een^
berfcljepbcn becfameïingen geballcn / fo tot Öotter- toa^/ uptgenomen'tpoinctban Dcp?eDeftinatie/ $&
dam / ©cïft/ Ifage/ al^ eïbec^ op Defe faïtc en toat fenteetDe / inDien eenigc ban De aBcoeputcecDe tec <&ow
bci'bec in l^ecmaimi fakt te Doen foude toefen / men De toilDen Itomen ïjp toiïde metljeu-ïieocn geecne fp;e
iKeft ooit unt ben name ban Den Snpb-^oïïanbfen
nen en ïjandelen in 't particulier en meec andere/
5>pnodc in bjultnntgcgcben tegen ïjem feïtee boerTten ïjiec
op ïjeeft men ïjem gcauttooojb / ooh opfijttbooj
met ben tituï / lto|t en JBaecacïjtig Bcdjacï/ etc. gaenben tyitf ban Den fcbentienDen^juup/ fcij|ijüen=
oacc tegen ïjp toebciom eenboerïten in bain gegeben De Dat fjet niet Dan uptbïucïjtcn toacen Die ty foeïjt/
ucef t / genaemt iCcgcnbecidjt ^ecmanni èecbect^ / en DatïjpDencecïjtentoedj niettnginït/befïcaffenDe ïjem
cemgc anbece / fw& bat ïjice doo? den ttoift noch ban ontoaeeïjepb/ bat fijn p^efentatien becgeef«J toacen/
ban Dage tot dage becmeecdecti£.
naoemaeï Dat bp foïemnele refoïutie ban De JBagifïraet
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trarte niet tan fiatnecftigïjent in $ijn boo?genomeii
btnaïingen ni ci-gcrnifTcn : bïjjftenbc niet aïïcen nnt
jga booigacnbc bjicben acn be gebepnreerbe grfeft»*
Men I macr boomameïil» u\}t fijnen ïefren tyicf ban
benbcrbcnS'unj/ Vuaerin Ijp-niet aïïcen continurert
in 't caïnnintcrcn cu onreri)t ücfc&uïDifr
hu*
bc-b!enaren tcqcnê bc notoire toaerijeüfö/n süncr
felfè boo?
be ^. ifeeren graten / macr bïiï Ijp mli be acfonbc ?c*
re ber^crefojmeerbe Ucrltcn in bcrfriïcnöcii petucten
ronbeïiit beftrijt / al^ mette gefonbe ïere Clj^ifa niet
ober een homenbe/ nietjegenfïaenbcöp cenige 5jjnec
btoaïingen arbenb tnat te bebeeften en te accommo*
beren: ^tcm bat tya be rcfoïntie br^^-nnobc beïan*
genbc 5tjnc füfpenfïc op goebe rebenen en bicttigc Ucrfto^bcnnigcgcfnnbceit/ niet begeecbciiatertomrn/ en
niet jcgenftaenbe üci'fd)fpbcn bermaningféh ebenteeï op
ben pKbiujïoel bleef : ciiboo^ but |fc> it\*t bmclim
I*' in fin ftïacgtjtoba be pjoceburen bür gebepntee rbe te* ban
nientoe boelicntrgcn öctterheen Den ^niioOura
gen? ijem/ bcfd)uïbigt befeïbe ban l^aufeïijfte ï)oog*
boo^tboer
.
Ijer/t / aï£ bie aïïeman boouïfcïnijben en ffcaffen toil*
ben/ en ban niemant toebec anttooojbe fioren / nocï)
©oojt^gebcïiöececit/ bebJijlebcifdjqiDnï fv&mifr StM*
uccanttoMnDinge toelaten / uptoo,:faftc bat op fijnen fien ban i}ermanno t'anba^n tijben qcb^cn / macr Jenfn
blief ban ben febentienben^ftmij acn Cafpato :ètoe* niet nageltomen taai-en / om ban ömcl}tf>acrïia en met S?
tmcï)upfen niet geanttooo?t / noch tjem copnc ban meerbee bafügijcptobccj'jnetcgeritooo^ige biefhita^ 4&ft»«
be booïfïeïïmge boïgenbe stjnbccfoeft gefonben toa£/ tien aen benben ^tjben te beraetfïaticn / toeube aoct ?ufcec'
nonj 5ijnc pjefentatieaengenomen / bêcoacrt o aft ca gebonben Ijemaï borentefcöjijbencn 5rjn amtoobtffc JJ"^
nigc poincteh ber lette tot 7. toe / bic fjn uertoeept op benaboïgenbepoinctentebfi'foeïiem €èn cerfren/ 61S
aï£ fïrijbenbe tegen begefonbe ïeere Crjjijn : ïjoetoeï of ï)i.i befe 5tjne fiibuiiffieihbefeDne pjefmtaticn Om* «et»
öacr cenigc onbee 5pn bie tjem t'onredjt en caïumnieu* peïüt en abfoïnteliH becfraet / fbriDet namacfö' cmiqc m"inia
felï.i bc ïteefte opgebieftt tooien / en epnteïtfe fïaet nteinue uptblucötcn te firtïen foefteii. €e» tteeëben / of f*nt
ï)u boo? feeftcre fubmiffie» / te \mtcn bah De fafte te bic gefc^iet met boo^bjeten en confent $tjnec <3{ocïï
fieïïen in ftanben ban bia onpactijbige pjebiftanten D^Pt: en inbien ja/ bat ïjpbaar ban eenigö Wc'wut
tot 5ijner Rente of aen be ftafte ban Eiuigijtefcuben / oberfenbe. €en berben inbien neen/ ofljnbantiuritcn
be refoïutic ber feiber gcfint i$ te treben / be^ noot! lijn*
of aen ben J>pnobum geneeaeï.
*
^efen brief i$ getefeebeat op te ïjouben totte be* be/ in bc(e falte: begerenbe batïjp terftont Dou^ bert
brenger / 5ijn antmooLjt fetyijben biïöe.
*m fïembe bagaberingc ben eencnttointigftm gjuïij bin*
l anu ncn üotterbam boren baïjaeït / ïjicr op i£ gcboïgt bat
^ier op Ijecft ^ermannn^ creamtooozt op D'ecufcc ^n*
■De* bc If cecen Staten ban ^olianb / boo? be peeren 3Ba* bwge / ja / en bat &u ïjet irigoiiDen en beiHanb 51J* JJf™1*
fcöiijben^ oprecïjtcïüien met cenbeubigen ïjectni tóóoibff
W gifiraten ban Der45oube ontfangen ^ebbenbe copue ne^
mepnbe
fonber argïj of lift j geujti ftn fc^ïjfc aitoo^
in ti
bcfc.é boo?f5. buefé ban ben berben 3Jnuj / aen be gebe*
geïjanbeït
eti
te Ijebben. <^p be tmecbe/ gceiï antbjoo^
pnteerbe gefclfjjeben tjebbeu/ inïjoubcnbc be pjefenta*
SmDe / ban bat ïjn ober fnïr bcrfóeïi fecc berbonbert kuaé/
is een tie^ermanni/ en bat befeïbe in be bergaberinge ban
be Staten booifs. geïcfentoaë/ fo ijabben bc Staten otoemutg be<J5ebepnteerbe be rcfoïntie ban beBioèt
goeb gebonben te fetjjijben aen bc gebeputeerbe be^ .^>n fcl)ap ban ber <8oube toeï toifïen : aï^ ooh ben ïnïjout
ïiobe/ batfnbep^cfêntatie^ermannt(biefp berftïaec* ber feïbec mifflbe aen mijn peeren bc Staten onlanjc
Den bebonbén te tjebben ban confïberatie) boeï cramine* gefonben: en nocï) becï meer batooubert bat be gebe*
:
ten ! en na rijpe Deïibrcatie tjaer €. <Ö. ban be geïegent* pnteabe eerfl eenig befeïjeptban ï)cm bcgccrbcn tèïjcfc
fjent bet faften en tjaerïnnber intentie Dieëaengaenbe ben / aengaenbe ïjet confent ban mijn peeren / ca fp ut
oirtcrregten fonben / fonber mibbeïertrjb boojbet je* beïiberatic tteben fouben / toacr booLi öet febcen bat ?»gen^ ïjem tcjj^orebcren / Dit gcfcfjicöe oen bettienben- ïupben be peeren ll^agifïratcn ban ber éoitüe ïue^
«j nin.
be fonbe foeftcn onber öaer fnbjectic te teeeïien i en
©en ttaec-ni-ttoiiuigfïen biie-en-ttointigfïeti en bat ï)p ïjern ontfien fauDe bat mijn ïfeaen te hennen te
■ge
birc-en-tmintigfïen 3»bj / sijn be boojfs. gebeputeerbe geben. #p 't berbe/ fo ïangc ïjcmjjijit^bccïjcyt m£i
baic
geboob bat tegen (60b toa£ (geïijïi tot nocï) tóe niet
Bttnt- bejS ièpnebe tot ïlotterbam bergabat / aïtoacr fp ben
tetz
bnef #ermanni ban ben berbm gjuïij aen 23afïinginm gebaen) macr in 't vöobbeïifte te ïjattbekit / niet aïïeene
Wjcpt ïiet / maec ooft bc gene bic ftcm ongobbeïi*
•j
>»»
gefonben/
mit^gabn:^
'
t
fc^ijben
ban
be
peeren
^>ta*
55t, ten ban ^oïïanb obetïefcn en baec op gebeïibcreert ften tegen^ ïjem opfïeïïcn moeïjten / fogt te befeïja*
fioec öc&bcnbe/ i^bpïienïnuben gcrefoïbecttbatfii be^ee* men/ bat f)p<0ob aïtijbfoube Danftenen ïjcm fctyüi
big ftenbe boo? b^ec <é. goebe regeringe te bibbtn /
°«
ren
De nacfïe
tappojt
Doen Staten
fonben /jegen^
en te Rennen
gebenbergabccinge"
ïjoe bat befe bergabe*
e. betï)aeït
Daerbpin't
eunbc/ aïfbbu'fefcctcn
pet*
ben ï^age
aen ben ^eerctarium
baii ber <0oube
ringe ber gebeputeerbe be^ ^>pnobe / fonber ban tjet ffonein
fcïjjnben ban ïjaee C €« pet te boren te toeten / erp?cf? berfoeïjt foubcsjjn / batöpcen^ mctL3iOÏ)annemHp*
feïift gefept toa^/ omDctoijïebeboo?fïeïïingen nu ge* tenbogaectin communicatie foube toflïen ftomen/ Dat
Daen toaeen / faoijbet^ en finaïift te beïibereren / toat tot ï)P Daec in geernc geconfenteert ïjabbc / en bat niet
boojflant bet fupbetbet ïeere boo? ïjet aïberoojbacrïijhfï fonbaboojtoeten: begerenbe batbegebeputcabc ben
(s<93) in be faïte J^etmanni bienbe gcbacntebxnbcn/ mit^ boou2fcljjebcn bjoebcr /met jfr. Eangbagio / ecn$ t'fa*
obertoegenbe ^ermanni boetbeerbigïjept of onboet* men bp tjCm fouben toiïïenïaten ftomen / enïjate me^
beetbigljept / fcïnrjbcn en p:efentatieu / enaïïe^toat ninge baer be feïbc tonbeïift bcrftïatat / (fc.
obcrïept ên obertoojen beïjoojbc te toojben in fuïïie
§iec op ïjfbbenbe gebeputeerbe tocbecom aeiif et*
faïien.
mannum gefcï)?cben / bat men toeï ftïaerbct en na*
255
<%$ booïbet bpïjenïnubeït obcrïept of in ï>atnanno ba anttooojbe ban ï)cm berbjacïjt ijabbc/ ntsec fuïc Depu*
eenige teïtenen ban boetbeerbigïjept fouben gebïeïten niet jijnbe/ bat men De faïieboo? bietyö nam aï^ fp flnt>
3tjn / ofte noch. bïijnen / om baèr op te ïctten / en toa^/ enbatmenïjemtec nacflcr geïegentijcpt boLiber tooo?t»
De bojber p?ocebuecen ba ïtaïte tegen£ tjenf te fïa* fcïjjijben foube. o2u fo bele aenginft bc communicatie JJJJ"^
fecn of bcratibaen / i^ eenbwgteïiften gcooïbeeït bat
Inoebercn ILaut^bagcn
tenbogaat / bat bc gebeputeabe
fuïc tod ïijöcn cri^p
motly nnw!
men aen fycm geen beceringe noeïj eenig teeften ban bie^tjpbegeabeinatc
rectjte boetbeabigbept of miébagen ober sijn btoa* ten cnïietcn 'tfïaen tot ïjattïieba Difcretie en goet
ïingen at aengaecrjte cïgcunitTen ïjceft bonnen fpeu- Dunften.
tcn / en nocï) niet en Uonöcn fm ; maec tct con=
tith
n obettoogen W
Rebben boo?té ge-aamineett
51a aa % $
nart Der 45oube aïïc berber conferentie met ïjem tec
<0ait\jf berbobni toaé / ïjem inbad)tig maftenbe bc pje*
fentaticn ïjcm gebaeh / ban ïicm in een conferentie $ijn
ttiuïntjeu acn te inijfen/ ja fdfé boou: mijn i#aten
De Staten ten obeefïaen ban 5rjne jBagiftraet en
feetfte : ï)em toebcc aen fÈïjjijbenDe bat mette berbe
boo:tÜTÏliuge ben aenjfaenbni tajfben 3fuïij boojtgebateu fonbe too2Dcn / gemerftt jtjne ^rttóiigfjépt /
<|c. en i3 acngcjtcmt bat ben eenenttointigfïcu Jjjuïij
tot ïjartabam be <0?committeecbe bp ben anberen jou*
Den nomen om ennteïiftban be ïefte actie bcc eccommu*
mciüc te fp^eïicn.
jBibbeïatob bat men mette berbe booifïdïingc
te
Doen befïg toag / Ö^fc &ecmannu£ een ïangc
f
,'bcn en
autUuaiöe
op ben ban
bamaen-bjief
^aftingij gefteït
»m
brm toegefonben
bate ben bcroen^ulrj/
toaec/
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Het eenentwintigde Boek.
11 f» / bie fh achten te
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aemf
baom
Dïic
bctfaciiin
Oiiigc bcc mocebuten ban ben gebeputeerbe bcé $£>n»*
e feer e ber Wet*
ïjtingeban De gemen
t,£ :, <£m bebee
gab:t£eenbc^
niité
toe/
ten
poinc
en
offeb
fcjS
tot
rtcii
fdicuminge ban 31J11 opinicn. | . gehete njefentaticn,en
bmmtic tot fu&miffie en epnbinge ban fijn talie:
eerfte Deeïcn
toert* geoo jüeclt / bat gelijït ïjn in De tuicc
e engrobe
ienti
confe
nnaöe
/
met notoire ontoaeeïjenö
tegen be "Htccnc en 43ebepiitcccbc omgact
caïnmnien
(geen tellenen jijnöe ban emicfy oprecht boomemen
n^
bauoomiocbigljcntcnbetccingc) ooh aïfo ijijn p:e[e
onongef
eh
gantf
tatien fin 't ïefïè ®eel begrepen)
beert/ b!iicljtefoo£ en ten beeïe onuiïïilt taacen / en
ft : maer becï meer niet ban
oaci-om "niet aennemelij
nutbUicïitcn tot bectreh en bedjinberinge bet falie boo y
gètocnt / gcacïjt nonnen too?ben / tocebe baec ober
fluc&en
bcflotcn bat men ïjem bn Itëiftïoe op aïïe be bjie ïocb
te
obecb
ten
&em
om
anttooojben fottbe / aïle£
en)
t
tooi
oberttmgen (of hn mogeïp geroert moeïj
cenSbeifeen boomamelijfc tot nïareinforniatieenon^
öeruicljt banbe ë. €. feeeen Staten / bie men ben
felben bjiefneffen£ monbelinge beclilacinge / tecnae;
fier betgaberinge oberïeberen fonbe/ en baec ïjubcc*
focfjt batfe üie inbeboïïe becgaberinge ïefen toiïDcn /
tot eenbericïjt ober ben fyief f ermartni/ iiie in ïjaec
becgaberinge gelefen toa£: op bat aïfo be Staten ben
gronb bcfer falie becfïaen mochten / en feueeïp toe*
tenïjoebanig f ermannijjanbeïingen tegen be tenen
toomt / en ïjoe be fóecnen met ïjem ïjanbelben.
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5Dcn ujiefaen ^ermannum op benjijnen ban ben
betücn Sfïiïp/ aflaoebjel tiit lange i^/ maer noeïjtang
geacht fecc nobieft tot onbemcï)tinge banbegeïjcïe falie Iïjebbcn top ï)iei* toiïïen ïaten boïgen in 't geïjeeï.
"CErfarae lieve broeder Hermanni, op U L. brief
"den derden Juljr hebben wygoed gevonden U L.
te voegen defe navolgende antwoord. Wy bedroeven
ons feer , dat wy na Co veel biddens , na Co vele vermaningen, onderwijzingen , prefentatien , lange patientie , en voorts getrouwe quy tinge van alles dat wy fouden mogen en behoren te doen, fo weynig betering aen
U L. verkregen hebben, en daerenboven fo fimpelijk
van U L. gecalumnieert worden. U L. gelaec haer
even als of even maereenen brief aen haer gefchreven
ware, daer der nochtans wel menig gefchreven is ., en
om dat men U L. even fo haeft alsUL. achcet te behoren , op U L. feer fchamper brief ken aen onfen
broeder Cafpurum gefchreven niet en antwoord , en
alle uwen wille doet , fo vaert U L. ftraks uyt , en vermaekt ons als de gene die alle man voorfchrij ven wilden, en van niemant weder antwoord horen,&c. Maer
lieve broeder, hoe weynig fuik vermeten oordeel met
den Geeft Chrifti, die U L. fofeerdrijft, over een
komt, moet U L.nu metfehaemte bekennen, wanneer U L. bevind, dat wy even den fel ven dag, als
U L. fulke befchuldinge tegens ons gedateert heeft,
befiggeweeftfijn om U L. antwoord tefenden, diegy
ook binnen ter Goude even ten felven tijde ontfangen
hebt , als gy defevoorfz. befchuldinge effen aen de wagen gefonden had. Laet uL.ten minften dit verfch
exempel tot een nieuwe waerfchuwinge wefen : Maer
daer fijn al veel meerder dingen , dieuL. hierin van
feer quade confeientie en moetwilligecalumnie (wy
moeten de waerheyd met droef heyd leggen) overtuygen. Want U L. is niet onbekent , dat bove n alle communicatien met U L. gehad , Wy Luyden ten tijde als
wyu L. de cenfure van Leyden toefchikten, in ons
particuliere u L. t'allen tijden vriendelijke conferentie, en alle mogelijken behulp omu L.fake, behoudens waerhey t en goede confeientie , ten goeden eynde
te brengen , aengeboden hebben , 't welk nochtans naderhand feerfoberlijk van u L. in 't werkgeftelt is: dat
U L. noyc in verfcheyden Synoden , daer God u conicientie, en ucygea hand u verbond te compareren,
en UL.van de vergaderinge met verfcheyden
brieven
verfchreven was, en heeft niet wiUea verfchijnen
om

behoort te worden: dat wy naderhand door verfcheyden verfchrijvinge UL. noyt hebben konnen ter fprake komen , dan wyUL een reys onverfiens buyten
uwe verwachcinge by komende tot Rotterdam , evenwel metUL.geen punctuele conferentie koften vert> werven (en doch 't wey nige, dat wy met U L. fpraken,
evenwel ('onder vruchï gefchiede)jafelveniet, wanneer wy op U L. voornemen ons gelijkelijk ter Goude
lieren vinden: alleenlijk, dat U L.eenigeureu fteelswijfe, buyten confent en preientie der Overheyt , mee
ons fpraekt fonder nochtans te willen in'teyndegeftant doen van 't gene met U L. gehandelt was. In
fomma, daer men U L. eenige jarenlang nagelopen,
nagereyft, geport, met woorden, met brieven vermaent heeft , en niet heeft konnen verwerven , ter
oorfake dat den E. Magiftraet van der Goude al van
Anno 1 580. af niet gedogen wilde met U L in vorder
difpuyr te treden, en nu voorleden jare 91. ex preffelijkbefloten heefc, te genen tijde meer eenige conferentie tufTchen U L. en ons, of yernant anders te willen laten, waer op U L. haer altijd beroepende, altijd weygerig gebleven is, en dienvolgende noch tegenwoordig weygerig blijft , op 't gene wy U L. tot
alle plaetfen buyten ter Goude , of ook voor mijn
£. Heere Staten , u we dwalingen aen te wijfen , geprefenteert hebben , en prefen terende blijven. Daer men
nu fuiken uyterften devoir aen onfez.ijde, en fuiken
cxprefïengedurigen achterhouden by UL. bevind, is
'r niet wel een ongelooflijke onbefchaemtheyt , en een
caftelijke moetwillige verbrekinge van confeientie in
U L. ons noch te willen calumnieren , alsdie alle man
willen ftraffen , 6c& en geen antwoort hooren noch
verantwoordinge toelaten , &c. en daer mede noch
deoorenvanmijn E.Heeren Staten te komen vullen
of doen vullen? en uyt wat oorfake, doch overmits
men eens een brief ken , wy enfeggen nietonbeantwoort gelaten , maer alleen te beantwoorden een wey*
nich vertrocken heeft. Is dat niet wel een merkelijk
punct van Paufelijke hoogheyt , die wy gebruyken
fouden , als U L. fchrijfc ? De Heere fy gedankt dat gy
geen meerder ftof hebt ! Kont gy over 't gene dat n*ec
is , fuiken gefchrey maken , wat foud gy doen als omtyi
gyyet, en dan noch iets groots had. Haer hierop
lal U L. verftaen , behalven dat wy niet gehouden Waa
zijn alle U L. brieven te beantwoorden , dat , alfo wy
niet dan met geinenen rade begeren te doen , ons niet
altijd gelegen valt by een te komen: en mede fo was ppeba
den inhoud des briefs fulks dat die onfc handelinge ^e5^;
niet ophouden koft.
Want aengaende de copyevan ^„^
geen tt
de voorftellinge, was en ïs onnodig U L. tefenden , gefon»
nadien U L. kenlij k genoeg is , wat Ü L. met de Kerk "f*
uytftaende heeft, 't welk alleen , en niet wat nieuws,
der Kerken [voorgedragen word.
Aengaende van
U L. daer op te verantwoorden, en de onwaerheyd
onfesboeexkens te vertonen (na U L. feggen) dat is altijd 't-felve en een ding met de voorgaende queftie,
eermen dus verre gekomen is : Daer-en-tufTen fo weygert gy conferentie , en 't is UL. ook verboden, en
't fchrijvens foude nimmermeer eynde wefen, en U f*.
handelt in 't fchrijven ook niet trouwelijk.
Wat is (F0I.96
dan dat anders als fpotterye, en een gemaekt werk ,
omdeprocedurenaltrjdoptehouden. Belangendenu ©an &
de onderwijfingeaen U L. even fulke confeientie , als on.6rt'
in 'taenvoorgaende
: wanthadde,
U L. fchiïjft
alfo ,niet
als manna
g^"'1
oft
ons ontbroken
datmen hier
metvanUL.
dan van de Schrifture principal ijk heeft gehandelt , en geöaen
nochtans, behalven dat het altemet van eenige ftuc- '"^ter
ken meer gefchiet is , fo is de gehele foute by U L.dat, fcaecfo
volgende on fe prefen tatie , alle enyegelijkepunden
met U L. niet zijn verhandelt geweeft. Daer beneffens verhaelt U L. eenige pun&en niet recht , gelijk
die van den beginne by UL. gedreven zijn geweeft ,
en in uwe fchriften ftaen : wilt nochtans in genen dele
fchuld bekennen , en arbeytnochte bewijfen, dat al
u gevoelen met de gefonde leere Chrifti over een
komt , maer de leere onfer Kerken daer tegen ftrijd.
En hoewel wy hierop niet wijders behoefden te antwoorden als
, die U L. daer op in onie cenfuren klaer
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berecht gedaen hebben , 't welk U L. niet aenneemt
en wy nu niet dan 'c felve (als de beftendige waerheyd
zijnde) wegen te feggen , 't welk wy insgelijks geloven
Intto. moeten fonder vrucht te gefchieden, dewijl U L. onfe
meten onderwijfingen verwerpt, en by het hare blijven wil.
luöe So heeft ons niet te min om redenen goet gedocht, de
.re.fip punclen, by UL.inhaer brief verhaelt, noch voor
'*m* dele male te beantwoorden.
j6j Teneerften, gyfchrijfr: Datgyde H. Schrift wel
Irfjadt houd voor 't waerachtige woord Gods, maer niet voor
'®an 'tlevendigejkrachtige/cwelkxy Chriftus. Wanneer 't
'ÜtiU felve alfo in uwen boek gefchreven, van u altijd allo ge1 1, Die leert waer,daèr onder voorts niet anders van u als noch
Icm. bedekt worde,ten foudegeen ftrijdinge gebracht hebht ^en* Maernu wort gy bevonden ter quader trouwe te
Iqfjet wandelen, den grond van het ver'chil of queftie op cetentp nen anderen voet ftellende, en degefondeformevan
Jj* woorden ten dele voorwende, daer onder gy nochatlge tanseen ongewone gevoelen bedekt, gelijk v/allen tijJjojö den met fuike treken der kerken Gods moeytegemaekt
iW' hebben, diegene, dieeen valicheierefcchten bezijjatug den in te voeren. U boek Kot te Verkkringe brengt
gltio? mede, dat de H.Scnriftuur maer een ietteris, een
Kl'src» ^cnaem' vieefch, aenvank , een onvolkomen en
j,fCt kindifch verftant, een groen lapken voor de oogen ,
ener» 'rwelk men, als het een wijl tijds gebelichtis, we8'flrt deraf-legt, 6cc. en niet het woord Gods felve. Daer
gm uyt dan notelijk defe queftie gevallen is, ofde Schrifture Gods woord xy of niet. Als u dit is aengewefen,
Ifcaty en ^aer ce?en voor gehouden, dat de H Schrift het
liiOc eygentlijke waerachtige woord Gods felve is, en niet
$jtif' een letter, vleelch, en diergehjken, daer onder noch
**fê eenander woord verborgen zoude leggen, of na het
itlet* welke noch een ander woord foude volgen, weiende
tu dit gevoelen hen fondament van alle libertijnen, als
Ie* Frank, S wen kfeld, D.Joris, en andere, fohebtgy
{gn,/ tot Leyden geancwoort in éffeeïdat de H. Schrift dan
jjiict eerft het waerachtige woord Gods is , wanneer de
Ö* Geeft als mede werker t'famengevoegt is, endiebeySshj de alfo eentYamen gevoegt lichaem krachtig in haer
ft),
gebruykzijn, want dan zijnfe eerft het krach tige le■
vende woord Gods , (onder van het befch reven woord,
en van Chrifto het levende Woord , yet te roeren.
!ft:!Jt/ So viel dan doen de principale queftie, of dcSchrirEif» ture het waerachtige woord Gods is, al werktife niet
Biet krachtelijk in allen menfehen diefe voorkomt: blijIjSet vende hier door evenwel u voorgaende feggen in het
Ï!'
geheel, dat de Schrifture maer Ietteris, en niet het
Kr* woord Gods by haer ielven. Alsunu indecenfuren
aengewefen is, dat de Schrift altijd Gods woord is en
fc'p blijfr,al werdfedoor de werkinge des H.Geeftes van de
Vi ? fa men'rcben
niet wat
aengenomen
, an hïec
gy hier
*>:eit
2l}t geweeft,
een fchande
was,over
dat vermaent
men met
>»<&»
*'3C

§p $ïl
j«;
~J^
het:,

|^«
®1'0'
jjfr
<£Jj<
bt'

ftrijtgemaekt heeft, alwaergydeSchriftürc onthoiat
den name van Gods woord , ja felfs gunt haer niet
den name van 't befchreven woord : maer de felve
noemende alleen een letter, encenlichaemj&c. fielt

'©egrrv
Ie*l"aös
qu"njfe
ban

daer tegen den Geeft , als een a'ndcr inwendig woord , tëerm.
dat onder
onder dat lichaemgemaekt,
verborgen is , fe„/°e"
daer
mede dieonsletter
dtn enBybePafhandigh
onle ba?r
con(cientiecponiekereallegorien,alsrieymelijkegee- fc°o?öe
ftelijkeopenbaungen, gewefen , en alfo de gehele re- JLf9''f
hgie t eenemaei m ooickei en onder de voet geworpen fa 't on»
wort: 't welk imxers eengrouv/elijke fake is, en on- fefietge»
der die van 'c Pausdom felfs onlijdel ik. Segt gy dat fulks £eIt
u meninge
is , fogeftelt)
behoortfuiken
gy (alsfondament
een 'Prfcdicant
'
om
andere niet
te leeren
niet
te leggen, noch in druk uyt te geven , dat fuiken
verderf nootwendigh medebrengt, als uyt modderige
putten der gene die zulks drijven, gefchept zijnde,
en immers rondelik de fauten uwes boeks te beken-

nen, en niet elke rcyfe met nieuwe dexe'enzodanigh
quaed te bewimpelen. En al hoewel gy nu met de- $erm.
ze uwebekentemiTe, dat de Schrift ure het waerach- fcöUnc .
tige befchreven woord Gods is , wat nader komt , zo "l" N j
hout gy evenwei uwen ouden grond , en geeft ons tnar re
maer een uyterlik lichaem van woorden. Want gy fichen»,
fegt, > dac
ilechs
eenJoan.
getuygeniffe
is van 't ncn ; Öft
licht
(daerderoeSchrift
misbruy
kende
3. 30. maeralsgy
rnet%r
dit g^tuygenis van zijnen reclicen aert en eygenfehap- öacitace
pen ontbloot , fo maekt gy \ immers wederom te öerom
niet, want gyfchrijfc hetgeen lichttoenocil kracht
U
in hem felven , daer nochtans den negentienden fêoeDa*
Pfalm fegt , de Wet des Heeren , en het getüyge- nf9ff"
nis des Heeren , verquikt de zielen , maekt de on- f^öe
verftandige wijs , verbiijt het herte , verlicht de oogen. ^rjjjffItem Pf. 119 jof. u woord is mijns voets lanteern, turespt
en eennoch
lichtkracht
op mijne
wegen s, daer
gy wildet
ook Heb.fcfjapen
geen 5^ £p<'
licht
toefchrijven
nochtans
4. versii. uytdruckelikftae:, het woord Gods isle- natwe»
vendigh enkraghtighjfchefper alscenigh tweefnijdende zweerd , &c. 't welk notoiriik gefproken wort
van het woord der predikinge > Verf. a. en 7 en dat
is even \ felve datter gefchreven is , hoewel ghy
den text trekt met geweldop Chriftum ftmpelik. Item
Chriftus felve Joh. 6. fprekeode van zijn Predicatie, even de felve die weldoen ter tijd van hem rnondelik uytgefproken is, maer nu aldaer by den fcuangelift befchreven ftaet, en van geen andere, noch van
zijn wefentlijke perzoon fegt , dat zijn woorden geeft
en leven zijn , de welke namelik "de mehfche geefteiik aennemende, het leven in Chrifto verkrijgen
fal. Siet zodanige getuygeniffè is de Schrifture, en
als gy haer dan ïulks ontneemt , zo maekt gy immers een donker, dood, onnut woord of ding daer
uyt , dat is te feggen , na u fprake , &c. letter en ^etm- ,
u,een Predicant zijnde, difputerenmoft, ofdenBy- vieefch, en geen waerachtig of krachtig woord. Wat beneemt
bel Gods woord zy, en of de Schrifture ook Gods heipet dan, of gy ons aende eene zijde ons fchone **;
woord zy, alffe de menfehen door de werkinge
des woorden bied, enaen de ander zijde de felve weder- ^g'
H-Geefts niet aennemen : en men ude grote confe- om tenietdoet. Dit meent gy te wederleggen, a'sgy §üerep»
quentie hier van, en diergelijkepunófcen meer deien fegt, dat de fchrift geen ander kracht by de mertfehen 8tn»
aengaendebyu gedreven, voor oogen ftelde , fohebt te werken heeft, dan een fweerd of mes fonder de „§*M
gy u tot eenen anderen greep beginnen te begeven , en hand des genes, die daer mede fnijt. Maerdufelve cn
zift niet met 't onderfchey t van het befchreven v/oord, exempel ontdekt u dwalinge , want of daer fchoon feracfit.
en het wefentlijke Woord Chrifto voortgekomen , hec geen hand is , dié met het mes fnijt, heeft daerom
zy door uwes felfs bedencken, of andere luyden in- al evenwel het mes uy ter nature zijn fcherpte niet om
ftru&ie: (want ook op andere tijden voor u uytgege- telhijden? Is ook niet de Schrifture in haer felven hec
venboekzijt gy beftraft geweeft geen onderfcheyc te Woord Gods, dat van zijn nature de ogen verlicht, de
maken tufTchen het befchrevene of gepredikte woord, confeientie verquikt, beweegt, &c. al is'c fakedac
werkinge des H.Geefts niet altijd daer byis, om
en het wefentlijke Woord GodsChriftum) in manie- de
aen fuiken of aen fuiken menfehen het iel ve tewerk
ren^Schrifturezy
dat gy ons nuhetdebefchreven
queftie op woord
defen voet
brengt
, of teftellen? want als de H. Geeft alfo werkt, fo brengt
de
Gods,
ofdatfe
Chriftuszy. Maerdat is immers opfettelijk verre buy- hy geen veranderinge in de Schrifture, dat die dan
meer het Woord Gods , of een ander en beter
tendenwech gelopen, want waer is yemantoyt gehoort, die gefegt of vragensweerd geacht hebbe ofde Woord Gods zy , dan fy te voren was ( want dat
H. Schrifture Chriftus ielvezy? gyzijt foflecht niet, blijftfe in haer felven altijd even gelijk ) maer hy
da.rêydenkenfoudfulksonsonverftanttezijn: en wy brengt veranderinge in de menfehen in de welke hy
zijn ook fo niet , dat wy geloven, dat gy fuik gevoelen de verhinderinge weg neemt , en hem bequaem
ons zoud willen opdichten. Daerom is nu hier fuik maekt, op dat het woord inhemplaètle hebbe, zijli
gantfeh buyten propooft , en dient maer tot uytvlucht. aert en eygenfehap betonen mach.Èvenwel is 'er groot
Gy moft blijven in de palen uwes boeks , 't welk den onderfcheyttuflehen Chriftum felve , die de fonteyAaaa 3
Ai
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gep,^' daf7*n de gelovige God te prijzen hebben ,
RcujKby ook daer in geprefen wil zijn , Eph. 1.6 12
Daerom fo is dit de gezonde lere Chrifti, vevatet
int
16. articul onzer belijdenifle , en by u t'anderen
tijden mede aengenomen : dat, na dat 't gehele gefiacht
AdamsindenvalenverderrTenifTedoorde
zonde des
eerlten menfche geftoten was , God hem
zei ven zodanig bewezen heeft als hyis, barmhertig enrechtveer-

digh : Barmhertig door dien dat hy uyt defce verderffeniffe trekt enverloft degenedie hy in zijn eeuwigen
en onveranderliken raed , uyt enkel goedertierenheyt,
uytverkoren heeft in Chrifto Jefu onzen Heere , zonder eenigc aenmerkinge harer werken. Rechtveerdigh, door dienhyd'amlerelaet in haren val en verderf, daer zy haer felven ingeftoten hebben. DeApoftel Paulus leert wel, gelijk alle menfehen in Adam
de dooden'vcrdoerneniffe onderworpen zijn geworden , dat zy
18 ook alzo alle door Chnftum wederom
tot rechtveerdigmakinge en leven gebracht worden,
(Rom. 5. 18) te weten, dat, zo vele alffer tot de
rechtveerdigmakinge en leven weder op gericht worden, de zelve zulks door Chriftum uyt genade ver-,
krijgen, en nergens anders door : maer dat hy defe genade alle en yegelijke menfehen niet deelachtigh
maekt , verklaert hy zelve in 'c volgende versken, als
hy het woord alle reftringeert met het woordeken
vele. En daer tegen firijt nier den text 1 Tim. 4.. 10.
dat God een Saligmaker (of een behouder) van alle
menfehen is , en '-voornamelijk van de gelovige.
Want't woord Salighmak-er (iet daer niet op de eeuwige zaligheyt , mae'r op de rijdlijke bewannge en
weldadigheyt , gelijk Pfal. 36. 6. gy behout beyde
den menfche en 't vee , want anders zout gy daer
uyt moeten befiuyten , dat God ook andere menfehen in 't eeuwige leven brenght dan de gelovige:
x't welk tegen de ganlche fchrift ft rijt. Ende of gy al
ichoon't woord Salighmaker, van de eeuwige zaligheyt wildet verftaen, zo diende evenwel deze plaetzet'uwen propoofteniet: want een ander ift ; te weien een Saligmaker van alle menfehen (te weten van
alle de gene die zaligh worden: want fy en worden
niet allezaligh, endiezaligh worden, worden van
niemant anders dan van God zalighgemaekt) en een
ander ift, alle menichen ter zaiigheyt vei ordineren
En hoewel dit punót (gelijk andere meer) den menfchelijken vernuft in verfcheyden manieren hart en
vremt valt , fo ift nochtansde klare waerheyr , van God
geopenbaert, en ioude dei halven UL. beter doen,
metonsditheyligh miftérium van de genade Gods in
aller ootmoedigheyt te aenbidden, dan 't felve met
menfehelik veiftant te contrerolleren : want hy fal
wel altijd goed, rèchtveerdig, enheyligh blijven, al
dunktet ons na onzeconclufien fomtijds anders: en
te vergeefs lult gy arbeyden de barmhertigheyt of
rechtveerdighey t Gods tegen zijn geopenbaerde waerheyt te verdedigen , maer zult zijn Majefteyt niet
dan te meer afbreuk doen, foveel inuis, en nootwendelijk in Vele aDiiyfen vallen, al waert maer dat
gy door eene fulke generale verordinermgc , als gy
fteltGods ördinantfé krachteloos, en alzo in effecl:
God geen volkomen regerende God maekt (zo veel
in u is) als: tcgens weikers voornemen en eeuwigh
vaft befluytzo vele menfehen ongelovigh blijven en
vergaen fouden. Daer ter contrarie God fegt , wat
geld het, het falalfogefchiedenalsik denke, en het
fal blijven als ik in den fin hebbe, Efa. 14.24. heft dit
en legt dit hoe gy wilt, gy moet eyntlijk daer toe komen:menfehen
datter een
fonderlinge
Gods is, die niet
alle
gegeven
wort, genade
ten ware
dan dat gy een
vrye wille fteldet, eiken menfche gegeven, den welken hy
op zijn eygen bewoat gebruyken , en
alzo
zijnvoorts
zelfs Saligmaker werden foude, indien hyze
wel gebruykte. Welke grobte dwalingc en blafphemie, hedensdaeghs by vele gedreven, geenfins is te
deze
men U L. anderfins
gelijk
verdragen in, het
dwalinge
fimpelonverftant
dezes buyten
punóts altijd
gereet geweeft is te dragen , aliU L. bekent is.
Tenderden , in 't ftuk van de rechtveerdigmakinge
fegt gy dat dit tegen 't ftu k van de gefonde lere ftrijt , te
weten, dat de menfche noch ft^des tot alle booftieyt
geneycht zijnde ,door een oprecht gelove doordetoegerekende geregtigheyt Chrifti, voor God rechtveerdig is , en nochtans is 't felve wel verklaert en verftaen
zijnde, de rechte leere , namentlik , dat wy voor
God gerechtveerdight , dat is van alle fonden vry
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jgrtij
toto
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H.
ne des lichts en het leven felve is, tuffchen den
teliK
krach
Geeft , daer door Chriftus in de harten
,
werkt, en tuffchen de Schrifture, als 't woord Godsen
mede
daer
,
dikt of gelefen wort
39c go 't fy datfe gepre
Geeft werkt , en niet op eenerley wij.
H
de
door
(cnDclc» daer
levendign ,
re Har. ie werden dele tijtelen , licht, leven ,
oc«?.
kraohtieh, &c. den felven toegefchreven. Eyndelik
de gefonde Iere, dat de Schrircure het
rnre/ge « dan°, lo is het
waare krachtige woord Gods is , dat is , de aend
fielt te» waeiachtig
e
inge van de wille Gods , aeng
verklar
achtige
gen y er
&c. ons van God geopenonges
fonDe Ie der menfehen ialigheyt,
bekennge , t gebtfirc , daer door wy recht verftand
onicientie, Öcc.
derc
inge
loof ioChriftutn, vcrquick
heyt verkrijgen:
falic
de
en alfoeyndclik het leven en
en fy en is in haer lel ven geen letter , of een aenvank ,
noch
eenlichaem, offtukwerk, &c. onder 't welke
rechhet
eerft
dat
T
ibude
n
legge
rgen
wat anders verbo
te woord of verklaringe van de wille Gods foude zijn ,
anders tot kenof buyten en na I et welke noch wat
oeken foude
verf
te
of
en
acht
nifte der falicheyt te verw
, en over
nnen
ujn. Als VL. dit ïondelik lal beke
, of al
tet
verva
ften
fchri
uwe
in
arie
contr
het
lulx
wat daer toe.ftrekt, verwerpen en retracleren, alsdan fal U L. met recht mogen fegeen- , dat gy in
deien deele geen vremdelere leert , maer die met de
-gefonde woorden Chrifti over een komt. . Maer
fo lange da: niet gefchiet , en UL. boven dien wil
houden ftaende eenige andere vremdc punóten, daer
door de Schrifture haer weerdigheyt en fekerheyt
benomen wort , die U L. in de cenfuren aengewezenzijn, als onder andere, dat de B. Geeft de fin der
Schrift : geeft en openbaert ibnder de Schrift , endiergelijke , zo kont gy u met al u fchoonfehijnende
woorden in dit tegenwoordige hooghwightigepunct,
da.ei de ga niche Religie op draeyt, niet l uy veren, 't fy
datfy willens of uyt onverftantdwaelt: 'cwyGod bet bekent is.
,
velen dien'
2.©an
Ten anderen, aengaende den val en wederoprechbc tm> rjnge des menfehen-, achtet gy voor een grote dototge
linge , alsmen zuftineert , dat God hem over alle
becrue'
menfehen niet foude willen ontfarmen , en dienfinge
<J3obg/
volgens dat hyze niet alle tot den leven verordineert
Ine
l|er.
t'onrcgt hebbe , gevende te kennen dat gy dan dit voor de reggenecael tè leere hout , dat God alle en yegelike menfehen
ober al; even-veel ontfarmen wil , en de ielve alle en yegeIe men' lijke toe den eeuwigen leven verordineert hebbe: maer
feöen
dit u gevoelen fultgy in de Schrift nergens vinden,
©at
lick.
maer veel meer het tegendeel dat gy wederfpreekt ,
<<?oti
Rom. 9. 18. zo ontfermt hy dan wiens hy wil, en
fcatm» verhart
wiens hy wil , 't welk Paulus uyt Exo. 33.
Senig» 19. genomen heeft
, Matt.11.a5. ilcdanke u vader,
§ept be»
dat
gy
defe
dingen
den wijfen en verftandigen
t verborgen hebt, en voor
mnenffjem
öenge»
denkleynengeopenbaert:
'r
die
want
het heeft u alfo behaeght : hier uyt fiet gy dat God
fielltfr. zijn barmhertigheytter faligheytbewijft aenden ge©at 'er.
nen daer 't hem belieft , Eph. 1. 4,. gelijk hy ons in
igeen
patneu* hem uytverkoren heeft eer des werelts grond geleyt
icrebet» was,&c. en vers 11. Inden welken
zijn,
fiiefm' wy die te voren verordineert warenwynaverkoren
zijn voorneC£o\.9j)
men, die alle dingen doet naden raed zijns willens:
Actor.i 1.4.8. Daer geloofdender zo velealffer ten eeujje.
wigen leven verordineert waren. Hier uyt fiet gydat'er een eeuwige verkiefinge is ter zaligheyt,en de felve
nietgenerael, want zo en waert geen verkiefinge. Gy
moet immers bekennen dat het gelove niet aller
menfehen is, aThefl.^.t. Desgelijks dat dit geloof
een gave Gods uyt genade is, Eph 2. 8. Ergo zo krijgen
die alleen't gelove dien 't God uyt genade geeft, Joh.
6. 65. Niemant kan tot my komen , ten zy dattet hem
gegeven zy van mijnen Vader. En dat is de bczondere
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«»■
ebt veerdigheyt die in ons is ten deele of in 't geheel,
ae> noch uyt genade door de wedergeboorte of geeft
run* Chrifti , noch van ons fel ven uyt menfchelijke

krachten foude zijn , maer alleen en puerlik door
de volkomen gchoorfaemheyt en rechtveerdigheyt
<#. Chrifti , die in Chrifto en niet in ons is, de welke
tftt.
ons gefchonkcn , en gelijk offe ons eygen waren toc**u gerekentword , en der welke wy deelachtig worden,
bw' *° verre wy de felve met den geloven aennemen, dat
iirv
is, ons betrouwen ter faligheyd alleen daer in foeao;
ken en ftellen , en vaftelijk geloven van alle onfe
«eflé*
ntie fonden (voorleden en tegenwoordige) voor Godsoorcfj.
deel daer door genieten en als rechtveerdig gehouept
den
worden , niet tegenftaende dat wy noch dageriw.
gelijks met onfe fondige nature te ftrijden hebben,
en met zonden befmet zijn , defe grondlere is van
alle Gereformeerde Kerken van deieen van alle antn.
dere uytheemfe linden eendrachteiijk tegen het PausieU
dom ,en ander z , icheyden ketteryen (daer fy verof fcheydentlijk ,van bevochten word) met grote moey*8' te en neerftigheyt altijd gedreven en befchermt ge'3m weeft , als een van de voornaemfte hooft-pundten
der zaligheyt , 't welk in genigen fijnen deeie eenigen alderminften afbreuk lijden mach , geliijkgekerc
word,, Rom. 4: %-i y: 22,13. 2 Cor. 5: 19,11. Rom.
lm -3-2+, 2.8. Phil.aiQ. Defe leere hebt gy felve, Anno
>:*e» 1586. in uwe bekentenifTc, of bedrieglijk , of ielfsniet
j.*8. wetende watgydedet, ondertekent, engelchrevehin
1 ' alles toe te ftaen , wanneer gy bekende: , dat geen men>J fchelijk werk deel mach hebben in de gerecht igheyt
Wj die voor God geld , felf ook niet de vruchten der wewuf ,;lergebooi ten, item dat de gehoorfaemheyd des lijdens
E en ftervens Chrifti , on-; van God uyt liefde gefchonan ken zy , eu ons door den gelove toegcrekent word. En
flf' naderhant in uwe verklaringe tot Leydea overgelevert
«Hi hebt, gy die weder tegengefproken, en in uwen tweewen de boek, genaemt Bekenrenifïe , hebtgy haerin uwe
ÏÏ:C' ondertekende belijdeniffe voorfz van Anno 1586.
geheel pag. 176. wederom vervalfcht (niet degelijk
■ft van u gedaen) gelijk oogenfchijnlijk in onfe boeken
aengewefen is, en noch wederfpreekt gyhaer opentlijk , tegen de confetTie des geloofs en tegen den
Catechifmum, die gy ondertekent hebt , gaende alfo
te rugge in plae'fe van voorwaert. Lieve broeder,
fe-n
ttufl het becaemt een Predicant niet , die andere dage:ee
lijks leeren zal , alfo van 't eene op 't andere te fprin■
gen, befonder in een zo wichtig puncl:, daer de geheel le geru^:neyt der menfehen confeientie op fteunen
Kfirtn moet. Defe wispelturigheydlaethaeraenfien daer uyt
Stn te komen, dat gy, van verfcheyden gevoelen zijnde
van ons, fulks nochtans niet wilt fchijnen , en voe^pf|.t lende yewers in te kort te komen, loud geern het
1 ee een met het ander, (wefende nochtans incompatibel)
II accorderen. Gy behoort u mening duydlijk uyt te
r feggen , en by de felve eenpaerlijk dan te blijven , of
letiii door onderrichtinge wat beters wijs wordende, het
felve ook rondelijk te bekennen en te verbeteren.
ie*

'a0^ I veerdigmakinge
UL. is altijd aengewefen
, datgy vermengt
de rech>
en heyligmakinge
of wedergeboorte
;Ö9": (als gy noch doet) de welke nochtans onderfchey"^ den zijn , maer niet verfcheyden , gelijk de Apoftel
latffi! eerfte Cor. 1: 30. de felve ftelt; Chriftus is ons van
eert '•» God geworden wijfheyt , en rechtveerdigheyt, en heyi^ojlj. ügheyt , en verloffinge, het is de rechtveerdigheyt
rjtitif, Chrifti alleen , dat is , die in Chrifto is , en niet in ons ,
crje I maer ons toegerekent, daer door wy met God ver'mrl!» {oenc>entot kinderen Gods aengenomen worden, en
iccrti'
op der
onfeverdoemenifie
confeientien in
alle aenvechtinge
der fonnafiSe daer
den en
ruften
en fteunen. Maer
den
mia. I genen dien deze rechtveerdigheyt door den gelove gegeven wort , den felven wort met eenen gegeven den
iinae
'jet to geeft der heylighmakinge en wedergeboorte , daer
,ktm
)tu doorhy, als nu door den gelove datelik Chrifto inge.tienji lijft zijnde , zijns geeftesdeelachtigh , en daer door tot
alle Godzaligheyt gedreven wort, fo dat hy in Chrifto
leve, en Chriftus in hem : maer opdefebyhemontfangene en datelik in hem wonende heyligheyt fteunt
hy voor God niet , als of hy daer door God aengenaem

ware om zaligh te worden , daer door is hy voor Gods
oordeel niet rechtveerdigh , noch in 't geheel, noch
ten deele. Infummadefe wedergeboorte, met hare
vruchten , door den Geeft Chrifti , komen in geen rekeninge voor God in onfe rechtveerdigmakinge , dan
alleen de gehoorzaemheyc en gerechtigheyt Chrifti,
die ons toegerekent wort , gelijk hem aen de ander zijde onze zonden toegerekent zijngeweeft. En dat nu
de menfche alzo gerecht veerdight geheten wort , noch
fteeds tot alle booftieyc geneychttezijn, enfluytdefe
datelijke heyligmakinge niet buyten , en ftek geen
waengerechtigheyt voor God in een menfche die noch
fteets zijn luit. en behagen in de zonden nebbe, en daer
in noch leve,maer daer mede wert verklaert de conditie van de gerechtveerdigh.de en wedergeborene, den
welken het vleefch noch aenhangt , en die van hare naturewegen tot het bofegeneycht zijn , van quade lullen en bewegingen des vleefchsverfcheydelik beftrefa tarnt
tobateii
fomtijds by d'een en d'ander occaiie ("$oe
, en daervaldoor
den groten
tot
gebrach
t worden, als in David en an- gencgt»
dere blijkt, fiec Rom. 7. 21, 22,23, 24, %^zó. en «cerbfg*
Gal. 5. 17. hietdatzè daerom alle boofheyt toegedaen be mrn'
zijn
: want de genegentheyt, item luften behagen in fept8C'
de zonden
te wandelen , dele alle zijn geen een dink : toojt/
het eene is wel in de gelovige, en dat tegen haren dank, "oc&
en het ander niet alfo. En dit wert daerom gcfegt , om ïo/affe
tot vertroofting der gelovigen aen te wij (en , dat foda- booftth
ni gen overblij venden ftnjc der fonden haer verfoenin- 8encï9t
ge voor God en faligheyt niet verhinderr , maer dat 3ön*
Liod des niet tegenftaende haervoor zijne kinderen
hout : want hy dat doet alleen om Chrifti , en niet om
haren willen , haer tot dien eynde Chrifti volkomen
en onbevlekte gerechtigheyt en heyligheyt fchenkende en toerekenende. Dit alles is UL. t'anderen tijden
voorgehouden , en zo lang gy dit in \ minfte weder Ipreekt als gy noch doet , zo wederfpreekt gy de
gei'onde leere in den grond der zaligheyt', en kunt de
gemeentedesHeeremndit punct nietbeicheydentlik
noch geión Jelik onderrechten .
Ten vierden , gy ftelt een onderfcheyt tuflehen de4, &fö
Wet en het Euangelium , op defe wijfe , dat de wette- ö'ct on*
lijke-, die noch buyten het leventmakende gelove bcCe
Chrifti zijn God dienen in 't oude wefen des vleefches, S?4ti
en zijn noch fteets tot alle boomeyt geneyght, maer te Wei
de geeftelijke, welke in 't nieu welen des Geeftes,e»Öet
God dienen , nier alfo , want haer gerechtigheyd ftSf
is volder dan den Phanfeen , &c
Wilt gy hier 't Sk
mede wederlegge 't gene
voren van de gerecht- *?erm.
veerdigde gefeyt nis, dat dehierzelve
noch fteets tot alle i"!£
booftieyt geneygt zijn , zo zijt gy verdoolt : want ffci?.
(als voren verhaelt is) fulks wert niet op eenerley a°l.9gj|
wi|ze van de herboren en onherboren gefproken ,
want in de onherboi ene regeert de zonde , maer in de
herborene getnfins , daerom zo ftrijt de zwakheyt
en onvolmaekte gehoori'aemheyt der gelovigen geenfins tegen de genade of Geeft Chrifti : en is daerom dezeuwedwalingete meerder, indien gy meynt
dat het onderfcheyt des Wets en des Euangeliums
medebrenge , dat de gene die in de Euangelioden
geeft Chrifti ©ntfangen hebben , alzo tot den goeden geneycht zijn, dat in haer geen genegentheyt meer
tot den qüade zoude wefen , of ookde genegentheyt
ftedes tot den quadb , in zulken verftant als voren
verhaeltis, geen plaetfe zoude konnen hebben. Maer $trm;
uyt defé uwepropooften en allegatie fchijnt het wel g^anT
dat gy in het onverftant , U L. in de cenfure bekla- fietner»
gende de werken en knechtelijkc gehoorzaemheyt , &en üt$

aengedes
noch verhar
dat gy
w'erwefen
t , te
ken
Wets , noemt
, de gene
dieweten
door een
knecht
ful&c
- ¥u?$
lijke gehoorfaemheyt , uyt menfchelijke krachten , toaren/
fonder kenniffe en den Geeft Chrifti , gefchieden : en *"'e u"c
achtet alfo volgens, dat de werken des geloofs of des fcfjelfjfte
geeftes geen eenerley werken zijn , waer uyt dan fcracjjt
voorts uwe onverftant tot groote dwalinge verloopt l00^65
in 't point der rechtveerdigmakinge ('t welk hier nffr/**^ .
mede verknoopt is) namelijk , dat gy wel de wer- Cfjtffti'
ken des Wets
buyten de reghtveerdighmakinge
fluyt (als van den wettehken gedaen) maer met deg^Öte*
Aaaa

4

wer-
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n )
©etfeen werken des Geloofs (als van de gelovigen gedae
enu is 't a'lib dat de werken des Wets (die van Godp
M
den
die
zijn,
fs
Geloo
des
n
werke
hte
fffffi? volenis) derec
ê
i in den gelovigen werkt, want de Wee
loijof
tfi #*' leeft Chrift
is Geeltelijk, Rom. 7. en God gebied de werken des
fs en reyner hernerlen/
30» ff' Wets met de qualiteyt des Geloo
den Geeft Chriltt
door
wy
at
fuiksd
5.
:
ten, 1Tim.i
n race*
ben
«He
wedergeboren worden, om rechte werken des Wets, of
buP^cn na de Wet Godste doen, en defe werken zijn 't metocerbig»
de, diebuytende rechtveerdigmakinge gefloten worrnafitn»
den, in generlei rekeninge of aenfien in onfevergefla* foeninge'voor God komende : en niet alleen fulke
Be
trawerken, als de Pharifeen hadden, uyt menfchelijke
kracht , 'onder gelove of kennifle Chrifti gedaen,
die gy t'onrecht werken des Wets hetet , wanneer
men van de rechtveerdigmakingedesrnenfehen handelt (alsof deH. Apoftelfulke werken alleen buyten
waren, al was'c, dat
want fyfulks niet ijk
de felve flootjvele
deden in de Wet
dingen uyterl
de doenders
Gods begrepen : want die deden fy in fulker manieren en met fulker herten niet alfïe van God bevolen waren. Dit onverftant van de Wet Gods en der
felver werken , U L. in de cenfuren aengewefen ,
brengt grote verwarringe in de Euangclife lere.
Ten 5. fo fegt gy dit dit tegen de gefonde lere
JDan be
onbec» ftrijd , dat de alderheyligfte in dit leven maer een
{jonftuv gering beginzel hebben in 't onderhouden der geboden Gods, dit is de n^VragedesCatechifmi , diegy
gebet
geboöen Anno 1586. onder fekerverklaringehebtaengenomen
«öobg
en ondertekent : en naderhant in uwe declaratie tot
uptbé
«+J&J*» Leyden Anno 1 589. daer van afwijkende, hebtdefel«ffiate* ve wederfuroken , en als tegen, de leere Chrifti en het
cöifmt' fondament der Propheten en Apoftclen ftrijdende,
ö.:tae!6c bevochten, en prelifteert als noch daer by fu flanerende
boren
deugvolheyt
leven tot
in dit
ge'ÜV'ne
^at ^e
hffren'"
geraken
, fo de
konnen
datfe
en
fonderdervlek
den Chrifti
bplicnt
aenge» rimpel zijn : item wanneer de alderheyligfte om de
nomen vergevinge harer zonden bidden , dat fulks van de veren om
leden te verftaen zy. Maer Chriftus met fijn Apoftelen
crtrc>
runt/
leert al veel anders , de welke alle fijn Apoftelen (fon§eftrc"a
j,cn
geeft/ en
nocjj&e*

der excePtie) dagelijks leert bidden om de vergevinge harer zonden: Paulus fucht over dit aenhangende
quaed en lichaem des doods, Rom. 7. en zegt daer
beneftens dat hy fijn lichaem onderwerpt en dienftbaer maekt> * Cor. 9: %-j. waer uyt wel blijkt dat hy
hem felven niet vry rekent van den ftrijd des vleefchs,
Gal. 5. den welken hy aldaer op fulker wijfebeichrijfti
dac hy.te kennengeeft, dat de gelovige daer medegeJohannis van fijn felven
duriglijk gequelt worden.
niet min dan van andere gelovige fprekende , zegt
wel uycdruckeIiJk dat wy liegen , indien wy feggen
datwy geen zonde hebben, hy fegt niet gehad hebben , maer hebben , denoterende een gebrek van
der nature, 't welk alle gelovigen , niemant uyrgenomen , behouden fo lang als fy hier leven. Jacobus
fegt insgelijks van fijn felven en van andere gelovigen, wy ftruykelen, wy allen en in velen, dit is al
verre van u bovengeftelde lere: en is immers Chrifti en fijner Apoftelen lere. En bedenkt nu of defen ftant, dagelijks het gebrek der nature aen hem

éTrtn.
fegt Dat
bc gele
öffien
fonbec
blcc&e
SSS
öatfca!»
feen om
Öc Der
gebinge
fcarec
fcon?fe.<
oen fon»
oen oiaben.
ÏSctoifê
batbe
alöcr
öeplfgfte ? h°uden , uyt kracht van 't felve eenen dagelijkfen
fnbitio droevigen ftrijd te hebben, en ondertuffchen dagelijks
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ijoh. 1. van gefproken word, 't welk maekt dat de Bftot
gelovige en alderheyligfte alle óogenblik moeten Jj*J^!
bidden om vergiffenifle : en fpreken met David , en niet j
treed met uwen knecht niet in'tgerichte, Pial. 14-3. "■«&'
en zouden niet óogenblik voor Gods oordeel kon- ^^.'j
nen beftaen , indien haer God zoude willen oorde gept
len na de gerechtigheyd , daer in fy door fijnen Geeft tegen |
wandelen , fonder in Chrifti toegerekende gerech- ^/,n|
tigheyt verfchoont te 7,ijn : want zonder de felve g,cj|j
zijn alle hare werken harentbalven noch onvolmaekr. iupc
en onreyn. En hier aen isnietweynig gelegen, dt-ttct
wijl het nodelijk dient tot vemederinge der gelovige, tot meerder bewijfinge van de genade Gods aen
de felve : en ook mede tot fonderlinge vertrooftinge der gelovige confeientien, die hare gebreken en
zondige aert ongeveynsdelijk gevoelen.
Ten feften , aengaende de goede werken , houd ^M
gy voor onrecht» dat men fegz, dat de goede wei-to.cfe'
ken den wech zijn , daer door wy wandelen moe- b»efl
ten om te komen tot de zaligheyt (fo verre fy niet ^c:
in Chrifto fouden gedaen zijn,) De eerfte woorden o00(1
tot de parenthelïntoe , houden wy voor de onfe, in ntnb
de cenfuren geftelt , toe uwe onderrichtinge , op ÖBtr '
wat wijfe den goeden werken de zaligheyt toege-^^ji
fchreven word : maer -ons verwondert vAn waer u in len nu]
den fin gekomen is dien parenthefin daer by te doen fm u\
(zo verre 6cc) Want niet alleen ftellcn wy die daer J^
niet, maer wy allegeren deSpreuke Pauli, dierechtfaUg»
contrarie medebrengt, Eph.a:io. Want wy zijn fijn BW-1
maekfel
gefchapen
Chrifto
Jefu r.ot >goede
wer- ^™'
ken
, die, ons
God te in
voren
bereydheeic
op datwy
<©eic.'
daer in wandelen fouden. En wy beftraffen u, niec vwtni
dat gy het gelove en goede werken fteit , als eenP/"0|i
werk Chrifti uyt genade (gelijk 't is) maer dat gy iu\l
geen onderfcheyd maekt tuffchen het gelove e defcD?(fi
goede werken, op hoedan ïgen linwy gefegt worden }J'rt
daerdoorzalig te worden, en fchijnt iulksin eenerley fin te ftellen, namelijk, overmits datië van Chrifto in ons gewrocht worden. Daer over onderrechten wy u , dat gy de Schrift niet recht verftaende , fuiken wichtigen handel verdonckert en ver- «jnjj,
mengelt: want wy werden door'tgelove zalig, niet Huur
overmits 't felve in ons van Chrifto gewrogtword (ge- {**'?•
lijk 't nochtans gelchiet) maer overmits dat wy door0^e"
fuiken gave , als een inftrument , Chriftum aennemen, gotDri
en fijner deelachtig worden: en de gene die in goede toJ*
werken \tvcn , worden gefegt zalig te worden, niet £eJt,!'
daerom dat de werken van Chrifto in ons gewrogr af(Cgj
worden (gelijk 't nochtans gefchiet) want de werken, ben J
'tzy datfe van Chrifto in ons gewrogr. worden , hetzyj^j,
datfe uyt menfchelijke kracht voortkomen , zijndeDpDfe
ooriake onfer zaligheyt niet , noch ook dierom, dat feftep'
wy Chriftum door de feive werken, gelijk door 't ge*B"'lovegefchien aennemen, maer overmits datfe van God %tm
geftelt en geordineert zijn , daer in dat wandelen fullen ntoflil
en
gene Chriftum
die falig fullen
worden:
nademaclWn*"l|
Godmoeten,
niemantde door
met hem
verfoent
en za-<
lig maekt, ofhy geeft hem ook de Geeft Chrifti , daer
door hy wedergeboren zijnde in alle Godfalighey t wandele. Argeren u nu de woorden hier boven in de parenthefi geftelt, fo neemt denfteen wech diegy felve in
den wech geleyt hebt. Acht gy ook evenwel onfe voor- JP*,
fchreven onderrechtinge voor onrecht , fo word gy be- j^L
vonden , en niet wy , de gefonde woorden Chrifti, (by toert \

5? ftru>'kelen » en noch in velen te ftruykelen : of
(reêgen wy) falken ftant meer als een kleyn beginfel
van de onderhoudinge der geboden Gods is, ten reonsgevolgt)teweder-fpreken , in dewelke hetGod-^'1
{peet van de fuyvere en volmaekten ftant , diedegefalig leven by een wech vergeleken word , daerir^de J^
gelovige wandelen moeten , gelijk mede Pfal. 119:1, baecir
'l tockomende
gC ineemg
Mcpn^"der
Zullen hebben , daer fy
beginfel
gevoelen ofleven
ftrijd van zonde, zonder ee3,4.. Wel lalig zijnfy , de gene diefijn getuygenifleöeupt'
inöeon» mg vlek of nmpel zijnde, in 't evenbeeld Gods volkobewaren
, en in fijn wegen wandelen.
Gen. 17: i-JJetoa'
öer&ou. mehjk opgerechten in haren wille gehelijk
Wandelt voor my oprecht, Deut. 10: ia. Dat gy den Delen
met
God
bet ge* vereenigtfullenzijn. Wanneer gy nu fchoon inuwen
Heere uwen God vrefet, in alle fijne wegen wandelt, moe»
boben brief ftelt, dat gy wel bekent dat de gelovige wel mehem lief hebt en dient , &c. en elders.
t»3ob^
de vallen konnen, en al-te-raets vallen en weder
Desgelijken dichtet gy u felven een leere, die ^etn
opftebben
4È»erm. itaen , en elders zegt , dat fy dan ook wel bidden
daer ftrijd tegen de leere der Godfaligheyt , name- j^
brhent voor de tegenwoordige ftruykeliuge
, zo en fegt gy lijk als men luftineert dat men nimmermeer van de onrec{
ïfi1Sdi?> ve,e.Mni? S^eg: want wie bekent de aenzonde alfo loude mogen gereynigt of verloft worden, ég 'ti
Sl S^rt 2°nde ■ dac ls • h« aenhangende gebrek
dat
men vieriglijk tot de goede werken uyt te tech-ncfP
«mBeb.tdcr z-ondiger nature niet , daer Rom. 7. Gal fy. en
ten foude bequaem bevonden worden. Is u meninge J^
dat

ÏSa
fonW.
jren/en
alleen
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Vervolg van de
)%6.
dat van onfe Kerken fulks geleert word, fo doetgy
de fel ve onrecht: of neemt gy het daer uyt, datmen
leert van de onvolmaekte gehoorfaemheyt der gelovige f die noch met gebreken en fonden vermengt
zijn, focalumnieert gydefelveook als te voren ons:
want alfulke gelovige noch met fonden befmet zijnde,
laten daerom niet bequaem te zijn om goede werken
vieriglijk te doen > want dat is de wedergeboorte en
genade Chrifti, die haerbequaemgemaekt heeft, en
doetfe met alle neerftigheyt inde wegende» Heeren
wandelen.
Haer als gy nu in defen deele van ons voldaen zijt in'tgene gy de Kerken t'onrecht befchuldigt, fo hebt gy ons niet voldaen, want gy noch evenMin wel *n defen deele met uwe dwaelachtige en vermengR deleere van" de goede werken, voor fovele denfeljj* ven rechtveerdigheyt en falighey t toegefchreven wort,
E^ fo wel als den geloveniet betert, noch eenige vorige
/en/ fouten daer in bekent , en als gy fuftineert dat Paulus
V° allen werken des Wees de rechtveerdigheyt en faligP heyt beneemt , overmits datfe buyten de geeft des
E geloofs buyten Chriftum gedaen worden , daer toe
ivft' allegerende den text Rom.3.28. So houden wydan
&:JLdat demenfche gerechtveerdigt worc door het geloiE:« ve, fonder de werken des Wets.
So openbaerc gy
%Mn (misbruykende defe plaetfe) te perfifteren in u oude
onverftant. Want de Apoftel beneemt de werken
der Wet de rechtveerdigheyt en laligheyt niet, daerom datfe bayten Chriftum gedaen zijn, raaer alleen
goede werken , in allen gevalle , om datfe van ons
niet volmaektelijk na den eyfch des Wets gedaen konnen worden, ftelt daerom defelve directelijk tegen
't gelove, 't welk alleen op de genade Chrifti fteunt,
inrefpect der rechtveerdigheyt en laligheyt, fonder
eenigfins op de werken te fien , ook fchoon in Chrifto
gedaen, daerom de fel ve Apoftel elders feyd , is het
uyt genade, fois het nunietuyt de werken, anders
is de genade nu geen genade , of is het uyt de werken ,
fois het nu geen genade, anders is het werk nu geen
Ij werk, Rom. n: 6. daer tegen fchrijft gy de goede
werken die door den geeft Chrifti in ons gefchieden
ML defaligheyt fo verre toe, dat gyfe noemt tezijnhet
lire ware hemels brood en den waren hemels drank, waer
mede de gelovige zielen gefpijften gedrukt wort tot
JO
ft den eeuwigen leven. Komt dit al fijn over een
(dunkt u) met de getonde woorden Chrifti, diealdus
Ml- luyden Joh. 6: ^y. mijn vleefch is waerlijkfpijfe, en
■s»; mijn bloed is waerlijk drank.
ar 3e Tenlaetften, aengaendede volkomentheyt, fegt
IL gy insgelijks te ftrijden tegen de woorden Chrifti, datW£a men geen Chriftelijke perfectie of volkomenhey t on■ der de Ghriftencn wil toelaten.
Voorwaer lieve Broeder, wy moeten met droefheytdewaerheydfeggen,
dat het een teken van hart3CÏ
ieci neckigheyt en quade * confeientie in u is, en van fuiui
ken menfche, daer Paulus van fpreekt(Tit. 3: 10.) die
c verkeert en by hem felven veroordeelt is , en fondigt ,
ieje' tedwalingen
wanneer gyucalumnien
met ander luydenopgedichfoekt te verfchonen,
als gy nu tot drie
•f' reyfen Doe aen malkander in defen briefdoet , 't welk
Khi* uyt een Hecht onverftant nietgefchiet, wantfoweyufljei nich alsde twee naeft vooigaende ftucken, hebt gy
Pp' ook dit ia ons fchrift, of in OBfer Kerken-leereaefjap'ip, vonden , maer wel contrarie inonfecenfure : fpelcnftijft: dealfoinde ambiguiteyt deswoords volkomcnheyt ,
H»«en voorby gaende de onderfcheydel'jke onderrichtinnleWae £e ^ L.daer op gedaen , en met eenen U L. gevoegdfejw ien niet geheel uytverklarcnde, gelijk in eenige voorgaende puncten meer gefebiet is, op datmen defen
R uwen brief horende lefen, menen foude, geenfwafewhè*
righeyt
, maer Dit
al hetis wel
misverftant
en dwaünge
by
©rt » de
Kerkebyteu wefen.
een fijne practijke
waeric
" foowel Chriftelijk, als fy wel den genen die fy al te
mat^metgebruykt, voor een tijd vorderlijk is. Gy drijft
fteas> in u boek twederley gehoorfaemheyt , namelijk der
l°£[{t
, en der gehoorfaemheyt.
Wanneer
nut e» kenniffe
,_
, Chrifti
n '
£
' ..
...
fiown c woord, volkomen verftaen wort mzijnnatuurliiUUlj ken en meeft volkomen fin, te weten , als aen een
tofr* ding niet ontbreekt da* het behoort te hebben , en

Nederlandfe Beroerten.
daer toe het van God geordonneert is , ten refpect van
een ander ding dat noch maer ftukwijs fulks heeft, en
zijn
toegefchikten
ftant innoch
niet gekregen
heeft,vollen
in delen
fin heeft menu
de cenfureonder-

Sun ba»
f^l1?"
recöt"
ioege>

richt, datgydwaelt, als gyfuftineert dat de gelovige frÖJetiin
opdefe wereld fodanige volkomentheyd in haer wonende foude hebben , dewelke nodelijk verftaen word
byden volkomen manlijken ouderdom, die gy hun
toefchrijft: waer onder daer nade twee pundten begrepen worden, die gy uytdruckelijk ftelt , dat de
Chriftenen in dit leven tot een volkomen kenniffe
Chrifti komen konnen : en ten anderen, dat fy ook
tot volkomen gehoorfaemheyt fonder fonde en vlecke
konnen reyken. Welke beyde regelrecht tegen degefondeleereChrifli ftrijden, iCor.13. 1 Joh. 1. maer i&oIBa*
de fchrifture gebruy kt het woor*d, volmaekt , ook voor btnifa
oprecht en ongeveynft , Gen. 17. Item, voor de gene toat fin
die in refpect van andere, die noch onbedrevenzijn,
vafteenveel
grondige
kenniffeVanhebben,
dien evenwel
noch
ontbreekt.
fuikenmaer
wort gefproken
Hebr. 5: ja, 13, 14. En Phil. 3:15. wert fuik merkelijkgeficn, alwaerde Apoftel d'eene volmaektheyt,
hier lelt geroert, hem felven en veel andere gel ovigen coelchrijft , maer d'andere te voren alder eerft verhaelc, hem felven gehelijk ontfeyt: en infodaniger
manieren heeft men u een perfectie der Chriftenen
toegeftaen. Heeft dat dan geen volkomenheyt onder
den Chriftenen toegelaten. Maergy drijft wat anders,
en blijft in dele materie altijd op u eerfte gevoelen
ftaen
hoewel leere
gy 't wat
Iclvewilt
meteen
fchijn van woorden
na de ,gefonde
accommoderen.
Want gy

benge»
l°ö^£n
fcjfeetieri
toojr.
^"in^ r
ötoah'ri*
Qttian
po^j„ti,
tjept
toatte
acc°mo»
na
öe

drijft de perfectie op de liefde, dewelke nochtans (ge- ncijre
lijk andere deugden) in den gelovigen in dit leven on- IfCe I i
volmaekt is : ionder dat u verfchone de plaetfe Chrifti b^
Matth.5. weeft volmaekt ,&c. dewelke aldaer alleen toeec
vergelijkt, de liefde der gemene menfehen met delief- eben
de die den Chriftenen betaemt, namelijk, haer ftrek- ö^a n'
kende niet alleen over de vrienden , of eenige andere fl^öer*
(ekereuytgekorenfoortevan menichen ('t welk Hechts leaaws*
een
halve heide Godts,
is) maer fonder
t over a^en,^™
na herexempel
diezijn onderfchey
Sonlaetfchijnenover
£eilfjp""
goede en quade , &c. 't welk een hele eo volle liefde
is. Enbehaiven dat nu ditpunct zijn vyandenliefte
hebben, maer een eenig pundt der Godfaligheyt is,
onder vele andere meer , in 't welke ook alleen de volkomenheyt niet beftaet (want fo moftgy fo menige
volkomenheden
ftellen, worden)
als'er Chriftelijke
deugden
zijn
, die recht gebruykt
fo leert u defen
text

Igecm.trt
^c^ma*
m^,
fijirpltt/
cri^an
jh"^
uptblug»

metdatdeChriftenen haer in dit punct volkomelijk ten.
quyten. So weynich verfchoont u ook , als Paulus
(Col. 3 .) de liefde noemt den bant der volkomenheyt ,
want hy daer mede niet anders leert , dan de kracht en
fchone vruchten der liefde, die de gelovige als een
fterk gefpan van timmeragie , of eenen vaffcen geknoopten bant , te famen houd in Godfalige eendrachtigheyt. Ook helpt u defe uytvlucht niet , dat gy
(egt, de perfectie der Chriftenen altijd imperfect te
houden tegens de perfectie Gods, die geen vermeerdering of vermindering lijd, even of gy zeyd : datde
Chriftenen geen Goden worden : is 't niet veel van u ,
dat gy gelooft ? Daer-en-tuffchen ftelt gy in de Chriftenen fuiken perfectie , die fy hier in dit leven niec
bekomen, en daer van de fchrift contrarie getuygt.
En ts* vergeefs Wiltgy dat verwen met een ander uytvluchtdat
, fy in Chrifto volkomen zijn , Col. x. wan€
dequeftieis niet watfyin Chrifto zijn, in den welken fyalle wijsheyt en alle fchatten befitten, ja ook
alle volkomen heyligheyt fonder eenige vlecke, nademael de gehele gerechtigheyt en heyligheyt Chrifti
hun voor Gods oordeel toegerekent wort : maer de
queftie is van de volkomentheyt, daer roe fy felve door
de genadige werkinge Chrifti in haereygen perfonen
en confeientien , durende dit leven , datelijk vernieuwt en opgerecht zijn: daer in ftrijt gy tegen de
gefonde achtige
leere,
nochtans
met vele twijfel- fi?emt.
redenen 'tenwelk
textengy foekt
te verbloemen.
Siet, lieve Broeder, dit is 't dat wy, lettende op Fortui
uverhael, bevonden hebben, enhieruytfalUL. nu f)P

konnen ^öat
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Het eenentwintigde Boek.

toat na/ fconnen verftaen , dat U L. haer, aengaende de
bomen
tttte voorfz puntten, in haren brief verhaelt, gantfch mee
mer
kerke noch ons niet volfuyvert, en op vele na dermeeft
vaft by uwen grond ,
Den/
doet- blijvende namelijk
bluft
de,
en de gemene lecre der kerken meelt calummeren
daerom of fchoon
tang 0» eenfdeelsaisongefont bevechtende:
, lo
UL.ineenisedeelen wat nader fchijnt te komen
fijn OU*
Den qua» is ÜL. fake daer mede niet verbetert, want U La fltouD. te-met (Too't fchijnt) metwoo rdenendiftincticnwiige
lende accommoderen , en cenige goed* verklann
een
het
daer onder mengende , fo verderft gy nochtans
«?er, met het ander , dat klaer ie verdonkerende , en dat
mannu* aoel is vervallenende, dewijl U L.haer leite bedenTJS1 ken met het allereerfte voorgaende fchnjven en dnjn
«4 met ven geerii over een doen komen foude , en den oude
n
diniasyiiEii CTronj daer-en-tuffeken behouden , om in gene
dwaelt te hebben : geStoeenUa"l^ente fchijnen te d walen ofge
in
r
aengewelcn fal mogen
brede
r
tijd
TJF,nt< tijk ter gelegene
yuncienl
lüolöeor/ worden.
En alwaer'tdan noch dat U L in eenige
ofdemcefte van de bovengemelde puntten klaerlijk
goc mt>
erter noch al meer, dat fo
U. z an v^idede (als neen) fo refteufchr
ifcen aengemerkt is,
in
ws
nieu
vao
als
van buts
De cc
'twclkmen, om niet veel over hoop te halen , U L.
3 «arts»
n , te vreden zijnfirp: in niet tfeffens heeft konnen vooritelle
de voor 't eerfte met eenige van de wichtigfteenblij5UÜ fa&e
norij te* fcdijb-fte punten.
Ook mede fo is daer altijd V L.
,
nmï'
bocK 't weik in allen geval, gelijk het te rechte
n ,
van U L. verworpe
t'is, ook ratte
geoord celinge
voorquaed ldbe
ert foude moeten
geret
kenn
en met fchu
Daer beneffens, daer is doorgaens fuiken
worden.
ftujammerlijke verkeringe en laybrakingedtr Schri
ren in uwe boeken, datfe qualijk yemant mee goede
pauentie lefen mach , en die oneer den naem van een
gereformeèrt Predikant uytgegaen , onfc religie en
'leere voor de vyanden des Eu.'.ngeiiums te fpotte fielt :
daer zijn fo vele caiumnien tegen de gemene Euangelifeleere defer landen en dienaei* derfelven, en nu
onlanks wederom vernieuwt: eneyndelijk, daer is
de grote ergerr.iffe door hetgantfche landaengerecht,
en io groven ftrijd en tuoeyten in de kerken door
U L. onnodjgen en ontjjdigen druk, en uyt alle het
gene voor verhaelt is, ve wekt: Wy fwijgennude
ongehoorf.'w-iuhèyt en lichr.vee:dige handelingen by
u, tepns u eere en leere, ampt, confeientie , en
eygen hand, fo onbehoorlijk gepleegt.
Van dit alles kan voorwaei U L. haer met lulks als fy noch doet,
niet fchoon maken.
Meynt gy als gy eenige jaren lang
onder ons geveynfdelijk geh^ndelt , de algemene religie defer landen gecalumnieert , den wederpartijders te fpotte geiteït , en al tot uwen wille met moetwiilig drucken opentlijk bevochten , en daer mede
d? kerken alomme fo groflik ge-ergert hebt , ja al 't felvenoch doende blijft, fulks alles in 't eynde met een
brief ken , daer in eenige puntten wat op'tfchrikelijkft verftelt zijn, en 't welk doeh zijn oordeel memannnS de V00T 1acrn brengt , af te leggen ? En dat 't felve fo
j. flechtelijk gepaffeert kan worden ? Neen broeder ,
b.noo
De oQ
daer is meer aen te doen : want boven al en in allen
Deii al
er. in a! gevalle behoorde gy rondelijk uwe fchuld ende dwaletigc>
lingen tebekennen, en afftant te doen, 'tfydatgy
bahrJn
l'cöalh door u onverftantu tegen uwe mede-dienaers en de
reoc
openbare confeffie der kerken defer landen, die gy
tanen/ niet te recht verfben mocht hebben , in fulker manieren hebt gaen Hellen, ofd^tgy awequadeopirüen,
ftant re
boen:
te voren by u gevatet , nu beter onderfcheydende ,
macc fo de felve (oudet willen > verlaten. Maer dit hebben wy
toette f£
van u, als wy fien , ais noch niet te verwachten,
bpaan want veel meer werden onfe kerken felfs van u bebar Ijp
fchuldigt : waer in ons geen wonder geeft, dat U L.
\m
di
c fegt te willen dragen de gene die alfulkc ongefonde
Wf£S
lierfeen
eren: ten mioften namelijk,
Mctï. }fere/TnTaufc?gen)fuftinoont
Digi.
dat U "-.ookalfoverfch
mochte worden : gelijk
©er» dtnU L.handelinge mede daer henen fchijntteftrecöS'nh jCn' datalleof verfcheydea opinien des geloofs onen in ecne
n ftal geherbergt worden,
toana
nttbejjp' ^r
Maerdendatader
ogens Gods
kan verm
woord niet gefchicï'Imw den. Wat gemcenfchap heeft het licht met de duymarli
fterniffe, enChriftusrnetBelial? aCor.6:i4„ Is

.t'^n
komt mEen
HeerenJefuChrifti,
onfes ennietovereen
woorden
gefonde
metde
leere leert,
andere
datyemant
&c. wijkt vanden alful ken ; iTim.f5:3,5. want een <öoO|i
weynich iuurdeeffems veriuert het gehele deeg, Gal.5 . "<M
vers$>. en men moet der gemeente Chrifti deonge- ^b
valiebte melk des woords Gods voordragen, 1 Petr.a. t&ev
m<«"
vers 1.
De fake aldus met U L. geftelt zijnde , geeft ons Hjj^"
wel groot wonder, dat U L.noch al aengefien wil
^ti
zijn voor een Dienaer der Gereformeerde Kerken , niann
diegy nochtans fo feer bevechtet binnen hare muren , ??^'
en dat gy fegt, cenigheyt te willen houden metde gep0(
felve , na het inhouden der acte Synodi NationaÜs quaöe
van Anno 1586. die gy doch by na in genepuncten, J?011'
immers inde raeeftc en aller principaelfte, nageko- ^ ^°
men , ja tfedert eenige expreffelijk verandert hebt, boq
die gy doen ter tijd fo bedrieglij k belooft had en onder- ©»«w
tekent, en draegtu noch tegenwoordig der felveradte rgfJ^
en aller eenigheyt overtreder en verachter ('t is won- meetè
der dat gy daer noch af derft vermanen , t'uwer groo- ö«6».
terfchande) dat gy ook fegt dat gy geen veranderinge f**®^
in leere noch in ceremoniën denkt in te voeren, daer oie^;
gy het nochtans fo opentlijk in beyden airede doet, ja nocji«.j
bekent ook rondelijk, voorgenomen te hebben ge- im$
hadnoch eenige dingen aen den dag uyt te geven, en u ,
by weygeringe van uwc prefèntatien als noch te willen toetjjt.j
uytgeven , quanfuys tot de oprechte reformatie dei r $9
kerken
dienendeder(die
wy en
doch,
Godlof, hebben
in de reebte fuyverheyt
leere
ceremoniën
, en ^[|
£>pnu'
van u noch yemant anders becer verdachten) hoewüt
gydefc ftrijdende óm&tn nu accorderen', wie ibude
hem over fuiken overgroten onbefchaemtheyt niet
ontfciiten ? voorwaer broeder , wy fchamen ons in
onsherte
uv/ent wegen , en weten niet te bedenken, wat van
confeientie
in u mach wefen. Gy dwingt
ons meer dan flmpelijk te vermoeden , dat gy het
eensdeels houd met de fectcn van D. I. der welker
gefegt word vry te ftaen , haren naelten met woorden voor teftellen, onder dexel van liefde eneenigheyt, of om de fwackeen letterlijke te dragen, het
gene fy in haer herte anders gevoelen en menen: infonderbeyd fo gy den voorfchreven D. I. in eenige

M&tm l
y^J,
nain'g'
nepnw 1
t«nna,
^en/ fff i
nocö> {
jans*
%£$!
beroe»
p«n.
(fo.i«}
$P

dingen navolgende» fijne fchrif ten, (daer alle Chn- |e^
ftenen met recht een gruwel vau hebben) onder ie- ucranbi '
ker blaeuwe uytvluchu"g#weygert hebt expreffelijk te
verwerpen, hoewei daer toe uyt grote oorfaken meermaels welernftelijkgcpoit zi)ndc. En dit dan mede
infiende , hebben wy op uwe prefentaaen geenfondament
maken, beibnder
antwoord opmogen
onfe voorfteilingen
aen UnaL ontfangenc
gedaen. Want
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rem,
Dien
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wanneer U L. als noch fo weynigalste voren niet gefint is te treden buyten derefolutie van haren Magiftraet in defen handel , en de felve folemnehjk befloten
heeft, geenfins te genen tijden meer toe te laten, dat
U L.in eenige difpute of conferentie treden fal met
de Synodale Gecommitteerden of yemant anders,
niet tegenftaende uwe verklaringe van gewilligheyd ,

gpget
"^Vi
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en in geval van fufpenfie of excommunicatie of ander wegen van proceduren tegen u , u de hand houden, en in uwe bedieninge te continueren: welke
refolutie nu noch on verandert : blijvende gyverklaert
voor goed te houden, en ook expreffelijk interpreteert als een befcherminge uwes penbons tegen de
gene die haer ongoddelijk tegen u fouden mogen opftellen : wat heeft dan al dit famblant van woorden
tebeduyden? quanfuys uytufelvenmeteenvoudigen
herte van u gedaen. Is'tnietveel meereen openbare
fo wel
Gods,mijn
fpotterye
heemfe alsover
van degantfche
dele Landen Kerke
? ja over
£. E.uytH.
Staten felve,dienende alleen om een nieuwe uytvlucht,

n«J
JJJJ1"
^m
Setfc*
mJgJ
b(Ct00Q
Sem tw
faj^
^m,
gebaen.
®att
mraxi
p^fw

om altijd de handelinge op te houden , en de Kerken na uwen fin om te leyden. Want als het oordeel fchoon wederom
tegen u uytgefproken ware , (o foudet gy u felfs wil niet machtich zijnde,
den felve rugge gebruyken , die gy nu gebruykt,
tegen
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tegen de fufpenfie van de Synode particulier geoordeeld, dewelke gy nochtans fo dikwils met hertel ijke en hoge woorden , voor u borff. kloppende , belooft hadde te fullen volgen: maerhet was uyt u felven, fonder voorweten en confent , en dit overleggende hebben
,
wy met recht ons ontfien veel over
uwe prefentatién te delibereren , eer wy van U L.
duydelijke intentie , en rélolutie van U L. Magiftraet?
onderrecht föuden Zijn: dewelke horende, heeft ons
dan beter gedocht , lieve broeder , defe nieuwe moeyte te fparen, daer van wy geen vrucht verwachten , ëh
alleen defe oorfake is ons vooralle de wereld fuffifant
genoeg om UL.fchijn-prefeotatien voorby te gaen,
fonder eenige redenen daer van te behoeven voort
te brengen. Maer evenwel, op dat U L. noch nader
merken mach, hoe onbillich UL.met de kerke des
Heeren handelt, fo willen wy U L. particulierlijker
dit in'c korte op elke prefentatie te verftaen geven,
nt, Teneerften dat het gantfch onredelijk is, dat een faV}o ke van de algemene lere der kerken , en daer over het
1'** Synodus particulier uyt d'eendrachtige bekenteoiffe
fat ' genomen,
derlere, byen't Synodum
Nationael airede
defer landen
aengn.
opentlij k gedreven,
geoordeelt
8oc heeft, vier particuliere perfoonen overgedragen fou'* de worden , en dan noch fulke » die.U.L. felfs uy tkiefenfoude, namelijk die UL. menen foude vanhaer
gefmtheytnietfeer
vreemt te zijn. Ten anderen , dat
ra:
infgelijksgeen
reden toe en laet defe fake (niet nieuws
be
bf
zijnde) aen een buytenlandfe kerk van Zurich teftelwen len , nademael wy (God lof) de gereformeerde religie
o jtirc^ in defe landen met hare wettige ordeninge hebben ,
wiè"* om vande blijkelijke lere der waerheyd teoordeelen ,
ffer. en de felve voor te ftaen , mitsgaders
de tegenftriji|S°e dende ketteryen te onderfcheyden , behalven ook dat
ïuect wywelverfekert,
dd~c middel nieC doenlijk
is. Daer-en-tuffchen zijn
dat, alfohareenonfeconfeffiecen
1' n* is, der felver oordeel van het oordeel defer onfer kerken niet fal verfchillen : en als !U L> immers haer oor-

ra'tie deel begeert te weten, fuikskan UL. uyt der felver
lp kerken confeffie aengewefen worden , die yoor hanItg den is , fonder na Switferland te lopen.
De derdt:
hot, middel, van den Synode generael, is de eenige di«:
N&e< wat oogs heeft , en weerdig was overwogen te woeden, maer aengefien U L. ydele eninderdaedfpot~
Üfl'
>nut telijke fubmiffie, als boven gefegtis, en dat het onfekeris, wanneer de voorfz. Synodus generael, (hoe'J8,T
it
wel hoognodig) by een fal konnen komen , zijnde de
ien
felve nu eenige jaren lang opgehouden, waer tegen
ianc
tir defe ergerniffe geen langer uy tftel mach lijden , byfonder U L .gantfch onboetveerdig blijvende : eyndelijk
;erB|Cookdatde gemene lere eenmael uyt Gods Woord by
K den Synode Nationael geftabilieert wefende , alle parMa* ticuhere kerken , veel meer de particuliere en Pro■F* vinciale Synode geauthorifeert , ja by de expreffe arZj, ticulen aller vorige Nationale Synoden gehouden
W
zijn, na de felve lere over hare lidmaten teoordeelen,
#P>- en kerkelijke cenfuren te gebruyken , en de felve Syde de voorfz. lere, eens by haer uyt den woordeGods
geapprobeert en aengenomen , niet foude veranderen :befonder noch , dewijl Anno 1 586. van des (elven gevoelen over uwen boek genoeg gebleken is, en
meer gebleken foude hebben, indien UL.alfo doen
ter tijd gefproken en gefchreven hadde , als tfedert van
uisgefchiet, enhadfeniet fuik infien in uwe fakegenomen, als in ons boeksken (pag. 50.) verhaelt word
daer in fy nochtans gantfch bedrogen metUL.uytkomt , defe gantfch wichtige redenen (feggen wy) onder anderen aengemerkt, hebben wy ook defe uwe
prefentatie (gelijk de andere voorgaende) niet mogen
noch ook behoren te accepteren. MaerU L. behoorde
onfe prefentatién van desSynode wegen is U L.gedacn,
vanUL. ampt en confeientie wegen , fonder aenfien
van menfehen aen te nemen , *t welk alfo U L. van gene meningeen is te doen, en dat voorts U L. in allen
puntten hartneckigen onboetveerdig blijft , nietalleen uwe dwalingen en fchandalen voorftaende , maer
noch dagelijks de felve , tegen uwe beloften en getekende accoorden , vermeerderende de gemene kerken

Gods tegen uwe confeientie Calumnierende , 'hare
leere als valfch lchrifdSiifk en mo'hdelijk m 't openbaer bevechtende , eert Openbare fcheuringe in de gereformeerde religie daer mede aenrechtende , daer
toedebehoorlikeen redelike wegen van beteringe-ge. duriglik afttaende , en voorts in gene dingen eenige
runde fchultbekenninge doende, of de rriinftegehoorfaerriheyt bewijJende > fo moeten wy rhet bedroefthcytder herren U L. mitsdefen te kennen geven , dat
wy ter uyterfte en onvermijdehke nood den leften trap
van aflnijdinge
ten dagegebruyken
by ons cebcftemmen
, tegennuU cyn-deiik',
L. fullen moeten
, om
onfe'Gonicienticn voor God en zijfl kudde te quijten, ten zydat UL. volgende het oordeel desSynode, voor al in haren dienft ïtilftaende, tot behoorlijke fchuld bekenningeioude begeren te komen, en
ons daer van veertien dagen of drie weeken ten langften adverteren. U L.als dan in den Name désHeeren biddende, niette willen in delen te rade gaen mee
vleefch en bloed, 't welk UL.(na u eygen bekenteniiTe, Anno 1586. in de Synode gedaen) in eenige
puntten verleyd heeft: en denkt vryelijk dat het in
meer puntten is gefchied. Wy houden ons verfekert,
dat U L. eygen confeientie U L: berifpt in velen , het
is goed te merken , broeder , uyt uwe fchriften , en
aen andere littekenen meer, dat gy u wankel vind :
geeft God eere: ftr ijd tegen u herte niet : het ismenfcheiijk te dwalen, en ten is menfehen geen fchande,
fijn dwalingen te retratteren. Enluyftertnietnadefe
der oude Slange verkeerde gedachten, en oprockirtgen, dat een oud Predicant, als gy die langer dan
vele, die u tegen fpreken , gepredikt hebt, foude bekennen gedwaelt te hebben , fijn woorden en boeken retratteren foude, en diergelijke. Andere, veel
geleerder en wijfcr dan U L. hebben hun fulks niet ontfien , ja van felfs en ongeporr, te doen, namelijk,
en onder anderen , de hoog-geleerde Auguftinus, en
is hem grote eere , en geen fchande. Volgt en behertigtdeSpreuke, iCor. 14:31. degeeftender Proprieten zijn den Propheten onderworpen , laet U L.
niet voorftaen dat den geeft by U L. alleen befloten
is: hoort ook w"at na U L. mede-broeders, diegy groot
ongelijk voor den Heeredoec (hy fal beyder Rechter
zijn) dat gy meent datfy uytvleefchelijkepartyfchap
gedreven worden , alle de wereld moet anders oordeelen , allen uyt de feer langfame proceduren , weeft
vry verfekert , hadde U L. ïulke moeyte entwift in
de leere aengerecht in andere gereformeerde landen,
daer UL.haer op beroept, men foud U L. op den
Predrkftoel om na fo lang niet gcdult hebben. Veracht het ampt niet dat van God is, en neemt u geen
oordeel aen over anderen tegen Gods Woord , gy
die niet geoordeelt wilt zijn na het expres bevel van
Gods Woord, in 't gene daerhet oordeel noodwendelijk gebruyktmoet worden. Gedenkt vrylijk dat het
van den HeCre niet te vergeefs gefegt is, watgybend
op deraerden, dat fal inden Hemel gebonden zijn.
En ook insgelijken , fo wie een van defe kleynen , die
in my geloven, ergert s het ware hem beter , dat hem
een meulenfteen aen den hals gehangen , en hy in de
diepte der Zee geworpen ware, Matt. 18. IiTereenig
nadencken in u, wilt doch dit overleggen , doet gy het
niet, wy hebben u genoeg gewaerfchouwt: moeten
wy u nu eygentlijk houden voor fuik een als Paulus
befchrijft, en daer mede ook handelen als hy beveelt»
te weten , eefien Ketterfcn menfche vermijd na de
eerfte en tweede vermaninge, wetende dat de fulke
verkeert is , ';sh die by hem felven veroordeelt is, (Tit.
3.10. het is Ons uyt grond onfer herten leet: defchuid
is geheel by:u : want gelijk defe fonde van u felven en
uyt u felven is voortgebracht, fo is Van der kerken
zijde alle devoirby uaengewent, niet alleen met de
tweede of derde, maer (alft alles by een geleyt foude
zijn) wel ruym de dertigfte vermaninge: te min onfchulds heeft UL. voor God en 'alle menfehen de lange patientie der kerken fo groteliks misbruykende.
Doch indien U L. achten fal by dees particulieren
Synode oordeel eenigiins verkort re weferr, en de kerken
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Arnoïdus Comelii , Wernerus Hclmichius , Ubertus Fraxinus t Ca/parus Swerinkbuypus , Jeremias Bajiingius.
De fuperfcriptie was , Eerfamen endifcrete.n Her
mannus Herberts , Predicant binnen ter Goude

£iet na fóoctoeï ört ï)iec boten toeï ïjaDDe beïjoren
te nomen) futten ton laten boigen. Ijet gefcïjnft ^cc
manni of fijne beRentenifle / de toeïüe bu ïjet beaïag Dat
hpDenDne cn-ttointiaften ©cto&ifê / 1591. sefonDcn
ïjatoe acn De Éeecfg&ïöent JBijngaccöcn $feeceban
23entï)upfcn/ en mecfici %mmn £afenb?ooD / etc.
Corainiftariflcn m 't particulier; £>pnoöu£ binnen
'£#iabenöagc ïjiec boren betïjaeït.
Bekenteniffedes Geloofs.
Van des menfehen afval of afwijkinge des geloofs,
en des (elven weder-oprechtinge (dar is) van de rechtveerdigmakende genade Chrifti, door Hermannum
Herberts Dienaer des Woords binnen ter Goude geftelt.
SStfien» TT\E zonden , of de ongehoorfaemgeyd Ad* , die
gehele menlchelijke geflacht
'c waer door enhet verleydingedes
beérte»
loo'g
öp (doorTÜ)n>
denijdigheyd
Duyvels) uyr
$er»
dat gehoorfxmc leven Gods, in de luftendesvleefchs
manna en Gods ongehoorfaemheyd , en volgens irt fijn ongenade des doods ofverdoemenifle gevallen is, Rom.
brrrë
een De
vers 17. iCor. 21. vers 5-. Sap. 1. vers 24. Ezech.
<5ebe» $.
18.ver.328. waer uyt geen menfche door fijn eygen
putmbe
tot? ?>p« krachten hem felven mocht helpen ot verloflen , genobc ge»
lijk gefchreven ftaet , wee den menfche , welke alfenben
leen is(dat is, fonder God of Chrifto) want fo wanneer hy valt , fo heeft hy niemant welke hem opIn' 0
Vrnöaae helpt, Ecclef. 4. vers 10. Johan.if.versé». daeromto
Job?/ verre de raenic^e uvt des duyvels geweld , uyt de
ij 91.
ongehoorfaemheyd of xonde , en volgens uyt den
fïolioi) dooc* en veraoeraenis > wederom foude verloft worden , en dat verloren leven ter faligheyt om God
daer in te gehoorfamen , wederom verkrijgen (dat
is, fijnen God wederom toegebragt, en daer mede
verfoent en vereenigt worden) fo moft hy hier toe
een behulp hebben * of anderfins hadde hy een gevangen onder de zonden, des duyvels, dood en der
hellen (tot aller tijd) moeten blijven , gelijk Efaias
te voren gefeyt heeft , waer 't dat ons deHeere Zebaoth geen zaed tot gerechtigheyd hadde laten overblijven ,fo waren wy als Sodoma en Gomorra ge^°fdeu » ?-om-9-versi9. Efa. 1. vers 9. maer wie is
t doch die van defen onrëynen wederom een reynen_? van den onrechtveerdigen een rechtveeerdigen? vandenonheyligen een heyligen? van den doden een levendigen koftemaken? danhy gebenedijt,
de welke alleen reyn, heylig, rechtveerdig, levendig , t leven der eeuwigheyd felve is , Job 14. vers 4
Pfalm4i vers 12, Hier. 23. vers 5. Ezech. JÓ.versiT.
bo verre dan die vervallene meufcheyd wederom te
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recht foude gebragt worden ', en uyt de ftijdigheyd
des duyvels (uyt den val der zonde , en des doods)
weder opgerecht en verloft, foomoftede liefde welke God lelve is , I Joh. 4. vers 16. haer felven uyt
liefde, (want daer geen verdienden noch vermogen
by den menfche was) tuflehen den duyvel en den
menfche met fijn gerechtigheyd treden, en een middel tot den haet der zonden zijn, daer beneftens een
Middelaer ordineren , door wiens hand of macht
dat defe twee (welke in de liefde des vleefches een
iichaem geworden waren , iCor.6: vers 16.) wederom fouden gïfeheyden worden, dat is, de middelwand of fonde , welke ons van God en dat eeuwig
leven affcheyden , foude wechnemen , en daer van
ontbinden, verloffende ende God weder toebrengen en verfoenen , dat is, tot de lëlvige genade en
gemeenfehap fijns geeftelijken levens weder brengen,
Col. 2. vers 13 , 14. Van defen getuygt Paulus, als
hy fegt, en alle dink is uyt Gode, welke ons hem
felven verfoent heeft door JefumChriftum , &c.want
God, of den Geeft, was in Chrifto de wereld met
hem felven, dat is, doorhem felven, verfoenende,
hen hare fonden niet berekenende, 2 Cor. ij. vers
18, 19. waer mede onsniet anders aengegeven word,
dan dat de Geeft des levendigen Gods , als een kracht
des Alderhoogften , dat menlchelijke wefen of nacure uyt Maria der Jonkvrouwe (na de belofte der
Schrift) heeft aengenomen , Efa. 7. vers 1 f. En is allo in de vereenigde naturen Gods en des menfehen
Soon in een perfoonlijk wefen vertoogt, welke fijnes
Vaders wille hier op der aerden in alles heeft uytgerecht , en is den felven gehoorfaem geweeft tot den
dood des kruyees toe, in welken dood wy alle verfoent zijn , en is daer in onfer aller Heyland en Saligmaker vertoont , en dat buyten eenige menfehelijke verdienften , alleen uyt loutere genade en barmhertigheyd Gods. Defe Middelaer tuflehen God en
de menfehen, de menfche Jefus Chriftus, die heeft
ons den toorn zijns Vaders geftelt, en voor onfe ionden voldaen en betaelt , dat is, met fijnen dierbaren
bloede ons van de zonde verloft en gekocht, en werd
ons door 't woord des Euangelieals een mifterium
der vereenigde Godheyden menfeheyt, of der Goddelijke en menfchelijke naturen, als eens menfehen
en Gods Soon , om daer aen te geloven , tot faligheyt voorgeftelt, op dat wydoor 'taenmerken defer
geboorte in 't gelove foude leren bekennen en verftaen, in hoedanigen geboorte dat God geboden hem
felven een welbehagen heeft , om de eeuwige onftetflijkheyt en 't eeuwige leven (als een Soon fijns
Vaders) voor fijn erftenifle in eeuwiger vreugde te
genieten, Hebr. 1. vers2. 3. 1 Tim. 3 vers io\ dat
dit de meninge Gods, om ons met defe Goddelijke
geboorte te onderwijlen en leeren, mede is, &c. hec
felve geeft ons Chriftus met navolgende woorden
te verftaen, als hy feyd, niemant ifler opgevaren ten
Hemel dan die uyt den Hemel nedergekomenis, de
Sone des menfehen die in den Hemel is, Joh. 3. vers
13. welkenword
fin ,Nicodemus
in 't felvefegge
capittel
verklaert
voorwaer, voorwaer
ik ubreder
(feyd
Chriftus) ten zydatyemant herboren worde uyt water en Geeft , fo en kan hy ten Koninkrijke Gods
niet ingaen , want wat uyt den vleefche geboren is,
dat is vjeefch, en wat uyt den Geeft geboren is, dat
is Geeft, Joh. 3. vers 5, 6. gelijk nu Chriftus uyt den
Geeft geboren is , alfo is hy ook in den felve gerechtveerdiget, dat is, fijn Vader hier in gehoodaemheyt
(tor den dood des kruyees toe) bewefen, en alfo Godes Soon, dat is, uyt den Geeft fijns Vaders geborea
te zijn , krachtelijk betoont en bewefen , Rom. 1.
vers 4. welke gehoorlaemheyt Chrifti , en 't bloed,
't welke daer in verftort is, 't felve is dat bloed des
nieuwen en eeuwigen Teftaments, het welke voor
God Almachtig als een verfoen-offer , tot een foeten reuke, tot genadige qutjtfcheldinge, vergevinge en wechneminge van alle zonden vaft ftaet, Hebr.
9. vers 12. Eph. 5. vers2. Want van alles, wacrvan
de Wet Mofes niet mochr rechtveerdig maken , fo
wie
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heylfame geboorte : daer benevens fijn heylige gewie aen defen geloof 't, die word
réchtveerdig,
Act.
13.
ho rfaemheyt uytliefde tot een kindfehap Gods door
38, 39. en door defe fijne gehoorfaemheydisonsden
beyligen wech toe den eeuwigen lezen medegeopent , 't gelove aen te nemen , Joh. i.vers 12. Gal. 3. vers 3.
Phil. t. vers 5. 1 Cor. il. vers 3. want in de aenneen daer door aengewefen , waer in 't behagen Gods beftaec,Heb. 10.20. gelijk Paulusfeyd, hoewel hy Gods mingcof ontfangingedes felven Geeftes der gehoorfaemheyt Chrifti, daer in beftaet de geefteiijke trouSone was ,zo heef-t hy uyt het gene, 't welk h y geleden
heefc, gehoorfaemheyt geleerr, en hygeheyligt zijnde,
we dat
, Nieuwe Teftameht, als'in "r, bloed Chrifti opis allen den genen die hemgehoorfaem zijn, oorfake gerechtet, vaft of verfekert , )er. 3 1 . vers 3 3 . Hebr. 8.
der eeuwiger faligheyt geworden, Heb. 5 9. want in v.8. en daer in word ons de verworvene genade toe
defen iljnen wille,waer in hy gehoorfaemheyt bewefen quijtlchcldinge van aile'zonden verzegelc en verfekerr,
heef:> engeheyligetis, daerin isén word de gelovige gelijk Paulusfeyd , wie geftorven is , die is gerechrkerke en gemeente ook mede geheyliget, Heb. 10. v. 10. veerdiget van de Zonde, Pvom.'o'. v. 6, 7. Gal. 2: 17.
En dit is de belofte Gods (vandevrye opene fomeyne gelijk dan 't vleelchelijke Ifracl tot de befprengmge
te^en defonde en alle onïeyriigheyd)den huyfe Davids van 't bloed der Stieren en Rammen, rot reyninge
en den Borgeren te Jerufale-ngelchted, Zich. 13. 1 1 -des uyterlijken lichaems, om een tijdlijke verfoeninSiet aldus beken ik dan Voor eerft,met grond en getuyge daer onder te verkrijgen , &c. door 't vleefchelijk
genis der Heylige Schrift, dat het Godsonuytfpreke- gebod (onder Mole) ingeleydet zijn, alfo gefchied
lijke liefde en genade is , waer door hy gobenedijt , de de inleydinge of toebferigïnge tot defen bloede des
verfoeninge met hem fclven (buyten alle onfe verdien- Nieuwen Teftamenrs door den Geeft desgelopfs , geften) in Chrifto gemaekt heefc , gelijk gefchreven is ,
lijk gefchreven Itaet: de wij Ie wy dan vryhey'c Hebben,
God bewijft fijn liefde tot ons, want Chriftus voor ons broeders,totden ingankdes heyligdoms door het bloep
geftorven is , doe wy noch fondaers waren , Rom. 5: 8 Jefu, door den nieuwen en levenden wech, dienhy
en fohannis , hier om is de liefde (te weten, Gods) ver ons bereyd heeft door den voorhank , dar is , door fijn
openbaert, niet om dat wy God liefgehad hebben, vleefch , dcc. laet ons toegaen met waerachtigen herté
maer om dat hy ons lief gehad heefc , en lijn Sone ge*, en vrymoedigheyt desgeloofs , met gereynigden herte
fonden tot een verfoeninge vooronfefonde,i I0.4: 10. van de quade corifcientie en gewafïchen aen 't lichaerrl
Alfo dat ons alles wat ons ter faligheyt nodig is, met reynen water, Hebr. ïo: 19. Efa 4:4.. Ez 36.25-.
So is dan dit mijn gevoelen, al is 't dattet bloed Chriuyt liefde van Godin Chrifto eodoorChriftumbefti, 'twelk in der gehoorfaemheyt tot onfer verfoeninreydet is, Matt.iz.^. dacis, hy heeft ons de ontfange verftortet is , en ons tot reyninge en afwaffinge van
keniffe , geboorte, lijden, fterven , opltandinge e;;
hemelvaert , en daer beneffens in alles de gehoor- onfe quade confeiemie (dat is , der Zonden en der ydefaemheyd vertoont, waer in dat de gehoorfaemheyt lewandelingej gegeven, en van God Almachtig (uyt
beftaet , op dat wy daer uyt fouden leren verftaen , ge- genade) tot reyninge mede gefchonken is, 1 Pee. 1:48.
lij k door eens menfchen(desaerdifen Adams)ohge- £ph. 5: ? 5. dat nochtans niemant daer in mach' gcheyhoorfaemheyt , vele londaers ge .vorden zijn , dat alfo ligt of gereynigt wördèti , totquijtfcheldinge en afoeder zonden door 't felvige verfekcringe verkrijook door eens memc-hen (Chrifti des Hemel'fchen mirige
gen ,ten zy dat die menfche den felven Geeft Chrifti
Adams) gehoorfaemheyt vele tot recbtveerdigefuilen
door 't geloof aenneme,en door kracht desgeworden , welke iïj n gehoorfaemheyt door 't gelove tor dadelijkloofs fijn
oriieyne ziele of cónfcientie daer mede tot
rechtveerdigheyt acnnemen. Rom. 5". 19. Efa 3:2.
Aldus is dan Chrifti gehoorfaemheyt dat een !<?'•* vehoorfameafftèrvïnge van defendedageliks befprenverfoen-offer allene , wei ken God voorgeftelt heefc gei om allo in den name of kracht Jefu Chrifti en deri
toe verfoeninge in fijnen bloede, tot bewijfinge fijner Geelt onfes Gods daeringewaffchen ea gefuyvert te
gerechtigheyt door de vergevingeder voorleden fon- worden, 1 Cor. 6": 11. want wie den Geeft 'Chrifti aiet Fol.ioi.
den, Hebr. 9. vers 14. Rom. 3. vers 2 5. Met welke en heeft , die komt hem niet toe , Rom. 8: 9. daerom
hyook tot een regerende Koning, om Ziondenhey- al is 't datPaulusfeyd,datde gelovige in de wille Chrifti (doordeofTerhandefijnslichaems eenmaelgedaen)
ligen berg of gemeente Gods (als met den Geeft der
gehoorfaemheyt tor gehoorfaemheyt met lijnen bloede geheyliget zijn, en Petrus, dat wy van de ydele wandete befprengen) en te regeren geftelt is, en ons tot Ko- Imge met fijn bloede gekocht zijn , fo is nochrans nieningen ,en Priefters voor Gode te maken verordi- ,nant heylig , of van de ydele wandelinge verloft, of tot
neertis, 2 Cor. 3. vers 8, 9- Hebr. 1. vers 9. Hebr 7. Koningen en Priefters voor God gemaekt , Apoc. 1 : 6,
vers 16. want Chriftus 't felvigcook felve' rer zfeüig- :ten zy dat hy hem in de wüle Chrifti eerfi felve verloheyt uyrgeroepen heeft, leggende, zo yemant dor- chene, en fijn ziele tot gehoorfaemheyt van de affterfte (te weten , na 't bchagelijke leven Gods, en de vinge der zonden overge?e , 1 Pet. 1: 2i.nadegetuygerechtigheyt, welke voor hem gebenedijt is gelden- ^enifle Chrifti, daer hy feyd , en ik heylige my felven
de) die kometot rny (dat is, totgemeenlchap inijnes voor hen,op dat fy ook geheiligt worden inde waerheiti
levens) en drinkefdoor 't gelove uyt mijnen Geefte) foh 17: 19. nu is fijn woord dewaerheytv. ij- want
want rnijn vleefch is waerlijk fpijfe en mijn bloed gelijk niemants vleefches vuyligheyt door 't water mag
is waerhjk drank : wie mijn vleefch eet , en mijp afge waffch en worden , ten zy dat de befmetheyt met
bloed drinkt, die blijft in my, en ick in hem, en •len water vereenigt Weide, even alfo mach ook nielevet eeuwiglijk, joh. 6. vers 55. Want wie in my .'mantsonrëyneconfcientjedoor 't bloed Chrifti gereygelooft , gelijk de Schrift fpreekt , ftroomen des leven- nigt werden , en fijner verworvene genade mede deden waters fullen uyt lijnbuyke vloeyen: dit feyde !achrig,tenzy dat den felven door 't gelove met desfelhy van den Geeft ,den welken fy ontfangen zouden , de yigen Geeft (dat is) fijnder gehoorfaemheyt, totuytwelke in hem geloofden, Joh. 7. vers 3 7, 3 8. Efai. 55. treckinge Van den ouden Adam, 't lichaem der zonden
vers 1 . Apoc. 22. vers 17 . daerom al is 't wel dat de befprengt werde , Phil. 3: 3. Col. 2:10, 11. en fijn
"verfoeninge buyten onsen onfe verfoeninge van God leven tot gerechtigheyt als een Bruylofts kleed aentrecAlmachtig in den bloede Chrifti befloten is , zo en
ken , want Paulus die feyd , is dat Chriftus in u is , fo is*
vermag der felvige nochtans niemant ter zaligheyt wel 't lichaem dood om der zonde wille, maer de geeft
deelachtig worden, dan door 't gelove in denHey- is 't leven om der rechtveerdigmakinge wille, Rom!
ligen Geeft, 1 Cor. 6. vers 11. Tot dien fijne word 8: 1 o. zo krijgen dan degene allene macht tot kinderen Gods te worden, welke aen hem geloven, welke
't felvige, om daer aen te geloven en daer van te drinken van den Chriftus , uyrgeroepen , Matt. 22. vers z. als dan niet uyt dert bloede noch uyt den wille des vle-j
wie dan aldus aen Chriitum geloofc , die fal door fches, noch uyt den wille des mans : maer uyt God geboren zijn, Joh. 1: 12.
't felvige des fel vigen Geeft van binnen in 't herteen
Aldus bekenne ik dan voor God en alle gelovigen l
in fijne finnen aennemen en ontfangen , welke hem
vooreerftveifekeren en verzegelen zal , dat hem fijne vaft te geloven, dat alle genade ter zal igheytbyGod
zonden uyt genade door de verdienften Chrifti ver- in Chrifto buyten ons en onfe verdienften flaët , thaër
geven zijn , daer benevens in ons de genade mede ver- door 't gelove in ons moet aengehomea ende otiriatt^
wecken dat
, wy eens fijns met hem fulkn zijn om fijn gen worden , alfo dat- ook de menfche-zalig gefprokeri
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waren ; en ten tweeden de zaligheyt door defc verfoeninge byden genen,welke Chrifti leven tot verfoeninge door 't gelove aennemen en ontfangen , want dit is
dac getuygenitTe, namelijk datonsGoddat eeuwige
leven gegeven heeft , en dit leven is in zijnen Sone,wieden Sone heeft, die heeft het leven , wie den Sone niet en heeft , die heeft dat leven niet, Joan.y. 11.
Met defen iïn accordeert Calvinus , als hy feyt, wy
aenfien Chriftum niet van verre huy ten ons,op dat fijn
rechtveerdigheyt ons toegerekent werde : maer om dat
t worwy hemaendoen, en in zijn lichaemgeplante
den : eyndclik, omdat hy ons ge weerdigt heeft met
hem een temaken : daerom roemen wy , datwygemeenfehap en deel met hem hebben in de rechtveerdigheyt, Lib 3. Inft.cap. 11.
Auguft.fcrmone 40. de tempore > Non potefi habere
caput illud nifi conitgnum corpus , nee Me vir tantus nïfi
condimam ducit uxorem , dat is : dit hoofc (Chriftus)
en vermach geen lichaem te hebben, dan hem felven
gelijk , en defe man trout niet dan fodanigh wijf, welke hem gelijk weerdigh is, 2 Cor. n. vers 2.
Van de goede Werken.

Alzo niemant goed is dan God allene , Mare. 10.
vers 18. fo moet daer uyt volgen, dat ook nienaants
werk goed mach zijn,tenzydathy uyt God, da: is,
door't gelove Chrifti, als uyt zijn geeft en wasrheyt
wedergeboren , en een kind of vriend Gods geworden
zy , daerom ook Chriftus felve feyt , fonder my , dat
is , noch afgefondert en onvereenight zijnde van
mijnen geeft en leven (door 'c ongeiove) kont gy
niet doen fre weten ? dat God behaeght) want fo verre de vruchten goed zullen zijn , fo raoite ook den
boom eerft goed gemaekt zijn, Mart. 7. vers 18. want
Paulus feyc, wit uyten gelove niet gefchiet, zonde
is, Rom, 14. vers 24. allo is dan den gereynigden herten door 't gelove en den geefte alleen alle dink door 't
gelove allene reyn : Maer contrarie den onreynen en
ongelovigen is geen dink onreyn, overmits dat haer
gemoeten
1. vers 15. confeientieonreyn is, Adt.iy. vers 9. Tit.
Dat het voocgaendewaerachtighis, 't felve bevsftight Paulus met een exempel , als hy feyt , dac Abel
door't gelove Gode een beter ofFerhande offerde als
Cain , door welke hy betuygtis rechtvcerdig te zijn ,
dewijl dat God over zijne gaven getuygenis gegeven
heeft,
endathy door dit felve noch fpreekt,°hoewel
hy geftorven
is , Rom. 11. vers. 4. dat is, dit getuygeniffc Abels fpreekt noch by aller geloviger hei ten , tonende dat geen werk^ (gelijk te voren is verhaelt) goet mach zijn , dan 't gene 't welk uyt den goeden geeft Gods (welke door't gelove aen Chriftum
■wort ontfangen Gal. 2. vers 2.) uytgereghtet wort,
daerom ook God tot Cainfeyde, wanneer gy vroom
zijt , fo zijt gy aengenaem (te weten , met uwen offer
of gave) maer zijt gy niet vroom, foruftetde fonde
voordedeure, Gen. 4. vers 7.
So moetenen dan voor eerft onderfcheyden tuflehen
werk en werk, dat is tuflehen 't gene 't welk buyten
C £cL?Ve of den Beeft Ghrifti °ok na 't befchreven
gebod gedaen wort, en 't gene 't welke van deneeaen , welke in Chrifto of des ielvigen Geeft ingeV *Xn *, WOrC ^g^e&tet of gedaen , &c. met den
relpedtedes
gebods, of desuyterlijken werks, maer
ten refpedte des werkers. Alfo dat Paulus alle werken
,
welke buyten 't gelove en den geeft Chrifti
,
van
Je wettelijken voortgebracht worden , werken des
lYeuaoemc, enookbuyten de reghtveerdighmakin-

iq. raat» der gelovige Chriitenen werken , van welken hy ieyt , ift dat. gy van
de Geeft geleydet wort, fo zijt gy onder de Wet niet,
Gal.y. vers 18. 'die noemt de Schrift deugden desGeloofs, en vruchten des heyligen geefb , 2 Pet. 1. vers
5. Gal. y. vers. 12. overmits dat fyvan de gelovigen
en geefteliken volke des Heeren werden voortgebracht, gelijk gefchreven ftaet, gy zijt een uytverkoren geflachc , een Coninklijk Priefte-rdom , een
heyligh volk , een verkregen volk, om dat gy lout
verkondigen die deughden des genen die u uyt de duyfterniffen geroepen heeft tot zijnen wonderlijken Iigte, 1 Pet. 2. vers. 9.
Aldus komt men dan tot de Chriftelijke deugden
door 't gelove aen Chriftum , maer niet door de deugden tothet geloveChnfti, Ja mach ook geen werk al
heefc het Chriftus wel ielve bevolen, Chriftelijk of
deugdelijk (buyten Chrifto of den Geeft zijner genade)
gedaen worden , alfo mag dan een Chriftelijk werk
zijn ionder gelove , noch oprecht gelove londer goede
werken, 'twelkjacobusbetuyget , als hy feyt, maer
wilt gy weten , ó ydel menfche , dattet gelove zonder
werken dood is, is niet Abraham onfe Vader uyt de
werken geregt veerdigt, als hy liaac zijnen Sone op den
Altaer geoffert hadde ? Siet gy dattet gelove de goede
werken geholpen (ofgevoraert) heeft, en dat uyt de
werken 't gelove volmaekt was ? Jac. 2. vers 20.
Alfo Jacobus alhier feyt , dat Abraham uyt de werken geregtveerdigt zy, ib maekt defe fpreuk vele difputerens en twiftens op den dagh van huyden (van de»
onverftandigen) alfo dateenigepartye vermenen dac
f y door de goede werken fouden mogen geregtveerdigt
worden: antwoorde, den fin of myninge van defe woorden Jacobi verfta ik delen te zijn , dat hy hier mede wil
leggen , dat Abraham in 't opofferen vanliaac zijnen
Sone in gelove oprecht en rechtveerdig te zijn betoont is, exempli gratia, daer ilaet gefchreven, da
wijfheyc is geregtveerdigt ge weeft van hare kinderen ,
Matth. 11. vers 19. vrage,hoeisnude wijftieydGods
(welke by haer felven oprechc , en fónder vlecke , heylig, en gerecht is) van hare kinderen gdeencveerdigt ?
antw. de wijiheyd die vertoont haer voor eerft fodanig , als voren verhaeitis , by den menfchen kinderen,
en fo wanneer de menfchen hare deugden (door 't gelove) aldus intien, en met begeriger herten in haer
aennemen enontf*ngen, die betonen dan dat fy haer
wefen voor heylig , oprecht en goed zijn houdende en
prijfende, en alfo de felviger zijn rechtveerdigende ,
maer niet dat des wijfheyts kinderen dewijiheytregtveerdig maken , (dat is , vroomx)f gerecht) maer ter
contrarie maekt de wijflieyt felve den gelovigen
vroom , deugdelik , en rechtveerdig, Sap. 7. vers 11.
Siet alfo is dan de gelovige Abraham door de goede
werken gerechtveerdigc , dat is , overmits de felve
eerft uyt den rechtveerdigmakende gelove voortgebracht zijn , fo wort Zijn gelove daer door opregt en in
God gefondeert te zijn gereghtveerdiget of betuyget :
want
vers 4.de rechtveerdige levet zijns geloofs , Hab. 2.
Nu valt'er noch een ander queftie van de goede werken, te weten defe: Nademael de Schrift feyt> falig zijn
de barmhertige, wantfy fullen barmhertigheyt verkrijgeMatth.
n,
f.vers 7. of dan de goede werken de faligheyt mogen verdienen : antwoort » alle goede werken die zijn gaven en gefchenken Gods door 'c gelove
Chrifti, 1 Cor. 4. 7. Nuenmagh den ontfanger van
de gave of dit gefchenk van zijnen gever daer mede
niet verdienen : maer alfo de fchenkerof gever defer
gaven (namelik God) belofte gedaen heeft, defezijne
werken , als zijns felfs gefchenk of gave te belonen ,
fo gefchiet die beloninge wel uyt genade en uyt belofte , maer niet uyt verdienften der werken , gelijk
Paulusgetuygt, alshyfeyt: want de lichamelijke oeffeninge is niet feer profijtelijk , maer deGodfalighey t is tot allen dingen pronjtelik , als die belofte hesft
des tegenwoordigen en des toekomenden levens ,
1 Tim.4.vers8. Rom. 2. vers 6.

Aujuft.
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Augnft. lib. fö. HómiIiarum,Homil. 13. daer feyt
hy , als God uwe goede werken kroont > zo beloont hy
niet dan zijn eygenwerk, dit feg ik daerom (feythy)
dat hem niemant (voor God of zijnen naeften) zal beroemen ofverheffen in zijn goede werken.
Van der Chriftenen volkomenheyt , of van der zelven vermogen-in Chrifto haren hoofde.
Ik bekennedat geen rnenfch by hem felven (buyten
den geeft Chrifti) eenrge volkomentheyt heeft : want
Paulus voor eerften feyt , ik vermag alle dink door
Chriftum, die my machtig gemaekt heeft, Phil.4.
vers 13. daer benevens , dat God Almachtig allen
dingen zijnen voeten (te weten Chrifto) onderworpen
heeft , en heeft hem over alle dingen tot een hooft gegeven dergemeente, dewelke zijn lijf is, en de vervullinge des genen die alle dink in alles vervult , Eph.
1.2$. Nademael hier Paulus getuygt , dat Chriftus
alle dink in allen (te weten met zijn Geeft) vervult,
zo is daer uyt voor eerften te verftaen , dat geen werk
Zij n volheyd heeft dan in Chrifto , daer benevens , dat
ook alle werken in Chrifto haer volkomenheyt of vervulli nge hebben , want al waert dat yemant alle geregtigheden des Wets hadde , bu y ten de genade van Chrifh geeft, zoo foudet voor God (overmits dattet een
dood werk buyten 't leven is) niet meer als drek geacht worden , Phil. 3. vers 1. en dit is de oorfaek , dat
Chriftus tot zijne Dilcipulen zeyde , ten fy dat uwegefechtigheyt overvloediger zy (dat is vervult met den
feeft Chrifti door 't gelove) dan der Sch nftgéleerde en
'harifeen (de welke buyten den geeft Chrifti, buyten't gelove waren) zo zult gy in 't Koninkrijke der
Hemelen niet inkomen , Matt. 5:. vers 20. zo wie dan
buyten de waerheyt Chrifti blijft , die is in den logen ,
en buyten deflelvigen geeft in 't vleefch , en buyten
des geefts leven in de dood , want zo wie dat hooft niet
behout,dat is , Chrifto door den levertdigen geeft,
door'tgelove, niet aenhangt waer uyt het gehele lichaeradoor aenvoeginge en t'zamenbindingc toege<iient en t'famen gedient en t'zamen-ge voegt, opwafzet meteenenGoddelijken wafdom , &c. die is een
afgefneden ranke, en een dood lit buyten 't rechte lichaem , en die regeert hem qualijk ,en fteekc hem in
't gene dat hy niet gefien en heeft , en is zonder reden
opgeblaien door den fin des vleefches, Coll. 2.18,19.
1 Gor.6. 17.
Aldus bekenneikdangenevolmaektheyt , dan alleen byden genen , welke Chrifto den woorde der
waerheyd, uyt den welken dat allegeeftelijkevolheyt
of vervullinge verkregen wort, Joan. 1. vers 16. als
den hoofde door 't gelove ingelijft Zijrt, Coll. 2. v. 10.
defe komen uyt God , en zijn in God gedaen, 1 Joan.
|. vers 21. Efaias ieyt , alle onfe werken hebt gy
Heere in ons gewrocht, Ef.26. vers 12. dusdanigen
werk Gods inde menfehc, 't felve houdeik ten refpect van de werker, voor oprecht reyn of volkomen ,
een yegelik in zijnen grade : want alzo God Almachtig
de gever van alle goed is, en de menfche de ontfanger, zo zeyt Jacobus, dat alle goede gaven , en alle
volkomen gave, van boven van de Vader des lichts nederkomt ,Jac. 1 . vers 17. Exempligratia , daer ftaet geschrevenik
, lal water uy tftorten op den dorftenden ,
en ftromen opdedrogeplaetfen: ik zal mijnen geeft
uytftorten overuzaed, en mijn gebenedijdinge over
u gedachte, Efa. 44. vers 3. Vrage: alle druppelen
der Goddelijke genade, welke door den geeft des levens in de menfehen (tot wederbrenginge der falighey t) uytgeftortet worden,zijn de felve niet volkomen
Goddelijk , dat is , puer zuy ver , reyn en klaer , haren
oorfpronk gelijk ? Paulus feyt : God ift die in u werkt
beyde dat willen en doen na zijn welbehagen , ofte na
dat voornemen des gemoeds , Philip. 2. vers 13.
Nademael nu God Almachtig in de menichen
beyde fo welden wille als 't volbrengen tot den goede
werkt , zo moeten wy nochtans onderfcheyden tuffen den goede wille of begeerte tot den goede , en tuffen 'twerk dat door den goeden bereyden wille gedaen voorgebracht»
>
of uvtgereche wort, &c. Nu is

(by maniere van fpreken) dit de qüeftie : Alfo 't goet té
willen eerft voor 't volbrengen moet gaen , of dan niet
den goeden wille, zoverre en zo vele zy van de geeft
Gods in de menfche tot begerigheyt des goeden gewrogt wort , in haren grade by haer felven een opregt,
reyn, fuyver, volmaekt en goed werk fy , en dat ten re»
fpekt van de werker? Ik feg'geja,en bewijfe mijn leggen
met de woorden Jacobi ï.vers ïy. eh dwaelt niet lieve broeders{fegt hy) alle goede gave en alle volkomen.
gave komt van boven neder van den Vader des lichts '9
Sec. want even gelijk alle werken des Duyvels, welke
hy in de kinderen des ongeloofs of der ongehoorfaemheytwerkt, Eph. 2. vers3- onreyn zijn, Matt. 1^
18. alzozijn contrarie aller gelovige werken, welke
in Chrifto gedaen worden , mede reyn , perfect > eh
goet , Tit. 1 . vers 1 7. en alzo defen goeden wille , komende uyt dat licht of den vader der lichten , Joan. ï.
vers 5. haer wederom tot het werk des lichtes , dat
is, tot het volbrengen is ftreckende , zo is 't ielve
werk wederom in God gefondeert , gewrogt , of gedaen Joan.
,
3. vers 21. daerom zo wy verftaen hoe
dat den voortgank zo wel als den aenvank des werks
beyde uyt God is voortkomende , zo is daer lichtelijk
uyt te verftaen op wat wijfe de goede werken (ten refped van de werker) oprecht,volkomen, en goed zijn >
ja 't beginfel zo wel als den voortgank, of ook nede
alft eynde , een yegelijk Werk in zijn grade , &c. want
ik de volkomenheyt daer in te beftaen mee alleen bevinde, dat de menfche de kintfehap Gods in allen ueelen ontfangen > en daer in zo volkómen , reyn , fuyver
heylich , of onftrafl ik zoude zijn , dat hy in allen deelen dat volkomen mannelik ouderdom Chrifti foude
verkregen hebben , maer ook mede in allen deelcn der
werkelijkheden Gods , welke wy uyt liefde tot God >
welke de liefde is, verkrijgen, ijoh 4:9, io. en ons
dienftlijk zijn om te herfcheppen 9 te veranderen , of
te vernieuwen , om bequamelijk tot de beloofde kincfchap Gods te komen, &c. als voor eerft daer in , dat
alle blintheden , duyfterniffen , en dolingen , welke by
ons zijn , door 't licht des Heeren ons klaerlijk werden
veropenbaert , welk mede een werk Gods is, voor alleri
en ten eerften dienftlijk of nodig tot wederlegginge
van den afgevallanen menichelijken geflachte. Exempligratia: Alfo de zondige Pu blicaen (van wegen der
bcvindinge , en volgens des leetwefens zijnuer zonden) zijn ogen niet opflaen dorfte tot den hemel, maer
llaende voor zijn borft , zeyde, O God , weeft my arm
zondaer genadig en barmhertig, &c. Luc. 18, vers
10. dit berou en leetwefen , dele ootmoedigheyt en
bekenteniffe der zonden van de Publicaen, is een werk
Godsgeweeft,
want Jeremias feytj Heere ik wetedattet nietbydln menfche ftaet hoe dathy wandele >
en zijnegangen rechte, Jer. 10. vers 32. enSalomon
ieyt, eens yegelijken gangen komen van den Heere»
Prov. 20. vers 24. ergo zo houde ik dit werk desPublicaens mede voor een werk Gods , eh volgens iri
zijnen grade een oprecht ongeveynft en perfect werk ,
en dat ten refpect van de werker, &c. (want God
geeft, en de menfche ontfangt) maer 't werk van de
Phanfeus (hoewel 't felve meer fchijns van gerechtigheyt hadde als des Publicaens, &c. overmits dat'et
niet uyt God was) zo was 't felve contrary onreyn j en
niet oprecht of perfect : want gelijk 't felvige niet uyt
God voórtquam , alfo worter mede niet in God of toe
zijnen prijfe wederom gedaen. Daerom ik mede voor
mijn perfoon voor den God aller genade en ontfarmhertigheden belijden en bekennen moet , dat ik hier in
de volkomenheyt (zijner heylige werkinge) by my te
beftaen mede bevinde, als hy my door 't fuyvere licht
zijner Goddelijke waerheyd mijne ongeregtigheyt, lo»
gens, bedrog, en ftinkende zonden (tot mijner verööt=
moedinge) levendig veropenbaert en te verftaen gefeft,
&c. *op dat ik daer door kan infien , bemerken , en verftaendat
, hy gebenedijt een veterent vier is , voor denk
welken alle fondaers niet dan vuylnis en drek , ja hoy >
ftro,en ftoppelen zijn,en daerom voor hem gebededij c
niet mogen beftaen , ten zy dat wy ons met oefen God
wederom ? erfocnen>en, alle fonden, welke zijnH,n*tü=
- ■ gbbbs
ró
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£S^?^^^hS^^de,
en
1
1
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C^cöeputearöc
dat
fijne
ten
afwaflchen,

©e

liefde tot de gerechtigheyt
werwy hem gebenedijt wederom mogen toegebragt
liefde,
fijne
met
Godlijkeaert,
den, (dat is, met lijn
heyligheyt, gerechtigheyt, waerheyt , en diergely
verken, vereeniget werden) en wanneer ik daeruycwerde
,
et
ders, als uyt een Godlijke kracht , beweg
aen
met den Prophete Davidenden fondigen Pubhc
uyt een oocmoedich verfiagen herte en verbroken
geefte te bidden en te feggen , ö Heere wik met uwen
knecht niet in 't gerichte treden : item de zonde mijnder jonkheyt er> onwetenheyt niet gedenken, Pialm
ay.vers;. en alfo verder* door fijn Godlijke kracht
dezunden van herten hate, en fijn gerechtigheyt beminnc, en als ik dan na uytwijfingeder leere Pauh
van mijnen God wederom dadelijk vertrooftet werde
(na'tgene datPaulus ieyt) dat is immers gewiilelijk
waer, eneendierbaer weerdig woord, dat Chnitus
Jefus in de wereld gekomen is, om de fondaers zalig
te maken , onder de welke ik de voornaemfte ben :
maer daerom is my barmhertigheyt gefchicd, opdat
aen my (voornamelijk) Jefus Chriftus bewijfe alle
vcrduldigheyt , dien tot een exempel, die aen hem
geloven fouden ten eeuwigen leven, i Tim. i.vers
/ƒ. fogevoelcik wederom Gods volmaekte gave in
my , &c. desgelijken, fo wanneer ik door defe liefde
Gods , aen my arm fondaer bewefen , wederom fodanige liefde tot God en Chriftum fijne gerechtigheyt
verkrijge , dat ik daer door als door kracht des gelooft,
beweegt worde de wereld (dat is) de luiten des vleefchs
ra my ielven te overwinnen, i foh. 5. v.4.. en voorts
de gerechtigheden Chrifti aenneme, en daerinfoeke te leven , 't lelvige houde ik mede voor een volkomen gave Gods , alió dat ik in alle werken en werkelijkheden Gods, die hygebenedijtaen fijn gelovige
in allen deelen , graden , en trappen , het eene na
het ander, tot wederbrenginge van ons arme fondaers is dc wijlende, een volkomen werk te zijnbevinde, &c. wantal het gene, 't welk God feif inde
menfche werkt en doet, dat houde ik voor oprecht»
perfect, en goed.
Beüuytende fulc gy dan van my dit verftaen , dat
mijn gevoelen niet is , dat een menfche tot eener
tijd alle deugden in Chrifto belooft en toegefeyt ,
te gelijk in alle volkomenheyt verkrijget , maer dat fy
door 't gelove Chriftum aengenomen hebbende , of in
Chrifto ingelijft zijnde, daerinalsin alleGoddelijke
deugden (dagelijks) opwaflen , toenemen , en verme rderCol.
en,
z.vers 6. Phil.4-vers8 enalfo in
Chrifto volkomen zijn , Col. x. vers ro. dit is mijne
bevorderinge by mijne gemeente, en daer toe zijn en
worden de gaven des H .Geeftes van Chrifto fijne kerke (na de leere Pauli) gegeven , op dat wy na de waerheyt ftaende met alle liefde allefins opwaflen in hem,
die het Hooft is , namelijk Chriftus, Eph.^iy.
Beda, Ordoperfeêiienis : Primo furgit qui jacuerat , deinde iter virtutim arrïpit-, turn Deum/audat , & ficregni
januam cum Apoffalu intrat , dat is, de ordeningc dej
volkomenheyt die is defe; ten eerften, dat de gevallene wederom uyt fijn val der zonden opftaet :
ten tweeden , dat hy als dan den wech der deugden
(dat is, Chriftum) aennemet , en ten laetften, God
voor defe weldaden (door wiens genade defe dingen
verkregen werden) danket, Pf 103 vers 1. en alfo de
deure tot den Koninkrijke der Hemelen met den
Apoftelen ingaet , aTim. 4: 7, 8. en was ondertekent
HcrmtnmuHerbertj, Dienaer des Woords binnen
der Goude, U E. onderdanige vriend en medebroeder.
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Dcë £>pnode op De üecf "rtijijumgc ban ban
mijn ïf «ten de Staten om tjoxt antujoojö m te b?en- aefc
gen: denBdbocaet ïfieïa f)em onder anöeee 0003 eem g?
ge$ohtijfce coiifideratieri die mijnCfeeren Staten benban
bieegt badden in oeffcfafee aen ïjett ïünöeït re fHgrjben/ Jahe
•*'
aeuep; ^
en beron
nalaten
alle ï)ebigïjept
fp fouden eenigljcpt
begerende
Den totbctüfïeen
der teken
fo bele
fcimtie moeïjt lijdenen upt*l&obegïto2dïtOHdetoe taiu
gelaten bjo?Den / doel) debjijle ï)p ban oe fafte niet gron*
Dig uja<5 ondcericljt / begeerde ban de gelegcncïjept öec
faftc toe! onderricht te hullen toefen ] teaer toe hp f)cnïuuden de£ anderen daegg te feben men be$ nib&ettë
befchepde.
"®z$ anderen daeg;é tuefende Bjubag / 5ijn ter gefteï* ©
det uue ten ïjupfe Oan den üoojnoeinden lieert ban #ï JJ[»i
dmbacnebeït gceompareect de boo?noeinde 53*. 23a Se 01!
fiingiu^/ ftcaoïdu^ Cojneïiu^ / #arnen$ Ü?eïnu-tect|
c&i'ti0fu enïjetCafparug
^bjermhljunfüu^
/ beiliïatenoe
ïjoc ""■;
dat
feï)?ijben ban
de 4B. C peeren
Staten ïjaöcJ3
denontfangên/ m in öarebergaöermge toe! rijpcïgft %m
obectoogen / en nu gecompareect toacen om !jare tidB,j
<Ö. «(5. daic op cappo?t te doen / en alfo ïju hen lupüni J^
bcé daeaj te boren l)adde geraden de fahe te oiri orpt
geren tot de tneefïe bjede ban den lande en fret tier* 5" *
ftên/ doeïj dat £p toel onderricïjtinge ban defaftebe> [Jj;
geerde/ fjebben §emdaeromberl)aeïtde<)ue|lie enl)etbe «
bafcïjil tnffef)eii de ïierhen en ^erniannutn ban de *n \
fupberöept
der leere /\na$
en dat
onfupberg1'
in de leere bebonden
I en^ermannu^
tot een p^oebe
ban^tr.
fullt£ ïjcbiiw fp booinainelp geaflegeert ban ö?ic urn}
pometen / eerfï ban de #. .^cïiJifture / ten ttoeeden
ban de ^uftificatie/ enten derden ban deboïïtomen
geijoo^facmljcpt dergeïobigen ïn&itleben/ in debiel
nedat^ermanuu^m een ander getooelentoag flaende
dan de gemene fterken i daernaljebben fp baïjaeït
ïjaer geboeïen op de pjefentatie't / die i|erinannu^ ge^
daen iiadde / en -joe Defelwe abfurder toaren/ en fp-lirp^
den niet honden ander? nccfiaen / dan dat %eon»xi* foi;«
nu^ berfoeïjt berïenginge ban dtn tijd / gaben den %b>
bocaet oon mede te uennen dat^ermannu^ den Ca*
tetljifmum ejc pjofeffo toa^ tegenfpjeuenöe/ bpfonder in
de 69 en iHantbjoojde/ bcrl)aelden ooft aen&en28ö*
bocaet ban dat fp ifermannum adbertentie gedaen
badden / fo ïjp ï)em niet beterde / dat de ïüer&e genoot*
faeïu foude bjcfen boojoer ter ercommunïfatie tegen
ïjem te procederen / maer fepden de Gedeputeerden
datboo: al?noc^ niet^ daer in gerefbïueert ofgtdaen
toa^ / nocï) Ijare mepningc gebjeefi 5p / ïjem maer
alleen bjat boïgcn foude acnteüjijfen/ indien t)P tot
geen beterfeïjap foude toillen bcrfïaen/ den Stdbóraet
ban alïesSgemttruccrt 3ijnde/ beïoofbedatïjpdeljanö
daa- aen gouden foude / dat fp in de <£. €. bergaderm*
ge foude tooiden geïjoojt.
^t$ feiben daeg^ ten tien uren ^ijnm debergade; ^J
ringe der C <ö. peeren Staten gecompareert ^. t^e- m
remiaé 55aflingiu^ / Urnofdu^ Comeïiué/ ^et^e"
neru^ ^eïmicl)iu^ / atibcrtu^ ff rarinnS / en Cafpaeué ff
&tocrinft&upfm0 / m jjebben mondelinge geremon»b«8«
fkeert ïjoc dat fp ïjetfcïjniben ban Ijaer 45. €. om ïjaer tein
adbij^ ober de pjefentatien ^ermanni terbert^ ban %m
dat ï)P fijn faftc brilde fuumttteren / of aen bier 3£ie; %m
naren die ïjp feiefen fondc / of der fterïïen ban 2uricö ba«
of aen den generaïen ^pnodu^ / aen te dienen / aïdaer fö
gecompareerttoaren / en berepd toaren / bfc£ aengaen*
de ïjarc meninge boou? ïjaer 4B. €. teberftïaren / gelijft
fp ooft coppe ban den ojief die fp aen ^ermanno / afê
den ïaetfien ïjadden gefcïj?eben / de peeren ^tatert
piefentee
en berfoeïjten
indienfeïben
't mogeïnftb
rden/
dat
öaer 45.
45. geurben
foube den
te lefen /jare/
toaec
in fp op aïle£ boïftomen antrooo^deen onderricl)tm*
ge genoeg buiden fouden ; ben b^ief obergeïebertjijn^
be/ begeerden de Staten fp fouden defnbfïantie tic$
b}kf$ mondelinge en in 't nojte berïjaïen/ gelijft fp
gedaen
den ïeferupt den bji'ef feïue öïetbo*
ren
gefïeïtIjebbenen
ftonnen lefen.
©eeftlaerden boo;ber^ / dat öortoeï fp na^et bebel

m
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Da peeren Staten be pjocebuten ttqm$ Iferman*
no opgeïjouben ïjabben / boo:taen niet anoet$ ao*
tfen Doen/ Dan ben ïafl gen ban ben &pnobe opge*
fcpt uut te boeren / en ober fiiïft*f ampt<-? en coufcien
tic ïjalben niet boften nalaten / boigenbe cfl5oö£
ï©ao:b / beepnteïpe cenuntiatie ban Ifecmatmi af=
futjbinge boou:t te laten gaen / om ïfennaunum opent*
lp te bauïaren / fuïa£ al£ t}P toad / te toeten onfup*
bcrinbclcce/ banïioeöauige D'^ipaftd tot £it.gcfegt
ïjeeft / bat men een ïtetterfen menfdje fdjutocn fal / en
bat ïjp beeïjaïben boou: geen ^icbiuarit Dei' gerefqjs
mcccbc fterae taaó te ïjoubcn. «©armen mi lange
patientie met ïjerri geïjab ïjabbe / en al te becgecfë/
baer-en-tegen ben Hpofïcï pauïné niet een are ttjoé
ben aïfuïaen ïjeeft toilïen toijaeu _(<45aï.*: 5-.) batfijii
ontiaetbeerbigïjept genocgfaem biedt nvt fijne ïefïc
b^ieben/ inbetoeïae ïjp fijngeöoeïennadjfuftmcerbe
m bt lette bet <Saefo:meecöe fócrae befcï)tïïötgöc/
aï£ fecreteujtt
ooïimebe fijnen
tipt fijnbenenben
ïcfic gcbMÏttc
'ttodlt
ïjp
tyet enboejeuen/
baer inïjanben
gaf/ bebonben toerbe : beefoeaenbcepnbeïna batljaer
«i
we è.OE. geïtebentoilbebcobccgdcbecbc auttooo:öc-b:ief
k» op ïjfetmanni bzlef te obedefen tot beter maffitqp
itrbe
tinge ban be faïtc : en bat ïjaa* <6. <£• be aerae in
ïjaer biedt en oflfuie toilben Ijanöïjoubcn / mfonbee*
>r,en. ïjept Detoijïe ïjaec <f£. <£. baojtrjbj ïjaa onbcdmge
I becbonben en belooft ïjabben be religie bit in be <6e^
rcfo?meerbe ïteclte opcntïijft toerb geoeffent boou: te
fïaen / en geen anbere openbare te maintineren / en
baec tegmjli^etmanmrê ban bcefcljepben geboden 50/
en ooit / gelijtt ïjp in fijnen bjicf ïaet beeïuuöcn / ban
meninge 50 ecnanbec rcfomiatie in te boeren.
(Heffe beèftlatinge gf-:rmöigc 3ijnDc / ïjeboen be <8e*
ion
t>
committeerbe ban bec <Öoubc tetfïont 'ttooo?b aen*
genomen tot bc <*3eöeputcabe bc$ ^pnobe / onber au*
ifox» bere boojtoenbeube öatmen in be ècrjnfture ban gantg
hi
tocpnigeïasV tiie bp ben 3Cpofïcicn gebannen baaren/
t
'm e baeropbe45cbeputeetbe fepDenbat be ^pofieï ecnigc
ft
om onfupbece leece bjillen gebannen ïjabben / aï£
»?
^leranbjnm j^pmeneunf / etc. macr txie ban bcr <*&on*
ieo
itcöe be toerpen ben ^ebeputeerben boo^ feer ongcfinpmelij*
Di
ïten / feggenbc / batfp Ijarc ^tab genoeg bctoett |jab=
*iB« btnf boo? bien fii tot^o?b|edjt een boeh ^ermannt
tl e
3B
geconbemneert ïjabben / 't toeïii be Jdattoitafcn ê>pno^
>tcn benietgebaenbabbe/ nitoat ïjet fouöe 5911 / bat men
met^ermanno belfeercn en gantfeïje ^tabban-ber
EB<©oube foube fcggen gebannen tejrjrt. %&t <6cöepu;
teerbe antbaoojben/bat fl.i mijn peeren of ^tab ban bcr
<6oabe metmoepben iiibefe falie / maer ïjabben met
^ennannotr boen/ cnbatïjn beï)oo?be bcraïaeit te
toojben boo: cenen bie ïjn toa^/ en ïat falïi£ geen mee lv
ber
'berooïfabcn offoutte
f Dan 't gene
ïjsmn
tegenmneptc
ïjemgep^ocebeect
gcbacnUia^/
colt boo:
ijebben
be
boo:fcïj:ebcn ban ber 45oubein fpeac Cafparo^rtbC;
rinftïjapfia boojgebjonjjen ban feaeren fntef / bit ïjp aen
eenigc
fóerhein gefeïjjebén
bat 5p ©ïaemfe
baec boo? ban
grotebetbjifï
ïjare ^>taö ïjabbe
geboebet'/ en
en
gefïfjftïjabbe/ en battec bierpoo:tcn aenöare^tab
toaren/ tuiïben fpbaer uptgaen bat mocïjtenfp boen/
Ïjicc op ïjeeft &tocrinaïjnpf:u£ fijn beranttoooL:binge
gebaen / afê bat ïip toa^ betoozfaeht bien bjief te
fcï):ijbcn / bebjijïe fp ïjem berabberteat ïjabben aï0
bat ïjn met fijn Collega met ^ermanno een^ toaé/
en bit ïjn niet ïjabbe gcfclj:eben ban aïïeen naehte
erttacten upt be boehen l|ermanni / bie ïjp niet houisc
toeftaen fonber bïeber Oedaratie banttjem berflacn te
ïjebben. €nbe gaf mijn ïf eeren te uebencacn toaec
boo:fuïhe59jcbicantenbjarénteïjonbcn / bie ben Cateeïjifmnm befcïjuïbigcn boo? ecnen nientoen Wijob/
en bat ïjp ïiebec inbe ïjanben ter menfeïjen met
^nfaniiabalïai brilfce / ban in be fonbm <ï3obe^ om
fijn cenfetentte niet te bef. netten nodj^oo» toö.meop
Ijcm te laben/ feiiben ooli be OBebcpatccibe bat fcet
tod bp «öliamgefcpttoaé tot Mctyab : 3j(iben niet bie
Sfraéï beruierret / maer gp en utoe^ ©abers? ïjai.i^/
ban aïfo te toijtcn ffont be onrufïe met bt o3ebepa^
tcerbe be^ ,&pnobe / maer ben genen bit boa: onfïip*
brrljept ber ïeere baer ban oo:faae toaren/ en bc^ttó

tionaïen ^pnobe meninge niet getoeeft $ / bm bodt
^ctmanni teapp:óberen/ maté bat fe ben feïbenbooi
impertinent / baufïec en biergeïijhe berMaert ïjab*
bm/ en batbacrom lfcrmanar^ecnb?ebecbcdaratie
boen foabe / en bie eramineren laten tip bt gene / bit
in ben feïben &pnooe baer toe ïafï gegcuen toaé/ en
bat ïjp bit bctiatatic / fonba* be felbe bp be boou:fd]:cbe n
goeb'gdientte3ijn/
nptgèben/
'ttocHUjn
ebentod gebaen öabbenictfonbe
/ en toant
be Declaratie
ï£e£
maimifulïi^ bebonben toa^/ bat ïjp fijn opinie baer
m noeïj toaïj fumnccenöc / en be ïeere bcr (öerefo:=
meerbe tegeiifpjclieabc / en ïjp baer bi) blijft perfe
fïecenbe/ Dat ïjet pacticnliec ^unobe tot #o:ï>:cd)t
niet ïjabbe bonnen nalaten ben boeit boo: n'ïacb te
cenfneecen. ^cbjijïebatbcfep:opoofïcnbiden / luier*
pen bit ban ber <!3oabe ben töebcpntccrbcnooïtboo:
bat fp in ïjacc boeracnfoo:t Betljad/ etc. mijn^ee:ren ban ber <6onDc tareerbtn Dat fp Cberarbum
Cljonteïiiim onbctjoo?ïijUbedaten ïjabben/ en batfy
ïjabben oojfahc geïjab toaetom fii fnÏÏi^ gebaen ljab=
ben/ be <èebeputeerben anttooo:ben battcr fïontöat
ïjn ontoettig bataten toaté/ en aïfo fp üerfiacn öabben fonber gcjjooït te jjjn / baer op Die ban Der
«tëonbe fepben / Ijicr fit be ^aigermcefïcr Die fnlbjS
tod berblaren faï/ en fenbe bat vèöerarbu^ tod b:ie<
ttiaeï geïjoo:t toa^ / en bat be <©ebepateerben inet
ïogenen lïjen lieten papen en in be ïjanb fielten / fp
anttooojben bat fp gefionben bet tooo:b ontoettig/
en toiïben bat tod becaïacen. ^en ^boocact fp:ait
Öiec in / en fepbe / ontoettig / beeftaen be dienaren bat
Öct fonbec ïuctt ban be teae gefc^ieb 3p. &it ban bcr
<0onbc anttooo?ben / be ©:oetfcïjap titeft 't gebaen/
fonben
fji banfepben
toitïenneen
ïjeerfeïjen
ober brfclbc/~bc>£f£
bepnteecben
/ bm ÏCbbocaet
fenbe tieji-je
te famen / fo bat men fuïu£ tfamen met coirefponben *
tie foube boen / ba? boenbe (fc^bm bit ban Der <J3ouDc)
becnieutot gp aïtenKaïc beft talie / en maeat nieütoe
moepte / ben Hbbocaet fepbe / bat be iDebepateetbe tip
befdjnjbinge banljaec<Ö.:ontboben toaren/ etc. baer
na 3jjn be (èibeputeecbe uptgefcacm
^c üeeren Staten op be fahe gebditiercat öebbcn?
be / 5tjn bt <6ebeputeevbe toebecom ingeroepen / en
ïjeeftöen^bboeaetteïiennengegeben/ bflbe #eaeft
Staten gcrcfoïbecrt te 51311 / bat men tojet ^:ebicanten
nocïjeen£ aen^ermannum bmnen ber<©oübefenban
foabe / namdijli ^oannem Mitenbogaat en $ra&
iifcum jHan^bagium / om tefien of menïjem nodj
ïtonbe rebneaen / bat bt <6cbeputca*De be^ ^pnobe
baerotn foube fïellen en treeften upt ïf etmarim tiocftr n/
acticuïeu bit fp^ermanno foubchböojïjoubcn out ca*
tegoric*e baec bp te anttooo:bcn / en Dat mibbdecÈ^b
De pjoeeöure tegen ïferuiamunn foube pie ftacn/
tn'mx tjem aiitoebct^tjbeuniemantbcrbo^bercn^ti*
be fclj?iften of tioerftenl been tegen öcnanberenupt
te geben/ en bat ïjare€.a5.geïjoo?tïjebbenbe'ti'ap?
pO|t ber ttoee dienaren boojfejjeben / bo:ber fou*
ben bifponeren / fula£ aï^ tot meefle fticötinac Ber
fóerfte en rtifïc Dc£ ïanb^ bienen foube/ baa op De
<J3ebeputecrbe anttooo|ben/ batf).igeerne geficu Ïjabbat befaftc
'epnbcïjabbe/
gebsagtbattoer*
ben/ ben/
bctonle
bie ïjabbe
nn fomogen
lange ten
gefïacn
be
ccgeunifTe feer groot toa^/ en alle be ïterften m beu
gantfeïjen ïanbc in bectoacïjtinge fronben ober ïjet
eonbe befer faften/ etc. boeïj nabcmaeï mijn é,-#.
fnlkg goeb gebonben öabben / foubcn f)) ïjen baec na
boegen en toiïïenbearticulengereet gaén maïten/ en
aï£ be <f5ecommitteecbe ban ber <iBoiibe ïjier op fep
ben / bat men patientie ïjebben foube I anttooo:btn
DeOBebeputeecbe/ bat men tod Dcgdna patientie ïjaD
be tien jaren ïauge/ etc.
3£cnbijfben33eptnrtb|i£ 51J11 be ^cbeptiteaöe toe*
öream in bc bccgaöcnngc ban be peeren Staten ber*
fcljcuen/ en ïjebben bcarticuïen bjiljaigeftdt bcïïtfr
ren Staten obcrgeïebcrt / becfoeftenbe bat öe felbe
ïjaee ^5«<*f. toilben obaïefeu/ of ïjen-ïupben ftlfë al*
baer
tegcntooo:bcïrjft
boo:lefen
/ bcrlilarenbe'bat
Ijetniet
aïtoaöbatop boen
^ermanni
boeit
en ïeere u feg-5
nentoa£ ('ttoeïïï feer bed ïjoop^ maben foube) maa
<®bbb 3
afleert

Iiuse bff
"Srrm.

reuÖefo*
ban
men in
bc fahe
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Het eenentwintigde Boek.

aïïmt fommige ban De pjincipaeïfïe poincten / bet*
fochttn ooft öat De ï^cecen De Jfl&iflïbe bp Öen»up=
Den acn {^ecmannum gcfcöJebcn mebe toilöe ïefcii/
om op aïïcö te bctcc ftenniffe ban De fafte te öebbcn/
en naöemacl öatöaec <£.<£. goeö gebonöcn ïjaööcn/
Dat öe ttoce <®icnacen met jfecmanno teeto fou*
Dm / gaten baec <£. <£.' te bcDciichc» of ï}ccmanmrê
niiötïeïeLtijö üiec beöoojöe/ boïgenöe bet ooiöecï Dc£
Smro&e ' fïiï te fïaen m fijne» Dienfl / tot een teken
baii eenigc geöoojfacmöept / buut naöien een pae*
tictiïieelitinaetfuU^ücljaojÖctc Doen / beeï mcccöP
een Winnet/ etc. Dit namen Die ban Dec <15auDcfcce
quaïijfcöae men ban De fïiltfant ïfecmauuifeuöe/ feg;
aten tocc^
genbc ten fouöe niet gcfcbieöen noeïj toegel
fbnöec
^>taö
onfe
Dat
Dan
lunöcn
gu
toilt
Uut
Den /
Dicnft 311 / en 't öa& al£ bccfïen in 't toiïDe optoaffén en
ïebcn* De «Öcöepntcecöeu fepöen/ Dat fuuoeïj eenen
©icnacr öaböen/ Die tocï uut tijö3 Den bienfï alïeen be*
toacen fouöc ftonnen/ rjcïijft^etmanm$ ooft een tijb
gebaen ïjabbe/ maec fp gaben geen geïjooj en quanten toebec op 't piopoofï ban <£becacbi €Öomcïii bcc*
ïatinge / en Dat ïjp ontoettig fouöc btrïatcn 5tjn / toaec
op fa fepöen beceuö te 51JU teöen te becftïacen / ooft
in Den bmft unt te geben/ enb?aegöen of men Doen
fónöc afê De gapen/ öqet na ené feggen en niet na
oné Doen / De 45eöeputectöen fepDen Dat fptoeï bec*
fken ïjaööcn <Öbecatöum fupbec in De ïeece te jijn/
Ptti m< e« #ecmanmuii niet/ en fo beeï öet ïeben aenginft/
v Dat öem niettoag te boten geftomen Dan gecucöten t
De toeïfte Den eenen fo toel betcefte afê Den anöecen/
maec öen toa$ niet feftec£ boozgeftomen / onöec an*
Deren ooft aïfo Die ban öec45oübe feet uïacgöcn Dat
men met Üecmanno aïfo pioceöecen toiïDen en niet
ftüte öouöcn/ toecö? ïjan gèfegt/ Öat öe lllecfte niet
bo^öecg / noeïj ooft niet minbec ftonDe Doen / Dan öem
opeutïp beftent te maften en becftïacen booj een
öalfcö ïeetaec/ cnboojgeen^ebicant banDc<*5c*
cefozmeeeoe ïlccfte geöouöcn te toojöen : toilöen fuïupöen Iicm Dan noen ebentoeï met fulften titel houöcu /
öatmocöten fa Doen : öe ftetfte ftonDe ba öareautba
riteut öaec-ïupDec becöec niet Dingen / aïg fn ftet öace
geDaen fonDe Ijebben : maec fouDen boo?t^ De cêfle ^oö
ebeïen. ï£iec bielennocömeecanDerep^opooflentuf*
feïjen Die banoec45ouöe enDc^eDeputeecDeDe^nnatie / ennDeïnft Öe 43eDeputeeröe nntgeflaen jijnDe/
Rebben De &taten met Den anöecen geöeïibeceect / öe
<0eöeputeecöebjeöecom ingecoepen jijnöe/ toecbe ïjenïunöen aengefeat/ öat mijn€.<ö. Staten peeftffeet;
Den baöecefoïutie Daeg^ te bocen genomen / en Dien*
bolgenöe Dat De € .C ^eecen De obecgeïebecöe acticu «
culen Ds tbjeegenomtneecDe ^jeöicanten tec ïjanDen
fouDen lellen / om te uefïen bjat fuba i^ecmanna ünt^
rechten fouöenftannen / öe toeïfte in DenaeflebecgaDetinge tappozt Doen fonöen/en Dat miööelectijö aïïe ïjanöeïingen ten bniöen 3ij&en in fïiïf!ant bïijben fouöen.
€enige Dagen Daecna ïjeüben De <0eeommitteecDe
tlaDen ban De Staten ban ï^ollanöbe <öeDeputeecDe
gctch?eben / en ié öem acngefeoö ïm Den 9Höbocaet / Dat
De kreten Staten acöteDen Dat D'acticuïen/ Die fp obec^
gegeben ïjaöDen toat te toijtlopig ge|ïeïttoacen / üegeecDcnDccïjaïben Datöe feïbe toat betfcait en benef^
fen$ Dien in fógme ban feftece f^tjefe^ gefctfonöen too:Jen / om met ^ecmanno te bequameïtjftec mogen
Janöclen en Ijem te Dunöeïgftec te DoenanttoooiDen/
ttoeïft gebaen i$t en jijn De gefeïutften Den^bbotaet / om ba De ttoee gecommitteecöc ©icnacen ge^
ftJUpftttctoojDen/gcïebect.
%\^ nu De booifcnjeben acticuïen bp De ï^eccen Staten aefleït toacen in ïjanDcn ban De tbiee dienaren Dc£
tooo:b^ / goöannijï Hptcubogaect en föancifcug
aiant^Decgiu^ / jijn De feïbe bp DenboomocmDen ï^ec^
nwnnum binnen Dec <J5ouDe getoeefl/ en Rebben na
bcic bccfcöcpben confeceutten met Ö<mi op be feïbe ge*
öouben/ eimDclijftüan ïjacc befoigne capyoit gebaen/
acn be becgabermge Dec peeren Staten / Daer meöe
noctj beïe tiib^ tocgeb?agt \$f toant «aöatïjpbn be
booïfcbjeben Hntenbogaettm Hautöbccgcn / op alle
«rticuïen inqnefïie flaenbetulTcïjen ïjenen De^ecfte/

onDerbjaegt toa£ in aïïe b?ienbeïijftïjcpt m beïeeft*
ïjept/ en Dat ÖP öaecopgeanttooo?tï)aöDe / foïjeeft
5p fijne anttoocnöe Den een cn-Dectigf!eu €>ctobec
1591. onoctteftent / geïijft ooft De feïbe Öntcnbogaeit
en 3tantéöecgen onDecteftent \)tbbc\i / fiiïïiLé Dooj en
met öem gefcöict te 3ijn / ö^bóen Daecna ooft cappojt acn De peeren Staten gebaen / en sijn De aBc?
Deputeecbc bc? ^pnobe-'x oooifcöicben befoigne in ïjanDeirgeflcït/ öocï) geïoprn inacrinaboïöenDcfaccbijfs
tienöonbect Djic-en-tnegcntig ecc bc falie geïjeeï i)ccft
ftonuen afgeïjanbeït tueibcn / toant De <6ebeputcecöe
ban beu ^nnobe boojttocmt / alle£ ge-ecamineect
Öebbenbe / fo öebbcn bc ï^eecen Staten Daec na fe=
ftec ^pnobe in ben ï|agc befeö^ben / om btfe fa\\c
cpubeïijft geïjeel af te boen / aïtooer ï)p fijne beften*
tenifTe obccgeïcbcct öebbenbe/ i£ bcfc\\ic tcnïaetfïeu
gcooibceït ben tooojbe<ï5aÖ£ eonfoim te toefen / toaec
mebc ÖP öe ïeece Dec <6eccfoüncccöe Itccfte onbecfcöJeben fyeeft I en Daec tegen ïjet contrarie ban Dien/
mit^gaDcc^ al toat in fijne feïwiften tegen Defe fTjnr
beftenteniffé en De boo?fcö?eben ïeece ecuigfins fouöc
mogen fïcö'ben / bectoeept / en bienboïgenDe §ctft men
Öem aï£ berfoent met be boo?fcï)2ebenifiecften opgeno?
men/ en öem ontfïagcn ban bcfufpenfïc en aïïebo?'
bece pjoceDuceu tegen öem geïjouben : ban aïïe 't toelhc
acten geeoncipiect en epnDcïijft geacceflcect 3ijn ge;
toeefl / Daec meDe De ïangöucigc ttoifle gecefféect en
epuDeïijft öe üeeften toeDecom tot cufie geftomen en
gefyagt 3tjn / en toecD bp öct ê>pnoöu^ gecommfc
teect/ 3Ioöanni^ öptenbogaect om op ^onbagbeu
ttoee-en-ttomtigf!en "JCugufip/ 1593 binnen De tiec^
fte ban öec <6ouDe üan Den ^jebiftfloel na öe p2e*
öieatie / öe boojfcöïebcn lf ecmannu^ p?efcnt 3ijiiDe/
Defe beefoeninge / bececninge / en opneminge te bcc?
ftouöigen / en De acte Daec ban Den boïfte booj te
Ufm .
'®e /boo?fcö?ebenbcftenteni|Te/
öieDaccna geöjtflit
toecbe
toa^ ïüpöcnöe aïbu£ :
EErfameLefer, alfoikHermannus Herberts,Die- ssei
oaer des Woords binnen der Goude, door ver- «rtf
fcheyden communicatien met my gehoaden , verfta, JJJ
dat vele , die gelefen hebben , en noch lefen , de boe- ^
ken en gefchriften , by my feker jaren herwaerts uyt- tot l
inge, &c. J^J1]
gegeven , als namentlijken Korte Verklar
BekenteniiTe, &c. Tegenbericht, &c. de ielve allofiWIE
duyden en verftaen , en fouden mogen duydcn en m
verftaen, alsof ik in de fel ve drijven foudeeenigedo-JB*
mt
lingen, ftrijdende tegen het Woord Gods, en leedatfterfit
en
Kerke,
meerder
Gerefor
ijker
re der Chriftel
mvkelijken aengaende d'articulen van de heylige
Schrifture, Rechtveerdigraakinge, Heyligmakinge,
Perfoon Chrifti, en Gemeynfchap met hem , Vryen
Wille, Sacramenten , Beroepinge der Dienaren, en
eenige andere poindlen : daer uyt dan vele fwa, en oneenigheden onder
righede
fen zijn.n, misverftanden
verfcheyden perfonen tot mijnde droefheyd gereSois't dat iktotwechnemingevanalfulke(foveel
my mitsdefen doenlijk is) goed en nodig bevonden
hebbe, van 'de voorfchreven poinclen en art ijkelen
volgt:
te doen alfodanige ronde en klare- bekent en iffe als

Ik gelove en bekenne dat 't gene de Propheten »
en Apoftelen by gefchrifce geftelt hebben , inhem JJJ1
felven is, het geopenbaerde Woord Gods: een licht #$
getuygende van 't licht., 't welk Chriftus is , een rare.
inftrument des letens, 't welk nietfonder leven en
•
kracht is iniijngebruyk.
aerde
geopenb
felve
het
in
dat
,
Bekenne ook
rs de
mitsgade
,
wille
Woord Gods , de Goddelijke
fin en meyninge des Heyligen Geeftes , volkomelijk vervatet, begrepen, ende uytgedrukt is: ailoo
dat alle 't gunt den menfche ter z,altgheyt van noderhalgeieert werd : Hecren
den is, daer in volkome
7 lijk
6
des
Schrift in de Kerke
ven ook de felve heylige
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Heer en (leeds geleert, onderhoudea, en in groter
eeren en waerden bewaerc moec worden , alfo dat fy
ten aenfien van de gene die den Geeft der waerheyd
ontfangen hebben , niec op houdet, maer isdenfelven in fonderheyd nodig, nut, en profijtelijck, fo
o.m vorder in de kenniffe Gods(waer in iy door den
Geeft der waerheyd allenskens en van dage tot dage
ingeleyd werden) onderwefen te worden , alsook om
hen-felven daer mede te trooften , en haren naeftcn
tot ftichtinge te vermanen , gelijck 2 Tim. 3 . vers 1 6 .
en 2 Pet. 1 vers zo. en op meer andere plaecfen der
Heyligcr Schrifture te hen isy
f3ekenne vorder dat de duyfterheyd die hier en daer
in de Heylige Schrift be/onden word, niet eygentiijk is in de Schrift fel ve, maer in den menfche, voor
fo vele hy onherboren, en onverlicht is, fulks dat
niemant den Mn en meninge desHeyligen Geeftesin
de felve vervattet, en uytgedrukt, vaten en begrijpen kan tot faügheyt , nochte yemant ,ten leven
krachtigh is , 't en fy de Heyligen Geeft in 'c herte des
^enen dien 't felvige woord verkondigt wert, wer'ce , het felve opene , en krachtelijk ten leven bekere :
in refpect van welke werkiage en bekeeringe des her- een, de Heyligen Geeftde hoogfte en volmaekfte leraer, endefïelvenonderwijfinge, de hoogfte en volmaekfte onderwijfinge ter faligheidis, alfo nochtans
dat de Heyligen Geeft d^n menfche anders niet leert
inwendig, dan uytwendig in 't gefchreven woord
begrepen en uytgedrukt is : houdende en bekennende ook dat men in de uytlegginge der Schrift 1 'tfy
dat de felve gefchiede aljegorice of anderfins , volgen
moet.den fin des Heyligen Geeftesin de felve Schrift
uytgedruckt, en alles uytleggen na de Analogie des
Geloofs, Rom. 12. vers 7. niet toeftaendede meninge der gener, die anders van de H. Schrift fpreken , en alfo der felve haer kracht, waerdigheyt, en
authoriteyt benemen .
13: be lek gelove en bekenne , dat gene werken , it fy
4 dacfe uyt of buyten den gelove gefchieden, den menHP fche voor God rechtvaerdigen , noch in 't geheel,
noch in 't deel , maer alleen de gehoorfaemheyten
gerechtigheyt die in Chriftois, welke door den gelove aengenomen zijnde, ons tot rechtvaerdigheyt
-oegerekent wert : Houdende vaft en waeragtig, dat
de menfche al voor God rechtvaerdig en een kint
Gods geworden is, eerhy eenig werk dat God aengenaem fy, werken kan, en dat de felve werken zijn
vruchten en bewijfingen der rechtveerdigmakinge,
en niet oorfaken der (elver.
Jacob 2: vers 18. verftaende altijt fuiken gelove,
dat levendig > en door de liefde, mitsgaders goede
werken kragtig is , Galat. 5. vers 6.
fraibe

Ik gelove en bekenne, dat de menfche door den
gelove geregtveerdigt zijnde, alfo voorts door kracht
|fp, en des Heyligen Geeftes, geheyligt en vernieut word,
]fP:= dat het Evenbeclt Chrifti ,daer toe hy verordineert is,
Rom. 8. vers 29. dagelijks in hem fo lanks fo meer
ie.
wort opgerecht, aCorinth. 3. vers 18. op dat hy
na de waerheyt ftaende, allefins opwaffe in hem die
't hooft is, namelijk Chriftus, Eph. 4. vers 13, 14,
i$. En hoe wel de felve in vergelijkinge van andere
die noch maer Kinderen zfjninChrifto, en fo verre noch niet gekomen. Item ten aenfien datfeChrifto als haren Hoofde ingelijft zijn, in.de Heylige
Schrift volmaektegenoemt worden.
So bekenne ik nochtans, dat in niemant fodanfge
volmaektheytis, dathy overmits de aenhangende en
dagelijks opwellende verdoxvene nature (welke na de
leere der Schrifture , door kracht des Heyligen Geeftes dagelijks gebetert en vernieut wert) niet fouden
mogen ftruykelcn of vallen , en fom wijl en valt , gel ijk
de Schrift getuygt: en ook mede om vergiffen iffc der
fclviger fonden , niet foude moeten bidden

Ik gelove en bekenne dat Chriftus is de eeuwige, ©an te
Wefentlijke Sone Gods , zijnde God uyt God den gggjjf
Vader, gegenereert van der eeuwigheyd, die ook
in de volhey t des tijds na inhout der beloften , waerachtig menfche geworden is, niet door veranderinge
der Godlijker nature in de menfchelijke, maer door
aenneminge van de menfchelijke nature tot de felfftandigheyt des woords : Aldus in Chrifto niet twee
perionen , maer twee onderfcheyden naturen in de
eenigheyt des perfoons beftaende. Op fulker manieren datde naturen wel met malkanderen ineemgheyt
des perfoons zijn vereenicht , maer niet in malkanderen of in haer eygenfehappen vermengek.
Gelove en bekenne ook wel uytdruckelijk den oorfpronk des vleelchesChrifti uyt de iubftaotie der Maget Maria te zijn , Aö. 2. vers 30. Galat. 4. vers 4. io
dewelke hy ontfangen is, door de kracht des Heyligen G eeftcs , 't welk na de woorden des Apoftels Pauli een groot myfterium is, 1 Tim. $.vers 1 j.
Gelove en bekenne vorder, dat de felve onfeSa?
ligmaker Jefus Chriftus waerachtig menfeh blijft,
felfs na fijn Hemel vaere , in der eeu wighey t behoudende al 'c gene tot een ware 1 ichaem behoort.
En' hoe, wel
hy den felven
lichame door heeft
zijne verver- *d>'°&!
rijfeniffe
heerlijkheyd
, en onfterflijkheyt
kregen, Actor.z.vers 31. dat hy nochtans de waerheyd zijner menfchelijke nature niet heeft verandert ,
maer met de felve in de wolken des Hemels verfchijnen lal , om te oordeelen de levende en de doden.
Endefeisde eenige waerachtige Chriftus, waervan
de Wet en alle de Propheten getuygen. En houde
daerom de meninge der gener niet acnnemelijk , welke fuftineren, dat de Heere Jefus Chriftus, fijnlichaemuytden Hemel foude gebragt heboen, of dat
het in zijne fubftantie foude hemelfch zijn.
Ik gelove en bekenne , dat de waeragtige gelovige,
Chriftum aenfien , niet als van verre , en buyten hen
alleen
dat zijne rechtvaerdigheyt hun toegerekent
worde ,,opmaer
fo datfe hem ook tendoen , en in zijnen lichame geplantet zijn . als die fich verweerdigt
heeft een met ons te maken. Niet toeftaende de meninge der gener die fuftineren een wefentlijke per*
foonlijke inwonioge Chrifti in ons ; Maer wy houdende aen 't gene den Apoftel feyt Eph. 3. vers 17.
namentlijck dar Chriftos in onfe herten woont door
het gelove j welke inwoninge bekent wort door zijnen Geeft : gelijk Joannes met de navolgende woorden getuygt > En hier aen bekennen wy dathy in ons
blijft, namentlijk, uyt den Geeft die hyonsgegeven
heeft, 1 Joan. 3. vers 24.

©tn Ot
armeen»
^ap
gefobfae
tsebbm
SSLi-;
" ^

Ik gelove en bekenne met den Apoftel Paulo , dat
de menfeh in Adam verdorven, verduyftertisinzijo
verftant, en vervremt van het leven dat in God is,
Ephef 4. vers 18. en dat fy alle afgeweken zijn , alfo
dac niemant yet goets in geeftelijke ofte goddelijke
faken heeft, ten zy dat het hem vanboven uyt genade worde gegeven. Bekennende mede rondelijk , dac
het verftant in de wedergeboorte door den Heyligen
Geeft verlicht word , op dat het de myfterien , en den
willeGods niet alleen verandert van 't quaed tot het
goed , maer wort ook met kracht alfo mede bevaftigt, dathy vry willig het goede wil, en ook mede
vermach , volgens 't gene God den Propheet doet fpre*
ken, Jerem.^ï. eu Chriftus felve getuygt, Joan.?,
vers 3 6. en Paulus Philip. 1. vers 29. en 2. vers 13.
Niet! toeftaende de meninge der geenre die fuftineren dat de menfche yetwes Chrifti in fich heeft,
voor de wedergeboorte , Ephef. 2. vers 12. want de
luft tot de Wet Gods , en alles wat voor goets in den
menfche is, de werkingedes H. Geeftes alleenmoet
tocgclchreven worden.
nuttisheyt>mraK^
Ik &gelove en bekenne , dat de Sacramenten
van
onfer
3bbbtot 4
Chrifto Jefu ingeftelt zijn

ver-
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in de welke de Synode particulier van Zuyd-

gevén,
fingé , om Hollarfd, geoordeelt hadde , impertinentien, duyrwïj
ohdé
én
,
ft'
geloo
*
onze
n&e
erffi
verft
Chrifti , en I ftefheden en dwalingen begrepen te zi;n , waer mede
^ te nemen in de Gem^nfcnSp Jefu
en yeder hy de Leereder Gereformeerde Chriitciijke Kerken fy
kane
ren
foöedcrtiftó' liefde, [tem datfc beho

uyktte
Gelovige (na déinftellinge jefu Chrifti) gebr
leven
wy
worden , en datïe ons tot gene tijden zo lange
toe
niet
onnut en nodeloos zijn. En fta over fulks
't gevoelen der geenre welke onbehoorlijk van t geti fpreken , en de zelve
bruyk der Sacramenten enChrif
chten.
vera
laten
na
licht vèerdelijk

Ik bekënne en verklarebydefen, dat ik de beroegerctorrüeertelijker
der Chrif
ikanten
'Predtegen
ping derniet
tnr
ik tegen de uyter
dat
Item
.
fpreke
Kerke
de
«©rena»
lijke fendingeen inftellinge van de felve in dele lauden
ren.
gebruykelijk , niet hebbe. Aengaende de inwendige
beroepihge, en'tgetuygenifTe, dat een yegehjkdaer
van behoort te hebben in zijn herte 't zelve ftelle ik
tot een yegelijksbeproevinge by hem zelven.
En op dat een yegelijk van mijn gevoelen in alle andere poincïèn der Chriftelijker lere , in dezen niet geraentroneect wijders verzekert mach zijn : So verklare
ik mitsdefen > my. te houden aen de leere der heyliger
Prophese&j ,opk Chrifti ., en zijner Apoftelen , gelijk
de felve inde Bybelfche Schriften uytgedrukten ver. vatet is, en kortelijk in de twaelf Artij kelen desChriftèHflceri'Séïöófs mede begrepen.
?
Eh wat'dêh Catèchifmum aengaet , vëfkjare daer
niét tëgè'h te hebben , nadien mj» verklaértis, dat de
woorden in de tfeftigfte antwoorde, Al is 't dat ik
noch ftédes1 tot allé böösheyd geneygt ben? &c. verftaen werdert vaö de aehhangende , en opwellende
quadè nature , waer door wy al re met tot den val gebracht ,of met eenig feyl Övërylet worden, na dat
Prov. 24 gefchreven ftaet, en daer van berouw hekbende, enwederöpftaende, gelijke wel door een oprécht geiovè gerechtveérdigt werden, én vergevinge
der fonden verkrijgen : gelijk ik ook aenneme de 1 24.
Antwoorde des Catechifmi op de verklaringe welke
»u
my/daér overgedaen is, te wéten , dat het kleyne beginfel der volkomentheyt waer van daer ter plaetfe gefchrevèn ftaer , te verftaen is ten aenfien van de alderhoogfte. volkomenheyt , welke de kinderen Gods
hier riamaels Tullen hebben. , namentlijk in 't rijke
&
derjloiien.
En fo veel roert de belijdeniiTe van den gelove in
de"37 Artijjcelen vervatet, en namentlijk den Artij»
kei van de eeuwige Praedeftinatie, referere my tot de
bekentenifTe Anno LXXXVI. in de Synode Nationiel , daer van gepaffeert.
Ditiseerfame Lefer, rondelijk, en eenvoudelijk
mijne bekente
fo in 't generae over alle poinctëri der ChriftenifTe,
lijker leere, als ook l fpeciaü
jken over
de poin&en differentiael , alhier befondér uy tgedrukt.
Begere derhalven, dat alle mijne Schriften, gedrukte of ongedrukte , na defe müne bekentenifTe verftaen
werden: En fo .daer in yetwes duyfters of impertinents meer foudewefert', dat het felve na defe mijne
tegenwoordige bekentenifTe verftae
n, gecorrigeert,
en verbetert fal worden.
Over fulks belovende my met mijne mede-broeders
inalleeenigheyt, liefde en vrede in Godes Woord te
conformeren. Daer toe ik ook mitsdefen alle Gelovige wil vermanen , op datalfo eenmaelalletwiften
geweret en gemijdet zijnde, de Godlijke eenigheyc
onder ons allen mach grocyen en bloeyen , 't wel k ons
uyt genade wil verlenen degetrouwe God , door fijnen
heven Sone Jefum Chriftum onfen Heere , Amen
En was ondertekent aldus
Herm. Her b erts.
Dienaerdes Woorts binnen derGoude.
bccoe»
pinge

tegenfprekende, fo zijn hem hierover fekere poincten der Leere, tuffchenden Kerken en hem differentiael, inhanden geftelt, om fich over de felve, tot
wechneminge van dit different , breder te verklaren :
en heeft Hermannusvoorfz. na verfcheyden Chriftelijke conferentien met hem gehouden , den Synode
overgegeven, defe hier voorgeftelde bekentenifTe,
dewelke by den Synode voorfz. bevonden is, den
woorde Gods conform te zijn: waer mede hy de Leere der Gereformeerde Chriftelijke Kerken onderfchreven heeft , en het contrarie van die , mitsgaders
al wat in fijne fchriften tegen defe fijne bekentenifTe ,
voorfz. Leere , eenigfins foude mogen ftrijden -,
en
verwerpt.
Begerende dat alle fijne boeken en fchriften , daer
na verftaen, geduyten gecorrigeert fullen werden,
van herten bedroeft zijnde, dat van wegen dit different, velefwaricheden, misverftanden en oneenigheden gerefen zijn, en daerom alhier in de vergaderingegecómpareertis, en heeft hem hier over met de
Chriftelijke Gereformeerde Kerke voorfz. vereenigt
en verfoent.
Belovende hem in alle een ighey t , liefde en vrede in
Godes Woord, na goede kerkelijke ordenir.gemetdc
Chriftelijke Gereformeerde Kerken in defe Nederlanden , en met haren Dienaren te conformeren.
Sois't, dat defe vergaderinge, ten ernfligen aenhouden en begeren van fijn Excellentie, en mijn Heeren Staten , tot rufte en eenigheyt der voorfz Kerken, en om meer andere oorlaken beweegt zijnde»
Hermannum voorfz. uyt broederlijke liefde voor vereenigt ,en verfoent met den voorfz. Kerken opgenomen heeft, en op neemt mitsdefen, hem ontflaend*
van de fufpenfie, en alle vordere proceduren tegen
hem gehouden, gelijk hy mede tevreden is na te komen
de AcreSynodi generalis de Anno M. D. LXXXVI.
den Heere biddende, dat hy hem met fijnen H. Geeft
tot volftandigheyt in zijne waerhey t wil verfterken.
Aldusgedaen in de vergaderinge van wegen de Synode daer toe befchreven in 'sGravenhage defen veertienden Augufti, 1503. en was ondertekent

tiermannus Hcrberts , Arnoldus Cornelim , Cafparus
Siuerinkhuyfms , J. van Oldenbarnevclt , D. Janfz. Lonk ,
G. Kegeling, D. Jacobfa. Lonk.

aientracnbe be ttoiffcmnbe tefte t'UitcttUI öieöflB
baet aï ecntrje3|a«n](angeacbuu?tï)abbcn/ en nu ing^
öm^arcifSó. toenigt toecben/ i^ttiijnemeningejrojet
nu te ürfci<rjtjf n / en om be feftje beter, te betftaen / fnT {Jj,
ïen tob bat toat ïjoget en ban Jet begin af betöaïen.|M(&t.
Ba be beitooefringe bec öeïigie / tyt bcttcefe toet
p?eb ibanten / en 't bedoop ban iiic gene tik uot eenen
bbet be 2$eeïben berföecRe geflagen / en ter pjeöifta*
tie getoeefl ïjabben/ fo bp be öcgetingc ban öeger*
toginnc ban ^acma / aï£ ben ^ertoge ban ^ïba / fDn^
no 1 166. en 156.7, &a i^üi 't openbaeu bümen VLv
treedt op be maniere ban be gerefo?meetbe ceïigif niet
gepjebiïtt / en ooft in 't öenmelp niet (bat men toeet)
boö: aï een toijïe tijb^ na öe pacificatie ban <6cnt / oat
aï tt mt$ een p?ebiftantupt^oïïanb in 't ^epmeïm
binnen öittecïjt quam p^ebiften/ fomtijt^ in beïjunfïjfc
ge oan ben ^eece ban Urn in be ^oufterfïraet/öoetort*
Uüutttucfenbeaen een^iepïjoït/ aféopanbetepïaet?
t'cn öaanaaïtemetbjatbjumoebigcibjojbenbe/ tofr>
be in fchm ^«cljuuce gepzébiftt boben in be ^tab / om*
trent £>int Mc\nc$ / bacc be toeïoop fo groot begon te
bjozöcn/battctnietïangcrfecceetHonbe Wijben: ^oe
ter tijb quam baer een Pjebiftam ban <éo;ruim bie
3De %tit ban be rcfbïutie bc$ &mioöc / nouenbt he l)cmiku$ genoemtiua^/ enuicnfenbc bat Ïji1 t'Hi*
teeeïjt B5inccb|oeber getoecfï bia^ / en ïjaböVeenferr
gocbe
gabeban pjebifeen/ bequam omhetboïate be^
*M»
mtmn® *»* ÏUy&CllöC 0$ bolgt I
^
5
toegm.
3inbenjare 1577. begon j^Beefïct: 0upbjcd)t
rieban' ^f^oHermannusHerberts, DienaerdesGoddelijHSSu t u™ ,Woordster Goude, voor fommige jaren fe- «©waf fjuu£ fafïoo? in be paroeïjie ban J>hite %atob$
beneben in be fïab(bie meuuoembe onber beu geme*
ffabu ke^kengeintitalfeert Korte Verklaringe, Beken
»*»; 'tn,(lc' Tegenbericht, &c. in den druk heeft
uytge- nen man ben paff ooj ban l5otterbam / om bat öp ban

ïïab

M

Vervols van de Nederland/e Beroerten.
lüottór&amaïtMifcgeftommtea^j aftemeig openbatr^ [ ïetgö^i^ gebfebm/ en tyxft aïbaét? binM^bepjebï*
Ipmbefcerne ban .§>t.f$acob/ baer Dp eenige jaren catien berfocDt en gefrequenteert / öe ^ebicanten
De fteufripe of lïaomfe ftecfee moe lere en eetemo* afDaer berfïaen DebbenOe Dat Dp Det ^au^bom ber^
nienDabbegcboïeDt/ ooft IBiffe gebacn / D*t Sacra- faeftt DabDe / tyttótn Dem baer op aengefp^oftcn en
ment omgebjagen bpDeftehenin 5ijne fdatocDie/ en Dem Daer in bcrfïcriUv ban ten (eeb niet lang of Dn tuier*
jij* meer annctc #aufeïi)Kc ceremoniën gepïcegt Dabbe/
bjeberon?
ban öe / ,SKagtfiraet
ontbooen
'te Öi<
trecDt
aengenomen
boo? fijn bertreït
banen öotta^
»i feïfé tegen be beeïben en afgoDerpe te pjebicfïen/ en be
Doetocf De beeïben en altaren aïbaernocD inbefteclic Dam $ DiP ban be $2eotcamen aïbaer bjeber acnge*
tfonöen / ïjerft Dp ebentocï be abupfen De£ Pau£» fpjoften en geanimceit/ geïp bjebecupt bennaboï^
bom£ bcrifpt en tegengefpsoïicn / cprtbrïijft tyeft Iju genben bjief bp 'pkta tic ®ert / ^ienaer be^ <^obbe*
be 23urgemeefte«n en ^jtpemnbau&iti-ecDtaenï Itjftcn IDooïbjS aïbaer/ enaenbe ^jebicantcn binneii
gebfentbatbpbanmeninge toagtooojtacn repjcdiïten QitcecDt gefilTïcben / te berfracu $/ te toeten/ aen
op be maniere ban be gerefojmeerbe fieïigie f beifocfp btegene bic baer gdemttoaten/ en noch geen open*
baer toe confent / en ftvbè tot ftiïhg ban jijnc con
bacc nciftcn Dabben / ttc boo:fcDjebe Itèifube tua^ ïut»*
feientre gebtoongente trjojben / niet berrcrenije langer benbe aï^boïcDt:
fobatnge abupfen booj te fïacn ; Die ban De .üBagifhraet
Salicheyt door Chrifturh.
Dabben aïrebe brr|5arnDatDP5ijncpr<)icatienanber£
öebe aï£ Ijptoeï gebaen frabbe/ en betojïe Die ban De
leve en weerde broeders in den Heere, de oorreligie feet begonben toe te nemen en aïïe bage bipmoe^
bigcr toerben / fo meenben be Ifèagifïraet / bcbnjïe '-'lake onles fchrijvens is deïe^ hoe dat wy hier te
ïjet niet raetfaem toag bat men hit ban öe reïigie met Rotterdam een tijd lang gehad hebben Huybrecht
getuelb foube becfïoren/ om be inconucnientenbiefp Jacobfz eertijds hier Paftoor geweeft , dewelke? gebefyee^ben baer tint te fnïlen ontftaen / tint D>t een lijk hy te Uitrecht in Stjacobs Kerk'tPaufdom vermibbeï foube toefen om ben toeloop en berntferbertn- lochenten verfaekthadde, wy hier aengefproken hebge ban De gerefojmeerbe reïigie te berpiberen / fo ben, God dankende van fijn genadeaen hem betoont:
men
liet in'
De boojfcDzeben
uerhc banmanM. toa£
3(a*/
cob£ pïjrm
«Dienen
/ betoijle
Ijp een tycebfaem
en ooh te tyebcn toag in be feïbe herlte te p.;rbihen /
fonber bat men DebeeïDen in befeïbe Ua*he foube b?*
ftenof toeeïjnemen / tot ber tnb toe ïjet bc «0bet!)eut
feïbe geïicben foube Die met o?D?e af te boen nemen en
benerke te fupberen/ bat DP oonnocDtebicDentoa^
foïange met Ijet tuit Cboo:-ïtïeet te pjcDihen/ marc
toant Die ban De f&agifrrart te Dier trjD fulh£ nocD
ober ïjaec niet Do?fïen nemen / fo Debben fp Daec na
oen Derben 3jufiu£ 15-78. t)<* feïbe be feccen ©ene*
nenbanDebijf Capitulen of ^oö^uofen Doo:mon*
öe ban JBeefier <éij0b?ecDt Ct>in Doen aengeben /
oofc Der B&agittcaten goet Dunnen : macraï-noe-tneï
«enige onber De heftenen en Capituïcn toaren Die
öien raeD toelgoet bonDen/ foen oo:fïenfpljennod)
niet openbaren / fuïug Dat Dooj De ïneefïe fteuuncn
toecDe ger efoïbcert boo; anttooozbc te gebcn Dat Doe
toeïfuïhs? De kapittelen niet fcDecn te roeren/ maec
alleen om Qcct 3ett£-23iffch,ap einen «ccDi-3ia
ften Dien Du berpïicïjt toa£/ en bytetit belooft Dabbe
in Det aenbaeiDen ban De paftorpe/ niet ban De s$u
be föoomfe Catïjoïijiie Öcïigie 0002 te flaen en te Ieren /
fo bebonben fp ooft l)f t felbè ()én feér Doog te betreffen /
aï£ Vocfcabe Dicectelijü tegen? be algemenen bjebe / pa*
cificatie ban <6ent/ en fati^factie ban3ijn€rceïïens
tie baer opgeboïgt/ füftonbenfp baer toe geen con;
fent blagen/ berfoeïjten en bermaenbenooftbe |©a*
gi^raten / Datfe Ijen aütocitept fouben interponcren
tn De Dano ö^w aen Öouben / batter geen nieubjigbrut gcpleegt tuerbe tegcnLö be <£atl)oïijuc ilcftgic/ baer
toe fu bjaren offecerenbe alle goeöe luilpe en bufïant
aen be jBagiftraet boo? fo beeï %m mogelijk roa£ met
ïrj^eti goebeJ tot conferbatieban be boojft. oube öoom*
fe Catliolijfte öeïigie.
BB»
^e |Dagi(:caet metbcfe antbjoojbe niet toeï ber*
dei
noegt stjnbe/ aïfo fp meenben batbcttotmeerberru?
Qu
t
fle ban De bucgecen en inVooanberen Der fïaD foube
ïw
Bi f- fïcecUen fo men l)cm in 3ijne ^virocljie lüccfte toeïiete
trui
op fobanige maniere te p^cDiften / DebjijïeDubeïoofbe
trel
m,of« totb^ebe/ cenigDept / engeï)oojfacmljcpttotbe<©bei
"nim/
te piebüten
betóijïc
fp lieöen
Dier toe
nar rigïjrpt
geen confent
ftonben/ maer
ftrijgen/
fo Deobcn
fpDenbooj*
Jj :*
om:,
tot n
ffi'L
trft
tor en
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ï^öa^
gggjjgf)
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ten anderen hem verlterkende en moedgevende in
fijn aengevangen werk te willen volharden , waer op
hy antwoorde, dat hy nu de hand aen de ploeg geflagen hebbende: niet achterwaerts fien foude, met de
genade Gods , als wy hem baden dat hy niet onordentlijk tot eenigen Kerken-dienft hem foude l4ten gebruyken , heeft hy geantwoort , dat hy (als de fake fo
verre xijn foude) daer in doen foude, dat wyzijnder
louden. Als wyleyden, dat
niette
hy geenbeklagen
plaetfen hebben
meer met fijnegavenftich ten foude
als Rotterdam , feyde hy dat hy mefrdie van Uitrecht
noch in communicatie ftont, en van hen noch niet

vry was, en gelijk als wy hier twee Kerken-dienaren
zijn , dat hy niemant begeerde uyt fijn plaetfe te fteken , &c. fo zijn wy dien tijd , 't befte van hem verhopende, gelcheyden. Noch hebben wyandermael
op de vöorgaende week , den dertienden defer maend>
horende fijn vertrek na Uir echt , hem toegefproken :
want hy dikwils onfe
ledicatien verfocht hadde>
waren wy in onfe hope noch meer verftetkt. Indefe
t'lamen-fprake beeft hy hem noch meer verklaert , en
hem felven noch beter laten horen dan te voren >
want hy ieydc dat hy Onfe lere voor de rechte Apoftolife lere bekende , verfaekte daer-en-tegen den
Roomfen grond aller harer afgoderyen en fuperftitien.
Defgelijks verfaekte hy de dwalinge aller Libertijnen ,
en voornamelijk van Hendrik Niclaes, van dewelke
(of hy al fchoon met den felven voortijden gemeenfchap gehad heeft , nu fo al over een tijd afgefcheyden
is) dat (feyde hy) het bewijs van dien de kerke Gods
noch veel profijts doen fal. Item hy verfaekte de lere
der Weder-doperen , en kende die onrec ten valfch
tezijn, welke alledwalingen (feyde hy) hierte Rotterdam van haer aengevochten zijnde , te wederftaen,
en met onfe lere eenich tezijn, tegen allen hem verklaert heefr. Als wy hem vraegden of hy ia alles dan
met onfe lere accordeerde, feyde ja , doch hy verftaet het ftuk van de Predeftinatie fo diep en hoge niet,
als wy het drijven , maer als wy hem vraegden wae
hydan hield vanden Vryen Wille, feyde hy, als de
Schrift getuygt , dat de natuerlijke menfche , &c.
1 Cor. i. Item dat wy bequaem zijn , dat zijn wy van
God, &c. hy feyde ook dat hy met Beza niet konde
Maer
nocmben ü&ce<tct ï|upb|ecl)t ^upfDupjS opzijn ber? verftaen , dat men <!e Ketters doden mochte.
van
die
materie
fprekende
,
gaf
hy
de
Overheyd
de
foeft geconfentcat / Dat Dy boo: eenmtpb foube mogen bertrcdicn na 0otterbam bp 5i)ue b^ienben / fan* macht, dat fy behoort en moet fodanige Ketter, dié
daer verfaken datter een God is. Item , dat ,Chriber 3ijue
öïactfe
$aftorpe
bcrïiefen/
om te
Hen
Doe bat
fyct baribe
ïntbDeïertjjb
foubete lopen
en gemaeftt
ftus de Sone Gods niet is. Item, die verfaken dat 'e»
nonnen toerben / en onber conbitie Dat Dl1 ban De .iBa* een Opftandinge des vleefchs is, of dat 'er na dit legttlraet befcljzeben 5ijnDé / toeDerom ftomni foube /
ven geen ander leven is , die (feyde hy) mach de Over-»
heyd
met den fweerde ftrafien. Als ik hem vraegde
boo2 5tjnbcrtreft Deeft Dy in'topenbaer banben^:e*
Dift-Hoel Det ^au^bom berlocDent enbecfaeïit/ en^ of hy daer te Uitrecht niet in meninge was hem roei;

tooci^ tot «otterbam getroeften / aïtoaer Dl? ^«1 toD-
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tiefe fo?mrte iöOO?tim €b#« : J&ttmt/«t
tedriiven de Sacramenten met gelijke Ceremoniën te[ 0eb?upftte
Dit
i$
mijn
/ Doet Dat tot mijne geDacïjteniffe :
3&<rebruyken,met haer van Religie- faken dikwils tecon en ban Den ïicöacin
ftcïft / neemt bjinftt alle Daer uut/ Ditig
ge- Den beftec bc$ nieutoen &efïament£ in unjn bïoeDe/
fereren, antwoorde hy, dat hy dat alles te doen van
die
aen
ik
dat
ook
my
willig en bereyt was, bad
Doet Dat / etc. ïju leetDe op De froel geen <£atecl)ifmum/
Uitrecht van hem fchrijven foude, datfe ook hem
ÖP
fïeïDenoch, <éuDccnngcn noch, De^iacouen/ noeïj r>i.i0
wser te nemen, enfijngefelfchap niet fouden willen en rechte geen Confïftotie op : feuDe Dat De ^enlige
verontwaerdigen , item datfe vry na zijn leer fouden ^c^ift fijnCatecïjifmu^üja^: en aïfomengetuoon*
vernemen , en ook op zijnen wandel , hy ware bereyt ïijït tuajj banouDentijben in Die en anDcce ^aroc|)iert
ningen in 't goede afteneallebeitramngenen verma
berniefen eenigc fïateïtjue mannen tot ÜerFt-mee^
men. Als ik hem vraegde hoe hem de Heeren van te
fïer^
/ Die uu De 0P>cburen geïtocen en bp De MaqU
er
Leera
rt
ormee
geref
ijk
wettel
Uitrecht voor een
fïraet
gcappjobeért toerDcn/ fo gebmpïtte ï)u Defclbe
van Sint Ja- om te beraeDfïagen Dat fijne i>atocl)ie aetigmh/ ge?
aengenomen hadden, of als den Paftoror van
Uitrecht
cob: hy antwoorde dat hy als Paftoo
religie ftjli ïjp ooh De #otmeefïer^ of ?lrme-tJeDienaer^ ge?
e
Roomf
de
hy
l
gelcheyden was , en hoewe
ie brnphte booj ©iaconen/ ÖP bermaenbc enipegeïnff
Paftor
fijn
mede
daer
hy
hadde
fo
,
hadde
kt
verfae
ten IflbonDmaeï te homm op De bcpjocbingc fijng
noch fijn plactfe niet verfaekt , maer hy was alleen
fdfê/ om niet onmaerDigïrjh ban Dien ujoDctectcn/
, dat hy daer niet we- en
op die conditie wechgegaen Magif
ban Dien D?inHbeuer tcD?inïten/ fouber Dengenen
n
gunne
hem
traet
derkeren wilde, tot dat de
Die
DaertuiïDcn gaen/ te boren eenigc bcïtjDentfTe De^
drijwilde, dat hy de Leere en Sacramenten rechtegtky
)
geïoofë af te epffeïjen/ of pcbjer£ toe te bauinben/
ven en adminiftreren mochte. Nu hem ditff
ooh fonbec boeït te IjouDen ban Degene oie metöem
plaets
fijn
in
hy
trekt
,
t
van de Overheyt gegun is
ten
tlJbonbmael gingen: ïjieïD ooït geen Difeipline of
daer hy uytgetogen was , om die nu wel rechtelijk excommunicatie / meencnDe Dat fuift een fpetie ban
te bedienen, die hy te voren onrechtelijk met Afgoden-dienft bedient hadde. Als ik hem vraegde hoe Dominattc toja£ ober De confcicnticn / en een oberbïijffeï ban 't ^aufeïijUe jolt / Dat ïjp fepbe afge?
hy hem dragen foude met het Choor-kleed , ant- luojpen
te ïjebueu : Daer koaren ooït geen ïjeeïten of
woorde, hyhadde aengenomen dat noch voor een
tijd te dragen , maer hy leyde hy fal met fijn Predi- affouDeringcn in De ïierlte / Daer meDe D'eene ban
catie en Leere wel te kennen geven, dat dat Choor- D'anDere onberfcöepDen futen I meenbeDatfuntsJniec
kleed niet Apoftolifch is, noch dat hy 'tfelve ook beïjoojbe/ en Dattet fcljcen of D'een toat feeter mare
Dan D'anDere/ ïiet jjettroubjen b?p/ Dat i$ te mogen
niet draegt uyt liefde des kleets , maer om d'Ovcr- gefcfjicDen
boo? mijn peeren De iBagifïratcn / in De
areen
aetfe
fijnpl
uyt
en
ven,
heyt daer in te gelie
ftcrucn
/
of ooft in particuliere Ijupfen in De tegen?
mochhet
ger Leeraer uyt te houden Als ik feyde,
een
horen
rs,
fiend
eerae
tooojDigljept ban De <0ubcr£ en ©jieiïDen / mifê Doen?
te wel gefchieden dat onfeL
de defe uwe veynfinge , u voor een huychelaer en De openbare pjoclamatien of Dne geboDen / tot Dat
my Daer op o?D?e gefïeït merDe bp De^tateli: ïjeeft ooft
is 'tendatfe
hy , lafter
hypoc
d«n klier
, maer
wederom
niet orde
ik zaldenhaer, antwo
lafterryt

feyde hy , fchrijft haer datfe fulks niet doen , want
ten (oude niet recht zijn , noch geen vrede inbrengen. Daer over verhaelde hy het exempel van
Wefel, Engeland, en meer andere, daerdeLeeraers
noch het witte kleet aendoen. Infomraa,alshy gebeden heeft fo fchrijve ik UL. biddende doch gylieden wilt den man gade üaen , en is fijn leere rcyn,
vermaent en houd daer toe aen, dathy d'eenigheyt
beminne en houde, en alle Kerken-ordeninge , om
der ftichtinge wil voldoe, de Almachtige Godfpare en beware UL. t'faroen in goi^de gefontheyt en
lang zalig leven. Uyt Rotterdam defen fevenden Auguftii578. by my Petrus de Bert , Dienaerdes woords
tot Rotterdam , het opfehrift was aldus, Aen de Eerbare ,Wijfe en feer Voorfienige onfé getrouwe en
Godvruchtige Mede-broeders in den Heere , de Kerken-dienaren en andere Voorftandei en der Chriftelijkeverfamelinge, die daer is binnen Uitrecht.

perfoonlijfc bu alle fielten Daer ÖP berfoeïjt loerDe/
gegaen / fonDcr refpect ï)oe Die gefïnt tuaren : ïjóit
ooft De getooontc Dc§ ièonDacaJ Den ^pifleï en <Öuan?
geïie ban Dien Dage upt te leggen/ eninDemeïfteofan?
Dec pjebiftbagen/ na Den tnD en fafte berepfeïjte / en
fulftentertaï^ïjemgoeD boeïjte. <Den23an enftcaffe
ban openbare fonöen / fepDc l)P Öet ampt Der JBSa*
giftraet te toefen/ Die ïjetuptectijftefmeerDtegebjupa
hen/ macljt haDDenna geïegentbent Derfaïten/ Docïj
anDer^ bejjodïDe Den eenen bjoeDet; Den anberen upt
iiefDcn te fïraffen/ aentefp?eïtenen te onDcrbjijfen :
fijne pjcDicatim DeDe fjp met groten ubcr / butoeeg?
Intiöent en todfpjeftentïjept / om D'afTcctentemobc?
beren/
Djpbenbc'meefï
ïtefDc/ fouber
en een beïe
<£obfaïig
ïeben/
en
Oen mtoenbigen
menfclje
Difputcn
op
Dm p^Dittfïoii te b?engcn / Dan fomtijb^ pet Dat De
grobe abuyfen be£ ^au^Dom^ raeftte: Dactom ïjem
beïe Den n'aem gaben ban een libertijn of bjpgeefï:
fpjaftnietbcIcbanDe pzcDeflinatie/ ecffbnDe of recijt*
beccDigmaïtinge / Die D002 toereftcninge gefcöicbc :fcp?
De ooit Dat Die berïorcn gingen/ Doojljaerepgen fcïjuït
berïoitn gingen/ Doe: l)acc epgenmoettoine en ober?
treDiine/ en IccrDe alfo in De boBjfc&eben^acodjie
fimpcrijlt in quaïiteut aï^^afïoo? alDaer/ fouber an?
Der beroep, ^e lêagifiraet toa^ öem feec gunfïig/
en ïjp öaDbeecncn groten toeloop ban ïjoo^Der^/ Dat
De tefte bu na teftlepn toaj aï^ï)P fouöe p?eDfften:
Öp ging op Defe maniere baft boo^/ tot Dat De.m9agiftraet De S3ecïDen uut De ïttrfte DeDe Doen / en Ï)P
ooft fijn CIjoojftïeeD uptïiet / p?eftenöe Doe in 0jnen
langen tabbcvt%\$ meefler ^ubert ^upf &up£ aïïenr? ®5Jal
ftené
aïbu^ nafo fijne
maniere in De<ÖerefbjmeerDeJïe?
't openbaec begon te {JrJJ"
reformeren/
öaDDenDieban
mm

m$llP nu toeDerom tot Httrccïjt geftomen toa£/
geeft ïjcm De Ifêagiflraet aïDaer aengenomen / Dat
hu m De boojfcïjKben gfacobg fterfte fotibc pjebiltcn
bJDJÖ
op
be 43ercfo?meerbe maniere/ boel) ii^t öe25eeïDcn
tr
«M»
eeft
noclj booueeft inDcftctïteaïDaer fouten bïijben / en
aetige' Dat
ö» Ijct Cljooi-uïeeD noclj fouDc acnïjouöcn/ tot
nomen
<n £int Dat em met accooit foube mogen bjojben geojbon*
neert/
beeft ebentocï tegen De 23aïöcn gepzebutt/
ftetfcc/ Iccenbe h,n
Dat
Die maer Ijout en fïern toaren/ Debiel
oytoar
tonfr fjp fte toeï oogen IjaDDcn maer niet fagen/ ooren maer
ie rcfo;* ntet IjoojDeu/ monDen maer niet fpjaïten/ en Mltè
matte
atöaec maer pöeïfjept/ etc. ön bcgeecbe ooft Dat hem nie?
tcgint mant Daer aen floten fouöe / Dat öpljet CïjooMilccD
enaen» noch aenïjieït hp fouDe fuïft<5 aflaten / fo b/anncer
bangt. De Obcrljcut
ftem fu«t£ mfloe oojïöbcn / aen 'tftïceD
ligie t'öitrecljt
nocögcene openbare fócrfteu noefter^ **«"
crcitte
/ maer pjeDiltten
l)ier en Daer in particuliere ïjun? JJJJj
fen Dooj ^cDicantcnDie ïjenban buutengeïeenttuer? nocö f'
Den / en na \mt bjpet iu De boojfcl^róen fcljunre / Die * t bw
tameïieften groot mag/ maer afêfp Daer na fo fïerft msft;
toerDen Dat Ijact Die teftlepn biel/ namen f\j De Min- mmtt
De? ftinD^/ fonDcc ooit De fcïbe OuDer£ of^
reb^oeDec^ ïierfte/ DieïeDigtoa^/ in/ in Détoeïfte ift amt
ctuuac
petru^ ^atljcnu^ / Die aïOaer geftoinen toa^ / en *ï0%
ooit op De <6ccefo?mcccbe maniere/ uutgen
omen Dat totHÖecfïer(6ini^banDera3aïIc€&irurgijn/ toontn^ Br
OP mDe uutDepIinge pan 't Wtiffi
93E*S Dein|0inceb|oeDer^-flrate/ geïogeert toa£/ ïjebbein.
J86«»
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boren piebineit/ batnocftaïïe DebeeïbenDaerin fïon*
ben / taant fp ïjaDDen De feïbe eerfï fonDer eonfent ban
DelBagifïraet in genomen/ namaefê toecDe ïjen Die
in gerupmt met ronfentban 0eS)agij1raet om bare
exercitie in te mogen boen/ en boe fcucrDenDc bcclöen
toegbgenomen / en meefï aen ftneuen enombecee
geffneten. JBarneru£ ^eïmicbiu£ jak quam Daer
^fïbpïeeninge in ?Cugu|Io 1578. £éicoïac£ &opin*
giu^aïDacr beroepen fïjnbe/ toierDcin't beginne ban
Den 3!are 1579. aengenomen : ï£cïmïcbu$ Die üan
^iteeebt
ban geboomte
ïeninge
toa£
gekomen
tocrDc in ma£/
betooncnDaetcccft
1579. DaerbpmeDe
al£
o^Dinari^ $*eDikant aengenomen. §emianmi£ Jft&o*
DetquatnaïDacr in'töcginfelDc£:3iaer£ 1580. enbjer*
De Daer meöc aengenomen in 't ïefte ban 't feïbe jaer.
W$ nu bc töefonnatie in De !fèinee&2oeDcr£ kerke
boo,? eerf?
aengebangen
on be maniere
aïo" in ifom
oï*
ianb
fo (jebbcn
be feïbetoag
^biïtanten
feer gearbept
fëubertum<©upfbup£ te brengen tot eenigbepo met
|nm in ïeere en Difcipïine/ bacr onber ook becbatem
De be ceremoniën ban 3£oop en ^bontmaïe. $eunï«
cïjiu^ t'llitrecbt eerfï gekomen 3ijnbc/ ging met ceni*
ge anDere Dienaren ïftïoertum in ^ctolm 1578. aen*
fp^eken/om bem tot eenigbept be£ kerkeribienfï te b^en=
gen. ^ubrrtug berkïaccDc in 't gro£ / Dat bP met bun
een£ toa£ in be ïeere/ maer bat öet noeï) te b?acg ma£ in
fijne $acorf)ie fnïfee kerkelijke o$tyt ïnte ftelïeit aïg fp
berfoebten. ^iecbpuïeefDat]fckcuboöiDicuci}t <0elijkc aenfpjafte $ toeberom gefetjiet in ^obetii&ii / baer
na bp ^icoïae^ &opingium / en eene berde m $&
bmarfo 1 5 79 . bp miffibe aen ï^ubertum gefcij:eben / en
beïjanbigïjt boo| gebeputeerbe : op aïïe 't Uicïlve jjfuber*
tu$ antwoo?De in effecte aï 't feïbe aï£ boren feggenbeA
Dat bPDatbpteojeDen
niet önJcoilïig fcoas1
eenigbept nut
ooft
wa£ totaïïeboïïe
b?ientfc§appe
met |)aer
baec:
te bouDen/ maer nietkonDe betfïacn/ immerg noeïj
tooaj Dien trjD niet/ tot bet aentfeïïen/ banfoöanigen
Difcipïine en kerk-o?Deningeban ^uDcrlingcn/ 3£iaco*
nen/ en Confïfïocic aï£ b'anbere begonnen baöDcn / De*
tonïe öp DieonnoDigacbte/ nabe;nacï fnïieDen tyfo
men een C&jifielpe <©berbcpt baDDen Die [jen-ïiebcn
bcfcbermDc.
3&efeanttooo?De / noeïj^uuceti maniere banrcfoi*
made bebieï be anbereniet/ fobatfebaer tegen in bc
ji&inremocDa^ kerke befïonDcn te pjcDikcn / noemen*
De bc Kerke ban %. ^atabg kerk een óngebonben ïnbertnnfe ïierhe : aï£ 5ijnbe fonDer bifcipïine of ban / fp ïjici*
ten ooft niet ban téuberti beroep/ ïjonbenDe Die boo]
ontoettig om Dat bp uptïjetpau^bom qnani fonDer
nieutoe confirmatie of appzobatic ban be <£>crcfo^
rnrecDe.
Mn qnam bier Doo? een febcuringe tufTcïjen bepbc
ftrefcen Die aïïc Dagen meer en meer toenam/ mant Die
bal 1 ae -.Serefo^neecDe Die men aïg Doen noembe binnen
H-itcc^t/ Die ban DeConHltori? of j^inrebuJocDer^
feerite / fonDen öageïiïi^ in &.3acob£ ï:crUe pemanD
ern fljn^: ^leDicaticn te Ijoren/om bem ecgen^ in te mo*
gen acbter'jaïen en bertfpen / en bet i$ gebeurt bat öacr
op feacren Dag een feinb te ^oprn merbe gebujacbt/
ïjet melite te boren (aïfb men uicenöe Dat D*t fterben
foubie too| Den Dag Datmcu aiöacc pzebiben en ^open
fouDe) bau be bjocmoeöcr / gchjfi in 't $au£Dom in fnh
hen gebaïïe qefcfikt en gebmniieUh i$ I geDoopt tua^/ fo
ijeeft ï)P in DeaceneDen ©oop bekent gemaeht en ge;
fept/ Datöebjijïeï)ethinb banDebjoemoeDerinfuïïieu
nóoD geDoopt toaj/ bu't fcïbc niet bjebecom^open
fouDe / Dit toerDe feer cuiatiii genomen / en men fejfieef
iiit aïommc aen De naefle ^tcöcn ban ^oUauD ober /
toacr op ^JlrnoïDu^ <Comcïiï / ©ictiaec Der Uciitcn tot
3£clft/ tot ^itreebt quam/ rnDaer toerde eaetfacm
gcbonDen/Dat De boojfs- üroolbu^ met ttoee dienaren
bc$ <©obïiben JBooib^ ban Uificcbt / uamentïiü ^opingiu^en^eImicl)iu?/foiIiljcbbcbcL'fiacn / ï)fn' Ö»«
ober aen f^eiitn en tot Dien cnnDe bp Ijem gacn fottben/

fiamtt bebben/ maer bat bp bat niet nonbe feeeren of
beteren/fp fepöea/ bp baDDe beïjoren fuïl^ De «©beroept
te klagen/ ten epnDe Die Daer in fouöen boo?fïen/1)Pant'
uioo^De Dat b'^berbepb Daer in niet booten feonoe/na^
Demaeï bet te Lm wa£ / en Dat bp De ^berJjepD niet be^
geecDe DagekM kïaebtig te batfen/ Doei) bptoilDe of
baDDe Daer ban op Den pjeDüifïoeï bermaent Dat fuïfe^
niet beïjoojbe te gefebiebén / tjiec op bieïen bcïetDoois
Den : Daer na bebbcu fp bem gêfept / aï^ Dat fp berfïaen
IjaDDen/Dat een kinD geDoopt ban een ©JoemdeDer/Daer
na in De kerke geb?ocljt waégetoeeft/ en Dat bp btti
Doop Der l^ocmocDccen tocgcfïacn baDDe / Doo? Dien
bp opentkk ban Den ftocï gefept baDDe Dcwijïc bet kinD
bp De l^oemoeDec geDoopt toa^ / fo fouDe bp 't niet
Dopen, itfier op bebbenfc bem gebjaegt / of bp Dat
loei miïDe ffaenoe bouDen en befenöeren/ Dat Den <Ü£oop
ban DeB^oemoeDer goeDtoa^en befïaen moebte/ en
begonDen Daerom tegen bem beïe tuob|Den temaken/
bp fcpDe Dat 3ijn meninge niet toaö tegen ben te acgue?
ren en ïjafpeïen / maer tyienDehk te confereren / en
biadyt Daer op bet erempeï ^epboce / €roD 4 boojt /
Daer upt bp 5ö« argument miiDc maken / maer ecnDee
bau ïjcnliipDen biel Daer op feer b^big in / feggeuDc/
Dat 4 een #apifïig argument / en gp5ptnocb m u
beit l^apifï of Dicrgehjhe tooa2bcu / Die bp feer qua*
lijft nemenbe / fcpDe toilt gn mp Dan fo beroojöeJcn
eer gp mp mei berfïaen ïjebt/ fowiï ik mp u ooiDeeï
niet onDermerpen / enïietbenïieDen ïangeaïïeen fp:e^
ken / Daer na toerDr ban anöerc faken gefpjoken /
maer bp in 3bn gemoeD DooL? Die bebigljept graïtc*
ceert 3ijnDe
/ gafof ben
toepnig
antmoojDe/^Docbbem
geb^aegt
5ijnUe
bp niet
baDDe
geïefén bet boerken
S3efe ban Ijet febuuien Der ketteren / en bP gefept fyeb*
benDe neen / fepDe een anDec / Dat bet wa£ ban De
maebt Der «©bcebept om De ketter^ met DerDooD te
fïraffen / fo fpjaft bP / $ Dat urne meninge fo moet mijn
3ïcïcuptubjenraDc bkjben / en begae me t fuïke geen
gemeehfeïjap te bouDen / en i^opgefiaen/ fonDer ben
berber te bjiUen boren.
^efakeninDefenflaetaïDaertoefenDe/ Ijtbben Die ©Vcbail
ban Degerefo^meerDereïrgicDiemenDoeaïDaec bau De be«öe.
BMnrebjoeDcr^ ïierke noemDe / gefebjeben aen ber? rt'f0J*
MM' .
ÏSrJf
Die ban "2linftecDam
/ aï^ ^cijicdaui
kerken @e\ft/
fdjepöen
Vittbe
/ en ook tot/ jusmre©o^eebt/
<6ojcum/ uabueroBmbDen aen Ifècrtfo Kltmh ©icuacr Dc^ ©oojD^ ah tyotpttt
Daa*/ kïagenDe aen alle De feïbe ober Den boo^. £fu- ben arit
bertum 5&upf bup£ / aï^ Dat bp met 5ijue ïere / Den ge* biterfeeti
ïukfaïigen böo^tgank DcJ <6uaugcïmm^ alDaer berbni^ be na?
Deröe / Dat bp auteur en booïfïanDcr toa^ Der onojbentkjkljept / en Dat bp 30 bah goDloofe fcbzickelijké en
goDïajIerïijke opinien / en een berfmaDec Der £§&
fteïnker o^Dje en Difcipkne/ Docbbcfc tituïen toecDen
parti*
rii't toe
bem
ugiu^ D*icr
om
/ Defe ojieben DicuDen
toegefeb^eben n^ïcoïae^^opi
cuïier pjincipaïikba
raeD te bèbbenboefp bem m Defen fouDen bebben te
Djagen/ en wat bequameremeDicufp-lupDen bier toe
en caDen
gebmpken.
beft
fn
pnjfen3ijn
maer aïïe t famen
getoeeft / D'lüntbJOOjDen
cenDcrïcp
niet fouoen
barcneerfligijept Datje bptijD^tuaaen en toeficn/ Dat
fp De pjactijke DerouDn:fïangen ontDcckeu en foeken
tégen te fiaert / en raDeu Die in tnD£ boo?ficbteiïjk
en ïiïoekeïnk 't Öooft te bieDen / ten toarc fp be ge*
ïjeïe kerke in 't boogfïe gebaer toiïDcn brengen/ pn>
fen benïupDen bjackere ncecfïigb^pt eii foigbuiolg*
bent/ Dat fp eenefofcbabeujiicbjonöcöec kerke niet
met fïiÏ5tuijgen tocgeftopt bfbuen : jiièenfo ^lïtiuft
bont goet batfe De fake Den anDecen nabucr-kecken
ïjaöDen gecommuniceert / en bP booptc Dat Dit ee*
nen ïicljtcn raeD Daer toe biuDen fouöen om Dit tuaj*
feuDe quacD te remeDieren / bP ft'Pt Datfe fuiken ïl^oïf
in De febaep^kop niet moeten Dulöen / aUjoeujel bp
(iel) boo,: een ^erDcc uptgeeft / geeft ebenüjel fum
't parti* fói. io^;
bembPeerft
met fo
meent Datfe
boe bp ïj^nDelen
raeD/
bat mluepgerDe
/ enDe
cuïier fouDen

gelijk (fcljjijft \ju) De <0oDloo$)ept flout en önbe*
gelijk nefcljiet^ / fp bebben Ijem b'ermaent Datfe ber?
flacn baDDcn aï^ Dat 'er een kmbbpijem geDoopt ma^ febaemt i$ 1 en noebtau^ ban De kerïic t'omrocren met
in sijne feechc / 't welk Daer na in De papiflige kerke au^ afdact/ fo moetmen De^l .löagiftcact^ bulpeaeafte*
D$rmaeï geDoopt tua^ / Daer op bP fepöe fulfë 00H bet- keu/ op Dat fp Dien bont met baer autoritciit beDbiin^
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tot de Galateren in 't derden j daer en is geen Joden
noch Grieken, &c.
Sozijn een dag twee of drie daer na etlijkevan onze broederen tot hem gegaen , hem daer op aenaé>
fproken, ofhy dat wel beftaen wildeen te defehderen
wifte, van den Vroemoederen Doop, zo ift dat hy
86ons ftraks voorgebracht heeft , dat exempel Siphorc 15
Moyiis huysvrouwe , als onze broederen hem dat wilden benemen, en met vele argumenten hem dat reruteerden en nederleyden -, hy evenwel in zijn obftinatie
voornoemt blij vende , is terftont uyt een vermeten en
. Genade en vrede in Chrifto Jcfu onien Heereen Sa- verbolgen fin opgeftaen , en heeft ons meer niet willen
-lichmaker.
horen , en heeft ons en alle d'on ie die de ware religie
toegedaen zijn , onder vele lafterlijke ichampere
Erbare , Welgeleerde , Veelgunrtige , Lieve Broe- woorden, alshafpelaersgenaemt.
ban öie
ban De
deren > wy onderfch reven konnen U L. Chri*
Daer toe zo geeft hy de luyden tefamen in 't verernltelijke raeninge niet bergen , U L.
en
gelijke
XKW'
borgen inzijn huys > en niet opentlik in de vergaderinnfli?uc>
öeri
oufe klaeghjke noden van een hoge fwaerwichtige ge, enieyt, men moet hier inde zwakheyt dienen.
ScrHe
zake voor te dragen , om uv/en lieven broederlijken Hy heeft geen precationes of gebeden noch voor noch
raed daer mede te vernemen , hoe wy ons doch in na de predicatie.
ctier.
zake mochten dragen, dat men geenverficc ttfu» ■deze zware
Met deze en diergelijke onordentlijke gebruyftonng« onderden gemenen LJorgeren deler ltad Uy- ken gaet hy om, daer wy ons zeer in bedroeven met
6rtr
«JBupf»
trecht, ook ia de gereformeerde kerke had aengerichtet , en dat wy ook een yeder van ons onze beroepinge menig vroom Godvruchtige en liefhebberen des
caht
en confeientic daer in niet mogten te kort gedaen heb- waren Godlijken Woords: het ichijnt dat hy anders
tan
ben, zo wy deze zake nalieten, en niet met ernil wa- niet foekt dan onze gereformeerde kerke te verftoren j
en een zonderlinge fecte te au toriferen. Hoe wy nu
ren drijvende en u) tvoerende.
£»int
3Jaca6g
So iil dat wy met den Paftoor van Sint Jacobs ons in defe zake zullen houden, begeren wy van harferrht te
ten dat gevoelen der onz« allergelietfte broederen
illftrecrjt Kerke alhier t' Uytrecht te doen hebben , die ons
aen De
vele moeyte en lalt op den haïs brengt , enten leiten te horen, en begeerden hier in niet anders te handelen >dan dat het met goede ordentlijke midddei ,
omleg»
grote feditie enoneenigheythier in de gereformeerwi|iheyd
en voorfichrigheyd gefchieden mochte.
de kerke onder den gemenen man ial aennernen en
«JltaiT^.
nenDp
Verhopen de broederen , als deze naeftomleggen\
re wegen brengen , als dat hy uch voor een gemede
Claiïes
,
worden
fich
hier
in
ook
willig
declareren
ne beroepene Dienaer der gereformeerde kerKe uyten eerftdaeghs haer eyntlijk befcheyt , mede
geeft , en ift niet in de daed. Deze is van onze
fchrifrelijk gemaekt te aDtwoorden-ons weder laten
Overheyt tegen ons dank en wil weder gerevoceert
en gevordert van Rotterdam , daer hy te voren uyt overfeynden
wy t'allen
tijden',
deze ftad geweken was , God mach weten met wat
rnet bevelmge Gods Almachtig, dieUL.
en ons
alrechte meninge. Dek onze Overheyt , noch niet Amen.leen door zijn heyligen Geeft wil leyden en regeren,
recht in de ware religions-faken gerondeert zijnde ,
hebben hem allenig ingeiet buytenden raedenconfent van ons, als de Ouderlingen defer gereformeer$et fonDe te ïange en Den kfet UetbJieteïrjn batten aï>
de kerke , van welken fodanigen Dienaer aengeno- ïebe anctuoojDenJiecopgefonDente berfjaïen/ fuiïen
men, verordent en ingeftelt moet worden, die onze
öcrïjaïben
aUeatïjter
D'anttooojDetoag/
ban De
herhe tot UMft
/ Dielaten
üjeï boïgen
De befrijenDenfZe
oe
kerke, en dat rijke Chrifti zoude mede helpen boutoeïïie
ban
befen
mï)öuD
ïuag.
wen en fterken: dan hy bouwet zo , dathy meer diftrueert en in twee breekt , alsoprechtet en ftichtet.
Uyt Delft den dertienden Decembris, 1578.
D*t welke hydezedagen genoeg met der daed bewezen heeft met deze nabefchreven punten hier inlpecie
verhaelt.
Ons advijs en raed is, dat men een verfoek fchriftelik
ioude doen op H ubertum op fulke of gelijke forme.
In den eerften , dathy in zijn predicatie gemeenlijk drijft , na der ouden , als Origenis en Tauleri
endiergelijkcnaert, den inwendigen menfche, van
T~\ Ewijl het zijn Excellentie by advijs van mijn tftaeö
"■"-^ Heereii deSuien van Holland en Zeland belieft "lflö'
de verniewinge des geefts, en datlelve weet met
vele verbloemde redenen en allcgorilche geeftelijke hadde genadelijk te vergunnen , datdeDienaers van ^g &crt
verftanden te beftrijken en te bekleden : na dat wy de gereformeerde kerken by een fouden komen, om uan
daer van konnen verftaen , of hy moet een dubbelt te verhandelen dingen die de regeringe, ordre, en ©tlft
verdorven Papift zijn , of hy moet een Libertiner
kerkengefchieden
aen gaen ,, en
op niet
dat alleen
alles ge^e
Franconift en rechte Swinkfeldianer zijn : want hy politie
voeglijkder
daerfelver
in foude
in £*?
gtttty

gen/ men moet (fcutöp)Öen feïjapenCïnifnbeoeïm*
jflmtmj Dat fnDr£tacemDeIing£fïcm meteoren/ fo
In ooii foniotentowDeren / Datfe.Dan bufïantuan Den
«©oojtuc&tigeti $Jince ban <i^angien fonöen aenfoclien/'omDeiieenete ïntïne te uomen / ffe. JDpfnfien
Öier tot beter üctftant öet faUt m 't Itojte (aten boïgen /
$e Masten Die ban Die De j|©inncbjoeDe$ fteefte geöaen
tjenlicDenab;
om üoïgt.
öc omterrg
aen falie
bcböen
ïupöeiiöe Iaï£
üja£ &iaf\~c$
/ tiefeenDe
una m Dcfe

E

niet houdet noch van geen Conliftoric der gereformeerde kerke, noch wil fich ook met ons onder geen
Difciplijne begeven.- Daer toe de Sacramenten en
verbond-tekenen onfës Heeren Jcfu Chrifti , ia ook
alle andere Apoftolife kerk-ordeninge , met ons, na
den gebruyk en iniettinge Chrifti en zijner Apoftolen ,
niet houden.
Als hier mede ten anderen bewijflik , dat het heeft
fich in voorgangen dagen toegedragen , dat hy een
kind in zijn gereformeerde kerke (alshy wil feggen)
gedoopt heeft, dit kint zy wederom in dePapiftife
kerk gedoopt anderwerf, en heeft niet een voetweegs
daerom willen gaen de Overheyd daer van aen te fnrefcen, gedoopt
en de zake
hem
was. te verdedigen, dewijl het kind "van
Daer toe iffer ten andermael een kind gedoopt van
deVroemoeder, doch is hem daer na in de kerk gebracht, zoheeft hyopentlik van de ftoel gefegt, dat
de doop van de Vroemoederen beftaen mochte, en
heeft dat willen beveiligen met de fpreukc des H.Pauli

de leere maer ook in de ceremoniën een heylige ge- mtetht
hjkformigheyt mochte gefpeurt warden , waer toe ^"^
mijn Heeren de Staten iëlrs tijd en plaeiie betekent ^n,
hebben , zo achten wy dat zijn voorfz. Excellentie ntb?oc<
en Heeren Staten wille wel is, dat in alle openbare ^r'
gereformeerde kerken , fulks als daer in de vergade- t^t
ringe der Dienaren befloten is , den woorde Godset aft
conform, onderhouden eogepraöiièert zal worden
Dewijl gy nu voor een gereforroeert Dienaer aengefien wiltwefen, enbyden menfehen u laet horen,
2ls of gyonzelere, diewy inenze kerken prediken,
en in de gereformeerde kerken van Holland en Ze
land aengenomen is , voor goet zoud bekennen
't welk wy van herten wenfehen, fois onze Chrillelijke begeerte , dat gy in teken van dien de belijdeniffc
des Chriftelijken geloofs defer Nederlandfc gereformeerde kerken eerft lefen, endaernaonderfchrijven
wilt , op dat wy daer door de eenigheyt der lere en des
gevoelens met ons mogen bevinden , of de zwarigheyt> diegy noch in onfe lcringezouc mogen hebben,

wilt

*£$}*'
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wilt voorftellen , om daer van uyt den woordeGods ! confequentie kan maken: omtebefluyten , wy wil-

len u om des Heeren wil gebeden hebben , dat (fo lief
u de gemene vrede en de ftichtinge des 1 ichaems Chifti is , 't welk fo het eenig is , ook eenighey r. der Dienaren en Herderen eyfcht ) gy u met ons wilt verfel'en gefchicktelijk in denfelvenhuyfe lullen toegaen ,
fchap een
n , u we kerke den kerken in Holland en Ze
dewijl God een God desordens en niet der onordentlijkheytis, zo achten wy niet genoeg, dat men Gods land gelijkformig te makenIndien gy defe onze billijke en redelijke begeerte
woord reynlijk prediken , maer darter ook een regiment en ordeninge onderhouden moet wefen , afflaet en weygert , dat fal ons een getuygenis by
?t welk niet gefchiet, als een yderDienaer, zijn ey- een yegelijk wezen , dat wy u onze gemeenichap op
gen hooft volgende, zo alft hem goet dunkt zijn kerke redelijke conditien aengeboden hebben , op dat , indien daer uyt de vericheydentheyt der kerkelijke reregeert , Tonder raed met yemant te plegen , waer door
lichtelijk komen zoude , dat zoo vele kerkendienaers
geringe eenigen twift ontftaeten voorfpruyt, u alleen deganfcbefchuld gegeven worden : wy denkent
daer waren > zo vele verfcheyden kerkelijke regeringen gevonden fouden worden , hoe fchadelijk nu en fo te mak-en , dat een yeder een verftaen fal , dat wy tot
argerlijk dit foude wefen, geven wy allen , die eenig fulks , als van ii in de dienft mach gefchieden , niet be- ©at
willigen, enderhalven dat het ons niet aengaet, noch
verftand hebben , te bedenken , daer tegen weet een
yegelijk wel , wat de gelijkformigheyt , niet alleen inde yet gemeens met ons heeft.
Op fodanig verfoek mach men kort fchriftelijk ant- men
lere , maer ook in de ceremoniën en regeringe der kerken, tot ftichtinge en opbouwinge vermag. Soison- woort van hem begeren. Indien nu d'antwoord fodafcS?ifte»
nig ware, dar hy weygerde fulks, als op hem begeert i^antl
fe begeerte en vriendelijke bede, datgy u met den
anderen Dienaren wilt verfelfchappen , en gelijk zy wort, te doen, fo zouden wy raden een remonftran- tooojDe
in fekere Gaffes en vergaderingen verdeelt zijn , u tie te maken tot d 'Overheyd in zulke of gelijke forme
£?SLy
Nadien het mijn Heeren belieft heeft genadelijk tecnfo
ö*
daer by wilt voegen en houden , om over alle kerkelijke zaken, die daer verhandelt worden, teftaen, vergunnen, dat wy niet alleen vry onfes geloofs le-ta*pgerc
gelijk gygenoeglaera weet, datten tijden Auguftini ven, maer ook oeffeninge van de gereformeerde reli °at
en der andere Uutvaderen en leraren, niet allen Sy- gie mochten hebben , waer toe mijn Heeren niet al-^pSion*
leen het Minrebroerhuys verleent , maer ook den Pa- flrantfe
nodale vergaderingen , maer ook byfondere t'famenkomften van de naeftleggende Dienaren over de ker- ftoor van Sint Jacob aengenomen en ingeftelt heb-*|Hl,c
kelijke faken gehouden zijn.
io de zelve
woord j,Cptec'
kerke Gods
Ten derden dewijl het u genoegfaem kenlijk is, ben
recht, teomprediken
, foiftParochiedarde iuppliant
en remon-fonbe ,.
dat d'Apoftelen
in alle en
de leraers,
gemeenten
heb- ftreren , dat zy hertelijk bedroeft zijn over de ver- roaftcu.
ben niet alleen herders
die iningeftelt
den woorde
fcheydentheyt euongelijkheyt, waer door des felven
foude arbeyden , maer ook andere opfiende-s , die Paftoors kerke van d'hare verfcheyden is, waer door
over d'argerni (Ten iouden waken , welke fy Ouderlin- der vele komen te (eggen , datter drie verfcheyden regen genaemt hebben, door welke beyde, als door een ligen geoerTènt worden in de ftad , de Roomfe , de Gekerkelijke raed , de gemeente Chrifti geregeert fou- leformeerde-.en een 3. die Heer Hubrechtop zijn hand
de worden , en gy ook wel weet dat fulke regeringe ingeftelt heeft : andere zijnder die menen , dewijl Heer
der kerke naden woorde Gods in alle gereformeerde Huybrecht hem laet horen , dathyohfeleeretoeftaet
kerken van defe Nederlanden onderhouden wort: en voor goed bekent, dat wy die dingen, dewelke hy
So isonfe vriendelijke begeerte, datgy defe ordinan- op zijn eygen hand gebruykende is, hem toeftaen,
tie wilt toeftaen, en u daer by voegen , of fouden en zijn alzoo grotelijks geargert .* uyt welke oorgeern redenen horen , waerom gy daer in niet kont
zake wy beweegt zijn geworden ditChriftelijk Verzoek op hem te doen , als by defen gehechtet is ,
bewilligen. Ons is wel indachtig, datgy defe ordonwaer
van
dit dezommais, dat hy hem onzer en allen
nantie felfs bekent hebt Apoftolis en goed te wefen, maer fegt alleen, dat het noch te vroeg was , de den anderen gereformeerden kerken in Holland en
wijl degene, die daer toe verkoren worden , vol des Zeland gelijkformig wil ftellen, dit heeft hy afgeflaH. Geefts moften wefen , daer mede menende datter gen en geweygert : bidden derhalven ootmoedelijk)
voor defe rijd gene fodanige te bekomen waren: hoe dat mijn Heeren by de vorige weldaed believen te
vaft dit nu zy , geven wy een yder te bedenken : zoo doen, en den voorlz. Paftoor te verhalen , zulks,
daer leraers konnen gevonden wordoi bequaem om te als in alle Chriftelijke befcheydentheyt op hem van
leren, daer fullen ook wel gevondeW worden, die be- ons begeert wort, aen te nemen. Want mijn Heeren
quaem zijn om over de kudde te waken, principalik verftaen lichtelik, dat een kerke die haer zegt eenè
dewijle daer zijn onder gemene broederen , die niet al- lere en gevoelen te hebben metd'andere kerken van
leen goet verftand hebben , maer welker Godfaligheyt Holland en Zeland , n iet behoort haer felven van
en ftantvaftigheyt beter beproeft en geoeffent is, als die uyt te fonderen , noch zo verfcheyden iri kerkelijke ordonnantien bevonden te worden: ook konnen
zommiger Dienaren, dewijl fy om de belijdinge Chriook
fti niet alleen gebannen uyt haer Vaderland , maer
mijn Heeren welbedenken, dat'tbefte, 't welkvari
van haer goederen berooft zijn gewo: den. Waer by de deze kerke komen kan, is onvrede, twift, entweeleraers bekent moeten worden vol des H. Geefts te we- drachtigheyt, waer van wy mijnHeeren wel in tijds gefen ,daer by kan rneh ook lichtelijk bekennen , of waerfchomt willen hebben,op dat ons zulks niet geweten worde.Wy konnen vdorGod en voor de menfehen
d'andce die tot de regeringe der kerke verkoren zijn ,
wordengedreven
Gods
van de Geeft
betuygen, dat wjr alle mogelijke neerftigheyt aengewent
hebben om zulks te voorkomen : indien mijn
verftaen,
dingen
Wy hebben eenige particuliere
dat
Heeren
daer in niet verfien , zo zullen wy veroorfaekt
,
Teneerften
geweeft.
zijn
waer over wy bedroeft
wezen om met alle ootmoedigheyt de fake de hoge
gy een kind gedoopt hebt , 't welk daer na van den
Roomfen herdoopt is geworden: hiervan vrientlijk Overheyt te kennen te geven,om zulks haer en God Alvermaent zijnde, hebt niet een voet willen verfetten
machtig tebevelen , die mijn Achtbare Edele en wel*
..
om fulks te weren , dattet voortaen niet foude gefchia- gebiedende Heeren wil fparen tot zijne glorie, Amen. v
den. Ten anderen , wanneer een kindeken ten Doop
Als genoegzaem gemerkt zal wezen , dat mijn Hee- JJJ^ g
gebracht is, en gyvernaemtdathetvan tevoren van ren niet gefint zijn daer in te verfien , zo raden wy,botrUn>
een vroetvrou gedoopt was,fohebtgy den felven Doop dat men 't verzoek , 't welk op den Paftoor gedaen Wen be
F<I
met zijn antwoordf, uyteopiere, enaen fiepr.
Ie« voor goed gekent , en 't volk daer door in een grof mis- zalwezen,
dePredicant van zijn Excellentie Joannem Taffinum (jjjj£ftj
verftant gefticht, daer wy 't voor niet anders achten,
dan voor eenprofanatiedesH.Doops, fo wy bereyt zende , op hem begerende , dat hy eerft van verre , en niet
zijntebetuygen.
zonder te openbaren dat gy zijn verzoekende waert , Jj*0*'
Ten derden hebben wy verftaen , dat gy heymete ver-**'
bm toe
geve ,daer
te verftaen
zijn
wat
zoude wezen
geiinc
of hy ook dewelzake
nemenExcellentie
lijkin
de
huyfentrout,
't
welk
een
quaden
inbreken
III. Deel.
Ccee
»
vriendelijk en broederlijk te handelen.
Daer na , dewijl de gemeente 't huysGodsis , en
den Apoftel Paulus wil , dat alle dingen ordentlijk
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Het eenentwintigde Boek.
toant ïjp feer onber öe SSoigeqieenoöKban 158*
Jj
te doen. So hy fage dat "zijn Excellentie de fake beher- mogen/
öe
itëagifïraet
bemint
toeröe/
alfo
ïjebben
öie
banöe
jJJJJJ
tigde, fo raogt hy breder U L. verfoek voordragen ,
en verklaren dat gy-lieden alle neerftigheytfoby den JBÖagifïraet öen eerften #eb?. 1580. een nieuaccoost Dïetoai
Paftoor als byd'Overheyt gedaen hadt, doch tever- en acte ban aenncminge met ïjem gemaeUt/ geïnhia 3jjne
geefs. Indien hy vernam dat zijn Excellentie kleyne in mijn bcccticnDe ^3ocïi JF0U0 185. geinferecrtïjebbe. {E
moet hadde om daer in te remedieren, fo mocht hy
3^aer in erpjcffchjn gcconöitioneert en beraïaect ïen s«
hetlaten drijven: als dan moft het oock fecreet ge- toerbe / alfo be&egecrbetj öcr felucr ê>ab ban gcljccï* j»« 01
houden worden , dat men fuik verfoek op zijn Excel- Der meniuge aïtijö toaren getoccu" en nerf) toaren/ Jjjjjj,'
öat men in De ftcilic ban & int 2acob£ geen Confifforie mmu
lentie gedaen hadde.
So daer niet verworven wort by ziin Excellentie, foube opïjouben/ noctj gebogen opgeliouben te toer* ö«nb
fo raden wy dat men een kort verklaer by gefchrift öen / en öatfe «pt ïjacr felUen öen üooifo. B>ecfter §& ^cf?|
fotide vervaten , daer in aengewefen worde , wat bjecfjt foubecfijn uerfocïi/ belafï ïjaDDcn ïjemöaerna „ r b0
neerftigheyt dat men gedaen hadde om den voorfz.. tèwguïctni/gclijïiöptotöietijögcöacnrjaööe/ foue- öem
tot gémeenlchap en gelijkformigheyt onler kerken ïooföe fp ïieben l)em öaec in te mainttoen en ïjauö jjjjj*
ïjouben / en namen aen booj h,cm tf bcranttooosöcn cJnöi.
te brengen: dat men fulks ook aen de Overheyt verfocht hadde , doch {onder vrucht en te vergeefs ; waer aïïe 3toai*igöeben en mocntenifTni / Die hem reu Dier oo?ï ncn
in ook verklaert ftont, dat wy met hem noch met faue fouben mogen aengcbaen of op'jc la.it toi'cben/aï^
zijne kerke niet gemeens hadden , ook tot noch toe toefenbe Ijact qigen toetït en fake / en fó fula^ niet ge*
niet konnen weten , hoe verre hy ons geloof en leere feïjiebe/ foube öpmettec Öaeb ban fijmn öïcnfïonrfïa*
toeftaec ,'en dat men dat van de Predikftoel den volke, gentoecben: inöicn 't oohgebcucöeöatbpbetoiïïigin^
als het aldermeeft vergadert is , voordrage. Men moch- gebanbe.lï^agifïcaet/ aïöaet eenig bciboïg gefchjebe
te ook van defe handelinge met den Paftoor fekere co- om'tgeïoofenberconfcientientoifö/ öatïjnjn fiilhen
pyen maken , waer in U L. verfoek en zijn antwoort gebaïïe foube mogen beuttecheu e» fijnen 6'ienfl fonöna
verhaelt ftont , op dat die als nu van den eenen , anöer opfegginge beeïaren / fo ïjp bécliïaect baööe
als dan van den anderen mochte gelefen worden , op geen ba*boïg omhat confdeuticntoiïfete fionnentac;
datalfoopenbaer werde, hoe Chriftelijk en redelijk flaen / em fijn ync obec een anDeu niet bïoeöig te ma*
met hem gehandelt ware, en voorts mocht men de ïien om Dec confeieutien toilïe tot 43ob : en alfa Ijp niet
fake den Heere opgeven.
eenige ïurenlite öegacftfcljeeu te toefen/ fouDemetue*
Dit is, lieve en weerde broederen , den raed die ïjoeben in 't pjebihen lijft p?ccijfe toeeïi te ïjouöcn/ maec
wy in defe fake U L. weten te geven : wy achtenfe wel fonben fijn mebc b^oebec öeetoilligen fuU^tefuppïe^
gewichtig te welen, endatfe daerom met grote voor- een/ foube ooftongeboubcn 31)11 bpnaeïjte te gaen tot
fichtigheyt gehandelt moet worden, wantU L. lich- pemanö in fiente / om eenige penjftden ï)em beüent/ en
telijk groote fwarigheyt op den hals halen mochtet. fouöe ^ein ooit fomtorjïen een / tmee 1 ö2ie / of bier toe*
Het ware niet quaed, dat gy-lieden eenige van aen- aen upt öe l&taö Hitrecl)t mogen aufentcren om noot?
fienop U L. handhaddet, die gy-lieden byd'Over- fanen toilïe.
Wtni$ \nttbz ^uüertu^ meer ban te boren bp öe
heyd, om fulks als voorfz. is, mondeling te remonftreren , en den wech by fommige van den raed te be- löagifiraet bebefligt en gemaintineert m be boo:f5.
reyden , mocht employeren , op dat men van te vo- ftethe ban &imj$acob/ en öie ban öe Coüfifïone of
ren eensdeels weten moehtehoe het de Overheyd ne- mainre^ocöa-j» ttcriic fienöe öat fp geen boopecïljaö*
men zoude, wanneer haer zulke fchriftelijke remon- öen te bertoac&ten bp öe j!©agifïraten / lieten ïjem ooït
ftrantie overgegeven ware, doch konnen wy niet be- boojt^ begaen en gueïöen ïjem ooit niet bele meer / öp
denken dat
,
gy daer qualijk aen doen kont : Ook is becnwjbe ficïj ooa öat f)p geen occafie gaf/ Daer meöe ïju
het geraden dat men noch op den ftoel noch elders veel
öe feïbe eenigfïné
foube Ijcbben
mogen berbitteren'.
fpreke, dat den Paftoor alfo zoude konnen duyden , 4Il^eefïer
^upbjec^tobcrïeöen
3ijnöeöcnöerbenHlp?il/
als of het op hem gefproken waer : maer datmen hem
1 5 8 1 . toerö cin§>. ^acob^ ïtctue begraben in 't miö*
fo het alfo goetby U L. bevonden word , met fodani- öcïpaö booj ïjet grote (& wcté noo2ö5ijö£:.
geprote:latie en verklaer alsvoorfchrevenis, delake
Ma be Dooü ban jfltóïec D^ubcrt <®upfjivj$/ toeröe
Godebcvele , wantdie oorfake foeken kan men niet
leder doen, dan dat men hen geen oorfaek geve, de aïbaer bn üc IBagifiraet op 't bctfocti ban be ïüccU- btttï
mcefrer^'
ban be beroepen
$arod)ie /ban^cenunnu^
éint 31a*
Heere wil den Satan onder uwen voeten haeftehjk be- cob^'
$*eraeen gemeente
/ in fijn y^laetfc
Jjjjj
dwingen, eneengelukfaligeuytkomfte hier in verle- v^Iconiitó/ gebolfcigbanl;5arïingmmBr:rfian5/ en öcn.
nen, tot zijner eere, en ftichtinge zijner gèraey me, toerbe aengenomen op beu feiben boet ban geen Coiv
Amen , met haeft den leften Decembris, 1578. uyt flftoricalöaerteïjoubcn/ ïj'J öebefijn cceftc p^bicatie
Delft , onderftont U L. dienftwillige broeder en in be boojfebzeben ticri« op öen $incrtrcöag7 p!cöi*
vriend ,
R. DONTECLOK.

EnDienaerdesH. Euangeliumstot Delft, uyt den
name en by laft van den Dienaren en Ouderlingen der
Kerke aldaer.

<3f nu oefen taeb m aïïe£ alfo geboïgt $ / foube ilt
nietfeneruja nonnen fcïnjben/ mace %ubcrti$ ïjefc
uenbeeentoeöerfm m öe maepcïijïiïjept öie ïjem toet*
öeaengeöaen/
fo ïjpïjem
boojgaf*/
bp Die ober
ban beöe ïjeeöio/
Confï*
tfarie/ en bufanöec
beltfagciiöe
ïjent ban öe tooojöen öace mebc men ïjem bejegent ïjaö*
öe/ ï)iet boten bcrïjacït/ öaer op Ïjp fcpöe/ öatinen
ïjem niet foeïjt te onöcrtorjfcn noeïj met ïiem te ïjauöc*
ïen met bnenöcïifihcpt / geuja rjet betacmbe / öaec toe
ïjwïjem aïtijö toiïïïcïj betoont ïjaabc/ berfoeïjt aenöe
Jfêiagifïraet en bic ban fijne Jparocljic ontfiaginge / en
oin te mogen bertrcclicn / ïjem oo:> crcufercnöe op fijne stoaaïjept en flchte / niet tcgenfïacnöc ï)em een €oï^
8uftn, ïegam toegeüoegt toa3 tot fijne ijulpegenaemtCraf*
i5S«/m«* 23acltec/ maee öie ban fijne parochie rn öen
foeht itëagifrcact / fuïhé niet goet binöenöe begeerben l)em
ÏÏKk'
mact een
te beïjouben
/ üjcfenöe
anber£foube
bat
S^fen, nitt
enöerte mfi*m
Öe 2So;geepe
groote onïufï
ontfïaen

ïteaöe
ïjet '^uangdmm
öen infdben
/ geïijit inen
|5[J
bacr getooon
toaus / ïjp\}^n
fqibe
fijne bag
fëzeïUcaüe
ber* „w
fïaen
/ in toicnö JJ
ban
pïactfeteIjnrjebben
quam// batöaer'fobanigcnrnah
gcflaen Ijabbe/ öegaefteuberaeit
met fo oeïe grote gaben/ bat ïju niet tocatng inaïS in Lm
fijn fïebe te ïiomen / en bat öe gemeente öaero.n in in %
fijne ^ebicatie fobanig gcbaïlcn ïuetfouöeit Rebben/ JJJ
aï^
fijn toOjöen/
boo?5aeb en/ Doclj
bïnmocöi' p
ger in
fonbe
Dat öeuerïjcopte
gemeente Dat
fijneï$^ebicatien
noeïj aengenacm fouben jijn/ aïfoooFutagefel|icbi^
^ie banöe<6erefo?meeröe Öeïigie; Die Confïfïoric
ïjiclben
gefept^i^/
ïtjbcn ban/ gchjn
J©ecfïer
®ubnt öoopt^n
boojf5. fpöatbcozbet
beter it boen o\xi*
fou
öen öebben met beanbeee^eöicanten bau^intS^
cou£ fterne / öan fp met öen booj/c&eben .f^ccflrr
^ubert öaöben nonnen boen/ öie Daer bc rcfojinatic
begonnm babben* en ïjet funbament geïeut op-de boo^
gaenöe maniere geïtja top berïjaeït ïjeböeii / ïicrfbüytm
aen öe Wet ofte jiBagitfraet ban Hitcecljt een t'famnifp^eïiingemetöettoce ^jebicantcn ban^mt^acob^
ïterhe / öetoelhe ïjun berguut en geacco:becirt vtiecöc
öen biecöen ^Juguflp/ ^nno 1 5 8 1 . en toeröe geïpuom
nen/
op ïjet ^taöïjuo^ / in pjefentie ban be &<fymtl De %ee*
ccban23?aïiclceefïe^urgemeefïer/ ;Janban ^tvw
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fan ban ©jitïcnbncg en mtKi/üSiMeZa-^fi
;„iu(. macht ta OmtoomoemDmStccttutórii lï •>«. 85
anten

,anöe pen tra? aengefMtbp bc JBagtfïraet/ omba^befei
Eg, mi onDec Dunïiebni foube mogen 5:jn op Kof>4*fhtc(ien banDeCöufMijiie religie/ en op De oVS
«*. ^aemeeftai/ ai <6cae puteceae booLem beu
{«w » ©iciwcm afgeb?acgt ïjabDen / of ben eenen tof öen
«ft. „anberen pet ïjabbe te fcggcu op 3ijne meaicatie of
„ïennge/ fo bert De ïjooftfïudien ban be religie aen*
„gaet/ gjööen aen bepoesijbenbcruïaertDat fu bieè
„ acugaenbe op öen aubacit niet toifïcn te fp^euen :SeS
>, Warende boo^£ aen bepbe jijben bat fu bé haaftfiuc^
?, ncn ton be religie/ bcgrcpaiinben<£a>echifmoboo:
n goet feenDen / o« *mn be epgenc tooojben ban befelbe
,, acte. <0p öe toeïue jBoDet en f elmicfjiu^naberhant
öc acte gcfïen ïjeubenoenbe / eenigfnrê ercipieecben /
toilïcnbe feggen bat Die fafee inaïïe£ fo niet
U «e*
frfjiet / fiifnsiereuöcbat€lconiu£ alleen ben Catechif.
mum boo^ goet geuent öabbe- maer <tofmu£ be 23ac*
few niet /Die ooubeConfefltenietïjabbe toilïenoba^
Jen /en Dat men ober ftü7# op €ïconti feggen aïïeen /
De onfupbaftept Der ïeere ban Sint 3Jacob£ ueruc met
mm bccfcljonen : maer be .E£agifïtact perfïfïeeröe up
De feïbe acte. ©ie ban bc .liBagifrract bit tybbenbe
toiïöe ban De Difcipline en feeefeen-egtieuinae niet bo^/
oer öebbcn geïjaubeït/ feggenoeöatfp bk$ aengaeri*
be geen beranDcrüigetoilDeuïijben/ aïfo fp fufïincer*
pen Datfnlfeg mibbclbare bingen toaren/ baa in een
pcDa moeïjt balgen Den boet Die fïidjtchjlifï toa£ /
Daer tocrDe ooTi eenige menticgemaeut ban ïjet fmca
ban De l^ebefïinatie / maer men Dieït B te b ebm

sssas* ' m * «wS*g

. <£rafrm# De toeliet / De toeïfte mtt fenFt~*,,rf *
Jen getooi
/ albaec |)p Daer na Sn ?n ^?i?'
«ttf
fattDenten
DecrninWn^S J^S &
Pfeetfe/ abbjfeerDe€ïcon.u{*oat
?„ Z SS ??"
öequaem/ geleert/ feöig/ en SSK SS K/?J fetji
toc"
tobt
& Sla»
fterhe.

BB^f** n,nÖC ™

am "n» aSr

ue SPJS0^ **? lwcÖ bcrÖaïen een faUc Die ocfehtet ©t
I
r ^i»1?
ïctJcn ban De boomocmDe ffiE »S»
fubrft
^upföun^/
tekucten/ ^SSiSaffi ian
Duinen Hitcecïjt/ beïafie op eenen 5>onbag batnmi &00^

uufleng en(ler^ubt
ftïeet btengen
ó terhe Sn-X Kerte
Moo?.^ee
ecbt n5>.gacob
^ffiSZSfSiï?^ E?
banutegen
oberDep^D
ihflod/
SKf^^
ffi ^
fcntie
De boo?f5.
pjeDicatie
banWeeJS
ffiJK
todte Daer naberMaerDeDatbemniet inDacïjtirbS
opt beter pjeDicatie geïjooa te ïjebben. <De anbere
Piebicanten namen Dit fe qualtjneu / toant het frheen
tat SP^^wttBotooojDiBbept/ beenban Den
boozf5.
en beb'efïiaDe
Der;
namen fafïooj
sp goet aïDaer
bonöenconfirmeerD
Dat eenigee bp
ttmmaa / ban
<ajangieufoubegaen/ om &emban Defahe ttfmtfw
en Daer ober te beftlagen/ fcggenDeooU Dat He boo2.
fcl)?eben ^afïooj nia fupba in De Icre toaö / Dtp
gebaen toecöe. «De Pjince ban a^angien gaf boo? ant=
tooö/b Datlu K^^S?SS7S?to
men meenDe Dat Den bequaemflni p^ebieant foube
2Jn Bobember Daer na iffer tuebaom conferen p^ebihen / ni 50 toaö l)p albaer gebjacljt / fonöer ban
tie genonben ten epnbe fp-ïiebcn hen met Den anbe Öenmi^becfïanbente toeten: DemeDieatie öaDDeljem
een flJiiDen bergeïijTien in't /ïnU ban De Uaft-o|Deninge anDer^ niet quaïijli beöaerfjt / Doe]) fjp fouDe op cm an=
Dan honben niet accojDeren / öebJtjïe Die ban h>int§fr Da tijD in öenïieDa fterheïiomen / bermaenDefe tot toe^
zob$ feerïie flcïj beriepen op !]aer aenneminge / Daer in De en eenigljept / en gaffe aïfo haa affeïjept.
De msagifïcaet ïjen ooft maünteneerDen.
^an 5iugufhjnf5. Öpttenbogaert quam in ^ulio £**
jj84.
t'HptredjtbanoBeneben/ aitoaaliiitenDecle nS
%kt g oberb!'
nten n/Detu
ban DeConfl
hïaci)ti
aen beneïeuöep
©juice,:eDiea
ban ^wnaie
due fïorie
tot ïien op De &tab ban Hinrecïjt^ feofïen ïjaDbe gefïuDeat / «airmlicefaeft b^icben feïj^ef aen bc iRïagifiraet ban U^ bnicïjtmaljemfeerlofïijïieenealijïiegrtungenifre/ fo J08aat
treeïit / Daer op Die ban De jRèaöiffraèt ben acftfïm %&
ban De ïteefte en frfjoïe ban <6eneben aï^ ban ® . f^ljeo* Ha et.
gufïi be^ naboïgenDen )m$ boa: antUioojDc fcljjcben Doro S3esa in 't befonDer / en bont De salie Da te «om
aen 5ijn €reenentic / m fonben ober ()et bubbel ban be ften in fiüiien fïanDaï^bni bcrl)aeït Rebben. %ï$ DP tcÏÏ',
bco:f5. acte/ bat D'ee» op D'anDccs :ïeere niet ïjaDDe te nu ette\\)l\z pjeDieatien alDaa tot een pjocbe geDacn S;
feggen / en fepDen boou2tó op De öecfeeïMie oiö:e en Difci - ÖaDbe / toert Op in ©ecemba bes* fcïbni 3faer^ uu Die «0153*.
banDe<£TonfT(ïo?ie met approbatie banDejBagifïraa
d ban pïme: Dat De gemepnte Die &tnt ^axm$ tóie feequen*
teerde / toaren in feec groten getaïe/ en ban De befte en booj De bierDe PKDirautalDaer aengenomen / en bolg*
itiec gcquaïificeerbe Der flaö : ©ar ö'02b:c Die Daer tua£ ah De 50 in feercaï^iu Uerli-ojDeniuge Den boet bp 5ijuc
Daer bijf jaren iaaé gcfejf efi / fo men Dfe nu ujiïbc te nicDeDicnaren te boren geujupltt. ï^ptoa^Die ban.<b.
meteDoai / foube Dacc fonDcr fantc gcatc smarigfjqit 3facob^ gemepnte ooli ïiefgetal / Die ijcm fomnjt^ inc*
11 bm j, upt ontflaen / geïijfi fp Daer in oou 5toarigï)cpt foübén De qnamen ï)orcn / en lip toa^J in t flnït ban De pjc
Deftinatie moDerataaï^ toeUBooet en .éopingiu^toab; 1 ,> binben Dat men bcaj alle lafien/ süi jrigïiebeu / moep^
t J} ten en ontaöijue uoftcn/ en pencuïcu ban njf en gocb/ au. j^eïmieï)iu^ leaDe fomtijt^/ maa IBoDet jea
» Die top en fplnpöcn (te toeten be boojfcgiebcn ge^ beel en biiitoilö Daer ban/ en fo Weben De Uiaeclit,,me;inte) fobeïc jaren geDurenDeom bé ^paurtiaer^ feïjc falieu ba ïteeïien bafl in eenen flant / tot Dat
„ Den tebJcDerftacu / tniyit jou Der tfoomfer religie en be «Diaüc ban Itpcefïer Dia te fanDe upt <CngeïanD
,, 3ftiquifitic af te bjeren / geDuMgeu / geïeben en gebacn nuaui / auber^ ban bat alteme# Die ban Detfonfï*
„ [lebben / nu fonDe billen Den (aft opleggen / Dcc papi- floric eenige cemonfirantien aen De Staten en/Dagi»
„ flcn jolt / fo tyct bp Mden berflaen / en genomen foube fïeact ban Uitrcef)t p?cfenteaDen / UïagcnDe ober De
„bjajöen/uietongdi):*/ ie, babcn bacrom fijne ^r- 1inconbenienten Die uptDeDibafitept eu fdicnringc 50
» ccïïéncie onöerbanigi'jif b,\t fijn f . 45. goebc gelifte binnen ba* ^>taD aï^ ten platten ïanDe gcbeurDni /
„ fj 'ben anberen [icrlieu-bieuaeeu te bennanen Oacrge^ ' met acntoijfinge cnberfoefibanameDie: Dan aïfo De
„ rnli te ïjoubcn en ben l®agïffcaet met Die ban ^>. Ja frlbe teïuen^ gepelt toerocn in fjanDeu ban Die ban
5, eol)^ fteruc te laten begaen / om met abbij£ ban be ge^ i&int ^acobp fteéfte m pp De felbe beauttooou / blcuen
„ m:pntc Der felber kerke / fuïuen otete albaèr te ileilen/ be felbe DooigacnS onnzncOtbaer.
„ aï|f De feM tot ru(ïe / bjebe en eenujljept Da* felua* gc^
«Öatl) to'aé met (af omtrent Den tijt Dat Hpttcn&o*
„ meunte fonöen bienfïeïtjU binben / fouoee Den oc$ ee^ gaertt'Hitrcrfjt
quam! mcbeban<6encbengelioinen
„ uigfin^te bemaepen/aï^ mefenbe De feïbe bcmoeuinge een bo^gecé 50011 geuaeint
Cotnrii^ JDartenj;. ftoprn*
»een faht Die necgeni toe tenteaöe Dan tot iwift en
burg i'bie aïhaer tnt &taD3 ftofhn
bic
<te ccgeflnDecrt
z uaDDenieöe
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tam*
mcöc

mcöc tot striemt aengenomen taecbe om in #. 5Jatab£fóecitetep?cbikcu/ en betonïe be gemeente ban
cant
&.3facob£ feccltc fcec betmentgbuïbigbe / foöebben
3anco?ó Dc ^flrècart be ïieclie ban &. Iteien mebe Doen
aenge* openen Daec in bte ban £. 3|acob£ mebe gebinten.
nnraen.
3£e<Ü%abcrtan lincefter nabatïjp <©oubecnement
<*5enctael ban oe beceemgDc Jkeberianöen aengencr
mcnïjabbe/ t'Mitrecïtf gekomen sijnbe/ bjagtenbic
ban bcConfltfoncbocnöen <{3*abeban Ifóeircp&tafc,
ïjoubec t'Uitcecijt/ fo bcle tetuegebp ben <J5jabe ban
2Lpcefïcc / bat bc frIbc eenige $!ebf canten ban be <£on*
fïfïorie (baeconöcc ooüüttenbogaeet toa£) en eenige
ban &.bJacob£/ in fijn logijS ten buptfen öupgbooj
ï)cn ontboob / ter pjefencie ban bm €>]abe ban jftëeuc£
'boomoemt / en tmw ttan bc Staten
en Ukagifïra*
ten ban Hitcecïjt/ feggenbe / bat öp becfïont batfe
tnct ben anbeten fouben beeeenigen / aïfo &p bie fdjeu^
ringc onbicnflcp jjfctt en &aetoeï 0ie ban .5». Sa*
rob£ / oan be <öeöeputeccbe ban be Staten en Ito
tueï te b:ebcn toagifïcaten / in fijn boojflag niet J©eut£
fóbeccebat
een/ fo tyacljt ïjetbe 45?abe ban
niet ïange baec na be fclbe febicanten ban bepben5ijbenopbcn^tab!)npfe becgabecben / tecpjefentic ban ben <0jaöc ban .üfêeuc£/ en ©octoi 3!amc£/gc
committeecbe ban ben <6jabe ban Hlpcefrcc/ en toecben
aïbaec ben *6 3)p?iï$ 1586. be naboïgenbe aeticuïen
ban bececniginge befloten / bit plaetfe Rebben fouben
foubc tooien.
v ot op ïjet &pnobc / bat getjouben
1. Niemant fal den Kerken-dienft bedienen dan
die wettelijk beroepen is.
tulen
ban bc
%.. Tot de wettelijke beroepinge behoren defe dinbrm?
ningc
gen: dat den Kerk enraed verkiefe, de Dienaren exatonnöe
mineren en onderfoeken , de Overheyd met toeftemfccrhc
men des volks approbcre , en den verkoren van 't Prietot m>
tcec&t/ fterfchap de handen opgeleyt werde.
Stnna
$. Niemant fal tot den Kerken-dienft toegelaten
■$".
worden , ten zy hy van tevoren met onderfoekinge in
leere en leven bequaem gevonden werde.
4.. De examinatie mach nagelaten werden in den
genen die te voren in Kerken-dienft geweeft , en
daer van goede getuygenifle hebben.
ƒ. Alle die tot den Kerken-dienft toegelaten worden >fullen eerft alle de Geloofs-artijculen der Confeffie , met belijdeniiïe en ondertekeninge beveftigen,
en daer beneffens het Ptusdom en andere hedendaegfe
ketteryen vervloeken.
6. Wanneer een Dienaer van de oprechrigheyt der
warer leere afdwaelt , en vermaent zijnde, hem niet
betert , die fal na dat lijn faek in de Kerkenraed gedient fal hebben, vanden Kerken-dienft datelij kafgefet werden: 'c welk de Chriftelijke Magiftraet met
haer authoriteytfal beveftigen.
7. In defe Stad fal maereenen Kerkenraed wefen ,
in welke voornamelijk alle de Predicanten plaets fullen hebben , daer naer de Ouderlingen die van de gemeentemet toeltemmingeder Magiftraten verkoren
zijn, en in tegenwoordigheyt der gemeynte na dc
Tol 112. Apoftolife ordre van de Predicanten beveiligt zijn,
doch fullen aldaer mede plaetfe hebben eenige God falige en geleerde mannen , 't fy uyt de Magiftraten of
van hen gedeputeert , zijnde lidmaten der gemeynte.
8. Allo fal 't ook gaen met de Diaconen, die een
gemeyne bedieninge fullen hebben , in 't vergaderen
enuytdelender Aelmoeffen ; doch nadien fydikmael
moeten vergaderen , fullen fy een collegie hebben.
9. Welke verkiefinge, gelijk ook de Ouderlingen
by de Kerk fal blijven , alfo dat de gemeynte fal confenteren en de Overheyt approberen.
10: De maniere van Catechiferen van den Apoftelenontfangen en in de welgeftelde Kerken tot noch
toe onderhouden , fal van alle Predicanten onderhou den worden : fulks dat alle Sondagen de Catechifmus
indeNederduytfc Kerken aengenomen uytgeleytfal
worden van den Predicant dien het te beu rte fal vallen .
11. Den Kerkenraed komt toe de forg van alle kerkelijke dingen , opdat alles in der gemeynte gefehiede
Ordentelijk fonder confufie.
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11. Inde Kerkenraed fal geen Vierfchare gefpannen of van onfekere dingen geoordeelt werden , alteen
van 't geen openbaer is in hem fel ven , of (gelijk noch
falgefeyt worden) openbaer wort, fal het Kerkelijk
oordeel onderworpen wefen.
1 3 . De Kerkelijke tucht beftaet in vermaninge , beftratringé,
en affnijdinge.
14. Demifdaden die openbaer zijn , fulksdatfein
de gemeynte ergerniffe geven , fullen tot den Kerkenraed gebracht worden , desgelijks ook de heymelijke
fonden die door hertneckigheyt openbaer worden.
ij. fonder
De vermaningen
't zy openbaer of particulier
Zullen
bitterheyt gefchieden.
16. Tot de affnijdinge fal men niet komen, tenzy
in mifdaden die een menlche infaem maken, of de
welke met de uytterfte hertneckigheyt vergefelfchapt
zijnde , alle hope van boetveerdigheyt affnijden na
veelvoudige vermaningen , en met goede kenmffe der
Overhevt.
1 7. Én ten eynde geen overblijffelen vanfeheuringen blijven of gevoet worden , fo fullen alle hatelijke
namen wechgenomen worden , en fullen de Predicanten inallede Kerken met gebeurten volgens de ordre des Kerkenraeds Prediken.
18. Die van een ander Gereformeerde Kerken van
't gebruyk des Avondmaels afgehouden of afgefneden
is , fal niet ontfangen worden voor al eer hy die Kerke
voldaen hebbe , of door authoriteyt der Provintiale
Synode in fijn geheel geftelt werde.
Defe articulen als met de leereder Prophetenen
Apoftelen over een komende , getuygen defe ondergefchreven datfe toeftaen en aennemen , ter tijd toe
de Sy nodus wederom gehouden fal werden ,

*Êntoa£onbetteKent

Herman. Modetus verbi minifter , Nicolaes Sopingius, Wern. Helmich. Joannes Uytenbogaert ,
HermannusElconius, CorneliusRoyenburg, Petrus
Beerk , Dienaer des Woord* op de Vaert.

^ïuxögeatreflccttcn geteuftent op tien &tabljupfe
tot Hitcerhj; / in ben ffobe / ter pjefentie ban mijn
genabige^eecebe «foabebanBieutoenaet/ Jfèeur|/
Ie. al^&tabrjoubet/ en^octo? 3[ame£gecominifc;
teecbe ban fijne €pceïïentie/ opben x<J18p?iï/ 1586,
onbecflont/
mppiefent/ entoagonbeEtenent
*
G. van der Voort.

3&ttact(KKttoa£ben Staten en Üfragiffraten / bit
meefïban &int ^laeob^ ütecfee bjacen feec tegen ben
bo?ft / mité fï? ben lieten bnnften bat be Confllftocie nu
meefïec getoojben 5tjnbe in'tHecheïpe/ becbec fou*
ben gaen in atibece bingen. <£>ie ban be gemepnte ban
èmt %atob$ lïcvlxc rj.iöbc baetin oor een groot m^
ïjagen / acbepbenbe bp alle toegen bat ïjace Piebican^
ten l)aer fouben firjf fouben en fliïhe beceeniuge af-fïaen
enbectoecpen: bettoee/ te toeten/ ï|ecmannu£ €1
conin^/ en Co:neïi^ Jfèartenfs. öopenbucg/ boegben fjnn ebentoèï bp bit ban be<£ on jifrorie : macröe
becbe genaemt i^aïió .^pbjant^ toeen te cugge / en begeerbe btft beceentnge niet te tenenen / aïfb be acttcu*
ïenmebebjaeï)ten/ ïjet teaenen banbeConfeffieban
be ^eberïanbfe ïterhen / toant ïjp maeftte 5toacigï)epb
obec'tacticuï ban be ^ebeflinatie/ toaec obeeïjem
optie gegeben 3tjnbe met pemantbanbepjeöicanten
ban be Confifïocie/ bic ïjptoilbe bjienbïijH baec ban
te confereren / f)ict toe becfocfjt fip be boo?f3. Hiten
bogaat/ be toelfte eec(ï i€aho / baec na bic ban be
Confifiocicn fo becce b^acljt / batfp te b^ebentoacen
batfCalioin bat poinet foube mogen bolflani/ mit^
baecmfp^Renöemetbe Confeffieban Eucic^/ boch
Caho baèt na pjetcrecenbe eenig aubec mfébecfrarit
bat ï)P Öabbe met eenig ban fijn mcöc-bicnafréin ^int
3jaeob^ ftrrfte (bit ateebe met öe Confïfïocïenbecee^
nigt toa^) nam fijn oorlof en affeljept / bectcoft upt be
ftaö / en toect baec na pjebicant tot .JBebenbïift,
3£cn aerjt en-ttoimigrjf?ert ^pnWi^/ i5g6. bebt c
fCafto ^pb^ant^spn ïefle pjeöicatie in ^imeHSacien g>

^echc fm
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affcörpt. fcc nacïjt/ toant baer tëgefclncben. gftfal benzee* pnfc&uïbig toaren / en Ijct i$ ooft toaerach ig bat n
per fracn en be feïjapen öcc ftubbc fuïïen becfïrout liare bergaberinge
nopt pet ban fnltó toaé neha "
uoiöm / $c. toclfte tooojben I)tr mct meer Dan m*
tooonïiften pbet uptïepbe bermanenbe tot bolffanoig w k mrm^l toacm imim *M fêccmannitó mt
39
gcfïen toa£) met tommigr ^uberlingen bic boe ml
in t tocift tt fïcïïen ïjet gene bat fpnubceï jaren ge< bc m be regennge guamen / baer ban niet heel ont^
goog en gcïccct ïjaböcn / genoeg te beefïaen geben fcïjnïöig toaren / ïjoctoeï fp ooft beruïaerben Uier S
pe bat ïjacc openbare ftecftcinftc bergaberinge niet- tot ijaer
onfcpben
önïb betic
ht te geïe
toergent
ben.ïjen
®kt feer
ban be
lange buren fonbc : ilptenüogaert atbcuöe leer om fi^orie arbe
bp befe
omCon
bm"
€aao te beïjouben en fcljccn bat tjp meer toerft^ mach: }^et ban ïjarc rcfematie / beur
be gcïjeïe fïab en
te om fCafto alleen / ban om «eiUonutf en öopenbueg t platte ïanb ban üitrecïjt boo? te plan
ten baer obec
bepbe / bic öen aen be Ccnflfïocie geboegt ijabbrn ooft eenige f:ebicanten ten platten lanb/ e/
c
marcfCafto om sunconfcientiebjilk alïe£ affiaenbe / ban be gcfmtljcpt ban ^int^acob^i ooft eenige xhnb
noch
nam Utarf&dft jgn oorlof/ ben^abc'banJUöcurë pacp^gcfïnbc) toepgerenbe bc jèpnobaïeactcnte orS
bp alle? pjefe
nt 3nnbe en bcrfïaenbe bat Cafto een hup! öertepftenen / toiecben ban ïjarè bienflen gebepo^
bol ftniberen ïjabbe / fepbe als fr uptgegaen
toaS 7 bat
moet toacrlnft een bjoom man 3jjn / bic met
€uffcöen bcn^jabcban JÜSeur^ en ben|5?ebicant
fo becï
lunberï{en^beïaben5ijnbe/ enftïepnc mibbejeii hebbe
n ü?crmannu^ Jfèobet guam ebentocl baer na fuift mtó*
De/ ïiebcc J)ceft te gaenbantegen^sgn confcientie en berftant bat ben «5?abc toilbe bat men ll^obct
upt bet
gemocöteboen/ enbujbcu.
ftab foube boen bertreeften / eenige ban be bo^gerp*
be toapencn ftomenbe fïelben öen baer tegen / en
€afto toerbe bacena befcïjuïbigt batïjp tot 3tjncn Jn
t feftcen baer cenfeer pericuïofen oproer gcballai fou^
twpfe een grootc bergaberinge ïjieït /
aï£ men be Ijebbcn / boclj toabc geflilt fo top öier na in 't ttoee1 3Dncn ïnipfc tmain bont men ben man maer
fteft te bebbt cn-ttointigfïe boeft becftale
fuïïen/ ben uaagincaet
leggen/ boo^ belc jtoarigljepben &em bejegent en 5ijn om ben<6?abctcbcïiebcn/ nÏpcenti
eerbenï)emban3ii^
tyouto en öe Itinbcren om Ijem al fcljjcpenbe en een nen bienfï / bic ban be Conttfïorie pjotcfï
cecbcn baer te*
of ttoee perfonen bie Ijem bcttroofïcn: enbe fo toer- gen/en toiïben reben ïjebbenban 5ijn bcpo?te
ment|ilSo*
De bc bcfcljulbinge ontoaccacljtig bebonben. <^e Ma bet eenige toeeften ban ben fïod gebleben 5tjnbe/
Sifïraten gabtn gemeen eerlijftegetupgcmfTe en tefh be faften gemibbeït en quant toeberom op ben toerbe
fïod /
inoniael / bjant ïjp toa£ een feer b?oom man / feer 03ob= baer na toerben be <6?abe en Jdgobe tocber gocbet bwen*
tyucïjtig en bcugbelnft ban leben en conberfatie/ en ben / en
t'famen torber grote co^refponbentie /
fin toa£ met Jjcm te mebeïijben om 5ijn bestoaerïnft baer ban Ijicïben
en toat 'er na bit
geïjanbeït toerbe t
Öup£gefTn.
ïjoe Hpcefier toeberom na tijb
«eugclanb rep,ébe / be ooft
bes
putatie ban be fterften ban befe p^obinticn (uptge*
^acr na toerbe in bcnïfage ï)et&pnobu£c®atio* nomen floïïanb ) in «Êngeïanb aen be ^oniniinne:
tuel/ baer ban top beraadt ïjebben/ gefjouben' aU
flcr/ ooft be beranberinge t'ïïptrerötm ben
tsact be „t>pnobu£ beboo2f5.bereenigingebebe<ïigbe/ enUpce
Saté 1588. en Ijoc be uptgefc
obe peeren toebcrónt
fo bat bepbe bcfe fterften een getoo^bcn 3ijnbe/ bejp^
in guamen
/ bóoföc
töelcp
45^
tbaner/benClecc^
Dicantcn nn Dooj maïftanbecen pjebiaten fo tod m t'Uitre
^ebent
i^rilïo/
baer ooft
bebanlcïjt
Beur^/
£>mt3jacob£ fterfteafé lub' anbere fterften: ben een^ kagen en anbere gebang toerben / fuïïen top Ijiec
euttomtigffcn mtgufïi be£ feïben jaer£ toerbe ooit in na becöaïen in be nabolgcennbe boeften : ton toilïen fe _ . ,
Den ^om en in alïc banbere fterften ban be^ebiït*
rr^
ftoeïen aengefept bat be gene bit tot bit tijb ten aibonk bïijben bp be faften ban be fterften. <®e faften bleben boe
fiaet fonbec
feïben / fjebbcn
lang inbatbenIfêobet
tijb omen
maeï öabbcn gegaen in &tnt 3|acob£ fterfte / ooa ebentoe
ï'nocö /eenuptgen
beranberinge
be f&»
boojtaen moeïjten ten Hlbontmaiegaen in ben ©om / cceteïijfte belofte ban be Staten ban i|olïanb ban trac^
fonbec pemanb aen te fpjeften / of gecramincett te temen t / booj eenige anbere ferrcte bienfïen baer ÖE*
toerben. igioanne^ Hutteubogaert bebe b eerfle p?e* toe toerbe gebjupftt / boo? recommanbatie ban be (Ö?a=»
öicaue in ^int^acob^ Uerlic op bc f falm i^. fiet be
ban Me\\t$l fo inJ|ollanb / ^uptfïanb/^t
Öoe fijn en ücfïuiiflbat bjocöec? eenbjacfjtig bp mal* banCcuïcn/ nieïber^/ baerljptocrbgcfonben:ictt
fip)
ftanberen monen / $c. bc^geïnln: bibt tf ermannu^ ontïjicït Ijem eentgen tijb ooft binnen ^mfïerbam ïjicïé
dconiu^5ijncerfrc ^ebicatte na bcfcbcrecniginge in feercte eozrefponbentie met ben <©?abe ban Mew$f
De ^omhecae / bepüe bocnDe be boo^f5. becalannge ben
23urgamee|Icer ïlepnicc Cant en anbere baec
geïnd ooli in al banbere herhen/ toepnige nocötan^
Ijem'tfaï^
batbertcoft
fuïft^/ öp
toe ïafï
elfbeboe tcactem
ban bc gemepnteban ^int^aeob^/ quamente lier? ooft
öepmelrent
jarenbelboïgbe
eenigetyebbcn
jïs
nen / toepgerenbe ooli te Ijoren bie ^ebicanten ban
De gene bie te borend onber Ijnn gelcert Ijabben/ om nptöecjbtab&itrecfjt.
Datfe nu (fo fp fpiaaen ) £onfiftor$ gebJo?ben tua*
ren en be ftupfc na ben toinb gingen / ^Iconiu^
6y voegfel des Autheurs^
fienbe be gêmoeben tegen Ijem beranbect/ ïjeeft baer
na ooft 5ön oorlof geiiomen en troïi tocber na ^ar*
ï|cb&cuamad^ccne» fyief ban ben feïben Motet &fien JJJf®*
iiugeu toe / baer ijp tocber §?cbicant toerbe in 3tjn gefcf)2cbcn
upt öitrecïjt ben ttoaelföcn ^obemörr/ 15-88. J^Jra
a&abccïnïtc flab/ en i^ albaerna eenige jaren gefïo^ aen tien löbocaet ban öen ïanöe ban ^ollanb/ baerbpöp j^obrt
bem
brnfelbenbebannt ban De ffoeöe en öeugöelnlie affectie/ Die qctotfe*
^ier op boïgbe eenige tijb na btk berecniginge be
«ptïepbinge ban be &cljout SonUïjeer &ito\at$ ban
<&uplen ipeerc ban ^ebenber / 40ecfter iFïouji^ ^ïjin /
en inccc anbereban be boomacmfïc in be regermge /
(en ooft eenige geeflelijliej baer ban top öicr boren ber=
Jaeï gemaeftt bebbcn / bc meeftenbeeï ban bc felbe toa*
ren ban ^>int 3Jaeol^ gemepnte / Ijier booLi toerben bit
ban bc aperefonncerbe of Confifïoiie noeïj meer bcr*
Öact / mit^bicn men fytlt bat hitte D«« öcPmcïlJfe
toa^ 23?abanber^
befïeeften/ te meer
bat iCriïïo / ^cbenter
/ en b'an*
öerè
/ b?eembeïingen
en bic Confifïori^
gefïuttoaeen/ neffen^fommigeanbeee/ mebebanbe

ÖefelbetOtïjem bjajf ö?a0enÖC/ dacr van(fepÖïjp)ickdan-ï?;eD^

herten buygt na zijn wclgeallerU menfehen
kc God : ,Ikdiebidde
vallen
E. hy wildcièlretotmTbchoudql, en
niet vorders , dan daer 't fèlve tot Gods eere en èes Laads
voordeel is ftreckendc, volgens onfc fchuldige plicht , ten
beyden zijden tot eere. Mijn Heerc Cant heeft my gelevert, decomminTie en d'inftruétie , met de acte fhy meent
van 't tradtcment:) hier op Tegge ik dit alleen, de vrome
Outvaders , hebben in hare handelingen en contracTren
uyt oprechtigheyt haers herten , dit als ten vollen genoech gefproken , wy zijn redelijke mannen en vreten
God
op defen voet en geen ander hope ik my alib te quyten , : dat
lat mijn Heeren en alle vromen , daer a»n fullcn
een genoegen hebben , vertrouwe ook de ièlve, en geen
ander memnge tot my
Tc meer, dat by mijn Hecrcn hief

gnt tai
fr-t
apn ^n
aiiboi»
taetbatt
JJjJ'JJJ
JJJpJg
|jlyt

?4°

Het eenentwintigde Boek.
in crefïen wort mijnen groten arbeyd, menichvuldigetravalien, langdurigen dienft der Kerken, en ons Vaderland,
met alderley pcriculen des levens , en 'groot verlies onfèr
moederen alle de wereld kennelijk. Vorder fo hebbeikmet
mijn Heer Cant geiproken om in mijn befoingne met fchrijvcn mijn correfpondentie te houden, believetmijnHeeren ,
ten foude op Amfterdam met mijn Heere Cant nietonbequaem zijn , waer van de felve nader aen U E. lchrij ven fal :
middelertijd £o ik hier voor mijn vertrecken , defakeeenivan
gen dienft kan doen, ftreckende tot nader conjunctie
Unie en verftant, met wcch te nemen alle misverstanden,
en ftillinge van te feer oplopende humeuren , fvillen mijn
Hecren my fulks als oprechtclijk mogen vertrouwen , het
welk ook altijd mijn icopus is geweeft, en merkelijk de
beyde d'eene des andeUnie defer Provintie met Holland,
ren bewaerniffe. Ik hebbc niet geacht , noch achte niet de
ongunfte defes aengaende , by fommige gehaelt, de eere
Gods en des Lands welvaren moeten t 'allen tijden de hoogftc
piaetfe hebben , behoudens altijd een yeder Provintie zijn
trerechtigheyt , 8cc. En hier mede eyndigende , bidde God
omUE. in zijn heylige genade en befcherminge te willen
bewaren. Methaefte in Uitrecht defèn twaelfden November 15-88. ftiloveteri, Onderftont, U E. altijd dienftwillige, onderteykent
Herm. Modet.

*>amaelï5ïjccftbn om fijn faken te uebcfcterteftanbeïen/
fïmc tyiebcn onöericftcnt met cencn ueöchtcn name / te
toeten / ïjtaityiH ban 25cntï)em / en fuluc heb ik berfcfjen*
öcn geilen en gelcfcn/ eer in tófr. bat ïjnöattoa^/ijoctoï
mn bc ftanb uebent toas' / ban boei? beranberingc tic$ naem£
toa.siftberabiifecrt.

Conti*
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Ccnigc onbcftcuöc/b?aHen op enten miböag De Com
fiftouc-ftamec in Den 3£om op / en namen öe ftccfteU>
ftc papieren öaec ttnt/ magmt öie in ïjanbenbanbeu
£>cljout Sonïicu cfèicUc£bau£>upïcn/ tnacc ober öie
ban ben teftenraeb CQitmittcerDen Hitenbogaect/
ïf eïiittd]iuL3 en ecnigc anucre / Die D002 mottöe ban ben
fclïim
Uitenbogacit
ftïaefjttgï)uit
taielen
t\c\\ öe alïe
l^agi*'
fïraet / ïpre
papieren ntieiDnt
na bifitatic
ntc*
Dec gcïcbeit en gereflictitcrt / fonöce net Daee in gebonöcn te ïjebbcn / Dat pcmant ban ben fecrftcnraeD,
ftonDc bejtoauen : ebentoeï taterbe ïjnn gco^DomteertV
taoo^taen in fjare confïftoriaïc taerqabeeingen / ttoee
<6cDeputeccDe uut öe Ifèagiftcact te moeten toelaten/
't bjeïïi fp acccptcccDcu.

teï)t een tocnnig boot öefe bccanöeeinge / föriïïo
noeïj ^cïjout jijnöc / toetöe feftcc pcifoon eertijDj» 2CD*
bocaet tot JBccïjeftn gctajecft5ijnöc/ genaemt Ifêeefïer
Comeïiu? ©anus / bjonenöc Doe ter tnD binnen öec
OBouöe / en aïtemct£ t' Hitecetjt ftoinniDc / getogen* in
't parabijt / afte fijne boehen en papieeen bp fUtiWo
lipt fijn logement gcrjaeït/
en befeïbe getyagtengeïe*
beet in öanöen ban 't geceeïjte/ men foeïtt ooft Den
man / Die Daee ban gentaerfcfjout 3ijnöc / begaf ficl) upt
De v-ètaö en toog toeöcrom naDcr45ouöe//menfepDc
tn fijne boenen gcoutoeïnhe ftcttecien begrepen te $ijn
öe £>ocinianeeic betceffenöc / ^cljcpcnen ontboDcn
^eïmicl)iu? en Kitcnbogaect / en fïeïbcn öe papieeen
en boenen in gunnen l)«nöcn om Die te ïefen en eappott
te Doen. ^eimid)iu£ Doen tee tjjö anDecfïn^ geoccü^
peect 3unDe/ begceeDc op Uitenbogaeet öie eecfï te
UjiUen iefen. <£ct i)ct eappott nonDe gefrijieDen / bieï
Debecanöeeinge in De tegeriitge. ^Eeefïec Cotneïiu^
<Daem^ quant tueDce binnen öiteerijt na 't affecten
ban De bootgaenDe Regenten / en öat De uytgefette toc>
öec mceft in öe cegecinge toacen/ ïjubecfocïtt aenöe
^ecce legout / Sonftcc c^ieïae^ ban itmuïcn cefJitutie
ban fiine papieeen / De ^cïjout gaf ïjem een ceöuiïcften
aen Hitnibogacct / beïafïenöe Den feïben ^aem^ De
boojfenDe
paptnen te ceftituecen. Hitcnbogaect 't f'cïbc
met ^eïmicïjio
geeommuntceectïtebbcnDe / Debjnïc hen
öepDen De fefbc papieren in ï)etbo«e coïiegie ban &ci>
penen tuacen tee ïjanDen gefïeït om na ïefingc Daee ban
eappott te Doen/ maeïtten stoaeigtjent Dicaïfo tneec
ïo^teïatntop De flmpeïcbelaftinge ban Den ^tijom/
fommige ban 3£acm£ hennifremetttnee^taD^^ie^
naec^ geaffifleect (onDccDeeeïbanafê bnntDcn te3tjn/

of De papieeen en öoeïten öaec ooït al toaten / en in
Diee boegen in ïïitenbogaert£ ^tuDoo? toegelaten jijn^
De) namen Deboeftcnen papieeen tegen fijn Danft met
et DitfelbeDateïijfttotfljnDegeuteït/ aïfoHitenbogae
fcïjatge öen S5uegemeefïcccn te ftennnt gaf/ mccDc
[jent nagefent / Dat öl1 Dit DeDe om Den man aen een
fïaefte tcljcïpen / en (Dit tataren De bJoojDen Die men W*
tenbogaert tn't aenacfteljtfepDe) geb?aDen bïcefeïj te
eten/ iliteubogaeet eecufeecDe fïclj / Dat fulu£ nopt
in fijn geDacnteu quant/ DatïjpaïtijDbpanDuta^ge^
tateefï ban aften confcietttie-Dboang / toeel min toe te
fïaen öet ftettccDoDcn om faften De^ geïoof^.

cftet'^itrecïjttot in
faftencn Decme
ftottimtopöe toeïft
^ÏDu^
tijD öe l^agiftcaet utcDec
?i 1589.
#ctob
bccauDect/ en aï Die öan De Confifïoeie (i of 3 uutgc?
nomen) Daee upt gefift mccDen / DoeptcfcntcecDen Die
ban &int3iacob£tefterequefïe antDe^agiflcact/
enDe
cbpDe a^boo^a
óccftïnftto
)aecteptibc
ï)tmï
ïjoc
ftïagcnDe
ni
omen/cege^
afgen
jftobr
tibeïi
fubcep
cinge
fp aïfo tegen aïïc eeDen becooft ban öe eeefïe cefo^
made in Die ^taDnt^obintieaengefieït upiBeefïec
éupbtccht ^upfïjup^/ mctbeeïjaclbanDe fcnmcDec
fcïbèr cefotmatie/ geïijft Die ïjiec üocen i$ befcij?eben/
t tenten
becfoeftenDc obee fuïft^ bjeDeeom geeefïitueer
Den in geïtjftcn flate en bjptjeiit aï^ fp getoeefï maren.
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5^ie ban De j^agifttaetmiflenbeDicban&intSa'
cob£ contentement geben / enebcntateïnietgoeDbrn.
boo?
mge apact / geïnft
lieefte en bcDien
DenDc fjun een nnt
cr^
toeeïi
banDet
e
müïntD
maec
/
bergun
te
heen
nen een maften/ en Die inb?eDe en eenigïjeptbpDen
auDecenhouDen/ ïicentieerDcn fubtjtripft aïle De ^cDicanten Der <ètaD ban De Confifïorte te geïijU/ na^
mentïp Bieolau^ ^opingtu^ / mamup jfehnb
cïtittö / ^ohanni^ Kitenbogaeet / en ComeUu^i^ac^
tint öonenbucclj / Ö"« becbieDenDe/ in De^taD en
btpïjcpöban Dien meer te p?eDiftnt / fonDec fpeetfie^
tiebahDeoo^fafte/ aïïeenfeggcnDe/ DattjctgefcljieDe
om rebenen hun Daee toe moberenöe : becbieDcnoc
meöe öe beegaöecinge ban De HecftenraDen/ toeïfter
ftni
en ontfiuc
ïjup^
^egeï
ftiï ftaen/
niet nfouDe
Dienftbrenge
Den DeDett
op öat
/ en't^taö
fmetenfpop
Ijaööen fp ficaft^ bp DeïjanD eenige ^eDicantnt upt
jnn
Datfpomfouont
tot en/
tnge/egeecD
^ Denn boet
boigenboo?fie
D bpïeen
^oflan
ge aï^fph
foDani
ban
batt £>int Sacob / mit^ cbeuuteï eenige fonne ban
enöe / ö'eerfïe cefotmatie ban öjen
.
neaeD
jouöenbeïjonö
fteerte
te onöeci
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mt ïicentiecen of af öanftcn ban De boo?fcö?eben
^eöicantenv toecöc geccfoïbcect inj^obembutiiy89.
en Den febentienDcn ^ecembji^ tatecDen fp boo? öen
^cïjout/ S5ucgecmeefïecen/ metentige anDcccnban öe
Jifêagifïcact / fpeciaïrjft öaer toe gecommitteect/ ontbot
: Den / aïtataee ïjen De ccfoïutic aengefept i£ / Dat De4IBa^
gifïcaetïten-ïupDenftecntieccDett/ en ïjacegagieopfep=
Den i enDaecbeneffen^berboDnt/hinncn Dee^taö &U
treeïjt/ of bjnïjcut ban Dien/ meer te ïeecen/ pjcDiften/ of
Ijetp^eDihamptte bcDieneu Ïjet3pm't Ijcpmeftjft of in
't openbaec: öe boojf3- $?cDicanten ntiïDcn ö'opfeg*
D'autJtociteptban De
gingenietaennemen/ feggenDc/
4©agifïcaet fo becDe niet te fïceeften/ öat fp-ïnpöen
fuïft£ aïïeen becmoc^ten te Doen/ ^icoïau^opin?
giu^ bon-Den brie ptopoofïenban'tcecfjt Dec Heeften/
tegen ö'aut&ocitcpt De|,ïBagifïcaet^ : öe dBeöeputeet*
öen bjaegDcn / ntie ïjaec betaeiDen en gagcecDen / fp be?
ftenDen De USagiftcaet / Dte fp Daee ban öanftten / Daee
op De ifêagifïcaet meenDen / öat De gene Die öaec ga*
geecDen/ ooft De ntaeïjtftaDDntljen-IupDenafte Dan*
ftnt / en öe gagie op te ïjouöcn / €omelm£ 4iföactenfj.
ï5openburcï) bJiïienDe mcDe pet feggen/ ftceeg boo? ant»
tooo?De / Datfe ïjcm niet acljten / tjntt bectoijtenöe fijne
ïieïjtbeecDigDcpt in 't becanbecen ban De ïleïigie/ en
begeecDen Ijcni nietbotDec^teöocen.
t&e eefoïutie/ nopenDe ïjet ïicentiecen ban alïe De
f ?eDicantcu / ïjeeft jaöcefïcc jptoci^ (Cïjin / ^IDbocaet
ban De Staten ban öitcecftt / öie met De anöne uptge<
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Vervolg van de Nederlandfe Beroerten,
;8<T.
fépbe tocbcrom m fijnen fïaettoag gekomen / aen ben en fal U E. gelieven hem gelove toe te ftellcn; De tv
yccrembocaet banbenïanbeban i|oUanb / Jlfêeefier dingedie wy hier hebben, heb ik defen morgen aen
jotjanntë ban <©ïbcnuarnebeït obergefemeben in öc^ den Griffier Aertfen gefchreven, twijffele
nier hy
ferfomie:
lal Ut. die gecomnfuniceert
Mijn Heere,

V.K houdeU

E. indachtig de propooften tuiTchen ons
Len eenige andere dcfer Staten Gecommitteerde,
meermael gevallen, nopende 't veranderen van de Predicanten alhier, de welke men van over lange ceern
gefien hadde, dat, of van felfs hadden vertogen , of dat
t'y haer op andere
daerfy begeve
haddenn mogen
roepenwordein
n , plaetfc
dienft n hadden
, en dat beio
om de eeie van de kerke ré bewaren , als om meerder
onruften te vermyden,maeralfohen-luyden niet heeft
belieft 't een noch'r ander re doen, zijn die van de Magiftraet eendrachtelijk, twee of ten hoogffen drie uyrgcfondert die daer wat tegen feyden , met believen van
de Staten gerefolvecrt alle de Predicanten die alhier
binnen Uitvecht tegenwoordelijk ftaen, te licentieran , en andere gequalificeerde en vreedfamige in haer
plaetfen te beroepen , welke refolutie den Borgerhopluydcnaengedientzijnde, op dat fy daer van fouden kennis hebben , ook eendrachtelijk gqed gevonden
hebben en verklaert, dat fy tevreden zijn, fo wat de
Magiftraet en de Staten hier in deden , te helpen uytvoeren: en fo voor de hand feer qualijk Predicanten
re bekomen zijn , die bequaem fouden mogen wefen
om hierteftacn, of doorgebrek vanbequameperfonen, of ter oorfaken darde Magiftraten of Overheyt
daer fulke perfonen ftaen , die felve niet geerne fouden miffen, of ook om dat de Predicanten die bequaem zijn, niet geerne fouden treden ïndeplaetic van defe, fo lange fy-luyden niet dateiijk afgedankt of uyt de ^tad zijn. So is goed gevonden dat
men by provilic alleen rwee Predicanten foude verfoeken om voor een tijd van twee maenden of fes weken de gemeente alhier te willen dienen en gerieven,
om in middel van rijde defe afgedankt en vertogen
Zijnde, te gevoeglijker andere in hare plaetten te mogen krijgen : en fo laetftmael voorgtfl.igen was van
Me perfoon van Doótor Jeremias tot Dordrecht ftaende, daer van UE. mijn ook gefproken heeft, hebben die van de Magiftraet deler Stad door den brenger defes, aen de Magiftraet van Dordrecht gefchreven , ten eynde hen-luyden foude gelieven den voornoemden Doctor Jeremias 'voor een tijd van twee
maenden of fes weken , ten eynde voorfz. hier te
laten komen. En fo mijn Heere de Scholrus, en ik
rnijnHeerende-Borgermeefterengerapporteert hadde
én U E. bereyd was de goede hand te houden dat den
voornoemden Jeremias hem onweygérlijkèh hier toe
foude laten gebruyken , hebben de Gedeputeerde van
de Stad, op mijn verfocht, dat ik defen aen U E. foude
willen fchrijven, ten eynde dat UE.fbudëgelieven,
't zy door brieven of anderfins fo veel te doen , dat den
voornoemden Jeremias ons met den eerften toegefchikt mach worden, ten eynde als boven. Die van de
Magiftraet hebben ook aen die van Leyden geschikt,
om ten felven eynde te hebben een van haer Predicanten, Walterus genoemt, kondeU E. wat goeds doen,
fo dat die mede mochre volgen , foude die van de Magiftraet feer aengenaem zijn , U E. weet de gelegentheyt defer Stad , en dat alle Predicanten hier niet dienen : maer alleen die geheel vreediamig zijn , en haer
niet vorder berhoeyen dan meéGods Woord te prediken, en de gemeente tot ftichtingè teleeren. Het
fchijnt wel dat de tegenwoordige Predicanten niet
geerne vertrecken fouden , waéroró fo verre U E. konden procureren, dat eenige daer of elders in Holland
beroepen mbcrïte worden, fouden met meerdereeren
en gevoeg vertrecken , dan mogelijk fal gefchieden , fo
fy zouden willen opiniatreren , als ik anders hope : |U
E. fal in defe niet alleen die van de Stad, maer ook de
Staten , eenen feer aengenamen dienft doen , tot fo
veel andere , die ly niet fullen laten tegen U E . dankelijk te erkennen. Den brenger defer, wcfende Raed
dcfer Stad,fal U E. alle vorder gelegentheyt verklaren,

hebben, en defe tot genen anderen eynde dienende , fal neffens mijn dienftigeeerbiedingeinu,
Mijn Heere God Almachtig bidden de felve
fparen lange welvarende , in voorlpoet. Gefchte
reven
t' Uitrecht defen vierden Decembris 15%$. ftilo veteri. U E. goedwillige vriend, F/orisThi». 'tOpfchrifc
was, aen mijn Heere, Mijn Heere Meefter Johan
vanOldenbarnevelt, Advocaet van mijnHeerco de
Staten van Holland in'sGravenhage.

JKaer aïfo bit ban be JiBagifïract ban<®o*b?ecï)t
aen De jfDagiftraet ban HitrerJjt frtijeben/ eri grote
3toarigl)epö maefeten op 't fenben ban ^octo: §ere*
mia£ 23aftïngiu£ / en Dat ïjet ftfjecn bat men eerfï feite*
re ïcgatie t'öitrerfjt boenfoube / foftfneef be boojfs.
.fl^cefïcc #tori£ tëtfjm toeberom aenbe boomoembc
Jlfêeefïci: SoÖann# ban ©Ibenbarnebeït batbu feec
bebjoeft toag in beft falie / en fcïnjjft bo?ber£ aïbuj : ■
f K ben noch meer bedroeft dattet fchi jnt dat de fenx dinge van Waherus by die van Leyden geaccordeert , te defer oorfake ook terug
blijven fal, waer
door alhier niet is te verwachten dan een feer grote
confufie , en mogelijk fwaerder inconvementen dan
eenige wel menen, om dewelke te voorkomen wil
ik U E. ten hoogften gebeden hebben de goede
hand te willen houden dat de voorfz. Jeremias en
Walterus alhier , fonder vorder zwarighey t te maken ,
gefonden mogen worden , zo dat zy op Sondag toekomende alhier fouden mogen prediken , want de Magiftraet gerezolveert isom vorder incon ven ienten te
Ichuwen , niet te gedogen dat d'ander Predicanten
meer fullen prediken, wat daer uyt volgen foude, fo
den ftoel quam ftil teftaen , kan U E. by fich felven
denken : ik kan uwe E. ook niet verhalen , dat mijns
bedunkens geen goed alhier doen (al zo men eenige legatie alhier ionde , om onder d'een of d'ander
pretext de Predicanten die alhier jegenwoordig ftaen
te doen blijven: daerom indien UE. fulks met eenige gevoeglijke middelen konden afwenden , zoude aen allen zijden niet dan goet zijn. Dit fchrijf
ik als eene die des ftads gelegentheyt en humeur
van de borgerye eensdeels mene te kennen , en geerne fage dat dat de ftad in vrede en eendracht tot verfekertheyt jegens den vyand gehouden mocht worden,
en gelove dar die geen die over dele fake gegaen heb
ben i de felve en anders geen meninge gehad heb^
benrl Indien by andere de gelegentheyt fo wel niet kennende anders verftaen , en daer door ons goed opfet
verhindert en voorts verloren wort , 't gene men
meende te houden , verhope dat het ons niet zal worden geweten : 't fal U E. gelieven my met brenger
defes , fpecialijk hier toe afgeveerdigt > eenig fekeren antwoord te fchrijven , of fo U E. te feer geoccupeert is , door de Griffier Aerflen te doen fchrijven,
op dat in tijds tot alle inconvenienten verfien mach
worden zo veel doenlijk is , mitsdefen ik neftens mijn
dienftige eerbiedinge U E. dn Almogenden Heere
bevele , gefchreven met haeft defen feftienden Decembris, 1589. ftilo veteri, onderftont, UE.goet■
FloriïThin.
williee vrient , ondertekent'

^002 bit ernfiigfcïjzDbcnöeeftbenboo?f5. .ïfêeefïer
^oljan ban aibenbartifbelt fo beïc be fafte beneerfïigt
bat be legatie bte men ban meninge 1cua£ te boen/ acïj*
terbïeef/ eubeboo^. ^octojferemia^aftmgiug
enMtert$ be ï!ou aïbaer nocl) bie toeefee gefonben
toerben / en oofe De£ 3>onbaeglrê pjeöiaten.
l^ier mebe toa£ be er nigljcut ebentoeï niet getroffen /
maer toierbe immer? fo grote ofTenflegegeben aen M*
ban be gerefomieerbe / bic be Confïftonc en bifci^
pline onöcrhielben / al^ bic ban &int ^acob te to*
ren pjetcnDeecben ban b'anbcrcomfangenre tybbenj
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toant aïtoaltfoöatoej&jebicanten Diefpboojeetfï bp
ïcninge uut ï^oïïanD / Dab; eenfïig bafoen ban De lïSagifttate bWöitrecöt/ bpDe «Staten ban ïfoflanö en
jrjn <J5vccïlcntic ban ^affau f)c» gefonDen toatcn / na*
mentïijfc DcboomoemDc^octo* 3fctemia£23aftmgiu£
ban «Z^o:örtt7 en 3Baïteru£ De fiopbanltcpDcn/
ra Die Daer nabanDeiBagiftraet beroepen toerDen/
afê fauücr en gefont m De leee gcacïjt en geïpuöeu / en
böo: fuïfcS bekent toaren getocefï / ooit ttu De getoe;
fen ticclicncaöen ban Hittecljt feïbe/ fotoiÏDen fp Die
nu öacc U032 niet Rennen Detoijïe fp Daer in fuïucr ma*
irén gefonDen toaren/ toaerom De meefïcnDeeï üan
ïienïicoen / maïltanDcren Daer tegen oprocïtenenDe
De feïbe niet toiïDcn ïjoren pjeDinen / maer bergaDer^
Den ïpnmcfijft en fecrcteujH in Oe öupfen en cïDet£
binnen en buutenDerfïaD/ anDece rep^öen en liepen
naer 2(fcïfïcnn te pjcDiuen / oofc met getocer / toaer
Doo: De »6cDeputeetDe ban De Staten en jflöagifïraet
ban De fïaDt Üiteecïjt Daer in toilDen boojfien met
openbare paccaten en penen Daer in gefïatueert / gelijk bp DenmïjoutbanDefeïbctefïcn $/ mpDenDe aï£
boïgt.

\ Lfo tot kennifïe van de Gedeputeerde van de Sta!eL£XX ten
öc^edL
ten van
van den
den lande
lande van
van Uitrecht
Uitreckc en
en de
de Magiftraet
Magiitraet
puteeröc defer ftad gekomen is , dat niettegenftaende meniguan öe vuldige voorgaende verboden by Placcace gedaen > dat
én jma ^en mernant 'oude vervorderen te houden of hem te
gifïraec blaten vinden in eenige vergaderinge of conventicuöerftao len, in 't heymelijk of openbaer, binnen of buyten
raJjjifiP de ftad, inhuyfen binnen of daer buyten, verfcheyHfrgab^ ^en perfonen haer vervorderden dagelij kfe vergaderingen ïingen binnen en buyten de ftad te houden , met
tncon> toeloop van veel volks , en dat namentlijk gebeurt
fcentfca*
is, dat op Sonnedag leftleden , den vierentwintiglm tn't ften defer maend , vele fo mans als vrouws-perfonen
Öcprne*
UJften tot een feer groot getal haer gevonden hebbe buyten
oprrt»
Baec/
defe ftads poorten ontrent den dale, en aldaer in 't
«c.
velt fekere Pfalmen gefongen , en eenige Capittelen uyt denBybel (fofyfeggen) doen lefen hebben,
onder 't dekfelen pretext van dat fy exercitie begeren
van de gereformeerde religie , gelijk en in der manieren als of hen 't felve binnen defe ftad verboden
of verhindert worde , daer nochtans d'oprechte gereformeerde Euangelife religie oinnen defe ftad alleen,
en geen ander, openbaedijk in alle kerken geleert,
gepredikt en geexerceert wort , door Minifters of
Predicanten , die over lange jaren profeflïe gedaen
hebben van de voorfz. religie , en in Holland fonder oppofitie geftaen , geleert en gepredikt hebben ,
en als fuyver en gefont in de lere gekent , geacht,
en gehouden zijn geweeft, ook byde gewefen Kerken-raei van Uitrecht felve. £n dat iy voor alfulke , ter ernftiger begeerte en continueel aenhouden van de Magiftraet defer ftadt , by de Staten
van Holland , en zijn Excellentie van Nafïau ,
als Gouverneur van den lande van Holland , alhier gefonden zijn geweeft , om de gereformeerde
kerke en gemeente defer ftad met d'uytdeylinge van
Godes Woord en de Sacramenten , na d'inftellinge onfes Heeren Jefu Chrifti , te dienen , gelijk fy
nu een tijd gedaen hebben, alfo dat fulke perfonen
noch reden noch oorfake hebben d'voorfz. vergaderingen buyten noch binnen defe ftad te houden , anders dan om haer moetwil te bedrijven , tot verachtinge van haer wettige Overheyt , en om d'autoriteyt van de felve te iupplanteren en onder de
voet te treden.
En alfo dan zulke vergaderingen
't zy in 't heymelijk of in 't openbaer gefchieden ,
niet alleen na rechten , maer ook by verfcheyden
placcaten, fo voorfz. is, verbodenzijn, foiftdatde
voorfz. Gedeputeerde van de Staten, en mijn Heeren de Sehout, Burgemeefteren , Schepenen en Rade van de ftad Uitrecht wel fcherpelijk mitsdefen
belaften en bevelen een yeder , van watftaet, qualiteyt of conditie hy (y , hem te wachten van eenige vergaderinge tdoen
e
leggen, maken, on te houden, of
haer ook in eenige vergaderinge of conventiculen ,
bet fy heymelijk of openbaer , binnen of b«y ten dele

ftad, inhuyfen, kerken, klooftefen of andere befloten of onbefloten plaetfen te laten vinden , by dage of
by nachte , onder wat coleur , dexel , of pretext
'c felve foude mogen wefen , alwaert ook om Pfalmen
op de gereformeerde wijfe te tingen , Prcdicatie van
de gereformeerde, Roomfe, of andere religie te horen, of ookomyemant van de voorfz. rehgtete horen lefen uyt de heylige Schrift of andere boeken , of
omeenige andere exercitie te doen van de voorfz. ofte
andere religiën , anders dan die openbaerliik op gewoonlijke dagen en uren.- en tot gewoonlijke plaetfen fullen gefchieden en gedaen worden. Op pene dat
yeder van de gene, die contrarie van defe bevonden
zullen worden gedaen,en haer in eenige van de voorfz.
vergaderingen, 't zy heymelijk of openbaer, buyten
of binnen defe ftad , by dage of by nachte , gevonden
fullen hebben , verbeuren fal de fomme van vijf-entwintiggulden , t'appliceren tot behoef van den Officier die de executie doen fal, 'tWeeshuys en'tDoihuysbinnen defe ftad, elks een derdena/:el, en bovendien arbitralijk geftraft te fullen worden nagelegentheyt der faken. Endatdeautheurs, inftigateurs,
en hoofden van fulke vergaderinge, en die de felve
doen leggen , opgehouden , in haer huyfingen of op
haer erve gedoogt , aldaer geleert , geleien of gepredikt zullen hebben , daer over geftraft zullen worden
als oproerige , feditieufe, en perturbatcurs van de gemene rufte, andere ten exempel. Blijvende niet-cemin de voorgaende Placcaten en ordonnantien , fo
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van de Staten als Magiftraet , op 't ftuk van de hey melijke en openbare vergaderinge gepubliceert , in weerde. Aldus gedaen op den acht-en-twintigften dag
van May, 1590. Onderftont my prefent, getekent
G. AeLedenberg , en noch leger gefchreven , ter ordonnantie des Raeds der ftad Uitrecht , ondertekent
G. van der Voort.
Aldus gepubliceert van den Stadhuyfe te Uitrecht
dennegen-en-twinügftenMay, 1790. bymy ondertekent
G. van der Voort. cour^
feop
<^pbitpaccaet|öebben eenige een feet groot 3Wf* eenige

cout^en<éïo|TegemaeKt/ Daer bpfpfcggen/ öataïfo
alle Die Dit placcar t lefen (Dat ban beien gecopieert / en
ober aï gcfonDen toa£) De tegentooojDigc fïaetengeïegentöepD oer Sterken in Der ^taDÜitrecIjtiuetbe*
uent$/ enDaerom op bcrfcljepDen manieren rnoeïjt
berfiaen en geDupDct tooj&en : &o ïjaooen fp raeDfaem
geaeftt/
om beter
een tijcnnich
te ber onDcrricöt
Maren/ opbeg
Dat ïefergtoiïïe/
men te beter 'tfcïbe
fouDe
mogen oo^Deeïen biat ban Dit paccaetteljouDensp/
entnfonDerïjeptDen J&ebicanten te Uitrecht te beDen*
ncn te geben/ of Dit ©ïaceaetöet rechte miDDeïspom
Dcfcïjeuringe/ bp öcn-ïupDenaïDaeraengericï)t/ toe
Dceombjerjjte nemen/ enDeberfïropDegcmcpntete
berfameïen.
<0mDit paccaettocï teberfïaen / feggenfc/ moet
men boomamentHjHacïjt nemen op tbjee Dingen/ a$
eerfï: op De oecafïe en Den tegcntooo#»gen fïaet Der
fóetfte te Httrecïjt/ Die'tfeïbe berooifaeftt ïjcefit/ en
tenttoeeDen/ tot toatepnDe De pubaeatie ban Dien té
gefeïuet.
,^o beïe D'occafïe aengaet / toert Die feïbe (feggenfe)
toeï etïtjfier maten in De boo^-reDcn De?i paecaet£ ber^
ïjaeït: namcntïijftDat berflöepDen perfonen ïjen ber^
bozDeren bcrgaDeringen binnen enbupten Der ^>taDt
te ïjo»i5cn / |c. maer Deitnjïe De oo^fahe ban fuiae
bergaDcringe berftoegen too:t/ toiïïen fo De feïbe toat
bieüer bcrïjaïen / en Den oojfpjonn Der feïber / aentoij^
fen/ om Daer na te mogen oojDecïen/ offalftebcrgaDeringe met reeftt te (ïraffen en te berbiebcn 311.
i^ettoaö (feggenfe; eenen tijDgeïeDen/ DatDeïter*
ftebanHitrecbt metbjome/ 05oDfaïige/ (öeïeerDe/
en ^oogbegaefDc dienaren/ 25ojger^ ïttnDerenDcr
feïber £>taD / rijheïijïi bcqatft I en booj anDere lierften
booten 5ijnDe / feer toenam en bermenigbuïDigDc / \\\»
fonDcrïjcpt na Dat DefcfjaDeujHe ftöeuringcban^inc
in
3Iacob^ fóerhe aïDaeetoecïjgenomen/ enDebereenm^
ge Der heeften gefeïjiet toa^/ alfo Dat De feïbe Ücrue
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Wikif/ oaojöciitïöU
i mbie«bentïtj«
Trocpai
toen
fanbec ban
eenigcDecgcmcmte
reben / en team ten
Uiiifc ban De gemeente ban baren Dienfïafgefct maren/
f; !I a>2lftec pïaetfc De tegcmnaajöige f>>cbicantcn7 et;
Jgettfetf W ingevangen ïjabbeu / etteïrtèe omnet*
tcln _i en onopcncï'.j i ingeroepen en geïjnect Unren'bic
mifonbec banüe gemeenten albaep
toepen vin I team öen mille Da- féfoer öcu lürcücti öic 1 1 u^:£cebcn '
pier baoj met alleen een nicubjen tluift en feftabe*
Hge fmcnrmge bettoeïit enaengeeeeïjt bm-be: maec
oaii ïïacf Ssetue van allen anbeteu <0eccf«mccebe
Betaen-ötenaetg / met afleen ban bcfe .fceoceïanbecé
maec ooft ban ^nptfïanïi/ ©janunjft / <*nm>ianb >u:
öregantfefjee mffofefft afgefonoect en geftpareert
gebaen/ aengeflen jet nopt geften nocïr gelift toas/
Dat een iieruen-bicnacc banbc<6ecefojme*tae fteette
op De poïitife.f(®jgifitaet aïïeen/ en niet alleen fonbet
öfcoepinjebanbe gemeente/ maec ook tegen Den toiï
enbanftbecfrïbec/ in benbienflbec ïleeftengefïeïten
aengenomensgngetoojDe-n,
<5n ïjoetoer befe f «bicanten ban befe fcfjeucinge en.
alle mcoubeniemien / Die bacc nptfouöcnboïgcn/ te
toten genoegfaem maren getoaccfeïjoutot / fo toacen
ft» boclj niettemin in ïjace ontoettige becoepinge aen
te nemen boojt-s gebaren/ ïjet toeïneae 43obfaIige ge*
tneente t'üitrccht fienbe/ iieeft fntoïgertffjetmcriV
triten bec fcfjacp
feeng Cftjifh gat). 10:5-, befebzeenv
Je en Meebe
mgebjorgn jen
en ïjunjh
booj
ngen'
cmató
Bacc
niet febcu
toiïïcn
eeften
nen
noch
baec
flem*
men ïjoten.

'®c ^icbicantcu boozfr. fje&ben bacc na een£bec$
met
b?icnbenfe)
eïijiuonbec
eeitfbcelg
jepb fïacn
j*
Ren (fegg
/ De met
fctjaeü'ffcn
pfcemïentotpjacti
tjaec
te ïocaen en te betocgen in hacc ontoettige bctoepmge
te toiïïcn betoiïïigcn en appjoberen: maec fa hebben
bc feïbe fcljaepiieng in De kevebeg <ÖoDbeïiftenJBao2b<$
togefonöecctbebonben/ bat funiet ncïjteïnft teuenwv
gen toacen / ja toiffen Dcc feebicanten onttoettige
ÖauDcïmgetoeïmci<$oDe£i©oojbtetftaffen i fabatfe
bic ooft tegen fommige fajacac^onto-pccfonen niet
mijten te becDeDigen / en toacen De gemeente toeï fa
Hele ton ïjaec bocigc 3tcecacc0 onbertoefen batfe
Die bifrcetie ijabbcn batfe cenen toeemben en ïjupj
fing ban eenen opcecljten ^ecbee én feraee honoen
onberfchepben en hennen: baccom op batbefe $)?c*
bicantenmettneecfo opentïp foubenbefcljatmttoo^
ben / heeft bc .f!® agiflraet aïbaer be tooifs. b20uto-pcc*
fonen opïjet ^tabljui.^ ontboben / cnbefelbcna-bo^
i)mj batfe be $:eDacanten niet meet mbefócchc/ of
op bc freaten fouDcn aenfl.\jdien.
©e boojfjj. ^ebicanten 1fcggen fp) fonbenhiec boo?
biïïih
(jaic*oV»ttjcctige
becoepingc
be*
toecgt tot
jjjn afflah't
ge\noujDcnban/ nocÖtatijS
ujiïben ïjaec
in De feïbe
encmneï fiaenbetjoubcn/ cnficnbcbattjiectoeeonfent
en bctuiUiginge oanbei0nbetïingen en ^Diaconen bec
Heeften ban nobe aja.é / Doel) genocgf ann bccfïaen ïjeö*
benbej bat De ^ubechngen en ^iaconcn Die na beojs
bcninge Dec heetten ban oc gemeente bechocen toacen/
ïjicc in niet fonben betoilligen / hebben fu De felbe boen be
B>agt|2caten ban \)mc 'nimfen boen ciffztten / en fcïfë
bn bc JBagifïcaten op 'r ^taöïjnn^ fittmüe anbcce ge*
Uocen/en bnutenbjete-üan De gemeente ingefielt/fp bja*
gen ïjicc toaec bcfe ^ebicantenopt getjoo:t/ gcfien
ofgeïefenöcbbcn/ bat bc v^nba-tingen en ^Diaconen
bm De vJtofajmeccbe ïiecfeen öanfuUjepeufonenal*
leen/ op fnïfte pïactfen/ infulïietnjijfc gefeoeeri /be;
coepen / en ;fonöcc öoa?|ieïünge in Ijaic Eneneen getee;
ben I en be gemeenten opgebzon aeh w\ genjecfl *
tye gemeente
CïjJi^i t'Mitcecht
ïiace
^ienacen
/ vï^ubeelingen
en sDfacönenajbn^
uccooftban3i)nDe/
en fïenöe / Dat Dit nlfc£ om een confufie m De «teciic hv
boecen/ enobccbatccfoceï be^^eêeenöectfcljappicte
geójupïten/ toa£ fleecacnbe / ïjeeft ïjaec meecenmecc
ban bc gemeenfefjapbee boojfs^jeöicanten/ en naex
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bcSnm^
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aïtoaec anbecbaecongebaecinü bStbüS S/
ffefi
be. /het toeïhe op beefchepben ^onbagen
|S
tepniB pecfonen bcgoft $rjnbe/ en aïïcii^eea
nj nim
tot een araotoetaf'
nmbelp
J«l«n»bje
"ï
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e/ onen
^^lic
rnai
i^ at>
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getoafm
egembiou
i^ / gelijit in ben
eltt«nb
oo:b
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©e f^bicanten / fïenbe bat ooft fonect Jit / tormin
öoltul m Jjaecpjcbicatien geflen taaien / en fmmibz
bat uooj De|e bccgabccingen noch meec bolltó ban hun
afgeto
n tooibe
n nte
/ hebben
cWijH' m*
nomen/gen enmochte
na ïjace
getooo
omïjicbitfec
c in boozfT
en te
bjojpen / ben Ifêagiftcaet acngefoeht/ in boegen hat
bit fa hoog opgenomen / en foqualnh gcintecpctrcect
bjecbe/ al? of fuïfte ba-gabecingen metboojbcacljten
caeb/ om opcoec en feDitie te becbjehhen/ en rot »tec*
achungc Dec ©bechept aengefïclt / en Die mpben omaï^
pacc te becgaDccen crp?eiTritjft gebaegt enfacrcacubni
toacen getoeefï / baec boo? gefrfjieb toaö / bat bit éïac*
caet mettec ïjacfï gemaeftt/fonbec be Staten bacc op te
betfchJijbcn/ enfonbecfijn <£jcc.bancïMïau!jiecban
te comtmmicccen / Den ^bicantcn te gebalïc toaé ge?
puuliceect/ nieteen^bebenchenbc bat be P2ebic
antcn
feïfê met ^ace onbehoojïnhehanbcïinge/ be gemeente
hiectoe btïïijïtc oo^fahegegebèn ïjabben / norfjWt co\v
flbececenbc Dat fuïïic becgabecinge te ïjonben / af^ ban
$ f faïmen tefmgen/ en bc i^&chjïftteïefen/ met
genen cechten ïtan of mach becbobchtooJben : en bit
i^ itojtenjft^efept ban b'oojfaïie ban bit parcaet.
beeï niitjet epnöeaengaet baec toe'tfêfbe ge^
1 ^0 isï
richt
koa^ö hiec mebe niet anbecggefocht baube
gecefajmcccbe gemeente t'Hitcecht tenobigenbefein^
Piebicanten en ijneeïingen te hacen / en ïjo*
gcbjtingen
tenbe inberfeïbee onbjettigehecoepingetebeb)i%en/ Foi-ny.
en be fèïbe alfo (tilstoögenbe te appjo&ceen : toanc Jefe
|&#bicanten / feggenfe/ menen aï0 fp be gemeente
t'iïitcecht alleen hiec toe ojengen honben / bat ai£ ban
aïle toonben geïjeéït / aïle ïjaec fchojf
thében bebeat / en
aUe^toat fp tegen <8ob0ïDoo2b en be hetaeïrjhe o?»
bonnantie beb^eben en geïjanbelt hebben < hiee mebe
becgeten en becgeben foube 5rjn / niet ecn0 beberts
ftenbe bat een fahe bic m ficö feïfé gnaeb en onbe^
ïjoojlijh # (gelijft ban Die tegentooojbige necoepinge
en inflcHmgc befee p^cbicanten in ben fóecïten-bienfï
tot Uit recht/ boo? aïfulhe ban aïïe bjomen en4Bob*
faïigen ge^ouben too|b) niet nan goeb en behoojïijK
gchecten too:ben / aï toaec 't feïjoon batfe ban alïe
be toeeeïb geappjobeect toecbe / baecom befe §pjeöï^
eanten betcc en eecïtjftcc foube jijn be feïbe te beeïa^
ten/ en baec ban af te flaen/ en ïjun anbcce foecnen
en (ÏJobfaïigen föechen-bienaccn toebeeomconfojmte
maften f ban met bugbanige ©ïaccatcn be feïbe te
boen appjobeten/ en te bjiHcn^aenbehouben 43e^
meeïit bat ooft bit ^laccact tenoeect om hiec mebe
obec be confcinitien bec menfeljen/ en infonbeeïjept
Dec ccchtgeïobiani te heerfeïjen en gebieDen : toant
aengeflen De cedjt? fchneplicu^ £l32ifti niet mogen
met b?pec cünfcfcntitn / De fïemme Dcfec b:cemDet
ingebjongen |)ictBcai«en en i^upjïingen horen/ en
haec ontoettig minif^fiuni appwbecen / fonbec hen
feïben beeïachrig rr matten alïtt ono^bentïijftec fcfteu*
enigen en confufiea / öie hier en baec tegen 43ob£
ijcnïige $®cmb in bc Bcrfte Cfyifn ingeboett bjec^
ben / baec fochefteuj? 00 i niet mogen h^'e onbeclm?
ge becmaninaen en bcctcoalitt^j / fp gefchJcüen ban
in gcote of liièimc tieraaöenugcn / met garöcc confctei^
gïaccacttcn«
foi^'topenbacc batbsteoiifcr
tic onbeda om bie^cï
entieii tot
obigeteöfailjare
beert/ of teu/
app^obatje nan ^leonmectig niuufïa'iumTeOtbin^cB/
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of om öe feïbe tegen ïjate confcicntie ban De ocffeninge
ïjace£ gcïoofé te bccoben/ en aïfo booit£ ober öe con*
fcientie Der recutgelobigen teïjeerfeïjen en gcbieöen.
^oe nu öit met öe tyuïjcpt öer confeientien / Daecom
top bier-en- ttointig jak gcïcDen en geftreöcn ïjebben/
(feggenfe) ober een komt / ïateu top aïïe goeDeenbJO*
me patriotten m intooonöeren öcfer Jkcöeeïanöen o«öeeïen / en ïjebben öe b?ome 23ojgcité Der £>taö HU
treïjt infonociljeuö te bcbcnckcn / of fp öaa*om ïjaec
ïijf en ïeben gebiaegt / en fo mnmoeöig en manïp öe
êpangiacrtóban ©icboidj/ cnuptljaer&taögeDie;
toen ïjebben / om nu met een aïfuïü #ïaccaet ban öe b?u;
ïjept ïjaecDer confeientien berooft/ enaïlenrken£ toe*
eerom onöcr ö^nquifuien bau^pangicngebiagt te
tooiben / toant fo DiUtoiïs" afó ttoee of ö?ie goebe bjicn=
Den ofbuer-ïuuben tfamm komen en eenen Pfaïm tingen /of tint een boeit ban be {?.&cïj:ift ïefen/ fofal
ben <®ffiriei- uut öit paccaet geautïjorifecct5iJnban
een pegeïijk De boeten ïjier in begrepen af te nemen aïg
tegen 'tfelbe geöaen te ïjebben / aengefien ïjier in niet
uutgeömftt tooit / ïjoc groot of hlepn be bergaDeringe
$ijn moet / enpfaïmcntefïngcn / enöei|. &cïj?ift te
goren ïefen / anöcr£ öan op* gewoonlijke Dagen en
uren/ en op getooonlijke pïaetfen fonber epceptie toer*
boöen té. 31£Dat niet een ïjeecïnït recomfien£ Die ben
b?omen 2$o2gcren ban Hitrecljt boo? atiteïjarempep*
ten/ feofïcn/ arbenö/ enpcricuïen nugegeben todjö/
aïïeen om Die ontoettige onbeïjoojjtjkeöanöelingeban
ttoee of bue pjeöicautcnffaenöetcïjöüben en te mam*
tineren. 3£it fegnjmfpljjetcpnöe te toefen baer toe öit
$ïaccaet gericïjt $. I .
<®aec nagaenfu 'tipaccaet feïbe toeberïeggen en
berkïaren : feggen bat ïjet tooo?b (fo fy leggen) baer ingefêt té om be gemeente t'&itrerfjt in becbacïjt te
biengen/ aï£ of fo om ïjepmeïijkeconfpiratien te manen/ ofom toat anöecg tebocnaté^faïmen te fingen / en een Capitteï uut ben 25pbeï te ïefen / toergaöert toaren getoeefï / niet gebeneftenbe bat fp be fu*
fpitie feïfê toeeïjnemen / mitg batfe te boren feggen/
bat een feer groot getaï mannen en tooutoenberga*
öjert 5tjn getoeeft / toant aïïe menfeïjen fienïijk \$ I bat
in bergaberingen ban fo groten getaïe / en infonöer*
iymt ban tyouto-puerfonen geen eonfpiratien gemaent
tooiden : op 't toOOIö van alleen en geen andere ,
feggenfe bat ïjet te tóenfeïjen toare bat ïjet fo toare/
macr tjoetocï men tot üitcecïjt niet openbaerïijk ter
Miffm of ter ©efpecen ïupt / fo té 'tnocïjtan£ ben
ïünöeren op öer firatcn bekent / toat op alle $qb$
bagen/ en op aïïe anbcrepapimge #eefi-öagen in ben
ïilootfercn / en op anöcre pïaetfen binnen en bupten
öer &taö / geöacn en ge-eperceeet tooiö.
<0p'tbJOO2Ö/ in Holland fonder opfprake , top laten toe (feggenfe) bat öe tegentooo^öigc ^jebicanten
binnen Uitrecht/ booi aïfuïïie aï.é fp befcïjiebên tooien
in ^oïïaub geftent / geacïjt / en geï)ouöcrï3ijn getoecfi/
maec tou berftacu met öatfe aï fuihe gebïcben 5ijn/nocï)
booj aï fülke aï^ nocï) geuent / geacïjt en geïjouöen tooiDen aengefienïjet notoir i^/ öatfe fommige poincteh
ban be religie nu t'Hitrecijt anber^ ïeeren aï§ fp
ïanbgeïecrt ïjebben/ en öoerom ïjoetoeï niet banin $ok
alle/
öoclj ban fommige (turken öer Cljjifïcïijheïeereafge;
baïlen5ijn : toant aïfo öe Cï),nfïelihc Catecöifmtté (feggenfe) Diein aïïeöegcreföimeceöe kerken öefer Beöer*
ïanöen geïeert too^t/in fig begrijpt een ïio|tc fomma ban
aïïe poineten öer toare <£ï)Hflcltjfcc ficKqk/ aïfo bat aïïe
De fSjjtebicanten öie ucffni#öe aïgemeene bcïijöenifTe öe^
geïoof^ / aï^ een fomma Der gantfeïjer <C!ju2!/teïijke ïcere
aengenomen en onöerfcï)jebeu ïjebben / en öe feïbe <£atccï)ifmu£ in öe 82 ©lagen uptöjucïteïijk ïeert/ Dat men
be gene öie ï)un met ïjare beUenteniffe en ïeben / aï^ongclobige en goöïofc mcnfcöen aenftellen / niet fa\ tot
ben Hbonömaïc be^ peeren ïaten ftomen/ maer bat
men be fulitc na be ojöeningc €ï)?im en fijner 3(pof^
ïen/ tot batfe beteringebctoijfen faïtiutfluptcn/ 'tWli\
beft ^jcöicanten in ï£oïïanö in ïjare kerken aïfo ge^
>Iji6. ïeert / maer geleert enöatcïp ge-crerceerten geöaen
Ijebben / mitgöien öatfe ter (eitit tijö aïïe öie ïjebben toiï^
ïen ftomen tot iim $bonömaïe toegelaten en aïfo bat
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^ ^Cbonbmaeï gepjofaneert / en tegen ïjet uptbmcfte*
ïrjke bebeï €ï)?ifti bat ïjepïige ben ïjonöen gegeben
ïjebben / fyoz kan men ban feggen bat öefe ^leöicantcn
in aïïe poineten bp öe fuubere en gcfonöe ïeere Die fp
in ^oïïanö booj reeïjt bekent / geïeert en ge-ererceert ïjebben / gebïeben jifn / ttt. infgcïtjk^ om te be*
tonen Dat öefe #2eöicanten reeïjte ïjupjïingen jijn / begeren fpgeen anöer betoifé (feggenfe) öan 't gene ïjier
ban
gefept toerö
/ öatfe
in i^oïïanö
fonöertoant
op?
fpiakeïje'n
gefïaen/
geïeert/
en gcpieoikt
ïjebben/
aïïejS oberïept toat eenbjoomöerken-öienaertotber*
ïatinge ban b'eene en De aenneminge ban een anDec
$ierke fouöe mogen betoegen/ konnmitou (feggenfe)
uiet binöen Dat öefe ^eDicanten ïjare liaïien om
eenige anöer oojfake balaten/ entoeöerom benfteri=
Uen-bienft t'Hitrecljt aengebeert ïjebben / ban aïïeen
om bupï gctoin^toiïle/ enbatfp (geïijk bewapen) na
öe betfle pjobeité geïopen 51J11 / etc.
<©P betoOOIÖen/ neen redenen noch oorfaek , feg*
genfe/
bat be bïieöen
"rebenen enenban
oo?fauen
i toaerom/ f\?Mt
^leöicanten
öacr aftoijken
boren
berïjacït ïjebben/ te toeten: eerft om öatfe geen toettige beroepinge ïjebben / om ban De gemeente boo*
reeïjte ^erDerJ gekeut te too?öeu : ten ttoceöcn / öat (p
ttoift en ttoeeöiagt in De Uerke ban ^itrecïjt/ en feïjeu^
rmge en oneeiiigïjept in öeojöeninge berïHerkcnbertoekten aengerec^t ïjebben: ten berben batfe ban öc
ïeere en kerk oibeninge bit fp te boren boo? recïjtge^
kent / geïeert en geufeert Öebben/ afrjebaïïen 51311 :
ten bieröen Dat fp aïïeen om bupï getoin£ en ïjaer
bupk^ toïlïc ïjier tóe betoeegt en ober fuïk^ Kcfytt ï]up: ïingen 3tjn / ban Detoeïke aïïe biome en OBoöfaïige
te toijken fcïjuïöig 3ijn/ boo|t£ beïangenöe De reDenen en oojfaken Die tot fuïke bergaöeringe/ aï^ïjia*
ba-boöen toojöen betoeegt i$l Dat (ÖoDinfIjnièooiö
uutDmcueïnk bebeeït en toiï Dat De geïobigen afte
tgö en in aïïe pïaetfen tjem aenroepeu / biDDen en
met J&falmen te fingen/ loben en Dancken/ item De
.^c^ifture ïefen / onDerfoeken / en maïkanöerm
bermanen en bertroofien fuïïen en moeten.
van haer wet/ tot ver&chtinge
toOO^Den
^ptigeDeOverheyt
(bjagenfe)
toaer i$ opt geïjoo^t Dat
een Ctj?ifleïijke €>berïjeptficïj btkïaegt tytft / Datfc
Dooi ©faïmen in een bergaDeringe te fingen en De
&cj#iftuer te ïefen / beraöjt en autïjoritept öerfefc
beröaermeDe onöer De boet gcöjuclu i$ getooiDen.
<&p De bJOOJÖen/ niet alleen na rechten, in toat
rechten (b?ageiife) mogen Defe |3?eDicanten geïefen
ïjebben / na De toeïke berboDen té / niet te mogen berga*
Deren / om 4&0D met ©faïmen te fïngen / aen te roepen/
en De boeken Der ^rijnfrurc te ïefen I fp toiïïen Dan
(feggenfe) De€Dïcten ©arii/ ^au. 6. en Hlntiocïji/ .
1 .fllöacïjab 1. boo? reeïjt ïjouDen.
<©P De bOOO^Den by verfcheyden Placcaten / tetoetenbp DcbïoeDige paccatenDer inquifïtieban^paugien (feggenfe) bier meDe bernieutot en in toeerDcn
geïjouöen toojöen/ até in 't eunöe ban Ditpaccaet
te fimté/ aïtoaer (feggenfe) alïebooigaeuöe pacca*
ten en ozöonnantien ban De Ifêagifïraet op Dit fhift
gepubïiccert in toeerben geïjouöen too?öen / ïjet txjeike fo toeï ban ben #ïaccate öie ban Den lifêagifïraet
bp tijDe ban ^ac D'Stlba en De ^paenfe (Cprannpe ge*
publiceert jijn / berftaen kantoerDenatébananöere.
<©P ÖC toOOJÖen / alsftreckende tot fadie, oproer
en ieditien. ^c erperientie ïjeeft betoont (feggenfe)
DatgeDurenöe öefe inïanöfe 002Ï03C / öe bergaöerin/
ge ban öe gene öie met öe bpanöen / tegen Detoeïfte
top Defe ooïïoge boeren contrarie reïigte tybbm en
bekennen/ niet tot factien oproer offtHitim] of tot
naDeeï ban Den ïanöe gcfïrckt ïjebben/ maer toeï öe
bergaDeringe geïjouöen ban öe gene öie met Den £>pau*
giaerDeneu ïjarenaenïjank in De religie ccitésijn/ aïjl
öaer 3ijn aïïc$apcn en^aep^gcfiuöen/ DaerbanDe
.4>taö ban Hitrcdjt boï té.
O^pöe tooojöen/ #*cöiratie ban öe «Öerefojmeer^
De/ etc. alïjoctoeï in Defe bergaöeringe (feggenfe) nocf)
geen p^eDicatie gefeïjieö té / nocïjtan£ öefe ©jeöi*
<0Jb
caHten fo:genöe öat De gemeente öet recöt Dat öaer oan
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bierman boojft n / mfmiSStSSiSSSS
DcgcrcfojmecrDe ome
religie/ faa£nSSSSSSm!S

fifc &?Xn wST/e ï mien 9racb S^clt en te ge

&?ebicantcn tot ^SStSSK

tcÖe"^öï3er

te toojüm : macr Ul«*i,i „!?

#iercc J3^mf5. öte ooft De eeittu me Ooöhcut feS
men tyD tot «itrccht/ ooft met groten SoouS

p:c Di«t / en 9 ïjet Doren ban fijn wbicatic nont beeboi
tien * < Dat het horen ban De p?cDicaticn ban 3f|
meerOe religie bic ban anbere p«öicanten Sfó
noAtn gebaat tooien/ ïjier mS alleen 1 ,iMc
1
berboöen nimb/en bat men DegMtattSrl
i|a2ml
ap bc toaopm/ horen lefen , ö ^ftonMte M m

^>iet bier ïjebt gp goebgunfriae ïïefetó (feactenfe) bit
fteeeïe
eemn omete
o^t teberb
oo^b
numi
cK
bitenft
^i
be red)
remeaeï
bie/* etc. om
SK
ÏS
neer te leggen/ en of be ontoettige 5pn, /on
bSS 2
S5B öcr b00^*5. P?cöicanten \yiet meSt StfS
bcrboDcn bocïicn ban be «. jfeeftjift / bjant fu noi"t bc? nuSt/,\?ft?P20bwctVal tonnen toerben , /et? ^
Mat ^Lli
nncn//
ö^g
etorCEl
!Ca4^le
efene
itcnnae««c
^t'nhj
Öitele
ceenbtimoet
Komene beïi
/SS?
be portoeen ban Itoben of beïiettcrmrefler^gcb^
teert en geappjobcert maren / baerom Dcfc £*£&£to
bannen nut be ft. g^ft/ of anbrre boeïten fonber er'
ceptic met mach tjoren ïefen/ betonen toeï/ fp bc Sn«IJvii
atfc tJrrucnjctbc[tclu^»bjilben/ fobetuo'
qtuflten^ ban.jpangicn in ngonu&ac teDat
bobe
n
gacn
.
©p be bJOOJÖCn/aniers dan die open baerJik,&c De- üf Pt gebaen beböcn / en nocb We
g
nneerfï
om De fcïbe
/ ^ baen ^oeptene
ef^^
ÊSSt
booH l
fc
^lenaer^
mogen
282 ?2 "!? aïle Da«ni en ""* aïïenrcn pjeDiht / fo ie
bcteimn
$i> toeten en moeten
ooabeuennen/ bar öcunncente CIiJ
fcE
lïf^W*88*
3ef
"e
Uan
**
©^
öicantcn
toe
ten/ of fp ban oooj cec&t ïjonbêii bat men niet op am S^ongebjrtgefrbirö^/ batinétifeban befduetó
Dere Dagen en urenat men niet .fficDiïittTamenfoirtic
mogen nomen cnecnen ffaïm fmgen of een Capitteï toon : beeft/ baerom ijmmict geoojlcfttoa^bcc feïber
tipt ben 23pbeï horen ïefen / 't melk Dier miéWffl& plaetfcn in te nemen / anbcr£ öan met uetoiïKgïnne ban
boben toog i : be borige PjeDicantcn ffebbenbe geineen.
bergaberinge
te wam$ bermaent (feggcnfe) Datfp op&onDaegrf tocttclme
met *-mM
hmnm ban fa&en
totLtincm
"lkm
bc m>
toerS?te
tinge
en artDece Dagen afê anbere gingen fpeïen/ Dmncftèn
ber ïierïZbat
ien faW te berepfeben mare berïiïaert
bzincrien/ofanbereïicötbecrbigïjerjtbeöj /tTamen gepcefl. &g toeten ooft en moeten ooïi beïieilnen / b,n
gaett fonben en maïftanbecett upt be &cï)nftebcn
becmanen üet met aïïeen tegen 43óD£ Bóogö/maec ooït tegen aïïe
en Ijaec met ©faïmen tefmgcn of beücmïft te ïefen reben en bmijcnt fïcijöet/ bat be gemeente Cteifli ban
becmaïfen / en bat boïgen£ be ïcere be£ tflpffcïg Jfonïi/ oe beraicfinge en berocpingebarcr ©iena
/ "€>nöcr*
epb. 5. Coïï. 3 . bit fcïbe mt te toiïïcn berbieben / toat nngen en ©laconen gebeeï untgeflotener^fonbe
n tooj*
4 bet anoerjS ban Den Htocjoe <6oï$ contrarie boen/ en öni/ befcnaïïen niet tegenfJaenDe ïjebben fy ber borig
berbieben bat <6oD nutbmcïïenjK geöobcn heeft b2$ pienacen pïaet^ ingenomen/ bïijbén bacr in fittm/lkke
Dan bc ticcmamngcnentocrtroofïingen Diebegeïobige trn^ubcrïinrren tn^iaconen Dccütecften/ fonber be
mallianbcrcn te boen fctjnlbigjmi/ en uut het ïefen en gemeente een£ te bennen/ en Ijiet meöe noch niet te
boren ban be f. &cWt benomen / aen be getooanïnïic b|cbcn tocfenbe/ totïïen fp mettoeïaten bat betoome
tijbcnpïactfc gebonbeni ©oojmaerbcfcfjcbican
poigerïS t öitreebt/ bnpten De Uïepnc tyb bie fp piebi*
bic m bc gantfebe toeïtc niet ober febcn of ac&c neen ten
tteii / mogen betgabcren / om malftanaeren b'002 bet
Dutcn/ Ijcbbcn (iBobc^ eer en bergeïöbigertrooft pic.
liieï ïefen ber ^rbiiftnrcn tot OBobfaïigbcpt te bermanen en
enge nptgefpanncn/fo men op geen anbere tijb en pïact. met païmett <!3ob£ j^ame eenb/aebtig aen te roepen/
fe fat mogen te famen feomen om een f faïm tot <©obe^ fict bn^ gaen fpboo^t ban beeniecnbeboo^ïij&beptm
lor te fingen / of een Capitteï upt be f . &ttyift tot fön be anbere/ obermït^ fpïjacccecficfautc tegen 45o^ Folr!.
bertroofïingctenorcn ïefen. ^»?i feggen bkfpfyet fo
pooibbegaen/
ïjebben
toilïen
"
met bcrfïaen: macc bat alïeen bergaberingen te öon^ De
felbe Ijertnecftigniettoïïïen
erenfer
en enbecbeteecn/
berbebigen. maer
ben biermcbe berbobcn toojb/ fo babbcn fpbeïjoren
«Önbetobïefpfiiïïip/ ar^^)ienaer^be^i©oo^^toe.
gelpecificecrt te ïjebben / ï)oe groot of ïtïenn üie berga- met/ met <£5ob£ il^oo:b niet bonnen boen/ en fïen
öeringe^ijnmoebt/etc.
bat ben In befen fMtbegcefidiirietoapenen faeïgeren/
<©pbcta002bcn/ Aureurs,ïnftigareurs, &c. Zbuc fo roepen fp op goeb #aepc^ aen Brachium fecuiare
ö ICÏba en flinen bïoebcaeb/ïjebben aïtijb na be ^oofben en bet 3toeerb ber <©berbcpt/ maer betobïe Deerpe*
briflen grijpen / aïfo bat oefen Cpcanöe ïlonmgïnne rientiebanbeïc jaren geïeert beeft/ Dat geefieïpefa=
JBocber be^ fóoning^ ban ©janïirtjlfi/ cteb batfe aïïeen hen niet met jtoeerDDer ^berbept/ maer aïïeen met
bc goofben ban be hugenoten foube aentafreii / ban be ïjet stoecrD De£ 43eefïe£ / 't toeïft i$ <©oö£ i©oo^D
gebeeïbeert en betbebigt tooien, baerom fo
refte fonbefp ban toeï mcefïer toojben / feggenbe een moeten
^aïm^ ï^ooft i$ beter banïjonbcrtgrunten : maer be befê ^ebicanten begeren / bat bare beroepinge ban be
geïobige gemeente treeft geen ï^ooft ban ^jefmn &tyU gemeente Chjïfïi fUittecïjt aï^toettigaengenomen/
(Inm fïttenbcter cccgtec Danb fïjné ©aber^ / be feïbe i^ en fp ban be feïbe boo|oprccbte 3Lccraec£ en berberis
ooft Auteur ban aïïe bergaberingen bic in fijnen naem geïtent toojben / fo fp foeften be feïjeucinge aïbaec toecb
tf
gefcïjicben/ïjebbcn ooït geen anöec !lnfligatcnc tot aen- te nemen / en De gemeente toebccom te becfameïen/
toepmgc bc$ naeinö <aobejJ / tot biöben / tot f faïmen fo moeten fp niet met pfaccaten / macc met <0oDjJ
te f5ngen / tot ïefen / etc. ban ben f. <©ccfï / toeïuec in* UDoojb aïïe bacebanbeïinge bcranttooo^ben.
^P betoijfen Danffeggenfe) met«i5oDe^IBoö|bbat
ftigatietoeren
nocbof^ncb'»a nocï) geen ^pran tot noclj
ueeft
berbinberen ftonnen.
bc^oïitifcbelBagifiraet
be bco^benin^pbetoOO?ben/ oproerige, fsditieufe, &c. f^iet ge
bie Dooi <$>ob£ genabe aïïeen
na fijntoeftaet/
UDao:ö in
hecht
men top be tooo,Jbcn ban be bïoebige f ïaccatcnbec opgeceebt/ acngenomen en gebmpnt i$/ toeberom
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84* tebicïicn/ en tipt epgenee macljtenautïjoritcptrecïjt

beeft De ®ienaec£ De£ JEoo?b£ / ^uDecïingcn en
©iaconen af té fettcn/ enanbeten naïjacrgoebDim*
ftentebcrftkfen/ te beroepen/ en m te fïeïfen/ fon^
Der confent en roefïcmmmge ban be gemeente.
&p betijen upt<0ab£maaeD bat alle Die baer toe
ftomen toilïen fohöcc boo&acnbc beftentcniffe beg
<6eïaof£ in getungeniffc eenc£ <©obfaïigen manbel£
tot ben Slbonbinaïe bc£ §ccm\ mogen toegelaten
men
fcierDen / grip jnfe toegelaten ïjebben/ en bat
.
neert
fuï&i boenbe bat ti Hlbontmael niet profa
&p bemijfen uut <$ob£ tuoojb bat fp rccï)t en reben
nebben/ ber bozige ^ebicawen pïaetfe/ tegen ben
fafte toetteïpftge*
Mcbcegemeunte/ en aï eec Ijare ï)int
eï)QUben.
ennoc
/
occibeertïrjaé / in te nemen
Wê fu Dit (feggenfe) upt <*3oo£ tuoo?D bemefen
benmoo?>
fuïïen bebben / aï£ ban faï be gemepnte öaer
boogare
el
trorjf
fonber
/
ïjen
oecpen
De <©ÖD3 onbect
toettigc3lceracr£ ftennen/ en bienbolgen£ ïjarefïem;
me en picbicaticn geerne en bïtjtig fyottn en boïgen.
fiee"tegen£ / fo fu bat niet boen nonnen geltjftfp
fulïenben/ foig't
feggenfe
moo^
gelijken
ban;boen
/ Dat fupbfïcï)niet
en rec&teentoigïje
bilïift inlbcc
ooft
be <#ob£ onbectoetpenbe/ ban ïjate onmettige beroem
pinge of fïaen/ iic felbe nalaten/ Ijare fetjuït beften^
neu/ fïcijmet befteefteberfoenen/ be algemene fterïioibeninge tueber aennemen en bolgen / en be Reene
ban Hitcecljt toebcrom in Ijaer recgt enbjuljept / Die
[jacrban<£ob£megentoeftomt/ fïeïïen/ £c.
W$ nu bit boo,?fs. tyUtcaet fcoepnig ïjolp om Deftee*
ftentebereenigen: maec Dat bie ban Degerefojmeerbe
religie meefï aï upt be nerfte bïeben / en batfe ooft met
grote menigte be££>onbag£ naüfelfïepnteeprebica*
tien liepen en boeren / fo $ geacbept om te mogen
Ijebben toafïe f?ebïcanten/ toaer op/ met befcebcn
en begeren ban be Staten / föenricug Cefatiu£ ban
&cljaanï)oben/ t'8tttecï)t/ (Die ooft eeeflbpïenmgc
Daerbjaggetaeefïj boo? o?bmar$3^ebicarttaengeno'
men (£/ fo ooft 45erarDug 33Ioftï)obcn Ut tot ütëechelen
gefïaen/ en na Ijetobergaen banbefeïbefiabonberbe
foïDaten betfïeften Daerupt genomen mag/ aeïigeno^
men taetfe / fo ooft 31obanui| 2Cnbeïiu| baer boa; ecu
fco#cloïjanni^
tijD gefïaen«öeeobuïu
ïjeeft / eng/in bie
spn fopïaetfe
ijuam aï£Daer
taoecom
tot 3Mft
na tot ïfatbertoijft gefïaen fjabbe / bod) be paetijfeïjap
bafïburenbe/ en Datïjet lopen tot Iffeïfïepn nodï al
toe nam / fo ïjebben be Ukagifïraten ban gtecécfjt
baer in milieu booten metbe naboïgenbe publicatie.

öhcatie
banbe
Ma$U
ftraet
öet
j&tatl
mu
trerfjt

tegen
Set ®tt
Mfenelo»na

ftepnf.el»

A Lfo tot kennitïe vandeMagiftraetdeferStad ge•^■komen is , dat verfcheyden perfonen ■, (o mannen
als vrouwen , hun niet contenterende met de predicetie des oprechten Euangeliums ea fuy verc Woord Godes , dat alhier daeglijks gepredikt en geleerc word,
tot verfmaetheyt van dien, haer nueenengeruymen
tijd onderwonden hebben des Sondaegs in groten getale te trecken tot Yfelfteyn , om aldaer de Predicatie der Gereformeerde Religie te horen, onderwegen
vele onbehoorlijke propooften houdende tot verachtinge der Predicanten defer Stad , en van hare wettige
Overheyt , en dat de felve perfonen dagelijks meer
andere inciteren , om haer met hen te voegen , en ter
voorfchreven predicatie te gaen , en ten laetlten fo
vermetel geworden zijn , datfe tot de voorfchreven
predicatie reyfen met wapenen, en daer mede defe
Staduyt trecken en weder in komen , dikwils wel by
drank wefende, waerover gefchapenis, dattuffchen
de felve en andere vrome en goede Borgeren , die fulks
qualijk konnen verdragen , eenig vechtelijk oploop of
ander commotie foude mogen ontftden of aengevangen worden, daer bloetftortinge foude mogen uyt volgen: en aenmerkende dat alfulke perfonen geen wettige redenen hebben om elders dan hier binnen ter
predicatie te gaen, nademael alhier Predicanten zijn
van de oprechte Gereformeerde Religie , puer en
fuyver in de leere , en die ons voor fulks by roijn
Heeren de Staten van Holland en fijn Excellentie
van Naffau, Gouverneur over Hollanden Uitrecht,
t'onfer ernftiger begeerte toegefonden zijn, ea dat

over fulks het uytlopen tot Yfelfteyn niet procedeert dan uyt nackte moet wille , rebellie , en we*
derhorigheyc tegen hare wettige Overheyt» daer mede hen vermengen perfonen die de principale hoof*
den geweeft zijn van de voorgaende oproer en alteratien , en daer van niet anders dan van gelijken
te verwachten ftaet , ten ware in tijds daer tegen
voorficn worde , fo is 't dat mijn Heeren de Stadhouder, Schout, Burgermeefteren en Schepenen defer Stad, volgende de gemene refolutie des Raeds,
wel fcherpelijk by defen verbieden een yegelijk, van
wat ftaet, qualiceyt, fecle, ofconditiehyzy ,voortaen te trecken of te reyfen tot Yfelfteyn, of in andere nabyleggende Steden , alleenlijk om daer de
predicatie te horen, op 't verbeuren van elk gemeen
perfoon 1% gulden, en de Hoofden en Principalen
van dien dubbel > en dit voor de eerfte reyfe , en
de tweede reyfe 't dubbel van dien, en voor de derde reyfe uyt defe Stad, Steden en Landen van Uitrecht gebannen te worden den tijd van tien jaren.
En fo verre yemant de macht niet hadde de pecuniele
boete te betalen, fal arbitralijkgeftraft worden. Enfal
de voorfz. boete geappliceert worden tot behoef van
den Officier, die d'executie daer van doen fal. Onderftont, aldusgepubliceertvandenStadhuyst'Uitrecht,
den lellen July, Anno 1J90. Bymy ondertekent,
G. van der Voos t.

ffêaer afê Ut niet genoeg Ijielp tot ttit lopen ter
p?ebicatie na fffeïfïepn / Doo? Dien De $?ebicant tot
§felfïepn sijnbe 1 ïjem beebo^berbe Defe fuctit te boeben
(fobe Jteagifïraet fepbe) en be 25o?ger^ te becmanen/
bat fp infjaerboomemen omaïbaer ter pjeoïcatie te
ftomen/ enbe$?ebiranten t'Mitrerï)t beroepen/ niet
teloren/ fouben continueren/ p?ebifteftbeopDefïoel
oelc onbetameïijfte en onbeöoojlnftc p?opoofïen / op
't qene fo bp De jkaten afé Jifêagifïtaet ban Hitrecïjt/
in^t fïnft ban De föeïigie / en fonoerïinge in 't afDanftcn
en beroepen ban De ^eDicanten/ geDaentoa^: foljeb*
ben De boojfeï^eben Staten gecommitteect Sonftee
^icïae^ ban ^upïen ban 3£?aftenbuccï)/ 3|eere tot
èebenDer / etc. &cl)out Der ^»taD Kitrec^t / met in*
fïructieaen fijn Crceïïentie / aï^ <J5oubecneue en Capk
repn genecaeï ober De^taD / ^teDenenltanDenban
Hitreeïjt te cepfen / om feftere anDere faften / en boo?t£
rot ©elft aen ïjec ©jouften ban ©rangien/ fijn €rcefc
?entie flifïcr / tenepnbeombe felbe te onDerricïjten ban
t gene tost Uitrecht / foin 't afijanïten / aï£ toeber aem
nemen bancenige ^ebicanten banbe45erefo2meerbc
:ïeïigie/ sebert eenige maenben/ maé gepaffcert / en bat
te bier ooifafte/ niet tegenfïaenbe bat be^ebicanten
aïbaer beroepen / goebe oprechte / <©obbjefenbe/ tueïge*
ieerbe/ en ooft toeï begaefbe J^ebicanten toaren/en ïan^
ge trjD in ^oïïanD pL2ofeflie ban be OBerefojmeerbe
Religie gebaen babben/ en boo? fuïft^ in ï|oiïanb lange
jaeen beftent toaren getoeefï/ en bie ban Uitrecht tot
'aaerber ernfïiger begeerte bp De Staten ban ^olïanD
en fijn <êevcUe\\tie ban j(^af|au toegefonben maren/beïe
25o?ger£ ban öitrecöt öaa' berbo|berDen tot iffeï*
fïepntepjeDiftm te lopen/ enfbfn'tfelbetenïefïenbe^
gofïen te Doen in groten getale / en met mapcnen/öaD^
ben De ïftèagifïraten goet gebonDen om alle onïufï / Die
Daer upt tuffcljen De 25o?gerie dabben mogen ftomen/
't boo^f?. uptïopen tot ^feïfïepn te berbieben/ maer bat
Den ^jeDicant aïDaer/ Ijen factie toa^boeDenDe/ etc.
becfocljten baa-om batöaer<6enabegeïiebenfoube be
boo?f5. i»?ebicant/ of boo? Ijaren ^?ofï of anbere te be*
ïafïen en boen gebicDen/Datljp Ijcm fouDe machten ban
ficb te bemoepen met De faften 't fïuft ban De religie aengaenDe/t'^itrecöt gepaffeert/ban Daer op te fpjeften/of
Diften / op fuïfte pene aï^ l)aer <0enaDe goet btttben fóu^
De / etc. %$e afgefette Pjebicanten ^opingïu^ / §eU
micïjiu^ / Uitenbogaert / en öobenbergiu^ ïjie ïben Jen
fïiïïe / en boegen Ijen geï)oo?famelp binnen Uitrecljt/
tot bat fp eïbec£ beroepen merDen : Doel) ïjebben ben % ?
■2Cp?iïi£ 1590.be boomoembe e&icnïau£ %opingW
3©arHeru^ ^eïmicï)in^ / f$aï)ann# Hitenbogaert / en
Comeliué iBartini öobenburcö / raebfaem gebonDen aen De 25o?gecmeejïeren otoet te geben Dit na
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,

bolgenöc nefcfaif te / bp Denluibcn te twen omtoojpen/
en t'famcn eerfï gecommnniceert/ D'toeln bp fcetme
eerfïe / in abfentte nan tien bteröen / öocn met 3iine be^
totlligtnge geöaen té aen öe 25ui'oemeeftecen 5Jonnec
sDtrH Cantfjcc/ en <Dtiü De 43opcc/ in 't ^cfjouten
Camengen.

45e»

TV >f Yn Heeren , alfo wy nu alle vier op ons verrrecken

fcf>?if"rc
^rentt»"
rccöe
pjcDfo
ob""c»
geoeu.

i-VJ.jjjn cn daen } d'eene wat vroeger , d'ander war later>nat'ac eJken een fijn particulier afFairen tegensde
vervaer-tijd afgedaen Tal hebben j fp heeft ons goed gedocht dat wy wel fouden doen , dat wy voor 't fcheiden
vai1 meanderen > onst'famentlijk by u E. vinden lieten, om van de felve, in manieren onfeperfonen beramendeons
j
afïcheid te nemen. Wy houden u E. wel
indachtig > dat wy eenigen tijd van jaren van de eerde
beginfelen der reformatie aen, d'een min, d'ander
meer , het Rijke JefuChrifti door wettelijke fendinge
en beruepinge der gemeente Gods, alhier in defe Stad
gepredikt hebben , in fodaniger waerheid en oprechtig-

weerdig is , ja door de eigene eere , confeientie en welvaert van mijn Heeren ( lo lief hen de felve fijn ) om
twehoogwichtigepoin&en gebeden hebben, waer van
het eene is , wy betuigen voor de oogen Gods , dat wy
door fijn genade de fuyvere leere der faligheid onder
de gemeente en borgerye defer Stad oprechtelijken
( God en niet den menfehen , altijd voor oo<*en hebbende) geplant en geleert hebben, en achten dat mijn
Heeren ook 't lel ve gevoelen. Ift datfe nu naer ons ver|
trek verandert word, fo fullen wy voor God den Heere,
en alle de wereld daer over onfchuldig , en onfe handen
daervan rein fijn, bidden derhalven dat mijn Heeren
willen toefien , dat de felffte leere onvervalfcht en ongemengelt gemaintencert werde , en niet kome te veranderenwant
,
daer geen ander Euangelium Jefu Chrifii is , dan even het felve dat wy in conformiteit van onfe naburige Provintien en andere Gereformeerde Landen uit de Prophetifeen Apoftolife fchriftcn voorgedragen hebben : waer van wy te meer oorfaex hebben
mijn Heeren ernftelijken te waerfchouwen , om dat

%

he'id,e met fulker neerftigheid , moeite en arbeid, wydeliftigheid des Satans wel weten, die hem ineen
dat wy nverhopen onfe confeien
tie voor Goden fijne 1 Engel des lichts verftelien , en onder eenen fchonen
Kerken , fo veel menfehen f wakhcid lijden mag, ge- fchijn, en met kleine beginfelen die hem van nu aen
trouwelijken gequeten te hebben , endatonien arbeid allaten aenfien, behendelijken de gefonde leere verin den Heere Jefu Chrifto niet vergeefs is geweeft : het
giften kan.Het ander is,dat wy op 't allerootmoedigfte,
heeft niettemin mijn Heeren van de Magiftraet belieft op manieren als boven , en uit grond ons herten mijn
ons in Decembri voorleden , onfen dienft en gagie fu- Heeren gebeden willen hebben , defe waerfchouwinge met ernft na te denken, te weten, dat mijn
bijtelijkopte feggen , uit oorfake voornamentlijk (als
doen ons gefeit werde ) om die van S. Jacobs , in onfe Heeren met dien voet van Kerkbcdieninge die fy feperfoon een weerfien hebbende, enden welken mijn dert onfe afdankinge ingegaen fijn , een fondament leg*
Heeren den wederoprechtinge haerder Kerken (van gen van uitermaten fchadelijke conlequentie in de ware Religie , alfo namentlijk den weg daer mede geopent
hunluidenby requefte verfocht ) om oorfake niet goed
vonden toe te laten , daer mede te accommoderen en te werd tot de corruptie der gefonder leere en vervallinge
vanden oprechten Kerkendienft , wefende de Kerke
gemoete tegaen. En hoe wel wy nu grote oorfake had- ontbloot van de bequaemfte middelen die God felve
den hier over te doleren , fo aengaende de hardt en ontot bewaringe der voorfz leere «n Kerkendienft georgefundeerde procedure , als d'afdankinge felfs aengaende ,en boven al over verfcheiden prefumtien tegens donncert heeft , beneffens noch andere feer fware inconvenienten en fchandalen die in defe en andere Proons opgenomen , enftroyinge achteromen rugge gevintien gefchapen fijn daer uit te verrijfen, als wy wel
daen , daer in wy onfchuldig fijn. So hebben wy nochparticulierlijk
fouden konnen aenwijfen , indien het
tans fo veel ons particulier aengaet, om verfcheiden
nood,en
mijn
Heeren
gelegen ware daer toe te vaceren,
redenen en merkelijken door raed enadvijs van vele
dat
daerom
mijn
Heeren
gelieve op den voorfz voet
goede Heerenen vrienden, om de meefte ftilligheid wel te letten,en den fel ven met Gods woord,en daer in
wille, gerefol veert en befloten met gedult alles te
wel ervaren en verftandige perfonen wel rijpelijk te exlaten beruften , en vertrouwende op de oprechrigamineren en t'overwegen , want den tijd fal na der
heid en onnofelheid onfer fake God den Heere de felhand
en
meugelijk
met fommiger berou, maer wat
ve met alle modeftie op te geven , waer van wy goed
gevonden hebben mijn Heeren defe verklaringe te telate, beter leren 'tgenefommige numiffchien niet
ten eerften , dat geloven, noch ter harten nemen. Dit hebben wyuit
;f. n8.) doen , en dat tot defe twe einden :
goeder en trouhertiger raeininge mijn Heeren willen
mijn E. Heeren door ons ftilfwijgen in de voorfz quavoordragen, bereit fijndc voorts God Almachtig te biddeprefumtie tegens ons opgenomen, niet fouden verden dat hy mijn Heeren het herte en verftand tot de opfterkt worden , alfowy ons niet bewuftfijn anders gerechte ken niffe en hanthoudinge fijnder heylige waervrome
dan
leert of in ons ampcgewandelt te hebben,
heid verüclué , en alfo met een en hare E. regieringe tot
en getrouwe Predicanten toeftaet , want hebben wy defen handel van de fcheuringe van Sint Iacobs Kerke , j waerachtigeen beftendige gemeine geruftheid , voormaken wil,en daer mede nemende ons af fcheid,
, wy ver- | fpoedig
u> au fo dan , nagelegentheid wederfproken Gods
binnen korten dagen te vervoegen ter plaetfe
ons
om
wel
ftaen en weten dat wy daer in na den woorde
de Heere God geftuert heeft en noch fturen
ons
daer
en behoorlijk gedaen hebben , geerne ten goeden houfal , al waer wy verhopen , blijvende door Gods genade
dende dat fommige daerom uit onverftand ons befchulde felve in 't goede die wy tot noch toe geweeft fijn , ondigenen niet gunftig fijn, maer merkelijken houden
fen dienft alfo te bedienen dat daer mede noch ter overwy ons onfchuldig te fijn in verfcheiden faken als buivloed overtuigt en datelijken uitgewifchtfal worden,
ten ons beroep gefchied, daer mede wy vernemen dat
de quade impreffie en opinie die fommige luiden van
fommige verkeerdelijk onfen goeden name foekenre
en geftroit hebben , en hebvermaken , mijn Heeren nochmaels biddende den fel- ons t'onrecht aengenomen mijn Heeren de Burgemeeconfideratie
ben uit fekere
ven geen geloor toe te ftaen , gelijk den tijd de ongefteren als hoofden van den E. Raed en der burgerye die
fundeertheid van dien wel nader- fal openbaren. Ten
anderen op dat mijn Heeren wel onderrecht fouden fijn in particulier willen aendienen , begerende ootmoedelijkendathaer E. gelieve daer van kenniffe te dragen,
dzt wy in 't gene onfe particulire perfonen in. onfen
veel
in hare E. difcretie {tellende mijn Heeren van den Ranaem en faem gefchied is, met geen verftoort,
verde't felve te rapporteren , ook felfs wel gereet lijnde
min verbittert of wraekgierig gemoed uitter Stad
trecken, om te dier oorfaken uit ons fel ven, fo lange mijn Heeren van den Rade voorfz by monde voor te
moledragen , fo verre mijn E. Heeren de Burgcmeefteren
ons niemant vorder port of nootdwingt, eenigeeenigen
dit raedfaem vinden fouden,
ftatie te maken , of met iemand dies aengaende
haet te dragen,of met iemand daer over in twiftof ftrijd
te treden : maer fijn geftclt om fulx alles te vergeven en
at'tenbogaect toeröen Cfifltf
ïüe? lmt
©rift
en
35e
uanmfön€ï:«lU;an^au/ too?b
e ug
lattcet
vergeten , dan belangende de gemeine fake der Kerken,
mmutot
Beiöf3eöoo
na uoo2
öa^
IS te «actfBwwn Cafenöaot en poefen fo m
Willen mijn Heeren op'talderootmoedigfte, als met
wille,
Chrifti
om
gevouwen handen om Godes wille,
ontboöen/ en toeröe «dmitmu* müf g>
®W
en
heylig lijden en paffie , en door al dat heylig
door
III.fijnDeel.
Som tot Wé» «n mteimam «n ten «agc bc. miten-
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Het eefteftt^intigfte BoeE

i&age Be* roepen/ 'mm ojbtnai'tfen mmv^iitm aiöaw /
öciöe namen fp aff'cljcib ban be iBagtfïcaet tn bet
taffen. Collecte/
öttenbogaert tebanficnbe be j^agtfiraet
feec ban omfangene toclbaben / en bat f? ïjcm tot*
'te fïuöte ten belc t' uaccöec Boften geb02bcrt bab?
Den/ toaerom Ijp B<mi ook t'ailen tpöcn ucltenbebcr'
plicht/ en ficb berbonben ïjielt om benlieben boos
anbere te biencn / toanneec fp ftem toeberom foufien mogen berfoenen/ bit beöc bn met feer gro*
te befetjetbenbeib en beieeftbeib / en m$ befBa*
giflcaet (eer acngenaem / acceprecrbeit 't feluc en
totlben Bern ooft geen abfoluite omflaginge bergun*
nen / feggenbe öatfc Ijem iiacWtcw tocbecom tot ben
eeltibienfï ban bare (terne te gebjuiftcn / en toaren öatfe
ge tn be Höagiftraet t}k baer na p:oponeerben
tjcmbaerfoubenljouben/nabemael liPljcm olujbbe*
leeft en moberaet geb?agen baboe; bocü 'ten to02be
tien nietbangoeb.ge*
om anbere
boo? bt'c /tijü
alle fo
tjjb bat licentiecen
booi bfebareconfibeca
betoijic
bonben
gefcljteben mofïe/ gelijö ban ooft be, Söutgemeefler
Canter / b« Det Uooojb ban af banltinge geboert babbe/
een jaecbaec na in ben ï$age ftomenbe/ üitenbogaert
focijt te bifponeren/ om opbeccbocatie(bie Dpfeibe
te fuiien bolgen ) toeberom t'&trecbt
eaftbaegjS
te
Bomen / 't fcoelfl bp ö itenbogaert boo? W tijb
beleef belrjfe tocroe afgeflagen/ beboermoembe 5Sur*
gemeejier Camee (jcefc obcc eenige jaren baer na be
afgebannte jdjebtcanten befe naboigenbe acte gegeben
onber3i)n eigen Danb.

9t9n

«3mibc

<©c gefcDtcben
pio'tlamarfen.
en foiemnifatïen
be.s" fjottüjelijx
fullen
bolgenbe
be ejbonnantien
ban be .S"
Staten baer op gemaefet en gepubliceert.
, Stem funcn be iBinifïer.ö alfiier bej$ ^omienbaegö/ PW*
ten
bienfle banbanbenbenf bjacïten
pjebiben
€piflélen
<£bangciten
felben bag/
en op/ beanbere
bagenen nni*
'tgenefpnagelegembèib
geraben
fullenbuiten
bin*
ben/ al vit ben toóöabe besstijb^
bejS feeerért
en baer
Sfictum ben i i $obemb2töV 3(lnno 1590,
Wp bebben boo? oon bermaen gemaem ban bet
^pnobug
j^ationael gebouben Sönno i?8<$. albjaec
( niet.
mp obergeflagen tjebbenen bergetenteberljalen/bat
iik ban 't boo?fcl)2eben ^pnobug a^ationael eeni^
ge hebben gecommitteect aen ben 45?abe ban %ptt^
cefter/ ten fijne 02b2egeflelt foubetoojben/ opbegee*
(leltjne goeberen en tnfonberbefb op be alimentatie
ban be P2ebicanten bes? «aoblijfien 3©oo2bjS / ^cfioolmeefïerjs en ffiiofiersS banbe ftab/ fieben/ en lanben „^{JJ
ban ötceebt/ toaer op fijn €tcellentie gecommft* ronC{p:
teert beeft be ^eere ilSeetfterften / Saebin ben «a* *en 8fi
bebah ,§tate/ en ben t^eere ban 25?anel fiooft ban JÏJjy
öe Jptnantte neffenjef sijn €rcellentie om metten ^$ta- «teftg»
ten ban ben lanbeban fitreent befe fase te communie *» g*l
cerenenbaerin p2omptelijbte bootten/ enfiebbenbe SBr'j
Staten ban ötreebt eenige gebeputeert be toeine m &e '
metteboo2fcft2eben«0ecommitteecbeban fijne éxteU f raJ/
lentfe ban Hpceflec feneren boet geraemt Bebben op ^'JJ
'tbeöagenbanbeboo?fcD2eben Staten/ baer ban Bet ben i
»««»!
eerfïearticultoa^
.
.
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Mctcte A Lfo in den jare 1589 de vier Predicinten defer
tante """^ad ,doe ter tijd in dienft fijnde , namentlijk Nico$>iet)v laus Sopingius, Warnerus Heimiehius Joannes Uitencanten bogaert met Cornelius Rodenburgius , by mijn Heettecü?' ren van ^e ^agiftraet alle gelijk , voor eenigen tijd van
Bretoen, haren dienft afgefet fijn geweeft:fo ift dat ik onderfchrevenalseerfteBurgemeefterin der tijd, betuige mitfdefen dat de voorfxaffettinge van de voorfchreven Predicanteh, niet is gefchiedom eenige quade feiten of gebreken inleer of leven , maer alleen uit eenige politijke
confideratien : voor behoudende nochtans en onvermindert blijvendede reputatieen eere van hare perfonen en dienft , fonder dat eenige note van ignominie of
prejuditie van hare goede naem en faem daer mede gemeint fy : gelijk ik ook voor mijn perfoon achte dat de
voorfz, affettinge voor eenigen tijd daer toe geenfins
behoort te ftrecken, ofby yemand geduid te werden.
Gedaent' Utrecht den 18 January jftiloantiquo Anno
P\Atmen volgende
voorgaende rèfolutie
1600 ondertekent , Dirk Canter. Gelijke atteftatien •*-^exercitie
van de Gereformeerde
Religie d'openbare
in de ftad,
Werden hun ook van andere , in de Magiftraet fijnde, fteden, en landen van Utrecht alom in trein foudedoen
na de afdankinge gegeven.
brengen ,en byfonder op plaetfen daer de felve als noch
niet was, endacmen tot dien einde allen Paftorenen
&ttett 3&U0 berbe Ijebbcn top be lïtretfjtfe bccfcötllen fo Predicanten, Schoolmeefters en Cofters die fichniet

errfcukn fiecReltjKe faïten na ber toaerrjeib toillen berftalen/baec
berfefxiben gefp2OReni0 getoceü.
omSpïc banfeer
fflp fullen bier nocö Dp boegen be naboigenbe poincantea
en articulen/ ben n. ^obembiiö/ 1^90. geflobinnen ten ten
om örtberljouben te bierben bp bc p?ebicanten ^}h
fUtrec&t
onber? alfboe in berftab toaren/en boo?taen nocö aengetto*
Jjoubcn
te
büo^ menfouben mogen rjoerben.
€erfi üelangenbe ben 5^oop/ befelbefalgeabmtden.
ïtanben niftreert roerben bolgen^ be infleliingc^efti €i)Mi/
©oop. fonbec be getuigen met eenige fielatfinge te berbinben/
banalleenlijHenben oubergs berüinberentebermanen
Baersf ampt& 3©elnen ^oop ooit buiten benbeöoo?;
Ipenof engetooonlpen tyb/ fal aengebientb30?ben
oen Krantten ninberlteniSJ baer toe berfoebt 3önbe.
ICbcnt25elangenbe 't heilig 3Cbonbmael <3iefu €lpifti:
inae!,.
'tfelbefalftüber geleert/ Bcbient/ en uitgebeilt toer*
ben/ na be fojme ban (®ob$ JSoojb en ojbeninge
ban lefen en fingen bp be hernen geb2UiRcli)Ben.
3$openbc be bepjoebinge/ be felbe fal geljouben to02
23f&oe>
ben na be leringe pauli/ feggenbe: be menfefje be|j?oebe bem felben / en fonber eenig onberfoeft of
eralfoanimatie
be$ ben
menfenen
bat fulï ban
b?p flaet
genen Ukconfeientie/
onberfocDt nocljtan?"
/ en oor
opnetehent begeren te 3ün.
O^e ÉKrfeeujee biftiplDn/of b2oeberlünebermamn;
.

i$%6

|ge/ fai öeftfjiebcn na be ïerïnge GBtfflit patt. i&.
I ben
(€e toeren:
bat bf02bcnneren
e ban benBerftenraeb
ptnant
bare fullen
te gaen bp ben
genenonöec
ijit
bifToluit i0 banleben/ om be felf bete bermanenbart
5ön abuifenen cjuabe leben/ en fo bic geojbonneerbe
metgehoö2t b)02ben/ fo fullen fp noctjeenoftbjcetot
Ijem nemen / en fo be felbe noch niet geljoo2t to02ben/ fofal een ban ben dienaren fjembaer bp boe^
gen/ en ben onboetbeerbigen boo? be berbe en laeflc
mael bertnaneii en flraffen / en fo Dp aljs ban nocb niet
milten/ fo fullen fpluiben ben felben betelen <6ob
^llmacfitig/ en fijn mit.öbien onfcljulbig infjaec ac=
moeb en confnentie: en be boo2fcl)2ebcn onboctbccrbtge fal bdn be.0 peeren 511bonbmael afgeljoubcn
tno2ben.

hadden nieerde
geconformeert
geüPro vintien of henmette
noch kerken
wilden van
metted'ander
felve conformeredatelij
n,
k deftitueren foude, en andere van
de Gereformeerde Religie , in hare plaetfè Hellen , mits
dat niemand in hun confeientie foude Worden onder(ocht of ook gedwongen tot exercitie van de voorfchreven Religie.

310 boo#* ïuobiffonele 02b?eactfelt fo opte onber*
fioub ban be P2ebicamen/ ^cDoolmeeflecö 7 &o*
ffergf. 3 tem nopenbe betopjeebtenbaneen^eminarium boo? jongere / opjeebten ban een ^tremc-Bamer/ 't (lellen
ban ge^ualtficeerbeperfonen
tot <5ebe*
puteerbe
bec felbec/
«lemmeefler of fëemmeefieitf/
^ecretari^ en ^Dembjacrber/ al ban be <0crefo?meer;
be Religie enopte gagien bec felber. gtcm tot ma=
Binge ban b'infiructte opte felbe ^trectic- Bamer : ban
gclpen 00B op be Sllbbpen/ UKonicBe en 25agpneClooflecen en b'abmtnifïratie bec felbec goeberen
eninBomen/ mitfgabectfooB opbealimcntatienboo?
be oube conbentualen/ tnfgetijr 00B op befeparatie
ban be gonBbjoutoen Cloofrecen/ afé <0uttoö&^
3©itteb20utoen/ «Secbaeiö/ (Cen 5©ael/ en ©20utoe
Clooflec/en b'alimentatie banbe oube/ en nomina*
tk ban be bactcenbe Paebenben/ bpbe ^ibberfcfiap
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heili
re toen: bangclnHcn Uat öe &m foubeoibje (lellen
en gerechtigheid beftieren, 1
op tfcljeibenbanbe SSagijnen op &et 2öagnM)of / ten
leiden, verfterken fal van gefiachte tot gefiachte "in
etnbealbaergcen liepmelij&e tonbcmiculcnfoubenge* aller
eeuwigheid : befiet Efaiam cap. T9 en ander
e
Dotiöcn tooien / en eenige anbere poincten meet / atë piaetfen in de Proph
d
gheieten,
die 't feer oyervloedighandeban be goeöeren ban be 2&aljei' ban
tDuitfen ïiupg/
rn ban&tnte Catnjnen / en alle bebenComm
i. Defe vergevinge is niet alleen quijtfcheldinge
anbe
Daer onöec beïjo^nbe / eeniae ban toelne poinctenrpen
van
de voorgaende mifdaden , den genen
noch
bekeert
boo? öic tijb in abbijö fijn gefiouben getoo?ben: en worden : maer ook uittreckinge van dendieangel
des
3pn oofe eenige oefcïjillen geballen nopenöe begeefte* Serpents uit hetmenfchelijke lichaem, fo datfe noch
Itj&e ooeöeren in ben anberen fteben ban ben
e de vaders noch de foons meer fchadigen fal in der
banatrecOt/enoaecin/ en in anbereig baecnaHanb
ber* eeuwigheid. So fal Ifraël
l werden van'tgeweld
nnöeringe geballen / toaerom ton baer ban alfiiec des doods en der fonden,verlof
om onvertfaegdelijk fonneen bojöet berljael boen fnllen boo? befen tijb/ en der vrefë te mogen wonen , en God den Heere zijttfbit gefeftfeb tn bemaenbban<®cto&er;/befe0jaer0
nen Saligmaker te dienen , in heiligheid en gerechtigheid, allede dagen zijns levens: befiet de Prophe3B>e «foabe ban £pcefïec heft refolutie en concepten
ten. r
öefien en gebifiteect RebDenbc / $teft baer; op gebifpo* ren 3 Alle de heilige overblijffelen , fo van de volkeII.
neertaUbolgt:
als van Ifraël, fullen verfamelt worden, en in
een fchaepskoy gebracht, volgende de Schrifturen.
En fal een Baniere onder den Heidenen opwerpen,
en t'famen brengen de verjaegde Iiraëls , en de verftroide uit Juda te hope voeren uit de vier
hoeken
des aertrijxj de Heere timmerende Jerufalem, fal de
verftroifele
n Ifraëls vergaderen: befiet de Propheten.

SSwn JÏYn Excellemiegefien engevifiteert hebbende de reien ^lolutien op het weder op rechten van de kamer der
5i?iLa dirc<aie van de kerkelijke goederen , heeft die geadvom vop Jeert en bevcftigc » advojeert en beveftigt de felve mitfeuooi' defen, fo ten regarde van de voorfeide Kamer als
tU?eam d'Officiers daer genomineert , de welk hy , fo 't van noJl defy, refpeöivelijk committeert en autorifeert tebe+. Terwijlen defe barmhertigheid in Ifraël en zijrctie en dienende OfEcien , totte welke fy byde felve Staten
ne aenkleeffelen werkt , fal fijn feer verfchrickelijk
oordeel
, en gramfchap tegens de bofen ontfteken tot
en ban gedeftineert fijn , volgende d'inftru&ien die een iegelijk isof noch fal van de Staten gegeven worden, ver- gehele volvoeringe aller gedachten , en vergaen van
ioekende op fijnen Neve den Grave van Nieuwenaer defe werelt, met alle zijn werken : gelijk daer geals Gouverneur van 't Land van Utrecht , de hand daer fchreyen is , maer op den berg Sion (dat is in de taberaen te houden , op dat alles behoorlijk geexecuteert en nakelen Jacobs) fal behoudenis wefen : befiet Èfaiam
ln/tw.erkSefte,,t,werdeï5nfoaaern,0Cnrefteerteenige | cap. i6.zo.zi. Abdias. Joel 34. Malach. 4.. enopanfake niet ten vollen gerefol veert, ofin de welke de drie dere plaetfen.
De beveftinge Ifraëls.
Sraten 'slands van Utrecht niet geheel eens fijn, fijne
Excell. autorifeert hen daer in te voorfienen dever5". Ten laetften fullen de doden opftaen, de uitverfchillendeopinien te vereenigen,dooralrehande wegen
korene fullen tot het eeuwige leven en glorie opklimen middelen, Gedaen in den Hage den 27 Novembris,
men de
, verworpene fullen in de hel geworpen woranno 1586. ondertekent,
den, om met Sathanen fijne Engelen in der eeuwigR. Lycester.
heid gepijnigt te worden, na inhoud der Schrifture.
En in een oogenblik feid Paulus, fal alles vernieut
bamtf
©mtrent befen ti)b fjeeft fe&er €ngclfman genaemt werden , want de Heere fal nieuwe hemelen, en een
öuaiDi aorjerug <göuarbu$7 toefenbe geboden uit Jfêalfcfj- nieuwe aerde fcheppen , en de heilige overblijffelen
van Ifraël en van de volkeren (inde verkoelinge des
>>a!frï> <£ngelanb/ bie metten <0jabeban èpcefter oberge*
Heeren, uit den brand behouden) fullen die befitten,
nomen
toass/
en
bjat
ïatüns?
en
^oogbnftg
feonbe/
ge*
nangttol focUt eenigen aenfjang te manen en laat nieuief en
a' t
in gerechtigheid , vrede en faligheid , in aller eeuwigheid, nadeforme enwerkinge van het verbond, van
ntó in b2eemt0tnbeföeligiebOO?t te brengen/ feet f)00g ban
BelU fijn felfg b002gebenbe / aljS bat f)p ftaeft be toetrelb God onfen Heere , het welke tot heil van het geheel
n*
n|tgien. fOttbe toecben geOpen&aeW en Daeft fOUbe Obe&toin* j menfchelijk gedachte in Chrifto Jefu onfen Conink
neit.
! en God , herftelt , geheiligt en beveftigt fal worden,
U9aet alfO ÖPfÖne meninge ntet fOtoel in ^Utt.tf I van eeuwigheid tot eeuwigheid, door den Heili6onbe Uitfp?eften/ bOO? bien Öp in be ^ebedanbfe
gen Geeft, den welken fy eer en heerlijkheid, A-
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fp?afoenocli niet genoeg gcoefTenttoag/igfiem opeen ! men.
feaeren tijb ban eenen bie ijp focDt aen $ijn ftanbte
Sy fullen toenemen en vermenigvuldigen , en de werelt met haer faed vervullen, fy fullen ook vervullen
Brijgen/ gefeib/ fip fonbe 3ijn meninge fo fiojc DP mocfc
te toat b$ gefcö?ifte ftellen/ in 't 3T3ttjn of l^oog* die oneintlijke woningen van God onfen Heere inde
buirJ. ^p feibe fip toasf be tienbe/ i)U gefegent en Hemelen, opklimmende uit dit leven in het eeuwige
genepligt toatf ben ^eece/ baer ban inbe ^cf)2iftuce leven, niet door de dood, maer door opneminge , gegefeit toerbe / en foubc l)et becballen ifraël in fijn eer* dijk Enoch en Elias opgeklommen fijn ; gelijk dat God
(lenftaetfjerfiellen/ engafföne meninge albusf in ge* believen fal , dan falder geen dood meer fijn : want op
den heiligen berg des Heeren fullen fy niet befchadigc
fcBJift.
^e reftitutie
iofte/ of Derflellinge Sftatiig nabe De*
Beftaet , In 1. bekeringe , z. vergevinge , 3 . verfamclinge, 4. behoudinge, en ?. beveftinge.

1. Defe bekeringe ( fchreef hy ) fal niet door 't gehoor gefchieden , maer fonder middel , door uitgietingeofuitftortinge desH. Geefts,uitder hoogten, over
alle de reliquien , fo van Ifraël , als van ander voikeren,
fiet Efaiam cap. 44 en op andere plaetfen.
Door defe bekeringe fullen de herten der vaderen
niet tot de foons gekeert worden, noch de hertender
fonen tot de vaders, in de volle en perfecte kenniffe
ïut.30 des Heeren , om dat den Heiligen Geeft het ingewand
rJ£ des menfchelijken geflachts verlichten, beforgen, en
en al de gedachten en werken der men* befitten
III. ,Deel.

werden nochte fterven , om dat de werelt vervult fal
wefen met glorie en kenniffe des Heeren in der eeu-

Dan fal de genade overvloedig wefen , daer te voren
wigheid.
de fonde overvloedig was.
So veel groter als de oneindelijke Hemelen fijn , dan
defen kloot der aerden , fo veel heerlijker fal de herftellinge van hetmenfchelijke geflachtin Chriftojefu we, dien val in Adam was
fen als
Aengefien de herftellinge Ifraëls fulke effecten
voortgebracht heeft, fo heeft den Apoftel met recht gefeid,iftdat harerverworpinge der wereld verfoeninge
is,watfalharer aenneminge anders wefen, dan het le- ïftom.r;..
ven uit den dodenDit volbracht, en na inhoud des heiligen verbonds
volvoert fijnde, fal vervult worden de propherie van
Zacharias, feggende: En de Heer fal Conink wefen

3Dbbb %

°ver

Het eenentwintigde Boek.
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over de gehele wereld , ten dien dage falder een Heer
onfen
«leer 3 o wefen , en fijnen name fal wefen Een.
So fal de wereld behouden worden , en herftelt in
Chrifto Jefu , fo fal den kop des Serpents vermorfek
worden : fo fal 't gefchieden , dat het niet meer fal konde vanen fchadigen , dan fal volbracht wefen, gelijknig
het
hoeda
fijn;
ren
der is, fodanige fullen de kinde
rijk, fodanigde onderfaten, hoedanig den Prins, fodanicr het volk altemael heilig in Chrifto Jelu ; den
Thomas Eduwards de Kinda,
in Wallis Engeland.

Henricus,
Joannes,
2.
1.

welken fyeen glorie en heerlijkheid, van eeuwigheid
tot eeuwigheid. Amen. Tot Utrecht den 13 Septembris 1586. En onder ftonden dele twe letteren
R.£. Voorts volgde aldus: die hier tegen leggen, fijn a-^iraJ
valfe Propheten , en vervloekt , en fullen haeft verdoemt worden , geen deel hebbende met Ifraël des Heeren , in den dage van die grote en verfchrickelijke onderfcheidinge.
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Gwenlliana,
fijn huifyrou.

Thomas, Elizabeth, Richardus, Margarita,. Wilihelma, Jana, Anna, Rogerus, dat is, dien Rogier!
handhaeft
de fake
5.
4..
5*
6*
7*
8- 9.
10.
die in 'c openbaer
Ifraëls , en fal
haeft overwinnen.

Verwacht den Heere in fijne verfchrickelijke wonderwerken.
Ter liefde van dien Godlaligen man N. N. mijnen beminden vriendin Chrifto Jefu.

R. E.

In lekcr boexken haddc hy aengetckent op 't woord
gefalfde *
Dien * Cyrusdie komen fal in den name Jefu, om
Ifraël te verloffen , en alle de overblijrfelen , niet alleen van Ifraël , maer ook van alle de volkeren verfamelen in eenen fchaepskoy, navolgende ,dcn inhoud
der Schrifture. Befiet Efaiam aen het 4.3- capittel,en
aenhet 59. capittel, Paulus in den Sendbrief aen den
Romeinen in 't 1 1. capittel., &c,

Op een ander plaetfe hadde hy aengetekent,
Dat is, dien tienden die onder den Tijtel van de
tienden van het begin der wereld aen tot op defen
da» toe is voorgebeelt geweeft, en op den laetften
dag dermaend February in'tjaer 1587. fal de Heer
hem verklaren, hy heeft geleeft in 'tjaer 1^40. en
daerte voren, enhy fal leven , en den dood niet fmaduifenden
ken, hyis d'eerfte onder foveel ontallijke als
Ifraelivan uitverkorenen, fo uit de Heidenen
ten, die ten dage vanden toorn des Heeren gefepareert fullen werden, tot herftellinge van de ruft, vrede en gerechtigheid , de welke in Chrifto Jefu beveiligt
fal werden , na den inhoud der Schrifturen.
Die dit ontkent, is een valfch Prophcet,en heeft geen
deel met het Ifraël des Heeren.
Op een pampier daer voor afgefneden fcheen te
ven, , ftond met fijn hand dit navolgende gefchrezijn

De gramfchap des Heeren.
Een verkoelinge van de heilige overblijffelen van
Jacob, en van de volkeren in den naem van onfen
Saligmaker jefus Chriftus, den welken fy eer en
heerlijkheid, in eeuwigheid aller eeuwigheid, Amen.
En dien armen menfeh fal den naem des Heeren
aenroepen in groter macht en werkinge tot alles vervult
fal wefen , navolgende de beloften. Onderfoekt de
Propheten en Apoftelen , gelooft , verwacht , en weeft
bereid , want de fake word in 't openbaer gedaen , over, daer fal haeft geoordeelt werden.
wint en
Tot uwen beften in den Heere Jefu.

120.)

Ondertekent
Rogerus Edovardus Wallus.
De fake fal in korten tijd in het openbaer gebracht
werden j en de werelt fal benaut werden tot haer verderf.

"®it 10 't gene ift ban befen föogicr gefienfiebbein
'tgefcBjifte: maer ban berfcljepöen binnen atreebt/
fiebin berftaen batBp bjeembe opinien öjeef en aen=
Bang for {jte / baer tip gualp toe feonbc komen / fo om

bat öp be fpjafte niet nonbe/ alss anbere oojfa&en/macr
BP të eenigen tü& baer na ban ötrccljt bertroc&en/ fonber bo?öer ban Bern geBoo?t te Bebben / 0f i)u ^eöcc na
Cngelanb iö bertroeften of toaer fipgebleben of ber*
baren fp/ i$ mp onbeftent/ toaer upt biijftt bat3tjn
boo?geben niet ban «3ob i# getoeeft / en të ober fulr I
atë een rooft berbtoenen,
tSz\
2Hn befen jarc 1586. té ooft gebeurt bat cenen ge- ©aifnj
naemt üan $|aren/ 3©al0 $?ebirant ban be <©erefo^ &&&
meejbe fcer&c/banbe 43erefo?meerbe fcelfgie afgebal* Xaf I
lenitf/ befclbe bcrlatcn enberfae&t/ en toeberom tot imnbe
be JJoomfe l&er&e gefteert të/ Bp B«ft fijne rebenen <*««ft
baer ban openbaerljjft ber&onbfgt boo? be C*m*pnte JK}
ban 2finttoerpcn / in be grote ?aic ban 't Collegie ber tamóe.
flnfutoüten ben 9 Jfêeert 1 % 86. BP ftifêjjft / na bat BP j» « jm
bit gebaen
bit ge- t,nQf
JJgJJJ*
baen
Babbe /Babbe
fonberaenbaereen3Önenb?ienb
in te foeftcn 3ön bat
eigenBP p?oföt/
m
nocD rijftbom/ noeft eereban befe toerelb: maer ter 'tcoiie
contrarie boo? fcBabe acijtenbe om be lief be gjefu JJe*J
CBJifW al bat boo? ftem p?ofüttoaiS/riemOabbebe^ fupTen
rei&totcen ftoaer/ mocpelijü/ enarbeibelön lebenen bumen
ook 5öncn naeften te fiicGtcn / met Depligbcib en recöt- ^J
beerbigïjeib alle be refte 3tjnjS lebenö/batöp 'tfelbe yenöarc
ooft niet Oabbe gebaen licbtbeerbclijft noc&bermete* W.
lijft: maer nabatljp toel en be&oo?lü6 berfeftert toa?/
fobooj be fjeilige i§cft?ifture/ al$ boojbe leringcbec
©aöerss/ battcr geen anbere fterfte i$/ bic bat buijS
bes peeren / ben CempelbciS heiligen 43eeflS/ be
pilacren bafiigfteib be? roaeröeib is?/ banbe Catbo>
lijfte / 3Hpo(toliJftcen iïoomfc ïierftc / buiten betoef;
fee (feib fjp) geen gemelme <0ob aengenaem te bin*
hm i$/ bic faligDeib/leben/licbt en toaerDeib Dabben ftan.
5^e rebenen bit ïjp fcib fjen geroert te Ijtbben om
be <£5erefo2meerbe Religie te beriaten en tot be
ïloomfe te fteren/ ben 3Bau# boo? Bet toettigc <®p=
perfle ^ooft ber =Ëer6entebcftennen/ber felbeclere/
fo ban 25iecljte / ©agebier / ©ojminge / JlBiffc / <&\U
fel/9fienroepingeber J^epligen/ ©affen en bebeertig
bagen te onberöouben / 25eberben / 25eelben / $?ocef*
ficnen biergelpe aen te nemen/ 3ön tot SCnttoerpen
geb?uftt/ met gratie en p;ibilegie bp l^enriftJBou*
terf3.inbe Cammerfïrate tnbe gulbe^onne/toaer
inftomen ooft bele grobe abuifen/ bic Bp Calbtjn/
25efa en anbere p?otefianten en Sleraren mebe
befcftulbigt / 006 ban be boob ban USartcn Hluter/
Calbijn/ Carolofiabiu.ö/ ^rjoingliutf/ 25uceruS en
anbere/ bcröaelt Bp «enige ongelooffpfte faften/ en
meer anbere toert Bier in gebonben bic te lange fou*
ben ballen te berftalen.
g^ocBbari befe fönen af bal/ Beeft Bp baer na groot 3fa^a
"ttleL
na BP ober
en betoont/
en leettoefen
berou
atBt jaren
een b^oebegeBabt
en Barbe
gebanfteniffe
ijabbebe ^nn
8
geleben/ om bat &pbe <0erefo?meerbe fter&eii ( fö
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b»«5cre' BPfeiD) bpjlam gebaen Baboe/ {jP geeft inöe3Bal DerlanD tot3ünbaDer$Buté toeöec fouöe ücren / toe=
tenöe Dat BP barmbertig té/ berlatenöe Der itonK"c' W* %Mte wt »fel in tegentooojDigbeiD ban öen nen
hoft/ mette toeï&e Bp fo lange berbeert Beeft
«e/en be« ftatö Der felber flaD Den 7. maartij i<jio> openbaer*
toom Iflb 3jjn berou en leettoefen / en fijne toeDer feomfïe en totl Bern met Bet bleeö Der ootmoeöigöciö bebleDen //
HSL* in öe «B^temeecDe kernen betoont ; BP beblaegt pm boo? fijnen baöer met een ware berflagemfteiD/
fenobee ftwn Dan 3ijnen ellenöigen tfaet Daer fn BPD002 fijne leettoefen/ mifnoegen en berfoepen ban fijne brtS*
fönen fonDen geraent té / Doclj noopt op öe <0oDujbe bacm * ben fonöen te berfcBtjnen/ $c* ten 2. Beeft BP bow*
afoai. &ertigBeiD/ en öe genaDe gjefu €lvM 3ijnen &one/Die genomen €foöe$ aengeficBte te foeften/ 't toelb aU
öe öooö öe# fonöaertf niet ücgeect/ maer öat Bp ficö be* leen te binöen té öaec <0oö$ tooojö fupberlnb
W02&
feere en lebe; Bp toil (feiö BP) até öe arme branbe gepjeöibt/ en öaec öe Sacramenten getroulijb beDie
nt
b002öenfI3eDecijn of «©eneegmeeftec öoet/öe fmer* WerDen /tot Defe ïterbewil BP Weber beren en twee
tenföneiS genen enbe toonDen fijner 3feie ontDecben: Dingen aen öaec begeren/ Bet eerfje om booi Bern
gpfiet/feibBp/ mmpeenöeerlib fpectabel en fcBou* acm beröboaelt fcBaep te bfDöen : Bet ttoeeöe om Bern
fpel ban (©oöeo'recntbeerDigoojöeel/ ober öien men* in Defe grote berbaefiijetö ban fijnen geeft/öaer 3ijn onfclje HU 3Jefum CDüftum ter faligBeiö bebent Beo-5 geftaöigBeib Bern in Beeft geb?ac&t/ DatBetbaerbe^
benbe / 3ijn tooo2D met boeten heeft bertreDen/ en liebeBemraeDtegeben/ aïfo t)p niet meer in Bern fel*
geen toecb ban 3ün Beplige inflellinge Beeft gemaebt: ben/ maer in <0oöe/ Dieöe fonteine/bojne/enoo?*
üaecomïjem <0oD opöe (lellagic ban fijnen too2n en fp?onft Deo lebens? en aller toüfBeubté/toijs
i toilöe
gramfcljap ten toon Baööegeftelt; BpBaööe/fciDBp/ toefen,-:^?, berljaelt D'oó2
3(jnDer gebangen
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berlaten 3ijnDe / Berniffetoe/
begraben tjaööe getoeefl/ fonDerfjct licBtoit te aen* <Ö5oöbegeben Beeft/ öat Bern öieDoojfpen §.»6eefl
fcBoutoen/ gemerbt BP D002 fijne fonöen fijne onfe- te becflaen gaf/ Dat 3tjne apojiafie en af balfigBeiö
bete öagen fo beel obeclaften en ijectferen Baöbe on* D'oojfabe toajas ban
<6oDe0 gramfebap ober Bern. ^p
Derto02pen; want ffjec oob weleen menfcBe/b?aegt Beeft 3önmifDaeD beto
eent/ en 3ijnbeDöe in fijne trajjp/ Die meer toelbaöen ban öe Beplige milöe BanD
nen Doen ftoemmen/ en fonöer bo?öer uitft el <©oöe een
«föoDeg Beeft ontfangen Dan lm/ ban 3tjn tere jeugt gelofte geöacn/ öat fo BP Bern uit De gebanbeniffe
af/téBp in De aiDeruptnemcnflefcBolenen leerplaet* milöe trecben om toeöerom tot 3ijn gefin te beren /
fen Der <£B?iflenBeiD opgeboeö getoeefl : BP Beeft eenen Dat Ijp ijem in De eerfte <i3crefo?meerDe Éeche öaec
goeDen baDer geBaö / Die geen boflen BaDDe gefpaen Bp aen bomen fouöe/ 5ijn benautbeib en begeren
om Bern neffentf ttjöelijbe geieertöeiö \ï\ Deugt en goD* . fouöe boo?oogen (lellen/ De töelne maren om onfen
faltgBeiöteDoen leren/ 3(jn baöer felbemagljmtcen i i|eere om bergiffeniffe te biöDen/ en DoojDenmiD*
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om roept BP met bollen monDe / Dat 3ijnefonDe/öe tebereenigen / ban De toelbe BP Doo?3öne ongeöoo?*
fonbe ban anbere menfcBen niet gelijb té; BP t>oet faemBeiD toa^ afgetoeben / na aenbiDDinge ban
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Van de Nederlandfe Oorlogen , Beroerten en Borcerliiké
oneenigheden , gefchied by tijden van Alexander Hertoge van Parm
a , &i
Gouverneur en Capitein Generael van wegen den Conink van Span
-— • en den Grave van Lycefter, Gouverneur Generael
van de Vereenigde Nederlanden.
gien
Ifyrt begrijp en inhoud*
E geruchten van dat den Raed der ftad Utrecht, den eerften Staet van de Staten aldaerj
hadden gecaffeert, geeft den anderen Staten der Provinticn een groot bedenken. De Heeren
Staten Generael fenden Heere Carel Roorda aen den Grave van Meurs Stadhouder van Utrecht, en wat fijnen laftk Miffive van den Heere Thomas Wilkes, Raed van wegen de
Coninginne van Engeland, in den Raed van State , aen de Capiteinen van de Burgerye t'Utrecht. Wat de Grave van Meurs den Capiteinen en Lieutenanten en Burgerye voorhoud.
Antwoorde van de Capiteinen en Lieutenanten voorfz aen den Heere Grave van Meurs gegeven. Schriftelijke oorfaken by den Grave van Meurs overgegeven , waerom hy in de affettinge van den eerften Staet niet konde confehtercn. Acle declaratoir by den Grave van Meurs gedaen opte cafiatie van den eerften Staet by de Magiftraten der ftad Utrecht gedaen , daerbyden eerften Staet gereftitueert word by provifie. De twe eerfte Staten doen de Staten van Utrecht befchrijven. Proteftatie van den Raed der ftad Utrecht
tegen defe befchrijvinge. De twe eerfte Staten refolveren dies niet jegenftaende tegen den anderen. Die van
den Raedverfoeken openinge van de refolutie , die hen geweigert werd. Die van den Raed der ftad Utrecht
flacn de deure der Secretarie van de Staten op en nemen de refolutie daer uit. Die van de twe eerfte Staten van
Utrecht maken een verbond metten anderen. Die van den Raed der ftad Utrecht fchrijven aen den Rade van
State , hen onfchuldigende van de voorfz opfmijtinge. Die van den Raed van de ftad Utrecht belaften de perfonen van de twe eerfte Staten binnen der ftad Utrecht wonende , uit de ftad niet tetrecken, opdevergaderinge der Staten die buiten gehouden mocht werden. Meefter Philippus Rattaller , Griffier van den Hove van
Utrecht , werd van wegen de Raed der ftad Utrecht na Engeland gefonden. Inftruótie voor Meefter Philips
Rattaller , om in Engeland aen de Coninginne en den Grave van Lycefter te reifen. Particuliere inftruötie voor
den felven. Credentie brief Herman Modet Van wegen de Kerke van Utrecht gegeven om te reifen aen de Coninginne van Engeland. Prefentatien bydie van de ftadenfteden vanden lande van Utrecht den Edelenen
Canoniken gedaen om by provifie als Staten te befoingeren. Wat die van de Ridderfchap en Xdelen van den
lande van Utrecht tegen die prefêntatie gefeid , en aen den Grave van Nieuwenaer verfocht hebben , by forme
van contraprefentatie. Antwoorde op 't gene de Grave van Meurs door de Magiftraet van Utrecht fchriftelijk
heeft doen voordragen inde fake van de geëftlijke perfonen uitepolitique regeringete houden. Redenen by
die van de ftad en fteden voor gebracht uit Gods Woord , tot bewijs dat de Geeftelijkheid niet behoren te wefen Leden van de Staten , noch hen te bemoeyen met politijque adminiftratien. Andere redenen en oorfaken
tegen de Geeftelijkheid gcallegeert. Andere redenen uitte befchrevén rechten. Meefter Philips Rattaller , en
Herman Modet ftellen haer bevel en commifTie in Engeland te werk. Commiffariflen by den Grave van Lycefter geordonneert om dit different by provifie te neder te leggen. Sijn fchrijven aen de voorfz Commiffariffen. Rattaller en Modet komen wederom uit Engeland t'Utrecht. Schrijven vanden Magiftraet t'Utrecht
aen den Rade van State. Articuïen en conditien , onder de welke de ftad en fteden 's lands van Utrecht te
vreden fijn wederom by provifie te befoingneren mette Ridderfchappen en de Geëligeerde van de Collegien.
De Grave van Nieuwenaer committeert de Geëligcerde uite vijf collegien. Schrijven van den Grave van Lycefter uit Engeland aen den Heer Prefidentvan Holland. Meefter Adriaen van der Mijleen andere. Gedenkweerdig gebed der H.H. Staten van Holland. De Staten Generael fenden Gefantenaen de Coninginne van
Engeland. De Gefanten komen in Engeland. Joachim Ortel word mede onder de Gefanten genomen. Confpiratie tegen de Coningin van Engeland en den ftaet van 't Rijk. De Nederlandfe Gefanten krijgen audiëntie
by de Coninginne van Engeland. Propofitie van de Staten Generael aen de Coninginne van Engeland den vijfden February 1587. Antwoord van de Coninginne van Engeland, opte propofitie van de Staten Generael.
De Gefanten van de Staten treden in communicatie mette Raden van de Coninginne. Nader communicatie
mette Coninginnelijke Raden. Apologie of juftificatieby de Gedeputeerden van de Staten Generael aen de
Coninginne geprefenteert den 15 February 1587. op dè antwoord van de Coninginne. Overleveringe van
de Apologie aen den Raed van Engeland. Sommier van 't gene de Gefanten van de Staten Generael m Engegde. Het Cafteel ofland zijnde, aen den Grave van Lycefter fchrijven. Wat Lycefter de Gefantenvanverwitti
Aren berg trout de oudfte
Huis van Woude word aen den Hertog van Parma overgegeven. Den Grave
den
dochter van den Hertog van Aerfchot. L^en Overfte Marten Schenk neemt Roer-oort m. Handel van
behoef
tot
Taxis
aen
Colonel Willem Standley, Gouverneur van Deventer. Standley levert de ftad Deventer
levert de
van den Conink van Spangien over. Pvoelant Jork , Gouverneur van de grote fchanleopte\eluwe,
aen de
fchanfe aen Taxis over. Schrijvenvan de Burgermeefteren , Schepenen en Raed van de ftad Arnhem
Boroer-hopluiden van Un-echt. Waerfchouwinge dien van Arnhem gedaen van de aenflagen des \yands._
van de Heere Sidnei
Een vendel Engelfefoldaten binnen Zwol lopen over aen den vyand. De bende ruiteren
Campen. t Inhoud van t
rijden over aen den vyand. Miflive van Johan Baptifta Taxis aen de Magiftraet van
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fchrijven van den Magiftraet van Deventer aen die van Campen. Profcriptie tegen Willem Standlei en Roelant
Jork. Erinneringe en waerfchoüwinge op het fchandlijk verraed van Standley en Jork. Requeft by die van Ooftergoe geprefenteert aen den Stadhouder Prefident en Rade van Vriefland. Apoftil opte voorgaende requeft.
Ade van den eerften Novembris 1586. aen defe requeft gehecht. Wat prefentatie de Generael Johan
Norits doet aen Willem Standley. Twe foldaten binnen Deventer gehangen, dien te Iaft werdegeleit datfe
Standley wilden doorfchieten. Aenflag van Norits op Deventer ontdekt. Inval van de Engelfe ruiteren en foldaten in Holland. Placcaet opte monfteringe. Placcaet toelatende vrye traffijke op alle nabuer Rijken en
Landen. Verloflinge van Mr . Pouwels Buis Raed van State uit zijn gevankenifle binnen Utrecht. Wat de huif.
vrouwe, kinderen en vrunden van Mr. Pouwels Buis aen de Staten Generael verfoeken. Miflive van de Staten
Generael aen Gerrit van Remunde, Onderfchout van Utrecht , hem belaftende Mr. Pouwels Buis uit zijn gevankenifle teontflaen. Mr. Pouwels Buis komt in den Hage, en prefênteert hem te recht te ftellen , en ftelt
borgeMeefter
voor 2 Pouwels
5000 guldens.
Magiftraet
hen beklagende
't ontvluchten
van
Buis. Schrijven
Miflive vanvande de
Staten
GeneraelvanaenUtrecht
die van ,Utrecht.
Twede over
Miflive
van de Magiftraet van de ftad Utrecht aen de Staten Generael , nopende de ont wij kinge van Meefter Pouwels Buis. Ander beklag-brief van de Magiftraet van Utrecht aen de Staten Generael over de fake van Buis. Continuatie van
den Raed van State van de Vereenigde Nederlanden by provifie voor den tijd van drie maenden. Meefter Willem Bardefius , Raed van State , was gecommitteert van den Grave van Lycefter tottet houden van de fecrete
intelligentien. Door 't veranderen van 't garnifoen binnen Harlingen werde des vyands aenflag aldaer voorkomen. Die van Holland ftellen ordre tot defenfie van haer frontieren en fteden. Muiterie van het fchipvolk van
Oorloge binnen Rotterdam. CajusRantfovius, Ambafladeur van den Conink van Denemarken , word van
die van Bergen op Zoom gevangen. Arreft van de Hollandfè fchepen in de Zunt. De Coninginne van Engeland,
en de Grave van Lycefter verfoeken 10000 laften rogge, 't welk beleefdelijk afgeflagen word. Refolutie van de
Staten van Holland van den 6 Februarij 1587. daerby gerefolveert werd dat zijn Excellentie van Naflau fal
metter daed gebruiken de autoriteit als Gouverneur en Capitein Generael over Holland en Zeland. De Grave
van Hohenlo Lieutenant Generael over Holland en Zeland onder zijn Excellentie van NafTau , werde gegeven
al het beleit van de oorloge te lande in Holland en Zeland. Alle Colonellen en Superintendenten van de fteden
enfterktenin Hollanden Zeland fouden moeten commiflie van zijn Excellentie van NafTau ontfangen, en eed
van getrouwigheid doen. Onder 't beleit van 't gouvernement van Holland en Zeland werden geftelt 80. vendelen knechten. Eed die gedaen foude worden by de Overften , Colonellen , Capiteinen en foldaten , wefènde
onder 't gouvernement van zijn Excellentie van Naflau. De Staten van Holland en Gedeputeerde van Zeland
verfoecken zijn Excellentie van Nalfau haer refolutie in zijn gouvernement ter executie te ftellen. Den Over»
ften Sonoy komt in den Hage , aldaer verfchreven zijnde. Sonoy reift over de Zuider Zee , en ftelt ordre in de
fteden daer garnifoen van zijn regimenteis leggende. Jonkheer Arent van Duivenvoorde werd met zijn Compagnie naMedenblik gefonden , daer hem de Luitenant van Sonoy niet wil binnen laten. Zijn Excellentie fend
Sonoy commiflie als Superintendent over het krijgfvolk in 't Noorderquartier van Holland. Commiflie op
J.Diderich Sonoy ,als Caftelein van den huife van Medenblik by provifie. Sonoy excufeert fich zijn Excellentie
van Naflau eed te doen. Miflive van den Overften Sonoy aen zijn Excellentie van Naflau , hem excufêrende
waerom hy zijnen eed niet konde vernieuwen aen zijn voornoemde Excellentie. Sonoy krijgt advertentie datmen op hem een quaed genoegen hadde. Zijn Excellentie van Naflau , den Grave van Hohenlo , en eenige van * °
den Edelen en Gedeputeerde van de fteden van Holland reifen na Medenblik. Sonoy fluyt zijn Excelleutie
van Naflau buiten Medenblik , en weigert hem den ingank van dien. Sonoy fend den Commiflaris Moftert
aen zijn Excellentie om zijn doen te excuferen. Inftructie voor Symon Pieterfz. Cort,Burgemeefter van Hoorn,
Albert Pieterfz. Burgemeefter van Enkhuifen, en Niclaes Brunink , Raed van zijn Excellentie van Naflau , van
't gene fy met den Overften Sonoy te handelen hebben. Antwoorde by den Overften Sonoy hier op aen de
Gedeputeerde van zijn Excellentie gegeven. De Heere Prefident Meefter Adriaen van der Mijle , en eenige andere, werden gedeputeert van zijn Excellentie om aen Sonoy te reifen. Wat de voorfz. Gedeputeerde den
Overften Sonoy by gefchrifte voorhouden. Des Overften Sonoys weder-antwoorde op 't felve gefchrift. De
Gecommitteerde vande Staten van Holland en zijn Excellentie van Naflau geven noch een gefchrift aende voornoemde Sonoy over. De huifvrou van Sonoy fend Predicanten aen de Commiflariflen. Des Overften Sonoys
replijke op 't voorfz gefchrift. De Commiflariflen fpreken mette Predicanten datfe Sonoy fouden willen onderrichten hem te voegen na zijn Excellentie van Naflaus begeren.Nader communicatie tuflehen de Commiflariflen
en Sonoy. Schriftelijke verklaringe der Predicanten, over de fake van Sonoy. Sonoy ontbied eenige van zijn
foldaten uit Over-Yflel , om de fteden van het Noorder-quartier daer mede te befetten. Wat die van Enkhuifen en Hoorn aen den Overften Sonoy fchrij ven. Beroerte binnen Hoorn op Paefdag, anno 1587. De Staten
van Holland en zijn Excellentie van Naflau fchrij ven aen Sonoy , waer mede fy het ontftaen mifverftand nedergeleit meinen te zijn. Den Overften Sonoy krijgt fchrijven van den Grave van Lycefter uyt Engeland. De
Coninginne van Engeland fchrijft aen Sonoy den 16 Ianuarij 1 587. Ander fchrijven van de Coninginne van Engeland aen Sonoy. Miflive van Grave Willem Lodowijk , Gouverneur van Vriefland , aen zi/n Excellentie
Grave Maurits van Naflau. Forme van den eed , die den Overften Sonoy aen den Grave van Lycefter hadde
gedaen. Placcaet tegen de doortochten en overlaften van de ruiteren en knechten. Die van den Rade der ftad
Utrecht brengen te wegedatter een by-een-komfte van fekere Provintien binnen Utrecht geleit werde, daer
die van Holland en Zeland mede befchreven werden. Miflive van de Staten Generael aen de afgefanten des
Furftendoms Gelre , en de Gedeputeerde van de Staten van Utrecht. Voorreden geftelt voor den fendbrief van
den Raed der ftad Utrecht aen de Magiftraten , Vroetfchappen , Capiteinen , en goede gemeenten der fteden
van Holland en Zeland. De Miflïive van de Raed der ftad Utrecht. Antwoord van de Heeren Staten van Holland, op 't fchrij ven van de Magiftraet van Utrecht den 7 Martij 1587. Antwoorde Gerards Prounink, genaemt
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Wilkes^aedvanhaerM^e
jefleynndenRaed
Wilkes^aed^nhaerMa
fleynndenRaed van State, gedaen
gedaen fo aen de Staten Generael
Generael als van^HolImd
van^H
olImd
n
Martio 1587. Verklannge van de Staten van Holland en Weft-Vriefland
opte
pointen
by
tottSSï
Wilkes overgegeven. Verder handelmge van de Gefanten van de Nederlandfe
Provintien in Eneeknd mett Cc!
mnginne en baren Rade. d Uitvoert van den overleden Heere van Sidney
wort tot Londen gehouden Geboorte
van de ComnginnelVlana van Schotland. DeConinginne Maria van Schotland
trout de oudftefonevan de Co!
nink van Vranknjk. Francois Conink van Vranknjk en man van Maria
Coninginne van Schotland fterft.
Geboorte van de Conink Jacob de fcfte van Schotland. De Coninginne Maria
van Schotlands tweede huwelijk
Sy doet haer man ombrengen. Den Adel van Schotland rebelleert tegen de Coningm.
De Conink Tacob de 6
wort Konink yan Schotland gekroont. De Coninginne van Schotland vlucht na Engeland
, alwaer fy van de Coninginne Elifabet haer Nichte wel ontfangenis. Maria Coninginne van Schotland maekt en houd
correfpondentie met de vyanden van den Staet van Engeland. Maria Coninginne van Schotland handelt
metDonBernardin de Mendofa , Ambaffadeur van den Conink van Spangien. Soekt de Coninginne van Engeland
om 't leven tebrengen , en ftaet na de kroon van Engeland. Antony Babingtons fchrijven aen de Coninginne van Schotland. De Coninginne van Schotlands fchrijven aen Antony Babington. De gevangen Edelen werden geexecuteert. De Coninginne van Schotland wort geexamineert. De Coninginne van Schotland wort van 't Parlament
van Engeland doodweerdig verklaert , en verfoeken aen de Coninginne van Engeland fulx te willen confirmeren.
De Coninginne van Engeland kan daer toe niet refolveren. Het Parlament van Engeland verklaert , dat het leven
van de Coninginne van Engeland, noch de Religie, noch den ftaet van Engeland niet kan worden <*econfèrveert ,
ten fy de Schotfe Coninginne word gedood. De Coninginne van Engeland is feer qualijk te vreden, en kan
geen refolutie nemen in de fake van de Schotfe Coninginne. De Coningen van Schotland en van Vrankrijk
fenden Ambaffadeurs in Engeland. Den Heere van Bellievre doet een oratie om de Conin^in van Schotland van der dood te verlolTen. Affcheid den Ambaffadeurs gegeven. Proclamatie onder 't grote fegel van En, verklannge van de fententie gegeven tegen de Coninginne van Schotland. De Coninginne Maria van
gelandtot
Schotland word ter dood gebracht en onthooft. Vorder befoinge van de Nederlandfe Gelanten in Engeland.
Klachten van den Raed van Engeland over de faken , die fy feiden in Nederland toegedragen te wefen federt der
Gefanten vertreck van daer. Antwoort van de Gefanten. Milfive van de Heeren Staten Generael aen den Grave van Lycefter in Engeland. Miffive van de Heeren Staten Generael aen de Coninginne van Engeland. Wat
de Grave van Lycefter feide aen de Gefanten van de Staten opte miffive aen hem gefonden. Wat der Staten
Gelanten in den Raed van Engeland werde aengeleyt. d' Antwoorde van de Gefanten daer op. Korte oratie van
de Gefanten aen haer Maj. gedaen den 1 z. Martij 1 587. Antwoort van de Coninginne van Engeland. Replijke
van der Staten Gefanten aen de Coninginne. Laetfte gefchrift van de Gefanten der Staten Generael aen haer
Maj. van Engeland overgegeven den 1 4. Meert 1 587. De Gefanten der Staten recommanderen de fake aen de
Eerft-BilTchop van Cantelberge. Vorder handelinge der Nederlandfe Gefanten met deConinklijkeRadcnin
Engeland. Hoge woorden tuffchen den Grave van Lycefter en de Nederlandfe Gefanten. De Gelanten van de
Staten verfoeken hen affcheid. Jaloufie der Engelfe Raden jegens zijn Excell. van NalTau. De Gefanten vertrecken uit Engeland, en komen in den Hage en doen haer rapport. Schrickelijke tekenen gefchied den 17. Feb.
inde ftad Franicker in Weft-Vriefland. De Ridder Sir Vvillem RulTel word Gouverneur van Vullingen.
Miffive van de Coninginne van Engeland aen de Burgemcefteren , Schepenen en gemeente van Utrecht. Vrcmt
en fêlfaem fchrijven van de Borger-hopluyden van Utrecht , aen den Grave van Lycefter in Engeland zijnde , in
date den 4 April 1 587. Brieven uit het Hof van Engeland gekomen , inhoudende hoe de brieven van de Staten,
aen de Grave van Lycefter gefchreven , genomen zijn. Brief opten naem van den Raed der ftad Utrecht gefchreven aen die van Vriefland, Over-YlTel, Omlanden. Andere gelijke brieven gefchreven opten naem van den Raed
der ftad Utrecht. Den Ambaffadeur Thomas Bukhorft komt uit Engeland in Holland,in April 1587. Hy opent
fijnlaft inde Staten Generael. Miffive vanden Ambaffadeur Milord Bukhorft aen de Staten van Holland.
Brief van de Heeren Staten Generael aen de Staten van Holland. Placcaet , waer by een yegelijk verboden word
fich te onderwinden , met propooften of gefchriften te verfpreiden of uit te geven eenige redenen , tot nadeel
van de Majefteit van Engeland, van de Engelfe natie , generale of particuliere Staten vanden Lande, en van
de Edelen, Magiftraten, Vroetfchappen , en Regenten der fteden, &c. Miffive van de Gedeputeerde van
de Staten van Utrecht aen de Staten ]s Lands van Gelderland, in date den 26 Marty 1587. Antwoorde
van de Staten van Gelderland op de voorfchreven miffive. Miffive der gedeputeerde van de Staten 's Lands
van Utrecht , aen den Raed Provinciael van Gelderland. Copye van de acte van verklaringe by de gedeputeerde van de Staten van Utrecht gedaen , defavoyerende 't gene by haer gedeputeerde in de Generale Staten foude
mogen gedaen wefen , nopende het fchrijven van den brief van den 4 February aen Lycefter gefonden. Die van ° ' 3"
haer Gedeputeerde was gedaen aen
Gelderland defavoyeren , annulleren , en houden van onwaerden , 't gene by
Furftendoms Gelre , defenderende
des
Raden
de
aen
brief
de Staten Generael. Copye van Jan van Wijnbergens
den
Staten Generael gedaen is in 't fchrijven des bnefs van
't gene by hem metten anderen Gedeputeerden van de van
fenden
Gelderland
van
Die
Gelre.
Furftendom
den
die
aen
Generael
4 Febr. 1587. Brief van de Staten
, fo t'Utgedeputeerden na Utrecht , en voorts na den Hage. Verbael van 't gene de Gelderfe Gecommitteerde
en de refolutie
recht alsin den Hage verricht hebben , mettepropofitie van Milord Bukhorft t'Utrecht gedaenLeomnus
aen deElbertus
daeropgevolgt. Der gedeputeerde van Gelderland affcheit. Brief vanden Canceher Cancclicr De querele tufRaden des Furftendoms Gelre. Miffive van zijn Excell. van Lycefter aen den voorfz
verfoek. Den Fleer
fchen Sir Edowart Norits en den Grave van Hohenlo verdragen. Des Koninx van Navarre
te zijn. Des Raedsheere Wilkes
AdvocaetMeefterJohanvan Oldenbarnevelt foektvan zijndienft ontflagen
Mey 1587. bekomen, dat de
fchrijven aen den Overften Sonoy. Advertentien die de Staten van Holland m
Spangien was aenhedende. T;jdingc van
Coninginne van Engeland genegen was tot vrede , die den Konink van
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de vi&orie by Francois Draek verkregen tegen Spangien. Tijdinge gekomen van het fluiten van de Sont. Den
Raed van State haer bedieninge geexpireert zijnde , worden noch gecontinueert. Miffive van de Staten Generae!
aen de Maj. van Engeland. Queftien in Vriefland tufTchen de gemene Staten van Vriefland en die van Ooftergoe , hen noemende een vierde lid der landen en fteden van Vriefland. Miffive van den Heer Ambaffadeur Bukhorft aen Meefter Willem Bardefius, Raed van State. Den Raed van State committeren Bardefius na Vriefland
te trccken , om de mifverftanden ter n.eder te leggen. Meefter Willem Bardefius komt tot Leeuwarden , en van
zijnbefoigne aldaer. Brief van de gedeputeerde Staten van Vriefland aen den AmbafTadeur Bukhorft van den

26 April 1 587. 't Gefchrift en de beantwoordinge van de doleanten in Vriefland , aen de CommifTaris Mr. Willem Bardefius overgelevert. Verbael van de conferentie tufTchen mijn Heeren de Gedeputeerde van de Staten en
eenige befchreven Dienaers des Goddelijken Woordsin Holland, den 14 Mey 1587. Wat Dienaren daer
gecompareert zijn. Wie de gedeputeerde van de Staten en Hove geweeft zijn. Propofitie. Conclufie. Mondelinge antwoorde der Predicanten. Schriftelijke antwoorde der Predicanten. Nader conferentie. Dapper en perïculofe muiteiye binnen Utrecht. Brief van den Konink Don Antonio van Portugael aen de Heeren Staten Generael. Recommandatie-brief van de Koninginne van Engeland in faveur van Don Antonio. Propofitie by den
. Ambaffadeur van Don Antonio , Konink van Portugael, aen de Staten Generael gedaen. De AmbafTadeur Bukhorft recommandeert de fake van Don Antonio ernftelijk. Miffive van den Konink Don Antonio van Portugael aen de gewefen Admirael Treflong. De Staten Generael geven den AmbafTadeur van Don Antonio zijn affcheit. Den Hertog van Parma maekt gereetfchap om de ftad Sluis in Vlaenderen te belegeren. Jr.Arentvan
Groenevelt , Gouverneur van Sluis , fend uit om te vernemen wat Parma in den fin hadde. Die van Zeland fênden vivres en koorn binnen Sluis. Daer komt volk binnen Sluis. De fchanfe Beckaf word ingenomen by Parma,
en al vermoort. DeGravevanHohenlo valt in Brahand, om Parma van Sluis te diverteren. Ariftote Paton,
Schotsman , levert de ftad Gelre over aen Haultepen. Schrickelijke en verwonderlijke dierte Anno 1 5 87. Wolven vernielen menfchen en beeften. Brief van de Grave van Lycefter aen de Predicanten van Zuid-Holland. Brief
van den Grave van Lycefter aen de Burgemeefteren en Schepenen der ftad Utrecht. Brief van den Graef van
Lycefter aen Deventer , Burgemeefter van Utrecht. Der Staten Generael vertoninge aen den AmbafTadeur van
de Koninklijke Majefteit van Engeland den Baron Bukhorft , opte brieven van Lycefter. Nader verklaringe van
de Staten Generael opten brief van den 4 Febr. 1587. aen den Grave van Lycefter gefchreven. Brief van Lycefter aen fijn Secretaris Junius, in date den 10 Juny 1587. Brief van den Graef van Lycefter aen den Overften Sonoy , van den eerften Mey 1587. Brief van den Baron Bukhorft aen den Heere Treflong. Brief van de
Koninginne van Engeland aen de Heeren Staten Generael van den 10 Juny 1587. Andere miffive van de Koninginne van Engeland aen de Heeren Staten Generael van den 22 Juny 1587. Verwachtinge van de komfte
van den Grave van Lycefter.
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Magiftraet haer Ovcrigheid, en alle 't gene byhenluidëh goed gevonden en geordonneert ioude worden,
daer fullen fy hen onderdaniglijk na reguleren , het fy
dan datrrrenhet felvelid inde Staten houde ofanderfints. Aldus gedaen binnen Utrecht defen 10 December, 1585. ftiloveteri, lager ftond, ten gemene verfoekè van de Capiteinen en Lieutenanten van der ftad
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éenig vertoef, het welke fy niet verweigeren kunnen,
nadien fy behoren in Gods woord , wereltlijke rechten,
en politijke ordonnantien , den felven conform , wel
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Konnen of willen fy dit nietftrax
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kenniffe van de Hoge Overigheid: en ook anderen
Kerken en Theologen advijs daer op hor.en, gelijk fijn
Genade van meningeis ooktelvete doen, enmiddeler-wijl met de andere Staten befongeren , als voren gefchied is, opdat der Hoger Overigheid, dieeenordeningc Gods is, tegen Gods gebod niet voorgegrepen,
den eerften ftaet niet boven recht en bilükheid befwaert , fijn Genade tegens de voorfz unie , contraden,
inftruclie en eed te doen niet gedrongen ,en alfo in hare
conferentie niet bèfwaert werde , fvftlfs ook niet doen
dat ty niet wel weten , en blijkt in Guds woord gegrond
en gefondeert te fijn.
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Graeffchap Zutphen , der Stad , Steden en Landen van
Utrecht en Over-Yfel, gefien en andermael gerefumeert hebbende, fo mette Gecommitteerde van fijne
Excellentie tot de navolgende fake hem by gevoegt , als
andere verftandige luiden van qualitéby hem daer over
geroepen, demotiven en redenen byde ftadvan Utrecht met afliftentie van eenige van de kleine fteden overgegeven, daerby lyfuftin eerden datdegeehgeerde
van de vijf Collegien binnen Utrecht, representerende
Staet van dedrie Staten van den lande van
den eerftenfouden
behoren gecaffcerr te fijn, tonder meer
Utrecht,
mette felve Staten te befoingeren , en daer beneftens gefien de redenen van de Ridderfchap en Edelen van den
felven lande, fuftincrende ter contrarie inde macht
van de ftad en fteden niet te wefen , de voorfz Staet te
cafferen, en 'cverfoek van de felve gedaen opten 5 Decembris voorleden. En op alles rijpelijk gelet, en aenmerkende dategene landen konnen beftaen tonder forme van regeringe, die door dit different ftillegeftaen
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deCe gelegentheid van tijde. Heeft met advijs van de (fol.xJ
iel vc fijne affiftentie, en andere luiden vanquahteiten
verftande , om vorder verloop in de gemene fake en andere inconvenienten , die ftaende 't voorfz different
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t
en geordonneert , gelijk fijn voorfz Genade ordonneer
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mette
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den , beneffens de Ridderfchap wederom te befoingeren in voegen en manieren fy voor date van dit different
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Staet, of in de perfonen die de felve Staet reprefenteren,
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Gereformeerde Religie, volgende de prefentatie van
de voorfz Ridderfchap. En dit al by provifie en behouden een yeder fijn goed recht, enter tijd toe by fijne
Excellentie en fijnen Rade, of anderfins, volgende de
nader unie anders geordonneert fal wefen. En ingevalle
die van de ftad en fteden voorfz hen niet reguleren na
defe ordonnantie, als fijne voorfz Genade verhoopt ja,
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contributien , als confervatie van 't land , en tot dien
einde vergaderen 't fy binnen defe ftad of eenige van de
fteden, of op 't Huis deDuerftede, daerby Bifïchops
tijden de Staten ook plachten te vergaderen , of in ee»
nige der voorfz plaetfen daer het hem believen en
voorfz twe Staten
fal, en 't gene byde
gelegen wefendienft
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ne fake ( door 't voorfz different )
al ten einde de geme
in «een verloop en inconvenienten valle: gedaen tot
kent
Uc^rechtden 14 Decembris, 1586. en was onderteAdolf 'Graej rzu Nieueaaer.
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Staten beftommert fijn getoecfï om De (jare e£
Daer na teaccommoDeren/ top 3tjn ooft niet foonbe- ,e
ïaT'
öaec uit
öanDencaene
C°WCgecommitteert
tc m°3en ifliro«W
fjebben
an be ö^n
Baren
/ Die fulr
ban fpDeeeni?
02? bent/ top bemerftcn toel Detojjl 3ön <ü*rcellenrie bier ge- cc
Mm Dinaritf <ï5eDeputeerDe fouDen berfoeaen / Dan alfo De roepen tö om onfe berfrfjciDen jP2obinticn / elft in ftaec CC«
ie / bfe
felbe berftlaerDen Dat fpmaer <$i>DeputeerDe toaren/ refpect
en goebe ccK
cnigbeibhVrorftn>
in Tnnh^r
t ftebbenDe
fouberain tareeft
^Au-ArimnNnH^
TtiMihi-rt
/ haf /lïn
|en ge*
•eioect
en tn geringen getale /Dat fp ^n niet ftofïen openen/ co2refponben»e teftotiben/ Dat bp fonber D'erereitie c«
letbv
fulr niet D^ft bunnen te "
't gene öcn Staetfgetoöfe berboDen toa$s / Daec je» I ban een fouberapne maebt
genS De <èeDeputcerDe ban Den SaeD repliceccDcn |toegeb2engen/ oWafte Dat liem 006 gelijfte maeftt aliS
jegenö be bozige ;generale ^o"bccn^öptüDen^cjfer0Ca* <c
fouDen
foDamge fpittfbtnDigOeiD
Datfegcb2uiften/
Den
na Dien Die ban niet
De StaD
natuerlijft
roli gegeben iss / Datmen nu fijner €rcell. IjanDclinge «
reerjt tompeteerDe om até leDematen ban De Staten tegena
't tcactaet ban €ngclanD en 5(jne commtffie ten cc
Defer pjobintte b,?p acceief tot alle Der Staten refolutie
toillen cramincren / fonDer intcfien <c
te öebben/ en alfo De <i3eDeputecrDe ban De Staten uiterfien fouDen
intoenbige f toare fieftten ,c
perfifïccrben Datfe tegen ïjaren laf! niet ftonben Doen/ De nooD Der oorlogen/ en onfe
te laten befïembe o?binare remebien/ <c
en Datfe fjaDDen beöojenopDe befcb2ijbinge mebe ge- nietaltoosSin toe
faften 't gemeine toelba* te,"
compareert/ en met anDere eenD^acétige refolutie ge* maer Dat Die en Diergelijfte
ren DurenDc fulften mD/ befjoo?t te toefen De fjoogfïe "
nomen/ of alDaer geallcgeert te fjebben 't gene öen goeb toet: boo2toaer 't felbe/ Dcetoeï'tfelbe iöeenbanDe"
gebocfjt baDDe/fonDec apaite bergaberinge ten onDiene/ 'c
(ïebanbenEanDe/ teftouDen/ contrarie De acte ban ftoaccfïe en pjincipacUïc poincten Der bcfcft2ijbmg
goeb binben / nocb fijne boo?f5 <£xteb "
niet
top
bonnen
ben lüeere <*5?abe ban Mwmnm öaeen gemenen
II f. DeeU
rfoe* «
ciö bejegenen/be«wb?
<g e es
tentfe mt fobanige onbanbbaerD

Het twccntwintigfte Boek.
'„ 002fafabcr int! UerjïantJCn t)itl
UJtUC letten / CU onfc tjantlClJnQC
„ meet'öec adjt n^mcnöeop befie
„ ïjacf OUDec Dare .fÜÖaj- ^OO0(1CJ'D

QCbOilcn / acnöiïCÏJte* j verfcheiden fwarigheden en verhinderingen in 'tvoorfz
WW beften ÜcDulDen/ | eerftc lid bevonden hadde, waer door vele goede refo«^taö en ,§tcDcn Die lurienenuitvoeringevandien belet fijn geworden, die
en fijn <£WCÜenüC typ men eenfdeels
defer teoorfaken
halven extraordinarifer
hadde moeten
wege brengen.
» f)öo*faenifleiö begeren re benouben/ Dan op Dengenen wiffe
Sulx
datmen
dikwils,
maer
infonder
heidinden jare
„ DicertraöJöinarJeomtofgcnfoe&entntcgaen. Confi*
„ Dercrenuefoonö ïnertneenig onrecht o^fineöcn fou* itSz. hadde voorgenomen 't felve eerfle lid uite Staten
en hare regeringe te fluiten.
De/ Dat topreebt enniiööel nebben ober alle^'tgene
Doch dat fy by die van de Ridderfchap als hare ver5
wanten altoos vrienden en voorflanders hadden gevonenon0
€rcelf.
fijn
it ban
(?enö D'auto2ttc
cenio«i'te
öp
fenbacc fuljcbcljojenfal/ berma*
/terplacr
geDarnitf
den om den voorrgank te verhinderen.
ia tenong te bcrDcbigcn/ Datmen bcrfïaen fal Datmen
Dat
daer over in Aprili
buiten trecfjt ontf cotnpctcrenDc tnDcfen nictgeDaen coort byden Landraed 1582. feker provifioneel ao
getroffen was , volgens 't welk
«ebben/ 't mein tou om berfchciDcn rebenen 3ijnop; niet de gehele vijf collegien;
alleen fekereperfoÖoubcnDe / Deö battclijn bertroutoenbe aen utocr <0cn. nen by der Stad te noemen , inmaer
hare
plaetfe op der Sta5'
en €0. fobanige rcöeüferictö te ontmoeten/Dat top Daer
ten
vergaderinge
fouden
n
verfch
ijnen
, die onder andetoe met fullen Derben nomen. Igiermece etc. uit W
re fouden moeten affweren den Paus van Romen, en
cn n^ianuacp 1587»
«twcDtD
denConink van Spangien, en aen hacr Capittularen
J'
®>k ban
rapport mogen doen ,.dan alleen van nieuwe con<F>en ftaebDer fiaD Utcccljt berfïacnbe Dat Dettoe geen
ben
tributien.
inge

üiaeb

bande
(labltl*
lafleu
beperfO'
oen
ban
öt-rto;
eerde
graten
binnen
fittcerftt

toonen*
bc / uit
be <&taö
nirttc
treeften
op bc
becGabc
ruige bcc
graten
bic buu
ten ge»
Ijoubcn
moeftr
bjerben.

,, ,_
SSl
Eattau

«ccban'
ben
l|o*
bc ban
-ïltrcclit
bia:b

Dart toe
gen ben
Sftaeb
b er (lab
ïUtrecftt
nacc
<Engc^
lanb qc>
foubeu.

ceirfïe Staten gewfolbeert toaren Ijare bergaber
Maer dat 't felve secoord qualijk gevolgt en niet volboo?t0 aen / om ncüjuc inconbcmcntcn te fc[)ou; trocken
was, ten aenfien dat eene van de geëligeerde
toen/ re l)ouben opten ^utfe ban «EHierlTeöc nabcr^ der vijf collegien
diemen altoos op der. generale Staten
mogend D'aaebanben 14. <©ccemb2téle|tleDcnDaer vergaderinge hadde gehouden
, de voorfz eed van rebPöcnfulv gepeimittccrttoerD/ Rebben ben n 31anoit gedaen hadde.
niiary/ Depcrfonen ( Dte Dettoe eerftc Staten rep^e- nuntiatie
Wat nu daer uit en üitde practijken der gener, die
jentccrDen en binnen ötwent tooonben) belaftuitDc
fiaD HtrecOt op De bergaberinge ban De Staten niet te om de gehele Regeringe onder haer hand te houden,
den Errraed ingebrocht , den twift der Kerken gevoed,
bcctrccïicn/offofpfuirbeDcn/ Datfpöcn metfouDen den
van Nieuwenaer , en wettige veranderinge
berbojDeren binnen ötwcljt toebetom te bomen / ïjeb* van Grave
Magiftraet
niet hadden willen lijden , federt vier jaben ooft Den ^eccetactë ban De Staten Daer en bobcn
ren herwaers, gevolgt was , 't felve fouden de Gefanten
bcrboöcn gene mummenten/ acten / refolutien / noc&
hen
volkomentlijk voordragen.
buiten
min
beel
albacr/
plaetfc/
bergaDcr
utte
3eacl
Mitfgaders
periculen en alteratien waer in de Stad
Der <§taD / te tranfno?tcren / op pene ban ttbe Ijonbcrt ondertuflehen degeftaen
hadde, en waerom nochtans
nouöcn walen aen fijn perfoon en goeDeren tebcrljalen.
de
gehele
fchuld
defer
quader
hunlieden op
€nljoctoelDe 23urgemce|ter <©$bcntec ijem gela- de fchouder van de onfchuldige geeftenby
gemeenten
geleic is.
ten uaDöc Dat De caflatie ban Den cerjien ftaet tegen fijSouden voorts te kennen geven in wat manieren fijn
nen Dann en x\\ fijn abfentie matf gefcbïeD/ Daer ban &p
Excellentie
de twefpalt der Kerken hadde ter neder geooït acte IjaDDc begeert/fo toa£ Op nocfjtang nu De gene
hoc qualijk de hoofden van de andere partyc
Dte'tfelbc p?incipal(i& fïaenDe toilDe IjouDen/ tjielt leit,en
fijn
te
vreden
geweeft dat de gemeinte daer mede fouDacromDiebanDe JSaeD boo? batfiet meer Dan Boog*
den vergeleken blijven.
noDigtoag/ Datmen een perfoon ban gualftcft ener*
In voegen datfe allerwegen gepoogt hadden by heibawntuciD met goeDe informatie aen De Coninfelijnc
melijke onderftekingen veel van den genen die haer fijban
<0*abe
Den
aen
oob
al$
/
^«öelanD
ban
$&&$&
de
gevolgt
hadden van de gehoorfaemheid des verleden
3lpcc(ler fouöe tn «öngelanD fenDcn / Die De fane fouDe
Magiftraets
af te wenden , als ware de felve niet wel
mogen bcccDencn en ober en bjeDerobcc fouDe toeten
te beanttooo?Dcn/ fjtec toe too?De gocD gebonDen te nochte recht geftelt geweeft , metten welken haren Erfberfoefeen iBeeficr^bilipiS öattaller/ <©?fffier ban raed was afgelchaft en te niet gebracht.
Welkers prattijken halven, tegens des Magiftraets
Den^obe banatrecljt/ (Dietnplaetfe ban IBeefier.
2CD?iaen ban Der 25urg/ Die mcDe uitgefett toasS tot autoriteit aengewent, en om meer andere oorfaken waren fyby den Gouverneur defer Provintie > Magiftraet
<©2iff ier gecommitteect toag getoo?Den ) De toelfie bertoilligDe De retfe aen te nemen / en fo toerDen fjem Daer en Raed gelaft geweeft uiten Lande te vertrecken.
Dewelke, niet tegenftaende defenbevele, in Holtoe fcb?ifteltjfie inflructieenalle anDew fiucnen Daer
land blijvende,door bedekte middelen te wege gebracht
toe nobig fiinDe gercet gemacïit en ïjcm meDe gegeben/
De minuten bpDen b00?f3 ?©cbenter cenfc hadden, 't reces op de herftellinge van allen ingebroken
Daer ban
toaren geconcipicert/ en anDerDcelÖ met fijn |privilegiën, traclaten, decreten, ordonnantien en refo
bcelg
fjanb geco2i:igeert/tocl6c boo:f3 infijuctie na 't fturaeu? lutien.
banbcnfelben (en niet al na De toaerneiD) geftelt toerTen einde fy onder 't dexel van dien mochten teniet
De/ en tocrDe De b002f3 ïlattallcr cerfi fcer ootmoebtge doen d'inftellinge der Magiftraten tegen den voorfz
cnfabo?ab(eb?tebenban wcommanDatic encreDentie Erfraed by den Hcere Grave van Nieuwenaer gekomeDe gegeben in Date Den 2 1 ^ecemb?i!S 1 1 8 6. fo aen ren, d'aenneminge van denfelven Grave en dienvolDeConinginne al$f aen Den <0?abe ban Sp(efierw>
gens ook d'uitfegginge van den genen die by hen waren
fpectibe/ neffenief Deboo?f3 injlructic/DienenDe boo? Den uitgefeit, en eintelijk opdatfy verhinderen mochten
boo?f5 Höecficr ©bilipief ïïattaller/ en iBcefier ^er- den voortgank van de prefentatie diemen daer gerefolhaerMaj. te doen van de heerfchappie defer
man liaoDet/ ^Dienacr Dcg ||. €nangelij / tnUouDenDe veertwas
Landen.
De felbe infiructie/ boe fp ben in €ngelanD in Den boo2;
Hebbende de Staten van Holland en Zeland, met
fcf^ebenlafi fouDenD?agen/ Daer ban top DeninDouD
bewilligingeder Gedeputeerden van Vriefland, ten felaojtelüli fullen berbaien.

lructie
de behoorlijke
gebiedenifïe van wegende Stad
bIoo; !"' *^TA
^"^ Utrecht
, en den fteden
, fouden fy vertonen , dat
3
Ülïsecftcr de Staten van de Provintie van Utrecht tot noch toe
hadden beftaen in driederhande perfonen, als in de Canonijken van de vijf collegiale Kerken der ftad Utrecht
Irromtn
«JEnge
voor 't eerfte lid , in den Adeldom des Stichts uit fekere
lanb aen Riddermatige gedachten voor tweede, en GedepuJftSmit tecrde uit den Magiftraet der Scaden Stede voor het
derde.
fHbcn

ven einde ook een remonftrantie aen fijn Excellentie in
Odobri leftleden overgegeven.
Doen nu de Staten defer Provintie op alle poincten
by fijne vooriz Excell. ter oorfake van fijn aenftaende vertrek overgegeven , goede vruchtbarige refolutie
( ook op 't poindfc van de Souverainiteit ) in den beginne Novembris leftleden by den Burgemeefter dtfes
ftads aen de Generale Staten hadden overgefonden , en
de felve Staten den Burgemeefter weigerden teontfangen , onder 't dex^l dat by een geboren Brabander wasal,

587.
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al hadde hy fchaon in de Stad vijfjaren gewoonr,nochtansdaer niet als borger, luid der fatisfadie gewoont
hadde, en dat de Stad by expreffe brieven hadde
ver
klaert, dat fy hem durende de voorfz tijd voor borger
hadden gehouden , hier niet van node wefende borgerfchapte winnen, dan voor dengenen die borger ambachten en neringedoen wilden: welk fchrijven de Gedeputeerde van de Staten ook hadden beveiligt waer
mede een iegelijk fich billix behoorde te laten geroerende.noegen,dewijie'tfelvcniemancs als defe Stad was beDat defen nochtans niet jegenftaende twe uit den StattndcCer Provintie, te weteneenen Canonik eneene
van de Ridderfchap, op de Generale vergaderinge
doen ter tijd wefende , tegens 't fchrijven van de Staten
hen hadden geoppofeert, om dat niet de Staten, maer
alleenlijk haer Gedeputeerden hen mette ftads brieven
gevoegt hadden : verklarende dat fy regens d'onfankeJijkhcidvan de voorfz Burgemeefterop feker haerluider vertoog een fpeciale befchrijvinge defer Provintie
hadden doen leggen.

De Stad ook eenige poljtife redenen ten fdve
n einde
dienende , heeft
bygebracht.
Neffensdereqoefte by den Heere Prinee
vanÖrangien Hoogloflnker memorien , Staten van Holl
and en
Zeland, en hare geaffocieerde aen den Conink
van
Spang.en in den pre. \%V>. overgegeven, inde welk
Jank en breet verhaelt en bekl
. word dat Ecelefiafti-e
benaegt
que Perfonen geeftelijke goederen gebruikende en
fiitende tegens alle Goddelijke, Canonife, Politife beredenen en rechten , hun der wcreltlijke regeringe bevordert hebben te bernoeyen.
Den welken fy daer ook uit den Staten uitgefloten
hebben.
Dat de Steden 's lands van U trechr,uit fo gewichtige
oorfaken den felven voet hebben moeten volgen, in
hare
frontier-p
iaetf
alreh
van^Papen,
Monicken
, Nonn
enen,me
en tBagij
nenande
, en foorte
gelpangoli
feerde
Biechtvaders der maten beforgt, dar de vyanden middejl
hebben hare heimelijke praclijken allefints te bevorderen, en van alle. hare politijke refolutien aenftonts de
,
kennifïe hebben.
Dat daer in fpnder voorgaende fchriftelijk advijs vari
de fubalterne Overigheid niet gcdaen is.
Doch hoe wel den Grave van Nieuwenaer als Stadhouder fulx alles volkomelijk gebleken Cyr [afijn Genade t'fijnen verfoeke op feker fijn fchriftelijk vertoog, genoegfaem bericht gedaen, uitten woorde
Gods , Paufelijke decreten , en anderfins als boven verhaelt.

Van 't welk
Stad volko
k bericht fijnde, en
voornementlij de
k dat de voorfz melij
twe perfo
nen dit alles beleid haddert met voorraed van den uitgefeiden , metten
weiken fydagelijkfc communicatie waren houdende,
regelrecht tegens den eed diefyoplijfftraftegedaenen
met haren handen getekent hadden, fo heeft fy voor
eerft aen de Staten defer Provintien verfocht, dat de
voorgenoemde twe perfonen uitte vergaderinge van de
Generale Sratcn fouden werden gerevoccert , en andere
Met ook ootmoedige bede fijn Genade wilde meerin haerplaetfe gefchikt, en haer rapport gehoort, te- deracht nemen op de ruite en verfekertheid van vijf
gens haer foude worden geprocedeert als overtreders
goede fteden ('t.fundarnentharesftants)als opvjjf Cavan baren eed.
noniken ,fich hier tégen doch niet oppoferende.
(Foi7. ) Maer dat fy overftemt mette twevoifen vande twe
En bedenken wat haer wedervaren was in regard van.
eerfte leden , Canoniken en Ridderfchap, daer toe niet die van Groeningen , om datmen meer werx gemaekc
fouden hebben kon nen geraken, fo daer op fo hert by hadde van fekere Edelen ten platten lande > dan van een,
eene extraordinarife vergaderinge waer aengedrongen fo geweldigen befloten ftede.
geweeft.
Dat defen nochtans niet jegenftaende fijne Genade
Het welk overleef fijnde , en met eenen gefpeurt een belieft hadde , fonder het verfochtc bericht uiten woorwaerfchijnlijke collufie van de twe ledendo mette voorde Gods en anderfints gefien te hebben, hierop by
ichreven twe perfonen , als metten uitgefeiden , metten provifie, vermits fijn fubijt vertrek, te appoindteren,
anderen te befoingeren, Item dattet henlieden maer een
Woord van contrarie a<5te en proteftatie aende Generale fulx
te. als d'a6te( van den 14. Decembris) medebrpchStaten en fijn Excellentie hadde derven koften , om alle
Dat de Stad en Steden 't voorfz appoinctemehtniet
fwarigheden in den Hage gevallen een einde te maken ,
konden
, in 't welke fy noch by vriepdelijké
fofenietin haer gemoed metten uitgefeiden en de voor- inductie,aenncmen
noch
byfubmiffie,
oochby ferme van judifchreven twe perfonen eens gefintheids geweeft waren , caturc, volgensden eerftenartieul
van denavdètUmé
dat ook om haren wille alleen in defe Stad alrehande niet bewilliget hadden.
mifverftanden vallende, men de felve nem mermeer
Maer ingefien hoe de felve unie doen ter tijd gemaekt
anders dan by contraordinarie middelen kofte ter ne- is , als defe Landen by genen gouvernémente Gencrael
der leggen , waer door dan de Stad en hare in woonders geregeert waren , fy derhalven in dit andere diergejijkc
grootelijx werden geblameert , en d'ordonnantie auto- articulen aen haren tegenwoordigen Gouverneur Geriteit der Magiftraten extraordinarie hulpe behoevenncrael worden, geren voyeert.
de, merkelij ken verkort, dat ondertufTchen door het
Datmen daerom de gebeele fake en den felvèn Gouverftand, met eenige Gedeputeerden van d'andere Proverneur fijne autoriteit, daer in te gebruiken en te bevintien gehouden , d'autoriteit van fijn Excell. felfs in
waren ganfèUjk
,
verbleven was. Middeler tijd om alle
velen ftucken gebroken was, eneintelijk dat defe twe verloop te voorkomen fich erboden mette Ridderfchap
leden maer een wefende, nochtans tegen alle politife (onvermindert een ieder fijn recht ) te befoingeren.
redenen twe Hemmen hebben, tegens eene ftemme
Onder verfekeringe dat volgens d'articulen van de
van vijve , fo heerlijke en machtige fteden , de felve ha- directie
kamer der geeftelijke goederen, by fijn ExceJI.
re eerfte ftemme geen ander fundament hebbende, goed gevonden en ondertekent, fy hen der Canoniken
dan uit pofleflïe van Ecelefiaftique goeden j door auto- . beneficien niet fouden bemoeyen.
riteit van de Paufelijketyrannife decreten , fulke fy daer
Ook den Ridderfchappen hare ftemme niet verkorafgefworen hadden, en in gene der Provintien fodanige
't (clvc in Holland en Zeland
ten ,hoe wel nochtans
...
meer bevonden noch geleden worden, dat het dan hier- wasgefchied.
om en verfchciden andere redenen die daer uit fpru.iten,
Datmen daerom verfocht 't. gene in defen gedaen
meer als tijd wefende eens defen eerften Geeftelijken
en voorts 'tnader verfock,,
vinden,
te willen
wasgoed brieven
te willen
nakomen.
ftaet eens ontflagen te fijn , aen de voorfz geèligeerderi haerder
( alle defe ftads ingefetenen ) gerechtelijke infinuatie geAdverterende en doende rapport &c. datum Utrecht
daen was , van in der Staten vergaderinge niet meer te den 2 1 Decembris 1 5 86.
compareren.
Dat hier op ook gehoort waren de Minifters van de
25obenöc boo>f5 tnflructtc D002 HSccfïcc pfolïp^
Gereformeerde Kerken , om uiten woorde Gods te be- ffiattallei: enUgeeftec ^erman inaoöet / fo fïoööc te
leiden of de voorfz Canoniken hun der wereltlijker re- fcoo?f3 Jüattaflcc nocrjeentyjfopfccr mfttutm alten/
geringe ftaetsgewijfe , dat is ordonnarie en exprofejfo en ftoe toel öt'e meöe ten felbcn einuc toas? fcienenbe / fo.
fouden mogen onderwinden.
ïjeftth noenrantf Qoct nebonücBtrie alfiter m&t bvtt
Van gelijken rechtfgeleerden 't felve fo e x jure Cxnö- boeaen/ rot bctet uerfïanö Dan De faftc / en tua$f (uiöet^
nico. als anderfins te bewyfen.
uealou.ö:
III. DeeL
^cee i
In

3<5»

Het tweentwintigfte BoeL

&

voor den Erentfeften , Hoog-geleer- practijken der welker als dan fouden moeten te niete
e
i
l
c
ilru&c.
INden,
Dat hy goede correfpondentiehoude metteHeeren
Sal de voorfz fich in aller yl en fo flil eenigfins mogejtócfteE üjk na Engeland vervoegen.
Killegreuw, Thomas Webbesen Burggrave, en 'met
dealderyle
ü'inclinatieen humeuren op
boende aen hare Maj. fijn Excell. Milord Nort,
gaen.geensonsoverfchrijve
laS
alles
voorfz om ons daer na tijdelijk te mogen
gebiedienftelijke
en
onderdanige
fleden
en
ftads
fes
ïcramui
<£"Ge> deniffe.
richten.
Dat fijn Excell. fchrijve aen den Grave van Nieuwetic'fom* ^n wijders na overleveringe der brieven die hun fulnaer tot continuatie van den tegen woordigen Magig&etK len refpectivelijk met gegeven worden , fal hy fijn Ex- flraet van Amersfoort , door gebrek van goed flof.
r
ganfch
)
Lycefte
van
Grave
den
ie ( weten
cel entte
Eintelijk dathy op'tfpoedigfle fich wederom herootmoedelijk vertonen , wat in de faken van den Canoniken door het misbruik in den Hage wedervaren (waer waers vervoege, en om fijn rapport te doen aenfpreke
in fijner Excellentie autoriteit niet heeft konnen voor- den genen die hem verfochten gecommitteert hebben.
Gedaen t'Utrecht defen \6 Decembris, 1586.
defe ftad gehandelt is.
)
den binnen
3^ocB öe boo?f3 IBoöet Baööe een bpfonöere cceöett*
Wat mijn Heere de Graye van Nieuwenaer daer in
tie-b2ief ban toegen öe uerne ban ötrecöt / öie top Biet
te doen bearbeid heeft.
mcöè
bp fullen boegen / luiöenöe als- bolgt :
Wat prefentatie den Canoniken en dien van de Ridnemen.
met
3Èlfo öe bo?öeringe ban öe toare föeligie en öe be= Creben
derfchap gedaen is , daer af hy fal copye
De redenen by fijne Excel!, te debatteren ,fal hy ver- Bouöeniffe ban öe toelgeftelöe &eiöen / gemeneljjö öe* Jfrjgjjj
ftaén eensdeels uitte copie van de brieven , eensdeels uit penöeert aen een becfefeeröen fïaet en Den boo?fpoeö mSSt
andere ftucken hem met gegeven.
öer SiepublijBen / öaerï)et«8oö belieft öe Hemenenen fan &«
macht,
Befondervoor oogen leggende d'autoriteit,
ban öe boo?feiöe toare Religie te planten / en öe üec; V 'Jj
en importantie van de vijf lieden defer Provintic te- feen ban fjertoaerss-ober ftcfj bebinöen in een Hanö ban JaJ
gensde geringheid van vier of vijf Canoniken , die hun öattoelroutoelp too?öaengebocfiten/ faöoo? öebp- tm&t j
nochtans niet oppoferen.
anöen <0oöe# / geöjeigt met een uiterfïe ruineen öefo* gfpj"
d'Oppofitie alleenlijk opgenomen fijnde by die. van latte/ Bebbenöe boben öien ( menfcBeujftec totjfe ge* mfeB
deRidderfchap.
geen fuffifante mtööelenom ficBtemainte- aw ne
Onder dexeldatmen defe Canoniken foekr met ee- fp^ouen)
neren en 't getoelt ban een fo macBtigen bpanö te toe- JgjJJJ^
öerfïaen: ooft aengefienmen alreöe Beeft beproeft en San m
nen uitte poffeffie van hare prebenden te floten.
Van gelijken den Edeldom uit hare prerogativen die- metteröaeöbebonöen Boebeel öegenaöige afjïjtentie acimb
fe inde Staten mogen hebben hoe verre 'tfelve nochtans ban BarefHafefteit/ enöetegentooo^ötgBeiö ban fijn "
is regens d'imentie van de voorfc ftad en fleden.
Sal mede vertonen hoe die van Vriefland ontkennen Crcel. in Baren name Beeft gepjoftteect tot Bet reb?ef^ u
den haren lafl gegeven te hebben , dat fy tegen die van fement ban öen ^taet öefec Eanöen en öe confecbatie "
öerboo?feiöe itecfeen/ fflnöeboo? öenomffe banjijn tC
Utrecht eenige klachten doen , of. hen onfer ftads rege- €rcellentie gelaten / ató ter genaöen ban Bare öooöge* <c
ringc bekommeren foudengelijBfpbieöec op nieusef meeröancC
Sulx dat het alles niet anders dan quade practijken al- ftoo?enbpanöen:
flaen/ fomenöaec nietanöerg in<e
bloot
boo?
oitöaec
ler wegen fijn,ingeleid, fo tot verminderinge van de au- boo?(ïet: tüpluiö^n öecBalben / toillenöe onfe laft en £C
toriteit fijnder Excell. als Om vele faken om te roeren.
tonfeientien quüten/en öienbolgertöe öe eere <0oöe$s {C
Gelijk onlanx gebleken is in de inhibitie by die van en
öen toelbaert öer feecïien onfes» peeren 3Iefu CB?i= "
de Ridderfchap gedaen den Scholtes van Leufetegens
(li/ ober öetoeine Bpongin öefe quartieren Beeft ge* tC
fijner Excell. uitgedrukte coramiffie, en dat tot hand- fielt tot Barbecuen opfienöerss/ betracBten/ om Biet iC
houdinge van eenen fufpedten Papift den vyanden
in teöoen Bet gene ontftoeftaet/ en foberreöelimiten iC
ttieer als onfe faken toegedaen.
/ te toeten/ in regarö ban c<
Daer mede fy dire&elijk getreden fijn in fijner Ex- ban ons beroep ficB (Irernen
cellentie autoriteit > als hem de domeinen defer Provin- öe Heligie / en öe boozfeiöe kernen Stfu €B?ifti : Beb* tc
<e
tiewaer
(
onder 't vöorfz Scholteflchap behoort ) over- bengoeögebonöente öeputerenalö onfe<©eöeputeer* c<
öen/ 0002 öefe tegenrjrjoo?öig3 onfenfeerliebencneer*
gedragen wefende.
meöeöienaerfeermanHgoöet/ ie
toaeröigenbjoeöeren
Sal by alle dien middelen aenhouden dat defe fwarigheid alleenlijk onder provifie worde nedergelegtj tot omBarelKaiefleitfeer ootmoeöelp te biööenuitöen'*
name ban öe kernen öefer ^obintie ban ötrecBt/ al$f c<
dat t'fijnder Excell. wederkomfte anders daer in worde
geordonneert. Middelertijd de Ridderfchap en Steden öie toelna geö?eigt jijn/ öatBaer beliebe niet alleen £C
metten anderen befoingerendc op fuiken voet als hun is in'tfecourjS boo? Benen alreöeöoo? Baer geöaen/ te <c
tontinuertn : maer oonbeel naöer/ bolhomentlper iC
geprefenteert.
en particulierUjneryöerecBtbeeröige fane öefer #?o* tc
Sal fijn Excellentie wijders vertonen 't gene de Gra- bintien / mitfgaöeris öe p20tertie ban öe ï^ecne <©oöe£ tc
ve van Nieuwenaer den 14 defesfchriftelijk denRaed
defer flad overgegeven heeft, en wat hy niet jegenftaen- öieBtertelanöeten uiterjten isSgeparft en benaut/te tc
de fijn eigen verfoek van antwoorde, tenfelven dage omBelfen/ emploperenöeöaertoe meteenBeiligenp- <e
be?/ConinfelöBe affectie en grootmoeöigBeiö/öe macBt <6
t'onfen achterdele , ongehoorder antwoorde heeft ge- en anöeremiööelenöie <0oö öen ^eere öoo^ f(jn fon* <c
appoin&eert.
Sal ook hare Majefteit voordragen wat goede devoir öerlinge genaöeBare Booggemelte jfea/.goebertierent* <e
Milord Nort in defe ftad , en wat dienft hy den Graye lijn Beeft meöegeöeelt : en öat oor te oefen effecte Bare e£
IBajefl. beliebe te acco?öeren öe toeöerfeomfie ban 5ijn "
van Nieuwenaer gedaen heeft.
€rcell. (toelberjS getroutoigljeiö/ boo?ficljtigBeiö en"
* Sal hare Majefteit by alle mogelijke wegen vertonen Bepligen pber / alle menfcBen beminnenöe öe eere <®o* 'e
de ganfche toegedane affectie van die van Utrecht, ja tot
in der dood, niet anders wenfehende dan den dag dat öejS en öe toelbaert Baretf ©aöerlanö^ / alreöe ge* tC
hare Majefteit beliefde defe landen aen te nemen , fon- noegfamelijR fijnbefient en openbaer) fora^Betmo? <e
der welke aenneminge alle hul pe te vergeefs is, door gelöR W/ alfo fijn p?efentie met een groot berlangeh iC
too?ö bertoac Bt : beöanfienöe boo^tjs Bare Booggemel- "
mangel van autoriteit , de welke blijvende by de Gedeputeerde van de Staten der Provintien , fo lange na ha- teDBajefleit feerootmoeöelp ban öe grote toelöaöen/ cc
ren fin geregeert hebbende , nemmermeer iet goeds fal öoo? öe toeïfte top ome» alreöe grotelijr aen öe felbe bin* <c
öen öe
berobligeert
pjefenterenbe
ban onfen 't toegen *'
konhen uitgerecht worden.
aen
felbe in alle: en
neö?igBeib
enreberentte/öeboïRo?
Maer dat defelve autoriteit op hem blijven moet,
fofe niet aen eenen Prince of PrincefiTe word overge- mene affectie en öebotie onfer Barten met alle ber= '
eifcBtegeBoo?faemBeiö, (Cenoo?Ronöeban'tgenebo- J
dragen.
ben berBaeit i&t Bebben top öefe tcgentooo?öige ge?
Dat ook durende defe onfekerheid vaneenen Prin- fclj?eben en onöerteRent irt öefe flaö ÖtrecBt / oefen zi
ce of Princeffe, de menigte der gener die na den Co- ^Januarö / ty 87. fïiïo beteri / lager (tonö öe dienaren
nink van Spangien baken , dagelijxis aenwafTende , de en €>uöerlingen ban öe ïsec&e ^ef« CBlifit/ in &„
lil^rearfitttet*cu
rnct
fi
ÏJCOJ

Oorlogen.
5^7Vervolg der Ncderlandfe
"£2%-c *?an ?tweöt w "* a"« nami: onbert* 552M*5fi ban
^'««tocnaar
m beboo?f5 eerfien feet
fouten / be mi f bmffan Die
" »02b
SSmmmv
SoPinJ'"s
* ^««naer beg <©obbeltj&en toegnemen
,,
ö7 WernUSerus
en bacr in boojfien mogen toefen 'Snit
Hclmichius,
SMenaer betf <0ob'
„öelU6cn3©002ÖÖ/ JobannesUitenbog,ert,
ffi£

fo 'tKoT /S £ £
ne eenabeop nieustot ben boSfc^^JK
nomineren eenige goebeen mSSSSJSSSS^

„ be$ <BoMeIdfiien&oo?D* / en befegelt met S
»wu'w^
»i^ 3*8*1 ban öefcecöe ban atrccöt.
m igebaen fonbe / fu(lineecben nk ban ö Sa S
J©c pjefent at» bfc ben tëaeb ber ftab atrec&t en be • Mtm en €belen/
bat niemant foube SS
^tebcn aen be Abelen en Canontnen gebaen Dabben/ bonnen feggen of allegeren
/ bat boo?
n s nouber
baer ban in befe indructie memietoecb oemae&t/öe* nement/eemge inconbenienten foutenfoba
mMcnfiSS
©;efcti»
«rr'öT O ^C de EdeIen als het cerfte> en deS"d en Steden
]i'*™
als het tvvede lid by provifie befoingeren fouden
X'ftaO
nfleöeu in forme van Staten , fo lange en tot dat by den Grave
anöeti van Lycefter daer anders in voorfïen
foude fijn , welanbc
art lil* verftaende dat de Gedeputeerde van de Geeftelijkheid,
ceeftt / dieyan de Edelen van 't land fijn, fo 't hen geliefde , fich
Cil «(E" (ouden mogen voegen by
de Edelen,
'den en ftemmen niet konden over een komen ingevallede twe
. foude het ver

£to^a«n/ gelijftmen in anCKtfen l2
lTZKeft/
cuftieVaïen 3nn?
metboo?fante ^ittm
ban be geneotecfe
hie
terooifane
ban De na'
me €cclefta(tnfe
of Uernelöfe / mm toaren
öe Z-

fte nochtans albaer tegentooo?beIijH toaö op&ou*enbe)
maer boo? alle macïjtnatien ban nieutoigSn/
ber
geenber baer op men 't meefle bertroutoen ï/abbe: bib,
benbe/ ingebaüe ban nu boo2taen/ be boomoemoe
^&tab en fteben eenige ftoarigfteben moeden ober^
nomen / bctreffenbe be Staten of be Hleben ban Dien /
Hecvanden
interventie
ter
werden
fch/i!geraPP°rt
>c!m?'
ee«
batfe metboo? bateuj&OeiD toilben befïaen/ maer bie
aen om re Grave van Nieuwenaer, in der fel
ver voegen als dat fnnc <©enabe /
al^$ <0ouberneur te bertonen/ op bat be
PP?o»
'ineafjS gefchiede in 't Hertogdom van Gelderland, daer niet anber leben baer op geïjoojtfijnbe/
baer boojfien
Staten waren dan vijt Staten , ter oorfake dat ongetrouwigheid
toerbe met» mee(ïe miligfieib ofgerufïneibin en
'•bc*
ober.
en ftrafheid daer hadde doen cefferen 'c eerfte lid vande
eenftemimnge/ gelött ooh bie ban be öibberfcfiap
te
Barons : al 't gene by de drie Leden tot dier tijd toe was b?eben toaren
11.
te boen/ omalfote famen in Qoebeeen*
gedaen en gerefol veert , fo aengaende
de Souverainiteit
voor de Coninginne van Engeland als anderfins , foude b?acljt en fo?refponbentie te leben tot DanDDoubinae
in fijn vigeur blijven, als een fake behoorlijk gedaen :
u
gemene
ce.
contrfaf
apjefentatie bp
be rxibberfcDap en €*
dit accoort foude de vijf eollegien van de geeftelijkheid ban<©pbe Defe
ben <> iDecemb^ *&*: gebaen/ toa«5geboIgt
nietprejudiciabel wefen, in'cgenc hare Majefteit be- beien
bep^o
bifto
nde acte ban ben<02abe ban^ieutocnaer
lieven foude daer van anders te ordonneren. De vijf
ban
Den 14. ^ecemtoté bojen berbaelt / te toelfee bp be
eollegien fouden blijven in paifible poffeffie van hare
beneficien , volgendeden inhoud van de articulen van ^tab en fteben niet toerbe aengenomen/ baer uit
de Kamer van directie, in regard van de kerkelijke goe- noeft meer anbere inconbenienten 30n gebolgt/ bie top
derenfonder
,
dat de ftad of fteden fich anders daer me- mebe ftebbenbecfiaelt: maer toant be boo?f5 *02abe
de fouden mogen bemoeyen : waer toe die van de ftad bamsieutoenaerbenfelben 14 ^ecembjisf 006 nabbe
en fteden voorfz, fich henne inwoonders eeuwiglijck obergegeben beoojfa&enen rebenen toaerom fipinbe
fouden verobligeren in kracht van gewijfde fake onder affettingc ban ben eerden daet niet ftonbe confenteren/
pcene van arreft, repreffalie, en dadelijke executie, voor ten toare ÖP uit ben 3©oo?be <aobe# / toereltlijfee recD^
allen Provintiale Hoven en gerechten van defe landen ten / en potitpe o?bonnantien ben 3©oo?be «©obe^ge^
op de befte wijfe als het foude konnen gefchieden. En lüftfojmig / anbere onberricf)t toare / en Hat fij» fonbec
na be onberricDtinge te bertoaefiten / be boo?f3 p?obi*
fouden fich terftond verbinden
en mijn Heefione
leo?Donnantie ftaDDe gemaeut/ fo fiebbcnfpDen
rede Grave van Nieuwenaer foude daer aende goede,
hand houden.
bef halben Befelaegt engefudineert ongeliouDentefjjn
Door welke articulen fuftineerden fy fouden hen be boo?f3 pjcbifionele o^bonnantie te obebieren/ en
geen perfonen vande voorfchreven Staten heneenig- ïjcbbenbe baeromopbe felbe rebenen en oo?faaen ban
fins konnen vinden geintereffeert. Niet de Edelen, fei- ben boo?f5 <6?abe ban ^ieutocnaer bp gefcb?iftc boen
denfy, want die fouden vanhettwede Lid het eerfte dellen fenere anttooo^be/ Diefp mcenben biendigen
worden , en fouden verfterkt werden van de Edelen gefunbeert te fijn / om be boo?f3 ^ernelüBe perfonen te
vande geeftelijkheid. Ook niet de voorfz Geeftelijkheid fjouben uitte Staten en politijne abminidratie / toelBe
anttooojbe met meer anbere d«cnen en munimenten/
of Kerkelijke , de welke door defen middel communicatie fouden hebben met het Lid van de Edelen , fo (y fp mebe met ben boo:f3 fjaren «aefanten ileeder $t)U
liptf Kattaller gefonben bebben aen ben boo?noemben
van 's lands Adel waren , en met het lid der fteden , fo iy <0?abe ban Spceder in €ngel
anb / be toelne top goebbequame inwooonders der fel ver waren.
gebon
nebbe
ben
nier
n
mebe
bp
te boegen / op bat befe
Want de ftad en fteden feiden fy verlangden fchier
faneb
fo
fe
fiefti
g geb?eben toerbe ten beiben 3jjben/
na geen groter geluk : dan onder de geeftelijkheid te
reebt
mogen toer ben/ obecflaenbe baer*
foube
berda
en
fien vele eerlijke luiden, yveraers van de ware religie,
om
eenige
anber
aleine
fanen bp be felbe «§tabgeal!e*
e
om daer mede beide de leden refpeótivelijk te voorfien
of vullen.
geert om baer boo?f3canatiedaenbe te fiouben/toillen
top Bier be boo?f3 geallegeerbe rebenen ban anttooo;be
^f e ban be ïïibberfcbap en €belen ban ben 1£anbe laten bolgen.
\vm ban ötretfjt berfïaen en geboot Beebenbe be boo2f3 "TXAc de pofiefleurs van
kerkelijke goederen en H^bm
uien p2efentatie ban be flab en fteben ban ben ianbeban ■'-'profeflïe doende van de dereligie
, hebben re denken öe^aüP
waer
toe
de
voorfeide
goederen
oorfpronke
lijk fijn ge- *>an
j[°en ötrecBt / Beböen be felbe afgefïagen / en 3ön gebleben
1 1 w bp Bare boo2gaenbe refolutf e / te toeten : batfe niet be*
jstte» geerben te beegaberen nocb befoingeren fonber ben
{,£ booinoemben eerden daet/en berfoebten aen ben <&&>
Mi, be ban $ieutoenaer Baren ^Stabpouber/ bat Bern fou*
J«&> be belieben be Staten '$ lanbg ban ötreebt e» een iber
t'Sa
öec ^elöec
te öanböaben
in Bacrlicber / recfiten
<abe uö
öeben/
gereebttgfieben
en p^ibfïegien
bolgenbe/ b?pbe
*! naber Unie / en Jet tractaet met Bare USaj. nemaefit
cn ö? 3#ne ^rceH- bef too?ctt / en ooft b'infïructie ban
ïïaer firn
l^me
<©enabe en fijnen eeb baerop gebaen/ toaer inbe
I con^ >§tab en ^teben/mette ttoe anbere leben fijne <0enabe
jgj belooft en geftoojen Dabben te mainteneren of fianb*
lacht Baben/ geljoojfamen en cefpecteren. 3©aren nietefom. min te b2cben/ omallettoid en gefcJjtl» fcfjoutoen/
"III. Deel.

ordineert, te weten om fo in de kerken als in de fcho- ^
len het volk Godes te onderwijfen, ompublijke exer- tenjmw
citie van gebeden te doen voorde Overigheid, goede Qiflraec
ordre en gemene rufte , den armen van de inkomften j^,"r^'
der voorfeide goederen , ( boven haer matelijke nood- fthtffte*
druft ) by te ftaen : degene die het Paufdom verlaten luftjjfeft
hebbende, meinen dat hen is vry toegelaten fonder de 5J5JL
voorgaende dienften t« gebruiken , van de fel ve goede- 8Cnin bc
ren te gauderen , betonen dat fy , in plaetfe van gerefor- fafte ba»;
meert te fijn , van alle reformatie fo veel te meer fijn «jj?|?
vervreemt,nietconfiderercnde, datfulke reformatie, uirf, ?0;,
geen reformatie genoemt mag worden , fonder de felve iitijfiere»
inkomften tot haer eerfte deftinatie te brengen , en des ^I'j^8
om geen3 andere oorfaken,van b(u
temeer alfo het Paufdom €eee
deGe-

1587,

864
(Fol.9. )

Het tvccntwinti'gfte
En al waert Boek.
dat de Stad

de Gereformeerde Religie is gefepareert,als om de abufen, diefy hebben ingevoert tegen deleere en inftellinge van de eerfte Apoftolife Kerke en den woorde
Godes , tot haer eigen profijt , luft en ambitie : in voegen dat de reformatie niet anders is, als een wettelijke
herroepinge tot de eerfte inftellinge. Nadien daerdan
geen Goddelijker inftellinge kan wefen, als het woord
Gods te verkondigen om de jeugt te onderwijfen , God
te bidden voorde Overigheid, onderfaten en welftant
der Republijke , en den armen te dienen , door wat redenen fullen de pofTefTeurs der Kerkelijke goederen
hun mogen roemen dat fy profeffie doen van de Gereformeerde Religie die hun niet aen een van de voorfz
poincten accommoderen ? en fich employerende tot de
voorfz faken, hoe fullen fy hen dan met de politijque
adminiftratie konnen bemoeyen ? aengefien hetfeker
is , dat fy ter oorfake van hare pofiefïïe , of den laft van
de befittinge der goederen verbonden fijn hen daer van
, volgens de wet en 't bevel Godes , en des
houden
af te
moeten fy hen daer van afhouden, als fy noch
meer
re
in'teene, noch in 't andere haerdevoir doen, 't welk
doende fullen fy genoeg te doen vinden , fonder na andere occupatien , voornamelijk ftrijdende tegen hare
profeffie , te ftaen , en fich daer mede te bemoeyen.
Ditgefien en geconfidereert wefende van een Chriflelijke Magiftraet , de welke verbonden is met een
goeden yver, fo Goddelijke en behoorlijke reformatie te vorderen en te hanthaven, en by gebrek van
het welke God den Heer oorfake gegeven foude worden, ons goed voornemen niet te fegenen , alfmen
met goede oogen en met conniventie , fo grote inconvenienten liet pafieren, fo machmen met goede
redenen wel vragen , hoe het fonder quetfinge van confcientie mogelijk foude wefen, metfulke perfonenop
een fo godlofen en verdoemelijk fondament buiten
haer ampt, langer te konnen of mogen befoigneren?
felfs daer toe niet bedwongen fijnde door eenige onredelijke Overigheid. Nu hoedanig den wille fy van
onfe Chriftelijke Overigheid in defefake , twijfelt geen
menfche.

en Steden haer dat béftonden
of vervorderden te doen, fo foude ftaen te confidere-

ren , het fobere fondament van 't voorfz lid der geeftelijckheidof kerkelijke perfonen , als fijnde by de Gereformeerden niet met allen geacht of gerefpecteert.
Belangende den eed en de contracten, fo van do*
nadereunie, als vanden Landraet, ftaet te bemerken,
datmen in defen op't voorfz contract van den landraed,
als weferide het laetfte , het meefte regard moet nemen.
In welk contract, onder andere hooftpoincten, voornamelijk en voor al is bedongen , dat de geëligeerde uit
de vijf Collegien den Paus, de Paepfe Religie enden
Coninck van Hifpanien( het fondament en motijf vari

't voorfz contract ) fouden moeten affweren, defen niet
tegenftaende , bevintmen dat diredtelijk tegen 't voorfz
artijkel , Floris van Heermael fonder dert voorfz eed te
hebben willen doen, in de Staten en onder de geeligeerden is gehouden, daer uit volgt, dat het voorfz contract door defe faulte gecontravenieert en gevioleert
wefende, noch den Adeldom , noch de geëligeerden,
fich daer mede niet mogen behelpen.
En gelijk den Grave van Nieuwenaer fijn eed heeft
gedaen na date van 't voorfz, accoort ( fo veel den ftaet
van de geeftelijkheid belangt ) opd'onderhoudinge van
't voorfz accoort , fo volgt dat door faute van 't voorfeide ,het voorfz accoort geinf ringeert en gevioleert fijnde, fijn Genade daer aen of in niet meer of vordersis
verbonden noch gehouden. Boven dien dat de materie
of het fubject van den eed , om de voorverhaelde redenen moet fijn conform Godes woord , en geconfereert
met de occafien, fautenen contra ventien daer op gevolgt en gevallen.
Derhalven fal fijn Genade believen, na fijne gewoonelijke voorfichtigheid endifcretie, alles rijpelijk
te overwegen , nemende in defe concurrentie der faken ,fonderling regard op de Stad en Steden , en vet»
fcheiden finiftre practijquen daer tegen aengeleit , van
de gene die met dit verfchilhaerpronjtfoeken te doen,
felfs tegen de autoriteit van de Hoge Overigheid , en
eintelijk om de welke men fo neerftiglijk aenhoud,
de Geeftelijkheid in de Staten te houden, nu meèf
So op 't gene
gefeit is , van node
te wachten
na de
interventie
of tuflchenkomfte
van fyhare
autoriteit,
fo dan in voorleden tijde, hier meer, dan in andera
betonen die van Utrecht en d'andere Steden genoeg Provintieri , en byfonder in defen tijd , nu oogen fchijmet het gene, dat fy ten dele hebben verfocht, de fubal- nelijk blijkt, haer Raed niet nodig of profijtelijk te
terne fuperioriteit , en de refte aengaendc , ftellen fy wefen.
aen fijne Excell.
God Almachtig heeft in alle onfe voorledene faken
&P nebben ttocf) mtöete mottbert en ooraken uit
gebefoigneert door ongewone wegen en middelen , tien 10002QC <6oöeö boo?tgeb?acDt/ om bc fcöel&e De
gelijk een ieder met danbaerheid mach heugen en ge- gelaten / Canom&en of anöere&eeftelp&e perfonen/
denken ,door ordinarife wijfe heeft hy niet of weinig niet morjen nocfjte bcno?en te fijn leöen Oan De $tatm
geeffectueert of te wege gebracht : want hy wil dat of anöere poluy&c aömïnf fttatU*
hem alleen deeere gegeven worde. Hier op ftaet wel
geleert dat de JJJjjjJ*
te overwegen, dat fo in defe, als andere voorledene
A4* Atthei zi ai. geeft den Keifer dat Keifers, en
faken,God Almachtig om 'tabuis der Geeftelijkheid of "^-*-God dat Godes is, hierdoor word geleert dat de
Kerkelijke perfon en, en hare adherenten haer achter- kerkelijke en politij ke adminiftratien different fijn. £>tabenj
USebe*
deel heeft gemiddelt , door de middelen diefy felfs had- Volgens dien heeft God in 't oude teftament , verfchei- <ê>teben
I
den
gefocht
in
't
werk
te
ftellen
tot
verfekeringe
van
den
perfonen
tot
defe
verfcheiden
adminiftratien
georS?^w!
haren ftaet.
donneer, fonder d'eene mette andere te vermengen,ge- nit
De Overigheid, confidererende defen heimelijken lijk als klaerlijken oogenfehij nelijk blijkt, z Paralip. 19. «Bobf
Raed Godes, isdikwils veroorfaekt fodanigen begon- daer den Conink Iofaphat , reformerende den verval- ^?A^
nen werk te laten pafieren , 't welk fy nemmermeer of len ftaet der loden , fo in de Religie als Politie , wel di- hjöfm \
felden fouden hebben toegelaten te worden aengevan- ftinctelijk ordonneert. Eerft fes Richters en daer na het bat te
gen, in welken gevalle de nootWendigheid en blijke- collegie der Priefters geredrefïèert , Leviten en Ouder- $3(KjJ
lijke fchijn van de Goddelijke toelatinge hem bevor- lingen voor God en des Godes dienft geordonneert, niette' |
dert heeft, en ook ( niet tegenftaende haren eed) onderfcheid makende tuffchen Godes , dat fijn kerke- jjo?fltte
door conniventie ofoogluikinge fodanige faken te la- lijke,entufTchen des Coninx dat fijnpolitijke faken , Jjjjjj
r
ten ten einde komen. En ook menigmael ineen fa- het Celve moet ook tegen woordiglijk geobferveert wor- ban te '
ke hare autoriteit interponerende, fo is daer buiten den , want de ordonnantie Godes is de befte. 1 Corint. graten/
f- zo. Een ieder blijve in fijn beroep, daer toehyged'ordre
om totwelke
een behoorlijk
en gewenfcht
einde te getreden
komen ,,fonder
extraordinarife
manie- roepenis, fode kerkelijke perfonen dan willen rege- J?0^,^
mac$tn
re van doen, de Geeftelijkheid en het Paufdom , met ren, dztfy hen dragen in fulker voegen, dat fyin de tmr&o
alle hare aenklevende faken , noch in fijn vollen fleur of adminiftratie van dien mogen leden fijn van de Kerke, *(Jjj&,
fvvank foude weien.
als fijnde haer beroep, en niet inde politie en werelt- ftWrfen<
Men fteld de gehele cafïatie aen de autoriteit vart lijke adminiftratie , fijnde voor hen een vreemt beroep.
fijne Excellentie : maer vermits men weigert om de Te defer oorfake fchrijft ook Lucas 1 2. 1 4. dat Chriftus
voorfeide redenen , met de voorfeide perfonen te befoi- feide tot de gene die op hem verfocht , dat hy als rechgnerenkan
, men niet feggen , dat het eene lid fich verter fijn broeder foude bevelen met hem fijn erfgoed te
vordert ofonderwind het andere te cafTercd.
deelcn, menfche, wie heeft my een richter of deiier over

u
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u lieden geftek? Onderfcheidende fijn Officie en kerkelijke bedieninge, van de politijke, en de perfonen
van dien , datmen de kerkelijke perfonen afVrage ,wie
hen tot Rechters en Staten vanden lande heeft »eftelt>
t,e weten van Godes en rechts wegen , fy moeten dan na
't exempel Chrifti een vreemde enaengenomen regeringe , hen niet toeftaende , afleggen.
Joannes 6. if. Chriftus bemerkende datfyquamerï
om hem te nemen, op dat fy hem Conink maekten,
ontweek hy op een Berg alle en: fo hadden ookdePaufen en Prelaten behoren te doen, als de Keifers hen wilden Hceren , Staten of wereldlijke Regeerders maken.

Luce 11. i?. De Coningen der Heidenen voeren
heerfebappye over hen , en die geweld over hen hebben ,worden Heeren genoemt : maer gy luiden fait alfo
niet doen. Hier door is de kerkelijke perfonen heerfchappye en fuperioriteit onder henluiden ten dienfte
van de kerke verboden , des te meer , over politijke faken,volkeren en landen buiten haer beroep. Petri ? 1.3.
weiddekudde Gods, niet als heerfchappye voerende
over 't volk, dat u bevolen is. Nu kan de politie niet
beftaen fonder heerfchappye, derhalven de kerkelijke
perfonen den ftaet van regeren niet paft. Johan 18. 36.
Mijn rijke is van defer wereld niet , want ware mijn rijke van defer wereld , fo fouden mijne dienaren voor
myftrijden, derhalven ift betamelijk dat de kerkelijke
perfonen fijn Dienaren Chrifti en niet deler werelt.
Heb. 13. 17. Weeft uwe voorgangers gehoorfaem
en onderdanig, want fy waken voor uwe iielen. So
moeten dan de kerkelijke perfonen waken voor de zielen der menfehen , en fich oeffenen in geeftelijke bedieninge, en niet waken over 't wereldlijke volk en
goederen.
1. Petr. +. 16. h den Chriftenen verboden te fien
na ander luiden goederen of vreemde officien te aehveerden , 't felve hebben nochtans de kerkelijke perfonen gedaen , als fy ftondenna de landen der Coningen
en der Heeren , en de felve aenveerden , namen en tot
hen trocken,gelijk als blijkt door d'hiftorie van Conink
Pepijn en andere ontallijke.
i. Corinth. 10. 4 De wapenen onfeskrijgs en zijn
nietvlëefchelijk, maer machtig door God om de fterken neder te werpen, daer den Apoltel de geeftelijke
oeffeninge der kerkelijke perfonen befchrijft. Ergo
mogen de kerkelijke perfonen, geen vleefchelijke oeffeningof
e , civile faken hebben als leden van dien.
Rom. 11.3. Door de genade die my is gegeven, gebiede ik een yegelijk, die onder u is, dat niemand geyoele, meer dan hy behoort te gevoelen, ergo ift behoorlijk dat een yeder (ïch houde in de termen en Umiten van fijn beroep , en confeqüeritelijk van de Geeftelijkheidin'thare.
Luc. 18.29. Diefich verhoogt, fal vernedert worden. Ergo de geeftelijke, diefich boven haer beroep
hebben verhoogt , moeten vernedert worden.

tnbe« t&c «©eeftelpheib fjoub haer booi bolö ban De
XB telt* / al£ gefucceDeert in De plaetfe en Den Df enft ber
Snt» ^Hpoflolcn / of fp houDen haer niet boo? fobanige : hou*
1» öc ben fp ben boo? fuljc / fo paft fjen De politpcn Dienft
.gJS niet / maer De Sfipofïolife oeffeninge i fo niet / fo moe*
J3u? ten fii ooh niet in IjouDen De plaetfe ber Sfipotfolcn /Dat
»t. të be öerae en De goeberen Dan Dien / en Dan foubcn fp
» ten anberen ftaet en beroep mogen hiefen.
ia 10.) én berbalbcn / fomen tot baerber Defcntie toil alle*
» geren/ Datfp henboo? Defenntet Rebben geacht noch
» gehouDen boo? <®eetfelpe / maer als* toerelbujuc per*
j>fonenonDeceenanDeren tijtel/ fulheberanbering ban
» ten name alleen fian niet fijn / of ten minften niet Doen
» foDefe fa&e/ om een fo meruelp UD te manen in De
» regeringe Det Staten / fo lange fp bouben en befit*
» ten be goeberen ban beïferue/ onberDen tijtel ban hare Collegien/ aengefien De boo?fefbe goeberen alleen*
Ipfitjn gegeben en geojbonncertböo? perfonen/ Doen*
33 De «ètobbelpen Dienfl / en tot onberhoubingc Der ar*
»>men. <&n aen D'anDeré fpe/ alfo De <0eeftelpe/

r<0\$ «oeefteipev m niet orrtw sm snoeren tjjtel of

Oorlogen.

g6-

s?2L(5?ant met
^ ^Kfmetm
nul) De Abelen/ totl)«
Qt&men/
Den fïaet banbcfeer&e)
fön gettelt'*
een ÜD ban De politpe beDieninge 1 bochel liet felbe «
fïrnb. tegen 'ttooo2b &Ml tahclp ampt/ recht <*
irjft/DatlatenbeDen
i«f73iï(
oeinltbobenhechelijüen
btotimfy)naem/
fobujbt
tijtelIjetblaer*
en ftaet/ ««<•
Datfp ooft moeten laten De aengenomen fupeciojitett/ «
of onrechtbeerufge p?ibilegie (fo fp eemge feonnen ««
p?etcnöercn ) Die fp tot noch toeonDer Ditpjetert en iQ
fcljijn hebben gebogen: toant Deteene bolgtljetan* "
Dere / Derhalben Bonnen noch helmen fp het Derbe Ito "
ban De Staten te confütuereh onDer'tpjetert enfon- a
Damcnt banbe Canoneften en goeöeren/ liet fp Dan'*
Dat fpDte befjoiicenmet offonber Den tijtel ban ner- "
helnhe.
<«
cDatmen befiehoe be<ï3cefïeIijRneibaenDeb3erelD* (t
l(jöe iuriODtctie tö gehomen / 't toelb blijftt Doo? tit^
erempel omtrent Denjare 753. peptn Coninh ban"
©janhrijö / Die met Dulpe De£ $sm tot fce Fu-one toatf c<
genomen/ na bat DenCchinh fèilöenli in een «£loo* l*
fïertoag gefïehen/ Doodben ^aüö tot feccttiisfgeroe- c'
pen3ijnöe/ omöe Sangbavöen int belton ban ^ iC
talien te berjagen/ fcöeïfjc ftoojben tot bet ryfee/ alö t<5
De &eifcr (JTotiflantmuö/ Ijcubenbe alö öoc 3ijn refi* *e
Dentie binnen Confïnntinopelen / boe? 3ijne3limbofTa* 'c
Deursf een Coninn pepjjn berfcclit / iiie fcoeber aen <e
't rijne te tollen reflittieren. €rgQboo2 cnbchbo2lpe tC
mibbeleh / berobtnóe en fiJóliatie bah anöeren/ en ber* 'f
halben té Ijare gep^etenöeerbe poffeffic ban geenber <c
toaerbem
u
€n luat Belangt fat fp eenige pjibtlegie p2eten>
Deren/ baerbooj betonen fp bat hare fanem'et ijsfge*
fonbeertop'ttooo?b <23oöe$f / toant fo bepolitijne ab*
nunifhatic hentoegiiam teroo2fahe ban haer ampt/
óf bolgeno' 'ttooo?D <©obe0/ fo fean 'tfelbe hen niet
competeren boo? eenige piibilegïe : toant tegen IC
't bcbel CobejS befiaet geen menfchelpe pjibile* cc
cc

<i?ie{ijfiDep2ibtIegie bah te toefen ^poft ban alle De
herhen / toelhe bert %<>Afei fylyotog omtrent Den jare
607gie.heeft gegeben aen ben paus? ban Komen/ heDèrtg*
baegö metgoeben rechte in befcnlanbe niettDö2Dgé*
acht noch gebofgr/ niet tegenftacnöe bieimmemo2i*
ael en buiten mcnfcljen gebachten io/ aengefien Die
flrijb
tegen <£5oDöooibenbe
en De reben
/ alfo Dcljo2en
niet
meergeachtte
pjibilegien/
DieDe ooh
paufen

ICc<
4'
*tcc«
c(
"
"((
('(

en
anöere/ aengefien
gelaten hebben
berfcregeh
/ om enbealle
politie
regeren
fp ftrijben
tegeiï <6ób
reben/te l
enbamenn
Deen i0 fo goeb alè b'anöcre en Ijebben een felbe fon* f(
25obén Dien Dat een pjibiïegie/ fioetocl fp toette* «
Ipcnrechtbeerbigi^/ boo2miOb2uih en beranberin* u
ge mag to02ben herroepen of oecaffeert / ombe mer* <£
helijhe inconbenienten Daer uit ontflacnDe/ gclp<f
felf0 h^t recht ban De Canon Dat mebeb?engt cauffa u
ai.queft.j.Cap. Die De macljt hém toegelaten mijff* u
b?uiht/ berbient gèhèlöK 3ijne p2ibilcgfe tebevliefen. u
Ibid. 1 1. glofla. <©mbe grote opftomcnbè fei)abe/fo u
i0 baer ban be ttenben buiten gejïelt.
Jgoe fchabelöö Defe autoriteit Der herhelpe per*
fonen iö gefcoeefï boo? 't gemene befte/ en bo02na* u
melp tegen <0ob en be toare 0eligie in befe $>?o* cc
bintfe (rjeipthebe eibers?) fionnenbeöeneUetutgen/
bie met be <0eeftclpe perfonen inöe pUblijfte affai* cl
ren ijebben gebefoigneert / of bïe henniffe hebben cc
ban be felbe affoiren : en noch tegentooo2öiglp
mag bet ganfche Blanb Daer ober toel leeb b?agen. cc
jget i0 notoir Dat om befe oorfahe/ De gelaten u
anbe* cc
boo? De refolutie ban be ^oge <0berigheib enen gef!dt<4
re/ bie Det felbe toeflonö/ fyn oecaffeert
uit be Staten ban 25?abanb/ niet tegehfïacnbe ha* tCcc
alle D'anbere p?obin* <«l(
en fo mebe in »
ti
pjibilegien/ en
re
<©aer toe fal btenen tot génerale getuigende t $m u
geremonfireert i& boo? een rerjuefle of fupplicatte/ M
uit Den name Deg P2incen ban <0rangien/ en bec{{
Staten ban i^ollanb en ^elanD met hare geafToct* i(,
i^if*
aen ben
eetben öeP2efenteert <geee
4Coninh bantmw,
CS
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Het tweentwintigfte Boek.
pamen / tegen be tpzannpe ban ben lertog ban 25iba/
ïn toelB rerjuejt onber anberen berBaelt en geBlaegt
„ tuojïJ/ Dat alle luiDen met ecren een uittertfe leeDtoefen
„ en ongeneugt Degofïen te Djagen / bat De BcrBelijBe pee*
„ fonen/bieficB t'enemaelen alleenlijk beBoojben te fee3J geben en öeftdj te BouDen om Bet boiB in »öobeg tooo?b
„ en alle gocbe leringen geftabig te onbertojjfen/ en in
„ aller getroutotgBeib benbienft <i3obe0 te plegen /na
„ 't exempel ban De $20p&eten en 2Upofïolen/ in plaetfc
<0obe£/
„ ban ftcB niet alleenlijk tegen 't erp2effe tooojb
,, maerooB tegen De Decreten Der paufen/ conftitutien
j, bcr<£>ubbaber£/ conciif en / o2bonnantien en fïatuten
3) Der ^incen en lanben/ te toillen bemoepenmet alle
„ toercltlijfte en politpe/ felfs 0021000 en publijBe faBen/
3> bobenDcfifêagifïratenen <©berigöeben / enbefelbete
s, regeren na fjacr fantafie.
fJn'ttDel&e nictalleennjBflaette bemerfeen/bege;
„ nerale BlaeBte ban 't mifbjuiB Der ©eefteljjfie perfo;
'
autoriteit/ maerooB fofolcmnelc berBla*
» 3neninfiare
rtnge en oojbeeï ban fo Bogen en tojjfcn pjlnce en mer*
BelijBc bergabcringe / in fulfie conjunctie be$ tjjbs? / opentlijB gepjonuntieert ober Defe guefïie/ ban De gep?etcnbeerbepolitü&e abminijtratie Der fëerBeüjBeperfo*
nen m De ^aten en clöccjef.
33
3J

Andere redenen uitte befebreven rechten.

j, <E>at Den Canoniaen en anDere <0ee(teujBe perfonen
i, niet geoo2loft té na Bet «föobbeujBe nocB na Bet toerelb*
„ lijBe / nocB na Ijet paufelpe recBt/ ficB met De toerelb*
„ lijBe faBen te bemoepen / en Datmenfe Daerom 006 in De
„ Staten niet beBoo?t te laten nomen.
„ 3£e 43eefteujue en ïierbeujBe perfonen moeten ge*
„ fïabig met Den <t3oD0Dienfl befig toefen / a. en Dag en
„ nacfjt met De Bemelfclje en gee|telijBe Dingen DoenDe
jj fijn / b. p?eDtfeen / lefen / biDDen / net bolB leren / en on*
„ tamjue anDere DicrgelöKeBerbelüöe c.faaen beDienen/
3) toelB ampt/ op Dat fp te beguamelijBer fouDen Bonnen
» bolDoen / té Den 2&ijfcBoppen en anDere gcefïeltjBe er*
» P?effelö& berboDcn Dat fp ficB met De toecelblij&e affat*
» ren niet d. bemoepen fouben. 3Bant men acïjtebe Dat
3> fp / c. met toerelDItjBe affairen beBommert frjnbe/ Bacr
j> ampt niet neerftenjB genoeg nacjuamen/ alfofpgeïje*
» lÖB en gcfiabiglijB met De ,§acrifitien / Sfiutaer/ en ge*
5ï beDen onleDig moeten fr)n. ^erfialben mogen fp oob
a niet tot IBombaren of Curatoren ban Bet (Ceflament
» gegeben toerDen/ om Datfp of Bet 3©eeffiinD/ of Bet
» ^erBelnBe ampt niet gaDe fouDen flacn/ f. tentoarc
Datfp Dier
perfonen
Der Bertten
35»' Bulpe
meed 3Bee0funDercn
ban Doen Bebbenen fo?ge
op ficBDienamen.
25 ffj^en tgoofc ntetaeoojloft flentmeefterieJ Der Ele*
» Ben te 3ijn/ g. nocD t^oopmanfcBap te D?tjben / h. fo
j> Dat fp/ fofpDjpmael bermaent3ijnDe/ banDuiSDani*
3' ge uocp-BanDeling niet af (laen / geejtxommuniceect
3j toerDen / en De p?ibtlegten Der <!3ee|leltjften berliefen.
»> iï©e jacBt too?DDen<0eefleltjBenoofeberboDen. ^6j;
s' tem/Benftaet niet toe Detoapenen teBanteren/noclj
3' CapiteinjS te too?Den/ of Dsn oo?log recBtbeerDig of
j> onrecBtbeerDig té / K nocB firB met Bet recBt en bonnif*
»» fenDer leBente bemoepen. l^ier uitacBt iügehomcn
3> te3[jn/DatBennietgeoo?lofttéDe3©etten/ mnocBDe
3> Phy fica,nocB eenige anDere ïtonfl buiten De (Cljeologie/
>» onDer pene ban De ejecommunicatie/ te ïeeren/ n.en
35 Dat om Dat De <©ee(teujBe mannen/ Doo?occafie ban
»> toetenfebap ficB niet in be toerelDljjBe BanDelingen fou«
j> Den (leben.
» o. i%ct toelBe alBoetoel Bet eerfl maer ban De |Bo*
j' nicben en Keligieufen/ in De CIooftcrentoonenDe/ ge*
a. dift. 3 1 c. facerdotibus , non. dift . facerdot. i o. de reecp. arbit.
*. *i. quaeft. 3. c. hi gui in ecclxf. t. dift. 88. c. epifcop.
nullam. i. Tot. tit: aecret: ne clerici vel monachi fecularibus
negotiis feimmefecant, &can. apoft. 7. eft.n. j. 1. c. te quidem,
«.ai. quxft. 3 c. Cipri. ƒ. x\. quatft. 3. d. cap. #dift. 8ö. c.
pervenit, 5c dift. 88. c. decrevit. g. cap. facerdot. ex. ne clefi.
vel monach. 21. quift. 3. c. credo. h. dift. 88. c. nequotiator,
&c. fornicari , & 14. quafft. 4. c. cler. ab indig. i. cap uit. ex. de
vita&honeft. cleri. öcibiPanorm. num. 1. f. ö. k. cap.i. &x.
tot. tit. ex. decleri. vena. /. Panorm.in cap. fentent. num.ij. &
18. ex ne cler. vel monach. w. Panorm. in rub. num.tdc vita &
honefta. clet. n. c. non magnop. ex, nc clcri, vel monach,
,. d. c. non magnop.

02Dmecrt té/ fo té Bet notBtaité nabccBanD tot be«
€ertjs-Diaconen/ ^taconen en ^?eboo|len uttge*<c
(IreBt/ p.

cc

«©e oube t&eifcrg [jebbcn ooB geozbineert / bat ficf] <e
De fëerhel[jbc perfonen met De publpe affairen niet «
fouDen bemoepen. q^efeö i«s niet ongelijB Ijet gene «
25alDu3SfrB2jjft/rbateenBerBcfijBpcrfoon/ DebbenDe «
een BerBelpe beneficie/ f(jn beneficie moet bctracBten/ *c
en in geentoerelblp recBt beroepen too?ben. 5Item/<»
Bet gene 25artoluiS berïjaelt / f bat be geeftelüne De Ca* <«
nontjBe ampten moeten betracBten : toaer bp Bomt/ <c
Dat be geeiteuj&e onberben Seben geenfiaten mogen «'
bebienen/ en geen flem Bebben in ben raebber leBen: «
1 toant/ geltjB Imp.

fcib in 1 placet. C. de Epifcop. & <c

Cler. be geeftclijRe Bebben niet gemeend met De publö* <c
Be BanDelingen / en met De gene Die Den racD/ tot tof eng <«
licBaem fp niet bcBojen / aengaen. j^p mogen ooB niet «
eenige tocrclblijfee jurtébictie onber eenige p?ince of (folu
(C
toerelblöne mannen Banteren u.
3fcB ftoijge nu be getuigniffen / Die uit De Beilige tc
fcl)nft totDefer faBcbp fouDen Bonnen gebjacBt toer* '*>
Den/DetoelBe iBom DeBojtigBeiD^ toilleboo? bp ga/ <c
opDatiBnictfcBijneineenBlareen openbare faBe on* ce
noDige getufgniffen bpu brengen/ uft alle BettoelBe te
BlaerDer bljjBt até ben Dag / gelijBmen gcmeenlpB feiD/ te
y Dat De iSerBelijBe perfonen niet alleen inDebergaDe* <f
ringeban Staten niet toegelaten/ maeroofi Daeruit cc
geb?eben moeten toerben / alfobe Canonejï felbe bat 'e
beletten/ enbe gene Die Daer tegen Doen fomtijDsfban 'e
Baren BerBelöBen Dienft afitcIlcn/fomtjjDss z.ejccom* cc
municeren/ fomtöDsffeggen/ Datfp irregulariteitbe* 'c
<é
gaen/ a.
<0oB Bebben Die goeDe mannen geenoojfaeKbante"
Denfien / Dat fp Doo? langDurig befït of pjefcriptie ber* tc
fteratfijn/ toant of fp Bebben met cjuaDertroutoenen iC
Doo? getoelDDefe jurtébictfe en p?eeminentiegeufur* <c
peert/ toelae bejït noit bo?berltjB t0 om pjefcrfptie in te "
boeren/ of fp Bebben boo? leugen en bebjog Defe p?ibi* "
legienlifliglijBbanDefeeiferjS enpjincen berBregen/ ce
en allesf toat op Defe torjfe berBregen i$ l té nul en ban "
gener toeerDe/ b. of fo feaer De Keifer0 Die om niet ber* *c
leent Bebben/ feggen top/ aengcfien De «DoDDelpae "
toetten anDere geojbonneert Bebben/ na be fpjeufee ban ce
ben Süpotïel/ niemanb <6obe Diencnbe bertoertfitB ee
in toerelbltjbc fahen / bat ban be &eifer# niet contrarp cc"
tegen befc toet Ban geo?bonneert toerben/ i^.qu ff. i. cc
cap. fo bat toel bljjBt / bat tiit befit ban Ben/ eenige u\x>
toen gebuert ftebbenbe / ban geenber toeerben en té.
*©e boo?f3 <0ebeputcerbe / namentlön iBeeffer
^Bilipgt aattailer / en ^erman lBobet / 3ön met
alle Baer befcBeit/ infïructien en bneben na €ngeianb
gereift/ altoaer fp toel aengeBomen 3ijnbe/ elrBun*
nenlafl Bebben te toerBgeflelt/ fo aen Bare ifêajefïett
atéaenben <02abe banïpcefler/ maeralfobaerfeer
bele te boen biel/ boo? Dien Bet parlament bergabert
toass / fionbenfp foBaeft geeneaffcBeibbrjjgenatéfp
toel gemeent Babben/ boef) De <©?abe ban ïpcefler
toag BenlicDen feer faborabel/ en toaren BemDefol*
licitatten om fijne Baefïtge toeDerBomft ( tik |©obet
feer ernftig b?eef ) uitermaten aengenaem/ ooBtoifi
beboo?f3. Kattaller fijne commiffiefotoel uitteboe*
ren/ bat Bp genoegfaem alleen 3ijn begeren obttneerbe/
'ttoelBtoajf/ Dat De gueftie/ nopenbe berafTatieban
Bet eerfle libber Staten/ niet ban bp pzobifiefoube
toerben gebaen en gebifponeert / in boegen bat De <©? a?
beban EÉPcefïer/ om befefaBeenbifferent in'tb?ien*
beliJB/fo'teenigfiniS feonbegefclucben/ te acco^beren/
en ingeballe Bet fo niet BonDe gefcöieDcn/omDcfrue*
Ben
p. cap. uit. dift. uit. ex do. & hon. in fumma tit. ne cler. vel
monach. num il, %■ %. 36. § abfurd. de epif. Sc. der. c novel.
!23.§.por2>-. r. Baldus incap.cleri. ex. de poft, nu. 10.
f. Battol. in. 2. nu. qu. capit. de agri. & cenf. L 1 1. ï. Panor. ia
cap non min. 9. num 14. ex. e. textus. expr.efT. in Codic. fcd nee
procur. ex. de ne cler. vel monach. 7. fed nee procurat. ex co. Sc
can. apoftel. 7. z. c. fecund. inft. exeo. *A. c. fentent. en.
co. 3. tot. tit. c. fi contra jus & utilitat quibuj vel per mendU
fuerit
alio. poft.
1. Timoth.
2, 4, oclcg.ulr. C, de di verf. refcript.
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fulke
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van
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, onfe jurifdiótie onderworpen fijn , henlieden
ben tooien boo? refolutien ban be Staten of met/ daerom hooft voor hooft te infin
üeren , fo fy op eenige
faftenbe en o?bönnerenbe be gemelte peeren Commif* der Ridderfchap of geeligeerde verga
dering hen buiten
farfffen blpteujn te fïaen en te baceren ober 't gene defe ftad vinden lieten, dat fy hen in die gevalle niet fouboo;f3 f& €n be €belen en «gteben ban ben ïanbe
den vervorderen wederom hier binnen té komen, om
banatrecBt/terefpecteren/geljootfamen en bolgen/ verfcheideri gewichtige redenen ons daer toe bewog
eri
't gene boo? be boo2f$ peeren CommifiTariffen fou* hebbende, met noch fpeciale interdiótie aert haren en
te toetben geftatueert en geojbonneett / ijtft boo2ft onfen geme
Secretaris, boven 't gerte voorfz gene
acte üan Commiffie toa$ in bate ben bterben Jpetoua * munimentennen, aden
, refolutien , noch fegel uite tegenrp/1587.

woordige vergaderplaetfe, veel min dan buiten defe

ÜPfc&2eef ook aen alle beboo^ peeren Commif* ftad , te tranfporteren , op poene van 200 gouden reaX
fawff«n
ben Bet bootó
bifferent
len aen
, fijn perfoon en goederen te verhalen.
.*> ter Yïftierbpfonbece
te ïpftrtonüjteben/
ivfiM«ininhAM..>^
/ f»u+a\+*~.>.*.
ree?*
tec nebet te leggen recommanberenbe/ fcD?öbenbe
Om nu uwe Genade en Ed< wijders onfe befwaernis
Jpen bat np in a&fentfe ban be principale pattpen en om tegens henluiden en hare voorfz refolutie voor ogen te
leen eenige goebe cefpecten / niet goeb fiabbc gebonben lcggen j is waerachtig en fal uite felve refolutie voor de
attJ Bet boo?f5 bifferent/ bettoaerg-obet te berfjanbelen hand betoont werden, datfe op onfe prefentatie van met
wf> of tonfen/ berfoenenbe baecom bat fp befe fane toil- hen op de befchrijvinge fonder prejuditie te befongeben berftanbelen m p?efentie ban be boo?f5 25aron ren , in plaets van ons vriendelijk of on vriendelijk antwoord telaten weten , te felver ure befloten hebben
ban 25uBb02fl tCmbaffabeur ban bare ifêajejieit en
egene
refolutie
harer befchrijvinge ons te openen.
ben Ceut-5pur(t ban Ceulen/ tik Opberfocbtljabbe
Benluiben met bare autoriteit en ï!aeb te affifieren en
't Is ook waerachtig, datfe in de felve refolutien niet
Belpen / ten einbe partpen boor goebe mibbelen mocfi* alleen Henrik Buth , en Bartholomaeus van der Wael,
ten toecben bereenigt ten meefïen rüde en eenigfieib in de vergaderinge van de Generale Staten tegen ons eri
ber boo?feiber ^§teben en €belen/ atë boenlijn jou* hare eendrachtige revocatie , provifionelijkgecontinuben toefen/ befe b?ieben toaren gebateert in 't ^of eert hebben, maerook aengenomen op 't verfoek van
tot <©2oentoicb ben 10 jpe&ruarp Sfinno boo2(5 / en alj$ MeefterFloris Thin, over de continuatie fijns tradefp nu alle baer befcfjeib benomen Dabben /3önfptoe- ments, en onderhoudinge der conditie, met hem in
berom uit €ngelanbberrei(l/ en 3ön ben 18 jlartp Martio 1 5 8 y . gemaekt , ter eerfter befchrijvinge te diftoeberom tot atrecöt gearribeert/ bocb mibbeiertub
Hebben ook befloten de Generale Staten wel ernftebat«Jban öttecftt bertrocben tot Baer toeberbimjïe poneren.
(FeW.)
toe të nocB bele titft fabe aengaenbe gepaffefert / 't toeln lijk te verfoeken,datfe willen doen redrefïement,wes tetop oob eenf beelis bojtelijK betBalen fulien.
gen het tractaet van Engeland, fijner Excell. commif3©p Bebben üitt boren berïjaelt/ Boe bat be geeli- fie,privilegien,vryheden, gerechtigheden en weihergeecbemetteftibberfcDapenCbelen alöbe ttoeeerfle gebrachte coftumen gedaen foude mogen wefen,en datïeben ban be Staten/ niet jiegenflaenbe be prote* men hen de poincten en articulen , waer in fulx gedaen
flatie ban ben eaeb ber fïab ötrecBt / met Bare refolu- is , fal overfenden.
Noch meer datmen decommifïie van fijn Genade
tie boortgegaen toaren/ ooft Boe bat ben itaeb boor
een ^lootmaner be beur ban be Secretarie ber Sta- Heer Grave van Nieuwenaer ( tot gelijken effe<5t ) reten /ük fp Baer eigen Camer noemben/ alfo Bet drefferenfalop den voeten commifïïedes Heeren van
Butëber bergaberingebefïab toaiStoebomenbe/Bab- Villers.
ben boen openen en be refolutien naboen baer uit boen
Item,fo (y niet geraden vonden ymand in defegeftaltc
nemen/ en betoijle be boorf3 ttoee eerfle leben refol* na Engeland te com mitteren , dat de Gedeputeerde vari
beerben om Bare bergaberinge boortaen buiten ber de andere Provintien fouden worden geautorifeen dat
(lab ötrecöt te Bouben / fo Babbe ben^aebberflab tgefantfehap uit den nacm van alle de Provinciën te
atrccBtenj§teben gcrefolbeert fulrniet te gebogen/ 1 doen
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Eintclijk,datmen tot confervatie van de platte landen en intentie ontdekt, deCapiteinen in aller eendracht
onder malkanderen, en gebuerlijke gehoorfaemheid
Sooof 900 voetknechtèn (daer onder de Compagnien
van Buthen Berk) met ?öo Deerden op defer provincie t'onfwaerr, verknoopt en vcreenigt blijven, onder 'tgecontributie onderhouden lal, de Compagnie van Mi- bied van hare Maj Gouverneur, fiine Excellentie, en
lord Aldley van hier en uit Amersfoort treckende : met difpofitie van fijnen Rade , waer af noch fy noch wy gedacht hebben een haer breet te wijken, watmen ons
meer andere diergelijke poinóten , tot achterdeel van de
ook
voorgefchoten
heeft om fijn Excellentie en fijn
welke wy uwe Genade en Edele van artijkel totartijkel
belijden Tullen.
Raed te vermaken , niet twijfelende d'felve God fal ons
Het is in onfe laetfte brieven genoeg verhaelt, hoe die Genade doen, dat wy daer ih tot d'uiterftedroppel
dat fy met hare beichrijvinge, fonder op onfe prèfenta- onfesbloeds toe fullen volharden , derverfekeringedat
rie antwoord ontboden te hebben, fijn voortgegaen, in menige jaren alle de gene, die indefes ftads faken te
waer uit wy eenTdeels betonen de ongefondeertheid gebieden hebben,van den minften tot den meeften noic
van hare interdict ie, 'c welk fy immers niet hadden be- eendrachteüjker alsrechtevoorr, ( God heb lof) mee
horen tedoen , al eer haer antwoord ons geinfinueert ,
denMaer
anderen
dunktgeween"
hen datfijn.
de privilegiën wel geredreiTeert
wy by monde of met der daed betoont hadden , op hare
fullen wefen , ajfmen de hoogfte wet van de gemene
vergadering niet te willen komen.
Noch meer, al hadmen al fchoon daer niet willen er- ruft, welftant en eenigheid, fal gequetft, gefcheurt,
fchijnen , nochtans onfe refolutie hen naderhand op de en te niet gebracht hebben. Sullen dan onfe vryheden
felve beTchrijvinge aengeboden fijnde, waren fy, om en welhergebrochte coftumen verricht wefen, alfmen
vrede en vrundfchap te ontmoeten, Tchuldig en ver- in onfe vaderlijke ftad 'tonderfte opwaers gekeert,en
bonden, alsom der landen welftant, alle particulire paf- onfenftant tot een fpiegel derverwoeftingefalvoorgefien overwinnende, de onfe teontfangen, en de hare ftelt hebben.
ohTe mede te deilen,,
In alle gevalle , wat roert het hen van dele ftads privilegiën tefpreken ? of wat jurifdictie hebben fy over ons ?
Maerdatfy vrede, vrundfchap noch rufte onfer regeringe gefocht hebben , blijkt hier uit , dat alle den on- bevinden wy ons befwaert, klagen wy daer over, verluft,die Henrik Buth en Bartholomeus van der Wael
wy redintegratie,fo kan doch al 'tfelve metordre
overtwemaenden in de vergadering van de Generale foeken
en fonder onlüft gefchieden , op ons verfoek, en om onStaten bedreven hebben , met haren wille gefchied is , len wille, als principale geinterefleerde.
Doch als fchoon de Staten defer Pi ovintie fich onder't welk fy daer mede betonen , dat fy defe twe perfonen
winden fouden die poinclren , waer irt onfe privilegiën
tegens alle vorige revocatie in de generale vergadering
noch fijn continuerende , met genoeg uitgedrukten laft mochten verkort fijn tefpecifieren , behoorden fy eerft
van aldaCr te vorderen de voltreckinge van de felve eh voor al op elk poinct te voegen ten minften copye
pointen, 't voornemen van welke hierfo veelfwarig- autentijk der felver privilegiën.
heids heeft gemaekt.
Maer of fy fchoon defe veranderinge noch ter tijd
Sy weten dat Meefter FlorisTin, met advijs van ophoudende , alleen verftellen wilden 'c gene daer in by
de Overheid van hier is uitgeTegt, hebben daer bene- fijn Excellentie tegen 't tra&aet van Engeland en fijne
ven aen God Almachtig geTworen , en met hare han- commiffiegedaen mochte wefen. Meinen fy ons fo ondankbare fijner Excellentie dienaren te fijn, dat wy
den getekent, metten felven Tin en andere uitgcfeide geen communicatie te houden, nochtans advouë- fouden konnen lijden op fijn handelingen inquifitie gedaen te werden? De felve Generale Staten, die hem
renfyde gene, die daer met dagelijx fijn communicerende: dat meer is, bekennen fy genoeg, datfy des tot Gouverneur verfocht en van hare Majefteit verworven hebben , de felve Generale Staten , die hem gelijke
voorfz, Tins raed én dienft gebruiken , dewijl Ty aenneautoriteit
, als de Generale Gouverneurs en Gouvermen op 'tverfoek van fijn gagie tot deler ure toe en continuatie fijns dienfts te difponeren»
nanten by des Keifers Caroli tijden , gegeven hebben,
Wat vrede en eenigheid fy vorders foeken met 't re- fouden nu tegens fijn handelinge gaen inquireren. Die
drefTement van 't gene tegen de privilegiën, vryheden gehoorfaemheid gelooft hebben , fouden jurifdiétie
encoftumen van den Lande fo by fijn Excell. als bin- gebruiken. Die een Hooft verfocht hebben, fouden
nen defe Stad gedaen mochte fijn , daer met (fo vele de- de autoriteit aennemen. Die daer fien dat ons niet anfe Stad aengaetj verftaende de aenneminge van den
ders mangelt dan d'autoriteiteensHoofts, fouden felfs
Graefvan Nienwenaer, de veranderinge van den Erf- fijne autoriteit benemen: waer isfulx gefienby de tijden des Keifers Caroli ? En wat heeft fijn Excellentie
raed, herftellinge van de Magiftraet tegen de forme van
dan
in
defe landen aengericht, datmen hem daer in fouden Erfraed ingeftelt,d'uitfegginge vande vijf perfonen,
de vervullinge van den Rade Provinciael, vergevinge de moeten gelijk maken der Hertoginne van Parma?
ceniger officien fonder hare nominatie, en eindlijk den Hertog van Alba? of Don Ludovicode Requedatmen hier beiloten is geweeft hare Majeft.de Landen ' fens ? Ift niet een Prince van onfe Religie ? heeft hy dan
aen te bieden, in gelijke autoriteit, als Keiier Carel de/e j fijn eigen nut gefocht? heeft hy niet eigentlijk getracht
Landen heeft aengenomen , uitgefondert alleen de Re
na Godes eer,en onfe verloflinge ? heeft hy den perfoon
ligie , wat vrede fy dan foeken in de veranderinge foda- fijns ouderdomsvoor fijn vyanden verfchoont? heeft
niger faken , geven wy een ieder te bedenken , die belie- hyfijn vyanden niet getoont fo een genereus gemoed,
ven fal aen te merken, dat in defe Stad f ulx alles te willen als men in den meeften Vorft en Prins des Aertbodems
herftellen , niet anders is, dan den gehelen ftant 'ton- foude konnen wenfehen ? kunnen wy klagen dat hy
derfte opwaers te keren , en onder onfe borgeryeeene ons juftitie geweigert heeft ? heeft hy toegelaten dat fijn
jammerlijke beroerte te veroorfaken , tot een brugge natie onfe vrouwen en dochteren verkracht, onfe
onfer bloetdorftiger vyanden.
vrienden en magen verd rukt, onfe goederen ver vremt,
Ten welken einde fy overal fijn ftroyende, dattet met onder ons in ontuchtigheid van hoererye, vechterye,
ons niet anders , als hier voren met die van Gent, geftelt dronkenfehap , gewandelt en gehandelt hebben ? Iffer
is, totten ondergank van de welke wy feer haeft fullen ook herwaers-over oit eenige natie geweeft min demoeten komen.
fe ongeregeltheden onderworpen ? waer toe dan defe
Voorwaer noch die van Gent , noch gene Steden in inquifitie? ift dan om te betonen, datwy geen Heer,
defe Nederlanden en is 't honderfte deel vaninjurieen Prins, Vorft, Gouverneur, noch Overigheid, hoe
onrecht niet gefchied als defe goede luiden .oorkonde goed, hoeoprecht, hoe milt, hoe goeddadig, hoe goehaer voorgenomen verandering, trachten en arbeiden
dertierhoe
en , godvrefende, hoe vroom hy fy , lijden of
de Stad aen te doen. Offynu in hare herfenen difcou- dulden mogen, op de welke wy, in plaets van dankbaerrerenen ooordeelen, dat wy hierdoor in gelijke mif- heid, niet een lak werpen ? Ift dan om ons dier mate aen
trooftigheid vallen fullen , daerom ift niet geleid, dattet teftellen, dat geen Potentaet voortaen fich onfer fake.
alfo gebeuren fal. Wel hebben ly gepoogt het meeften- lal bemoeyen willen , en wy derhalven onder denCodeel onfer Capiteinen van ons af te wenden , maer God nink van Spangien weder fullen vervatlen?of ift om den
Almachtig heeftdefake alfogeftuirt, dat hare pra&ijk j Conink vanSpangien fijne befchuldinge tegen ons waer 't
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onverdraeglijke onderdanen fijn » dewijl wygene Overheid na onfen lm kunnen vinden?
Wy weten fckerlijk , dat bare Majefteit £ "onfen verioek fijn Excellentie herw.'.ers-over fchickende, met
uitnemende ernft onfe Gefanien belooft en gewaerfchout heeft, fo men hier de felve fijn Excellentie niet
fóilden meer re/pect dragen , noch meer autoriteit toeftel edan
n , wy den Eerts-Hertog Mathie , en den Hertog van Anjou, enden Princevan Orangien gedragen
en toegeftdr hadden , datfè hem met al het fecours wederom roepen foude , wy weten ook dat hare Majefteit
fijn Excellentie als een van de voortreffelijkfte Princen haersConinkrijx,endien fyfo (eer ais yemand anders bemint heeft , ons uit een fonderling faveur , genegenthcid en hartelijke affectie heeft toegefchikt : willen
v/y dan niet voorflags willens hare Majefteit dwingen,
dat (y ter oorfake fulker ondankbaerheden, die noch
den Éerts- Hertog Mathie, noch den Hertog van Anjou, noch den Princevan Orangien noit gebeurt fijn,
haer woord houdende , zijn Excellentie in Engeland fal
behouden, en haerhalpeherbieden moeten? So moeien wy ook fodanige ondankbare onweerdige inquifitie
gehelijk tegenfhen.
Te meer, omdat wy weten dat zijn Excell.ganfch
niet buiten bet voorgenoemde einde, van Godeseere,
en onfe verloffïnge, gedaen noch begeert heeft te doen,
en dat onfe verlopen faken, inwendige forgelijke bedriegelijkefiekte in defe binnenlandfe oorloge, by ordinarie wegen en gemene remedien re verrichten ofte beteren onmogelijk is , fulx ook de Romeinen , hoe jaloers
fy gewceft fijn van haer Borgerlijke vryheid , nochtans
in hare voorfkhtigfte en voorfpoedigfte regering wel
hebben weten te erwegen > maer wy in onfe jammerlijke verdorven ongeluckige regeringe , fien , tallen, noch
gevoelen willen.
Waer benefFens wy ook in confideratie leggen , hoe
onmogelijk het ons isin fuiken geflalte langer fonder
Princeof PrincefTe te blijven, datmen ons van lange
tijden her geleit heeft , nu metten Hertog van Anjou ,
dan mette Conink van Vrankrijk, daerna mette Coningin van Engeland , daer na in 't heimelijk heeft beginnen voor re flaen , fo haer Majefteit niet beliefde deie Landen op deaengeboden conditiente ontfangen,
metten Conink van Schotland , of metten Conink van

Denemarken te beginnen, 't welk fichlaet inficn ,of
men ons van d'ccnop d'anderfo lange leiden wilde,
fonder eenigen vallen voet te nemen, tot dat wy , defe
jammerlijke ronde gedaen, van felf weder quamen in te
nemen den genen , dienwy ( met verlof ) uitgefpogen
hadden: wy wilden ons hier ingeerne mifgrijpen,en
wenfehren dattet gelogen waer , doch in fuiken gevalle
moeftmen Princen noch Princeffen (alfmen het meinde ) conditien noch wetten geven , diemen genen vori*l3) gen Heere, noch van den Huife van Borgondien , noch
van den Huife van Ooftenrijk,oit gegeven heeft,janiet
gegeven heeft doe alle defe 17 Provintien by den andexen in fleur en vrede waren , en wy nu maer een hoek ,
verarmt , verdorven , in oorloge , twift en twedracht
van buiten en van binnen fijn , flaende def halven op
den oever onfes onderganx.
Maer wat fwaerder conditien mochtmen een Souverain Prins of Princes voorleggen , dan dat fy haer eigen Raed van State, noch d'inftructie van dien niet foude mogen maken fonder advijsharer onderdanen, en
dat de Gouverneurs van de Provintien fouden moeten
regeren met advys van de Staten of hare gedeputeerden?
wat is dat anders dan van fouverain fubjeóten , en van
fubjecten fouverainen temaken? en wie foude fijn de
Prince of Princeffc, die haer reputatie fuiken kleinigheid foude willen doen , en daer mede betonen dat fy na
defe Landen geftaen hadden , in wat prijs fyfe ook hadden konnen bekomen ? wie foude ook fijn die Prince of PrincefTe , die in fuiken geflalte defe Landen,fonderhaer en hareronderfatenverderfenis, foude konnen
regeren ? ten ware fy voorgenomen hadden de onderzaten haer woorden geloof niette houden.
Nochtans bevinden wyinde refolutie van defe bevinge, de Gefanten yap de andere Provintien
fchrijdat

> werden uit den ogeii,
naem

afgeveerdio,t, 'geautófifeért

aenbiedingetedoen^nirth^wlïrrden1^
Bevinden wy ook datmen de commif
Graefvan Nieuwenaer foude redreffe fie van de
op den voet
vandecomrmffie desHeerenvan Viilren
èrs , waer in wy
'jen.
ons met Weinig verwonderen , datfy , die hen
beroemen der onderdanigheid diefy den voor allefins
fzHee
trrave, t federtd'ordonnantie tot haren voordeel
ons
n
gegeven , fouden bewefen hebben , nu fijn teee
Ge
tot een dankbaer teken harer goeder intentie , fijn au
nteit fouden gaen verkorten, en Onder hare fubjectie
brengen : wegen des Furftendoms Gclre , Graeffdhaps Zutphen , en Landen van Overyfel , foude hem
als andere commiffie gegeven worden , maer defer provintie halven foude hy Gouverneur wefen tot een anders wederfeggen , om Holland, Zeland en Utrecht by
deu anderen te behouden , en fijn Gen. te gebruiken
tot
een
inftnder
rumeing.
nt van de voorgenomen en boven verhaeld
e vera

Tot welken einde waerfchijnlijk geduid word den
aenllag van 't Engels gamifoen Milorts Audley hier uic
te lichten , Buth en Berk met fo veel voetknechten en
peerden in defe Stede en Provintie te houden, in
fulker voegen als fy over vier jaren noch eens aengegeven, maer gelijke vermoedens halven niet hebbeti
konnen te wege brengen.
Hier toe en tot fodanige faken fy altijd gebruikt hebben der we fieromen van haer rweleden tegen ons en
van vijf Steden, en noch tegenwoordeljk fijn gebruikende de opgemelte ordonnantie vanden Gravcvan
Nieuwenaer.
Op defen voet hebben fy ook voorgehouden onder
haer een befchrijvinge te doen op de revocatie van
Buth en Wael , en continuatie van Mr. FJoris Thin , uwe Gen. en E. te bedenken gevende , hoe recht en wettig defe befchrijvinge wefen fal , en wat daer uit wil volSy befchuldigen ons,dat wy met de inrerdictie van de
Canoniken nietandersfoekendan heerfchappye,maer
wy kunnen te recht feggen , dat (y met de handhoudingeder
gen. Canoniken niet anders voorhebben, dan over
ons te heerfchen , en alle boven-verhaelde inconvenienten over ons te brengen.
Daer tegens hebben wy ons vafl betrouwen aen God
almachtig , aen onfe wettelijke Overigheig , fijn Excell.
uwe Gen. en Ed. in welkers prote&ie wyons werpen,
ootmoedelijk biddende dat onfe fake met onpartijdige
herten erwogen werde , ons in alle onderdanigheid eerbiedende, fomen ineenige fake ons breedcr en nader
kan berichten , ( fijn Ex. in fijn geheel , en wy ons goed
recht onverkort blijvende) dat wy beter informatie
geern horen , aennemen , en volgen fullen.
Sy flaen allent halven daer op, dat de fouveraine
macht in hare handen is : wy bekennen dat hare Maj.de
heerfchappye defer Landen uit niemants als uit der Staten handen ontfangen kan, fo veel 't recht van dominia
betreft ; maer de dagelijkfeoefreninge of exercitie van
de pointen eens fouverainen gebieds , hebben wy onfen
Gouverneur Generael in handen geflelt: tot wiens ordonnantie wyin alle voorvallende faken, fwarigheden*
en mifverflanden , onsgehelijk fijn refererende.
Maer dat of de generale , of de particuliere Staten over ons ietwes defen aengaende fouden willen decerneren , 't fel ve fouden wy voorwaer niet kunnen aennemen, behalven dat de Generale Staten geen macht heb*
ben dan van de particuliere , en onfe particuliere Staten
over ons geen macht van hun geven konnen, fonder onfe bewilliging, dewijle wy van defelve het voorneemfte
fondamentael litmaet fïjn,en fy anders in onfe Stad noin
autoriteit, jurifdictienoch gebied gehad hebben , oorfake waerom fy rechtevoort fo vlijtig bearbeiden datfade Canoniken behouden mochten , als de welke hun fo
eigentlijk verbonden hebben, datfe uit eenen mond twe
gelijke flemmen maken kunnen, omonsalfo, gelijk
hier vorens gebleken is } t'onderdrucken.
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Het t^eeentwintlgfte Boek

Waer tegen wy benodigt fijn voor God en de wereld ( 'Tcontrad: met Mr Floris Thin , in Martio r^f.
ons te betuigen van nulliteit, alles wes fyin (ülker voe- gemaektfaj worden te niet gedaen en hem fijnen dienft
gen voornemen $ befluiten en handelen fullén > des va- opgefeid : maer aengaende d'opfeggen fijns tradtements
llen vertrouwens uwe Gen. en Ee. willen nCmmermeer fal noch geadvifeert worden op de redenen Waerom
toelaten, dat ons, die hare Majefteit fijn Excell. uwe men 'tfelve fal behoren te doen , met exprefle eeuwigdurende refolutie, datter egeen Penfionarifen meer in
Gen. en E. loganlch getrouwe dienaers fijn, entotter
de
vergaderingen
van de Staten komen fullen, (omen
dood metter daed begeren te blijven, t*onrecht vernochtans
een
Advocaet
of Rechts-gejeerde , in faken
drukt of
, met liften of lagen vervangen fouden werden.
Het welke is waerom wy God Almachtig bidden.
den Rechten aengaende , behoeven mocht , datmen eel|oog-gebo?en $c peeren utoe<©en. en «fr.tefpa* nige uit de Staten daer aen fal fchicken , die hem der felren in boojfpoebige regeringe / uit ötcecfjt / oefen 19 ver Staten meningen en informatie lal te kennen geven ten
, mag.
einde hy daer na de bevolen fake in gefch ritte
gjanuarp/ 1587» fïilo betert»
ftellen

, iBaer aifo ben &aeb bet (lat? ütrecïjt bebonben bat
be Nietten bp hen aen ben föabeban .State gefonben/
niet alleen geen boo?beeIbeben/ maerbat be felbe ooh
qnalofc genomen metten / en batfe 006 alleen niet non»
6en befoingeren ai tf Staren mette anbere fïeben/al$
ftebbenbe t'famen maer een bci# of ftemme / en batter
fcagelijjt bcrfcljciben faben maren berballenbe / baer op
toel bienbe gerefolbeert / ftagenbe oor bat alle incon*
benienten bie baer fouben mogen ballen henluiben ge*
meten fouben toerben ; fo fiebbcn fb goeb gebonben
op ben 9 5pcb?uarp/ ftilo betert/ febere pöincten en
artieulen te concipiëren : baer óp fptc b?ebcn fouben
toefen toeöerom bp pzobtfie mette geeligeerbe banbe
<Ü5eeff eló&beib en be föibberfcbap / alg rcp?efentercnbe
öe-b?ie Staten/ te befofngerett/ inmelne artieulen fp
onber anbere geerne gefoaebt ftabben/bat be geeligeec*
be en £*ibbe?fcljap ter eenre en be (tab en fteben 'glanbtf
ban ötceCbt ter anbere 3ijbcn/ onberbjefteiijB en fonber
eenig tegenfeggen fouben aennemen en onberbouben/
toe£ bp f)are ifêajefteit of bp ben «5jabe ban Hpcefter/
<Ö5otiberneur «©enerael / 't fp ten principale of ten p?o*
bifionelen/ nopenbe hit Different foube uitgefp?oben
roojben/ ert mebe batfe fouben abboperen al 't gene
bp fijn <£jccelïewf e ban Sneeft er/ burenbejijn gouber*
pement in befe Jfcobintfe ban ötreebt gebaen toa0/
toelbcrfïaenbc noebtang fo baet f ettoeg Debonben mo^
be gebaen te toefen /tegens? be rechten en p?ibilegien
ban ben lanbe / bat men 't felbe
eerbiebinge
foube
mogen boo?b?agen / berfoeten enmetbibbcn
bat ben bclic*
be baer in on b'clserg^oeglijBfï te boo?fien / fonber
bat be generale Staten ben baer mebe fouben fjebben
te bemoepen/ en bat be resolutie genomen /nopenbe
be fouberamitett be Coninginne ban «Cngelanb aen te
bieben/ foube acbtetbolgt toojben/ boen merbenbe
bat befe pöincten m fulner boegen gualjjfeen fouben
boo?t toillen / 3(jn bic baer uit gelaten/ en i& baer na op
ben 1 3 5Feb2tiarp 1587. boonnterceffïe ban ben <©?a*
beban |£ieumenaec gemaefet hit nabölgenbe p?obi?
fioneel accoo?b / baer op be boo?f5 Eeben te b?cben toa=
rentoeber metten anberen fïaettfuetojjfete befomge*
ren*
Mttkat
lenen
tanhi»
ïj«fenott*
retort
Bebe
fiabett
Uiten
'fUnnbf
ban tut'
trrfjt te
Ziehen
fïjntoe*
fterom
Bp pjabf*
ffe tè 6c»
fbngeten
mme
tiibitet'
fcfjappen
enbe

tN den eerften fal mijn Heef de Grave van Nieüwe•'■naer volgende prefentatie van de Ridderfchap, den
geëligeérden redrefferen op vijf perfonen van goeder
name en fame , doende profeffie van de Gereformeerde
Religie , te ftellen fö uit den tegenwoordigen geëligeérden ,als uit het gemeen lichaem van de vijf Collegien,
metten welken, en metten Ridderfchap, de Stad en
Steden byprovifie en onvermindert een yegelijk fijn
goed
recht of
, beloingnere
dat anders .ten provifionelen
principalenn (al("uilen
wefen, tot
uitgefproken
De geëligeérden en Ridderkhappen fullen hem niet
bemoeyen met het ftellen van de MagiftratenindeStad
en Steden defes Stichts.
Sal defent-halven en voorts in andere faken diemen
byrefumptie van de inftructie des Heeren Grave van
Nieuwenacr bevinden fal te dienen verandert, de fel ve

worden gedreffeeft.
flcelt' inftrud~r.ie
Beerben
Salby folemnele eeuwigdurende refolutie verklaert
toanbe
worden, dat defes Stichts gouvernement , een byfonder
tolle*
gouvernement is , en datter geen wettige unie , accoort
gfen.
noch gebruik erkent word, waer mede Holland, Zeland en Utrecht by eenen Gouverneur iouden behoren
geregeert te v/order*.

.Dat voortaen alle befchrijvingen van de Staten lullen gedae'n en uitgefchreven worden op den naem van
de Gedeputeerden van de Staten.
Aldus gedaen en gefloten tuffcheh de voorfz Ridderfchappen , Stad en Steden door interceffie van mijn
Heere de Stadhouder , die dit accoort mede neffensde
voorfz partyen ondertekent heeft op den ij February
1 587 . en was ondertekent,.,^ /fGrae/ van Nïeuwsitae r,
Reinhart van Aefspyn , Willem van Rij/fenborg , I. van
Abcoude en van Meert hen > Dirk Bor van Amerongcn»
TLubbert van Parijs van Zuidoort , Gerrit Zoudenbalg,
Bernt de Conink , Jan uiten Ham.
Achtervolgende het eerfte artieul , fo ift dat fijne ?fh^J
Gen. totten eerften itaetgecommitteert heeft en com- $f\tii,
mitteert by defen Jonkeren Johan van Duvenvoorde, tauiaet
Adriaenvan Zuilen, Johan Rengers, Syphridus van
Couveftein,en Mr. Johan van den Berg,mics verlatende
denStaet vanRaedordinaris Van 'tHof, en fullen den
eed doen voor de geëligeérden in April 1581. gearre-

^ori,m(
g/^ '
o?«be
^1^-

fteert , Adtum ut fupra, ondertekent,
Adolf&ü Nieuertaen

gfcn.*'

'©ocO bit boo?f5P?obiftoneelaccoojt fjeeftniet feer (m.u
lange gebuert / gelift ter gelegener plaetfe berfiaelt fal
merben
/ alfo/ liet
atcoo?t
in ben
fie opgereeftt
meber
gcbolgt
mer )'ar
be.e j 5 8 %. in befe fa5la bat ben<©?abeban|[pce(leruit ^elanbinben
Uoo?lcïurn jar erna o bert roeften na €ngelanb/ baerf)p
ben 4 ^ecemb?i!S aen Quam / en bat bc (0ebeputeer?
be ban be Staten <6eneraei ( biemen belooft uabbe
tetflont na te fenben ) baer noch niet toaren gefeomen/
fo beeft öp ben % gianuarp uit ïonben gefcijjeben aen
mijn t^eereben p^eftbentban ^ollanb/ ^etreSïbjb
aen ban ber maijle / öen nabolgenben b^ief.
Jïötjn ^eerebe ^?efibent/ na mijne nomfïein bit &f
ConinnrijKe
in beftoubenbergefjanbeitop
nanb / «öobbefanen
lof en bann
heb ift met gare|Baje(!eit
ban Je%Jaa
mn%
be$eberlanben/enbinbe bie mei gejteitom bie ïjare «ftfri
gunfietebemtjfem IBaer m[jn bunnt batbebeletfelen JJJJJ
uomen uit bejtjöe banbe gene bie felbe met alle neer- ben
(ligfteib bat beboojben te foefeen / bic tannfaemöeib bic j|e(rc
be
Staten bitgeb?uinen
bpfonbere
oneenigpeben/
moebten
fanen mei/ enterbic neber
moppen
in ben put g'S
mv«<
ban alberljanbc ongeluu. 3©ant6oben be felbe on-w**^*
nigncben/ fobouben fp niet op ban mijn opentltjutj? SjJ
blameren / geburenbe mijn af toefen/ mpbcrmötenbe «
batten b'oojfaneban baer beberf ben/ en b'oneenig* «
beibber Stanben/ en bit om bpfonbere oo^fanen/ge; «
l\\U Qpuit brenger befetf fuit feomien berftaen/ batiu «
Ijier om fo beel te lieber u fieb millen te bennen geben/ c«
obecmitjef in getoacr gemo?ben ben/ belief bc bic gp «
mp altoos? toe geb^aaen Debt/ foben iboob berfebert <<
ban urne goebe mille bic gp fiet gemene befïe toeb2aegt. «
€n gpbonbe bele beter al0 eenanber begrijpen met «
mat autofiteit ben «^taetbanben Eanbe beljcojtge? <«
regeert te toerben: en 't ongelub batfp fjebben/ cm «
mijn te bertfpen/ 'tmelft ib nocfitanö niet berbient «
ftebbe/ 3ten toarebjoo^ mijn goebe getroume betoefen «
bienften/ fonber gefpaert tebebben iicöaem/ goebe* «
ren en mijn gelub/ baerom'tgoeb gelobe bat gp bp «
fommigebebt/ meugthacr b?pmoebel«ft toaerfebou? •<
toen / bat ib Vict niet al in 't goebe ban nemen / fobani* «
gep?oceburenofmi3öbanöelen/ en bat bic tot boo?beel f«
ban barefabèn niet bienen/ bebeleifen.i.mibbelertijb c«
be goebe Jjauöte öoubeu/ fobeeï gpbonb en meugt/ c<
bat
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.Dat ben onticröciuft ban 't lam» en ücöerffeniffc ban tn- dae uldigen met faken van bulken midn
a|a
Uaonbewn mag becljoeDet en boo2ftomcn toerben,
r is de fcheuringc va/ de Provintie
n
om r il
JJJijn i^cccc öe p^ftöent / <6ob neme u in fijn \w\\U iwackeen qualij kV^deerde TiS'
lkbflt
tje betüanng / binnen Hlonbcn / beu x ganuarp 15 8 7. mijn .Heeren om de affcébedic ik uwen Sn
et en ï
cvolk toedrage, dat gy uwen onderg
otiDcL* (lonö gefcl^cücn / ö. «öoebrumftige b?ienb/ en bev
a» !< „ ^en *£
orderen, maer latende deCe partic
toatf onbeïteöent R. Lycefter, noctj ïagec tfonb/ D.
uliere fa |~„ ™
Burg-grave, fiet opfcö:ift toa& Sflen mijn Igcew Den beter gelegentheid , omhelfen wilt die v2 ^
^cfiDcnt ban Dei: |©j)ieri.
gewichte fijn, de welke betreffen de h9n£
•
^iergelijne (meben beeft fjp aen meer anbere gr*
fcïnebenenliembeblaeotoberDe Staten ban De p^o>
bintien / gelijk Uit Den boljjenDen b?ief biijfn.
By voegfel des Auteurs.
Mijn Heercn.

ÜlTibe TK en twijfele niet of u is genoeg bekent , met watten
SS"
yverenna
altijd de hand om
gehouden
11 £p> beaen
de erftighe
faken vanid deikNederlan
eenmaelhebte
den,
ter uit fien het volk verloft en bevrijd van defe lange en ellendige oorloge: niet hebbende geilen, op mijn perfoon
of mijne particuliere affairen en faken, maer willigalles hier verlaten , om daer te komen , en udienft
te doen, en na dar ik gedaen hebbe 't gene de tijd
en middelen hebben willen lydcn ,ben hier gekomen
om rapport te doen , aen bare Majefteit van den ftaet
in de welke ik de Landen gelaten hebbe. Ik ben
geadverteertdat fondcr achtte nemen om mijn voorvcrhaclde dienften cenlge fich ingedrongen hadden,
naer mijn vertrek, dewelke fcggen dat om mijnent
wille die geünieerde Provintien in perijkel fijn hen
te fcheuren , en te fcheiden : hier toe allegerende
drie principale redenen. De eerfteombet ftellerivan
den Ontfangerin Vriefland , de twede om het verkleien vanden Burgermeefter Deventer tot Utrecht,
en de derde om de continuatie vanden Ontfangerin
.Braband: maerbehalven dat ik gene verantvvoordinge of ontfchuldinge gebruiken wil, en niet gehouden ben u rekenfehap te geven van mijn doen, fofal
ik feggen dat den ftaet vanden Ontfanger van Vriefland is verhandelt inden vollen Raed, op 't advys en
begeerte van den gouverneur van de Provintie en getuigenis van vele vromer luiden , fo van die Staten aldaer, als andere publijke ofïicicn bedienende, verleent tot voordeel van dien Ontfanger: en by avontuur ken ikfe , die fich meinen gein tereiTeert te wefen ,
en hitzen de Staten optotfülkc particulariteiten om
fich te behelpen met haren name. Wat de Burgemeefter Deventer belangt. De inwoonders der Stad
van Utrecht, fijn met hem te vreden , houden hem capabel en
, begeren geen ander : en daerom en ifïbr geen
reden waeromeenige willen al te curieus weien inde
republijkevan een ander , 't welk niet betaemt, enfo
't nodig waer, foudewel andere Brabanders noemen,
die welke actuele dienften hebben in deVercenigde
Provinciën, fijnde dikwils toegelaten en ontfangen in
uwe vergaderingen. De Ontfanger van Braband is gecontinueert met adv/s van die gene die met my waren
op de reis van Bommel , op het rapport en begeren van
eenige Heeren van qualiteit en andere vrome luiden,
de welke my verklaerden , dathygequalificeert en bequaem was, en dien ftaet veel jaren bedient hadde,
fonderdat oit iemand anders daer toe verfocht is geweeft , of dat ik federt verftaen hebbe eenige fwarigheid ofklachte tegen hem, 't welk ik maer alfo
in 't voorby paiTeren daer op heb willen feggen, op
dat gy my fo onwetende niet en houd van uwe faken als 't eenige wel meinen. En fo de Provintien
willen (cheiden ( dat ik niet en hope ) dat foude by
my noit toekomen, nochte by de bovengenoemde
perfonen : maer daerom dar. eenige fich prefenterendevoor de Staten, al te feer foeken te doen op hare wijfen , en en onderfcheiden niet 't gene dat haer
toekomt, en'tgenedat eens anderen is : niet goed
en profijtelijk achtende dan 't gene door haer felfs
gedaen is. Ik hadde niet gedacht dat ik by ufo weinig
verdient hadde, dat gy my fuiken onee gedurende
mijn afwefen foud gedaen hebben, myróok te beIII. Dsel

,n de genera^ befeberminge
W
de middelen door de welke gy ^ftSg
moo
hem, die daer tracht niet affeen uwegt beihen tegen
n ftaette ruiferen, maer ook uwe goederen te rov
en, en dewelke
regnerende, gy niet alleen gedwon
gen
foud wefen w
verlaten, maer ook uwe Staten,
Landen, huifen en
woningen.
Vlied de fmette van ondankbard £
gensmy, en en befchuldigt niet in afw
efen tWchte
den genen , dewelke fijn perfoon , fijn lev
en en goede!
ren tot uwe hulpe niet verfchoont en heeft.
Hebt medelijden met het arme volk, en
en wet* de
particuliere faólien van eenige den toom
folo
dattetfoude daerom moeten Jijden engeruin Vniet ,'
eert worden :bedenkt wel dat den vyand fijn beft doet om
eerft
m t veld te komen , om Landen en Steden te over
weldigen 9 «en dewijtc gy luiden refolveerr , en twiftom
particuliere faken, de gemene verloren gaen
niet dat de Koninginne ofeenig Gouverneur • v reeft
van harent wegen, in ecnigerlei manieren begeert uwcv
heden en privilegiën te benemen, om welke te befc rvher
men en te bewaren fy een groot deel van haren fchar
2e-

. .
. aerla
aenga
et,lr ikheeft
befte
fal.-hietn
ploierriy
ém V/at
ert en
ren naer myn 'fc>'*
derkomfte u iatisfaclie re geven over de boven verhawe^
elde faken, en alle andere fo 't nodig is. Tot deferrijd toe
heb ik niet gedaen , dan gearbeid om het herte van haer
Maji te difponeren om groot medelijden te hebben met
uwen ftaet ■ fonderdat ickmy beklaegt , hebbe van eege fake in mijn particulier , daer toe ik gelegenheid genoeg gehad hebbe , en ik fal hierin geerneconrimicren,
(o gy my maer niet te feer én perft om contrarie re
doen: want ik en kan niet wel nemen, dat cenioe
my foeken te quetfen en blameren met fuikelafteringen, en oordelen van mijne handelingen in mijn afwefen, meteen vooroordeel rot mijn nadeel. Ik vrefedatfulke manieren van doen, en u lang verrrecken
van uwe Gedeputeerde en CommiiïariferTafrefendcn
(dewijle gy wel weet hoe nodig gy hulpe van doen
hebt) met fich fullcn brengen grote inconvenienten
voor uwen ftaer. Hier mede mijn Heeren wil u God
nemen in fijn Heilige hoeden. Gefchreven in de
ftad Londen den 5 January 1587. fiih Anglic* , Onderftond , uwen wel goeden vriend, ondetteiJcenr ,
R. Lycefter. Het opfehrift was, aen mijn Heeren de torcröia
ï>rr$.
Staten Generael van de geünieerde Provinciën.

cSJjjbitina* K87. Den 15 giamiarp/iöfabcber;
aaDerrnae ban De peeren j§taFen bon ^ollanb / acre*
«S>taTpii
foibcert Dnt boonacn nlle mojaen boó? bet Dcoïn fn fanö/
nenbann. ban eenio befoinae aencterocpen fal toerbrn U202
Cler iïjre
Den nainc<0oDjs? en oebcDen met bet nabolgenbegei nin icüan
ncbeD/ biciv omDcQcDcnïttoaerDtnüct'Dtf teillc töxit n'rn/Djrit
fcreert.
rrfo/u»
/"\Nfe hulpe befta in den name des Heeren , die Brnrp.
Cfirs' ctt
^'Hemelen aerdegefchapen heeft. OHemclfeGod, 'J87.
barmhertige Hemelfe Vader, 2V die daer wijsheid,
't licht , en de volheid aller dingen fijt, en een opperfte
Rechter en Regeerder der gehele wereld : Dewijl u
belieft heeft ons te beroepen ter adminiftratie en beleid
van de gemene Lands faken, van den Lange van Holland en
, dat wy daerom alhier vergadert fijn met malkanderen tcberaetflagen en refolvercn op faken concernerende deeerevan uwe Goddelijke Majefteit, en
des gemenen Lards v/elvaren , wilt ons huiden,
en alle den tijd onfer bediéninge, dcor uwe Goddelijke genade lubt verlichten en byftaen , dat wy in
onsamptr„ onsvromelijk,
onbeveinft,
—
-_
., , vrymoedig,en
_,
a ,
_.__
_„_
én getrouwelijk quijtcn. Ln dst wy mogen iien ,
verftaen, te refolvereh , en doen "r gene dat beft is, en
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vrede ren baer ober metterboob gefïraft getoeefï /fo 't felbe
eere, en tot 's Lands welvaren , ruft en erhan
*7' tot uwerdiene
d bp berfcbcfbene DifloJiefcbJiJberiS in 't lange en b&pz
{link
ter
of
r,
rechte
rter
nde; fondc
meell
ig befcl)2eben / baer top ben lefcrö toe toijfen / a$ toe;
van
fchijn
af te wijken, of door eenigen uiterlijken
fenbe
buiten onfe 3Hebcrlanbfe faken / noebtauö ftiiim
gunit , haet > of andere affe&ien , ons te laten bewegen, top bier na ook KojtelijH behalen Doe bat befe .gebot*
eenige oorfake te vergeten : in alof ons yewers in by
len onfen handel anders niet voor oogen hebbende ,of fe Coninginne / om toelner en boo? toelhe befe tonfpi*
ratie t$ aengebangen octoccfl / ook Bterom të ter boob
doende, dan dat behoorlijk en recht is ; op dat wy ten
geb2acDt getoeefï.
<
entie voor uwen Rechjongften dage met goeder confci
bad
ebentoel
Rebben
dcfanten
3£e s^eberlanbfe
terftoel , aUConink der Coningen , Heere der Heeren,
met
en
ijnen,
boenbe
verfch
getoeefï om ïjare p?opofitie b^gef£lj?tfte te flel*
mogen
,
eren
Recht
der
en Rechter
,
s
geloof
onfes
einde
het
ngen
len/ b'eenecn b'anöere peeren tefp2cncn/ enbe S£e*
allen uitverkorenen ontfa
berlanbfe
faben ten befïcri te recommanberen : a# fp
*
wyoot
n
bidde
namentlijkonfer zielen faligheid. Dat
Iefum Chriftum * nu alles1 gereet toaren / fo nebben fp ben + 5Pcb?uaip
raoedelijk door uwen eenigen Soon den
gewoonlijken nabcnieutoe fljjl bare fclj?tfteUjRe p?opofttte aen ben
met
in wiens namewy uaenroepen
C52abeban Blpcefrer bertoont / bc toelhe befelbe niet
gebede , 't welk hy ons geleert heeft, feggen de aldus :
Denlieben gebtfiteert fjebbenbe / rieb DP D? nluiben bat*
Onfe Vader, &c.
fe befelbe Ijare iBajefteit toelalfo in gefefmfte foube
/ maerniet alicginbepjopoofïenmonbe*
T®ï Staten *0enerael öcbbenbe gercec gemaefet P2efcnteren
itju
berDalen.
^aernatjeeft Rp oor bc Cicfanten b^
cKcn
bertrc
boo^b* <0efantcn betoelfte na Cngelanb
ben
groten
(Crefo?ier
ban €ngelanb geb^acfit / om ben
n
e
t
Sta
<öcnc*
fo met ben<©2abe uan&pcefler boo? fijn af*
/
fonbcn
tael
febetb toag berfpjofeen / be b?iebcn ban ccebentte aen fciben te faluteren.
en
fcnb
nb tieb?i
ten 02oen*
arprgefel
Uc Coning
ban Cngela
/ en b'inilr
toe
<©ene€belu
? 3peb?u
3ijn be
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/ mette
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toefen
fcDapt
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ibenbe
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t €ngelf
be/inne
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in toelfte
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aen
de
Cotiiti' llonbcn be namen ban be peeren <©cfanten / nl$ na? \nü$ bv be ïïibberg ban ber <®?ben en be ftaben ban öcrlar
Ötnnc*ïEn# mentlijn / Uc W^ Öfe w be eerfle crebentie b?ieben ban bare iBajefleit te gafle getoeefï / be£ namibbaegs lub- fe <&tl
ban
iiy
bc
ben iJ^obemb. iy8tf. genomineert toaren / te toeten | ben fpbpbe ConfngüineaubfentiegeDab/ en Deeft IK*. aubici
ftttjge:
fantef!
i£Ciunö.
qjonnlieer 3©tUem ban puilen ban $pebeit Jgeer ban ^oo£ be iBenin boo?noemt boo? be Coninginne ecne
be UBenin mcb en 0?atie geöaen : eerfl beban&ie Dp baer ban toegen bc
<*3eraertberge/ iB^fler gjoojl'
Comt€
«Benerael boo? be boo?lebene toelbaben bit ba- ban
©enfionarté ber ftab ïDo?b?ecbt/ ^>octo? HtcafinfJ Staten
re
ïBa
jefteit
be
$eberlanbcn
fo
oberbloebig
ftabbe
be
j§üle ïïaeb en ^enftonartö ban 28mflerbam / <©octo?
^acob^alHïlaebban^tate/enlönu^banCamtn' I toefen / beröaelbe boo?t0 bat Bet feergoeb getoeefï fou* ainne
nalltbber/ enboben bienbp befe bjteben ban ben u ( be3ijnfo'tDare |Kajefteit belieft babbebe^ouberat*
§anunrp/ 1% 87. 3?e l^cerc goban ban ^cbagen l^ee- j niteit te ontfangen/ toelfi mibbel be Staten fo boo? Ija Qclani
feban^cbaaen/ 25ucebo?n/ (Jcbocb befelbe beeft re iKajefleit alsS (jet $eberlanb alberbeiligfl Dabben
te toefen/ en Deeft boojtö in'tnojte D^nlie?
fjen bp IBifftbe ban ben Ijutfeban ^cfiagen gefcl)2e> geoojbeelt
ben
bo?ber
lafl
berDaelt / en by gefcf)2ifte be nabolgen*
ift : 't fommter in* bepjopofitie/ baerDetb?cberin
en t-sniet mebegere
ben/geercufeert/
berbaelt toajS/ ober*
Doub ban ben felben bjief toa0 : Süengeften fpiieben
gelebert/
be
p?opofitie
toag
luibenbe
etè bolgt :
fpiieben
Uk
/
abeur0
Iiare naajefleit boo? Ijare 2fimbafT
br sjefi
gefonben/be^ouberaiben 6 gjtmp i?86, fjabben
f ie<&ent:j
ba:
boen
Dabben
nben
ATE- Vrouwe, het is notoir en bekent dat den ftaet
niteit ban be bereenigbe ^eberla
aenbieben/enbat DacelBaiefleiftfclbe al^bocbab? -*-'-*\ier vereenigde Nederlandfe Provintien tot noch
be afgeflagen : maer inplaetfe ban bien een beguacm toe is gemainteneert, door het fupport, faveur en af- de tfo
die het uwe Doorluchtige Majefteit heeft be- ten bei'
fecoerö belooft/ en nu uit Ijet berbael ban ben <0?abe iiftentie,
lieft te doen en te betonen aen de voorfeide Landen , rael
«gecif!ai
ban l>«fter üm ^taet ban De s^eberlanben naber
<§tate
ftaöbe nonnen berftaen / en bat baer geen beter reine? I door dele langdurige wrede oorloge fo feer uitgemer- niiigin
ipcöjmj
i3ietoa0/banbatl)arc|BajefleitbC aengeboben ^OU* ! gelten geaffligeert fijnde, nootwendiglijk geluftineert

beraimteit alsJ nocl) aenbaerbe / fo toa.s be booinoembe<0efanten beiaft Ijare iBajefleitbe boo^f^^oube*
rainiteit op rebelijbe conbitien te offereren / en fo fp nu
baer toe beter mocljte gefint toefen/ foubenbaer ober
bc arttculen communicatie Douben/ en baer ban rap*
po:t boen aen bc Staten ^©enerael/ op bat benbjeber
lafl gefonben foube toerben / en bo?ber0 met bare |Ba*
fjcnlieöen
bolgenbc
te banbclen
liefleit
w\fp
toas/ lafle.
gereet
b2{t\)titi
nu alle Dcnlit^en
2ïló anberj'in^
©e4Befanten
t'fcbepcgcgaen/enfünben ir gjanuarp/ 1*87. te
feometi
=g.onben gearribeert / en Debben ben <0?abe ban 3tpce*
jn<Sn«
fier ban Darc bomfle geabberteert.
gelanö.
^en z? Sanuarp Debben ^ gjoacDtm <D?tel eeb
chim3oa^
afgenomen enDem bolgenbc Daren lafl mebe tot <£5e*
<©?tcl
metöem tTamenfp:abe
hjojbmc* fantaengenomen/ en Debben
Scontièc geOouben ban Ue maniere ban be p?opofitïe bic fp aen
öe ®v dc Coninginne boen fouben. <©acr toaö befe tfjö feer
fan ren
bele in €ngelanb te boen / boo? be grote confpiratie UU
men.
baer ontbent toagf/ UkUc Coninginne en be Staten
ban Cngelanb in groot acbteröenben geb?aci)t Dabben/ toantfomnugeionge<£beUuDen boo: infrigatie
ban feftere gjefutoijten uit B?anftrijh gefonben en met
con> co2rcfponbcntie ban Uit ban CUiife / Dabben boo?gcnofpfratic tnenbe Coninginne Cfïfabet om te brengen/ en ban
Sïn? met baren aenDang/ bc nebangenc Coninginne maeinne m ^tuart ban ^cDotlanb te berloffen / en Daer boo:
ban <en> Coninginne ban Cngelanb en ^cbotlanb op te to02*
/ ober ben Hanbraeb ban ,$tate erceu »
fijnen
Pcn temboen
Sn Sen tk
êtact
/ en bet ganfcDc regiment be0 lanb0 / en ooft
ijant
hè. c[j# öe Religie te bcranberen / met befe fafee toaö men al
lange beftcb getoeefï/ en een beelban u^e Confpira*
tcuc$ baer ober gebangen en obettoonnen 3ü«öe / toa?

tot voorftand van haer vryheden en privilegiën, en
tot confervatie van de oeffeninge der ware Chriftelijke Religie, tegen de tyrannye, geweld en oppreffie des Coninx van Hifpanien met fijne adherenten ,
daer van de Staten Generael der voorfeide Provintien,
u Majefteit duyfentfout feer bedanken , en lullen niet
ophouden defe grote en onfterffelijke weldaed altoos
met alle dankbaerheid , getrouwigheid en onderdanigheid te erkennen, dankende God Almachtig, dat

ben
ban ƒ<ö 1
acfanb
rp/ i/i

hy uwe Majefteit heefc bewaert voor 'tverraed, confpiratien en machinatien van hare vyanden : en biddende dat hem believe uwe Majefteit voortaen te behoeden en te bewaren , om door deffclfs hand en faveur
onfe faken te fegenen en tot een gewenfcht einde te
brengen. So het uwe Majefteit hadde belieft , MeVrouwe, de gemelte Staten en volkeren, haer feer in- (FoLii
ftantelijk verfoek te odtroyeren , belangende de opdracht van de Souveraniteit der voorfeide Landen onder goede en
't welke
de Staten
oordeelden
het billijke
befte enconditien
fekerfte :middel
te wefen
, fo
in regard van uwe Majefteit als der voorfeide Landen,
en fijn noch tegenwoordiglijk van het felve advijs en
intentie, hopende dat uwe Majefteit daer op nader
bedenkinge fal hebben genomen , en gedient wefen
ons haren goeden wille te verklaren : Wy twijfelen
niet, Me-Vrouwe of onfe affairen fouden airede feer
gevordert en in beteren ftaet wefen. Defen niet tegenftaende fo hebben de gemelte Staten een vaft vertrouwen, dat uwe Majefteit defe fake d^efy fo kloekmoedelijk en rechtveerdiglijk heeft aenveert en by der
hand genomen , lal abandonneren , maer ftantvaftelijk daer in volharden en haer fecours met fuik een
mate
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uitmeten, als den tijd en nood der voorfeide Pro
vintien , 't felve fullen vereifchen : weike Provintien,
Me-Vrouwe, en namentlijk die van Holland, Zeland,
Utrecht, en Vriefland haer fo hebben gedragen en gequiteert in 't voorleden jaer, dat fy boven harefchattinge of quote van 100000. guldens termaend fy noch
daer en boven extraordinaerlijk hebben opgebrachc de
fomme van yooooo. guldens, in voegen dat fyin
't voorleden jaer hebben geconfenteert en gecontribuecrtj de fomme van twe millioenen en 900000;
guld. boven de particuliere laftender Provintien en
eenige andere onkoften, ten dien fte des velds en anders. Wy bekennen wel, Me- Vrouwe, dat het fecoers van uwe Majefteit in der waerheidConinklijk
is, en datter kleine geheugenifTe van andere Coningcn of Princen is* die hare naburen ten onrechte
geaffligeert en verdrukt zijn, iulke byftant hebben
gedaen ; het is ook leker dat door den middel van
't voorfeide fecoers van uwe. Majefteit vereenigt
met de heirkrachten der voorfeide Vereenigde Provinnen , mijn Heere den Grave van Lycefter ,Luitenant Generael van de Armade van uwe Majefteit, en
Gouverneur Generael der voorfeide Provintien ? den
coers van de vióforien des Princen van Parma heeftgeftut ,en fijne aenilagen verhindert: Nochtans is bevonden Me- Vrouwe, dat de voorfeide heirkrachten te
famen gevoegt wefende, niet beftand zijn geweeft
om de Armade des vyands te befpringen en aen te
f aften, of om hem't velden platteland te doen ruimen,
dat den eenigen middel is om de oorloge te verkorten, en de Spangiaerden uit den lande te drijven, en
de andere afgefonderde Provintien en Steden te bewegen om (ich weder met de geconfedereerde Provintien te vereenigen. 17 we Majelleit weet volgens haer
fo uitmuntende en wonderbare wijsheid wel te confidererenen te oordelen hoe veel daer aen gelegen is ten
dienfte van uwe Mijefleit , vorderingc der fake , handhavinge en confervatie der voorfeide landen, tegen de
aenkomende tijd, die voorde deure is, een fuffifant
heirleger van 15. of 14.000. man te voet, en f of
6000 ruiters te velde te brengen, om de aenflagen
des vyands , die geweldige preparatien maekt , om
ons toe te komen, en een veel felder oorloge te voeren, dan 't voorleden jaer, voorkomen , en ten einde
wy ter goeder uren van 't platte land mogen meefter
worden , en den vyand verhinderen den Oegft defes
jaers , die nu tot het uiterfte gebrek van lijftocht is
gebracht, en die geen ander fhiddel heeft» om fijn
heirkrachten by een te houden , en fich houdende binnen zijn fterkten en befloten fteden , fal hy en zijn
krijgfvolk, alsook de burgers en inwoonders van
dien, die airede in verfcheiden confideratien ter groot
gebrek van leeftocht zijn gebracht, waer door ook de
omleggende volkeren en landen groot gebrek lijden,
metter tijd alles confumeren. Nu is het alfo MeVrouwe, dat tot het garnifoeri en bewaringe der vafte Steden en Sloten der voorfeide vereenigde Provintienen hare geaflocieerden , van nodezijn 17000
man te voet, 3000 Lanciers te paerd en 500 Carabijnenoflichtgewapende ruiters, daer van uwe Majefteit tooo ruiters, en f 000 man te voet betaelt,om
redenen van 't fecoers , dat haer door haer goedertieren gunfte de gemelte Staten Generael heeft belieft
te accorderen , boven de garnifoenen der fteden van
den Briel en Vliffingen en het Huis te Rammekens,
refteert 2x000 man te voet en aooo ruiters lanciers,
en $00. lichtgewapende ruiters ter betalinge van de
Staten , welke met de tradementen of onderhoudingen der Gouverneurs, Colonels, Capiteinen,
Gommiflarifen van de monfteringe en andere Officiers van oorloge , vivres, ammunitie en ander extraordinarife onkoften beloopt ter fomme van drie
millioenen 276000. guldens jaerlijx,van welke fomme afgetrocken de fchattingen der voorfeide vier Provintienwelke
,
komen tot twee millioenen , en 400000
guldens , refteert 8 76000 guldens jaerlijx , dat de voorfeide Provintien aen hare fchattingen tot de garnien ordinarife befcherminge der yoorfeide LanI II. foenenDeel.

den veel te kort komen. Het is waer, Me- Vrouwe
i
dat wanneer men een leger te velde wilde houden ,alf«
dan in de Steden , Forten en Sloten der voorfeide Landen, fogrote garhifoenen niet van node
en wefen 5
maer men foude om een veldleger te formfoud
eren, daer uit
mogen lichten ten getale van 6600 man te voeten 5 000
ruiters, in voegen dat daer niet meer fouden refteren
dan 7000 man te voeten 2000 ruiters, om een veldleger uitte maken van 13000 man te voet en 5000
ruiters, belopende te famen ter fomme van 130000
guldens ter maend , die ter fpatie van vijf maenden
komt te ftacn tot 685000 guldens,behaiven de pioniers,
ammunitie* vivres en anderedingen tot het felve veldleger van noden fijn. Dat wy veel particulierlijkerfulrlen deduceren en vertonen aen mijne Heeren van uwen
Rade,Me- Vrouwe, of aen iodanige andere Heeren, als
uwe Maj. daer toe fal believen te deputeren. Ten einde
uwe Majefteit van alles welen behoorlijken geinformeert fijnde, mach weten enconfidereren t hoe de
Staten Generaelen het arme volk door defelan*durigt en geaffligeert;
gecontinuele oorloge fo feer befchadigt en geaffligeert
lijnde, alsook door ceffatie en verminderipge van
traffijkeen commercie, doo 't fluiten der rivieren en
verhinderinge van de fcheepvaert , fich hebben gecomporteert en gequeten , om hen te mainteneren en
te befchermen tegen 'tgeweld en invafiedes Coninx
van Hifpanien , de welke fo lanx fo meer door alle
middelen tot fijn begrepen einde tracht te komen, en
het gebou van de Monarchie en heerfchappye over
alle andere Coningen , Princen , en naburige volkeren,
van langer hand boven de maeten regen dereden ambitieufelijk en eergieriglijk in fijn, hart gegröndvefr,
te voltimmeren, daer doof u Majefteit occafie fal hebben des tegewiÜiger de faken der voorfeide Landeri
te vorderen , en te verftaen tot het ootmoedig en
hoognodig verfoek, der Staten en volkeren der voorfeide Provintien , uit welkers name wy feer demoedelijk bidden , Me-Vrouwe , dat het uwe Majefteit believehaer faveur en goeddadigheid over de felve uitte
breiden , en haer ordinaris fecoers , gedurende de oorloge te, verhogen ten getale van 10000 man te voeten
2000
conform
eerfteStaten
verfoek
op'tftuk
van de ruiters,
affiftentie,
en de haer
gemelte
telenen,
de

fomme van 60000 ponden Sterlings, om tegen de
naeftkomende tijd een fuffifant Leger , fodanig als
boven verhaelr is , te drefferen en voor den tijd van vier
of vijf maenden te velde te brengen ; ten einde mijn
gemelten Heere den Grave van Lycefter, met uwe
Majefteits goede gratie ter goeder uren , in de voorfeide Landen mag keren (daer fijne tegenwoordigheid fofeer van noden is ) om in de aftairen des oorlogs
tevoorfien enordrete ftellen op 't gene van node fal
wefen, tot furniffemèntjdienft en beftellinge des velds:
op dat hy door defen middel de geluckige beginfclen
van de apparente victorie , die de goede- God fchijnt te
hebben gedeftineert en gereferveert tot magnificentie
en heil van uwe Majeft. onder het wijs beleid van mijn
gemelten Heere den Grave van Lycefter onfen Gouverneur Generael, valiantelijk mach volvoeren. Van
onfen 't wegen , Me-Vrouwe, vcrfekerenwyuweMajo
dat de gemelte Staten en volkeren haer uiterfte devoir
fullen doen en alle mogelijke middelen croployeren,
om fich tegen dèn vyand te defenderen , en defe fake
teneinde toe te volvoeren tot vorderinge van Godes
eere, confervatie der Gereformeerde Kerken, en
ten dienfte van uwe Doorluchtige Majefteit, van de
welke de gemelte Staten en volkeren altoos fullen blijven feer ootmoedige en getrouwe dienaren, wenfchende Van ganfeher harten te ftaen onder de gehoorfaemheid Van uwe Majefteit.

^efe<©?atfeaeetttDtat 3ünöe / met alle écfloo?pe*
referentie/ foïjeeft De Coninnïnne Daer netoont feec
ónttoent te 3ün / en Heeft met eene fiefttne o?atie Bc?
nonft De Staten te DefcIinlDfaen ban grote onDank*
öaer&eiD en onbefcljaemtöetD/ fcggenöe:
Mijne
5Pfffx
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ne fyhem fullen toefeggen en foeken diets te maken.
MYne Heeren, altansvinde ikmyinmijnemeninEn noch ftroyen fy , om haer vuilen aert te bedecken,
voor ik ge- dat de Coninginne van vrede wil tracleren , en buin , maer 't gene daer
bedroge
niet
ge
vreeft hebbe, hebbe ik fien gefchieden ons gemene
ten haer weten. Neen , ik foude liever willen fterfpreekwoord , dat wy hier in Engeland hebben , isfeer
ven,dan datmen oorfaek foude hebben te feggen, dat
goed , te weten , dat als men beducht is dat een quaed
ick mijn beloften niet hadde gehouden. En hoewel
moet gefchieden , hoe'tiélve eer gefchied , hoe 't beter
is : het is nu al een vierendeel jaers , dat ik u heb ver- de Princen fomtijds d'een end'ander horen f preken,
wacht :en in der waerheid , een fo groten weldaed , die fo kan 't felve gefchieden fonder offenfie. Want fy
ik u hebbe bewefen , hebt gy met grote ondankbaerheid befongeren met een maniere van doen en verftand der
geloont,enik bevindemy feerqualijk van ulieden gc- Princen , 't welk de particuliere perfonen niet fouden
tra&eert. Het is wel vreemt, datgyluiden , foqualijk konnen doen, noch daer mede weten om te gaen,
fijt beraden , van my ter eerft er inftantie om groter fe- gyluiden fijt wel Staten , doch maer particulire perfonen in regard van Princen , voorwaer ik foude noit iet ■
coers moeilijk te vallen , fonder my eerft van uwe gewes
willen
doen buiten u weten, noch ook de autoriment
en
e
te geven:di fo vreemt
pafïeerd handel contente
teit die gyluiden onderling hebt, noch uwe privilegiën
isgeweeft,dat ik fwere by den levendigen God, datmen
of
coftumen
in eenigerley wijfe laten verminderen.
ondankbaerder en erger beradene Staten en volkeren
Ook
foude
iku
lieden in uwe confeientien niet laten
en foude mogen vinden , dan u lieden. Ik hebbe u
dit jaer, if, 16, ja 17 of 18000 man toegefon- perturberen, wat wilt gy dan meer van my hebben?
den , gy hebtle onbetaelt gelaten , den eenen van hon- gy hebt onder u lieden opentlijk doen verkondigen ,
ger laten fterven , de andere fo mifmoedig, datfy ge- datmen van genen vrede moet fpreken. En wel , het
dwongen fijn geweeft hen aende zijde des vyandste felve is goed s maer laet ook andere Princen doen
begeven. Is dat niet een grote fpijt voorde Engelfe na't gene fy fullen vinden tot verfekeringe van haren
tie, en een grote fchaemte voor ulieden, dat de Engel- ftaet te behoren , mits dat het felve geenfins ftrekr t'ufe moeten feggen datfy meerder courtofie en beleeft- wen fchade. Onder ons Princenweten wyfo niette
heid hebben gevonden by de Spanjaerden , dan by de oreren als gyluiden, maer gy behoort met defe weynige
Nederlanders? Voorwaer ik fegge u rond uit, dat ik woorden te'vreden te fijn ,datment u feid en noch daer
fulke onwaerdigheden niec foude konnen verdragen : en boven verfekert. So ickietwes meer voor udede,
en veel eer foude ik na mijnen wille doen , doet gy- fo wilde ik honorabelijker getracteert werden. Ik fal
lieden ookfo'tu goeddunkt: Als ik wilde fo foude ik dan op het fpoedigfte, eenige perfonen yan onfen
wel wat goeds konnen uitrechten fonder u lieden. Rade committeren om u lieden te horen fpreken , en
Hoewel eenige feggen, dat de Coninginne van En- met u lieden in communicatie te treden. En voor
geland, wel moet doen, 't gene (y doet, tot haerder eerft wil ik felfs horen en fien wat daer gefchied en geverfekeringe , neen , neen , gy fijt geabufeert. Dit zijn pafleert is , en daer van fatisfactie hebben , al eer ik op
niet dan valfche perfuafien. En gelooft vryelijk dat ik het eene of het andere aengaende 't gene gymy ora
wel een goede partye fal uitrichten , fonder u lieden meerder fecoers hebt geremonftreert, wil antwoorden.
daer toe te roepen , en beter , dan ik met u lieden ge- En fal u hier mede yoor defen tijd laten , fonder u meer
daen hebbe. Nochtans kan ik ulieden dat niet doen, tefacheren.
en gunne u fo veel quaeds niet : Maer ook wille ik niet
datmen fulke propooften houde. 't Is waer dat ik den
3&e <Ö5efanten ban be Staten toaren ban toegen üt- ®*«b
Spanjaertniet fo dicht by my foude willen hebben , als fefcBerpe anttooojbe ban öe Coninginne niet tod «gJJJ
hy mijn vyand foude wefen : doch waerom foude ik b?eben /en toifïen niet toat Dennen/ ban merktenen &tatt
niet in vrede konnen leven , als v/v vrienden waren ? In ïionöen fcocl bcrfiaen öflt öe «§tatcn hp Date Jfêajeftept ««ben
den aenvank mijnes Rijx hebbe ik honorabelijk ge- bOO? eenige Cjuaeb-totllige en mogelüb OOK Ö00? ben U™*
leeft, enden Conink van Hifpanien en ik fijn te fa- | <0?abe ban HlPCefïer. felbe toaren bermaefet en bc tiemt
men goede vrienden geweeft, en felfs heeft hy my ten frfJUltiigt/ baer bOO? Bare JBaietfept bergratbt mOfJ «aöw
huwelijk doen verfoeken ook hebben wy langen tijd
frou6.) daer na in vrede geleeft , fonder
/ fp fpjafeen
en berieben
nietten
datter ietwes tegens toefen
een Apologie
te manen
/ en ficb
be fabe
Der anderen
Staten omte *™J|
smne
mijnperfoonisgeattenteert: enfowy wilden, fouden
wy 'tfelve als noch wel konnen doen: aen d'andere jutfificeren.
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zijde hadde ik den Heere Grave van Lycefter gefonden ninnujefee ftaöen/ ben (€refo?ier «Benerael / ben <ü5?a?
tot Luitenant Generael van mijne heirkrachten , en be ban flpteftet/ ben Süomirael $£outoaert/I$unf bon/
mijne intentie was, dathy kennifTe foude hebben van CDambeïIan / €ö?i(loffel Matton / 25ubBo?(t / ben
uwefinantienenfehattingen. Gyluiden hebt hem den ^ecretarig ^abiöfon in communicatie getreöembaer
tijtel van Gouverneur gegeven , om onder defen naem toeröe ban pber artijbel ber p?opofitie in't bpfonöer ge?
alle u quaed op hem te werpen : welken tijtel hy tegen Banöelt: boo?namèntlijö ban be conclufie/ te toeten
mijn dank en fonder mijn weten heeft ontfangen : ban 'tberfoenbeg fecoers / beföaben feiben batteral
door welke hy hem felven in gevaer ftelde, om zijn lete groten fecoers toert berfocDt/ fuïjc bat fp5t Bare
ven en goederen, alsook de gratie en faveur van zij- IBaiefiept niet öo?fien boo?Bouben. $a berfc&eiben
ne Princefïe , welke hem veel waerder is , te verliefen. p?opoofïen ober en toeber gebouben/ feiben fptotbe
Maer datdedehy om uwe geheel wankelende ftaet te <©efanten/bat fp fefeere articulen bp gefcfi?iftefouben
mainteneren. En , ey lieve , wat autoriteit hebt gy hem (lellen/ op be toelbe be StmbaflTaöeursf fouben ant>
gegeven ? alleenlijk een fchijn en afgebeelde autori- tooo?ben. ^aer na betuigben D'SümöaffabeuriS/ bat
teit. Dat is met deluiden gegekt. Hyis nochtans een beanttooojbeban bare |fêa;e(ïept ben feerfmertebe:
Heere en Edelman met eeren en van verftand , gy- atë oor be berneeröe opinie ban be Banbelinge ber
luiden had hem fo niet behoren te tracteren. Noch Staten: 3£aer na fjebben fp ban ftubtotflunom be
zijt gyfo qualijk beraden, dat als daer een man met articulen öe$ anttooo?öi3 te ercuferen gerepliceert/be
eeren is, die uwe treken ontdekt, gy-luiden hem al- ftaöen bebolen öe creufatie öiefp aen bare ffèajefïeit
les quaeds toewenfcht en met luider kelen tegen hem toilöenboen/bpgefcDziftetefïeHen en te bebanöigen.
roept: en ondertuflehen favorifèren fyden vyand en
3£en 8 5feb?uarp 5ijn öe «©efanten eenige noot?
den Spanjaert , doende quade dienften , den eenen om toenöige b?agen ban ben ftaet beo1 <©o?log$yber ferijgf* comnï
Zijn gelden goederen te falverenen te bergen, d'an- lieben/ ber garnifoenen/ ber betalinge/etc. en ban ben n<c«tft
dere om giften en gaven te ontfangen. Gelooft gy mibbeï om alle 't felbe uit te reebten
t'abminiftre' JJS
niet vaftelijk dat God die luiden fal ftraffen , dat fy ren/boo?gebouöen/ en beg anberen en
baegjef ban Ben? gmnei
my voor een grote weldaed fo veel quaeds gunnen ? en
gelooft vaftelijk dat den Conink van Hifpanien hem Iniben öaer op geanttooo?b bp gefcb?ifte. <©nber an* Jcöa
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op bebjage aomt
boe Boog
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ban m
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aenjtoecbe geanttooojb neen. «Spbebjagetoatbeli* niet toiecbe bolbaen : bat fp Bope gaben ban een
centen ban ben uitboec bec ïiooptoacen in'gbpanbg
ianben gcpiofiteert Babben* totecb geanttooojb bat I tS^^S^fmS^^^
tn be cefeeninge ban ben ontfang bebonben toiecb
®>z apologie
binnen
en Race
18100 gulben apn pafpoo2t-gelb/ bat
• toel ! ifêajefïeit beïjanbtoiecbe
igt/ bocB niet pfeigtf
gelefen/ be<8efan*
uonbe afgenomen too?ben/ Boe fcBabelp bat Bet bet ten toecben belafi be£ anbecen baeg^to
ebetom tefeo*
men
:
be
b002fcB
?eben
apologie
Of
betantt
ooosbinge
bob ban ben uitboec in 't gemeen en befonbectoa^ge* toagluibenbeatëbölgt:
tocefi : bat t'anbecen tijben jaeclijc uit bien uitboet
toiecbe gemaehtobec bc 3 00000 of 400000 gulben&
<©en lojfebmacn Beuben beboojfs <©efanten met TV/r E- Vrouwe , de Gedeputeerde van de Staten Gene- Süpofó?
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bctecljabbe beljojen te geloben / ïMfingam piefen* als den Conink van Spangien , daer door uwe Majefteit
raflaeti
teecbe sijn bienlt tot intecceffie tuffen be Staten en van de fel ve Staten fchijnt geconcipieert te hebben een nfagfone
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Het twecntwintigfte Boek.
fpiratien , moorden en andere grouwelijke trecken
vérneur Gcnerael, gelijk als blijkt door den ftaet , die
en pra&ijken meer : ja fo verre, dat fy hen onderdaer van is gcrmekt en gefonden aen uwe JVÏajefteic ftaen
fulx te attenteren tegen de heilige perfoon van
door die van den Rade van Scare, welke fijne Excellen- uwe Majefteit en andere Princen en voortreffelijke
tie fijn bygevoegc, en bebalvende laftenen Onkoften Heeren, een fake die fo klaeren fchijnelijk is , dat de
van yedere° Provintie in 't particulier , gelijk als wy pardagelij x 't felve uitwijfen en voor ogen
ticulierlijker hebben gededuceertin onic antwoord op heilofeeffeéten
ftellen. Het ftaet ons niet toe , Me- Vrouwe, te difuvan
Rade
de
van
Heeren
mijne
die
,
n
articule
fekere
we Mijefteit- ons hebben voorgehouden. Alle welke coureren op den ftaet gelcgentheid, en difpofuie van de
affairen uwer Coninkrijken, daer het feker is, dat fepenningen van wegen de voorfeide Próvintien zijn ge- dert twee of drie jaren herwaerts, de Papiften, door
leverc \n handen van den Ontfanger Generael , geftelt den middel der Jefuwijten en ander
quaed gefpuis ,
deffelfs ordondoor zijne Excellentie, dq welke door
io veel ift,
Maer
:
aengewafïen
en
gefterkt
zijn
leer
nantie ofdoor die van zijnen Rade, defelve heeft betaelt
dat fo lange den Spanjaert elders werk vind met zijne
gelijk hen
engediftribueertaen't krijgfvolk en anders,
door zijn Excellentie en zijn Raed is belaft te doen, heilige ligue, hydes te min tegen uwe Majefteit lal atfonder dat de voornoemde Staten fich eenigfins hebben tenteren, en dat de vereenigde Próvintien dienen als
tot een rampart en bolwerk voor hare Coninkrijvermengt of gemoeit, mettet employ, maniantieen
ken , van welke Próvintien de voorfeide Coninkhet
fo
ven
Derhal
en.
diftributie der voorfeide penning
rijken intoekomende tijden in eenigen nood vele goekrijgfvolk, fo Engelfe als andere natiën, niet zijn
en profijten fullenkonnen trecken , en het
de
vruchten
betaelt als dat behoort , 't felve is toegekomen , of door is ( na ons gevoelen) veel beter den voorleiden ftaec
dien bet geul ce groot is geweeft, of door dien de Capi- met goed voorweten te conferveren en in wefen te
teinen het geld hebben ingehouden, fonder dat hare
foldaten uitte reiken, gelijk de foldaten dagelijxdaer houden, als den vyand in hare Coninkrijken te verover klagen.
wachten, ofdoor exploicten en andere onfekere aenflaEn wat de fieke foldaten belangt, Voornamelijk van gen hem elders te gaen toeken.
En hoewel het fecoers van uwe Majefteit in der
de Engelfe natie, de Staten hebben alom in de fteden fulke ordre daer op geftelt dat fy wel getracteert waerheid groot en Coninklijk is (gelijk wy dat geerne
engeaccommodeert zijn geworden, tot dat fy weder bekennen) fo ftaet nochtans te confidereren, dat de
voorfeide vier Provinciën driemael fo veel en meer
genefen en bequaem waren om onder hare Compagnien te keren , tot welk.-n einde men henluiden contribueren, te weten 200000 guldenster maendin
ook gelden klederen befchikte. Maer daer is een groten gereden gelde , die wel tot 300000 guldenster maend
hoop onder henluiden ( 't welk wy ongaerne feggen ) komen te ftaen , aengefien men het krijgfvolk om redenen betaelt om de 4.8 dagen voor een maend, invoegen
die liever hebben lanx de huifen te gaen bedelen,en van
d'eene ftad in d'andere te lopen, alsharevaendelente datmen hen het derdendeel van haerfoldye entraólement fchuldig blij ft,behal ven vele andere onkoften bovolgen, ja men heeft fodanigc fien bedelen,daer by men
Anfes
waren,vont,vier,vijf,
naderhantjalsfy gefturven
ven de particuliere laften van yeder Provincie in 't bygelotten en meer in haer beurien of wambaiien , fulx fonder.Wy fwijgen noch de grote onkoften vande equidat daer niet is daer over men mijne Heeren de Staten pagie en onderhoudinge der fchepen ert krijgfvolk
te water , en felfs ftaet het fecoers van uwe Majefteit
magbefchuldigen, vanondankbaerheid, onbefchaemtheidof ontrouwigheid, als die hen altoos en in alles fo tötlaft van de gemelte Staten , om na de voleinding*
getrouwelijk hebben gequeten , ja fo verre , dat fy hare des oorlogste werden gerembourfeert en weder gegeven, daer van uwe Majefteit haer mag verfekert houbehoudenis de vromigheid van de Engelfe natie hebden
,indien God den Heer ons geve een goede uithavoornaemfte
de
alle
na
by
die
als
ben toebetrout ,
vens, fteden, en fortreffen der voorfeide landen in haer komfte van defe oorloge, gelijk wy hopen door 't faveur
van uwe Majefteit.
macht en bewaring hebben.
Welke Staten hebben opgeftelt fulke , fo grote en
Nu om hulpe en fecoers teverfoeken van de Prinexceffive latten, tollen, chijnfen en impoften , datcen van Hoog- duitsland, die van de Religie zijn (gemen niet kan gedenken, dat eenige andere n2tiedierlijk mijne Heeren van uwen Raed ons vermanen ) uwe
gelijke heeft gedaen of fo langen tijd gecontinueert , al- Majefteit fal believen te weten , dat hare religie niet is
les om defe langduerige wrede oorloge, over twin- conform deonfe: aengefien de Luiterfe ons min dan
tig jaren begolt , en in de landen van Holland en de Papiften zijn toegedaen. En den Conink V2n HifpaZeland achtien jaren gecontinueert, ftaendete hou- nien is over al in fo groten credijt, dat fulx tijd en moeiten verloren foude wefen, gelijk airede door ervarentden't, welk genoeg foude zijn om het machtigfte Coninkrijk van Europa te dempen , fo veel te meer in een heid is bevonden. Derhalven de Staten haer toevlucht
fo kleinen landeken, als Hollanden Zeland , welke in hebben genomen tot de gunfte en goedertierenheid van
vergelijkeniffe van andere landen en rijken, by ma
uwe Maj.,als tot de eenige haven van haer handhavinge
niere van fpreken niet en is als een hand vol aerden : dat en behoudenis , welke wy in aller demoedigheid bid-»
men noch daerenboven moet bewaren tegen 't geweld den vaftelijk te geloven,dat fy fullen volharden alle doeder Rivieren en des Zees, met exceffive onkoften van nelijke middelen te employeren , om met alle veerdigmolens,fluifen,dijken,dammen,en andere nootwendiheid en getrouwigheid fich tegen den Conink van
ge koften meer. Derhalven de gene die uwe Majefteit Hifpanien te mainteneren en te befchermen , gelijk
foeken te perfuaderen , dat de landen haer fchattin- (y van den beginne defes oorlogs tot nu toe gedaen hebgen fouden konnen verhogen , procederen, of door onben, fonder datmen heeft genen of bemerkt, dat de
wetenheid of door quaedwilligheid , om 't welk ogen- gene die gecommitteertzijn geweeft tot beleid van fa(chijnelijk is , door defen middel uwe Majefteit te diken der voorfeide Provinciën , en namentlijk van Holverteren van de goede affectie, die fy altijd heeft gedraland en Zeeland, fich anders hebben gedragen als luigen tot behoudeniffe van den Staet van dien , en confeden met eeren en van qualiteit, of dat fy een anderoogquentelijk om de voorfeide landen des te lichter onmerk hebben gehad, als de behoudeniffe van de exercitie der ware Chriftelijke religie en der vryheid defer
der 'tSpaenle jok te brengen. En hoewel defe oorloge voornamelijk de voorfz. Staten en landen is raken- landen- En fo daer eenige zijn, die fich voor defen
de, fo is nochtans de fake gemeen in regard van vele fouden mogen hebben vergrepen , of door te ftrecken
anderen ,en infonderheid van uwe Majefteit, als voor- tot anderen einde, ofte fien op gefchenken, loon en reftanderffe en befcherm-vrouwe des Chriftelijken ge- compenfedesConinx van Hifpanien, of om fich rijk
loofs, te weten de handhavinge en confervatie van temaken en met hare goederen aen de zijde des Code ware Chriftelijke Religie , tegen de welke den Paus ninx van Hifpanien in falvo te begeven. Uwe Mavan Romen en de Coningen en Princen , zijne fupjefteit fyverfekert dat de Staten daer van behoorlijk
pooften , creaturen , en dienaren , met ligue en eede geinformeert zijnde, daer in fullen voorfien , als dat
tefamen verbonden zijnde, de oorloge voeren met de narechtenjuftitie,diefy altoos in fonderiingc recomuiterfte bitterheid, opentlijk en heimelijk, door con- 11
mandatie hebben gehad,fal behoren. En derhalven fou
den
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en
hebben gefochthet profijt en voordeel van 't gemene
befte, en t felve wetende, fijn bereid hen alle redelijke fatisractte te doen. Mier het ftaet tevr
n, MeVrouwe, dat onder den fehijn van luideneefe
met eeren
en qualiteit , eenige quade onbefchaemde en aefpaniohfeerde geeften,die in de voorfeide Landen nilt
hebben
te verhefen ( daer van uwe Majefteit in 't voorleden jaer
ons {eer wij fel ijk adverteerden , datmen fich daer voor
wel mofte wachten ) ftreckende tot anderen einde, als
tot vordennge van de gemene fake en ware Chriftelijke
Religie niet te feer dringen in de maniantie van de gemene faken der voorfeide Landen , en door calumnien en valfche rapporten, tuflehen uwe Majefteit,
mijn Heeren den Gouverneur Generael , en de gemelte Staten, fufpitien en diffidentien foeken tefaeyen,om
door defen middel te vorderen deruineenondergank
van onfen Staet, tedefer ure toe door 't faveur en fi>port van uwe Majefteit gefuftineert: welke, geüfk
wy niet t wij ffelen, degemelte Staten en hare Gedeputeerden eerfal geloven als fodanige quade en oproerige
geeften , nemende meer regard op haer particulieren
byfonder , als op 't gemene welvaren.
Engelijkde Staten in'tgenerael nochin't particulier met den vyand vermógen te traderen , buiten weten en confent van uwe Majefteit , volgens het contrad
des voorleden jaers, fo geloven {y ook vaftelijk dat
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man te boet/ en 1000
ttütfflM
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de Vercenigde Provintienin 't generael of particulier, toaren. pe «öefanten betoefen Dat Hen «gtaet niet
fonderadvys en confent dergemelte Staten Generael, pefperaet toasf / feggenbe De reuen en ootfaea toaerom
en fomen anders feid, fo bidden wy uwe Majefteit te
oojfa&e aengetoefen
willen geloven dat het felve niet komt van defijdeder sffiy
*WS£!M / miim
toaerom^eöenstjn/enoo&öe
men öe betalfnge met
gemelte Staten, die niet fo feer in recommandatie DaöDe Bonnen opbrengen/ te meten om 'tberlteg ban
hebben, als de reputatie en grootheid van uwe Maje- pnttoerpen en anöere lïeben. $a bele pjopooften fetöe
fteit, dewelke fy feer demoedelijk bidden, haer goe- Den Wtfom uit öen name ban Bareifêaj.met een Bef*
dertieren ogen te willen fiaen op het arme volk der ttge (temme/öat öen ,§taet ban <£ngelanö boo? fjet te?
voorfeide Landen , fo berooft en geaffligeert door de- gen tooo?btge
foöam'g toaoyöat niet toe üet/Dat Bare
fe langdurige cruelle oorlogen , en tegenwoordiglijk ffêaj.fouöe refolberen/öe Starenfp meeröer
of groter fe*
fo verflagen door het vervloekte feit en jammer- coertf te Doemde eefanten b?aegöen of fu öan nu met
lijk accident van derftad Deventer, en de Forten fuift een anttooojö mei mocljten bertrec&cn •> ^aer 00
daerrontom gelegen, en te confidereren den onbeyl öen (€?efo^ier anttooo^öe öat DpfietOare j&aj.ftotöe
en inconvenienten, die daer uit fouden mogen fprui- blagen*
ï©e (0?abe ban %pcmt öte feer ontfïeit/ m aualnfc
ten, fomen fich niet dapperlijk tegen 'tgeweld des
vyands en oppofcerde , en fo veel te willen doen , dat gemoeö uit f)eti|oftoa0gefcf)eiöen/ öeöeöe<0efan?
door middel van haer favorabel fecoers een mach- ten aenfeggen/ öat fp [)em öeg anöeren öaegö öoo? een
tig heirleger van ruiters en voetvolk mach werden te b?tef fouöen te nennen geben matter öien öag boais bervelde gebracht, om in korter ttjd niet alleen dit groot Öanöelt / belobenöe 5(jn fjulpe tot boojöeel öesf Jeöcr?
verlies te verhalen; maer ook den vyand uit het veld lanösf/ Dem toetöe een miflTtbe gefonöen/ öaer ban ftet
te fiaen, het eenige fteunfel en middel, om fich in fommtertoaief/
de dierte en gebrek van vivres, daer inhy hemal^Pblaegöen öat Bare JHaajeft. en öen Saeö/ öer mff om'
tans bevind , te onderhouden : fonder den vyand oc- guaettMlltge en bofe menfcljen aengeben / al te bele ge; ban
cafie te geven (die over al fijne fpions en favoriten loobe gabenrfp bernlaren ö'oojfafte ban [iaer boo??'1^0
heeft) om met het beleitvan uwe Majefteit fijri pro- nemen en berfoeft/ fp toeöer-Jeggen 't gene Den toass £«„?
fijt te doen, en" door defen middel de fijne te coura- boo?getoomen / öaer uit öet beflutt en refolutie ban U e»
geren en moed te geven, die wankelen, en ander[lareijBajefiet't ma0 genomen /öat fi*geen groter fe- &tam
fints den moed omen alle hope te komen tot 't wit van coerUKonöe boen: belangenöeöeQuaöebetflungeöer*faeir«
hare faken, fullen verloren geven. Ten welken ein- garnifoenen/ Cngelö nrügsfbolB/en öe reöenen Der «tra*
de en op 't vertrouwen van 't gene uwe Majefteit be- ^taten/tofertteobfcuerenal te generael geanttooojt/ J?n5 ,
lieft het voorleden jaer goedertierentlijk te verklaren , öat Bet geen boraomenere&entnge/maer aüeenlpccn SJSSri
gedelibereert te fijn de voorfeide Landen fodanig fe- fto?t begr[)p toaief/ om tn *t generael öe guanttteit öer w&c
coers en byftant te doen , dat fy tegen hare vyanden fcBatttngenencontrtbtuten te Bennen te geben. ^atfp SÜ*
fouden befcherratfijn: de gemelte Staten hebben ge- anöerjS DeguamelijBer elr bpfonöer ftonöen toeröen be- }$$,
beden en bidden opnieus feer demoedelijk, dat uwe fcft?eben. 25clangenöe 'tberonacDtfaemöe garmfoen ben.
Majefteit believehaer gunfteover de voorfeide Lan- ban^luffif/fetöen fp fo toel op öat até op ö'anöere acftt «
den uit te breiden , en haer ordinaris fecoers te vergro- genomen te fiebbeo: aengaenöe öteban foliant toelBe »
ten ten getale van 10000 man te voet en zooo ruiters en alleenlpB Baer eigen bm focöten/ öaer fp bp Ben felben »
hen te lenen de fomme van 60000 ponden fterling, on- Den ganfcöen lafi Dejef oo?!ocö.ö nonöen Dragen / mfert »
der belofteen cautie van de felve na dat deoorlogege- geanttooo?t: <©at J|oIIanö tn geenöerlet tojjfe fufftfant »
eindigtfal wefen , te reftitueren. Offo uwe Majefteit toaefomalle Bet firijgöboln te betalen/ beel mfnom »>
haer niet fo wijtfoudekonnen uitbreiden , om andere nocB öaer en boben een öcteïeger te f02meren: fp beton- "
nootwendigheden , affairen , en confideratien , fo bid- fen Dat De meefïefïeDenban^olIanö öoojöenbpanö »>
den wy uwe Maj. in aller demoedigheid en reverentie , geaffftgeertenbenauttoaren/ öat Bet platte (anö ban »
haer voorfeide f§coers te willen exten deren , tot fuiken ö'anöere/ bermttsf ï)ü öoo2(ïeaen öer open onöer '»
getal van krijgfvülk en fomme van penningen , als uwe
toater lag en beöoiben masf/öat ö'anöere öecomnter^ =»
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Het tweentwintigfie Boek.

„ tte en trafFiiftc oofi nocift booj ö«h bpanb toectic belet/
en DerBalben Dan CooplieDen en Stmbacljtflieben ont
Bloot/ en
boo2ttf bert
allee goeDeren
Doo?tbcöcrïef
oe lan&Durigc
oen ooli
toaren. §>p
feerbermin
„'>,oorloge
„ get feggen beg (Crcfoticrg/ Dat be faRen in een Defpcra?
„ ten of berden (tact ftonben / Detoijle fp tic garnifoenen
3, niet Ronben betalen: feggen bat fpaftïftemte ban gare
,, fBa j. ban nooen fjaööcn / ja bat Bare fBa j* Die tot cen
„ onDerftcunfcl ban nooc BaDDc: fp betoonden met erem?
3, plen Der boojgaenbe Coningen en $2incen ban €nge?
5J lanD fioc groteltjr Bet felbe Daer aen gelegen toaov bat
*, ^eberlanD ban De ^pangiaert niet toerDe t'onDerge?
„ b2acöt/ fp baöcn Den €>?abc ban Stpcefier Dat Bp Bare
» fBaf. 't felbe te Rennen toilbegeben/ en mfgelijr Boe
jeib Daer nu na 't bedien ban 3£c;
s> groten berflagentl
oy bentcr fouDc onttfaen/ fo Bare Jfêajefteit meerber fe*
roers? toeigerbe/fp beloof oen De Staten en 't bolR ban
•»3> l&eDerlanD oor een goebe fomme gelts? tot De toerufiin.
»* geeenegBepJlegergfouDen op&2cngen: fp bertoonDen
» ooR Boe periculeus enfcBaDelijR Bet fotiDc toefen foBP
» niettoebecRecrDe: Dat BP öare iBafefhfouDe inplan?
j) ten/ bat Bacr ooïi geen Rleinper(jRelnaRcnDetoa0fo
»Bet$eDerlanbonDerb2Hftt toierDe. ^Ingeballefpmet
3j RonDcn betoeegt toerDen / fo berfocBten fp Dat Dé me*
»mnge ban Bate |Bajc(tcit Bern in gefcBaiftegegeben
«toerDe/ en fp met goct berlof ban De felne Bare j]Bajesa ftcit toeber na Baer ©aberïanD mocBtenseren.
«fècn 1 7 5peb2uanj BanDelDen De <0efamen met
3©alfingam/Dic tot anttoooibe gaf/Dat Bp fee? tocnfcO?
te om een beter anttooo2be ban Bare fliajeft. Dat €n?
gelanb aen De befioubcnifTe ban$cbcrlanb feerbele
gelegen toa$ ; en beloof De Doo? fijne b^iertben/ Die BP te
ï|obe BaDDc allejJ gocD.ö te fullen Doem
Wit
©en 18 5peb2uatij bertoittigbe ftpeefter De <©c?
fanten/Dat Bp Bate bjteben in De fijne gefloten aen Bare
ftnröe
IBajcfteit BaDDc gefonDen j gaf Ben oor Bope Dat Bare
ttn bcc IBajefreit tot cen beter refoluticgebjacBtfoubcRon?
wtrtgDe. nen toecben : Dat fp bcrBalbcn noclj toat fouDcn toacB?
i> ten/ en De Barbe rebenen patienteljjR berbjagen/Dat?
?, men Bern ooR niet en BaDDc berfcBoont*
©etoijïe Dcfe faken in CngelanD geBanbelt toerDen/
fo gingen Dcfafeen in 't ^eDerlanD nietfeer toel/ geujR Den Stefec Beeft Ronnenberflaennit Bet gene altemet ban Bet bedien ban <©ebenter t$ bermaent/
DccBalben Bet mp goeDgcDocBt Beeft Bier in een toei?
nigtc ruften/ nopenfcc Den BanDel in €ngeïanb/en
berBalen 't gene mibbelertijb in De $eDerlanDen i£
urt.
m £a< gebe
3£e *©2abe ban ^oBenlo BaDDe in december boo??
«ej of jcocn 0p i)ct j^uijj 0f üaftcci te 3©ou/ toc&omcnDc Den
t een m(jl ban
Ei 9 |Barcjuij0 ban 25ergen / gelegen e tren
,s©ouöc bergen op ^oom / cen reDelij&om
fterRe plaetfe met
jj
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ïgertoac
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en cenuitjpra
tcin
nfopg Capi
naemout
tente gefo
pa
IBarcBant
/ nD
tocfenbe
p^obence/
Dcfe
BeeftgeBet
dc garnifoen Daer afgefloten / en befcBulDigbe Den
kapitein 5pirmjjn/Die Daer te boren op toas/ men
b?eef De feer Dat Defcn jBarcBant metten bpanD BanDe*
lenfouDe/ toant BP toerDe boo? cen muitigboebegc*
BouDcn f en Boe toel men cjuaeD bermoeDen op Bern
faDDe/fo RonDe men Daer in niet toel boo?ften/fo om
De acte ban re(trictie ban Den <02abe ban ïpcefter/
Daer top in'tboo2gaenDe boeR ban berBaelt Bebben/
al£ om Dat Den hertog ban parma Defe gelegentBcib
niet totïlenbe boo?bp laten gaen /felbe met 700. rui?
teren en een Deel boetbolr na Bet boo?f> ^uië ban
Wou toaögetrocRen/ en met Den 0002(5. iBarcBant
DaDDe
Doen RanDelen
Bp ftem
felbe föuDe
ober?
geben/mit??boo2
3ijn Dat
perfoon
Daer't boren
genietenbe

De fomme ban 10000 gulDeng/ en 't ï^rögöbolR 3
maenDen
BP 'tbolR
felbeinober
Den ban
17
fjanuanj folDpc/
1787. enen alfo
bleefleberbe
met fijn
Dienft
Deni^ertogc ban parma/Daer BP/gelöR alleberra?
Der3 / Daer na niet geacBt toierDe.
(Fo^.»9) ^e <©2abeban Hrenberg Beeft in gianuario 1587.
<3?aue
ten fiutoelijR genomen D*ouD(te DocBtcr ban Den hertog
ban
ban SfierfcOot/ en 13S Dc b?uiloft Daer ban geBouDen
ben 4 januari} met groter pompeuf BeiD te 25cau6eroc
tcoubat mont/cnDc toeDcr-b^uiloft toerDe binnen buffel ge-
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1 BouDen/inDc Duf ftno^ ban i^affatt.
iëcneenig
éberjïcn
'Sarten
BebbenDe
fettcsStu5,'
telöR
ban 3ijn
bOlR DoenScBenR/
gaen binnen
feRer iteDchertog'
Ren genaemt töoeroo2t / gelegen op Den monD ban y«n «
cen ribierRen De Koer genaemt / lopenDe D002 aBeft- TJUJ'j
PBalen in Bet (©?aeffeBap ban Der lEarR / en balt niet betW
bcrDeban ^ui0bo?g in Den öjjn/i^alDaerbpnacBt f-««|
met een
Deel ban
fijn bolR
boojgcRomcn
/ en BpmetBetBuipe
f(cM
ban
De 3jjne
Die Daer
binnen
toaren/ Beeft
felbe mt*A
jïcbeRenben z6 fjanuarij ingenomen en benneeuert/ °m
Doen fterRen met ecnige2SoUw'
en Beeft 't felbe terfiont ruitere
BetlanbbclR Daer om^
toerRen/ en D002 3(jne
trent bebtoongen te bictualieren / 't toelR Daer rontom
felbe inge*
DeeftBet'tbelegert
gemaefttban Beeft
grotetot fcöJiü
cen
en
2fip?il/ BP/ Dat
in De maenD
Bouben
befcBotcn 3ijnDc / toeDerom ban De 3ijne bevlatcn toec=
BebbcnDe
De / D002 Dien BP 't felbe niet RonDe ontfetten/
Daer toe (fo BP Rlaegt ) geen Bulpe notl) affiftentie ban
in 't boo?3©p Bebüen
De Staten
gaenDe
boeR Ronnen
bcrBaeltbeRomcn.
Dat De <©2abc
ban ïpteftcr
/ na
Dat BpDe ^ècBanfeboo2 ^utpBen bcrobert/ en Daer
Doo? De ©elutoe beb?[jD BaDDc/ 3(jn leger opgebjoRen /
entot^ebenterboo? <0oubcrneur gejtelt BaDDc ^ir
Willem ^tanDlep/CoIoneloberfeber f erfcljcfolDatcn/ en ober De boo?f5 ^cBanfc opte ©clutoc Koelant
fJo?R «Cngelfman/ toaer ban Dat De Staten «0eneracl
geen goct genoegen BebbcnDc / obermitgi De boo2f5
iêtanDlep aen Dc^pacnfe $ijDc toel eer gcDient BaDDc/
en De boo?f5 Koelant ^|02R BaDbe 00R eerttjtüS getoecfl
Htieutenant Colonel ban ^joBan ban ^mbife Boo^
fcljepcn ban <6ent/ metten toelRen Bp DabDc geconfpt? ^aniU
reert <©ent en ^ermonDe aen ©arma ober te leberen/ ban o*
Daer ober Bp lange binnen 2Ö2ufiïl gebangen gefetcn gjjjjl
BebbenDe/i^BpnaerBetobergaenban 252u(fel bjpge* ^tant
Romen / en toaö feDert bp parma fn bienfi geblcben / iep &t
en Daer na in CngelanD geReert 3ijnDe / toas? Bp na De J^n"l
RomftebanEpccfterinDe ^eDerlanDen/ooRinDien(te to(n2|
ban Defc lanDen D002 Den <0?abe ban Spcefïer fulr ge=
b02bert/Dat BP eintei(jR tot <©ouberneur ober De boo2fê
fcBanfe ban De ©elutoe tó gcftelt / cnBoctoel De boo?f5
Staten <0encrael Den boo2noemDen <©?abe ban 3LptefterBet ongenoegen Datfp oberDeboo?f3 ttoeparti*
culiere <6oubcrneuriSof CommanDeursS BaDDen / met
bcBooiltjBc reberentie BaDDcn geremonftreert en bcrfocBt/ DatBp De felbe elDeröfouDc toillen gebjuiRen/
Daer fp Den lanDc fo groten fcBaDeen afbjeuRnictfouDen Ronnen Doen / fo BaDDe BP 't felbe niet toillen Doen/
en nam De graten BaergeremonftreerDe nietten be*
(ten af/ ja BP gaf boo? anttooojDc Dat Bp De felbe fo
beïc toasS betroutoenDe alg 3ijn eigen perfoon / (eggen*
te Dat inDien De Staten Bem betrouDen / fo mocBtert
fp De boo?f5 perfonen toel betroutoen / en (tclDc 3(jn
at/ BoeigDeib/f
e* bob? altjjD^
tcoutobleben
| toel
perfoo
Bare ge
fpnDenbo?gStaten
fufpect
/ fpobBen notBtanjSDacr nietbo?Dcr tegen Do?f Den oppofcren/ maec
na Dat Den <©2abe ban Epcefter cen tojjle toasi bectroe*
Ren getoeeft na €ngclanD / 3(jn in De bergaDcrince
ban De peeren Staten ban ^oilanD gecomparcert Den
1? of 14 3JanuarpföpRïïoelof5.25urgemee(ter/en
«5oDert ban Der 3©ep 25o?ger-^opman/ en peter
<aafcn ^ecrctarijS Der (tab <Debcntet/ en Bebben uit
RracBtcbanfeRerc b?ieben bantrcDentieban DcSSur*
gemee(tercn/ ^cBepenen/ cnïïaeD Dcrboo2fcB2cben
^tabBentenBoogften
ban'triuacDgoubcr^
nement
en rompo2tementbeRlaegt
ban g>it
JBillem ^tanDlcp
en5tjne €ngelfc cn§erfe folDaten alDaer gecommit*
teert tot betoaernifife Der boo2f3^tao/ en De gemeen*
fcBap Die bp Den felbe metten $api(ten geBouDen toer*
De/ en Dat De felbe mette maenb foïbj» bp BenluiDen
ontfangennietteb2eDen toaren/ maer begeren bo?Dcr
toeRelBBleningc ofonDerBouD te Bebben/ en Dat DiR?
totl0belcp2opoo(ten geb2uiRtto02Den omDc^taD te
plonDeren/ en berfocBten Dat bp fnterceffic ban Den
Staten <acncrael en Staten ban ^ollanDDaertno?*
D?e mocBt tooien gc(telt / Daer op bp De peeren ^§ta^
ten
^ollanD
BenlieDen
boo2 Dat
anttooojDe
gegeben/
Dat ban
Benban
Berten
leet toajS/
fpluiDent'0 Dc
boo?f$
ftoarigBeDen Die ijm nageburen acngebaen tooien
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der NederlancÜe Oorlogen*
moffen berdaen 1 en bat bp Vervolg
fienluiöen aen ten fiaöe fpme / mene
nbe öattet <engeife tóacen/ fngetat ert / ce^
ban <§tate fouöen to02öen bebo?öert om baec in boo?*
fien te too?öcn tot beclicfitinge en conferbatie bec boo?* baec fiet bolft m o?b?e geflelt en alle plaetfen na ;iin fin
fcft?eben &tab/ tottoelften einöe eenige banbe felbe
graten ban ^ollanb gecommitteect toecben/ om ben etgen bolft en bo?gecpebefabebonbtg gemaebt/ fiem
ftaeb ban ^State be boo?f3 fafte aen te bienen / ten ein*
be (tab lebecbe m fianben ban ben Contnb ban Wnan*
te
baec
t'n
tijbelfift
en
fonbec
uitdel
bootten
mocfit
gten
/ bien ^ toetteltjb toeguam / baec toe Wmm
too?ben/ baec na bo?bec toaerfcfioutoinge genomen
confe
tentu geb?ongen toajet getoee(t/ bie ban 3nn bolft
3ijnbe / bat De boo?fch?eben ^tanblep eenige feccete
to2cefponbentie toag fioubenbe met gjan 25apttda baec begeecben te bbjben in be^ €onf nbö Dienft fouöen
<€ari$/ Eieutenant baniFcancoiefêecbugo/ <0ou= eenen Itbecalen i^eece fiebben / en bie niet begeecben te
becneue ban ©?ieflanb en «Büoeningen ban toegen bluben mochten b?peljjb bectcecben / bon ben meeden*
ben Coninft ban ^pangien / fiebben be Staten <0ene* beel 3ijnbe f ecfe / 3ön albaec bp ten bpanben gebleben
rael fiiec ban getoaeefcfiout ben öaöe ban &tate / om entoecben met eenige maenben folöpe befcfionben m
Öfecin bptöötfte bootten. fltëaec becmütfbe boo?f3 nube Jfêagitfcaten en25o?gecpebanbec (lab getoaec
acte ban cejtcictie baec mebe ben 43;abe ban 3lpcedec too?ben batfe alfo beccaben toacen / 3ijnbec bele banbe
bet gebieb obec be pacttcnitece <©oub cneiuo ban «eligteobecbemucengeballenengeblucfit. Ifilö ®a*
jteben en fo?ten aen fiem felben befiouöen fiaböe / toi* Wte (lab aen allen oo?ben met 3tjn toacfit toel befet
ften baec tri niet te cemebiecen / toant bfen ban ben fiabbe/ i$ fip eeedgecudgetoeefe/ toant al lioetoel fip
ffiabeban &tate/ beboo2f5actenocfionbeftentfjjnbe/ een goeb getal toel gecuft bciigfbolb bp fiem fiaböe baec
baöben te boo?f3 ^tanblep en S02H eenige bebelen ge* ÖP fiem op betcoube/ fo fiaböe fip noclj aleenig acij*
baen / baec mebe fp becfioopten be f toacigfieben te tecbenften op ^Stanölep ( fo fip na tegen eenige bec*
boo2ftomen / maec ip anttooo2ben baec op bp gefcfi?tf* ftlaect fieeftj toant fiet alles op tretf felf^getioufieib
te / bat bolgenbc ben lalt ban 3jjn €rcellentie ban ÊP- aenguam/ bie fiem lichtelüh fiaböe bonnen beö?iegen
ceftec / ben öaeb ban ^tare niet beimocfite obec inbienfip aen bec Staten 3(jbe getcougetoeedtonce/
fienluibcn te commanberen/ toaec ban Ijet meedenbeel toant fip fiem in een dab bjocfiteoaec feergoebgarni^
ban ben nabe ban Staten/ be Staten <0enecaelen foen en een toel-getoapenbe bucgecne in toao / tk fiem
Staten ban ^ollanö feec bectnonbect 3ijnbe / fo i$ tin* toecr genoeg fouöen fiebben bonnen geben/ fofpbaet
telijftteboo?fcfiijn geb?acfit beboo2f5 acte ban ccdcic* ban fiabben getoeten / baec na beöe (Caciss met b?ie
tcompetten uitblafen en coepen/ bat be Contnb ban
tie in 't boo?gaenbe boen geinfereect/ mebe gebateect (gpangfe
nalie bucgeciefenintooonbecotngenabe aen*
ben 2x |$obemb2i$ / infioubenbc onbec anbece befe
» tooo2ben: bat bk ban ben föaöe/ niet fegendaenöe nam /fiet lijf en goebecenfeftenbenbe/ mitjef eeb boen*
3> be commiffie en genecale en abfolute macfit / fiem be ben Confnft getcou te toefen enfebenbe na öe<£a*
" nebenbanben<ö5?abeban3lpcedec boo?f3toegedaen/ tfiolijfteïloomfe Religie/ en bie begeecben tebectcec^
ften/ foubemen pafpoo?t becgunnem ©ele ban be buc*
» niet fonben innobecen in 't (tuft ban be goubecnemen* gecp
e3finbec gebleben en eenige fiebben pafpoo?tbec*
" tenen fupecintenbentenbecplaetfen ban fijn «Ercellen*
/ bk fien becgunt 3tjn / geljjft atë ooft be ttoe ^?e^
(ocfit
» tic alcebe gegeben / noch infgelijc ban eenige 3po?ten en
bica
nten
/ enijSfien goeb geloof gefiouöen/ banhacg
» Caftelen/ (Je ten toace met boo?gacnbe toeten ban
s» 3ijn €ccellentie / f c. 3©aec uit men becfïonb / bat bp goebecen moden be j^?ebicanten baec laten. Sn teft
befe acte beeecfie acte bcnïtabcban Staten gegeben (lab toecbe gebonben gcoot obecbloeb ban boter/ ftaes?/
dobbifcfi/fiarfng/abbecbaen/ enetltjbe fionbectba*
in 't (tuft ban 't gotibecnement en commanbement ban tentt
oebaftof bifgu[jt/ bie baec totp20bifie boo?eene
ten lanbe fulr toatf gebecogeect en gelimiteect / bat be
tJ002f3 ^tanblep en gfojfi ben niet fouöen obebieren/ belegeringe/ en ooft om te becbopen ingeb?acfittoa$f.
gelfift baec na gebleben itf / nocfitane? fiebben ben ïftaöe <&axi$ b?oeg fiem alfiiec/ boo? lad ban ben hertog
ban &tate / ben «©enecael gjoban $o?it0 lad gegeben ban ^acma feec toel en foeteUjft / om anbece deöen
om na <©ebemec te ceifen / om te fien of bp fiem beften* baec boo? aen te loeften/ befeeeften toecben toebecom
belfift mecdee banbe dab foube nonnen manen /of be met beelben en altacen na be föoomfe maniere berciecc
en getonb/ en men fieeft op 3licfitmi0-bag p?oce(Tie
felbe
boo?
be
^Benecaliteit
becfebecen
/
onbec
't
bejcel
ban toat meergarnifoens baec in te b?engen/ maec gefiouben / be 3©et iffec niet becfet boo2 be getooonlij*
^tanblep beb?ec(t toefenbe bat fijne meninge en becca* fte mb / en boe 3ijnbec toebecom alle ban be Catfiolijbe
tecpe/ iiie fip boo? liabbe aen ben bag bomen foube/ eec Religie ingedelt.
bonnen in 't toeeft ftellen/ baer ban fip
te felbe foube
ftp
obec^utpfien/
gelijften
met gSter,
Koelant 3Io?ft
<©oubecneuc fiabbe
banbebangrote
«gcfianfe
50eiant'
benaenbanb
met ben boomoemben ^aic^ fjabbebe* opte©eIutoe
ben
boo?noemben
(Cariö
ban
be
obecleberinge
ber
nette ban
cjonnen te maften / betoelne nocJjtanjS baec in / fonbec
gefianbelt / bec
al0 dab
fip nugefcfifeb
ten felben
nyifte
mn
ben^ectog ban $acmaal$ beiefConinr ban ,§pan* ^cfianfê
batbe obeclebecinge
toas/bagefieeft
fip J«
S&#
nieteinel
uc45eneca
*0oubecne
ecen
^tabfioub
gien
telnfib02(i metten boo2f5^tanb!ep beffuiten/ toaec* 3ijn bolft 't felbe aengefeit / en bat fip ban geujhen fiem iutoe/ ie*
Coninic 3tjbe toilbe begeben/ bie niet toilben y«*o»
cm fip inbec fiaelibpben J^ectog ban pacmafecce* aenbei»
bp fiem bljjbenmocfitenb?? bectcecben/ banbecefou* amTa*
telijb geceiflisi/ en ban ben felben bolle macht befeo* ten
geljjfte folbpe algf bie ban S&ebentec genieten ; filer m om,
men fiebbenbe om ^tanblep te mogen 5ijn begecen
boo?i$f
een gcoot rumoecinbe fcfianfe ontdaen/ alfo
becfebecen/ iöfip toebecom gebeect enfieeft ,§tanb- baec ttoe Capiteinen binnen toacen/öie fo t fcfieen ban
ïep3ijntoebecbom(le bectoittfgt/ betoelfte baec obec befe be?cabecpe niet totden/ betoclhe fiun met fiacc
o?b?e getlelt fiebbenbe binnen öec (tab / en bubbelöe
toacfit na 3ön geliebenen baec fip fiem op betcoube/ bolft op be been maeftten en baer uit blucbteöen / D'an*
ftebbenbe 006 eenige banbe gene bie ban3ijn boo?ne- bece fiebben ffamen te fcfianfe aen €ari.ef oberge*
men en beccabecpe niet tolden b2oet gemaebt/ bat
9C10 €ariS eenige bagen tot <©ebenter toas getoeed
. • fip becabbecteect toasS bat be ^ucgemeeftecö en be
fip ban baec toebecom na Zutpfien getogen/ en
•S! öo?gecie fien meeftecsef toilben maften / om bat fip i$geben.
1 ie. boo? fienluiben gefp?often fiaobe boo? fiace folöpe / bat fieeft &tanblep binnen ^ebentec boo? <aoubecneu$
Ü *1 fipbaecom fiem met noeft een baenbel of ttoe €ngel- albaec gelaten,
"ttt h folbatentoilbebecltecftenenbecfeftecen / i# alfo ben
Byvoegfels des Auteurs.
iiJtot&a< 18 oubeof ben 29 fjanuacij nieutoeltöl'iSabontjSuit
til
hoef

ti ben

ki
Bi

^ebentec geceben / en beg anbecen baegjS '0 mo?gen0

bjoeg te btjf ucen toebecom boo? be fïab poo?ten gebomen/ bp fiem fiebbenbe ben boo?f3^cifian55apti(la
<€ari$/ Éieutenant 45oubecneucban^utpfienmet
biet benbelen/ (leeft 600 boetbolren b?te Co?netten
ruiteren toel gemonteect/ gptoecbe fonbec eentge |fe

|rja öatöe dab©ebenier enö£ ^cfjanfe tegen otec^uf*
pb'en
opte ©elutoe/
Colanel mutm
en 0oe>
lanö gio^h
oetcaDen bpen Den
obergegetien
toacen inStanDlen/
ïjaiiDc n ban
Sa»
fian25aptifla Caci^ Uleutenant ©ouberneuc uao &utp(jen/
fo fiebben De Staten <i3enecael en ban ^olianD metteeeöepu*

mtxmnmmmtiim

mfthm&ti» mftfitm fa^nbp
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' i
c
Boel
Het Totweent
en tfcrpïeritett inbeber*
grote bebjoeffenffife
- leen eengfïé
op ïjct wiiiti
necfianöaenDmen/ rnrÊfpectitEpen aereforoeert/
eoutornementtiatifêolWmörnet i©etf -©jieftanö en beland"/ ]eenigbejfêeberlanbenberoo2faeBt/maer oon een groot
öaerby
totljet 6eleitban't«©ouöemementboo^ oneer fijn mt'firoutoen ober begcDele «Êngelfe natte/ baernocö
<£rtelU«tóe
JBaurfüusf ban i^affau enfjet «Japiteinfffjap toelg ftoariarjcDen uit gebolgt fön /fo top ter gelegen*
OeneraeimetttecoaeDflefielttoeroentflcljtentiB benDelenboet* j tiecpiactfen Ijierenbaer berljalen fullen/ enboo?eerft
toefen / al eer nocö öe boo?f3 (laa ^eöenter en ^cïjanfe ober?
finecfjten óf fo toele meer algoaer toe toan noDe fouöe
ö öeoenen toaren/öebben 2Öiirgemeefteren / ^cljepen
ïfollan
an
tfeöenb
De
«fcaett* hebben boüen Dien Doen aennemen bn
aciSccs fefier öolfe in toacrtgelö / Daec ban ore ban ^o^D^echt op een fe» en Kaeö öer fiaö 3fiernDem / aen De 25o?ocr ^oplutöert
in m> &er getal getlelt fijnce noch geen fjaööen aengenomen / Die ban öer (lab ötrecDt öen i % ^Januarp 1587 ftite veteri oe»
ianöaen
gen omen* fóacc(em rjetfilaeröen aengenomen te hebben ifofoioaten/ tie fcö?eben oefen nabolrjenoen bjief.
anno " San ©elft 170. öieuanlieioenioo. Die ban «mfteroam 15-0»
Erentfefte , Erentachtbare en Frorne gonftige góedê
ij87.
Die banöec^ouDe i fo.otebanaotteroam met&chieDam 100. vrunden en naburen :
Die ban ©onum ber&laecDen noclj geen o^e geflelt te hebben/ A Afo wy dagelijx hoe langer hoe meerder vari ben m
an ï^en
Die ban^choonboben ioo.Dicban2llllimaec So.oieb
het benöel ■^■lofwaerdige perfonen gewaerfchout worden van f^j$ui
Dat
neect
geo^Don
f*
8o,en Die ban «huifen 80. en
bn Die ban ©elft aengenomen fouoebio^en geleit uUBoer* de iiftige aenflagen die de vyand tegens óefc Stad is aentee*
ban ICeiDenin &chaónhoben / 't benöel bun gebruikende , en dat fulx durg ontduitfen in defcr lolde 0*r!n^
Den/ hetDambenDel
in <©u6etoater. €ot Defenfie ban De quartieren ban in 't werk gebracht worden, gelijk wy voorhecen ver- ^1
ïtotter
«©onlanDfouben gebint tooien De benöelenban daerlem en fcheidcntlijkfoaende Raden van State, onferen gen a- Oacöb
&toaen fouöecom* digen Heere Scadholder und anderen hebben fchfifte- l5r^tal
SflmtïecDam/öaecobec €aptteinbolh&nman
toegefchtfitfouDe lijk remonftreren laten, und om prompte verandering jj^i
fjc^
alss
snoer
manöerenen oüec atfulft
&aften / 't quartter ban De 3DlWaffertoecrt fouöe bemaert too^ defesinhebbendengarnifoens gebeden. Den is tot noch aenbe
Denbu fijne ©enaöe 43^aef philfpss btm^affau ai* geffelDc
alles vergeefs geweefh Soiftnu doordat wy defen ®0?.a!
<$berfïe ban alle het fertjgfoolfe in fie quartieren ban töo^cum/ toe
avond
ovcrmalige waerlchouwing bekomen, daer van ^cn V
mentffe
befcrjer
De
op
/
gelegen
^teöenen f02tenDaee omtrent
ban De HHblajfertoeert / ïjetlanöbanauM/ en andere lanöen wy ui. und gl. hier by verwaerten copye overfenden, liutjec;
öloaer/De teelftehetbolft tot ©o^ecfjt/ «ptojcum/ en &chooiu daer die ielve defo vyands aenflagen genoegfaem uth
tho fpeuren hebben , hebben tot dien fijne om alle nageïjoben ïn töaerDgelb aengenomen of te nemen en aièaertöar=
hifiaen focuöenDe / Daec toe tn alle occurrentie fouöe mogen ge* buerlig vruntfehap und correfpondentie te halden , aen
fouifien / Ijl meDe ten felben ttjoe ^onfiec Sjafpar ban $oelgee11 die Magiftraet derftad Utrecht gefchreven, teneinde
berfocht en gecommitteet t al*s #benle obee alle öe folDaten Die dele Ed. L. undEerf. die bevordering helpen doen aen
Doe jegentoooftig lagen of namaeté gelett fouöen tooien in öe den Rade van State und elders, dat die verfocht veranfteöen ban ©oetDen / &efjoonhoben en €>uöetoater / müfe*
dering van ruiteren und knechten in aller yle gefchieöetföie in De felbe quartieren bo^öetfouöen tooien geb?uiftt den, verfuekende ui. undgl. gelijk als goede naburen
raemffe ban De platte lanöen/ bolgenöe D'infïtuctie und bondgenoren , de felve gelieven metten Heereri
tot befcher
ïjiecnaboIgenDet
ltraw
glttbao2
ïie
2Jonli»
Jjccc
31afj?«
öaii
fieeft /

«GHicrfte
fttÖBf'
bol&eüi
toaert»
Stlu
«omen/
sn^»u
pecinterv
becbe
quattte^
ten
uan
d\jcc ben

ïanb
't laub/
ban
Wow
bcnl
Jtlanö

ban
SBIopg
en
Ctim"
j»enbec^
toaecr.

jNdenecrltcnfuUen alle Capiteincn en foldatendie jegenworden, in garni^woordig leggen of namaels geleit tullen ter,en
Woerden,
zoen in de fteden van Schoonhoven,Oudewa
Jafpar
lonker
van
bevel
en
ndement
hetcomma
ftaen onder
gebruiken
vanPoelgeefi, om hen tot fijnen bevelete laten
met gehele vendelen , corporaelfchappen of anderfins , om de
platte Landen van Hollanden de voorfz Steden van alle overval .overdadighcid , en moetwilligheid te bcichermen.
Van gelijken fullen onder fijn bevel ftaen alle andere foldaten.die in de voorfz quartieren ten einde voorfz fullen worden
gcfchikt.Item fullen de Magiftratcn van de ftcden voornoemt,
mitfgadersdeOfticiers.Schepencn en Regeerders van de Dorpen daer omtrent gelegen * gehouden wefen ter vermaninge
vanden voorfz O verftcn. hem teafiiftereninalle 't gunt tot
uitrechtinge van fijne voorfz laft fal van node wefen , om de
wegCn en andere notelijke plaetfcn te befchanfen , als ook in
der noodhemgcwapenderhand.volgendedcordredacropgemaekt.cn noch te maken, te affiftcren.
Item hy fal gehouden wefen by alle gevoeglijke middelen,
en ook metter daed en gewapenderhand (iftnood) alle het
volk van oorloge te peerde en te voet, dat jegen woordig in de
Holvoorfz quartieren ten platten landen op den bodemdie van
namaels
land leid , tedcen vertfecken y en allede andere
fouder behoorlijk patent van fijn Excell. van Naffau , of fijn
Genade van Hohenlo.met advyfe van den Staten vanHolland
of hare gecommitteerde gegeven, in den voorfz quartiren fullen willen komen ,of indien de gene die met patente komen
iet wilden aenrichten contrarie de Placcaten.by onsonlanx
doen emaneren , metter daed en gewapenderhand dacruit te
houden, te refifteren en in ordre te houden , en daer toe de
voorfz garnifoenen in't geheel of 't deel tot allen tijden des
nood fij nde gebruiken .
Item ten einde de voorfz quartieren van fijnen perfoon in
alleoccurrentien mogen worden gedient,fal hy hem onthouden in een van de voorfz drie fteden of daer omtrent.
Item de Huifluiden diemen verftaet in der nood totte voorfz
fake mede te gebruiken, fullen ook ftaen onder fijn bevel en
commandement.
Item hy fal met zyn Excell. van Naffau , fijn Genade van
Hohenlo en den gecommitteerde vande Staten van alle occurrentien houden goede correfpondentie.
Item voor de voorlz dienften fal hy hebben in't jaer als
waertgeld de fomme van 600 ponden van 40 groten.
Item boven dien als hy ter ordonnantie van de Staten van
fijne Excell. fijne Genade.de gecommitteerde van de Staten of
Magiftratcn van den Steden daer tot fpecialijk te autorifèren,
fal worden acftuelijk in dienfte gebruikt,ter maend Cponden,
gcdacnindenHagcden 10 Martij , i?S7.

' H|et innemen Uan fcefe &tao en fcDanfe fieeft niet al*

Magiftraet der flad Utrecht und Rade van State die bevorderinge te doen, dat 't felve geeffectueert werde,
om alfodeles vyands aenflagen tho breken, want daer
wy pericliteerden folden u 1 en gl. niet vry fija , ons alfo tot ui. en gl. ganfchelijk verlatende, bevelen wy
de felve hier mede in fchuts defes Almachtigen , datum

Arnhem den n lanuary, \^%-j.flilo veteriy onder ftond
ui. und gl. goede frunden und naburen, Burgemtefieren,
Schepenen , und Raed der fiad Arnhem , uth oir Eerf. bevelch » Stralen Secret.
- .

ïMer binnen lag gefloten ïrefe naboïgen&e Ceppe al*
uuöflttibcnbc,
€rentacDtbare unb boojfic^tigegunfrige^ i& 6an t
ulteöennfet beröaiöen aïjSbat ul.toeöer partp/ ben £53
hertog banparma genoeg apparatie rnafeet om ^rn^ Die tui
uem töo beieggen unb
om inhernoem
uk 2&etutoe
feomen/ JS
*ƒ"'
öfbaereenigonraet
binnen
is*/ t&o
i#<0obbe*
aant/ u l toeefl baer op b?p bebacDt/ baer fal feer «o?tj8 ban tte
ban fjaerlieber toat aengerientet toerben/ baer licöt ^"i1*
b?p op töo en op p^ofiant unb bier / fp meinen u lieben 5^
ban ouben tnit allen anberen fïeben W beneben leggen „
uit ttjo fmac&ten / baer bjeeft b?p op berbatpt unb iact i»„
alle ^cDanfen toaerfcBontoen / unb InfORber&efb ape* „
nenaen Uit Jelutoe/ en bat baer egeen (€o?ffcDepen „
in 't ©een blijbcn op ttoe of tyiz möltn baer omtrent / »
u lieben neemt bit fcïtëöbentfinacBt/ baant bietöbiiS
boo? Danben/ alsS ibu mo?gen toent<®ob belieft toel
montlicö bericDten fal / alle tijb /geben&t bU tyk |Bef^
fenben 21 ^|an. SCnno/ 87. ft. vet. ui. laten bog alle »
toaer fcBoutoingc boen / feet toe feet toe / toant ben t jjb »9*
fal anberg tDo uo?t ballen / gefejfceben ben %x g|an.
2£nno 1587. ft.novo,onberfionb gefcfijeben albujef/unb „
i0 aewberenbebebonben/ uitgenomen befe perfonen/ „
baer aen befengefcD?eben en bie titfe gefcfi?eben8eeft/ „
uit rebenen/bp mp onbertebentRSiuysken ^ec.5ïrnö. »
<©e!&oplui&enberbo?gerpe mnïïttct\)t befenontfangen öebbenbe/feD?öbenbitterflonb aen ben <©?a*
be ban iBenrtf in groten fiaefïe/ tik in ben J|age toatf/
tk terftonb antbJ00?b bat fip be fanen metten «aeö
ban &tatc gabbe gecommuniceert / en bat batt
in baetujR foube too?ben boo?fien / rerommanbeert
baer be goebe toefieöt öae?be? «§tab/ bat öp öaeff
bae^fai toefen en [)em binnen 3Crnf)em bril laten bfn*
ben/ om op alle öefojbje en mifberflanbenteboo?^
beliife
fien / etc, baer op bolgt be tpbinge ban bit fcDan*
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen.
öelijn obergebcn ba- flab <©ebcnter en grote ^cfmnfc ^rn M^a*;
OpDe©dul»e/
enfCfcijft baerop bSSSmnSSSr^^S^I011
".fP11 «*Öllerai en verdervende
orluuhn, maer terbegeert
na'fhr,n>ft
nu*™*™ h^h-*iü.^:f SïrrI?I?*W l den
^«ïn*etfoektnoch
vanvoor
Jancontraridee bederfFeniile
de welvaert en
na'tb
oojft
ober
gebe
n
batfe
bett
oebetenbel
en€n
gelf
en
fpoc
btcmen feit uitbe fcDanfe berlopcn
t
var
.z.j
ne
goe
de
onde
fijn/ niet in bc
ffaren , de welke hydaX.
«en. 1**5 lawn nomen/ en batfe goebetoaebt bouben/ bat
benoei bp fanberenbaegg fai baer nomen en boojttf na 2Cern*
SS fJcm ^^trecnen/baecop bolgt tectfonb bat een ben* bew.jfen. Daerom (o wil u El. nocbmaels lieflijk vermaenten gewaerfchout hebben, bmw
ijflijku EII ia
ffien
J»cl<a*nocIfc
folbatcn3ijnöc
infolbpe
enbetalinge
ban
^tnoi
«are
jifêajeftept
JeagenDe
defe
binnen
r
^tool
fake
/
't
benbel
n
ban
ute
bedenken, en uwer aller grontlijkve*
lopen o
Htcari' be flenge fcljeuren en aen ben bpanben oberlopen / en derf -yoor te ;komenen eyit
eer e Tj een
batbe benbe ruiters? ban ben i|eece dobbert ^ibnen goed toeverlatig antwoort hiererenop , beg
ben
te willenlndver
voegen
Eningevalle gyJuiden van fin fijc om met
Dpanö. binnen 2£ernftem garnifoen Doubenbe Den fulraen*
my defenc
fcljinten/ bat Blaerlijn bleen batfe co:refponbentie niet ftalven in communicatie te treden, eenige Gedeputeerd
SBenbe
^tanblcp / gioja / en ook met ben bpanb Dabben / op de uit den uwen ( met volkomen laft en refolutie wat u
Viüitz»
ten ttan Dope bat f? iet tot fijnen bojbeel
binnen 2Bernbem fou* fc.l.gedelibereert fijt te doen) toe te fchicken: welke
Den
benaenricfjten/ enbaftfelbe bcnluiben belet fönbe/ Gedeputeerde ik op adelijker gelove , trouwe, eere , en
Heerc
fnluiben
obergereben fijn aen ben bnanb,
vromigheid , goeden , vryen , en verlekerdcn kleide
#(bneri
^
m$m tëTajctë bcfefïab ban <G>ébentcrcn&cbanfe toefegge mitfdefen , om hier te mogen komen en werjjticno
Uerna
derkeren totharen wille en believen, fonder dat iemant
berober
t babbe / beeft bp 006 gefocDt be nabuec-fieben
ben
mfgelnr tot fijnen totlle te ftrpgen/ berDalben fip aen be van henluiden in 't minfte of meefte aen lijf of goed bebpanö.
fdbe niet alleen fjeeft gefclj^ebcn: maer geeft ook be fchadigt of verkort fullen wor
den, daermede u luiden
JBagifïraten ban 3Debenter aen befelbe boen fcD?ü5 infehutsdes Almachtigen bevelende Damm Deventer
ben/ geiija top onber anberealbiec fullen betonen uit den iaFebruary 1587. onderftondgefchreven u £.].
Bet fc&üben ban be fcibe aen W ban Campen.
gonlriger goede vrund ondertekent lo.Ba.ConTaxis,

het opfehrift was als volgt, Erentfeften, achtbaren,
V~r'-"'»i w<i5 aib vuigr, jirentreiten, acntbaren,
j
j
ur
r
u»u
r^D„„..^n.Q
fi Rentfefte, achtbare, eerfame, befondere goede eerfamen en difcreten Burgemeefteren , Schepenen crï
■^^runden en naburen,alfomy twijfelt of mijne voor- Raed, fampt den Hopluiden, groot en klein, aemeenSaende brieven aen u E. L gefchreven ook ter handen te der ftad Campen.
fijn gekomen, maer dat ik beduchte dat de felve brieven
Hlöagfi» verdonkert en by eenige quade geeft en vyanden en per
q&en bntf ban JBurgemcefïcrcn / depenen / en „ „ :
h-act
ïtaebbe
r (ïabban^ebcntcr/tDasS fommaric inljou- f,Dub
turbateurs dés gemenen ruftesen welvarens after geau
houden ,ofniette voorfchijn gebracht te fijn. Soheb benbe: ^atfe ttoee berfcfieiben WMbm aen Ijaec banSe*
ten.
ik niet willen laten u E. 1. óeCe jegenwoordige ander- tjabben gebaen/ maec baant fnbaer op geen anttooc^- fcö:»tiEn
maelte fchrijven , endewijle uE.l.genoegfaem ver- be Dabben ontfangen/tknijfelben fp bat be felbe biicben jtt
wittigt en geinformeert fijt , wie de faken metten over- boo? bofe onruflige gee|!en mocljten berbonnect en firaS
gank defer ftad Deventer is toegegaen en aen fijne Co- metteboo?fct1öngeb?acf)t 3tjn geb)o?ben / toaerom fp Salt ®"
ninklijke Majefteit haren natuerlij ken Heere en Prince befen nocb tot obecmate Dabben toillen fenben cnbp 52 g*
wederom fich begeven hebben > met alle goedige ftil- DaecfcDnjbenteboenberfïenöi'
al^batbefegocb t>an
lighcid , clementie en genade , fonder ook eenige (ïabenbo?gerpeboo?fonberlingeoen/
gebcugeniflfe <aobsf/e <Cam*
fcloedftortinge, of dat fich iemands van den borge- fonbec eenige bloeb(io
?tinge/ of pemant tec tomlb JJen'
ren en inwoonderen der felver Stad eenigfins kan
<&? "
aenlijf ofgoeberentebefcljabi I met^ben^ce
fe be$f
toeftant
beklagen van het leet dat hem fygefchied. Sois der- bec(!en ^ofjan 25aptifta mxi$gen/boo
halven mijn vrund en ernftig begeren , dat u E. 1. fich bjclgebo^en peeren / S|eer gjoo|t <02abe tot ^tp?om/
wel en wij fel ijk wil bedenken en beraden , dewijlehet 3®ifcDen 232ontl)o?|i/ntitei:en en folbaten /onDec be
3>
God Almachtig nu fo gevoegt heeft met defe Stad(met- fcDulbige gcDoo?faembeib be;5' Conirtj: ban ^panjen/
te welke gy u alle tijd vereenigt en geconformeert Daren natucrlijnen p?ince en albergenabigden erf liee*
:ol
jhebt) om (alfou belettinge van garnifoen in fonder re toeber gerebuceert en genomen tonren/ n)it ganfetje
klein en fwak is} met uwen natuerlijken Prince en bertroofïinge bat <6ob / befe lannburige inlanbfc
Conink van Spangien onferen aldergenadigfte Heere hrijg/ elenb en jammer eemnael bantjaer foube af;
te reconcilieien , vereenigen en verdragen, enu lui- toenben en befahen tot eencn gelncfti
gcn en beteren "J>
/
den als goede en getrouwe onderdanen en litmaten van
Ijaere " .
bebnjle
en
/
enberfle
brengen
ftant
bo?gerp
(labfelbe
2,ijne Majefteit te vertonen ,aenfchoU en voorfichtig <©enabe €b. en 03e|ïrellen
ngen [jen/ befer be
regar dnemende op de grondlijkeruyne en bederffebelooft Df bben aen Dare p?ibilegien / b?pljeben / co- '
nifïè van u luider allen t'famt uwer huisvrouwen , kin- (ïnmen/en gerecbtigDeben en goeberennietteiuillen
deren en
, landen , de welke u luiden nu dagelijx voor befrftabigen / maer öes? Contnftlüfec HBajefTi alöerge* „

fte

M
fl&iflïbe
Eko»
tan ,«
ffil 1
ten be

de deure is ftaende, en boven 't hooft hangt. Spiegelende ooku luiden, en exempel nemende aen uwe nabuer-fteden, landen, en luiden, hoe jammerlijk de
felvedoordefe langdurige krijgen oorlog vernielt, gedeftrueert,verwoeftet en bedurven zijn, en dagelijks
meer bedorven worden, tot welker uwer E. l.altans
goede bequame middelen hebben , indien gy u felfs
eigen goed en welvaren begeert te {beken. Om alfodan'ge 5 goede, genadige en vafte conditien van accoort
met zijn Majefteit ( den welken , als gy in u eigen confcientien wilt gaen , gyluiden voor God en de wereld
met eere , eed , en gehoorfaemheid verplichtet en verbonden zijt) te maken,tot meeften voordeel van u allen
en verfekerde confervatie uwer perfonen, fampt alle
uwer ouder privilegiën en gerechtigheden , gelijk als in
redenen eenigfins fal konnen of mogen beftaen , en bevonden worden, waer van gy u luiden wel verfekert
mocht holden, met toefegginge en belofte, dat ik als
van de hoogheid des Princen van Parma exprefTe laft
en bevel hebbende , om in defe en diergelijke faken
te negotieren en handelen , ook niet faelgefen fal de
goede hand by zijn Hoogheid te holden j mitfgaders alle vlijt en naerftigheid voor te wenden, dat gy fulxvan

naöigfle toille te 3ijn / batfe alg baffalen en onberfaten „
Dengetrou/geboo?faembeiben onberbanigbetb bebJij- 3,
fen/ en ftenlutben iteratibe bela|t Dabben om Den te „
boen berfïaen / te nennen te geben en te bermanen/
batfe Df n in tijbsf fouben bebenben / om Hen meöc on?
berbe fcDuïbïge geDco^faemDeib ban 3Üne|lafeffCit ,?
te ergeben / en befe fo binmael aengeüobene genabe „
en gocbertierenDeib met b;pen gemoebtneberemaen^
te nemen /en Den boo? oogen (ïellenbe be aenfïocnbe^
grote apparentie/ totale ruinc en bertooeflinge/ be> „
geerben baerom b?imtlijR batfe Den felbcn liter opbe* „
benfeen/ en Daer eigen Uielbacrt niet fouben tegen toe* ^
fen/ en betoijïe Dare ftattf bo?gerpe en riigefctencn „
ban toegen Dare commercie en boopDanbelingc in „
te boen en teberricb* „
j^ollanb en op anbere plactfcn
be goebe Danb baer >3
fcatfe
fp
bcgcerbe
n
ten Dabben / fo
aen fouben Douben/batfe op beljoortpe pafpoc?tcn (be „
toelfce ben <©berf?en €ariö/niet alleen Dare/ maer 00b „
Denlttiber bo?gerpenbieDetbo?bcr begeren mocDtcn/ „
tijt) „„
p?obifiebigtboo?een
geneigt
betebei
len en) bponbefeba
of en aen
onbelet
maenben
b2tctoa^'me
ban
mogen reifen/ en Dare fanen tiitrecDten/enfo (p „
fouben
1
ne^ „
befe Dare bermaningeentroutoenraebter bertenwtöute
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Het tweentvintirite
Boek.
D
„ meftttè/ natiótiten en öoeö bonben / fo motoren fp eentge
„ titc öarcn mtööen (boo? öe toelïic fp pas enrepaö,, toiebenbeflellenfouöcn) tot rjenlutöen af beetöiaen /
„ om metten anöercn njpeujlite bccaeöflaaen en com^
nuanceren/ 'tartte tot cjemene Bebo?öeiïnne en aller
91 baeröec etgenber toelbaert en tot öetlanöenen (teöen
beften ennutften fouöenbebtnöen te &efio?en/'ttoeife
fplieöen ïjaer uit oocöer affectie / en uit martjt ban
öe naüued(jue berbmtemffev co?i*efponöenue/ en forie*
teit/ öe btt)le fu bp ben aHöcren bebo?en en moeten
jj blijben/ niet baböen toiilen beufialöen/ en öaecïnfp
3J35 mama»
bcnlfeöeneeniaen
en ber öienft
(eiber enbojoerie
cn'tfamentUjnc
bninöfcfjap
üonöen boenrje*/
3> totltjcn fp ben t'allen tijöcn sanfen nalmcrlijR en toimt*
j> lijn latcii erbmöen / toaer op fp bare fcjeöec amtooö2öe
5> (cirocitifiïme) fouöen bertoacöten/en bebelen Ben <6oö
5> 2Slmacftrtg* <©efenuueftew0aeöateettöen ^ogian.
3> 1587. ftüoandquo, onöcrftont/ u fcoec <£etf, en «c. !.
3»
/ Burgemeefteren
, Schepenen
Raed
a> fruntbjflll'öec
der ftad van Deventer,
en in Margine
1080 , en
gcDjufit

» een $eael niacoenjöaffcfje/paccaetötoijft',
3>en öacb ban ^tate Hebben ben 9 jpebjuatij/
iïS7.tegenöebOOnioemöe5©iilemé§tanblepenïïoei
lanö 3l0?b een Paccaet ban pjOfCriptfe in ö?llft Jaten
UifOaen/Öp'tbJelRebefeibebOO?OpentlijfieberraöerjS

inecöcn bernlaert / en 3000 oulöeng op Oaec Ujben ae?
fielt/ enbecüoö teoen calnmmtcuns ban öe €nflelfe
natte. t|etboo?f5Paccaet loa.siMöenöeaUW
PïoïaU
$üute ïMtefc*
ae
ir m
!&tanb^
leg eu
ïïoelmtf

aengetelr worden, en fo fuiken perfcon ineenïger ma-,
nieren re voren iet mifdaen hadde de dood of lijfftrafTe
meriterende, fal hem 't felve ganfeh vergeven zijn, fo
wy hem 't felve vergeven bydefen voor alfnu als voor
airdan. En al ift fo dat eenen yegelijken genoeg kennei'shoe grotelijkProvinricn
de Engelfe gemeriteert
natie in'tgencrael
defe lijk vereenigde
heeft entegen
de
grote weldaden die hare Majefteit en zijne Exellentic
belieft heeft den felven Provintien dadelijk metonderftant van gelde,krijgsvolk, en anderfins te betonen, dacr
voor wy al t'famen ook moeten bekennen aen de felve
natie, en infondërheidaen hare Majefteit en zijne Excellentie grotelijx gehouden te zijn, en daeröm eenyegelijk behoorde te trachten om fulke weldaden met alle
dankbaerheid na vermogen te verfchülden , en van hare Majefteit genade en gunfte noch vordere hulpe en
byftant verhopen door de handelinge die ftaet te gefchieden, en derefolutie die der felver hare Majefteit
fal believen te nemen, met den Gefanten onlanx aen
hare Majefteit by den Generale Staten gefchikt : So
ift nochtans datraen dagelijx verneemt dat op't voorfz
, ongeluckig verlies der ftad Deventer, en der Schan- ,_
fevoor Zutphen veel quade geeften der gemene fake,2J
| quaiijk toegedaen zijnde, meinendeftofFe en materie
, gevonden
te hebben
de Engelfe natie in'tgemein
te blafphemeren
en teomlafteren
, en in 't byfonderharö
Majefteit felve en ook zijne Excellentie, al of de
voorfchreven verraders in de Voorfchieven ftede en

fchanfe tot dien einde met voordacht en op'etfouden
r^E Raden van Stare der vereenigde Nederlandfc gefteltzijn geweeft, fondermet redene fich voor oo■^Provintien gecommitteert neffens fijne Excellen- gen te ftellen datter Land noch natie der wereld is
tie, Allen dengenen die defe f uilen fien of horen le- daermen niet vind bofe ondeugdelijke en geveinfde
fen ,Saluit : Al ift {o dat Willem Standley en Roelant menfehen , en dat het ook is tegen alle reden , ja
ganfeh ftrijdende tegen den regel der Chriftelijke
York vele en menigvuldige weldaden, eerenen gunften altijd van hare Majefteit van Engeland van fijne liefde, de faulren en mifdaden der onvromen , den
Excellentie, en ook mede van defe vereenigde Pro- goeden en vromen te wijten en te lafte te leggen. En
vintien , hebben ontfangen en genoten , de welke fy want fulke lafterige propooften en blamatien verdochc
daerom met alle dankbaerheid, dienfte en getrouwig- en gehouden worden om 't gemeen volk ? quaiijk
heid jegens de felve hare Majefteit en Excellentie als onderrecht zijnde , af te wenden van de liefde en 't refgoede onderdanen en dienaers, en ook tegens defen pect 't welk men hare Majefteit en zijne Excellentie
te rechte heeft toegedragen en noch is toedragenProvintien gehouden waren in'aller onderdanigheit al- altijdde , en
om defen Gcunieerden Provinciën te doen
tijd te erkennen en verfchülden : So ift nochtarts dat de
voorfz Standley vergeten hebbende alle eere , eed, verlicfen alle hope die fy behoren te hebben van de
plicht, en getrouwigheid die hy hare Majefteit zijne gunfte, gratie, en onderftant van hare Majefteit, en
mtuerlijkePrinceffe, zijne Excellentie, en ook mede alfo het volk te doen vallen in wanhope ofdefperatie,
defe Provintien fchuldig was , heeft onlanx de ftad De- en eindelijk de felve fo verre te brengen om te verventer en de vrome burgeren en ingeietenenderfel
kiefen een partye contrarie wefende de rufte , welver , die hen op zijn eere en eed als Gouverneur ver- vaert en behoudenifTe defer vereenigde Provinciën.
troutwaren,verradelijken fchelmelijk in de handen en So is 't dat wy nodig achtende ernftelijk daer op te vermacht des Coninx van Spangien gelevert en overge- fien , hebben by voorwete en advijs als voor wel cxgeven; foookde voorfz York ook in des Coninx van preffclijk verboden , en verbieden mitfdefen allen en
Spangien macht heeft fchelmelijk overgelevert de eenen yegelijken perfonen van W2t ftaet , qualiteit, natie of conditien die zijn , voortaen de Engelfe natie
Schanfe of Fort tegen Zurphen, de welke om te gewinnen zijne Excellentie en anderen Heeren en Edel- eenigfinsmet fulke calumnien meer te blameren, inlieden foveel arbeids , defen landen fo vele penningen , jurieren of lafteren , of ook het verlies der voorfz Stede en Schanfe hare Majefteit of zijn Excellentie te
en veleEdelieden en vrome foldaten het leven gekoft
hadde. En al ift fodat niet ftaet te twijfelen, of God wijten of imputeren, op pene vangeftraft te worden
fal t'zijnder tijd zijne rechtveerdige ftraffe laten komen als perturbateurs der gemene rufte, fonderconnivenover fulke onvrome, eere, en eet verg et en e en bofe tieof verdrag. Willende en ordonnerende over fulx
menfehen, die zijn volk fo fchelmelijk in zijnder dat een yegelijk ophoude licbtveerdelijk te oordeien,en
vyanden handen gelevert hebben : Nochtans alfo ons geloof toe te ftaen fulke propooften en rapporten
van God opgeleitis,dcr bofer ftraffe fo wel te bevorde- den dienft en welvaren defer vereenigde Provinciën,
ren als der vromer vereeringe en vergeldinge : So ift en der eere en reputatie van hare Majefteit en zijne
dat wy met voorweten en advijsvanden Heeren Ge- Excellentie fo nadelig wefende. En ten einde nienerale Staten verklaert hebben en verklaren mitfde- mant van defe onfe Ordonnantie pretendere eenige
fen den voorfz Willem Standley en Roeland York, ignorantie of onwetenfehap, fo ontbieden en bevelen
fchelmen en verraders van hare Majefteit hare natuer- wyonfen lieven en feer beminden den Stadhouders en
lijke Princeile, van zijne Excellentie, en van de/e ver- Staten of hareGedeputeerde Raden van de Provinciën
eenigde Provintien, en voor fulke als vyanden van God refpective van Gelderland en Graeffchap Zutphen,
en den menfehen, hebben de felve met alle hare com- Holland , Zeland , Utrecht , Vriefland en Over-Yffel,
plicen ,aenhangers en medehulpers geprofcribeert, en allen anderen Officieren , Jufticieren en dienaren»
geabandonneert en overgegeven, profcriberen , abandefe jegenwoordige alom binnen den voorfchreven
don eren, en geven over mits defen aen eenen yege- Landen en Provinciën te doen publiceren daer men
lijken ,verklarende dat fo wie fich verkloekt de fel- gewoonlijk rs publicatie te doen : procederende en
ve twe principale hooft- verraders in defe vereenigde doende procederen tegens den overtreders in. manieren
'sGraProvintiep-^tiy levende of dood te brengen , de felve voorfchreven, fonder gracie, faveur, diflimulatie of
voor fuiken kloeken feit, fal vergolden worden met I verdrag: Wantwy bevonden hebben fulx tot dienfte
de fonirne van 3000 guldens, die hem promptelijkfai I en profijt van den Lande te behoren
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ter ordonnantie van den Rade van
State gecommitteert nefFens fijne Exccil. Ondertekent.
Chr. Huygens.

$ft ®\ac caet Dobbert be Staten ban ®ollanb nfét
laten publiceren nocfj niet laten beriiopen/ obermtts
't felbe toag aeD2u&t ben name ban ben föaebban
,&tate : boen ïjeüüen op
be felbe Staten te b?eben aetöeefi
't felbe te boen publiceren of opten naem ban ben
<®?abe ban ETncefler/ of opten
naem banbe &ta*
ten <ö5enerael/'t ioela niet toetbe aenaenomen. 2De
25utnemeeftec «Debentec ban ötcecljt/ Dabbe een
boegen aemaefet 't toelw t'ötrecftt geöaiöt toeroep fo
op ben tijtel fronbme
t confentban benftabebecffab

of om dat (y felfs een verraders ge-

Jen hebben fouden, fijnfe publijke perfonen, fbfi
als d'Engll-,

Kfe&^^^fe^^

mXtbl^ne.êeÖnthdd' ^ ^ l0UdCn ** ^

In allen gevalle tonen fydatfe hare Maje
fteit, fijn
Excellentie, en dien van Engeland trou
noch liefde
dragen , dewijlefy allesten archften duiden,
tot achterdeel van den onfchuldigen.
Waer met haer Majefteit en fijn Excellen
tie, in
plaetfe van dankbaerheid eenen groren trots,
hoogmoet , en injurie gefchied, en namentlijk by den gene
n
die over lange onder 't jok der vyanden foudengefete
bebben ; fo God Almachtig 't herte van de Coninginnen
tot onfen hulpe niet verwekt hadde.
atredjt / neintitUlectt/ een korre Erinneringe en waer'eWcÜc rechr alfo luit of wy met
Princen en
fchouwinge op 't fchandelijk verraed daer met de Colo- Vorften onfen fpot drijven willen, alsalle
wy
haer hulpe
nel Standley j en Hopman Jork de ftad Deventer en
r
fchanfe tegens Zurphen, den Spangiaerden om geld gebef
a
dd
igr h
Coning
en en
Vorften
.
die e
onfe n
verlop
en
faken
aenverraden en gelevert hebben <©aec in gefUftihce^t toe?*
daer in haer geld en onderdanen wagen, en
bc bat befe niet alleen be eecjte of nieutoe berraueitf nemen,
moetmen met lodanig onrecht oordeel niet verbitteren1
toaren : macc mecben ooft bechaelt bele en berfcljeiöeafwenden van hare goede devotie, 't is noch quaed
ne becraöerpen in befe lanöcnuan becinaefetenenber noch
genoeg.
felbec begaen/ 't toclft top Diec mebe/
Als de Heere van Sidney fijn bloet herwaers-over geöct niet
ncoot is?/ fullen infereren/ be totjle bet alfo
tot berftanö
ftort , en fijn leven voor ons gelaten heefr, alffèr een onDan be Queftten in befen ttjbc aeballen niet buiten tallijke menigte Engelfer foldaten van armoede verp^opoofte bomt / en i£ 't infjeub alg bolot :
gaenis, ettelijke millioenen gouds uit Engeland herwaers-over verfpilt fijn, en wy nochtans vorder hulpe
behoeve
€rfn*
^f£n^"e'^
dat
de
liefde
alle
dingen
bedekten
ten
ben,
willen
wydan fulke wegen ingaen, fofijn
eringe ften duidet , gelijk daer tegens haet en nijt alles ten
wy
voorwaer
feer
verdoolt
, als merter daed betonende
itaaec ergften verflaet.
^~\~
Wat nu de Coninginne van Engeland herwaers-o- datwy niet alleen geen hulpe meer begeren, maer de
kttM' ver voor ons gedaen lieert ,waer coe ook mijn Heere de vorige onfehatbare weldaden met ondankbaerheid te
lonen voorgenomen hebben.
;.'!rj&
lercaeö Grave van Lycelterfich omonfen wille heeft gebruiDe Engelfe Heeren en Edelluiden hebben onder
ken laten : is allen verftandigen genoeg bekent.
911
ons met alle vriendelijkheid , beleeftheid , en goede ex1branlt»
Of nu'tielve den dankbarigen of ondankbarigen,
•pen
empelen verkeert, haer lijf en leven hebben fy voor
den liefhebberen of geveiniden gefchied is, falmen oori'JJïi.
weinig verfchoont, als voor haer eigen Vaderdelen uit de propooften der gener die van 't verraed by ons (oland,Landfaten
en bloedverwanten.
den Colonnel Standley binnen Dcventer,en den Hop
Van
ons
hebben
fy begeert noch LanJ, noch Sand*
man Jork in de Schanfe tegens Zutphen aengericht ,
heerlijkheden nochjurifdidie,maercontrarievan diena
dagelij x fijn fprekende.
Want die daer af fp reken met befcheidenheid , ful- menigwerveverklaert als fy defe Landen van deSpaenlen defchuld niet leggen op de Engelfe natie , wel we- fe tyrannye ontledigt , en met ons een eeuwig verbond
tende dat die faulte van den eenen den anderen niet verfekert hadden , van d'een den anderen ( als fich (elven )te helpen befchermen , dat fy dan van God Albehoort opgeleit te worden, veel min dan die faulte
machtig geen meerder geluk begeren, no:h vanon$
van den eenen , twe of drie Verraders, eenen gehelen
Coninkrijke.
geen andere dankbaerheid wenfehen fullen.
Hier met betonende een ChrifteüjkeafF-ctietot de
So fulx gefchieden mochte,fouden wyonsop egeen
NederlandfQ» Heeren vertrouwen mogen, onderde vorderingevanGodeseere, eneengebuerlijk medelijden over onfe ellende»
welke fo fchandelijke godlofe verraders bevonden fijn ,
Wy hebben in onfe Landen verfocht Spaenfe,
als by onfe tijden , de Heere van Ville , de welke de ftad
Franfoife, Schotfe,Italiaenfe, Hongerfe, Poolfe,HoogGroeningen fojammerlijkcn'verraden heeft, endoen
ombrengen den aldervroomften Borgemeeiterdie hy duitfe , Walfe , en funft allerhande natie, tyrannye, onfelfsdaer hadde weten te vinden, waerdoor wyindit trouwigheid, valfcheid, dronkenfehap, hoererye, vrouwekracfchendinge
ht ,
van jonge dochteren , onnatuerfware oorloge aen defer fijden gevallen fijn.
welde
y,
lijkeen
afgrijfelijke
ontuchtigheden
, grouwelen en lavanCbima
Item in Vlaenderen de Prince
fleren
fonder
einde.
ke doende profefïïevan de Gereformeerde Religie , ja I
Van des Heeren Nachtmael komende, niet alleen BrugDaerom wy van d'eene getyrannifeert, van d'andere
ge, maer fijn geheel gouvernement van Vlaenderen bedrogen, ons te recht van hen afgewend , entoteené
ChriftelijkeGodvrefende Princeffegekeert hebben.
verraden , en den vyand heeft overgelevert.
de
:
Een Princeüe die ons , doen wy van andere ConinEn voor hem de Heere van Boers die Mcchelen
die
Motte
La
Ville:
e
Heere van Florenes die Philipp
gen en Vorften ge weigert en verlaten waren, ter hulpe
gefonden heeft, niet alleen Heeren , Edelen , en folvan Bergen die 't huis te Wou-t
Grevelinge: de Marquis
welker ftilheid , foberheid , eerbaerheid , en
datenvan
,
gelever
en
n
verrade
Breda
die
: de Heer van Frefijn
wc
hebben.
vriendelijke converfatie wy ons boven allen anderert
deWyfwijgen vanden Overften die Bruffel verranel
Colon
en
landf
Neder
en
lijk ingenomen, en vand
die Bergen op Zoom verraden hadde, maer door fijn
onervarentheid niet konde leveren, met andere ontallijkehiertelangom verhalen.
Welker fautcn wynoit geleit, noch hebben begeren te leggen opdeKederlandfe natie, ja ook niet op
Princenof Provintien, die de felvc tot Gouverneurs
( aller trouwer waerfchouwinge niet tegenftaende) aengenomen en ingevoert hadden.
Maer hier uit falmen dan fpeuren welker inborftinge
defe goede luiden fijn die door de faulre van Stantley en
Jork, de gehele Engelfe natie verdacht maken.
Want fijnfe particulire perfonen, fo dwalen fy> of
III, Deel.

natiën te bedanken hebben.
Maer ook ons tot Gouverneur heefc toege/chikt een
Princedes wy genen meerderen in Godvrefentheid,
vromigheid , oprechtigheid , vriendelijkheid , mildigheid , goedertierenheid, groothertigheid , herwaersover gefien hebben.
De welke allefins betuigt heeft genen anderen luft fijnes ouderdoms te wenfehen , dan dat hy 't werk fijnes
de vryheid onfer LanHeeren getrouwelijk werkende,
den enconfeientien , tegens fijneen onfe vyanden met
fijn bloed mochte verfekeren en verfegelen.
Gelijk alle de gene die met hem te velde geweeft
dat fy hem noitblyfijn, neffens ons belijden moeten,
n , dan als hy den
hebbe
gefien
ker
vrolij
noch
moedi^er
v7an45QQQ
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rFoUj.) vyanden ónder d'ogeh trccken mochte, dat meer is, befelbemetöenDe fouberainiteit ban hare refpectibe
fommïge Heeren die fich ter aenkomfte van den vyan- P?obintienaenbe ïBajefteit ban €ngelanö fouDena*
den een weynig onfettede , met defe vrage beklaegt betb?agen/meenDenDanDatDieban IgoüanDen ^eheeft : of fy dan hier eeuwelijk meinden te leven ?
lanD toel bolgen fouDen/ Daectoefp betfcïjeiDen b?ie*
Hare Majefteit danonsfoeenen Princetoegefchikt bentnDeboo?f5. anDere $?obintien aen nare be&en*
hebbende , en daer mede betuigt, hoe lier en weert fy Defonben/ bjacr, uit gebofgt &/ Dat Die ban <©ofter>
ons heeft , wy aen d'ander iïjde ontrangen hebbende fo öoein ©jiefïanD aen <©?abe 3©iUem Eobebnjö ban
ontallijkeen onfchatbare weldaden, en noch meerde- J^ajTau/^taDïjouDer;/ en De J^efïDent en ftaDen ban
re,eylaes , behoevende , hoefoudenwy haerfo groten ©^ieflanD obergegeben fjeböen Defe nabolgenDe xz*
onredelijken , beeftelijken ongelijk doen, bewijfen,
lijden gedaen , of bewefen te worden, als datmen de guefte.
jfchuld van een of twe verraders op de Engelfe natie leg%m Den 3Belgebo?en / €Delen / €rentfeften /
gen foude ?
^ooggeleecDen peeren ^taDïjolDer/ 2P?eftDent en Ka*
n wy daer met Den geo?Donneert tn ©jieflanD*
En fo wyfe op haer leyden , hoe foude
anders verklaren dan dat wy ons van haer affcheiden,
ondeugde lo- /Tj!.Evenootmoedelijk te kennen de gemene volrhach- 8rn.tj
hare byftant verwerpen , deugden met
tot bitterheid ^*-*ten van Ooftergoe met hun geaffocieerde , dat ie- ?£ffl
ons
tegens
eit
nen, eintlijk hare Majeft
der menniglijk wel bekent is in wat voegen aen de ©0|le|
verwecken wilden ; om uit hare goedadigheid onder de
Doorluchtigfteen grootmachtigfte vrouwe, Elifabe- gaegt
Spaenfe tyrannie, uit hare godvrefentheid indegodtha Coninginne
van Engeland op de fouverainiteit Wefe,lj
lofe papifterye , als Buffels metter nafe geleit , en als on- van
de geünieerde
Nederlandfe Provintien by den Jjjjjjuj
gedre
jok
't
onder
n
ren
te
ven
worde
?
creatu
flaeffe
ge
onfali
Weerdige
AmbafTadeurs van dien, geprefenteert en aengebo- ^raü*
Sommige leggen dat in Engeland vele verraders ge- den is, ofingevalle hare Majefteit mochte geraken het |?ui]!n|
ftraft worden, welker quartieren rontfom Londen met felvete refuferen, de voorfchreven Majefteit in aller f^tm
I ootmoedigheden gebeden , om de Provintien voor- öaöe
menigte te fchouwen fijn.
waLondens
meer
elders
fchreven in perpetueleof ten roinften in temporele pro- &aa j
Maer wol God datter noch
ren rontom de welke men fien mochte de quartieren te&iegenadigft aen te nemen , ook de felve Majefteit ft£j, T
van de verraders die op andere plaetfen hare verdiende verfocht om eenen Lieutenanten Gouverneur Geneftraffe ontkomen , men foude bevinden dat de Spaenfe rael in de voorfchreven Provintien te committeren,
Ducaten en Piftoletten immers fo veel elders vermeu- met gelijke macht en autoriteit als fulx in voortijden en
befonder ten tijde Caroli Quinti Hoogloffelijker gegenalsin Engeland.
dachtenifTe geweeft en gebruikt is, op welke der ge't Verraed is quaed over allen, maer quader daer het
mene legaten ootmoedige verfoek , hare Majefteit:
niet geftraft word, die uithangende quartieren in,Engenadigft
gelieft heeft tot hare Majefteits Lieutenant
geland betonen Godes benedi&ie, diefe ontdekt en en Gouverneur
Generael van de voorfchreven Prodes Rijxjuftitiediefeftraft,maerdaerfe met wijlen niet
vintien afte veerdigen en committeren den Doorluchuit hangen, word betuigt Godes maledictie, en der
tigen
en
Hooggeboren Vorften en Heeren den Gra*
Landen flapende of verdrukte juftitie.
ve
van
Lycefter
, dat ook na het aenkomen van hoogBehalven , dat heymelijk verraed in Engeland tegeel-achten Vorften en Heeren , de Generale Staten
gens de Coninginne teftichten fwaeren periculoos, van de geünieerde
Provintien in Februario Anno 1 58É
maer tegens den ftaet daer veel hoofden regeren ganfeh leftledenden felven als Gouverneur Generael hebben
licht en fonder eenig perijkel is.
Lan- opgedragen , en in handen geftelt , het hooglle gebied,
• Want genomen de Conink van Spangien defe
van over, en in alle krijgs-faken : Item de Adminiftrahem
waert
den met verraders bekrijgen wilde , wat
bewint van de Politie en Juftitie der geünieernode fijne heymelijke creatueren in perijkel te ftellen , tie en
de
Provintien
, Leden en Steden van dien , en ook
dewijl de meeften dienft die fy hem doen konden , foude collectie , ontfang en adminiftratie der contributien
de gelegen fijn eenfdeels in 't verkorten des overgege- tot uitvoeringe van de oorloge alfdoen ingewilligt»
ven gebruix van de fouveraine macht , die in 't beleid
onfer faken boven al van node is , eenfdeels in 't uitftel- en namaels in te willigen, en door krachte van dien
len van de refolutien , langfaemheid en veelheid van allen en eenen iegelijken ingefetenen der voorfchreven Provintien , van wat quaiiteit of conditien de felexecutien , allen 't welke
rapporten , verlenginge van ble
ve mogen fijn , geordonncert de voorfchreven fijne
pretexten onfer privify met fchone cierlijke favora
legiën der maten fouden verbloemen kunnen , dat haer Excellentie in de quaiiteit en met macht als boven ,
voor Gouverneur en Capitein Generael te kennen,
daer in te behalen genoegfaem onmogelijk weien foude.
eeren , refpederen en obedierenby pene van fijne Ex*
Maer 't fijn der godlofe Papiften hare penningen cellentie ongenade , vermogens't Placcact van date den
waer mede de lieden bedrogen en verleid worden , fo 6 Februarij > Anno voorfchreven volgende welke opdracht en aenneminge, hoeweide fupplianten nietgeeenen grouwel aen te gaen , derhalven defelve Papi
ften hun fulke godlofen werx niet te beroemen hebben, twijfelt hadden , of fulx alles tot behoorlijk efïeóte geals daer met haren aert betonende dat fy den Duy vel tot
bracht folde fijn geworden, befonder fo 't felve ia
eenen Vader hebben , die van aenbegin een leugenaer Mey leftleden
in den generalen Landdag noch wederen doodflager is.
om geapprobeert , geconfirmeert j en daer op LegaEn fo veel de rechtgelovige belangt , die hebben dit
ten aen fijne Excellentie afgeveerdigt fijn geweeft :
alles te werpen op de voorfienigheid en fchickinge Go- nochtans tot hun grote leetwefen vernemende, dat
des, die fulx om een beter laet gefchieden , onsflape- 't felve ondergeholden en door dien 't gemene beft*
rig gemoed te verwecken, de fake metmeerdrenyver merkelijken verhindert te worden , de fupplianten hen
te doen behertigen , en den Alderhoogften te bidden holdende aen de prefentatie hare Majefteit gedaen »
dat hy ons in defe Landen met ondeckinge fodaniger fampt 't verfoek en opdracht aen fijne Excellentie by de
fchclmerye, alfo wil begenadigen, gelijk hy de Co- Generale Staten in voegen voorfchreven , en de refoluninginne van Engeland vooronfen ogen begenadigt, tie alhier in fvlayedaerop gevolgt afgeveerdigt hebben
en eintelijk ons vergunnen, dewijlehy beftelt alleCo- gehad den Edel veften Wij brant van Ayluaom in conninkrijken enregeringe, datfoeene geluckige , Godformiteit van alle voorgaende befoigne aen fijn Exfalige begenadigde PrincefTe over ons regeren mach.
cellentie hem te vervoegen , en den felven in den name
van hare Majefteit van wegen den fupplianten tepre^te ban öen ïïatic öcc flab gtrecfjt niette 25o?gec- fenterenen ootmoedelijk te bidden, vermoge, en na
^opluibenDerfelber; fïabDfelDen co2?efponDemie met inhalde van de adte met der fupplianten handen en feeenige in ©^iefïanD / namentiüft öen $?efïDenr gelenbeveftigten hier aen gehecht , fulx by den voorSCpfmaenanDcre/alg 006 in «Sjoenmgetlanb / ban
noemden Ayluain alder getrouwigheid gedaen is, en
geuj&en ooö In <©berfi flirt/ en naDerfjanb oor in daer op van fijne Excell. aen den fupplianten fchriftehjfc

5*7

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen.
telijk befcheic wederom
gebracht zijnde , 'r (dve fo?m m:t be tcactaten met Hace jfëajefïcft ban €nge;
roede hier by gevoegt, en.rwant de fuppliantcn wel lanb en sunöei: <£jcceüentie gemaefu / app?obet'en bc
wetendede voornoemde acte allefins conform te zijn felbe booj fo beel ïn ben io t aictüm Den 4. ^Januarp/
met den befoigen tuffchen ha»e Majefteit en den Le- 1587. onberteheht H. Baert.
gaten of Ambafladeurs generael der geünieerde Provinciën inEngeland gemaekt , en de refokitien daer op
gevolgt, nochtans tot welvaren van den Vaderlande
en de gemene goede lake hoognodig achten , dat de
lelve byu Genade a/s Gouverneur en Capitein Genenel deler Landfchappe en 't Hooft van den ProvihtialenRade, volgende 't fchrij ven en vertrouwen Van
zijn Excellentie en mede by mijn Hceren vanden voornoemden Radegeapprobeert of ten minden u Genade
en E. advijs daer op geftelt werde, ten einde fulxgefchied fijnde, den (Juaedgunftigen de middelen van
behindcringe der goeder fake genomen, end'eenvoudigc en flauhertige, doch goede en getrouwe ingefetenen defer Landfchappe gefterkt fullen mogen worden bidden
?
daerom de voornoemde lüpplianten ootraoedelijk dat u Genade en E. gelieve by Apoftille by
defen te approberen , goed kennen en te ratificeren 'tgene by den fupplianten in de acngehechte acte, en na inhouden van dien gedaen is, of ten minften dat u Genade en E. gelieven , daer op der felver genadige en goede
meininge fchriftelijk te ftellen , alfo u Genade en E des
tot meefte welvaren van defen Lande bevinden fullen
te behoren , 't welk doende , Sec. ondertekent Marten
van Schoenberg, Docke Ayfma : Tot verfoeke van de andere Supplianten in de aengehechte aifte genomineert,
D Richeus de Ptjleüa.

^t'cc op Ijeeft 3tjn <ö5en. «Siabe 3fêiluem 3tobc;
toijh ^tabljoubee ban tëjiefïanb boen itellen öefe na;
boigenDeHpofltlle.

Éen befe rcguefïe toaS geljecDt befe nabolgcntie
acte,

cc
(C

cc
cc

ALfot'andere verledene tijden by gemenen Radc^^
-**der Generale Staten van Vrieiland , neffensd'ande- jten^e*
re geünieerde Provintien, door feker Gefanten der fel- ötmujiiJ
ver de Souverainité en hoogfte macht , autoriteit en re- J.5.*',^
geringe, en daer na de perpetuele protectie van dien QUtae
de alderdoorluchtigfte, grootmachtigfte vrouwe Ëli- gejjecöt»
fabeth Coninginne van Engeland is aengeprefenteert
geweeft , v^elke doemaels by hare Majefteit niet
fijn aengenömen, nochtans alle goede affiftentie belooft, als ook dienvolgens herwaerts gefonden den
Doorluchtigen Hooggeboren Vorften en Heeren,
d'welkb
RobertG
ydevoorfchrerave envanLyce
defer
Generael
Gouverne
voor fter,
ven Provinti
ur
Landen is aengenömen, in gelijke macht en qualité,
als alle vorige Gouverneurs Generaels en belondere
by tijden Caroli Quinti gehad hebben: Alles achtervolgende de tra&aten met hare Majefteit in Engeland ten voorften , daer na ook met fijne Excellentie
opgerecht: maer terwijlen wymet groter herten leet
bemerken , dat dat felvige gouvernement van fijne
Excellentie voorfchreven befonderlinge in defen landen van Vrieiland niet totten gewunften effect toe,
tot noch is gekomen, fijnde te beforgen, daer door
den Landfchappe hoe langer hoe meer in difordre te
fullen verlopen , en tot meerderen perijkel te geraken ,
fo ift dat wy ondergeichreven volmachten van Ooftergoe , als fijnde een vierde lid der Landen en Steden in Vrieiland en d'eerfteftemme van dien hebbende ,mits dat d*abfenten , en in defen mede confenterende worden geacht, iampt eenige Edelen èn
Eigen-erfden in defe tegenwoordige vergaderinge der
Staten gerefolveerten gefloten fijn als noch hare Maprejefteit van Engeland , achtervolgende d'eerfte
voorfchr
eGefanten
byonfen
enaenbi
edinge
fentatie
Prinfouverain
e
voor
Majeftei
rgedaen,
hare
ven aen
ceffe aen te nemen en te gehoorfamen, in dien het
gelieven , in dien niet, haer
hare Majefteit fal mogen
— - - bidden dat haer
---.
»«».«
. 0*-,^^
ootmoed
alle
met
Majefteit mitfdefen

Supplianten fullen fijn <©cnaSobolbomehjH
toebectroutoen/bat fijne 433enabc met Ijertgcon*
1002'
K11ÖC
.. teltenen betlangen baec na tounfenet bat be |Baje*
queftc (lept ban €ngelanb booj een abfolute Jp?inceffe ban
» befe&anben mogebctblaert tooien/ tod toetenöe/
»ï batnaeft *©dö ?Himacïjt!cf) niet alleen geen anbee
■» ïmbocl tct* toccelö iö 0111 De religie en b?pheib bes1
'> Baberlanbtftegeno'ben bpanö te nanthaben eneou*
» fecbeien/ maec bat ook in 't particulier be toclbactt
» Uanfüne<0en.enbeö{)uifeiS $afTauöaec aenfonöer>
j> üng 10 hangenbe/cn baerom aljef fijn? <0enabe onlangft
Frovimw van vriei.
>• in ben fóage gebieetf/ fiebben be felbe met blijöfcfiap Majefteit wil gelieven dcfeonfee aen te : nemen , en e.
» geficn en geQoojt / bat be generale $taten ban be ge^ land in een perpetuelet prote&
fubc ook mochte ^«Men
» uniecebe J*eberlanbcn bitbjecn met niet gertngenp; ven ver haer Majcftei
emie ten ber= | minften ineen temporele proteöic aen tejwraen.,
fijne €]CCell
OOR
/bat
bjeben
büenge
»» becïje
foene ban beboo2noembe<6enerale Staten/ bafïelnïï
't welke, wy voorts verklaren fijne Excel5» belooft fjeeft alle fijn creönt en bermogen te toillen vorens lentie aen te nemen voor abfolute Gouverneur Gev acntoenben / om boogflgemelte ConinhUjfte ^ajcfl.
onfe Gefanten neffens den anderen h)gelijk
,
» tot een abfolute becftlaclnge te mogen betoegen/ bat nc Excelneraellenti
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aen
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" Sentenïiaben in ben ^obeban ©steflanb/ terftaen beholden'de Cloofter goederen ^ onderhoJt JJ^
bat be pjefematien in Defen gevoeet/ fü« can* de Predicanten, Schoolmeefters, Scholen, öcnoi.e
ube Deel.
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Het tweentwintigfte BóeL
ren , Gafthuiien en arme noöddruftige luiden daeir töe
die airede gedeflineert fijn, inde alderbefte ordre fo
mogelijk fal fijn, ten welken einde wy mede gerefolveertfijn onfe Gefanten af te veerdigen , ten einde hare MaJefteit en daer na ook fijne Excellentie elx in haer
refped> dele önfe refolutie met genaden fal gelieven aen
te nemen, en uit ons by haer te verkiefeneenige welge.qualificeerde perfonentot mede Raden van Staten,
en dien volgens op 't fpoedigft alle faken in defen onfen
Provintie tot goede ordre te ftellen, fo behoren fal:
A&um op 't Staten Huis binnen Lewerden onder onfe
handen den i Novembris Anno i?85, fijndedefen
tot verfekeringe met onie zegels of fignetten* diefulx
gebruikende fijn ,ondergedrukt en beveiligt, AÊtum
utfupra, onder ftond gefchreven, ondertekent uit nalen als volme van de volmachten van d'Antumnadee
macht van Ferweradeel onder mijn hand en pitfehir
beveiligt, A&um als voren Wybrani van Alua , getekent als Grietman en volmacht van Ferweradeel met
mijn hand en fegel , Docke Ayjina, getekent als volmacht van Dongerdeel Weiterzijde der Pafetts en met
mijn penne beveiligt, Dowe van Alua , noch daer beneffens MartenvanSchonbergy noch Salmus Mockema»
Johaunes Fetri Sannes Grietman van Stellingwerf,
Wefteinde voormy fel ver, en meer van wegen mijn
Grietenye , en als volmacht van dele felve , infifterende mijn procuratie en de voorgaende proteftatie or
remoniïrantie hier vorens aen fijne Excellentie gedaen
in defen ondertekent , en met zijn fegel beveiligt, &*»wes Salmius Mockava , Jooft van Herama , Jdcob Tiebbtfz,. H. Dirkfz. Emeft van Hdrmoxina , Homerus van
Harinkxma, Tiark Sappes , ondertekent en verfegelt
uit den name en van wegen Feye van Hemjlrd , als volmacht van de Grietenye Tietzerkfleradcel, vermits
hy haeftelijken moefte vertrecken , by my als van hem
daer toe gebeden fijnde, Lodo: Foxiu* , Tiark Sappejz.
Simon Simonfz.

na ^utpljen/ ^teentop en (Dlberifeel/ bocB &at
^tanblep baer nocB boo: «©ouberneut bleef/ bit ®a;
fcl)?eef |éo?it?S ben 14 $eb?uarp: maec al0 Ijp nu ffinn
alle gelegentbeib ber'ftaen Babbeljoe battetbaec bin* <©enc.
nen geflelt toa^/ Beeft J^o^itsê eenen aen ^tanblep "elJ
met b?ieben gefonben/ en tm Bern bele p?efenta-cVS
tien/ Bern aenbiebenbe ónber berbinteniss ban3ijnaen©
trebjjt parbon en gratie bart*tóene l)p boo? aenpoi* Jgf t
ringe ban eenige geefïen bebjeben Babbe / berfene* ufft
renbeBemoon batBp bpBare l^ajejieit foube geflelt
en gebeftet toerben in 3ijne eere/ geljja Bp t$ bo?en
toa.$ en meer / met meer anbere aenrabingen en
beloften / mit£ bat BP tie ^tab foube Bouben ten
bienfle ban Bare UBajefïeitban Cngelanb: ^tanb?
te
en 'beloften
na befe aitooo^ben
boo? eerflBPBem
Iep febeen maeraljs
luifleren/
Babbe uitgeBoo^t
Beeft
Bp ben genen Die Bern befe aenbicbinge ti^z geban*
gen genomen/ en Wtit fytm boen Bangen/ bocBBP
ban'tmibbelbatBP'toutguam boo?Buipe ban eenU
ge ^eren iik Bern berïofien/en guam toeberom tot
Motft$/ bit B? bertelbe allétf toat Bern toeberbaren
toaüf. Éo?it£ Beeft baer na nocB een bobe met ttoe
b^ieben gefonben binnen ^ebenter/ ben eene ge*
fcB?eben aen een Capitein genaemt 03errtfen/ tiiz
ben b?ief opgeb?onen/ gelefen en fecreet geBouben
Beeft/ en berblaerbe bat Bt> Den l^imberger to*
ren toel betoaren foube fo Bp eenige Bulpe nonbe be*>
bomen/ maer ben anbeten bjieffonb BP aen eenen
Capitein genaemt 3Bal£/ betoelbe 3ijnen b^ief mei
,§tanblep Beeft gecommuniceert/toaer af ben bo*
De DoO? een f|ere toerDe getoaerfcBout / Dies? be bobe
ontliep metten f|et Die Bern getoaerfcBout Babbe/
ben ffere toerbe gebangen gettouben infenere fcBant*
fe gelegen niet berre ban ^attem tot Catcn / maec
ben bobe toerbe boo? hopman 25?enen/ en eenen
25urgcme£ller ( in mene ban ^Hernljem ) De toelne
3ijn naem tenenbe «et. Cianfneb genaemt (Cengne?
gelsf(uittoien0bnefgefcB?ebenben 6 |Kartp i&7*
ftilo antiquo , aen ben <©berfïen ^onop tot 25lortJl
toefenbe / in bit Bebbe ) geeramineert en onber*
b?aegt/ en boon gefonben aen ben <0enerael 3^ojtt!*
met fenet b?ief ben bat ben bobe uit 3&ebenter me*
be b?acBt/ be felbe (Cengnegel fcB?öft oofe in ben
felben b?fef / m bat Daer Dien abonb etlijbe perfo*
nen uit g&ebenter fo manjS atë b?outoen gefeomen
toaren/ Dieoob feiDen bat (Caytëen ^tanblep met*
ten anberen niet toel eentf toaren/ en bat be geren (foi.
be fcBilbtoacBt ban be m>uttfm ban ben to?en afge* ®
iaegt Babben/ en batter baegses te bojen ttoe geBa"n* \num
gen toaren/ b'eenetoa^ eendere enb'anber een€n* ®etn
geldman
/ en toerbeBabben
te iafietoiilen
geleib Doo?fcljieten
bat fp Den 43ou*
u
berneur ^tanblep
/ om {"
jj<eLJ
Bet gelDte ber Dienen Dat op 3önli)f bp Bet paccaet ïaft
ban De p?ofcriptie geftelt toag: Bet b?iefnen Dat uit gj
g^ebenter gefonben toas/ toasf ban Den 3 ffêartp/ &u«
en Bielb in Dat be «Duitfen Die baer binnen toaren ff» n
omtrent z^o (ïerfe toaren/ Dan Dat ©erbugo Daer JJJ
binnen toag gebomen met 70 peerDen/ bat tien fcgili
45ouberneur norB meefïer ban De fïab toatf/ en bat
begeren tyk maenben folbpefiabben ontfangen/ m
bat be ^uitfen een toeinig Babben gemuitet/ maee
toajS toeber geflilt/ bat De geren Dien nacBt De (ïaö
met bubbelbe toacBt Babben befet / en De «©uit*
fen Babben na mibbernacDt geen ronben moeten
««II
boen.
3Nn <©enerael^o?it!Ef
Babbe ebentoel
nocB toerbe
^nen b*ïï
aenjïag
op3&ebenter boo?genomcn/
maerBP
ttt$o
ontDefet/ toaerober eenige banbe 3ijneboob bleben/ ©rtr
fonber anber pactirulariteiten baer bp te ftellen/ {Jij"
'ttoeln Bp ben 10 iKartp aen ben <©berfïen ^§onop
fcB?eef / Die BP abberteerbe bat 3i)n €rcel!. <0?abe
IBautit!$
ban uitJ5af)'au
Bet Jbo?berlanb
foube
/ fo Bern
ben J|agena toa£
gefeB?eben. nomen

a®at Bleu na geboïgt i$ fal ter geïegenbet pïaetfe
beraadt toetten/ fullen alleen Bier na no?telijn feg*
gen bat bie ban €>ofïergoe/ nietjegenfïaenbe Deapo?
ffille ban 3jjne <©enabe / Ben oob berfilarenbe opte approbatie ban Hen |§obeop beboo?genoemDereguefïe
settelt/ eeltige perfonen na CngelanD geDeputeert
fjebben/ De toelbe toeberom genomen fijnDe metbe*
jïoten b?feben aenbe Staten ban ©?ief!anb of Bare
<0ebeputeerbe / banBebben be gemene Staten (om
niet te appjoberen'tgene bie ban «©otfergoeop Baer
felben alleen gebaen Babben ) niet toiilen openen/
toaer uit Bet mtéberftant te groter getoo?beni0/ ge*
meent ©itusS ban Caminga ban toegen be J^obituie
ban ©jieflanb mebe bpbe Staten «Benerael gecom*
mitteert ijs getoeefï neffeng De anbere <©efanten ban
be ^ebtntien»
Wp Bebben boe? berBaelt bat bie ban Dsn ftabe
ban ètate/ ben <*3enerael ,$o?it# iafl gegebenBab*
ben/omteftenofBpbeftab^ebenter/ boo?De Staten «©enerael foube nonnen berfternen/ maer fiet
fcBimtbatfp/ bjefenbe bat ^tanfclep'tfelbe nomen*
be te bernemen / te eer fijne berraberpe in 't toern foube
fïelfen/ Bern fcfi?eben 3ijnreife nocB op te fïeilentot
naber laiï/ baerober J^ojitjS Bern baer na benlaegt
fjeeft / fcö?ijbenbe bat fo De peeren Bern 3ün reife Dab*
ben laten boltrecnen/ Datter beter mibbd fouDe ge*
toecfï fijn om cenige fanen ten goeben toege te b?engen/
tot boo?Deel ban ben lanbe en berfeneringe ban De fron*
tieren / Dat BP niettemin bcrjtaen liebbenbe De gele>
centtjeib ban De boo?f3 flaD / ttoe fferen ban De al*
Dergetroufie bie Bp toijï/ bertoaerttf Babbe gefonben/
om te fien en te bernemen ben ftaet ban bet garni*
focn/ en om tefienofbaermibbeltoatfomeenigege*
ren baer in te brengen en ben tooren of een poo?t in te
fertjgen/ maer batfipnotf) niet Babbe bernomen/
maer foube nocB ttoe anbere uitfenbenom teüepmiêtaten ban i|ollanD aengebient 3önöe bat h J"
ben toattergebaen foube nonnen toerben/ maerb?eef* Den ?©e
<ö5enerael ^o?it.ö en be l&eere ban 25?abeï in &nqe
be toeinig u fullen nonnen uitrecBten/ Doo? Dien Üollanb na ben i^agc fouben Bobben gefonben bjjf mtm
Bpberdonbbatter meerboljr na^ebentec toeguam/ of fe£ Co?netten €ngelfe ruiteren/ (laenbe tot la*g*?
en battec ty\t benbelen ieren uitgefonben tobben (te ban Bare mwfttit/ bü den onbee toegen ge*$0u«
bantwtt
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toanteert Bacbcn in ben ï^agc bare betaüngc tetoi'U bebonöcncpïjct mméc&ttfyimtitpl&ttott/ Deroe.
ien lialen/öoojtoclHegcrucIjtcncnDat eenige öecfeu
bet ruiteren tn albaer bacfte ban üopib tot &oeter> ben/ toeine ftoangbebenfplutöen be Meeren grat
*?m?m op aïfe nabuülanen*
£"tn5?
h« rael
mcertoaren gemareïjeertopecnenbag/ 3ijnbacrboo2 gene
bebe^
nben gege
ben en gccommumcccrt bete
tocroojfaelit /fijne €rcellentie ban jaaffau / ai-e? <0oui ben/ toelbe ftoatighebenuit rebenen ter eenre en ah*
toerncur ban l^ollanb en fijne <©enabe ban ï&ofienlo/ bere fnöc militerenbe / albus toaren iuibenbe i
alSSieutenanttcbcrmancn/ bat fpluibenop öe be; ;.','.
'
■
fentte ban Den ilanbe ban ^oüanb/en namcntlijb ban
r ise byPJacc
experien
tie toevo
bevonde
n e dat
gaend
ben ^age toilben 02b£e (tellen. 25p ben toelfce ober ftilr Tl/'An
de hande
voor- rfafcc
- 1aten de
ering
vanbyaller
goebgebonben t$ eenige folbaten uit ©elft te lichten proviande , en andere beboefren den vyand niet belet is op ïït
enmettefelbebe pnffagien omtrent ben ïleitfcnbarn geweeft,fo dat de voorfz Placcaten
n een igeduer- ^JWjjjj
na ben ^age te beletten, 3©clbe 02b?e getfclt sijnbe/ te gecaufeert hebben by den vyand ,moge
maer egeen gebrek u£SS
Beeft fijne «öenabe <©?abe ban ^oïjenlo bem tri pe^ of nood , en den vyand by diverfe middelen , en wegen oc type
foon met bier pacrben ongetoapent na ^oetermeer bp
fijn nootdruft gekregen heeft , en noch dagelijx krijgt , n.aïJHia*
öc <£ngelfc ruiteren albaer leggcnbe berboegt / en ben en
dat de voorfz placcaten gedient hebbe
v
felben bermaent bat fp rjualijb beben fjen tegen be be* van den lorrendraeyers,en verminderingn ten voordeel Sjleu
Ihut vu?
evan
deko
opfcelen ban be föaben ban <§tate en Met berfocb ban fijne
ehappen , licenten ,en convoyen van defen Lan- fc£n/ ctc'
«Excellentie ban $affau als? <*3ouberneur 5 mitfgaücrs manf
den, fodat
de voorfz Placcaten genoeg infru&ueux
be <0ebepnteerbe ban be Staten ban ^ollanb in §ttü fijn , en boven d'inconvenienten voorfz oorfaek geven
ïanb te nomen: gabenboo2anttooo2be bat fpbooiiaft d'omliggende Coningen Poten
,
taten en Landenvan
ban (jaren «Dberjïcn en be Staten ban ötrccïjt in ^oL mifpuniligheid tegen defe Landen.
lanö genomen toaren / fo tjeeft fijn <ö5enabe Ijenltnben
Ter contrarie werd geconfidereert dat de gemeente
bebolcn 02b2C te (teilert om te bertrccfien / en beeft fjjtt genoeg over alle de Landen , d'impreffieen vafte opinie heeft, dat door het fluiten, en verbieden van den
«©cnabe in 't toeberberen een b?ief gcintcrcipiecrt ge;
fclpeben bp ben Benb2tc0 ban be €o?nette ban |Bt^ toevoer, alle dingen op redelijken prijs gehouden fal
lojb $02tb uitten ï$age / acn bc €o2nette tot foeter; werden in defe Landen , en dat den vyand daer door fal
tooube (eggenbe / inbeubenbe bat fp fouben maften bat verfmacht werden , en belet eenige macht te velde te
allcbeanbereContetten ruiteren/ tot ^ebenfruifen/ brengen , om defe Landen te belchadigen. Item dat
23Ietftmjfi/ en baer omtrent leggenbe bp ben anberen de Steden, en Fortreffen van den vyand onverfien,en
te
menen
't barbeban
te bomen
/ ObermitSf
ber*
fïonb
bat OmbenOp<ö5?abe
l^oljenlo
benlieben ljptotiöc

boert bertreeften / toeln fcl)2ijben een b?eemt bebenben
gaf/boben bien bat eenige ban be felbe ruiteren leggen*
öe tot ^oetermeer ben banteerben batfp bcH v©?abe
ban ^ofjenlo fouben bomen berfoebcn/en bat fplut;
ben fo ruiteren atë nncenten toel 1 7<£ompagmen ftern
toaren/ fuljc bat 51'jrt «©enabc/ tot befenfüe ban ben
l^age/ ben perfoon ban 5ijn €rcellentie en Ijem felben/
tn ben Hage boen bomen beeft een benbel folbatcn ban
^00 boófben / en 100 ban jijne ruiteren/ na toien^
feomfle metten 25ctocü)ebücrch ban bcboo.'f5 <2ngcL
fe ruiteren geJjanbelt tö/ bat JiBonfieur 3©JilcbeiS 7
of 8000 gulben on vin crcbijt gelicnt bp afTtftentie ban
ben Staten ban {|ollanb/ ?ijn berjlerbt / ( befe 8000
gulben.vjn opgebjarbt bp tic ban ©elft en Setben
acn baiibcn ban bendeere 3Bilbe^/ tic bacr af 3ijn
obligatie gegeben beeft binnen fetf toecben te rcflirue^
ren of fo bacil bet gelb ban bare fBajetfeit bomt) bacr
mebc fp beloof ben toeberomtetrecbenin ften garni*
foen in be $cüci\ ban <0elberlanb / en 43?aeffcöap ban
^utpben. ©e boojf5 ruitcren en ftnet bten babben
be platte lanben tujTcben ötrecfit / Smflerbam / %cü
oen/ <6oube/ Crtmpenber 3Beert / en tüblaficiN
3©cert mcefl al beboiben en berooft / en biclen boe toe*
beront tn 't ^ticf)t ban ötreebt / fo bat bet^ticljt bol
bolrlag/ en Uc buiiïuiben gebeel beboibcn mttèxw
toaer boo> bc fêuifïuiben fo onberbulbig too?ben batfe
een öeel bp ben anberen ruftten en eentge ruitcren
troob floegen en guctfien/ fo batter ttoee of b?ie toagensf
ntet gcnuetflen binnen ötreebt quamen / en be Staten/
toan ©ollanb befetten be fieben ban <0ubctoatcr
garnt;
g©ocrbcn/ en ^cboonljoben met Daer etgen €rcell.
fijn
en
foen/ biefpben ïanben ban^ollanb
Uan^affaugetroutoigbctb lieten f toeren.
mban ben
©en 10 giamiarp 1587. & °Pten «^eantte
op be
ojbtn
en
act
«©jabeban ^PCefter een pïacr
s b'obcria|"°«' monfteringe / Vo2bcne muitere / en jegen
enbe/ ge*
btcb
gefe
ijr
P- ften ban ben Urijgfbolbe bagelrapb
Bardefius,
bp
c«t
macht, mt ©laccaet toa^ gcpa
e ban
tfatt
enflonb onberbp fpecialcen evpjcfTe auto?
ent Maunce de Naiku.
fijne <ertell. / en toaö onbertebati0
I.van Lang.
cret
en^e
Tho.Wiikes,enbpb
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©te ban ben «abe ban £tate fiebbenöen »5#a*
jtuarp 1587. tnbebergabertnge banbe *km;&*fP
ten aeneratlDberöeb?acl)tf^eïe f toarigljeben/ int
' JLII. DeeL

bloot fijn en lichtelijk gedwongen kunnen werden > fo
wy eenige macht te velde kunnen brengen , fo dat ingevallc den vyand te velde komt met eenige macht of
eenige vöorfpoet krijgt , na het toelaten Van uitvoer, te
beduchten flaet, dat de gemeenten roepen fullenvan
verraderye , heimelijk verftand metten vyand, en diergel
ijke.
,
.:
En daerom om defe inconvenienten te verhoeden in
d'abfentieen fonder voorgaende advertentie aen fijne;
Excell. werd in advyfe van de Heeren Staten Generael
geftelt, of niet dicnlijk foude wefen , immers in defe
conjuncture noch op te houden van veranderinge van
Placcaten , en om beter toevoeringe van granen te krijgen by
, mifllve de Potentaten , Magiftraten, en andere
in Ooftland teverfekeren , dat alle de granen, en andere Koopmanfchappen, fullen onverhindert mogeu
voorgebracht werden in allen nabuerlanden en Co~
ninkrijken , den Conink van Spangien niet onderworpen ,uitgenomen Calais , &c. mits betalende , &c. en
ontfangende een pafpoort ter plaetfen , daer de goederen aengekomen fullen wefen.
Item fo verre men het Placcaet foude willen publiceren meteenige moderatie van het probemiüm,of hec
niet dienen en foude Calais , en Emden teexcipieren.
Gedaen in den Raed van State nefFens fijn Excell., in
den LIage, den 28 Ianuary 1987. Geparapheert, Dorre»
vr. Onderftond, Ter ordonnantie van fijne Excell. in
fij nen Rade van State , gerekent , Gilpn.

$*kt jegcnüaenbe öefe bebenbinaen t^berjïaen tut
bet gecontïpiccrbc placcaet foube toerben oea?refice?t/
en Cniaté uitaefonö'ert fouben bljjbat te€mben
mit0 / até
na aen be bpanben gelegen/ gelijb bet boo?*
ben
fcb2ebcn placcaet bien bolgenbe ben 30 «^anuarp ge»
arreiteert en uitgegeben tó.
©en «o ganuanj töcen placcaet cnojbonuanne
ge^
nitgegaen op ben name ban U pcefter ; bacr mebenbe^
botenen toegelaten toecbeöctojpe trafijbe cnljö
n en fiabc?
Jinge op alle nabucr rtjben / Sanöen/^tebe
betfContnj:
b
mbei
2fae
eboo
nen niet ttaenbe onbetbeg
/ bp Bardeüus ge?
ban ^pangicn / toelft paccaet ter
rwbonnanttc ban
cra
geteb
n
allee
parapbeert fijnbe/
ïijne €rcellentie tuben ïlabe ban^tate/ enonber*
oilbe'tfdbemet
tcbent Chr. Huigens, bocbïBilfe^t
bertntn,
tebenen/ fuflinerenbe 't felbe te tfrecben totbanS
pce*
beringe banbe autontett ban ben <62abe
placcaet fullen top baerom bjer in 't gebeel la=
/ bit n,
ten
(Ier bolge
^5 000 2
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Het tweentwintigïle Boek,
T? Obctt Gnve van Lyceltcr , Bacnder-heere van
-*M)enbig, &c. Lieutenant van hare Majefteic van
Engeland, Gouverneur -en Capitein Generael der
verceenigde NederJandfche Provintien, Allen den
genen die defen lullen fien of horen lefen Saluyt. Alfo
by expcrientie werd bevonden dat de Placcaten hier
voormaels gepubüceert op de navigatie, handelinge
en trafEjke van de goederen ter Zee in defe Landen overkomende, niet ingebracht hebben , noch als
noch ^brengen fulke vruchten alfmen daer van verwacht hadde , endatdagelijx meer en meer de voorfchrevcn navigatie, traffijke , en handelinge, ver*
mindert en op andere Landen gedi verteert word , tor
merkelijken achterdele van de geünieerde Provinban
tien ,en wy daerom nodig achten nader en anders
daer in tcverfienj fo den nood en hoogwichtigheid
van dien is vereifchende. So ift dat wy begerende fo
ftiau
veel in ons is T alle voordere fchadeen inconvenienten
te verhoeden , en de Landen te beneflcieren , volgende de reiblütie van de Heeren Generale Staten der
voorfchreven vereenigde Provintien , hebben yerklaert, geordonneert, en geftatueert , verklaren, ordonneren en ftatueren by defen: dat alle goederen, waren , en koopmanfehappen die voortaen uic eenige
vreemde Landen, havenen, ofook uiterZee, in eenige havenen defer vereenigde Nederlanden fullen ingebracht worden , fullen fo by den ingefetenen van defe Landen al« by den ingefetenen van andere Coninkrijken , Landen en Steden ( niet ftaende onder de gehoorfaemheid van den Conink van Spangien ) vry fonder eenig belet mogen worden uitgevoert op alle naburen Rijken , Landen , Steden en Havenen , niet ftaende onder de gehoörfaemheid van den voorfchreven
Conink van Spangien, mits betalende het con voy-geld,
volgende de lijftebyconfent van de Staten daer op gernaekt. En dit al fonder cenig onderfcheid wat waren
of koopmanfehappen 'tfelve fullen wefen : uitgefondert nochtans bufpoeder, fa!peter,gefchut en wapenen.
En dat ook al niet jegenftaende eenige placcaten of
ordonnantien voor date van defen ter contrarie gemaekt: dewelke wy diens aengaende houden gederogeert en derogeren by defen : welverftaende dat de
voorfchreven handelingeen traffijke niet fal mogen gefchieden ,noch by den ingefetenen van defe, noch by
den ingefetenen van andere Coninkrijken ,Landfchappen of Steden, opEmdenen Calis, als dicht aen der
vyanden Landen palende , dan na forme en teneur van
departiculire tra&atenen accoorden met de Majefteit
van Vrankrijkendievan Emdengemaekt, of noch te
maken. En tot meerder verfekertheid en vafler onder*
houdinge van 't gene voorfchreven is> fo fullen in dit
lopende jaer 1587. geen ander placcaten gemaekt of gepubliceert worden defen contrarierende , en fal geen
belet gedaen worden den genen die het effect van defen fullen begeren te genieten : maer fullen alle de gene
die te water ofte lande directelijk of indircctelijk het
effect van den inhouden van defen verhinderen en be, vyanden van den Staet van den Lande aen
let en als
lijf en goed geftraft worden. En op dat niemand van
defe onfe ordonnantie pretendere eenige ignorantie ot
onwetenfehap , fo ontbieden en bevelen wy onfen lieven en feer beminden den Stadhouder en Staten , of
hare Gedeputeerde Radenvan Provintien rcfpe&ive
van Gelderland en Graefïchap Zutphen , Holland ,
Zeland , Utrecht , Vriefland en Over-YlTel , en allen
anderen Officiren Jufticiren en Dienaren dele jegenwoordige alom binnen den voorfchreven Landen
en Provintien te doen publiceren daermen gewoonlijk ispublicatie te doen : procederende en doende
procederen jegens den overtreders in manieren voorfchreven fonder gratie, faveur, diffimulatie of verdrach : want wy bevonden hebben fulx tot dienfte
en profijt van den Lande te behoren. Gegeven in
'sGravenhageden 50 dag Ianuary 1*87. Bardeftus vt.
Onder ftond ter ordonnantie van fijn Exellentiein den
Rade van State , Ondertekent
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tefëdutoe grote
tegen berflagemb
ober Etupben/ alfo'tfelbe een uit*
nemenDc
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oe&(». J"«nanb toerfcöeen Uk rjem betictite.of.belafre: bat rnufdefen dat gy den perfoon van de voorfchreven
baerombe felbe peeren Staten <©enerael/ als neb* Meefter Pauwels Buys, (die wy verftaen dat in ui.
benbe ijc fouberainitë ban ben £anbe/en berplicbt bewaerniffeis) van fijne jegenwoordige detentie ontfijnöe om ber kanoen P2ibilegien/ mitfgabers alle üaet, alfo defelve alhier aen ons gefielt heeft cautie,
oeopp2e|Teerbc booueftaen/ fouben belatten <0errit ter iomme van 25000 guldens van t'allen tijden te
ban ftemunt ftibftituft ban ben^cljout bnn ötreebt recht te ^ftaen, tegens eenen iegelijk, die hem iet ei( bïe ben boojf5 mt. J3outoel0 25mtf in fijn betoarin* lchen of aenfeggen foude willen, fonder des te doen
ge fwööe ) ben boo2f3 Söufsef te ontfiaen nit fijne geban* te blijven in gebreke, alfo wy mitfdeien ook ontnV
HenifTe/ be 43ebeputeerbe banoe Staten ban mu gen houden , de cauucnarifïen des voorfchreVcn Buys
ïanbmbe Staten <0eneraei gecommitteert/toaren van de borg-tochten diefy tot gelijke fomme totUIran bare p«nc ipalen ejcpjcffelijb belaft in 't boojf* ber* trecht geprefteert hebhen. Hier mede Elleve en byfonfoeftteconfenterm/ en na bat bcfe fabei
n beliberatie dere, bidden wy God Almachtige willen. nemen in
geleit toaov fo bebben be Staten <6enerael aen be fijne heyhge hoede. In 's Graven hage den 17
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TfRentfcfte, lieve befundere, Mr. PouwelsBuysge^-'committeert Raed van Staten nefïens iijne Excellentie, mitfgaders Borgemceftcrs en Regierders der
ftad Leyden met hem gevoegt, als voor haren inwonenden burger, hebben ons by requefte vertoont,
dat d'lelve Meefter Pai
PauweJs Buys opren 19 Iuüjleftleden in verfekertheid genomen Tijnde , tot
reilen aen fijn Excellentie de Gravèvan Lycefter als
Gouverneur Generael , en den Heerén Raden van Stabeheffens fijne Excellentie door fijnder huyfvrou-

Nede
Provintien , u we goede vrunden , lager ft0nd , ter ordonnantie
van de feJve > getekent C. Aerfens. De fupfcriptie was
hrentfeftc, lieve, en befondere, Gerrit van Remuvt,
Underfchout der Üad Utrecht.
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weten en te rechcgeflelt worden :
Wui»
maerdatna langdurig vervolg niemand is verfchenen boegen en CautionatiiTen aenbe peeren Staten @ü:
I fU"f
lianlio die hem partye heeft willen maken , noch tegen hera [netael/ bat fp ben felben 25lUjef itt refljte fbüöen fU
ïfete aenklagtdoen,en dat hy, niet jegenftaende de verkla- fterenen te rcfïjt ftellen t'allen tjjöen a!^ fp baec toe
finge van fijn. Genade Gravèvan Nieuwenaer, Stad- jto02bettbecfOCbr/üpbepcncban25ocoogulöengÖp be
il*
Icn. houder van Utrecht, als dat hy hemde fake van den boo2felj2ebenCauttonanf]fenteberbctjren/.bcrlHnben>
vöorgenoemden Buis niet wilde cnverwihden noch be baec onöec fjen i'efpcmbe perfonen engoeberen/ff,
bemoeyen, en dat hy buiten fijnen Genade kennif- enbatfpb002lö'bel00ftbaöben/bcn b002f3: 23upjf Ont^
fe gevankelijk
was, ren
verantw
en den
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gevangen of doen Vangen haddem Item van
nen Schout,
Borgcmcefteren en Schepenen der ge
ftad Utrecht, fub pcena convidi. óbec fair i$ ben bacö ban 3'ijne ont^
als dat de fupplianten ben fouden mogen addreffe- Oaginge geraenuben.24. gjannarij 1587^11 luass tot
ren . aen den genen door wiens lafi en bevel hy ge- bten einbe een fcljutte gereet gemaebt buiten be Wemapprehendcert is. Item van de Procureur Generael, pookte, ^e.ö mo2gens b2oeg t0ftp ten felben bage ge^
Doctor Agileus , dat hy tot belartinge van den fel ven gaen be beften langs? na be 3Beect-poo2te/ 3tjn üie*
Buis geeri inforrriatie hadde, noch ook commiffre naec toais" met 3ijn buffuté boo2 Oenen gcgaen/ljp toer*
om tegens heni eifch tedoen, en conelu fie te ne- be tuffcuen toegen gefien ban eenige lanen-berepberg,
men: Item en dat den meereh deel van de Borger- hit aep öe ramen op bc beften baec laben£ gefoaent
hopluiden van Utrecht, verklaert hebbende dat fy- babben om aeri tê flaën / baectfan eenen ijem bennen*
liedenhende voorfchrevengevaingenifre, noch de fa- be/feibe tegen een anbe2/bae2 gaet jfêc.potitoeltf^uiÊff
ke van Meefter Pauwels Buys nietonderwonden, of ben anöeren fdtic bat bp bet niet toaov boclj ben eerften
eenigflris deritreckert wilden, als hen daer in geen feibe / bp i.ö 't immers/ ih benne bem feer tocl/ iaet on.ü^
partye makende, nochte oorfake waren dat hy alf- fien ban becbe/ ib totUhelipfal toefljretfen. JSup^
noch in apprehenfie gedetineert word, niet wetende boo2befultv maecgingalftflfonber eentfom telujbcn
door wiens laft , of uit wat oorfake , verfoekendemitf1- booj/ en bemenbe in be 3Beert pookte toaö bei^adien aen ons als representerende de Hoge Overigheid, mepe gefloten en gingen t)et bolb boo? het blinbet/ en
en wefende voorllanders van de privilegiën, rech- bp ongeltib toaU eene met een fco;betoagen met to02te>
ten ,vrydomrrïen , tradaten en unien van den Landen, len of peen/ en bieegelübc in 't gat ban bet filinfeec
dat wy hem daerem uite gevangenifïe fouden willen bacebpb^t obecïicfite/ banecnöeel baee ban af baldoen ontllaen , en nademael fijne voorfchreven Excel- lenbe/ mofte bp albaec in be poo2t fo lange toacb-,
lentie tot meer reilen verklaert heeft geen laft totte tm/ bocD bjerbe tot fynen gelucbe niet bebent/ eri
gecaebte ten leften boo? tot baer fön . fcRiitte lag»,
"voorfchreven apprehenfie gegeven , noch daer tan ge- Jtemunt ftonö in be pookte en gaf fijn <£fuöen m\\ om
weten tehebben voor fijn vertrek van Utrecht den felven 19 lulygefchiet, maer dat hem onderwegen op te fien boeljetgelut&cn toilbe: aïdljpnuinbefcfjui*
fijne reife wefende, aengefegt worde defelve appre- te toas en bectoefbe bp niet lange"/ en tutam fon.
henfieten voorfchreven dage in den morgenftoodge- bet f toarigfletb buiten om een an&ec pap*agie al^
fchiette fijn , en dat voorts van de voorfchreven ver- men gctooonlijb $ te baren binnen 3©oerben / altoaer
klaringefo van fijnen Genade déGrave van Meurs, Ijp toel ontfangen toerbe/ alfo men baer op ftjne
sils ook van de Schout, Borgemeefteren en Schepe- bomfte toass toaebtenbe. QpüaülK niet lange alöaer (Fc,
nen der ftad Utrecht 3 mitfgaders van de voorfchfé- cetoieft öf bfe ban ütreebt (i)k jijn bertreb toaren ge*^
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Het tweentwlntfgfte Boek.

ook in een Stad van recht , fulke wy de onfe houden en
hanthouden , geen privatos carceres oit geleden hebbende noch fouden willen lijden: uwe E. dragen fich indefenals reprefenterende de hoge Overighcid, den welken nochtans niet beraemt eenige gevangens by 'heimelijke practijken te ontflaen , óf hen den voet te geven datie Kerkers fchenden of violeren fouden. De
hoge Overigheid heeft allen Magiftraten van Steden
in gerechtige faken te gebieden , en doet alles met
forme van recht, ionderlinge in faken van luftitie.
Reprefenteren nu de Staten Generael de Hoge Overigheid, waerom hebben fy aen ons niet gefchreven dat wy
niet gedogen fouden den voorfz Buis langer in onfe gevankenifïe gehouden te worden ? wy weten dat uwer E.
als Gedeputeerden van de Staten van Holland, Zeland
enVriefland, by den anderen gekomen fijn op fekere
poindlen en articulenom defelve volgens den laft en
inftrudtie van uwen principalen te verhandelen: hoe
hebben uwer E. dan konnen doen 't geen indefen gedaen is als Staten Generael , reprefenterende de Hoge Overigheid? Maer iffer dan gene Gouverneur
bevan de landen, den welken uwe E. principalijk't
leid van Juftitiein handen geftelt hebben ? Heeftby
genen Raed van Staten met den welken hy defe en diergelijke faken konde uitrechten? Sijn Excellentie heeft
immers den voorfx Buis Richters gegeven , daer is belaft den genen die ietwes op hem te leggen hebben , dat
fy ten beftemden dage , noch niet overftreken , hare
klachten voor den gegeven richteren fouden overbringen,uwer E. daer tegens gebieden datmenden gevangen fal ontledigen. Ja dat meer is houden de borgeri die
hy geftelt heeft van uit deks ftads gevankenifïe niet te
wijken , ontflagen van hare borgtogte : waer is fuiken
procedure oit gefien of gehoort ? Maer om dat uwe
brieven op eene fouveraine macht gegrondet fijn, en
wy wel weten dat uwe E. Meefters fuiken macht uweE
E, niet gegeven hebben , noch hebben konnen geven 5
fijne Excellentie 't bewind van dejufy cnwy
dewijlehebben
ftitie
in handen geftelt , fo willen wy uwer E.
van
fchoon 't beleid
waer overgegeven
wijders
nochJuftitie
de
zijnopenbaren,
Excellentie al niet
, dat wy
gene noch generale noch particulire Staten erkennen,
die in onfe rtad over fuikeen diergelijke faken, fonder
onfen confente fich tebemoeyen hebben, wantnemmermeer fal bevonden worden dat ook Canonikenof
Edelen van defe Provintien binnen de ftad Utrecht gebied of jurifdidie gehad hebben 5 hebben fyfe niet , hoc
fullenfe dan de Gedeputeerde van de Generale Staten
hebben ? Maer of nu de fouveraine macht den Generale Staten over fodanige faken waer competerende, fo
konden u E. als de verftandigen , wel erwegen wat forglijke pernitieufeconfufie daer uit volgen moet, als de
Souverains hen felfs bemoeyen d'oeffeninge van de
macht die fy haren Stadhouderen gegeven hebben 3 byfonder daer 't felve fonder haer kennifTe gefchied , waer
ofwy geen vreemde exempelen hebben voortebrengen,noch van Henrik de eerfte Konink van Vrankrijk,
die door fuiken faulte begaen aen de-Marfchalk van Eri(iEen felben Dage iis opten naem ban ^cbout / %w& facq , geheel Piemont genoeg verloren heeft , noch van
Oemeefïeren/ ^cljepencn/ en ïlaDen Der fïaD ban andere vorige Princen en Vorften , dewijl wy in onfen
ütreebt gefcD2eben aen De peeren Staten <©enerael lande 't felve federt vijf jaren herwers genoeg, leider
ïiefen naboIgcnDen bjicf.
God, gefien en verfocht hebben ,'t welke aengemerkt
en wel erwogen dat de voorfz Buys in onfe gevankenifEdele, Ercntfefte, Hooggeleerde, Wijfe en feer fe van hoger hand bevolen , voor defen- gerechte borge
voorfienige
Heeren,
hen
geftelt heeft van daer uit niet te wijken , dat hem Richbande TS in defe onfe Stad oit fake gebeurt daer af wy ons
ters byfijn Excell. gegeven fijn , en hy juift ten tijde als
•"-mochten
verwonderen
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fo
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ons
dat
hy fijne fake voor de felve foude hebben moeten verftraet
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antwoorden, ontweken is , en onfe gevankeniffe gevioban O*
trecfjt/
defesnauwen ftijleonfen Kerker gevioleert, en fich
leert heeft, ook londer eenige uwer E. bevelen (wen fy
Ijen bc van hier ontftolen heeft : niet dat hy door ons bevel ge- fchoon beftaen mochten ) den Officier fijner bewaeroü£? öet van?en ls worden , of wy ons fijnder fake bemoeit heb- nifle geopent te hebben , Item dat uwer E. onfes Stads
nnt> " bende, maer dat hyonfes Stads gevankenifïe van hoger jurifdidtie fich te bemoeyen macht noch recht hebben.tolucFjtett
hands bevolen en vertrout geweeft. Wy nemensvooren wen uwer E. daer in iet te fpreken hadden , 't felve
ï?outucIó waer voor e§een Sermge injurie dat uwer E.fijne deten- ! by behoorlijke wegen , die den Souverainen gebeuren,
3Sui$ tie achten fmakende ufur^attoytemfrivatorumcarcerum, hadde moeten gefchieden. Hierom en om meer andere redenen daer uit fpruitende , verfoeken wyuwerE,.
uit ïjace hem
daer deüeere
Barchon
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'kan,hoe fcherp
des voorfz
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fo
van recht als onfer nabuerlijke vruntfehaps halven ,
wat
en
is,
Deiatt
ffrriffe nem aes voorlz JÖU1S Dewaernuie
*n<S>taö. rechters den felven Buis by fijne Exc gegeven zijn : wy I de voorfieningc te willen doen , dat de voorfz Buys da-
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toeDerom binnen Htrecbt te mogen boeren: maer ftem
iuelg
toert fnlr plat afaeflagen/ fcggenbe anber laft ban öe
anberen
te fjebben»
~<0encrael
Staten
en
ftamt Ui peeren
bojgeren
ban 3E>ej0
oroot conbop
ftp met
Daegg toert
ten 8Ja* fenutterg Der (lab l©oerben/ tot binnen Heiden ge*
se / en
b:aeut/ aitoacr b» geblebeniö tot DetU7 3anuanj/
temhn Daer fin befcöjeben toerDete bomen na ben ^ageom
tetcw te compnceren in öe bergaberinge ban De peeren
Staten <©cncraci: [)P toerö ban Eeiben geconbop*
iniim
iteïtoo^ mt D002 Den H}eere ban 3$oo?ttoijH/ Den J&ofcflTo?
at tioo? ^tpfiUö7 goljan ban 2£>2oefe0oben / De ^eccetarig
wamt. «Wjan ban Hout/ en eenige anDere/ en De0 felben
Daegs tegen miDDag gecompareert jijnbein De ber*
gaberinge ban De peeren Staten generael / ïjeeft ftp
inbolDoentngebanbe boo?gaenbe refolutie/enboben
De bo?gtocf}te bp ïjem geftelt/ gebaen De gelofte Juratoir de Judicio fifti fub poena convióti Daer in geroert*
2$l3nuDc|Baaifïraet ban ütrecijt/ of De gene Die
albaerDelBagiftcaet na baren toille leiDen / berfïaen
JiabDen Dat25ui£ affo ontnomen toa^/beübenfpDen
«Dnöerfcfjout ontboDen/ ïjem b?agcnbe boe 3Sui$
ontnomen toa& I§p berblaerbè gene uennifife ban De
anttoyninge geDaD te fjebben : maer al# fp Daer na in*
ftamatie «regen Datïjpin De poo2tegetoeefttoaö alö
25ui$ bertroa/ fo Ijecft Den «^cïjout gonbljeerCDar*
Den 1 7 ^anuarij/ '$ abonttf afie De 6e*
leg banDoen(Crillo
tentf
opttecfïcn en Ijem gefoerjt / Dan bp toaft ont*
iue&enna ^Jfeltfein: b> Deeft ooft De boo?fs boegen/
Sjfe bp 25ui£ binnen atrecfjf gcjMt fjaDDe/ en Ijen
luillig ftaöDen laten conDemneteti / toillen Doen erecu*
ïeren / 't en toare De Staten «Öenerael Dabben gefchje*
BenDatfeDe fio?gen öïelDen otufïagen ban Dareb02g*
tocfite mette nieutoe cautie ban 2 ? 000. gulDen alDaer
sefïelt/ en De belofte juratoir bp ben gebaen.
<E>en 16 januari) 3(jn De peeren Staten <0enerael
Cetoeefï in De bergaberinge ban De peeren itaDen ban
in 't lange ber*
ïïaDén
peeren Die
fiebbenbe
State/
fcaelt en en
bertoont
De rebenen
iiaer €♦ öaDDen be*
tooaen alfo fecrctclijn fonDer Den 3ftaeö te moepen te
fcDfötscn aen Den ©nderjcïjout totötrecöt/ om |tër.
pnitoeltf 25ui$ te ontflaen uit fijne gebanuenifye/ en
Rebben üc felbe iecture gebaen ban Den felben bsief
lïanben 17 januari)/ te toeten Oiü Dat De ïjanDDesS
3Saeösf/ aengacnbe De gebanbenifye ban' 23ui.ö/ bp
3ijn €rc. toaö gejloten bp fefjere ticteban Den 24 ^e-cembjio1 158^. Dat fp gerefolbeert toaren/ 't gene
3tjnealle€rcellentic
Mwfttit / entegen
boo?f5. i$ ijare
Derricïjten
en abberteren
calumnicn t'on*
Dte
öen Staten bp eenige in €ngetónD fouDen mogen na*
Ceto02pen toÓ2ben / item ban gelpen aen De &t&
ten en (ïao ötrecljt/ en De peeren <0cbcputeerDe in
.CngelanDstjuDe.
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen
,
fter Pouwels Buys

tehjk wederom moe uitgebroken gevankenifTe worde'
-geprefenteert om voor de Richters , hem by fijn Excell
gegeven , fich te verdedigen , op dat wy niet veroorfaekt worderi orts van geweld eri van geweigerde juftitie
te beklagen, welke klacht
luide°n en vorder
fien fouden, dan dele Landenen inhoger
de jegert woordclijken
forglijken ftant wel foudert' gelijken , des en alles goeds
UË. toebetrouwendè , bidden wy God Almachtig.
Edele,Erentfefte, Hooggeleerde, Wijfe en feer voorfienige Heeferi * uwer Edel. lange te willen fparen, welvarende en gefont. Gefchreven den i<$ Ianüary 1587.
onderftohd gefchreven , uwer E. dienftwillige Schout,
Burgemeefteren, Schepenenden Raden der ftad van Utrecht, en was ondertekent, G. van der Voort. 'tOpfchrift was aldus: Den Edelen, Erentfeften , Hooggele rdEerfa
en ,
men , Wijfen en feer Difcreten Heeren, mijn Heeren de Generale Staten der geünieerde
Provintien.

, en daer
** ■*
dat de lelve Buys van gene wettige OverUe
id word,
JBao>
foudr ftra»
r teerfte^efeit
v' °n
vp Rngewëeft
fijngev
dat de felangen
, daervoo
het welke
van al éffchiimher Sil?

delik
antwoord: datWefen
wy van: dientdeftn
MÈI:?*™?^
otSvnen
de geftalte fijnder
oevan «5*
kenifle noit fijn bericht geweeft fanders ÏSS^£ aenbe
$"£«
nedie daer over geftaen hebben eri t'onien
verfoefe SST
hebben verkiaert , dat {y hem Buys verfekerc hebben
£openöe
door bevel en Uit oorfaken daer af fy wiften hoe
in rif.ïffi8*

geb
dat
uit ïden^^oorden^orts
Rade van Staten, uiten
&c,
na ons f**
waer Hogen
A flCh
Tlis.
tZleken
Rade
van
Holfand,enuit
defenMagiftraet vande hoger S
hand^eemge
voortreffelijke perlonagien totte opende
*
en vifitatie fijnder
kofFeren en papieren fijn gecomrnitteert geweeft ,dar. ook den Heerc van Barchon laft eeee=
ven is hem Buys wel fcherpelijk in onfes Stads gevankenifTe tedoen bewaren, dat daer na ter inftantie niet alleen vanden felven Buys of fijne vrienden,maerook van
3&e peeren graten <©enerae l Baböen öaeremufircfjen degenedie over fijne verfekeringe geftaen hadden ernftehjk aen fijn Exc. en Rade van State verfocht is , dataen
Imef.ttfe ban ütcccfct gefc&eDen oefen naboigenöen men hem Richters geven foude
: wy ook door onfe
Burgemeefteren
in
faveur
van
juftitie
(dewijle hy hier
SP.ifffot
lanöe P Dele,Errttfefte,wy en twijfelen niet of uwer liefden in onfes Stads gevankenifTe gefteltwas, en alfo in een
•"en fijn airede ontmoet en; voorgekomen verfchei- Stad van rechten
fetatra den
) om fuiken geftalte, tot den felven
geruchten, overmits den perfoon van Mr.Pauwels
ïene»
verfoek
gevoegt hebbende, waer öp hem aenftonds
iel ae» Buis uitter hechtenis daer in hy tot Utrecht is gehouden
'e ban geworden den tijd van 27 wekert , ontkomen is , eri op Rechters gegeven fijn : noch meer heeft fijner indifpotteerrjt. dat uwer liefden van de ware gelegentheden diens aen- fitie, defcherpheid fijnder gevankenifTe doen verlichten en
, hem wederom doen ftellen ter eerfter plaetfe f
gaende mogen wefen onderricht , hebben wy goed gedoch
om dat de felve plaetfe doen ter tijd niet fo wel bel
vonden u.I. te verwittigen dat wy den Onderfchout van
Utrecht belaft en bevolen hebben den voorfz Mr. Pau- reit was, heeft d'Onderfchout
in on fes Stads huyfingein bewaernifTe genomen hem
, mitseerften
vooral ,
wels Buis van fijne gevankenifTe t'ontflaen , los en vry van uitte voorfz onfes .Stads
gevankenifTe
niette
wijte laten , als van geen wettige overigheid gevangen fijnken borge geftelt hebbende van 25000 gulderi j waer
de , gelijk u. 1, breder fullen verftaeri uit de copie van
de brief die wy tot dien einde aen den felven Onder- in de borgen fich goetwilliglijk by onfes gericht vonfchout hebben gefchreven hier mede gaende, mitsga- niflè hebben laten eondemneten. Sedert welken fijri
ders de vordere gewichtige redenen en öorfaken die Excell. in fijnen Rade den gegeven Richteren by exprefTe brieven belaft heeft , eenen yederert dieri dés aenons tot fuiken Ichrijven en bevelen hebben bewogen gaen
mochte , te doen infinueren , noch niet overftreen gemo veert , en alfo wy 't klve doende, mede anders ken dage, in te brengen wes fy tegens den felven Buis te
niet hebben voor gehad dan de handhoudinge en vorderingevan Recht en Juftitie, en de confervatie defer feggen hadden. En overmits daer eenige gemerkelijke
Landen, privilegiën en löflijke coftuymen, die wy ' informatien veerdig waren,waerüitmenhemfekere
tTamen en befonder hebben befworen enfchuldig fijn, interrogatorien voordragen mochte, en hy,fo den get'onderhouden en doen onderhouden , daer voren wy | geven Richteren alsook mijn Heere den Gravevan
aldus lange defenfwaren krijg tegen dën Conink van ! Nieuwenaerby requefte verfocht haddedatmenhem
Spangien hebben gevoert , fo hebben wy den borgen, toelaten wilde de communicatie fijnder vrienden,hebby den voornoemden Mr. Pauwels Buis tot Utrecht ben wy verftaendatde gegeven Richters nietgoetgegeftelt, van de voorfchreven borg-tochte onrflagen. vonden hebben , eer hy opte interrogatorien hem te
Maer al bevorens de voorfchreven ontflaginge en aen- doen geantwoord hadde , in de verfochte communicatie te bewilligen Dit alles invoegen en manieren als
fchrijvingetedocn, ten einde niemand die tegens den
voorfz. Mr- Pauwels Buis,eenige acTie foude willen pre- hier verhaelt gefchied ftjnde, konnen wy wel oordeler»
tenderen, verkort foude fijn, hebben wy ons verfien dat uwer E. van alles of t'onrecht ofte mild fijn bericht
met behoorlijkeen genoegfame borg-tochte, ter fom- geweeft , fulx dat alfmen volgens der Landen Iuftitie,
me van.ifooo guldens, & fub pcena convïSït, dat defelve tot handhoudinge eenes ieders fijne gerechtigheid , privilegiënen
, coftumen , ons fo fwaren langen krijg geMr. Pauwels Buis , hem t'allen tijden fal te recht ftellen
tegens een iegelijk die op hem eenige richte of aenklagt koft hebbende hier in na recht hadde willen handelen ,'
defe fake fijne Excell. in fijnen Rade, den gegeol.11.) foude willen doen , verfoekende daerom en niet te min men ven
Reehteren , en ons, niet den Onderfchout hadde
ampts-halven, ordonneren wy u. 1 dievoorfieninge te
doen, dat de voorfz Onderfchout, noch de voorlz bor- moeten te kennen geven , om op hare en onfe berichna volkomen informatie wijders gedaen te werniemand anders ter caufe van de voorfz ont- tinge,
gen noch
,
den na behoren. Daer tegens men nu eenen anderen
flaginge van' Mr Pauwels Buys eenige hindernifleri ,
letfelof moeienifien gedaen worde, in haren perfone bedekten wegomgegaen fijnde , onfe Iuftitie te kort gedaen, onfe gevankenifTe gevioleert, zijn Excellentie
en goederen, directelijk of in di redelijk, in eenige wijfeof manieren , op dat wy niet geoorfaekt wórden, zijn autoriteit gekrenckt, en 'rgene noit Vorft noch
daer tegens opdeinwoondersdef Stad van Utrecht te Prince, hoe tyrannig, in defe ftad gedaen heeft, onbekender en ongehoorder fake onfer Magi/traten by
verfien of doen verfien, met fuiken provifien van
partyen bewillinge gegeven, gepoogt heeft te niet te
recht vanluftitie,als wy ter fake dienftig fullen bevin- doen.
Latende uwer E. felf oordelen wat recht het fy
den: hier mede bidden wy God Almachtig, u. l.te
n gedre^t worden,
verlenen lank leven. In 's Graven hage den \ó Iuny ons te dreigen, fowymu« ^brieve
en en privilecoftum
rechten ,
IS87. Onder ftond gefchreven, de Staten Generael ingeval wy na onfes ftads
derverenigde Nederlandfe Provintien. Lager,teror- P^^^Tn^TZ
pXSÈSfSffiiËS
donnantiegvan?defelve,gerekent C.Aerfén. Defu- }^^fKP^^^JZlS^^3
IS^
alven
laten, t;gene uwer E; amptsh
perfcriptie wa ,Edeie, Irntfefte, wijfeffeer voor- belet) ge fchieden
Gede
of
,
n
een yder verftae
, moetonfe
erenfchoon
uvnii^ii
°™ ordonn
^wiuus
Stad Utre
ucht. nerale
ders uwder u«
Staten
Heerende, ^Regeer
fichtige v.v4vUUk
fouveraine waren ,en noit
ie,
Met ÖP geeft öert ^laeb töeöecóltl Qtfttftmtl aen ÏIC geen executie van fouverain gebied zijne Evcellent
namentlijk over 't ftuk van Juftitie ware overgegeven,
Staten <0enerael / tiefen natölgenöen Ojief.
u E. en aller fouverame ampt gedaen te worden,
tegens
atf
den
van
brieven
uwe
Op
&c.
«rte TT-Dele , Erentfefte ,
hebJW* XLdefesy?^»^,nopcndcd'oncwijkingevanMce- gelijk wy in onfe vorige brieven genoeg verkiaert

892

Het tweentwiritigfte Boek*
ben , kunnen ook om niet erinneren dat u E. follen ons
verhinderen willen het recht tegen onfe Or.derfcholr.es
te doen bevorderen ; dewijlehy na de ontwijkinge des
voorfz. Buis , voor ons op eer en eed , en op zijner fielen eeuwige verdoemeniffe betuigt heeft, van defelve
ontwijkingegeen kenniffe gehad te hebben, nochtans
korts daer na wy uit wettige volkomen informatie bevonden hebben , dat hy den voorfz Buis fel ver uit onfer
ftads poortc gebrocht heeft. Wyders ons gedragende
tot ons vorige fchrijvens eiïverfoek, metverwachtinantwoords, bidden wyGod Almachgegebeurlijken
ti
ch.
, -r
r
JaEdele, Erentfefte, &c. uit Utrecht defen zi

nuary

1587. ft'ilo vetert.

<0p befeïi tofef nebben bezaten (©cneraei egecn
anttooosöe gcfcli2eben/ alfo fp toel boelben uit toienö
feoïicrbcfelbebjicbenge&omentoaren/ en bat fpooft
meenden genoeg te 3ijn bat fp bien aengaenbe hen ge*
noeg gebaen Dabben bp Daer boo:gaenbe bjlcben : bat
fp ook onnobig acDten niet tjenlutöentn bifpuite te tre*
fcbjjjben
lbe / met
merftten
/fofp toel
ben
ïmjbcn
en toeberfc
niet bat
nonbemen'tfc
cecöten
en batfe
niet
ban meninge toaren ben boojfclueben nar. $autoel$
25ups albacc toebecomin begebanneniffetefenbeu/
betoijileDpalrcbebojgein ^ollanb getfelt babbe/om
nem in recöte tegen alle3önebefcbulbiger0/ toettelijfc
te bcranttooo?ben / geltjn ft> ooh ben «©jabe ban Epce*
/ Dabben
(ter/
baer
Den be('ebenen
te eben
beroepen
en op
aten
gefcD?eb
: fobefe
bebben
booifcn?
SBagffïr
ban ötretïu / ben baer mebe niet gecontenteert / maer
Rebben aen be boojfcljKben peeren graten «Senerael
nocö befen naboigenben be&lacB-bjief gefonben.
SCnöec

Edele , &c , wy weten niet wat wy denken of peinfen
fullen, dat niet jegenftaende onfe vorige brieven, wy

hebben bekomen:
niet alleenvangeen
öe^iPal daer
maer opcontrarie
dienantwoorde
verftaen hebbende
. dat Mr.
Pauwels Buis in de vergaderinge van de Raden van State, dagelijx is befoingerende : Wy derven niet meer
vragen of het recht is, wantdewijle wyop zijn onbehoorlijke vluchte en ontwijkinge geen fatisfactie van
uwer E. bekomen hebben , konnen wy wel bedenken
dat dit andere in gelijke wederweerdigheid gefchieden
moet. Des wy ons beklagen voor God , hare Majefteit,
zijn Excellentie, allen Provintien, Steden, en Leden,
die met ons in handhoudinge onfer rechten , vryheden,
en privilegiën verbonden zijn, byfonder ingefien dat
in allen gevalle de voorfchreven Buis , recht noch
reden heeft , noch by ons erkent word te hebben ,
om van onfer Provintie wegen aldaer te compareren,

fiifïraet
Man 11»
ttecftt
aen De
J&tatea
4Bcnes
tael obec
be fahe
ban
SPujtf.

op't alderhoogfte protefterende van nulliteiten geweigerde juftitie , waer af wy ons voor allen onfe bondgenoten, en fun ft voorde gehele wereld, met openbare
fchriften en publicatien denken te betuigen , ten fy wy
vanuwerE.fpoedige fatisfaéüe ontfangen. Hiermede
Edele, &c. gefchreven den 16 lanuarij anno 1 587.
ftilo antiquo.

^at bie ban ötrecgt ïjier fcl)2ijben enp^otefïeren
öengaenbc Ijet befoinge ban |B*. poutoeiiö ©uojtt
t'nben Uabeban
toegenuitbe mif
P20binticban
ötrecfjt
/ i$ meer ^tateban
boo?tge&omen
berftanb en
quabc onbcrricDtinge a(0 anberief / bermitö be peeren
ïïaben ban g>mc/ aen be peeren Staten «©enerael o*
bergegeben Ijabben feftcre acte / baer bp fp berfocfjten
§at be peeren Staten opcnerael fouben toillen be*
öenhen bat na ben 4 ^pebjuarü/ 1587. erptreerbebe
commiffieOenluibengegebenaltf Kabenbanbe ^§ta*
te/ en batfe baerom fouben toillen boojfien bat be
bereenigbe ^:obintien bp faute ban regcringe niet
fouben nomen in bojber bcrloop.
«ffOMk
&kt op nebben be Staten «0enerael ben fclfben
nuatie
4.
5peb?uarij
^87. in Ijare bergaberinge eenb^aeftte*
ban ben
lijnen gerefolbeert/ bat bpp?obifie boo? ben tijb ban
Staet)
iian&ra. bik maenbea eerltnomenbe/ beneffens be peeren
tebanbe^ouberneurö ban be $20bintten en be ïlabenbp
cemcube Da« IBaieflctt in beaflaeb ban ^tatc gefleU of noclj

i$8

te (teilen / in cenfomn'téban be tractaren met Date ®tt>
Ifêajefieit
gemaeht/
Canceliee
«clbertutf
3Leommi£ ban
toegen lmbegeer
Jpurtfcnbom
ban «©eire
/ en {'"J
$%
't^aeffcDapban^utpfjen? ban toegen bie ban !$cl* t>fn'>
ïanb gjonWjeer JBalraben ban 232eberobe / igeere JJJL
ban25?eberobe/Cloetingen/ de. JIIQcefterg^ebafït-'ben, i
aen banüofen/ en 3©illem 25arbefiu^: bantocgen£«
bic ban ^elanb flBeefter «giacob Balcfte/ en gjoojtf «
aütooutf5. (Ceiincft: ban toegen bk ban 8trecDt(e
jH9ee#erpautoclö 25up£/ of alfulhen geguaïificeer* <e
ben perfoonalö uit bettoeebp bepraten banötrecht «
te nomineren / bp ben ^tatcn <0enerael fal toerben «
bernoren :ban toegen bie ban ©?ieflanb alfulue ttoee (€
gegualficeerbe perfonen alö uite bier perfonen bp be «e
Staten ban ©?icflanb te nomineren / bp ben Staten «
<8enerael fullen toojben berbo?en : en ban toegen bte cc
ban ©bcr-flffel «Boao? 5^o?ri/ of een ban be ttoee «
geoualificeerbe perfonen bp Oen te nomineren/ en bp<«
ben Staten Oeneracl baer toe te committeren/ fon* «
ber bat pcmanb anberiö in ben boo?fcb?eben ïBacb a$ «
iibmaet ban bien bcojracn fal mogen compareren/ .c
uitgefonbert ben €refc?ier of ©ntfangcr «föeneracl : ««
en fouben befeibc peeren baer toe nieutoe acte of conv t<
mffTie ban toegen ben boo?fs Staten toojbengegeben/ <«
en fouben be boo?f5 peeren ïiaben ban ^tate uiten c«
naem ban 3ijn excellentie öaer befoinge continue* ct
ren / bolgenbe a!fullie inftructie al^ aliebe bp ben c<
Staten <©enerael gemaeat toa$?/en nocö bo?berge* c<
maeht foube toerben / m* en berftlaerben be Staten <c
eenbafle
fiebben/ bat geburenbe
benboo^j'3.
többanbe Dope
tyie temaenben/epntelp
met fjare
IBaje^ u<«te
(teit ban toegen befer (anben foube toerben gefianbelt / «c
en foube baer na bolgenbe befelbeftanbelopberege
ringe ban be lanben o?b?e geflclt too?ben na bepo?en.
<©e «0:abe ban ipceffer habbe boo? 3ön bet
treu na €ngelanb gecommitteert IBeefter 3©iUem mm
25arbefiu0 / ïlaeö ban ,§tate/ totte fecrete mteüigem apart
tien/enalfoo fjem boojeenlge ban 3t)ne Commpf^n H0
ban goeber plaetfcn toa$ geabberteert / bat ben bp* banjg
anb ijet ooge en aenflag Oabbe op eenige plaetfen in t***
©2iejlanb/ en namentlijuop gadingen/ een3ee(lab ggf
gelegen opbe ^uiberZec/ baer ter eerfïer infïantie bant»
geen grote refeeninge op toerbe gemaeut / al.ö toe* <©?abi
fenbe een plaetfe bk toat berbe gelegen tö ban be ^J
fianb benJ alfboe app?ocljerenben bpanbsf te lan* ttt &•
be. H&aer toat rppelijft acljt genomen Bebbenbe/ Jen 0
fo belangenbe bat Oet garnifoen baer fo lange jaren tDce,jJ
binnen Ijabbe gelegen/ en bat öoe toel baer geen fuf* i<Scnn
piticmet allen toaief opte ^oofbenen25ebclljebberjJ/ (*oLi
be folbatcn nocbtnnsf boo? fiutuelöh/ alliantie en an*
berfinjf toaren al*? bojgcrjtf getoojben / en ter oojfaae
ban be fcöulbcn/ boo? be cjuabebetalingegcmaeRt/
feertn ben anberen geljouben/ enbatben^eere^tv
beni0Bp ter oo?feue ban ijet Ïieutenant-Colonelfcöap
ban 3ijn <0cnabe <0?abe JBillem Sobetojjft Dart
kaffan/ fkl)tm mecfienbeele ban baer mofl ab*
fenteren / bk anbersf boo? 3[jne beftigf)eiö en toacaer*
(jcib baer foube mogen bienen tot een baiance en tegen*
toigt / bat boben bien be boeren omtrent rontcm
ficlj metten bpanben Dabben bereenigt/ boo? toelü
mibbel \)p 3ijn bole en be fpionö bebefitelijn uonbé
brengen tot boo2 be pooien ban ber fiab/ foljeeftbe
boo?noembe 25arbefiu^ fuljc alless met 3()n beben*
Ben in aller biligentie obergefcö?eben aen ben boo?*
noemben (02abe 3©iHem iobetoijfe ban kaffan
^tabbouberbanJDiieflanb/ en&cm in bebenuenge^
fielt/ of ijetniet goeb foube b3tfm bat fiet garnifoen
baer een# toerbe beranbert / en om contentement te
geben fo aen bk ban üollanb &$ ban ©aiefïanb / bat
in plaetfe ban be compagnie ban be^eere ^iDenif&{>
bp een anber ban be $?iefcfjc compagnien baer in fou*
be leggen / en be compagnie ban peter foppen een
anber uit lm J3oo?ber-guartier ban 3|ollanb foube
tooiben gefonben / op fiet toelïte 3pn <©cnabe fiem fou*
be gelieben ban 3ijne meninge en goebe toille te ab*
berteren/ en onbertuffeben be booiberftaelbe abber*
tentie niet in betoinb (ïaen/ toant (p toaö (ftfflft
\Bp)banfulBe plaetfe gnomen/ öaerbiutoilsf be fe*
5
I
feer^e
CC
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5^7Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
fectftê en fecceetfte abbeetentten ban baen toacenfto*
be&tab en oojlogfcBepen in fulftcn pecöfcel tam 'na
menbe. J^p abbectcecbe 3ijnc «öenabe mebe Dat Den Wtbat
«abben geftaenb
at fulr noit / gebucenbe be oo2loge 00^°3*
bpanb op nieu0 bed bolr aennam / en bat Bp feec toas toas gefeftteb/ en ten toace
in becBaefteenmerfteljj* SS,
gefteeftt met eenige <§paenfe en gjtaliaenfe compa* ftefommebanetnjfte fooogulbenstoatenopgeb2acBt Sm.
omen/ om eetft te belbe te toefen / DefclfêiflTtbetoaS getoeeft/ foube een al te guabc confeguentie baec uit
Bebben ontftaem
gebateect ben xj 2|anuanj/if87.
<©?abe 3©illem ban ^affau Defen bnef ban 23ac*
Cajüs Kantfobiu0( be fone ban ïitenticus
^m
befius ontfangen ftebüenbe / geeft teeftonb beibe öe fobius/^taönouber bes Coninr ban ^enemarrêant*
ften fcantfo»
baenbelS binnen gadingen ieggenbe baec int geltcfjt / m tyk ^ertogbommen) toaS ban ben Coninft ban SSL
mïtn> en ttoee anbece De befte benbels ban 3tjnen cegtmente ^enemaeften gefonöen getoeeft in ^pangien om Smf
n%iv baec binnen geleit/ baec mebe Bp meenbe be ftab toef mtbbelen ban b?ebe boo? te fïaen tuffcBenDic Cönfoft ***m
becfeftectenbes bpanbS boo?ncnien geftuit te Bebben/ ban^pangien enbe Coninginne ban<£ngelanb /is
en Beeft fuic terftontaen 25acbefio gefclbeben/ bege* baec na bp ben i^ertoge ban $acrtia getoeeft tot 25?uf* &°n~l
ImZ
renbe bat Bp 't felbe mijn peeren ban ben Sabeban fel en oofitot®eaumontin ^>enegou/Bet Imjgf bolft *"»?
^tate/en ooft be Staten ban ^olianb (bieaenbefe leggenbe binnen bergen op ^oom in gacnifoen uit* J3"^
(lab bele gelegen toas) fonbe aenbienen/ batBP fuïr getogen 3ünbe op ftcpgs-abontuectuffrtjen buffel en SSsetJ
Dabbc gebaen ten meefte btenfte ban ben lanöe / én bat karnen/ 3|jn eenig paecbebolft ban benboo?noem* ww
f)p meenbe bat [jet een mibbel ban meecbec eenigBeib ben üectoge ban paema te gemoet genomen om*
en betec co?cefponbcntie toefen foube/bat Bet gacnifoen tcent b?ie mijlen ban 2S2ufiTel/ betoelfte fp geftagen £no'H
ban eenbeclep regiment toas/ ban bat beCapireinen en beeftcopt/ en eenige «tfbelüubert en pecfonen ban gebate
ttoeberlep Commanbeucs fonben moeten cefpecte* gualiteft gebangen gefttegen Bebben/ bie fpgeb?agt
een / bat Oen ooft be bolftomen betoacinge ban fulftcn Ijeöben binnen Reegen op Éoom boo?f5. onbec toelfte
flab/toefenbebcp?inripaelfte ban3ijngoubecnement I gebangenen bebonben fS getoeeft be boo?f5. CajuS gen.
Bebolen toas/ baec ban Bp be ccpjocBe en'tbectoijt ' SantfobiuS een jong €Delman/ be folbaten bie bit
foube moeten iijöen / in bien be
felbe in eenig ongelun ecploict gebaen Debben / gene ftennfffe of toetenfebap
mocBt Bomen te gecaften / ais Bp becboopte neen / I Bebbenbe ban ben felben ftantfou nocBte ban 3üne
en bat BP be peeren Staten ban ^ollanb foube qualiteit/ en om bat Bp ficïj felbe fo toel ais 3tjne bie*
becfeïtecen bat BP ^ ftab baec aen Bp toift Ijenlieöen | naec^tec toeceftelben/foboo?focbtenfp 3ijne malen/
fo bele gelegen te 5ün/ fo toel foube betoacen enfo2ge bccBopenbc baec uit een goebe buit te beftomen enbe*
boo2 b2agen aht boos eenige anbece ban 3ijnen gou* bonben baec in eene gouben ftetting / bk ft* namen
becnemente.Bacöeftuö ff l)2eef baec na aenben <©?abe en bele en becfcBeiben &2ieben/ fo ban Den Coninft
ban ïpeeftee bat Bp boo? Bèt becanbecen ban Bet gac- ban^pangien alöban ben ^2ince ban #acma en
nifoen binnen gadingen beis bpanb^f aen|ïag en anbece/ ban be toelfte (p eenige beC felbec geopent
boomemen albaec Babbe boo2«omen»
Bebben / maec meeftenbe boo? Bet obcclefen ban bieti
^ieban ^ollanb Bebben in befen rp 02b?e geftelt be importantie ban bien/fo lietenfe eenige ban felbe be'
op Bace fanen / en Bebben tot bien einbe ben 0aöe fegelt/ en b?acBten Bern böo?t tót Reegen opten 50om/
ban ^State becfocBt boo? eenige bagen te toillen fupec* maec Bace «©beeftert Bebben Bern tecfiont 3tjnegou=
febecen mettet uitgeben ban eenige patenten / be* ben fteten boen ceftituecen / en Bern met 3üne biena^*
ïangenbe be bifpofttie obec be gacnifoenen binnen een en basatfe gefonben in ben i|age aen be j^eecen
liace ï^obintie / alfo fpluiöen met Bacen 45oubecneuc Staten <0enecael/ betoelfte Bern nlleö bat Bern toa#
toebecom Bebben boen beBanbigén en toel
ïjecaetflaegt Babben om apact te boo2fien op be be* ontnomen
boen
tcactecen/
eccufecenbe be fafte banbe folbaten/
fenfie ban §ate fteben en fcontiecen/ f?Mbbei\ ban
gelijften ingagie genomen becfcBeiben «JTapiteinen fo bie Bern niet Babben geftent en Bebben Bern Bonocabe*=
oube atë nieutoe/be toelfte fp eeb Beöben boen p2eftecen lijft en fo Bet fcBeen toel te b?ebennaben€oninftban
in Bacen name/ en Bebbenbe tcom boen fïaen binnen ^©enemeeft 3[jnen meeftec gefonben/ becBopenbe bat
öei)20bindeban ^ollanboptennaemban bcn<0ou* beConin&contentement en fatisJfactte foube ontfan*
becneuc en Staten ban ||ollanb en becfcBeiben op* gen ban 't gene boo? abuis en ongeluft bp be folbaten
aen bien jongen <£belman 3ijnen bienaec toa£ ge^ SJrtcfi
licBtinge ban bolft gebaen en in toaectgelb aengeno* baen:
ban t$ namaeiS bebonben bat BP jegens be ban De
men omtcent 10 baenbelen elc ban aoo Boof ben / Bebtoefegginge ben J^eecen Staten gebaen/ 3(jn beftlag %ö\t7nti
öen boen bectcecfien ban 't j|uiö te nauibenbecom*
pagnfe ban fJoBan 2öac/ en bie ban CleecBagen uit feec gcoot gemaeftt Beeft ban Bet ongeftjft bat Bern u m*
<802rum/ en Bet goubecnement ban <©02cum gege* alfo gebaen toas/ toaec boo? öe Coninft bandene* g5JiJte
benden €^?abe #Bilip$f ban $afTau/ b2oebec ban mecfien geftoo?t 3Ünbe/ Beeft in betont allebe^ol* ^ '
ftBepen Die baec lagen boen acceftecenen aen?
<5?abe 3©illem ban isafTau/Bebben ooft tot 3©oecöen lanbfe
ftaen/
be
toelfte geb?ongen 3(jn getoo?ben/ al eec fp
banManb
eegiment
Bet
geftelt/
anbec gacnifoen
bacecenbeboo?Bet obecltjbenbanben i^eece^ibnep/ ftonbenuitbenaccefte ontftagen toecben/ opteb?en?
gen ?oooo KijïöalccS/ ban betoelfte men feit bat be
éö tenbecfoefte ban bie ban J&ollanbcn^elanbgege*
ben aen ben «frabe ban ^olmsf/ ben 25acon ban Coninft oefen <£belman ioooo ïiöcbaelbecs boo?
üoog-^acen \8 met confent ban ben <©2abe ban 3ijne peciculen en moeiten gefcBonftert Beeft / bit accefï
man toift toattec gaens ioas / maeft?
IBeucö gegeben acte of commifirie om alö ,§upecin* eec ben gemenen
onbec Bet gemeen bolft/
becfïagentBetb
gcote
een
te
fcontiec-ftebep
ettel[jfte
obec
tenbent te commanbecen
be toelfte b?eefben boo? eene genecale biecte bie in
ban <©elbeclanben <®bec-ff ffel.
me ban ^ollanb en ^eïanb B^ööen ban gelu&en / 't ïanb fiomen foube/ toant baec toeinig ftcjensof
beeftaen Bebbenbe Bet gcoot becloop battec masinbe coggein'tlanbtoas»
5Bifo Bace f©ajefteit ban €ngelanb en 3ijn €ccelien* Be €ëf
fa&e banbe(©o?logete toatec/baecbp fpfuftineecben
aenben meb ban iState fcB?eben batmen ioooo ntn&mi
tie
o?b?ege*
jmncipalöften geinteceffeect te 3ijn/ baecin
ftelt met W banbeSllbmicaliteit/ fo op be betaltnge laften cogge uft be(e lanben na €ngelanb foube boe* jwn ®m,
be ^ee* Jfjf
ie en on* een / baec op be ïlaben ban ^tate en bpfonbec
banbe boo?gaenbe laften ban bec eguipag
<$?abe
iföajefteittnben
Bace
ban
tëaeb
3©ilfteS
€BomaS
ce
boo?
om
becBoub ban be fcBepenban oo?loge/ alüS ooft
ben aenftaenbenttjb/ tübeujft cnmettecbacbteboo?* ïïabe ban ^tate / feec toacen aenBoubenbe / fo is baec »wn xp*
j™£e,
eenige aen
en bebonben/
in feec gcote ftoacigBeib gemaeftt
ftenom fo toel be ^eealsSbebinncn-ftcomen en toa* meenbenmenbeBoo?be
«m
Baec begeerte
be Coninginne
2Jee*
of
picaten
en
bpanben
n
gemene
ben
tecen jegens
cobecjJtoelte bepligen/ en op goebe en eenparige be* niet af te fïaen/ anbece meenben men foube ben bet* f«pfw
talinge ban Bet bolft ban oorloge te boojfien / toant focBten tar mfnbecen op be Belfte / bocö entlijft iS baec Ja0J^
öe«38bbocaet ^ifcael banbe ailbmicalitett banöot* gerefolbeect/nabemaelmen bebonb battec geen obec* 'ttatJü
mui* bloeb ban cogge in 't lanb toas / bat be cogge alle Dage fefeffcj
tecbam Babbe beJüeecen Staten aengebient bebinnen
oorloge
ban
üolfte
fou* J,JJJ[9f
jécBeep
tecte bie bp ben
toas becbiecenbe/ fulc bat De lanDen boo?feftec fui&e
tom,
men
albien
bp
SJÏ» «ottecbam opten ijhm ii feb;uacö^a^ getoeeft/ ben bwballen in BongecSnoob
me?
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öe £ta>
ten lan
^ollanö
ban öcn
feiten
3Petyua*
ïij 1^87.

Sn'jn
<S)CCCl.
ban
^affau
met»
fa
tert baeb

gebmi*
Jsenöc
autori»
teit alg
«Soutier*
neur en
<£api'
tefn 45c
necacl
ö'oerüjof*

ïanD en
gelanb.
<©e#?a»
be ban
^oïjrnfa
Stcate*
nantöe*
nerael
otiec
HoIIanb/
lanïi/atio
brr jtjn
<2rcel.
bmt
«ïfïiffau/
toerben
eegeben
allefjet.
faeleib
ban
b'oojlo»
ge te

Het Weeentwintichfte Boek»

/

menicljteutt benlanbe boeren foube/ toaeromgoeb
gebonben té batmen mét öe alberöeleefite maniere
eenigfing boenltju 3smö*'t felbegeïjeelafflaen foube/
batmenban geljjuenbe 300 lafïcn cooge öte alreDe bp
eenigeCngelfeCoopluibengeuocfjt en gefebeept toa*
ren om te berboeren op be pafpoojt ban ben üaöe
&an &tati/ en be 500 lajten bte mebe bp benüaeb
ban J&tate getonfenteert toaren om te nopen en uit te
boeren/ niet foubc laten pafteren om alle opjoeron*
bcr be Gemeente te berljoeben/ boojbe aentoaflenbe
btertcen njfingebanbe oreinen/ batmen baerombe
Coopluiben be rogge foube afnemen / en om ïjaer geen
fcljabe te boen bare gebane onnoften betalen / bit toer*
be feer gualp üp ben aaebf Ijeere ï©Wieg genomen/
feggenbe bat baer boo? btrecteltjn gecontrabenieert
toerbebe autoriteit banjyne excellentie en benïiabe
ban ^tate.
<E>etoyle nu be fafcen febert bet obergeben ban <©e*
benter en be grote fcljanfe op be ©elutoe / geljeel ber*
toert in'tlanb fïonben/ Ijebben be Staten ban l^ol*
ïatiö niette C5ebepweerbe ban Eelanb goeb gebom
berjeftertDeib ban bare $?obintien/b'eut02i*
ben tot
ban3ijn «tfrcellentiebani&affau/ en ben<£5?abe
teit
ban J^oijenlo te bermeerberen/ bolgenbe be naboigenbe rcfolutie.

deren , of veranderen van de garnifoenen van de fteden gjjjj
en fterkten van Holland , Zeland , en Vriefland (uit- cn 2C:gefondertde fteden en fterkten de Koninklijke Ma- ianb. ,
jefteit van Engeland tot affeurantie en verfekertheid ^gj™
ingeruimt) gedaen fal werden ter ordonnantie van nellem
zijne voorlz. Excellentie van Nafïau ,of zijn Genade ê>upecj
als Lieutenant Generael, met advijs van de Staten «jg^j
voornoemt of hare gecommitteerde, en dat in deplat- *,an
te landen van Holland , Zeland , en Vriefland geen #trtej
volk van oorloch te voet of te peert eenige inlegennge JJM
of doortochten fal mogen doen , fonder patente van jgoüar]
zijn voorfz. Excellentie of zijn Genade ais Lieutenant, Ange»]
gecom- {J"*'0
hare zijn
Staten
advijsdatvanvande nuvoorfz.
gegeven
mitteerdeby, fulx
voortaen
al 'tofgene
Ex- moeten!
cellentie van Lycefter als Gouverneur Generael der rommfi
vereenichde Nederlanden, of den Raed van State, in [J^™!
regard van de befettingen Van de fteden en fterkten van cellen]
Holland , Zeland, en Vriefland, veranderinge van gar- bflnj&i
nifoenen, inlegeringen, of doortochten in Holland, [JJJJj
Zeland en Vriefland, foudeverftaen te moeten gefchie- elmo j
den , geaddrefTeert fal worden aen zijn voorfz. Excel- bange.;
lentie van Naffau , om by den felven , by advijs van de j™jjtofj
Staten of hare gecommitteerde Raden, 't felve geef- ooen, E
fedtueert te worden. En tot beleic van 't voorlz gouvernementen defenfie van de voorfz. landen en frontie- f <©nb|
ren der felve, fullen onder het voorfz. Capiteinfchap ^j*™\
DE Staten van Holland met Weft- Vriefland en de Generael van zijn Excellentie metter daed geftelt wer- -t <£p^aaij
gedeputeerde van de Staten van Zeland wel en den 80, vendelen knechten, of fo veel meer alsdaer becnoh
rijpelijk gelet hebbende op den tegenwoordigenftaet toe van node weien fullen, hebben voorts de Staten van ™af"LJ
van den lande , en op het gene de confervatie van dien, Holiandmet Weft- Vriefland, en de gedeputeerde der janöeil
Staten van Zeland verfocht, en verfoeken by defen zijn gelanw
nopende 't beleic en adminiftratie van 't gouvernement
particulier der voorfz. landen, dient gedaen , hebben voorfz. Excellentie en zijn Genade de voorlz. laft elx JjetMj
na voorgaende deliberatie en communicatie gerefoi- in regard ten meeften dienft, defenfie, en verfekeringe 8oÖEn
veerr ,nademacl van alle oude tijden , en namentlijk by der voorfz. landen, aen te nemen, t'achtervolgen en beien ij
tijden van Keifer Carel, tot laft en difpofitie van de doen achtervolgen. En fullen de voornoemde Staten JjjS'
Gouverneur en Capitein Generael van Holland, Ze- in 't generael en particulier , mitfgaders alle quartieren,
land en Vrielland heeft geftaen ,.,te beforgen dat alle fteden , en ingefetenen van dien , zijn Excellentie en
fteden en fterkten van Holland, Zeland en Vriefland Genade daer toe alle hulpe en afsiftentie doen,des nood
in goede verfekertheid en defenfie (ouden worden ge- en vermaentzijnde. Aldus eintelijk by Staten van Holhouden, endat by de artij kelen en inftru&ie gemaekt
land en gedeputeerde van de Staten van Zeland, conopte handelinge van de ConinklijkeMajefteitvan Enform haerluider laft, gerefolveert , en t'oirkonde defes
geland, aen tegaenopte delatie van de Souverainiteit van wegen de Staten van Holland met Weft- Vriefland
defer landen, expreffelijkis gerefolveert dat ter difpo- by haerluider Secretaris, en van wegen de Staten van
fitie van de Gouverneur der refpedtive Provintien , Zeland by haerluider gedeputeerde doen ondertekemette Staten der felve of hare gecommitteerde, fal blijnen ,den feften Februarij , Anno 1587. En was ondertekent ter ordonnantie van de Staten van Holland,
ven de befettinge der fteden en fterkten der felvermet
goede getrouwe garnifoenen,en datby de Staten van C. de Rechtere , By W. Roelfius , Adriaen Koper, en
Holland met Weft- Vriefland en Zeland zijn Excellen- Cafpar van Vosbtrgen.
tie yan Naffau ( voor d'aenkomfte van zijn Excellentie van Lycefter in defe landen ) is gedefereert het GouS$ baer na ook gerfolbeert/ batmen ben <©berflen
vernement en Capiteinfchap Generaelover Holland,
Colonellen/ Capiteinen en folbaten/ toefenbe on*
Zeland, en Vriefland, volgendede commiffie en in- ber 't gouberncment ban fön €rcellentte ban Naffau/
ftrudtie daer van gemaekt , en ook zijn Excellentie van al£ ^tabbolber en Capitein <6eneraeloberi|oHanö/
^elanb en JBefl-jBjiejlanb/ befen nabolgenben eeö
Lycefter gehouden is de voorfz commiffie volkomen
effecVte laten forteren. Dat daerom zijne voorfchreven (oube boen boem

Excellentie van Naffau metter daed fal gebruiken d'autoriteit hem by de voorfz commiffie van de Staten gert, in conformité van de felve, mitfgaders
defere en
de inftrucïrie daer op gemaekt. Item dat den Welgeboren Grave van Hohenlo, zijn ftaet fal continueren als
Lieutenant Generael over Holland , Zeland , en Vriefland. Dat zijn voorfz Excellentie van Naffau de faken
enhet beleit van de Oorloch te lande in Holland en
Zeland en namentlijk de befettinge van alle fteden en
fterkten der felve landen by advijs van de Staten voor: Dat
noemt ofhare gecommitteerde fal hebben
alle Overften, Colonellen , Superintendenten en Capiteinen, die in de fteden en fterkten van Holland ,en
Zeland, en Vriefland in garnifoen of befettinge airede
geleit fyn en vorder geleit fullen worden en namentlijk
mede de Colonellen en O verften geftelt en noch te (tellen in Noort- Holland en Zeland , van zijn voorfz. Excellentie commiffie ontfangen , en de Staten van Holmitfgaders zijn Excellentie eed van geZeland,
land en
trouwigheid en gehoorfaemheid doen lullen, en dat
het felve ernftelijk alom in Holland en Zeland (al werden geeffeótueert , en alle onwillige in 't felve te doen,
gecaffeert. Dat het verleggen, vermeerderen , vermin-

beloben en f toeren ben ^Staten <©enerael ban <gj
Wffce bereenigbe
^eberlanben W bp be önie en S
c
nanbljouötng ban be toare Cftjilielijne Religie fullen ^^1
blijben/ en namentüjfe ben Staten ban J|oüanb/ J»w
W'
te toefen/
en getrou
fl-©Jieflan
^elanbena©e
ben
felben b?omelijh
en bgeïjou
getroutoeliju
te bfenen
tot coto
boojftanb ban beboo?f3. bereenigbe |5ebcrlanben/ nellen
ennamentlijö benlanben ban ^ollanb/ Selanb/en jgg
3©e|t-©2iefïanb/ ben quartieren/ fleben en ieben en fort
banbien tegenö allefiare bpanben: ben toelgebo?en {«/»»
i§eere|fèaurit0 geboden ^?ince ban ^2angien/<(5?a- Sr
be ban s^afTau/ i^arrjuijss ban ber &*er/®ttflfti« t goi
gen/ ttc. aliö <©ouberneur en Capitein «©enerael *mw.
ober ^ollanb/ Eelanb/en »(t-©2ieflanb : ben ^
a©elgebojen d2abe pljilipjS «a^abe ban ^obenfo/ meti
etc. al^Sieutenant <6cneral ober be boo?f5. ianben: ba«
fj*m
3)3eft-©?tef*
Eelanb/en
J^ollanb/rben
ben Staten
Ianb
of Oare ban
gecommittee
geljoo?faem
te toefen (6
in'tnene fpluibcn on0 tot bo?beringc ban Denbfentf *c
en bcfenfie ban be boo:f5. Ianben bebelen fullen /en «
oohbe platte ianben berboo?f5. ^obintien ban^oU «1
ianb/ Eelanb/en 3©eft-©2ie(lanb ban aile inlegef
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„ ringen en foelen bwM Ublft ban ooMoge te Helpen
„ üefcuermeu/enboo2t0inalle.<Sonfe böor ïren ceD S12Si7iacmroiï «Uonöen/öecöiupacine baiiDen Mt*
„ gebaenaen jijae «Crcellemic ban n3ipceftcgacn
ral0 <0ou .wIS*0"0^ öaer 0nIan0ö te beren uit Cam * $***
„ berncue en Capitein <J3eneracl ober t)e berecmgbe< S5?wö^0«T toa?7 **tt«fttcboen bewreefte»/ ?ri Sfn,„
öotöbcnatui* SJr
„ $cberlanben/en D'02Donnamiencnaïuculenbanöer S^^LanhöccipIactfclu^c^cfif»/
» oorloge te acbterboigen/ fotoaeriiin helpc onö <SoD tenant ban De Compagnie ban Den , boo2nocmDcn pa9"£e
toonbert
SJSf
& SS?
3nnbe/*!*?«*
ban banbotó*
Icegenbe/
beeft fonber
„ 'Hllmacütio en fijn beplig tooo2b.
SSSÜFV
bes Obctfcntf
toeten utt Iftebcnblin niet toillen frbeiben / noclre bcn/tilJe::
lcfa?' . ^"^aenöe OebDen öe Uweren Staten ban Rol* Capitein ^ubenboo^De Daec toiilen loten fn&oinen/ ËBS
joiiana ïaitö en OeDeputeerDe ban SSelanb 3(jn <£rcellemic (jtec 10 grote ttötft ontftaen/ toaer uit een mip nam ban
„öcöw ban kaffan berfocut om De boo2f5. refoiutie alom in troutomtenbolg
be/ Daec nabeel ongemahuitontllont: ^Tp,
utfftöe 3tjn «Boubcrnement ter erecutic te (lellen/ beeft lm &onop toa0 rtiiDDelertijD Binnen Rampen Dier r.tct 8£ff
S» ful* in 't toern boen (tellen/ maeralfoDeboo2f5. &ta* ban toetenbe/ ban toaer Dp De Staten ban^oüanb «aten.
ctfoe» ten boo;'t bertcen ban Den <ö52abe ban apcefterna en 3ijne €rcellentie toasf aDberterenbe baii De gele^
en ftjrte <gngelanb/ aen ben felben IjaDDen geDoleert bat be gcntljeib berfabe in Den Qüarticre Daer omtrent /en
f": comniiffie b? Oem gegeben aen ben <©beeften gionb; toat behoeften binnen DertjléDehalDaernoDig toaren
laffau
Deer <©ich ^onop / toatf ficeclienDe tot pjcjubttte ban totconferbatiebanben felben /infgeliir banbeabber^
icew* De autoriteit ban 3ün €rccl{emiebanj>apu/enacn tentie Die &p fiaDDe ban De toantroutocn Die binnen
^ebentec tuffcöen fëajrtë en ^tanDIep fouben mo^
,'§„
öe pribilegicn
baboeapofiille
De boorf3.
<02>
aiun' be
ban 2lpce|recbanopben
gen
toefen/ bat ^tanblepnocl) genoeg meetferbanbe
bat ianöe/
pof netfoboor
gegeben /
(iab
toajS / Datter nocljfjope toa0 om De ftaD toeberom
•ment Dat in Dien fulr tojjaf / bp öem DiengaenDe toa# refereti?fé ccnö* öat foP Ö«n fouöe geDragen tot bet gene De Ree- te mogen recoubjeren/ bp albien men De fabcbpDeu
nen, een Staten fouöen ojbonneren/ gelijh top beröaelt ftanD nam eec Daec meer boljr ban benbpanben&in*
w®> Ocbben. Ipr op [jaöDen be €. peeren Staten ben nen guame/ en bat 3ijn abböfif toatfDatmcnalfnocli
i onop üooift. &onop berfcijreben / om alDaer met 3jjne com- met foettgbeib/ goebe beloften en berfebertïjeiD boo?
min miffie te bomen/ ten einDe Dicgebifiteert en base op 3nn perfoon (Op meent ^tanDlep) iet fouDe bonnen uit-mze o?D?e gefrclt te to02ö*n : op toullt berfcbrijben ben cerbten/ DaeropöemDen 16 j©aiij)boo2anttooo:Dc
mn* ÜD0?f5- Obcrftcn alDaer gecomparcert 3bnDe in De gefcl)?eben toerDc/ uiten rtame ban De ^taten ban
p|n< macnbban^Jannarü 1587. tfoem Daer aengefeitbe l^ollanD/batfpfjemtoel fjertcujb toaren Deöanhcnbc
fe!be5bnccommtfTre toao: (trccbenbetotnabeelbanbe fo ban De abbertentien/ atë ban xM Deboie in Dien
autoriteit ban 3ijn boornoemoe Cjeccllentie ban $af* quartiere bolgenDe 3jjnen laffe geoaen : maec alfo bP
fati altf <ö5onbcrncut en Capitein ^enerael ban J^ol- Hen peeren Staten <8enerael/ Den ïïaDc ban &taté
ianD/ SManD/ en 3De(t-©rteflanb / Dat niettemin en Den 43?abe ban nacuriS binnen Den boo?noemDeh
5(jn €Tce»eniie banj^atfau en De peeren Staten quartiere gefielt en gccommittccrt toasS Den l^eere
totfiem toaren continucrenbe inbegoeDe affectie Die ban J$oog-^aren / om alDaer ais ferijgiS-obecite te
fp altöbjS Bern toegeD?agen Dabben / en Datfe b^m commanDeren / allc^tebenen paetfentn gocDcr be=
begeerDen teftanDbaben in genj&e autoriteiten com^ fettinge te Doen (lellen en in Defcntie te OouDen/ Dat
manbemient ober bet bol» ban oorloge /tot befenfie bP Daerom fouDe geliebenniet na te laten bem tocDec
ban De ^teDen en 3po?ten ^tlu öen |5oojDeMïuar^ in'triuartier ban $002D-^oilanD te tranfpo?tcren cn
ttere/ aljJ bP öeöab fiaöbe tentijbe ban Den oberli> alö
$Jrüg0-©ber(re alöaer 0202e te (lellen / Dat De patenten
en bebeien ban fijne €rcellcntie ban ^aifan
Den
ban5ijn
5Pur}ïclübC'ÖcnaDc
ban <&> 010 <5ouberneur
rangten
igoogl.geD.
Die bem DaerDen^'nce
toe 00b commiffie
en Capitein <J3eneracl ober l^oU
berlenen fouDe/ gelpb De betoacrnijTe en berfeberin- lanb / etc* mocöten toerDengeobeDieert ennageftomen'
rje ban alle (IcDen en fokten ban l^ollanb en3©efl- om alle goeDe cenigljeiD en tojrefponbentie tn Dcfc
JDjieflanD altiiD geftaen babDc tottet ampt ban Den
entoelbaj
<0ouberncuren Capitein <0eneraeïbanDefelbei>2O^ EanDentc mogen onDec&ouben totDien|tc
s<bintic/Dat Dacrom tot conferbatie ban Degercrlnig- renDerfelberEanben.
Cto toe Ib fcbJübcn De booifcbjeben ^onop (iem toe OciD en eenigbeiD ban Den lanDeen
goubernc* Derom na [jet 3£oo2bernuartier bcrböegt beeft/ alment/bpgebouöentoaö3iine
boo?f5.'tfclbe
«crceüentteban
toaer gebomen fpnbe / fo beeft !)P ber Jlaen boe Ddtmen
^affau inbcboo2f5. qualiteit te refpecteren en te ge* fijne Compagnie uit SiacDenblift babbe toillen Doen
b002famen/ al^ OP 3ün ^eec ©aber geDacn IjaDbe / bertrecben/ cnin Deplaetfe ban Dien toeDerombabDen toillen Doen bomen De Compagnie ban g-onftr u
èn tot
Dien eeb
einDete Doen.
ban Den
commiffie
gen
en bem
3^aerfelbe
op Den
<öber|lent'omfan»
^onop 2Crentban^uibenbO02De/ banfjjncn regimenteniet
anttooo:De Dat ÖP biel bcgeerDe 3ün €rcellentie in tocfenbc / toaer ban bP niet toel te b«ben toasS / toaer
alle^te refpecteren en geboojfamen geltjlt bPDen fel* na alDaer gebomen I.ö ^ionböeer gfoöan ban <0el'
ben altijb geDaen baDDe/ onberminDertDen eeDDie men/
Commitfariö ban dc mondelinge/ met b2ic<öebenbancommiificn
ban fijn Crcellcntte ban kaffan
<0ouberneuc
ais
5lpce(lec
ban
<0:abe
Den
ÖP
necaeï ober alle De bercenigDe ^eberlanDen geDaen op bem «gonop ban Date Den 1 4. 5Feb?uanj / Daer bp
ftabbe : boclj alfo te Dcfer tijb De ttjbinge quam ban bet De felbe f(jne Crccllentie al0 <i5oubernciir cn Capiberrabebjb oberleberen ban ^ebentec en ftct fm tein <6eneraeï ober Igollartb / 2elanD / en Wett-m^1
booz^utpben/ fo bat fw nietraebfaem entoajSDcn IanD Den felben ^§onoP/ bp abbpö ban be &taten
«©berften lange alDaer te OouDen in Den ^agc/foi$ '0 ïanDtf en d2aefföftO^b0 ban |£olIanö ontijouDen /
na Den $003-- gecontinueert/"en booz fobeie bc$ nooD fp op nieuS ^-u
Bern belall bem terftont te berboegen goeDe
berfehe* gefïclt / geojbonncert cn gecommittectt beeft tot emu
opte
nemen
te
aebt
om
berquartier/
Den ^uperintenbent cn <©ber(te ban Den ïtrögo-boine wj*j
fojtenban
an
en
op rut8* cn öetoaringc ban bc (reben
ftmnn
ft:
felben nuartiere/ en boo2nemelijb 00b re boo?fien opte
plaetfen ™Jfeom
of flnDeregarnifoert
o'rbc
De «gteDen / fo2ten/
alf boe
a\$ia.
ban ^ollartbtn
betoaerniffc ban De fleDen en fokten ban<©elDerlanD ban
ben in^oo2berguarticre
ban3ünenregimcnte
en ^ber-f (fel Dae? in fjp bolH
'tt
leggenbe/ of Datter namaclcf tot Defcntie en berfe* p«jj'
■Jt o» In garnifoen öaDDc leggenbe/Daec op Den <©ber{ten bertbeiö ban De felbe plaetfen bp bem of ban (jent gfjj
lafl DcbbenDe gefebiftt en gefonDen foube mogen &$&
jm"öe
uiten
^age
gefcfjeiben
isJ/
en
reif
De
na
b«
boo2f5.
to02Den/ gebenbe Ijcm bolbomett maCDt/ autoriteit gjjj
}men
™ 5^oo2DerQiiartier/
en b002t!S
ober3ön^ceregiment
na De (leDen
en forten Hic met bet
boln ban
bifa
^örcr
liet boorDie gualiteit
bebel om in
en fpeciaelï^rtjg0-boib
kfif* toaren/ om op alle£ goeDe o?D^e en boo?fieninge te febreben
tjet \i.v\m>
bebeleny
enteober
te geOiebcrt
ban ia»abefebermeniffe en befenfie
te geb2uinen toto?D?e
i,.ra/ tofrben/Dc boojfe.^onop gereid 3pnbe na ober 2ee/ felbe
en hrbojs-Difcipline te Oou=
goeDe
DenÊanDen/
Ijebben De Staten ban J|ollanb en 3ü«^ €ttül goeD Den/ niette geboaen Dat bp eenige ban De felbe Den
6,a£s' gebonDen na USeDenblib te fenDen be Compagnie onberfaten cn intooonDerenin e§teDen/ üevbten/of
ban gionbfjeerSfrent ban ^ubcnboojbe ten platten ^lanDe/ eenige oberlafl/ ötnDcc/ffDaöc
patente
! ?an metIII.
Deel.
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Het tweentwintigfte Boek,
cfmocpcnfVetebóen! maerbiete mainteneren te be*
fcöutten en Dcfcljermen in nare gerecBtigDeben en p;U
Utiegtcn: goebe fröerpe toacljtteboenBouben/ baer
/ met fön noojnoemen ter plaetfen fulr foube öebojenbcntie
te Bouben ban
bc «crcellentie goebe coirefpon
alle boojballenbe fa&en alöaec: goebe opfient tene*
men en tybbm opte fojtffïcatfen en munitie ban
Vlogen/ ban bc <§teben/ ^terftten en plaetfen
ban ben UooJbernuariicrc/ enboo?t£ al te boen bat
een bjoom en getrou ^uperintenbent/ ©berfle en
ïmjgoMuiben feBulbig fijn te boen/ bolgenbe alful
fee inflructien / ojbonnantien / en artijnel-ö?ief alg op
'tfïu&ban oorloge gemaeftten gepubliceert fijn/ en
nocB&P ftem en Den Staten ban ^ollanb gemae&t
en gepubliceert fouben mogentowben/ en op alfulben
tractement en befolbing altf ijem toatf toegeboegt of
nocfj toegeboegt foube mogen tooien/ toacr op en
ban Bern tod en bolftomclijö in'tfluftban fyHecom^
miftïete rjujjtcn/ BP ge&oubcn foubc toerben fijnen
i4cb te bernieutoen aenfjem (telneten fijn «Êrcellen*

f te ban ^affau ) en ben Staten ban^Ollanb / Of f)em

verdriet rriy niet weynig, Jat dit in mijn oude dageri
foude wefen de vergeldinge aller mijner trouwe for- *$'
gen en dienden tot noch toe den Vaderlande en uwer
Excellentie Heer Vader bewefen, de welke ik gèmeent hadde wel verdient te hebben , datmen van
mijne getrouwigheid in 't minfte niet foude getwijfelr i
of ook die daer aen twijfelen , eenige oore geleent*'
ik late flaen daer tegens in fulker manieren geprocedeert hebben , nochtans kan en wil ik uwer Excellentie verfekeren, dat ik door des Heëren genade in 'fc
minfte niet verandert ben van mijn oude gemoed
en toegen egentheid totten dienft des Vaderlands, en
Chriftelijke Religie, en dat ik daer in ten'dienfte van
uwe Excellentie als tot noch toe gedaen hebbe , willig en bereid bentevolherden,uweExcell. ootmoedelijk biddende defe mijne ontfchuldiginge in 't goede té
nemen, en dat uwe Excell. den genen die my tot mijnder ontfchuld van de fclve faken foeken te vervreemfo lichtelijk'
gehoor geven
, voorts
belangende den,
mijneniet knechten
in Campen
en Swol,
fchrijve
ik aen

de Hophiiden datfe den Vry-Heere van Hooch-Saxen

of ben Staten boo^noemt/ benfelben fcïj?tftelü& öp fullen gehoorfamen als mijnen perfone ,en fal ook metten felven alle goede correfpondentie houden.
Bern onbertefient ober te fenben / b?eber m in be felbe
Hoochgeboren
Genadige Heere, God Almachtig
commifTie berfiaeU t£.
cont' <&& öem ten felben tijbe mebe gefonben commtflïe wil u Excell.fparen in lankfalige en voorfpoedigen gounnffieop opten name ban fijne boo2fcB?cben <£rcellentie bau vernemente , 'datum in Medenblik den iz Meerre
?ot*- kaffan/ ban Het Cafleleinfcïjap ban ben I|uife ban 1587. onderftont , u Excellentie feer ootmoedige en
ondertekent
IBebenbliö / baccrenbe boo: Bet oberlijöen ban ^flonte onderdanige dienaer, en was
S&
Dieder ich Sonoy.
3Hugufli
i+
ben
al
iiz
(
toiyh
fiijf
ban
^onop (jeec Co^neltss
«'«•f
a' if8tf. oberlcben / en tot bier tijb toe bacantgebleben
fleletn
3£e boo?f$. 4Tommiffartë helmen Babbe geerne
bdll
'£„ toatf ) om 't felbe bp p?obifie te bebicnen ter tijb en
boo?f5.
ban ben tocl
boenfeonnenbe
tot bet niet
boomoembcn^onop
ben gepcrfuaöeert
en 1 eeb
€rcellentie
bn 3ijn'boo?fcö2eben
toijlcn toe
mtfc"
ban
me» Staten
ban bat
^ollanö
anberg baer in foubc
toefen boo?/ ban j^onop
ne
men batmen nem miftroube/ en in fijne abfenttege^
focljt 3(jne Compagnie uit USebenbJiö te licöten/
totfie. 5peD2uar|j 1587»
ftonbe baer toe geenfiniS berfïaen / bocD begeerbe
^onoi? ^c üoof>noembe ^onop bcfe commifli'ten ontfangeü batbe Commiffari.ö goeb en fabojabel rapport foube
rffm ücbbenbe/Oecftficlj aen ben boo?noemben Commiftoillen boen/ ban bat f)p toa0 en blijben foube een
factsi <0elmen geeïcufeert om ben eeb opte felbe com- goeb en getroutoe bienaer ba&Det S.anb en ban 3n*
Dan
miftien te boen/feggenbc genen nieutoen eeb te kom ne <£rceiientte / maer be boo?f3» Commtffartses toaji
crö te «en
boen /boo? en al eer hp ban 3ijnen eeb baer mebe
Bp aen ben (©?abe ban Blpcefter m «©ouberneur naulör in ben J&age genomen / ofDem toerbegefc&e*
ïéenerael ban J^ollanb ontjagen toatf/ öeeftoontot ben bat Bet bp be Staten ban s^oHanb en fijn €rcelien*
bicn einbe aen3(jn «Êrcellentie ban ^affau gefonben tic niet tod iucrbe genomen/ bat fjpRet boen ban ben
eeb fjabbetfetoetgert/ja B^m toerbe ban be Heere Wil* &>o
befen nabolgenben b^ief ban ercufe.
be0 m& ban,§tategefrB?eben batmen feer b?eemt JJgJ
Hooggeboren Genadige Heere.
ban Bern fp?afc / en batmen op B* m een feer Qtiaeb ge* tmi
asatffite
ban ^ "^T Adien ik van over Zee wederom ben gekomen , noegen Babbe ■/ 't toelft B^m feer leet toaiS om te Bo?en / öatm
öm i.N bevinde ik dat in mijn
gearbeid is om nabemael Bp ban Bem niet anbersf banalletfgoebggc* g'I
ïjn afwefen
afweten g<
nonbe/ begerenbe baerom bat BP 8«ti foube quat
ê>onop mijne Compagnie uit Medenblik te verfenden en / boelen
aen fijn een andere daer in te leggen , waer na ook alhier geko- toillen oberfcB?iJben begelegentBeib banberfa&e/op genoi
men isden Commiflaris Gelmen met brieven, com- batfo Bette paffe mocBt feomen/ BpB^m tegen fom* g^h
ban
miffie,
en inftru<ftie om v n my, den Hopluidenen
foube mogen
ber* u
JüafTan,'
anttooo?ben of be fell)c be monb floppen/
Dcfgelrjr
&f
m ex foldaten over mijn regiment eenen nieuwen eed mige3ijneüennber0enmffgunfitge
Beeft BP eenige anbcreabbertentiengenregen/alg bat
5h2S» tevorc^eren- So ben ik niet weinig bedroeft geweeft, bei^eere <0^abeban l^obenlo eenige p20pooflen Bern
t'onrecht moet
u Excellentie
by uit
dat , ikwaer
bemerkende
omf)3
fijnen
befchuldigt zijn
eenig miitrouwen tegen Babbe laten ontballen grotelüb tot fijnen acBterbele (m<
jlrecftenbe / bat mebe ben 6 3feb?uarp bp be ^ta*
ceö m'et mv gevaet word , daer toe ik niet weet eenige oorfake ten ban $£ollanb gerefolbeert toasS bat alle ©ber*
vertrek
ik t'mijnder
want dat brieven
te hebben,
gegeven
bermen» na
toenacn
Campen
uwer Excellentie
encommiflïe
den / Colonellen en Capiteinen t'n ^ollanb en ^e*
fönbaoj* ontfangende den 24. Februarij gefchreven hebbe, dat ianb eeb ban getroutotgBeib fouben boen fijn €rcei^
Cwelï! d°or ^e groote haeftighcid en fwarigheid die ik lentieban Jlajfau/ ben 45tdtoe ban J^oBenlo a$3i>
daer in bevonde,niet recht uwe Excellenrie fchrij- nen Blteutenant/ en be Staten ban i|ollanben Ee?
ven voldoen Iconde , verhope ik dat uwe Excellen- Ianb /en bat begene bteontoillig toarenfulr te boen/
tie na fijne wijf heid en difcretie val verftaen,dat batelp fouben toerben geraffeert. ^onop toa0 ban
ik niet vermach noch behore mijnen eed alfo licht- M^ abbertentien feer perpler/ en totft niet toat W
vaerdelijk te veranderen , fo lange ik aen den Grave beft boen foube/ baer-cn-tuffcBen bz CommifTarijS
van Lycefter als Lieutenant van hare Majefteit en boo^noemt 3fjn rapport gebaen/ en ben boo?ftli?cGouverneur Generael van de vereenigdeNederlandfe ben B^ief obergelebert Bebbenbe/ tsS goeb gebonben
Provintien verbonden en verpligt ben , en al eer de fel- bp abbij^r ban be Staten ban^oltanb/bat fnne <£x*
ve van den generalen gouvernemente (daer alle andere cellentie ban^affau/ metten feeere <©?abeban Ho*
onder ftaen) verlaten iy, of my van mijne eed ontflagen Benlo/ te bier tijb-mebe in ben l&age toefenbe/ felfsf
en los gelaten fal hebben, waer van ik niet vernomen perfoonlijfe na UISebenbliH reifen fouben/ om ben
of verlïaen hebbende , met recht in fulke verande- boo?fcB?eben <©berfïen ,§onop tot f\et boen ban ben
ringe befwaert ben. Maer datmen daerora t'mijnder boo?fcfoeben eeb te brengen/ mu gemoebe/ fo tyt
onverwinlyker oneeren en fchanden my verfonden boenujB toare/ fa niet ban fulfee o?b^e atbaer te
hebbende, in mijn afweten heeft gepoocht de flud (lellen atë BP foube goeb binben. ^z refolurle
•
van Medenblik van mijn foldaten te ontledigen , en
^rcellen*
3iin boo?fcB?eben
jjjnbe/ t'0metten
genomen
met andere niet ond^r mijn ftaende als te verfekeren, m/
booo?fcB?eben ^?abe
bergefelfójapt
ban
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Vervolg der Nederlaridfe
ban
Oodogcri.
i^OOJlT/
tan !Onco?Dinartó bomeftij&en uiten tëage bcctroc&en
®wm »a IBeöcnbftft / maec aleéc fijn ISSHS
rafat^
£*• Sonölftomcn * öe »» Wmöe &oW bacr ban loge aldaer aengaeV "
'" ^ Cb*kld van dc <S aöursfc
BJCCflfC
SS* gen
^^öMtcm/
,enio/
abbectentte/betoeihe
toifl nietbecbaeftffiöe
ninh f
toat cefofuticbanlmS"
In befe
ban€nRi'
TrSn Wffteitett fbuöc netten. €en leften fmtóSn blik te doen
en Jüf*
fchicken ,OTfe
;eèbe4
Jl''bt
,cnö/,
mctccn
iöc
%
fónc
^«wut
fte
gunne
n/
f*
«i en bp gerefolbeect bat Ijp fijne <e«cilcntfé ttoe man, noemt volkomen gebod en bevel foüde hebben
Ijtnffn ,'
Yehad
f/rD?u' »cn'e°crn f°»^rcnöcri otnDem ootmoeöelijn te bib; alsdefelve Compagnie
ba
«crcn clfTf.tti
S«» ?cn
WV ">• ftuöe.octtewn boo? befe tijö ^ynen toen ïh£n °Vn 3ndere v^nJ'Den
in den Nooder-qua
eianïe'
ee ban
regimente, t"og
Kbcn ban Ifêcbcnbltfc af te toenöm / bctonle ben ©berften
Qtm fp

S"a
peociu
ii».

fchicdenfal
in refpeft
$25 rd,de'
f° °°i'van
deralle
Statcn
«ncnineei,
dat E J3aflou
andere
krijgs-Iuidêndie
banfifc
Ba<-bbtn
met

?en
genomeuren
n ijabbe/
in befe
manier
nan p?occD
pecplertoaero^t
bias*/t fjp
bjeferi
be bat
booie
Ws
riacfrtoD^ïö
n fbübèn
mo*
gen ballen/
bic cenige
nrct tocltneonb
vel hadde den
foüöenemente
toefen
Overften
tecemeöfe-'
af te nemenGelmen
v,PSn
f lijl^n
^CommiOaris
beden eedlafl.byen den
ren/ maec at ecc be boo.ifcD2tben pecfonen nonbeti Staten
geconcipieert, volgens haerluidër voorgenoemde refolutie van den 1 1 January.
gemfttueecc tooien/ enljaec gecect maften om uit
Dan alfo den Overften niet is rot Medcnb
bec&tab teteijen/ foftceeg tjptübinge batbe
lik ecfeteeben fijne €rcellentté met fijn gefelfcljap nietbeo?weef
t, t welke de Staten waren ignorerende ,
bec>
re ban bec &tab toacen/ ja batbe felbe binnen een Capuein tot Medenblik 't garnifoen hebbenendedat den
Dalfuut baec al fouben toefen/ ftiecban toatfljp aïfo gengisgeweeftdenCapitein Duy venvoorde met weifijne knechten teontfangen en binnen derScad
becbaeft/ bat bpniet toïflljoatDp toe» foube/ en in
cela
ttn
befebetbaefttjeiöcefolbeecbe up fijne €rcelléntte ben
mganft ban bec poojte te toeigecen/ om boo? te no- gendeStatenenfijneExcellehtieaerfgefeidroudcwor»
aC/nTS0deren'ren TrCted0én'r§erieh^ van we
men en te fcfjutocn fiet bangier en pecijftel bat &P
So hadden daerom de Staten raedfaem gevonden
me*>nbe nem obec'tïjooft teljangen/ toant ljpb?eef;
dat
fijne Excel pneie perfoonlijk met fijne Genadeden
bemcecbeöaefttge öcamfcfjap battbenfteece<©2abe
Grav
banï^onenlo/ algbe ongenabe bau fijne €jccellentie
e van Hohenlo, en eenige henluider Gedeputeerde, alsnamendijk de Heeren van Afperen en van Scha^onop banjlaflfau/ tmec tegenop becfjoopte baec na5ijne
gen mufgadersDoclor Frangois Malfon na Medenbec
in
banalfo
<©efete
boen.
öntfclj
fcSln
fo!utie
nlDinge
te
blik
fouden renen , om den Overften ditaJIes te ken, Daeft genomen neüuenue/ Ijeeftöp be boo^cttëeben
affau
geven ,en voorts met hem öpte befte bequaemten ttoe pecfonen buiten bec poojtcn/ be felbe gefloten en fte.ennen tegevo
eglijkfte middelen tot verfekertheid van den
:eöen?
1 befet Oouöenbe/ aensijne €rüeüentie sijrie ceöeneh NQorder.nuar
tiere van Holland , volgens de bdven geban
ü/ en
weigeringe Hoen acnfeggen/ bibbenöe bat Ijp
melde der Staten refolutie te ad vifer
(jert 't felbe foube
eri.
totllei*
ten goeben
nemen/
fijnepatierit
éttel-ie
Welk
en
volge
ns
lentie
fijne
Sjicc
ban
Excel
feec
üectoon
l.
bect
fijnbe
fijne
i
fjeeft
Genade, de GeIR
baer \\\ genomen/ en i$ tecflonb na <£n&öwfen en
deputeerde voornoemt , opgiÜeren hen voor Medenblik hebben laten vinden om op allen 't gene
boojttf na Jgoom geceben/ altoaec \y? palmfon*
bag ben %i iBeect binnen Quam/ ben fïaebtoag in t vriendelijk metten Ove/ft*en te handelen. voorfr. is
öp gebal albaec becgabect/ en uo?enbe bat 3(jn
Maer bevindende 'trefuis en weigeringe bj deri Overft
en gedaen om fijne Excellentie fijne Genade of
€jccellentte baec quam / 3ün fjem ban ïjét ftaeb-yuig
Gedep
uteerde binnen der Stad te ontfangen , of ook
tecflonb te gemoet gegaen/ uem toiüefeoraenbeenge*
ïemanden van henluidente horen fpreken , fo is fijne
letben öem tot in 3pn Êogement.
Excell
. niet weinig daerover bedroeft geweeft , foals
nm ^eöanbccen baeg^fonbben^becften^onopben
den
Overf
ten dat by hem felven wel lichtelijk fal weten
, bjr CommtfTact!ei<auillaemnaoflectaen fijne boojnoem*
t* be €rcellentte ban .föafifau / om aen ben felben te boen te oordelen, willende nochtans fijne Excell. geenfins
prefumeren fulx uit kleinachtinge gefchiedtefijn; fo
Jaifrföneontfcöulbiginge/ en te becitlacen be cebenen bte ook
fijn Excellentie ten dele van des Overften redenen
fime l^m öabbcn betoecgt fuljcte boen aisS baec toatf gevan excufatien is onderrecht by rapporte van den Com:eif. fcöieti/ becfoeftenbc 't felbe ten beften te totüen nemeri ; miflaris Moftaert, op heden by dea
Overften aen fijne
J{! fïJn €rcellentte feibe batfjp eentge pecfoncn aen ben
Excdl
.gefo
nden.
n ,fe; ébeeften foube fenben om nabec metten fclberi te fp?e<
Hebbende daerom zfjne Excellentie den boven ge»
6en.
noemden
Gedeputeerde belaft den Overften derede5^e iBagtfïcaten en 2502gecen ban iKebenbltn toa*
en ooriake van alfulken refuis en weigeringe af te
ren feec t'onbieben bat bit albuggefcöteötöa.a/ bat- nevragen
voorts van hem verftaen zijne uiterfte
^ollanb en |5oo?Dci*-guar. intentie, enen ookmeininge
ban
&tabl)oubec
ben
men
, of hy niet willig en bereet
tier buiten gefloten Da&be / en meenben be anbece ^te*
foude zijn hem in alles te reguleren , volgens de reoofe niet
't felbe
fouben bat
|^ö02bcc enquactiec
benbanOet
folutie van de Staten boven genoemt, en de {eïvc
ten
beften becfiaen/
men b?eefbe
be 3lanben
ntec uit noct) gcote tnconbententen en f toartgOeben effeduelijk na te komen, lodefelveook airede by allen particuliren Gouverneurs, Superintendenten , Coontftaen fouben mogen.
,
en Capiteinen in Holland en Zeland is aenlonellen,
fa&e becabengebberii§ijn<èjcceUentie ficljopbefe
e
öemette<ï5ebeputeecb biebpöem mtm/ geeft aen
Tot welken fijne fullen dé bovengenoemde Gedepubenboo^^onop gefonben «Spmon petecfj Co?t/ genomen.
teerde na dat fy raedfaem (uilen bevinden, den Over2Öircgemecftecbec ftebeban ï|oo?n/ en Welbeet $ie*
ften
volkomelijk onderrichtinge doen opalfulke fwatecf3. 23ucgemeeftec ban €nnöupfen/ met $afelae0
232uninB/ ftat* ban fijne boo?noembe €jccelientie/ righeden,als by den Overften in dcfen en t gene de Staten refolutie voo f genoemt aengaet, voorgewend fbude
met fch2tftel0He inftcuctte ban 't gene fp ban toegen mogen worden.
"®hüe>
^onnfjeectoasf
boojnoembenblnflcuttie
ben aenbienen/
tte
f|jn€cceüen
lui- Sullen den Overften ook verfekeren van de goede
fouben
^onop
tig
genegen theid die fo wel de Staten als fijne Excell» hem
fcenbeatóbolgt:
jtw* TpErftelijk fullen de voornoemde Gedeputeerde hen
■ion ■'-'vervoegen na Medenblik en den voorgenoemden
^erfj. Overften verklaren de Refolutie by den Staten van
Holland » Zeland , en Weft-vriefland op den 1 1 dach
leftleden in 's Gravenhagc folcmnclijk verSS February
UI. Deel

fijn dragende, fonder datfy oit eenig mifvertrouwen
jegen hem hebben gehad , dat ook den Overfteniet anders dan alle goede gunfte en vruntfehap van de Staten
en fijne Excell» heeft te verwachten.
Aldus gedaen by fijne Excellentie binnen derScedc
J Enkhuifen, opten ai dag Martij 1587. ondertekent.
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Het tweentwintigfte Boek.
hem C tot zijner grooter oneere , opfpraek en fchanden)
cafferen van den Huife van Medenblik, en uite ftad
doen gaen , en eenen anderen daer op letten foude ,
«©ienbolgenbc Debbcn öc bóo?f5 <0ebeputeerbe ïjem 't welk den voorfz. Sonoy ook uit de voorverhaelde refolutie van date den 11 Februarij verftaer, en bevind
fcp ben (©Heeften boo?fcD?cben laten binbenen ben fel*
zijnd' intentie en meninge van den Heeren Staten
ben te Hennen gegeben/ 't gene ben-luiben bp 3ijne tevoornoemt.

Maurice de Naffau, lager ftond ter ordonnantie van zijn
Excellentie, ondertekent, I.Milander* met een opgedrukt cachet.

boo?noembe «crcellentie Mail toa0: baer op fipDe*
felue Defe nabolgenbe fcl)?iftelöue anttoco?be gege*
ben Decfr.

En eerft , belangende de refolutie by der» Staten van
bpöen Holland, Zeland, en Wcft- Vriefland opren 11 Febrüary leftleden, in 'sGravenhagefolemnelijk verften&o» gadert gewecfl fijnde, genomen op 't gene 't gouver.
ooaS nement vandefelve landen in 't particulier en 't beleid
^cbppu» van de oorloge aengaet, ofwel hemSonoy nietcomtmisc
peteert den Heeren Staten , mate of regel in haren actiën te ftellen, fo wil hy nochtans den Almogenden
geacbcii. Heere gebeden hebben, den Heeren Staten wijsheid
te geven datfe niet refol veren dan dat tot vordeiinge des
geinenen lands welvaren , en tereeren Godsfal mogen
gedyen , en in dcfen verdorven tijden mogen ondericheiden de vrome en oprechte van de gepaffioneerde
bedekte geeften.
Opte twede, derde, en vierde articulen fegt den
voorfz Sonoy ,dat het fenden van de Compagnie van
Capitein Duvenvoorde na Medenblik in fijne abfentie,die by miffivevande Heeren Staten van date den
iö February leftleden over Zee na Campenen Swol
verfonden was (fulxdie egene ignorantie daer van beho rde te pretenderen) hetcerfte nadenken van eenige diffidentie in hem gebrocht heeft, omdat desgefönden Capiteins patente hem gehelijk van 't gebod
en bevel van de voorfz Sonoy was uitfluitende , behalvendatook fijns Sonoy Compagnie eerft kortste voren uitCampen daer in gekomen was, endaerom de
redene van de Heeren Staten (van 't krijgsvolk nietal(Fol, 33.) tijd opeen plaetfete laten) weinig dienen, want ook
daer mede de voorfz ftad genoegfaem bewaert was , en
meer als in eenigen tijd te voren , als wefendc des voorfchreven Sonoys Compagnie fterk 150 koppen, en
konden de voorfz Heeren Staten wel overleggen dat
defe nieuwigheid eenig inconvenient foude cauferen
inabfentie van hem Soney, overmits het ongebruiklijk is geweeft tot noch toe dat eenige veranderinge van
degarnifoeneninden plaetfen met foldaten van fijnen
regimente befet, of verfendinge van eenige fijne knechten gefchiedis, danby hem Sonoy felve, en volgens
den bevelen aen hem gedaen , fulxdatden Capitein in
de voorfz ftad Medenblik garnifoen houdende , wefende maereen Lieutenant, niet anders konde doen dan
hem in afwefen van fijnen Hopman en Overften te excuferen en daer op te beroepen.
Komende totte vijffte , tefte , fevenfte , en achtfte articulen, verklaertden voorfz Sonoy, dat hy van herten bedroeft is, dat de faken fich fotoegedragen hebben, dat hy fijne Excellentia en fijn Genade de Grave van Hohenlo metten Heeren Gedeputeerden van
den Staten, niet binnen de ftad van Medenblik heeft laten komen ,'t welk daer door gefchied is , dat boven de
voorverhaelde oorfake van miftrouwen , noch dit daer
by gekomen is, dat den CommiffarisGclmen van fijn
Excell. aen de vooriz Sonoy met brieven , commiffie,
en inftructie gefonden fijnde , om van hem eenen nieuwen eed te vorderen,hy fijne onlchuld en de redene van
fijne befwaringedoor den voorfz Gelmen fchriftelijk
aen fijne Excellentie den 19 deler maend gefonden
hebbende ( die doch verklaert worden eerft op gifteren
aen fijn Excellentie behandigt te fijn ) wel verhoopt
hadde dat fijne Excell- daer mede foude genoegt geweeft, en hem den tijd vergont hebben tot dat hy antwoord uit Engeland mochtc ontfangen hebben , en van
fijnen gedanen eed ontflagèn fijn.
Maer anders vernemende en verfcheiden advertiffementen krijgende dat fijne Excell. en fijne Genade de
Grave van Hohenlo met ongenade en milnoegen , met
verfcheiden anderen na Medenblik over Schagen foude komen , met opfet en voornemen , dat alfo verre den
voorfz Sonoy genen nieuwen eed wilde doen , men

So hadde hy daerom befloten twee mannen zijne
Excellentie omtrent twee uren gaens te gemoet te
fchicken, om te bidden datdefelvige gelieven foude
voor defen tijd eenen anderen wech te nemen, en de
ftad Medenblik voor by te rijden , vrefende dat daer
door haeftigheid wel eenig groot ongeval en ongemak
mochte aengericht geworden hebben.
Doch door de fnelder en haeftiger aenkomfte van
fijne Excellentie , dan den voorfz. Sonoy wel verwacht
hadde, overvallen zijnde , heeft hy in fijne verbaeftheid
over geleid van twee norelij kequaden, om te voorkomen het ongemak voren verhaelt, noch 't minfte te
zijn 't gene tot zijne hertelijk leetvvefen wedervaren is.
En fo vele aengaet het tweede lid van den achtften
ennegenftenartieul, kan den voorfz. Sonoy niettoeftaen,gelijk ook in fijne voorfz. fchrijven metten Commiffaris' Gelmen verklaert heeft, dathyhem metgoeder confeientie en behoudens zijne eere en vromigheid
foude konnen reguleren na de refolutie van de Heeren
Staren voren verhaelt , in 't veranderen en vernieuwen
van fijnen eed , voor dat hy van den eed , aen de Grave
van Lycefter als Lieutenant van haer Majefteit van Engeland gedaen , fal ontflagèn of fijne Excellentie van
Lycefter van fijne gouvernemente verlaten fijn : 'tWelk
zijn Excellentie ook allo noch wel fchijnt verftaen te
hebben in de voorverhaelde brieven metten Commiffaris Gelmen gefonden , daer fijne Excellentie hem Sonoy ordonneert den knechten van fijnen regimente in
Campen en Swol liggende van haren eed t'ontflaen, om
de Baron van Hooch-Saxen den eed te doen ,fo lange fy
aldaer blijven fullen , biddende den voorfz. Sonoy ootmoedelijk dat zijne Excell. gelieve hem niet wijders te
befwaren , tot dat hy op fijne voorgaende fchrijven , tot
dien einde aen fijn Excellentie van Lycefter gedaen t
antwoorde ontfangen fal hebben, om welke te haeftiger
te vorderen , hy beraden is metten eerften noch wederom na Engeland te fenden.
Dat in '1 lette artijkel fijne Excellentie en den Heeren
Staten hem Sonoy verfekeren van de goede toegenegentheid die fy tot hem dragende zijn, kan hy Sonoy fijne Excellentie en den Heeren Staten niet genoeglaem
bedanken, en wil ook fijne Excellentie verfekeren
dat hy volherdig blijven wil , gelijk hy tot noch
toe bewefen heeft , een getrouw en van ganfeher herten tot fijner Excellentie toe-genegender ootmoedig
dienaer , om na fijn vermogen het welvaren van de gemene Chriftelijke fake te helpen vorderen , biddende
ootmoedelijk fijne Excellentie defe fijne ronde en
eenvoudige onfehuïdinge in genaden aen te nemen.
Aldus gedaen opten Huife van Medenblik optcn
13 dag Martij 1587 ondertekent,
DlEDERlCH

SONOY.

3&e boo?f3. «©ecommitteerbs ban be Staten ban
lollanb en 3öne «gjccellentie met bit üefcfjeib ban
ben <©berfien &onoi» gefcfieiben $ijnbe/ fjeböen
Oen rappo?t aen befeibe 3#ne €Fcellenne/ Oenabe
en anbece «©ecommffteerbegebaen/ bc toelïte be*
mer&enbe bat fp booj tiittifi niet bojber ftonben uit*
ceel) ten/ 5jjn toeberom bertrocfeen na ben ï^agc/ en
Öe&üenfjentoeberbarenaenben Staren banJ|ollanö
gebaen.
3&e toelne be faöe in beliDeratie geïeib fjeboen*
be/ ben 6. ifêarttj 1587. (na boo2gacnbe com*
munfeatie met 3ün €mllemie ban i^apn en ürn
<©?abeban^oBento) lieten tjen bebunfcen batmenbe
fafie alfo niet moebt laten Deruften/ om be tonf**
guentie taille/ tk baer uit foube mogen beroojfa*
Beu /en fïenbebat be beftoaertfjerb iiie ben «©berffen
rjoatf böo?tocnbenbe/ meeft befïont op ben nieutoen
eebbic 0p boen feubc/ obermits? f)p ficö bfl|W&feeelbe
in*

^7-bi

Vervolg dciNecferlandfe Ooi-Io^eh;
b*elöe Dat Ipmft Oeboojbe ban oen t«ö Die ijn ben Gouverneur en Capitein Generael vanHolIana, Zé<Ö?abeban %vt efïergebaen IjaDöeontflagente toer* ,and,enWel1::Vridl^d;fend^d^reiveG.raveM.Hi.
Den/enbebonDen DebbenDe DatDenecööieljcmboo^ rits fijn Exced. van Lycefter, al> Gouverneur Gene
rael lal gehóorfarnen en obedieren.
gcbonbcn toerde en gerefolütert toastten 6 partij/
niet toaö ftrijöenDe te$m fijnen eeD acn %vtc$a
Dat mijn Heere den Overiten d'Exc
van Naflau
oebacn/ alfo Die erp?effdi)« toaö wDonöenDe Defe in devborfz qualireit fa! erkennen enelï.
geböorfamen ,

U3002ÖCI1: En voorts iïi alles mijnen voorgaendenge- enoverfulx; de knechten by zijne Excellentie aenfi
j!
neiid.gefchiktomfangen en accepteren, vol*en<d'in~
dancn
eed
J
en
d'ordon
en
anicule
var.
"de
nantie
n
oorloge te achtervolgen , &c. Datmen De felbe toat ftrucïie van oude herkomen voor den Schouderen
FifnerDerfoube mtDsucuen/ ntunentlijftgciijfi top Die Kaden van Holland gerhaekt ■
Mits dat allen hec krijgsvolk dar onder zljnderEd
Dtcrbo;en ge|re!t bebbcn/ te toeten: En voorts in ailesonfen voorgaenden eed gedaen acn fijn Excellen- gebied, by de felfde zijne Excellentie van Naflau eetie van Lycefter als Gouverneur en Capitein Generael 'fchikt fal worden ,
verplicht en gehouden lal
fijn
over de vercenigdc Nederlanden, en d'ordonnantie Ed. te obedieren , gelijk de Capiteinen en zijn
iolda, ten
Peü?fc/enarticulcn te achtervolgen, &c. menenbcDat jjem onder fijne Edel. gebied zijnde , gevvooalyk
'f,-$r *** Ö0D? benomen fouDc toefen be uüblucbten bp Dem doen
Verklarende voorts fyne Excellentie van Naflau,
lyn ente
IbJIyn-uooKKtocnt:
boo?tö
toerDe
goeb
gebonoen
noeftee;
ju iet nïge te committeren en aen Den boo?feD2cben && de Staten voorgenoemt hare intentie en meninoe alrijdsgeweefttezyn en noch te weien , zijnderEdd. in
f'J'^ nopte fenDen om bem te tnOucercn DatbPÖemna zyn
gebied en autoriteit niette verkorten: maer öm
^„è" De Staten en fijn €rc;llentie toiüeen begeerte fouDe
cröcn toillen boegen/ op Dat alle mifberftanben fouDen fclventelatenin 't gebruik en potTeflïe
\
dien als hy
•com> bpttjöö mogen toeg genomen toerDen/ Dier toe toer* ren tyde
van het overlijden van mijnevan
n Heerr den
Mam öcn «^committeert De peeren ?Cb2tacn ban Der mm Prince van Orarfgien hooglcflijker gedachtenifle ge- (foU*.)
•onnp Ie/ f&efibent in öen iftoue $20bintiael ban ober
&
i
Aldus
gedaens
byden .
bovengenoemde Gecommit«•feu- jgoilanD/ EelanD/ cnB?icfïnnb/ gjonfifjcec ^olian weeft
teerde van myn Heeren den Staren van Hollanden fijban Der <Doeö/ J^eere ban $oo2ttoijn/ ^ictóeg
•552ltï)ntnK/ ï^aeD ban fijn €rcellcntte ban kaftan/ } ne Excellentie vanNaffau, tot Medenbiikopden
m CWHKtf €02neltf5. *§00Ö/ 25«rgcmcefter Der | dag Marty, Anno i<87. onder ftont A.va» tder Mvle
fïeDc ban i^eo^n/ enttoeof D2tebanbentmDen. XQe N BruyTihh, Cornelis Corxe/i/z. Soci).

graten ban f?olfanb Debben Denüeben een b2tef ban
-rrebentte aen ben tooüjnoemöen <Obertfen meüege;
geben/ Daer Dp fp Hem fchJjjben De Doosmemde
peeren gerommtttcert te bebben om te Ijelpen toegnemen en be|lcc()tcn / 'tmifberfêanD Dattnffcljcnfijï
ne €rccilentie en lieniuften gerefen toaö ter cenie/
tn fijne <i?. ter anDere fijben / Dat (ip Daerom geitellen
fbuDe De fclbe boiJiomen gel)002 en creDentie te geben /
al# 3ijn <C7'ceii.en bcnluiDen felbe/ Dcfen ü^ief toaö
ceDateert Den z8 ijlöartij/ 1587. en onDerteöent fcp
ben ^ccretari^ G, do Rechtere.

$5ter op ïjeef t Den ^berfFen .gicnop berbaelt $n
fangDnrigeDienfien/ De onürfjoojföfie toegen Dfcnien
g£ü:utht DaDDe cmljcm tn fijn nf toefen uit tefrDnppen/ De pwpocfïen Daerijp ban geaöbcrteert toa^f
Die De a3?abeban£iol)enlo Gcö?uiHt/ enbem meenDc
om te D?engen/ Dat fuljrtgeen Daer gefenieb toa0/
nietüp 3ijn fcljwlb gefcöieDtoaö/ Datljp niet fcerbe*
flerig toa0 langer a Dienen/ Datliptn ^ngcianDge^
fliert DaDDe/ Daer op Dp Dagenjr anttooo:Dc bertoarfc
te/ Dat men een moojöcnaer toel tjjD gonDe/ Dat Dp
gerefolbeert toaö met eercDaertnttefdjeiDen/fonDfc
Den *a?abe ban Hpcefler te offenDeren / Die Dp bp eeDe
berpficljt toaö/ Dat Decommiffte Dem bn 3lpce(tec
gegeben / bp boojtoeten ban fïjti €r«l!entie ban ^af^
fau Dem toaö gegeben/ Datonöboo?gcben nfetarco^
Dcerbc met 't gene Dien mojaen tot €n»bMPfen ge^
fcljieb
onDer : Detoaer
pieDjüa
tte 'gepoog
DaDDe toaö/
bnecDteDaermc
nin ten brengen
tegenö
fp feiDent
Daer ban geen nenniffc te Dcbben / Dat fp geen lafl DaD^
Denomfulr te beröeDigen ; maer alfo Daer ttoijï toaö
gerefen/ cm Die ter neDer te leggen/ tnfiTierenDe op
Daer boojgacnDe berfocb / toaer op Dp bv i^acDtegael
tjet nabolgenDe gefe D?iftc aen Den boö2J5 <0ccommit'
tcerDe lycift Dean obcrleberen,

<£>p ben 19 HèaFtt) fijn fp tot naebenDIin genomen
omtrent 6 uren / en bebben Den terftonD gebonDen lip
ben «öbertfen / en De ImebenobergelebertfjeDDenDe/
boojDjngcnDe De eSIenDigOetD Daer in bet ©aDedanö
Ceflelt toasten ttjDe ban ben hertog banSCIDa/ De
toonberbaeriijfec bcrlcffinge Die <©ob geDaen nabDc
öoo? mijn ï^eere De Jfctnce ban €>2angtcn / Dat De fel*
be onöniet Dab bonnen onttoelDtgen Dooj al fijn uracDte/ Dat Dp allecnüjb Doop DaDDe op onfe ttoeD?acl)tcn /
bat Daerom a'fo Daer feuer raif berltanD gerefen toaö
tuffeften Den «©berden en fijn «Zürtell. en Staten / fp
ïuiben afgebaerDigt toaren/ om 't fclbe ter neDer te leg*
öen / Daer toe \)t DereiD toaren / en öe bben bare menin?
öc tot Dien einDe op De# Oberftenjef berfoefe alDu.^üp
P^Tederich Sonoy
oefcDjificobergeaebem

gehoort het geproponcerde èn
•*-^gefien defchriftelyke vetklaringe vanden Heeren
Gedeputeerden
van de Staten hem op h uiden overgeJatöe
Na dien by mijn Hecreden Overflen Jonker Dielevert,
heeft
dienftelyk
met alle eerbiedingen wel wil3öe?u* derigSonoy acn de Gecommitteerden van mijn Heelen
voor
antwoorde
voegen
, dat hem der Heeren Staföe
renden Staten van Holland, en van fijne Excelleni.O' tie van Naflau verfochtis geweeft fchriftelijke ver- ten refolutie , belangende haer Majefteit van Engeland
en fijne Excellentie de Grave van Lycefter wel geigp? klaringe van 't gene by henluiden op gifteren avond
vallen, overmits eenige tekenen hem in rwijfFel gef.tifte van wegen en by laftc van de Heeren Staten en fijn
, en fo vele aengaet fijne Excellentie
hadden
brocht
J*'
Excellentie van Naflau, fijnder E. mondelinge is van
Naflau
,
Gouverneur
en Capitein Generael van
'
voorgedragen, feggen de bovengenoemde Gedeputeerde dat mijn Heeren Staten van Holland voor al Holland, Zeland ,en Vriefland , dat hy diealtijd gcerne
fijnder Ed. wel willen verklaren en verfekeren dat ha- gehoorfacmt en gcobedieert heeft, alhoewel hy fijne
re Edel. ganfchelijk gedelibereert en gerefolveertfijn Exc. van Naflau niet be-eed is.
Dan om eenige nieuwe commiflïe na de refolutie
allen 't gene na te komen en te effectueren dat met
vanden
Staten van Holland integaen, (waervanhy
hare Majefteit van Engeland airede verhandelt en
veraccordeert is, of veraccordeerc foude mogen wer- voor defetyd niet geweten of eenige adverfentiegehati
den.
heeft) en volgens dien hem met nieuwen eed te verbin hem fiinevryheid behoorde te
fofgelijx fijne Excell. den Grave van Lycefter te den, dunkt hem darmen
ren eniu.xmetconfemcva;:
delibere
te
hem
om
laten,
nement
mainteneren en te onderhouden in het Gouver
tcdoen
Generael van dele geünieerde Provinrien,fulks 't felfde ! den Grave van Lycefter
En dunkt hem Sonoy (onder correctie) ook wel re
fijne Excell. by den Generalen Staten gedefereert is.
Dat over fulx fijne Excell. van Lycefter heeft te ge- behoren dat fijne Excellentie van Naflau , en den Heebieden over mijn Hecre Graye Maurits \an Naflau als
ren Staten voornoemt hare gravaminaacn de Exc. van
III. Deel,
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Het t^eehtwintigfte Boek»
Lycefter hadderi voorgeftelt om met behoorlijke ordeningeen believen van wederzijden de fake afgehandek
te worden , en hem rniddeler tijd in fijn oude gebied en
autoriteit (na luid den leftcn artijkel van de voorfz Heeren Gedeputeerden verklaringe ) gelaten te hebben , en
gene nieuwigheid in defen ftant der fake aengcrichtte
hebben , waer door de jegenwoordige beroerten en miftrouwen veroorfaekt fijn.
Maer datmenhem Sonoy wil opleggen de knechten
die by fijne Excellentie van Naffau gefchikc fouden
worden t'ontrangen, en te accepteren volgens hetgeproponeerde.
Dunkt hem Sonoy , *t felve voor defe tijd te rigoreus
van 't wedervaren van u>
te fijn, overmits de wonden, fijn
Genade van Hohenlo,
ne Excellentie van Naffau
enden Gedeputeerden van den Heeren Staten voor de
poortevan Meden blik ter eenre, en van de difKdentie
om redenen in des voorfz Sonoys voorgaende fchriften
verhaelt, en federt noch gegeven, aen fijnder zijde
nochverfch zijnde > weleerft behoorden wat geftilt te
zijn.
Te meer om datmen van hem Sonoy wel mag verfekert fijn dat hy niet voornemen noch aengrijpen fal (gelij k hy tot noch toe altijds bewefen heeft ) dat eenigfins
tegens derufteen welvaren vanden gemenen Landen
en Chriftelijke faken fal mogen gedyen.
Want al hoe wel hy hem , volgens fijne voorfz fchrifter tijd niet kan verftaen om (fonder confent
,
ten noch
ofeerft ontflagente fijn van fijnen ouden eed) eenen
anderen nieuwen te beftedigen , fo kent hy hem nochtans aen fijne Excellentie van Naffau , en den Staten
des lands tot handhoudinge der gemene rufte en welvaren gehelijk verknocht en verbonden te fijn.
En om weg te nemen allen, erchwaen en mifvertrouwen , d^e eenigfins regens fijnen perfoonfoude mogen
genomen ofgemaektfijn , verklaerthy Sonoy noit gedacht tehebben iets te doen tot nadeel van fijn Excell.
van Naffau en den Heeren Staten , en wil den felven
Staten wel verfekeren en beloven , verfekert en belooft
mitsdefen dat hy ( dit mifverftand neder geleid fijndc )
niet fal eenige plaetfen overleveren in yemands handen
en geweld, fonder haren exprefTen laft , voorweten en
confent.
Is deshalven als noch fijne feer ootmoedige bede dat
fijne Excellentie en den Staten 's lands, hem gelieven in
ftilheid tijd te gonnenen niet wijder in fijn gemoette
befwaren , totdat hyantwoorde uit Engeland fal ontfangen hebben , alwaer hy expreffelijk gefchikt heeft.
Protefterende voor God Almachtig , fijne Excellentie ,den Heeren Staten , en de ganfche wereld , dat hy
na fijn befte wetenfehapen ronduit tot noch toe niet
anders dan tot verantwoordinge en verfekertheid fijns
heeft, en dat hy in 't minof gehandelt
gedaen eenige
perfoons
fte niet begeert
oorfake tot fcheuringe of andere
incon venienten te geven , die de voorfz Heeren de Gedeputeerde voorgeftelt hebben te vrefen daer uit te willen ontftaen , en dat hy bereet is al 't gene eenigfins ontitaen mag wefen , te helpen ftillen en wegnemen.
Aldus gedaen o pten Huiie van Medenblik den 30
Marty 1587. ondertekent
DiedeRich Sonoy.

3^e bOü2f5<6ecommttteerbe/ ïtfee mebe niet bei*;
nocot fïjn&e / ItfOben Dier op norn toeöerom bit naboï*
öenbe Qtftljnftt aen %m iJ00^3 «&onop obergelebert.
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Gecommitteerde van mijn Heeren den Staten
van Hollanden van fijne Excell. van Naffau onttecröe
bande fangen hebbende de antwoordeby den Overften JonkStaten
heer Diederich Sonoy gedaen , op *t gene by henluiden
ban
foliant» aen fijnen Edel. fo mondeling geremonftreert als fchrifen fijne telijk overgelevert is geweeft , feggen dat fyluiden wel
«Bjccell. hadden verhoopt dat fijne Edel. de meninge van mijne
ban
4ftafTau/ Heeren de Staten en fijne Excellentie van Naffau nader nagekomen foude hebben, befonder om voor te
genen
nocfj ten
komen detwefpalt en fcheuringe die apparentelijkfal
fiefcfjjff,
teaen
gebeuren lo verre dit mifverftand niet neder geleid
ben
worde , fulx wy ogenfehij nlij k tot onfer groter bed soef-

feniffe
hebben konnen van Godfalige en vrome herten booji
vernemen.

ober.

Waer uit ( leider ) den vyand öccafie gegeven fal
v/orden om tot fijnen voornemen te geraken , tot grondelinge bederffeniffe van onfe geliefde vaderland, verftoringe van Gods kerke, en verdruckinge van fijn heilig woord , niettemin fijn bereet mijn Heeren den Staten en fijne Excell. van alles getrou rapport te doen.
En alfo fijne Ed. fwarigheden principalijk belopen
optwe poincten, ten eerften om hem te delibereren
op het doen van den eed j en ft*lx met confente van den
Gravevan Lycefter te doen , tentweden op het innemen van den knechten.
So ift dat fo vele het eerfte poiflcT: aengaec, dat de Gecommitteerde fijneEdel. wel hebben willen verklaren
dat mijn Heeren de Staten, of ook fijne Excellentie
mening niet is fijne Edel. iet te vergen dat fijn foude
ftrijdende tegens den eed die fijn Edel. den Grave van
Lycefter als Gouverneur Generael gedaen heeft * gelijk
ook allen anderen O /erften en Capiteinen gedaen hebben : maer dat alfulken eed by fijn Edel. gedaen in fijn
geheel fal blyven, allo- ook kennelijk is dat fubalterne
eeden , den een den anderen niet fijn wederftrijdende,
niettemin lullen de Gecommitterde fijn Edel. verfoek,
mijn Heeren den Staten en fijn Excellentie van Nafïau
getrouwelijk refereren.
Dan fo vele het twedepoinct aengaet, alfo het felve
alleenlijk by fijne Edel.gerondeert word j op de versheid van de wonde gecaufeerc door het wedervaren
voorde poortevan Medenblik ter eenre, endoor de
diffidentie om redenen byden Overften in fijn voorgaende antwoorde vermaent ter andere zijde,laten hem
de Gedeputeerde bedunken dat al 't felve mifvertrouwen weg genomen behoort te worden , door dien mijn
Heeren de Staten en fijne Excellentie van Naffau verftaen dat alfulke knechten als den Overften toegefchikc
fullen worden , verplichten verbonden fullen fijn , fijne Edel te obedicren en gehoorfamen , als de knechten
van fijn regiment gehouden en gewoonlijk fijn te doen*
waer van indien mijn Heere den Overften foude twijfelen foude
,
fijne Edel. mogen voorwenden alfulken
middel van verfekertheid als hy foude mogen oordelen
daer toe te dienen, die de Gedeputeerde te vrede fijn
den Staten en fijn Excellentie van Nafïau voor te dragen, en de goede hand daer aen te houden, ten einde
fijne
Edel. daer op goed contentement gegeven mag
worden.
Sonder dat de Gecommitteerde voornoemt achten
billig of redelijk te fijn dat alleenlijk ter oorfake van alfulk een wanbetrouwen en diffidentie , fo onlanx op'gerefen, fodanigemiiverftand gevoedet behoort te worden, waer uit gefchapenis een vier van twedrachttot
groter vreugde van de vyanden van Gods eere , en zijn
woord, en tot onfprekelijke hertfweer van allen vromen te ontfteken.
Want fovele de Staten aengaet, geven de Gecommitteerde uwer Edel. tegedenken ,ofdefeifde fouden
konnen daer van groteiijk afwijken , alfo het fluiten van
der poorce voor het hooft van de Gouverneur van Holland, Zeland, en Weft-Vriefland, fo feer ruchtbaer geworden iy, dat ten fy dat de felfdc door eenige erkenteniffé van gehoorfaemheid weg genomen Werd , allen
anderen Overften , Gouverneurs en Capiteinen , den
voet gegeven fal worden van ongehooorfaemheid,en
confequentelijk den vyand dedeure gcopent , tot zijn
fchadelijk voornemen te komen, verfoekende dat zijEdel. alle 't felve
in bedenken
wil ftellen
een nevruchtbaer
antwoorde
wil doen
hebben., en hier op
Actum tot Medenblik optenleften dag van Marty*
Anno 1587. leger was getekent A. va» der Mijlen»
N. Brtmink * Cornelis Cornelifz,. Soob.

€en felben barje \$ öp ben l^eere J^eftbent ban ber
Hatjle genomen een J^eöicam/ bemelfee feibegefon*
Oen tejtjn banöe tn»t0tyoutoebanbe<®Derften/bec*
foeuenbe batmen fjaren man bic geljeel onrufi toag/
berber, in srjn gemoeö niet foube toilten Bef toeren : alfo
be fcibe tooo? en al eer lip uit «engclanö amtooojbe
tjaööc/
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lijn Edelheid hierin eenige onbilfijkheid foude voor
(€en feiüen bage 31J11 fptoeöeromüptjen0uerfïcn hebben , tenderende tot achterdele van eere Godcs,
getoeefl en berfcfjeiöen p^opooflen met fiem geOaö/ft,P dewelftant fijner gemeente, en des gemdeene
n Vaderfetbe bat fjp De p?ebf cantm Die bp fjem toacen gctoecjl/
lands ;maer vele meer ter contrarien herreJijken voor
öabbe afgeb?aegt/ of ty iet onbiüijjc öeöe / öie Oem ge, handen hebbeen drijve alleen 't gene
orderinfetb Dabben/ neen. €n alfo fp baec na Dp rjaccont* ge van de eere Godes , fijner Kerken dat, entotv
de gemene
öoben CD?t|itanuö ^inapiusf/ bie aengenomenfjab. Republijke eenlgfins foude mogen dienen en behoren,
De ben <©bet(len te tnbucecen bat fiP bnecljten foube in oorkonde der waerheid hebben wy ondergefchreven Dienaren des Godlij ken woordsdefeonieatteftatie
wn^menbieonber3iin geïjoojfaemöeib foüöenflaen/ door
ernftlijke verfoek van mijn Heere den Överften
maec Dat ben <abeifien baei* op booj anttooo^öe ïjaö^
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met onfen handen en namen ondertekening
öegegeben/ Datïjpfui&.a niet Ronbe öóen fonbec fijn
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Het tweentwintiefte Boekt»

men te enftbupfen tn ^oo:n anbere garnifocncn
&amip to,[jjc leggen/ fo fjecft |)u eenige ban 3ijne CompaÏSffi Oiïwn «« <ö>ücr- §ffel ontbotten / niet toiilenöe toelaten
öun 5ijne isat eeltige anbere tan Compagnien ban fijnen re*
foiDa. gimetue Daer tn bomen fouöen / en foeeft DP aen öle
S?: ban enftbupfcn gefcb?eben/ bat fp ban toegen fijn
üffei om excellentie Den 433?abe ban 3tpcef!ec fouöen tnneïeJJJD{fcmcnöe Compagnie ban ^opman 3Boïf ïDtnftel / ett
Dooï aen Die ban ^oo?n bat fp fouöen innemen / öe foiöatcn
öcttot ^arDertojjft leggenöc onöer ben hopman $|aefï*
mvtitv rcC}]t/ öacc oü tïie ban enftbupfcn Ocm ben 29
boe toatf ^acfcftöag ) boo? anttooo?b
fff««n! partij ( 't toelftDien
morgen albaer aengenomen toag
ftb^ebcn / bat
ben Êietucnant ban be Compagnie ban Den <62abe
''ban i&oöcnlo met 4?. mufquettiers / baer op fp
J met nare ©?ocDfcbap en Capitein/ boo? fjet aen-".bomen ban fijne mifpc/ boo? refoltitic genomen
^baööen bat boo? Die tijö bc felbe jïöufguemeriSnocb
' oon gene anbere folbaten / ban toie Die ook gcfonöen
"fouben mogen too?ben/in bare fteöc fouöen ontfan*
"gen to02öcn/ uaöen baerom bat bp be boo?f5 ^op** rnan uëolf 9®inftd met fijn Compagnie toebcr te
"rttgge ontOieDen fouöe tot bcm /en benlieöcn 't felbe
"ten bcfïen afnemen/ alfofulx omb?cöe en eenö?ac[)t
" toille gcfcbieöe.
te öïc 3Dic ban $foo?n feïpeben fjem boo? anttooo2öc
\m
.ben 30 iBarnj/ Dat om Defe beroerte/ Die onDer
rnSu,'l)acc uurgerpe niet tilein toaoV bp be ©urgemce4mn lieren mette Sijftöom / Capiteinen en ^ooftluiöen
am ben ftacröcr fïcöe eenö?acljtclijft bcfloten toasJ / geen meer;
SSL tier folbaten binnen bare ftebe in te nemen ban Daer je
MO)?
gentooo?öig in toaren/ üegeerben baerom öatbpöie
baer niet foube laten bomen / maer be felbe abbcr*
toen.
teren batfc tot ^arDertoijft fouben blijben/ bcge"rcnöe bat Dp bten groten 6?anö tik niet Blein toasf/
" en een grote beroerte onber be gemeente b2cngcnöc/
"met alle goebc miööden ter ncöec fouöe febteften/ op
"bat ben bpanb DaerentufFcijcn geen inb?euftin 'tlanö
foube boen : <®at tik ban J$oo?n fcb?eben acn ben
boo?fcb?cbcn ^onop/ bat be beroerte onber Debo?gerpe albaer niet Klein toa£/ ouam baer bp/ bat
3ijn excellentie ban l^afiTau/ fo gefeib too?öe/ ben
föaeöalöaerbertoilligtbaööc/om een b02gerö benbel ban toegeöaen
3§aedeminte
nemenbernomen
/ 't toelft 3ijnöe/
bp be gene
bic
^onop
toaren/
liepen
feer fterft aen ben öacb om 't fcibe af te urtjgcn/
toacr boo? om guaöcr te berboeben / ben ïïacö een
bobegefonben beeft om bet felbe benbel op te bouben:
maer ais bcfcbobetor^aerlemguam/toag betfelbe
bcnbel al boo? ^parcnöatn en nnamen '$ mo2gen$S
©crocr^ b?oegop ^aefcöbag metttoee fcbepenboo?'t^ooft/
ïco'üen ö3aec Do°? ccn orotc beroerte in öe (tab ouam / fo
op ' batbe butgerpe ben in tic toapenen bcgebenfjebben/
©aefco*
bug SSn» en quanten gelijberöanb bp 't ^ooft / om te beletno 1/87. ten bat bet felbe bcnbel niet in be fïab Komen fou*
De : en bleben baer ben mecftcnbccl ban ben bag / niet
fonöer groot rumoer ban bc ganfebe Hab / tot batmen be Knecljten toeberom toecb gefonben ftabbe / boe
toerbe De fafee laat gcfïilt/ öoeloel Daer nocl) grote par*
tpfcbap in DeftaD bleef.
3£e /'ooo?f5.
peeren
3[jnöc
en boo?tsS
baerCommifTarijTen
rappo?t gebaenbertrotfien
bebbenbc
aen tim boo?f3* peeren Staten en 3ijne <grcellentic
ban l^affau / fo i$ be fafec in Deliberatie geleiD / en Detoijle men bebonD Dat De boo?f5. «^onop berblaeröe
en p?ote(leeröc/ Dat OP tn De fabe ban Dit mifber♦tanD / geen anöer boo?nemen baboe gebab / ban ficfj
felfss te beranttooo?öen en 3ijn perfoon te berfc?
Beren / fonber tn 't minfte cenigc occafic ban fcljeu*
©e ringc of cenigc inconbenienten te geben / en bat bp
Sffi/tjjene ontflaen toasf toilbe belpen bluffcben enboecö
ianö en nemen / en bat bp ooft berftlacrt / belooft en ber5tjn €p feftert babbc gene plaetje? bp 3ünenregimentcbefettn
reiicntic pentantsf banben te flellcn / fonber Der Staten en
Saffau 3D«c Crcellcntte ban 3SafTau tonfent en boojtocten/
<rnmen
at-it
<§0' ( 't toelft ooft C5?abc 3©illcm ban ^affau aen 3ijn
nop toart excellentie ban i^affau gefcfj?eben fjaDDe / niet
mebe 10 3ün Dcöcnftcn ban De felbe fafte/gelp top ïjter nabcr ?i

balen fullen) fo ftebben fo toeibc <£, ï^eereil staten
ban ^olïanD/ als? fnne excellentie boo?noemt/ acn
Den boo?fclj2eben ,§onop bp Ijaer refpenibe b2icben
banben 14 en 15 ?Ep?ili$ gef£n?èben/ öatfc bent
uit €n*
bp 3tjne antt»oo?be
tot bat ontfangen
tijö gunben
Dat
/ berftlarenDe
fouöe / Oebbcn
gelanb

öftoni
JSfJt
ftanü
&°"?fr
3ö«
te8™r,i

(FoliJ
bteiDcn
fjet ortfïaen
fp Daer meöe ^cböenbe
3[jn
Dat boo?
bafi bctroutoen
een mtfberflanö
neberöeleir.
excellentie ben <0?abe ban 3lpcejter alö *0ouberncuc
en Capitein <0enerael ban be bcreenigöc 5geöerlan*
ben be b02öcrc meningc ban fijn excellentie ban
kaffan en bc öaregocö en rcöclijK bebinben / en obec
fu!x fonber cenigc ftoarigljcib confenteren fouöe/
te mcer/alfo ben <®?abe boo?nocmt ,boo? 3ijn ber*
treft na engclanö berftiacrt baööc/ te b?eöen te
toefen ingeballe be felbe 5üne commtffie p?eiuöicta*
Den lanöc of D'auto?
ban Jla^au/öat
p2ibilegien ban
bel toag/
bpijem
ban of3jjnbc excellentie
ritcit
rappo?tecröetot'tgcnc be Staten ban j^ollahö Daer
tn fouben o?öonneren/ bem baerom bertroutoenbc Dat
bptot UanDbouDinge Der toare CD?i(teltiftc religie/
eenfamentlijftcn De gcrecDttgöeben / p?ibi!egicn / toetbaren en b?pbcDen ban Den lanöcn (baerom fp in
Dit beftoacrlöB oo?Ioge getreDen toaren / en fo bele
taren/ met Julpc ban <®oö 2Clmacbtig / en boo?
''tgoeö bclciD ban tien t^ecre 50?tnce ban ©2angien
fioogloffdijfter memorie öeg bpanDsf getoelö toeber^
(iaën (jebbenöc) in alle gocbe Dienden en effitien fou*
öe continueren / en ober fulx Bet bolft ban oo?l$?
ge / 't toelft uitte fïeben en fo?ten ban €)ber gffci en
©ïieflanö bp bcm boben Dct o?binartg gaentfoen in
IKebenblift toaö boen Bomen / toeöercm in De fte*
ben en fo?tcn / Daer uit Die getogen toaren / fenben
foube/ tcneinDe De felbe fïeben en fo?tcn tegenjs beg
bpanbjö aenflagen en getoelb moebten blpben ge^
cónferbeert / toilben bcm ooft ban toegen 3ijn ex*
ceHentie ban j^affau en bare e. 3ube bolBoment*
ïbït berfeftcren / bat beneffens? tie conferbatie ban De
toare Cb?tfteltjftc religie in tafc lanbcn/ eenfament*
lijft bc gerecöttgbeDen/ p?ibilegten/ toelbaren en
b?pöeöen Der felber/ fp niet anbersf begeren ban
om tic Coninftltjftc iKajeflett ban engclanö en
3ijne excellentie Den <6?abcbanilpccfler alleDtenfl
te fcelDpfcn / en beg felbcn <6?abe alg <0ouber*
neur en Capitein <0encrael ban De bcrecnigbe |Se»
DcrlanDen tn 't gcb?uiften ban De toettelijfte auto?t?
uit öcn gcDefereert / te gcboo?famen en öanDftou*
Den na beljoren/ en Dat ben gene faften nocbfcft?ic*
fielijfter nocö bcftoaerljjfter geballen/ ban niet alleen
ban cenigc (janbclinge of accoo?ben metten ge*
menen bpanb/ maer ooft ban bet beginfel of öe
communicatie baer toe (treeftenbe te booren fp?e*
hen/ baernafpfjare actiën toaren birigercnöc. ^èijn
excellentie ban JWau fttimft meöe bat Dp om De
boo?berbaelöe rebenen bet mtëbcrftanb Oielö tooj
ter neötr gcleib/ berraaent bcm meöe De foiöatcn
Die Dp ontboDen fjaööc binnen JiBeDenblift/ toeöer*
om te berfenben tn tic fïeben en fo?ten baer Dp bte
uit <0ber-f3fTel en ©?teffanb ban baen baöbe Doen
Bomen/ om Dat De felbe plaetfen te beter tegenjf öec
bpanDcn getoelD geconferbeert / en betoaett foutsm m
blijben /en refereert bemboo?t0 op 't gene De peeren
Staten ban ï|ollanD öcm gefebzeben ïjebben/ m.
$lDu# fefteen Dcfe faftc p?obifïoneUjB berb?agen
te toefen/ eenigen tijb bier na ontfinftDcn boo?f3<©^
berflen een b2ief ban ben <0?abe ban Spcefïer gefcö2e#
ben uit bet ^of te <a?oentoit^ in bate ben ï 5 |Bartp/
1^87. ftilo veteri.

15a ben toelften De <0?at»e boo?f3 fjem boogl(jft De^ ®«i
DanfttbanDatbPfo R^er ftabDe DoenbltjftenDebol* f J££
fïanDigbetDcrt getroutoigfjetD Die £)p [jarc 43§aiefïett JJ^*
cnöemtoasftoeD?agcnDc/ï)ebbenDel)cm geenfntögc; kw
moeit mette alteraticn Die onlanx onöer Den «Staten Muf'
<6encraei
toaren/ntcntotgöciöofbcranDcrtm
fiem biööenDe Daer in te ban
&"£%
bolbcrDen /bertoeftt
fonDer cenigc
aet'n3üngoubernementtoetclatcn/
bat bare
3,1§aje- JJ[aJJ.
Jj*
fteit
baer tn feer aengenamen bienft fouöe
ontfangen/
bertoittigt bcm meöe ban Deftomfïeban öcn25aron
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,; 23ttfiQö2ff / ( baec banen ban 3ïjne«omfte topfiiecna
„ fullcn berbaet Doen ) Die bp ejcpjeffelüh belaft Ijabbe SïïhÏÏ??-'? tc ^« * t toclö fijn faitoaerntcbc tupu
»
,» öemin3[jn goubcmement tg gaen befoefeen/ enöem X?/?SSlöS
tie/btbbenbeiei°T,anöcrcn
<0obualtnbtn Wh»
goebc grabe fijnein utoetoubenne» tebctfraengeben/ fjoe toel tjarc jitëajefïeit nenomen fcb?eben op ontf Caftcel ban ^JSmrinte boiTi^ï
" ? 87/ leger ftonb utoe feer goebe b?ienöüiue / onöerte» öabbe'tcappoitbatbpbanljem .Sonop gebaen bab* Rent
EhjahetbR. iget opfclmft toas/ nen iBonfieiir
j» beban5ijrtegetröittoigbeibcn affectie tót baer fj^aje;
Som*/
Xteutenant <©oubetncuc ban JtaM*
» fteit/'ttoelb IjpljcmooB felftf Doopte te berhlarcn/fo
jj Ijaefl OP bebel en lafl üan bare H9aj. foube bcbüen bec*
^?breeg nocfjanDerc btfebenban be fóecre jdïu
»> kregen om bein fjectoaerg ober te tranfpo2teren/ctc.
>j <£n Ijoetoel fjace JlBajcfteit ban €ngelant> ben 16 te$ en «fonnan/ bie fjem fclucbcn en bccfchciücn 5»
» Slanuanj iy87* aen ben b002f3 &onop al fjaböe ge* ban be goeöc affectie Die bare flfêajcftcit en fijne «ercd* j»
» febjebenttit baer Caftcel ban(02oeutait0/DatfeDert lentieDc e?abeban2tncejlcr tjem toaren tocb2nnen* j>
»» fpop
'tberfoeb ban bc peeren Staten <0eneraei fjab; oe / öter boo? toecb U^ (eer In fijne mcm'ngc gefterbt. j>
be acng
enomen bare ïjulpe te biebentotDe beljouDe*
Coniit' niffe ban ben
gemenen ft aet befec bereenigbe i^eber*
3©p fouben fjier nn laten bolgcrt / toat be berecnig* >j
Stuue
aan <f£n> ianben/fpljaböebcbonben bat fjp tjem altijbjï Ijaöbe
be j>cDerlanDfe
jdanö
gelagen/ niet alteen alss een goêb patriot /maer bat recljtljebben/ <0efamen boo?tsi in Cngelanö intgeïtMft
boef) j'uiten Ijiec noen ecnmi|yibe laten
l)P oo» betoont öaböc een fonberlinge affectie tot baer / bolgen Uk <®?abe
sni
aSille Soöetonb ban jr)aft*au
£>onog baer in bat ÖP noclj boo? follicitatien / nocfj boo? tixu aBotiberncuc ban ©?iefïanbm aen
fijn «Ijrcdli ban j^af=
Den i<5
ginge tik fjem bp eenige onbee een bermomt berei en fan gefci)2eben beeft/ roecenbe be fafee ban ben ©bcc*
piotcrt gebaen toaren 1 Uk niet toaren traebtenbe öan flen ^onop / en boibersf ocü nocf) eeift eenige faltcn
nabe ruine ban ben gcljelen ftaet/ noit ijabbe toillen becöaien bie Ijicrgcburenbe D'aüfcutiebanDenboo?^
jj
toelaten of ontfangen in plaetfe ban3ijnen goubecne* fc|)?eben <0efanten gebeurt fijn
/ be ijl^tfTibe ban De
j> mentc eenige compagmen
/ buiten toeten en 02ö?e ban 1 boo2f3 e?abe ïBiUem ban iï^au / lyaö tutöcnöc atö
?j fiaren principalen <6ouberneur / toaec tn fjp feer toel | bolgt.
ÜTT.T
jj bctracljt ijabbe (jet p:oject ban fjarc intentie/ 't loelfi |
«fêïjftöt
YnH
jj op geen anöer einbc flrcbte ban totte rufte en toelbaect
eere , mijn Neve , na u vertrek ben ik verj> ber feluec lanben/ fenber baeruittefoeben eeniganiochc geweelt van wegen den Colonel Sonoy,hem ïlèïllcm
■>> ber p?ofijt ( boe tnel fommigc öaec contrarie Dabben te willen komen befoeken : en hoc wel ik feer verlang- ban
de recht toe weder in mijn Gouvernement te keren, totjli ban
jj focaen te (afleren ) 't roelu Daec uit nocJjtano tod toa.of
nochtans
hopende iet goeds te kunnen doen, of ten
blijbenbe/boojbien
fn
fobifttoilö
getoeigert
cnoföejj
jj ffagen Ijabbe aen te nemen be pjefentattc ban bc iöiu minften defe fake van fo grote confe<]uemieeer te ver- lanö
ncurhaR
3Lobi>
fachten als te verbitteren , en hopende u E. dienft te Km
snn
jj berainiteit en abfolute maebt ober be felbe lanben/
^affau
jj enfböp ficlj getoont Uaïilx in befen bolftanbig enge*
doen: tadvijsder Magiftraet van Enkhuyfen verftaen
1W.
tcoutot
neemt een3? toille
't oofi ban
baer acljttc
boo?/ hebbende, benik,'sanderendaegs morgens vroeg te «Öjaue
bat fulr 3nn©abbtlanb/fD
niet ig? gefcijieb fonber
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jjt»
jj
jj
jj
jj

Medenbiik aengekomen, en hebbe van de materie langen tijd gedifcoureert met den voorn. Colonel, die my
nemen op Oare eere in 't particulier/ om be felbe te
conferberenna be finccriteit ban fjare intentie/ be^fp eerftelijic de klachten gcdaen hcefc van dat eenige der vim ban
fjem toaö beöanbcnbe/en fjielt fjaecberbonben en ber- Staten hem altijd quade affeclie toegedragen hadden,
plicöt aen bem / en foube nen baer bebinben een p^in* en dat felfs , fo wijlen mijn Heer u Vader hem de hand
ceffe fo banbbacc alsf eenige Die foube mogen bebonben niet gehouden hadde, niet gelaten fouden hebben o>j
JJ too?ben / fo bat bP foube mogen aebten 5ijne genegentver lange hem eenige quade farce te fpelen } 't wdk fijn
Ijziti toel bc fïceb te toefen / en fjoctoel fp (jem baö om getrouwe
dienilen , perijkelén en moeiten geentins
JJ
verdient
hadde
, maer veel eer behoorlijke vergeldinge
baec
in
te
continueren
/
fo
begeecbe
fp
fulr
in
geen
an9)
bei;
maniere
ban
fo
lange
bp
foube
fien
bare
actiën
te
na fijne merken, en felfs dathy diergelijkc advercenJ>
ftCeCHentOt
be
algemene
CUfie
Clt
toelbareil
ber
bO02f3
tien
van hoger hand gekregen heeft, dathVganichelijlc
JJ
JJ tanben/gelühfpbcgeerbe batfCban alleb^Omeluiben voor fekéf houd datmen hem gefocht heeft lecaiferen,
en fijn gouvernement te benemen, gelijk hy iciddac
JJ ÖcCtoaerSf-Oberbebeilt fOUbe 3Jjn/CtC. en toa0 ben felben
d'effeclen 't felre betoont hebben, want in fijn afweien
JJ b?ief getehent EHftbeth. R.
i§oöccftfp baec na ben 10 3fip5ili.ö mebc op nieu hceftmen iönder hem te adverteren den Capitein Duvenvoordc gefondenom fijn Compagnie henitconaen ben felbeh gefcö?eben albutf.
trecken , hy tcrwijlen in 'sLands dienft fijnde. Waej
«jnbet AA f n ^eere ben Ooubernetir / 3ünbe geabberteert Heere
cnrriijn (FoI*ï'v
vatt uwes vrefende
rapportindignatie,
quade
is het van
toegekomen
des Graven
Hohenlo
anöe
t)?öom ïvx j-0 0002 cappojt oer b2icben tik gp bertoaer^-obcr
:onfn* gefonben Öebt/alÖ b002 ÜtoCCigen bjieben bie gpge- | dat in.de Stad gekomen lijnde eenig groot inconveni-

fCb?eben fjebt aen Onfen^ebeben <&}Z\)t ban %VCC>
mne
an€w (iet/ ban'tb2ecm&e tractement'ttoelb bC Staten n
;Ianl« in 't aftoefen bCjS b002f3 €teabe gebaen fjebben / Om
CgeneanbcrC002fabebanbat gptigetrOUtoelljbtOtOn'
j> fen bicnfl gea^'ectioneert getoont Debt/ top nebben
niet toillen laten baer ban metten eeeften te fcb2ijbenfo
>>

aen te Staten (6enerael/ bat fpu alle contentement
en fatiöfactie boen fjebben / niet alleen boo? u pecfoon /
JJ
maer oon in 't geen betreft be betalïnge ban utoe Com=
J>
pagnten / alö 00b aen be 25aron 55ubljo?jt / tie tegen*
>
Jto002bel
üb om onfen bienfl bettoaet^-ober tef / ïjem ep
>
J
ernft aen*
J> pjeffeiij&bcbclcnbe bat Op boo? u met albct
jj
?f3
opteboo
mbe bolbMiginge ban 't gene top
jj Öoubco
geen
nu
bat
fiopen
etop
Staten berfoebcn/ betoelh
» refuijs baer ban fullcn boen. (€en minften fuUcntop
j» u ban onfen toegen mogen berfeberen / bat om be bol*
j> ffanbfge affectie en ruil Die gp fjebt tot bo?beringe ban
onfen bienfi bertoacr£- ober / gp eene fobantge erben*
jj j»teniffc in ontf bebinben fult/ bat gpgoebc occafiefult
jj bebben te feggen bat utoe bebotie gecmplopeert gc^
jj toeeft fp tot eenc ^2inceffe / Die utoe meritcn fal ober*
tk niet
al3 öe gene/ toaer
« toegen 'met alle fabeur /aeïDeib
bib*
top utegen
ban meer

9»
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j, be öotf i# f m onbanbü

enrtot fijn prejuditie gefchieden loude, en eindelijk
! dachyfijnExcelf. en haer Majefteiretd gedaen heeft,
| 't welk hy noit gedacht heeft uwe pcrlbnecn autoriteit
i te prejudiciëren, alfohy andersniet geweten heeft of
I dit was met uconfent gefchieden dat idt$,io het u ge| denkt, hy udaervan gefproken hadde. Welken eed
hy fö lichtelijk niet q uiteren koft , vrefende groot verfijndeÈxceil.
1'onder
tijden
redenen
rechte gead'/crdat dit
dieneerft
, en , door
hebben
teert wijttein deie
fijn van 't gene gepaffeert is: wacr op ik <\en voorfz
Colonel lange replijke gedaen en verfcheiden dingen
daer toe nodig by gebracht hebbende, heb ik mybete vinkraitigt met alle mogelijke wegen , den middel
geremedimocht
cenigfins
affaire
defe
door
den wter
eert werden, op dat gene andere groter inconvenieütcn,
en ervaren , en hebbe van hem fijne finale en Jaetfte wil
begeren te weten,, die my geantwoord heeft, cfat hy
geenfins den eed koft doen ionder eerft fijn Excellentie
verwittigt te hebben. Maer op dat gy contentement
moogt hebben : heeft hy my gefcid u t
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affeclie, getroüwigheid , en refpecl:;ja groter dan hy
Ün 1 iaetffe banjpebjuario 15 87. 3ön ^n beel <£n*
mijn Heer u Vader oic gedaen heeft , en dat hy derhal- gelfe ruiteren en &ctjotfe Compagnien in fcoüanö
ven tevreden is de felye commifsie te nemen, de wel- geballen/ boenbe ben l^uifluiben ten platten ianbe
ke en de continuatie van de gene die h/ van wijlen mijn fittenbe feer grote fc&abe enbele moettoil0Beb?ijben*
Heer uvader ontfangen hecft,gepaffeertopunacmen be / bpfonbec omtrent ^cftoonboben en in bic guar tie*
hand } en niet buiten fijne inftructie te willert doen fon- ren, 3£e Jfêagiflraet ban 3Boerben baboe oor ben
der u commandement en advijs,op conditie dat hy d'ar> »+ iPebjUarij aen be «Staten ban ^ollanb gefemeben/
prabatie van zijn Excell. hebbe,Gch ten vollen ver- batterronbombarejtab enin bc bomen baer omtrent
zekerende die Van fijn Excellentie te fullen verkrijgen> bele €ngelfe/ «&cïjotfe/ en anbere ruiteren en folbaten
biddende fo het u wil is, hem alleen de tijd en oorlof
gebomen waren/grote moetmil opten biif fman licbjtj-toe te laten om aen fijn Excellentie te fchrij ven , en dat bent?c/
mant bebalben bat fpbe felbe moffen genene*
gedaen zijnde , is hy te vreden den eed te doen. En alfo ten en b?inben/ fo bmongen fp be felbe ifeuifiutbcn noclj
mijn Heere mijn Neve , dele fake van feer grote imen bfe 't niet fpfeer
babbcn gualnnen
te geben / ofmant
toeigerben
portantie en qu^de confequentie is, en datter lichte- gelb
geben/af/ tracteerben
femmigete
lijk eenig groot inconvcnient uit fprüiten mocht, na naboen fp twaelf gulben/ tien gulben/ aclit gulben/
hetfpreekwoord,uit eene kleine vonk komt weleen feftien gutben / en fe£ gulden afgebtoongen ; fom migc
grootvuer jfal het hoognodig zijn defe affaire wel te meer/ fommigemin/ na baer eigen goetbunnen/cn
. overwegen , en met alle mogelijke middelen eenige
na bat be folbaten b'eene rebelper toaren ban b'an*
behoorlijke medecijne te foeken, en ftaet te overden- Dere/fclmjbenbe
bat br> albien baer in nietboojficn
ken of de voorlz. wech daer toe niet bcquaera foude merbe / alle be 3&uifïui&en
foubeh moeten opletten
wefen,alfo men verfekert is van de goede affectie en en berlopen / fo battet %mb ïboeft foube tooojben / ge*
y ver des voorfZyColonels tot defe fake , felfs dat de liiH alrebe lip beien begotf too.tf/ fult bat ban allen
grote dienftenby hem gedaen notoir zijn, en dat van fluartieren baer ober grote ftlacbten aen be graten
zijne bequaemheid , ervarentheid , en kenniffe defer
gebomen 3ijn. 3£e Staten beööcn eenige
quartieren geen difpuit valt , en dat meer is , of de reden bant^olianb
gecommüteert
/ be meibe Oengebonben (jeübenbp te
niet beveelt > fodanige fo wel gemeriteerde luiden , eerder te recom pen fer en en avanceren, en eyndelijkdat «aben ban iState / en berfocöt bat be felbe een Com*
hy vanucommiffie hebbende, gy van fijn perfoon ver- mi(fari0 fouben afbaerbigen om üie rnitcren en
bertretben/ mü£ bat fp eenige penfekert fult zijn j uwe autoriteit in haer geheel blijvende, .Scbottenteboen
morren te b?cben toaren op te b?cngcn / op bat bet mee
en men oneindelijke andere inconvenienten fal voor- acroojten autoriteit foube gefebieben/ met bmonüu
komen ,waer onder niet de minfte is d'irritatie van ge te boen /boe ongefonbeert bet biaö/ bat be feite
haer Majefteyt en zijn Excellentie, de welke felfs ook uit bare garnifoenen getrocben /en in ^ollartb gebald
tot onfe en des lands prejudicie foude mogen ftrecken : len maren/ mat fcljabe baer uit alrebe toaggerefen/
en hy heeft my verklaert , alhoewel hy abfolute com- en \nat bojber inconbenienten baer uit fouben mogen
miflie van fijn Excellentie had, dathyfe noitin'twerk
geftelt heeft, en dat het geenfins fijn intentie is die te bolgen. 2&oo?t0 Debbcn be booif3. Staten ban ^ollanb feber piaccaet boen concipiëren/ aengaenbe b'o^
gebruiken : daer fal dan refteren d'affeurantie van 't ge- b2e geftelt opte paffagien en boo?tocDte« ban be ruiten
ne voorfz is: dies aengaende heeft hy my mondeling ren en bneebten binnen be ianben ban ^ollanb en
gefeid 't gene ik u daer van fchrijve, enfo fuiken mid- a^eft-^ieflanb/ en tegensS alle inlegeringeenober^
del aengenaem waer , foude men breder met hem moeten handelen. Defe fchrij vende heb ik verftaen dat- laft ban ben feiben binnen be boojfs. Ianben /'t toelft
men te Enkhuifen en Hoorn andere garnifoenen wil geconcipieeert 3ijnbe / bebüen geraben cjebonben 't feU
be aibo?en fnne €rcell. en be ^abeban Uoöcnlote
leggen , om 't welke te voorkomen den Colonel alle communiceren / en toerbe goet gebonbenbatmen/fo
fijnCompagnien en uit Over-Yffel foude mogen ont- baefc be ruiteren en bnecljten uiten lanbe bertrocben
biedenwefende
,
voor feker gead verteert, dat felfs de
burgeYs, of een grote parryc van dien, niet toelaten fouben 3bn / be folbaten in toaerbgelb aengenomen op
fullen dat andere Compagnicn als de fijne inkomen be frontieren foube fenben/ en Set $iaccaet alfbatt
fullen. Ik bid u dat wel te willen overleggen , op dat- foube boen publiceren / en onberbouben. <©aet metbé
ter geneandere groter inconvenienten uit onftaen,&c. 00 b gep?oponeert batmen be i^uiftaiben al t'famen op

gemeer (lellen foube/ ban bet bleef bp bc boojgaenbe
refolutie: tit paccaet ijs baer na gearrefteert en in
b?uö gegeben/ en na bat öeboojft. ruiteren en folbaten eenig gelb ontfangen baböen/3ijnbie uit ©olïanb
bertrocben/
toeberom
in 't ban
Stic()t
geballen/ ert
bie ban Pollanben fjebben
be fteben
«Scijoonboben/
3©oerben / <©ubemater met fjaer bolft befet / en i$ bet
«Sticöt fo bol bolr getoeefl/bat be öo?oersf niet een mi>
ie toeegüS buiten be pookten boiftengaen/ bjefenbe be3Fc?mcTK beloveen fwerete wefen Lieutenanten Gouverbe l£uifluiben
te merben/
rooft ofgeplonbert
onberbulbigfteib
fielben
Ijert altemet ban
tegen't
neur van ^e ^en Alkmaer, Hoorn, Enkhuifen, «Sticötuit
«DWe
en andere Steden en vlccken in den Noorder-quartiere be ruiteren en folbaten / baer banbecOterpernmui*
ten
<Pbtv en Waterland gelegen , en fijn Excell. Lieutenant van terpe uit ontftont / 't toelb bageltjjc gebeurbe / altemet
eenige ruitens en folbaten boob blijbenbe / en fomtübtf
de geuGenerael
> als Gouverneur
nor>flen'kare
, en eenige
te zijn
getrou van
, en den Landen
Provintien
ten ®t&> nieerdeMafcftdl
aiöbolgt:
^uifluibeu: !jct boo;f3 fplaccaet isS Julöcnöe
<Sn betoijle Dier m fo bibmilg berfiaeït tocrb ban
ben eeb öte be böojfj ^onop aen ben <tfj?abe ban %p;
cefter gebaen
/ baer
alle mp
b'ercufen
en ftóartgÜeben
gemaebtnaööe
toerben
/ foopBeeft
goeb gebocfit
ben
feiben eeb / tot beter bettfanb boo? ben ïefccö bier bp te
boegen / toelben eeb W &P gefc&ifte obcrgclebert Dab?
öeinbeferfojme:

te ban t'fijnen dienfte te laten gebruiken, in al 't gene fijnder
£xcc^entie believen fal my te bevelen tegens den vyJSaftur'*
seöaen. anden van hare Majefteit, fijn Excell. en de voorfz.
Provintien en Landen, in allen den voorfz. fteden en

T\ E Ridderfehappen, Edelen en Steden van Holland gtaaan
-^'en Weft-Vriefland , reprefenterende de Staten van ^™lle
fterkten , of andere 't fy te water of te lande na de gele- den fel ven lande, allen den genen die defe fullen fien torsten
gentheid der laken , en daer 't by zijn Excellentie be- of horen lefenjSaluyt. Alfo een yegelijk kennelijk is dat «i ob«<
volen fal worden. Voor te ftaen en befchermen de
naeflde hulpe van God Almachtig geen ander mid- Lflan^L,
Chriftelijke Gereformeerde Religie. En voorts te doen del is om aen ftaet van der Oorlogein defelanden reren nt
al't gene een de
vroom
en getrouwe
Lieutenant en Gou- ftaendetehouden,dandatgoedeordre,regclendifcipli- fmerft*
verneurvan
voorfz.
plaetfen fchuldig
en gehouden ne onder den krijgfvolke worde onderhouden, endattM*
istedoen , volgendede commiffie by zijn Excellentie de platte landen en ingefetenen der felver ( die tot
my daer van gegeven ; eninftrucliendaeropgemaekt fubfidie van der oorloge en defen fie van den lande
of die noch gemaekt fullen mogen worden :Sohelpe neffens de ft-eden fo grotelijx fijn coutribue-reride ) blijven in goede verfekerheid , befchermt en ontlaft van
my God. Aldus geftelt by onfen laft , defen 4. Julij
alle föulen , inlegeringen , uicteringen , overlaften en
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de , dan dat d'ingefe
n van de platte
n ( die&on
mogelijk en onredelitene
jk is fulx te lijden )lande
moeten opbreken , hare woningen en landbouwinge verl
aten, en ook
dien- volgende delanden in 't generael
gebracht worden
in verwoeftmge, gebrek van hare nooddruften, armoe"
de en mifene,boven dien dat ook den ftaet van
den lan
degrden
potl
werd gekrenkt door den afbreuk en ver"
ux van
min
nge
decontributien,door dien de
daer mede eensdeels benomen worden , om middelen
het krijgsvolk van hare foldie te mogen geven contentement
julx
dat ten leften de fekere ruyne van den ftaet van
den Jande (oude ftaen te verwachten,ten ware metter
daed
tegens worde voorfien,tot voorftant va* de inge daer
fetenen
yen platten lande, en conservatie van de middelen die
God den Heere in handen heeft geftelt; rot
betaling

rn of
Lr een
„.ge Ove
" —rft1en~"°, Rit
uat*mee"jufteiairénworoen begeven.
En
, CapTteinen,

iulke vermetelde ongehoorfaemheid
hen vervorderfdkt vermerreHH°f,0ldalen' Ve^tCnde ^Teldtol
en?'7 bUT h3er fpedae! bevel ^ voren fouden
°f we8en rei*" * paffe?
hP°n ?*'?
ren nfonderhou
fen
d fourieren
of^t'™
eenige , andere
deren van
accommo«tornen
f«en
nL
fe of
van Jogijgeld,
goed, wijn, offpijfc, boven 'cgene hen hier
voren
word töegelaten}or by harepatente fpecialijk
fo ordonneren en bevelen wy allen Officiers bevol n
en Maei
graten van den Steden en Dorpen, mitfgaders
Gouverneurs, Overften, Capiteinen
aUe
, Bevelhebberen
en foldaten , garnifoen houdende binnen
den naeft«
egen
fteden
en
fterkten
van
Jn V &"
and daer fulx foude mogen Holland,
gebeuren Zeland
, datfy metbe
fcttmge van de wegen en paffagien, en
ooi Telt
wapenderhand hare doortochten, landgange?,
nle"
geringen, extorfienen moetwilligheden
fullen beletten en refifteren : en de gene mLer daéd
die airede in
gevallen fouden mogen wefen, doen
ÏSSïïïïffi
men uitten bodem van Holland en Wcft.
falmen voorts tegens hen procederen als Vriefland- en
tegens overtreders vande bevelen haerder Overigheid,
vyanden

SenS0n.?T
°ledatwyna
' n°di- fijndö tot defenfie ** den
ianae,
5(J ii>T
voorgaendebefchryvinae
cnrype deliberatie daer op ftaetsgewijfe gehouden,
by
advyfe van den Hooggeboren Forft en Heere Maurits
van Naflau , geboren Prince van Orangien,
Grave van
Waflau, &c.Marquis van der Veere, VIiffingen,&c.
Gouverneur en Capitein Generael over Holland
, ZeJand, en Vriefland en Admirael, mitfgaders
den Wel- fchenders
behoord geprocedeert
geboren Grave Philips Grave van Hohenlo, Heere van lZ?STlderIcWcr
Landeil> te^ worden.
openbare7EnTand.
dat
fulks
de
mwoonders
van ieder dorp of gehuchte , mirf
i-angenberg, &c. Lieutenant Generael over Holland
gaders ook de naeftgelegen Steden , GLZen^
enZeland, geordonneert hebben, en ordonneren
by pen en
Fo! 38.) delen
gehuchten , des by klokflag of andere wetegead>d« van nu voortaen geen volk van oorloge , 't fy
repaerde ofte voet, noch ook eenig fcheepsvolk, on- verteerr fijnde, gehouden fullen wefen malkandercr
der wat bevel of beleid diefouden. mogen wefen, hen daer toe te doen behoorlijke byftan t en affiftentie , fon lullen mogen in den lande van Holland nochte Weft
- der deste wefen eenigfins in gebreke, oppeinedatingevalle des met jegenftaende eenige quartieren
, dorVriefland ten platten 'lande begeven, 't f y onder dexel
van paflagie of ecnige andere pretexten , hoedanig die
pen ,gehuchten , of ook eenige particulirequamen ofouden mogen welen , by Colonelfchappen , Cornet- vervallen of befchadigt te worden , by berovinge, uit
ten, Vendelen, of in eeniger andere manieren, fonder tennge,extorfien, ofanderfins, datdefchadenvande
alvoren te hebben fpeciael fchriftelijk bevel , of patent particulieren by 't gehele Dorp, endefchade vaneen
en ordonnantie van fijne voorfchreven Excellenti
e van Dorp bv den qöartiere in 't gemeen gedragen en goed
Naflau > als Gouverneur en Capitein Generael over gedaen fal moeten worden , op alfulken voet als de binHolland , Zeland , en Vriefland , en Admirael als vo- | nenlandfe koften worden gedragen, en dat tegen de
Ten, of den voornoemden Heere Grave van Hohenlo Gouverneurs, Capitein en Bevelhebberen in denaefte
als Lieutenant Generael , gegeven by advyfe van ons of garnifoenen leggende, die in gebreke
worden' bevononfen Gecommitteerde Raden , inhoudende de plaetfe ■en >denaeft-gelegen quartieren , dorpen of gehuchten teaffifteren , geprocedeert fal worden tot afkortindaer fy fijn geboden te trecken , en daer-en-boven of
van hare gagien en traótementen , en tot vordere
fyluiden t'fchepe fullen trecken ofte lande , wat paffa- ge
ltraffè,
fulxwy by ad vijfe van fijne voornoemde Exgte fy fullen houden , en ten naeften binnen Wat tijd fy
cellentie enGenade bevinden fullen te behoren. En
ter gedeftineerder plaetfe hen fullen hebben te vinden ,
belangende
de onteren en foldaten die hen uitte Stewaer na de Overften , Ritmeefterén, Capiteinen en Beden ,Sterkten , of Plaetfen daer fy garnifoen houvelhebberen, mitfgaders de gemene foldaten hen precijfe fullen hebben te reguleren, fonder de felve te over- oen of befcheiden fijn , begevende ten platte lande,
treden ofdaer in verfuimig te wefen in eeniger manie- en den onderfaten quellen, travailleren , of eenig oren. Gebiedende alle Officiers, Magiftraten en Ingefe- Verlaft doen, ordonneren wy dat jegelijk Officier
tenen van den Steden en platten Lande , mitfgaders yap de Steden of platten Landen hem fal fterk maken,
ook alle Gouverneurs en Bevelhebbers van de Steden , is 't nood en de felve geftelt hebbende
apprehenSterkten,en Forten van Holland, Zeland en Vriefland, fie , overleveren den Droft of Capitein in
van de platte
in den quartiere daer 't felve gebeurt, wiens
niet alleen dat fyluiden geen volk van oorloge, 'tfyte landen
Officie
fal wefen allen den genen die fy bevinden fulvoet of tepeerde, fonder fchriftelijk bevel of patente
als voren, pdffagie of doortochten fullen verlenen,
len metter daed den huyfluiden of jemanden anders 'eenige overlaft, geweld offortfe te doen, ionder eenig
maer ook dat fy degene die fchriftelijk bevel of patente hebben niet ontfangen , fourieren of logeren , onderfcheid van Wat natie de felve fijn , terftond exem^
ten fy dat de felve patentefulx ook de paffagiemetde- plaerlijk daer over te doen executeren mette koorde.En
fignarie van de Stede , Dorpe of Plaetfe fpecialijk in- den genen die fyluiden apprehenderen als Moeskophoude* En komende ter plaetfen en opte paffagien pers, Vagabonden,of dietgelijke lopers,terftont ter naein hare patente begrepen , fullen hen aldaer laten ac- fter Stede van de apprehenfie te rechte te ftellen , voor
com oderen ten minften quetfe van den ingefetenen, de Gerechte van de felve ftede, of voor het Krijgsrecht
fonder dat hen geoorloof t fal wefen den huyfman te ei- dat aldaer tot dien einde fal worden geordonneert : ordonnerende den Gerechten en die van den Krijgsrechfchen , en vele min af te dwingen of 't extorqueren ee- te refpeclrivelijk aldaer, fommare
kenniffe over de felve
fpiji'
ande
of
wijn
eeni
ook
of
goed
of
nig
geld
re
ge
e
,
te
nemen,
niet
jegenftaende
hare
dienften, en fonder
en drank , dan den Huifman gewoon is in fijnen huife
onderfcheid
van
eenige
natiën,
en
allen overdaden en
te gebruiken, fonder ook dat fy meer daneenen nacht
in een dorp fullen mogen blijven, of meer billetten cif- cxcefïen by den felven ten platten lande gedaen, exemfchen dan na behoren : En van fchepen óf fchuiten plaerlijk aen den lijve te doen ftraffen-En ten einde niemand van defe onfe Ordonnantie ignorantie prétenmet behoorlijke proviiande van Brood , Kaes , en Bier
geaccoramodeert fijnde , fullen voorts moeten reifen. dere,fo ontbieden en bevelen wy allen Officieren JuftiDies fullen de Dorpen daer de foldaten logeren van de cieren, en Dienaren van den lande van Holland, defe
teerkoften , provianden en fcheepsvrachten by hen aen jegenwoordige alom binnen de voorfz Landen te doen
de foldaten verftrekt, worden vergoed en gerecom-r publiceren , dacrmen gewoonlijk is publicatie te doen :
penfeertby den gehelen quartiere na de diftin&ie en procederende} en doende procederen teg«ns den overtreders

9°5

jiè6

Het tweentwintigfte Boek.
treders in manieren voorfz, (onder gratie , faveur, diffimulatié of verdrag : want wy fulx nodig bevonden hebben tot dienfte van den Lande Gegeven in 'sGravenhage, onder 't zegel van den Staten voornoemt hierop
gedrukt in forme van Placcate , den 6 Martij in/tjaer
onsHeeren 1587.

's Landsdiffidcren ,fonder te letten datgeen Prince oytfijn
Gemeehtc ( ook hoe abfoluten autoriteit hy daer overheeft
gebruikt ) fo beiwacrlijke laden , en fo lange heeftkonr.cn
pracliferen , als fijn Excellentie van OrangienHo. Mo. metten Staten van Holland en Zeland heeft gedaen, daer in onder
het Gouvernersent van fijn Excellentie van l.yceftcr getrouwelijk gecontinueert,
is
cnookgrotelijx is geaugmentcert.

Bytioegfel des Auieurs.

Uwer E. fullen by alle middelen aldaerberieerftigen, om.
te hebben finale rélblutievan hare Majefteit, alib wy verft aen dat het ophouden bf dilaycren den Landen fchadelijken
valt, als een eindelijk refuis: vooral is nodig dat beter ordre

#oft hebbende peeren Staten ban ïfolland Defen nabel*
genden b?ief gefchgeben aen hare ©eoeputeeroe in €ngelano.

geftelt worde op 't onderhoud van het fecours van hare Maj .
ib wel om het getal compleet te houden , als ook de(el ve van
©e
el
Genera
de
hebben
üwerE.
aen
ven
fchrij
lede
Sedertonfe
maend tot maend te betalen , ofteby leninge tedoen onder§t*tea Norritz en den Heere van Brakcl in Holland naer den Hage
houden ,alfo alle ruiteren en knechten , nu klagen in vijf
ban jgofo
van
lalte
tot
ttaende
,
maendengeen
geld van hare Majefteits wegen ontfangente
lar.D
vijf of fes Cornctten Engclferuy teren
hebben
,
daer
mede
fy luiden de foulen van de platte Landen
gevanteert
en
onderweg
hen
frfjjijtaen hare Majefteit gefonden , die
acn gare hebben in den Hage hare betalinge re willen halen, door wel- fijn excuferende ; en ook dat haer getal vah het beloofde fe43ct>epu?
cours niet half compleet en i«.
ke geruchten, en dat eenigeder felvcr ruiteren in alderhaeft
reeebe in
De disordre binnen Ooltende er) Bergen op Zoom contivan Lopiktot Soeter-rneer fijn gemarcheert op eenendach ;
«Bntje*
nueren. God den Heere geve dat alles wel aflopen mach.
tonö.
wy veroorlaekt fijn, fijae Excellentie van Naflau , alsGouLieuals
De Statert fijngerefol veert geen Engelfèfoldatenin dienft te
verneur van Holland , en fijne Genade van Hohenlo
tcnant te vermanen dat fy-luiden op de defentie van Holland, houden , dan die wefch fullen in beibldinge van hare Ma/v
en namelijk van den Hage wilden ordre (tellen: by den wel- om de frauden , dubbele tractamenten , als andere conf uficn
ken overlulxgoed gevonden is uit Delft eenige ibldatentc te voorkomen. Hier mede, &c.
lichten, en met de ïèlvede paflagien omtrent den Leydfen
Dam naden Hage te beletten, welke ordre geltelt lijnde,
©f n 3 Jöartij toerde berflaen bat ten platten lande ten
heelt fijn Genade van Hohenlo hem in perfoon met 4 peer- Rolland ah? noch egene firijgjei 0202e fouoe toerDen geftelt / om
den ongewapent na Soeter-mecr by de Engelfe ruiteren al- öe hutf-luiden onder €apiteineh en <©ffirlercn te brengen/
daer leggende, vervoegt; en den felven vermaent, datjfy maer. gat die felbe huns-luiden boo^ 't eerfte / mette <£ompa*
luiden qualijk deden komende in Holland tegensdebevc en gnlen in toaertgelt aengenomen / fouden tooien gedefendeert f
van den Rade van State, en het verfoekvan fijn Excel), van en ooft bnoe gamifberten leggende m de Steden/ acbterbol*
Naftau, als Gouverneur, mitfgiders de Gedeputeerde van de genoe oe patente ban fijn «Êrceil.banBaflan.
Staten van Holland , dan overmits fy verklaerdcn by laft van
5^cn7 üaartt) i^.tëbn^bei&hmp^banBafJau/en
gekoHolland
in
Utrecht
vah
Staten
den
en
ten,
hareOverf
ben ColOnel 2BaIfour/ beide atjl <0ucifte en €olonel/ gedaen oen befjoo^lijnen €ed/ in kanoen ban fïjn €rcellentie taan
men tefijn: fo heeft fijn Genade hen luiden aengeleicj, dat
het
in
maer
:
vertrecken
te
om
(tellen
ban
Oaffau
als? (©ouberneur en kapitein generael ober. wU öe 4L(»u
fy luiden ordre fouden
geieert
lano/ Scianii en H^efl-^ieftano: tt toeten oen ^eec ban
wederkeren heeft fijn Genade een bir.f geintercip
fchrevenbyden Cornettevan Mylord Noid uit den Hage, itenenburg. Jför. gieter ban oecJBeer. föennierföart. 2>irh 25alfom
lonei
aen den Bevelhebberen van fijne Cornctte tot Soeter-meer ^anfenlLonfi/eniFcancoijSjiBaelfon/ toaecnaoe boo?fcö^ enden
leggende, inhoudende dat fy fouden maken alle de andere ben tfoloneüen becibcijt fjebben oubbelt ban Den boo^fs €eo ; <3?atae
ac si fijn
Cornctten ruiteren tot Sevenhuyfen, Bleyfwijken daerom- enbechlaertoatfn lui oen nieten begeerten te fcientn/ Dan op &ofmj!
De
lijpe
ban
Die
ban
©ollanD
en
Seiano.
©e
^abe
ban
dam
<Sr«lf.cel
harde te
trent leggende by den anderen te ruck«n , om op 't-Hohenlo
Giavevan
den
dat
verftond
hy
overmits
komen,
Solm js ol? oberfte generael ober alle 't ftr(jo>bolft en Die ban ^ana
henluiden wilde doen vertrecken: welk khrij ven een vrcemt garnifoenen binnen Den lanDeban^elanD; uitgefonoert ©iif»
bedenken gegeven heeft, boven dien dat eenige van de lelve fingen en $ammenen£/ JjaöDc fijnen <HeoaI geoaen Den 26 (öoubn
ruiteren leggende tot Soeter meer , vanteerden , dat fy luiden jfetyuarij te bogen/ in fjan ben ban fijn boo^noemDe kreeften tic/ ban
den Grave van Hohenlo fouden komen verfoeken , en datfy cn©cDeputceröe ban De Staten ban l^ollanD/te nieten Den taanjg
nruren
land/
luiden ib ruiteren als knechten , wel 17 Compagnien fterk ji^ecre ban poelgee]! / Den 3üDboeaet ban Rolland. 3&irft San»
waren, fulx dat fijn Genade totdetenfie vanden Hage.den per- fen ICcnfi / en ue<©eoeputeerDeban Seiano ïïoeifiujö/ Cooper
foon van fijn Excell. en hem fclve , inden Hage doen komen ; en ©j>Jbergen/ Defgelijr oeDen ojor andere/ uitgenomen Den
senerar
heeft fijn vendei foldaten van loo hooiden, en 100 van fijne <t3berften &onop.
Cll
ïl&Cfi
|
de
van
btrcn
ruiteren , naer wiens komfte metten Bevel-heb
'ZRë
ooft
o;d^e
geftelt
op
De
fraude
bande
€apifeinen/en
voorfchreven Engelfe ruiteren gehandelt is, dat hen luiden berftaen dat oè betalinge ban de foldaten foude gedaen tooiden / Seland
Edele, Erentfefle wij fe, &c

^ooft boog hooft/ op dattet geld ban denzonde foude mogen
by Monlieur Wilkes, 7 ol '8000 guldens op fijn credijt by affi- j
ftentie van de Staten van Holland gelicht , fijn verftrekt : daer llrecBen ten meeften dienfte ban een E on de; en dat beter op
mede fy luiden wederom beloven te marcheren ingarnifoen D;t foude geftelt toogden op De monfteringe ban De rutteren en
indeltedenvan Gelderland en de GraeffchapZatphen. Het foldaten in Cf olland garmfoen houdende* €n Dat mett-er DaeD
fenden van de voorfchreven ruiteren in Holland, is allent- ! tot ftraffeenpumtie foude toogden gepgoceDeerraendenltjbe/
halven van vrcemt bedenken gewcell, niet alleen tenopfien fo toel ban oe <£apiteinen ai>e ban de foldaten / Die geonufien of
vandefoulen , en verderf van de Platte Landen , het overval gen (aten gebguiaen in De monfteringe tot bedgog ban Den
van den Hage, macrfondcrlinge tot fuiken iatrecken van de 1 5CanDc / en geen ogDinartf toeïjte/ fraaie eji andere lafïen me t>
Engelfe ruiteren , den vyand (dicnueenen vryen pas heeft ) te foldaten en Doen / fjouden of dgagen.
in Holland fchijnt te locken ; byfondcr overmits de faken
©e<5gabeban HLpcefter mcDerom in'tEanö gefiomenfrln»
van Utrecht , van dage tot dage haer qualijk laten aenfien , De / en fjem naer fjet berlieiö bon gdupisi arte ban fati^factie ge*
fulx dat ten hoogden een quade iiitkomft te beduchten is. gebentaefenDeban de peeren Staten «öenerael in Dato oen 1 f
Wy hebben tot verfekeringe vanden lande van Hollanden JOuguffi ifBj* bp mnberhaeltin't ifboefi folio 17/feideDat
Zeland goed gevonden, by provifie het volk van oorloge lailjemDaer met hielt toel bernoegt/enboldaen/ Daer mede
doen fweren de geünieerde Landen , en namelijk den Lande bele goeDe patriotten / Die De tmiften en tmeD;aebten ( al.ö ftrec*
van Holland en Zcland getrouwigheid fijn Excellentie van fiende tot berderf cej» Hand*} bpand toaren / feer in betblijb
NufiaualsCapitein Generael en fijn Genade als Lieutenanr, toaren/ hopende dat nu boo?t£ alle^ te reeljte geb;acht/en
obedientie : het verleggen en veranderen van de garnifoencn de ttof ften boojtf gefticht fouden toerden. «Doch in September.
is geltelt aen fijn Exc.cn Genade en advyfe van de Staten of Daer na / hebben De peeren &tatcn IRifTibe ban Den 5£gent
'hare Gecommitteerde , fulx dat te verhopen is , dat de Landen 3foachim <@gtel / uitèngclano ontfangen/ Die hen een groot
van Holland en Zcland lullen wefen verfekert, immersde arhterDenfeen beroogfacfiten : maer enige tijd Daer naer jj«fr.
frontieren van dien. Wy hebben ook de (teden Swol , Cam- Den aiDbocoet ban Rolland fefiere andere i&tffibe ontfangen /
pen , Elborg, Hattcm en Aernem van vivres en munitie moe- ban den boo;noemoen 3Sgent <0:tt\ / Daer bp fjp l)em oberfond
ten voorfien , mette waerde van omtrent 1 00000 ponden ; feRer (grtract uit fjet Cngetó getranflateert uit de fecrete in*
de platte landen tuflehen Utrecht , Amfterdam , Leyden , ftructiedie Den«0gabe ban Upcefter uit <£ngetano meoe ge<
Goude, in de Crimpenreweert en Alblaffcrweert fijn nu bgachtfjadde/ begerende Dat hu de felbe foude fecceethouoen/
raeeft ai door de inlegeringevan de ruiteren en knechten ge- fonder fn eeniger manieren te ontDecften / dat fin Die dooi hem
fouleert en bedorven. Uwer E. konncn wel bedenken in wat fjaddc benomen / maat fju die met feer grote moeiten jecreteigft
poincten onfe faken (taen : 't is verdrietig dat hare Majefteit
en fijn Excellentie vreemde gaden geloven , enden Staten

bekomen h^dde. <^it extract too^ lu'df nöe al? bolgu
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Maer als overmits u abfenticdiverfcheconfufien en op«
pofuien fijn voorgevallen, ftrijdende regens d'autoriteit ,u
by den Staten voormaels gegeven ; fult gy met henluiden
)e di'
tcucrie in'tgenerael, en particulier mogen handelen
opte reintejan öcn gratie van de felve,
mitfgaders op de brede beveftinge van
•3?aae
ü lelfs in de voorgaende autoriteit ; en ingevallc deStaten fouuu Kt?'
den fchijncn iet van dien te willen verminderen of tereftrinct
fft
1W6PW gercn.fulrgy 't felve eenige particulire Steden mogen te keniiiiu
nen geven, en degemeintedaer van informeren, op datfe haer
J87.
lieder byeeniger middelen mogen induceren tot beter conDfDfT'
formite .;
mi uit
Van
gelijken
fultgy
ook
ufelfs
procureren
autoriteit
van
Snflc»
ü'iö in
te mogen maken eri te publiceren , ordonnantien , en placcatcn.tot reftri&ie van vidtualie op vyanden Landen, met autoetter*
rniaöe
riteit van fckerlijk te mogen ftrafïen , alle en een j egelijk hoeI Sjouiiv
die de felve fullen overtreden. En indien u 't felve fouicii «e> danige
;jOIUCH
de worden geweigert.fult gy mogen daer toe verfoeken ,de
aiTiiientievan degemeinte: hen-luiden verklarende dat hare
WJJttanr
act uit

Maj. hare auxiliarehulpe wil wederom roepen , ten fy 't felve
werde gcredreiTcert, : welke autoriteit u geconfenteert lijnde,
fait gyfe mogen accepteren , doch anders niet dan by proviüe
en gedurende haer Maj. afliltcntie.
Voorts fultgy den Staten proponeren.vredehandelingemet
den Conink van Spangicn , en hun verklaren hoe beiwaerlijken fy van iïchfelts fullen konnen continueren, en hoe verd: ietelijkhet hare Maj. wefen fal, hare onderlaten in fo fware
extraordinaris laften te brengenen houden tot verarminge
van haer eigen State ; fo datfe genootfaekt fal fijn voor ikh
ielrs , en fonder in onderhandelir.ge te komen , in regard van
de eerlijke conditien van peys aen hacrgeprefenteert, by den
Prince van Parma geautorileert commiirie vanden Conink
om den fel ven te fluiten.
En bylb ver de Staten overmits haer particulier ofarideriïns tegens die propofïtie van dien fcuden impugneren, fo fult
gy 't deGemeinte te kennen geven, mitlgaders de nakende
dangierco daer uit te volgen, ccrll hare Maj . verlatinge van allïllentie, de macht vanden Conink, hacrluider kleine middelen , en wac verlichtinge ly by den vrede fullen genieten in
haer befwaerlijke impoliticn en contributien : rot erfe&uatie

fm/ öcen acnfeo^cn Dët öoo? oïfirtftc dibipcn en pao **i9O7
i«rc
ticuitre t famenuomaecen grote febcurinüe m Djcoe* £c.bflM
mene falie fouDc mogen ballen / gclrjh bele ©tobmtien 5Sa,"0
Daer Doo? berden fmigjetoeeuV. Dat fijn QaumüiïË*
ben fouoe Daer op crnfrcïtjïï te Denhen en fulbc pafriru* mfbf 6p'
UteberfameiingeaftcDocn: Dan alfo De bootf? berfa; 2Sf"
meüngeebenroci ljaerbco?tgari& uabDc/ en Dat ban
toegen Den afgefanten De$ f urtfenbomsf <Seii:e en ge=
Deputceröeban De Staten ban HtrecbtfefteremifTtbé
gefcn?eben toerDe tn Date Den %%. f ebmanj jnïo betert/
aen De Staten ban i^oIlatiD en geDeputecrDe ban De
Staten ban ^elanD / ten eïnDe fpItcDcn nare ncbepn?
teerDe fouDen toillcn fenDen .binnen ütrccljt/ cm tffa*
uien tnette geDeputecrDe ban De (ïeDcn ban <aber-fïf=
fel tn b?icn$ciühe conferentie te bomen / op cetijgc
poinc ten tn Jjaer b?teben bcrfjacït/ a!0 anDeté booaial*
lenDcfancn; De boo?f5 Staten ban l^dianDcn geöe*
putcerDc ban EelanD ticbüen Den felbcn b?Kf gcfonöctt
tn De Staten ©enerael/ De tncine gocD nebonDen ïjcü^
ben Daer op te anttrjoos2Den tn ócfec manieren.
Edele, Erentfefte, Hooggeleerde, Wij fe, Voor*
fienige en feer difcrete Heeren en gotde vrunden.
T7An wegende Staten van Holland, én de Gedepu v teerden van de Staten van Zeland , is ons op huiden vertoont uwer 1. brief aen henluiden gefchreven uit
Utrecht den 24. Febr. leftleden flilo veteri,de welke by

.ïfêffpe
tan öc
JH^1?
raelarn

onsgelefen en d'inhouden van dien wel verltaen zijnde, |>*Slf*
hebben bevonden de poinden daer in vervatet , den ge- h^ffi
menen ftaervan de vereenigde Nederlanden, mirfga- ftcn,
ders de handeünge van defeonle vergaderirsgelulx te üom$
betrefïen,dat wy oorbaer hebben bevondendelelveniet ^rJleöff"
by den Staten van Flolland , en de Gedeputeerden van putrrtöe

de Staten van Zeland in 't by fonder : maer by dek ver- bRn Degaderingei die door de prefentie van de acnwefende Ge- ^na^
deputeerden van 'c Furftendom van Gelderland en trxcjjy.
Van'twelk gy fult gebruiken eenige fpcciale wel gequalifi'c Graeffchap Zutpben,van Holland, Zeland,en Vriefceerde perfonen in grootlten credijt by de gerrieinte.
land,en de wettelijke befchrijvinge en beroepingevande
En indien gy foud bemerken, dat den Grave Mauritz, en de
andere geünieerde Provinticn, volgende de oude loffeferave van Hohenlo (als lijnde in 't particulier meerby den
lijke rechten en gebruiken der fël ver landen)beantwoord
peys geinterefleertj die concliale van dien fouden willen v/e- te wordfn. Uwer 1. fchrijven by hare vcorfz. brieven in
derilaen, fultgy hen by eenige bequameperlonen, totdien
effeói mogen verfekeren j dat in de handeünge daer ot fumci- effecle dat fy luiden by den andeten vergadert zijnde ,
ent regard op haerlieder lal worden genomen.
bevinden dat defe landen by haer felVen niet befchermt
Dat ordre werde geftelt opdebetalinge van den ordinaris konnen worden, maer eintelijk door des vyands geweld
contributien van den Provinticn , en dat de felve werde ge- re niete moeten gaen. Item dat God tot noch toe geen
difponeert door een feker fufficient perfoon by u daer toe ander middel tot der landen afiiftentie heeft vertoont ,
gecornmitteerti mitsgaders by u ordonnantie, wel verftaende j
1. van gedat defelve fal wefen een ingeborene van den Lande Dat ook 1 dan de Co. Maj. van Engeland. En dat uwer
bericht zijn, dat aen de vordere
perfonen
loofwaerdige
ionder confent of voor-weten van de Staten, generhande ;
hulpe van de felve niet anders gebreekc, dan dat wy mee
betalinge fal worden gedaen van eenige fommen.
Concernerende de 30000 ponden fterlinx nu met u over- eendrachtig gemoed hare Maj. en zijn Exc. daer toe
genomen, fultgy 1 jooo pon. ftcrliuS inhouden totte betaljn- verfoeken , en de felve openinge doen van onfe vafleengevande 5000 voetvolks.en 1000 peerden , in conlïderatie beftendigereiolutic om wel te doen. Item dat daer toe
dat die Landen niet fullen fijn befwaert met extraordinaris
gekomen mag worden,fo lange mifverfland of wanaffiftentie boven drie of viermaenden, gelijk het by My lord ; niet
trouwen tuffchen de Provintien foude mogen hangen.
Bukhorft gea.cordeert was.
i Uwerl. verfekeren hare Ed. van haerluïden goede opnodeoorfaken,
e
important
rechten harte, om alfutken mifverfland weg te nemen,
overmits
1
En aengemerkt dat
lijkmochtefijn eenige wel ervarene Compagnien, uitonfe I verhalende de fwarigheden die uit het mifverftandden
cautionaris Heden van den Briel en Vlillïngen te hebben , defouden mogen overkomen ,en uiterlijk verfoefelve in 't veld te brengen.en andere nieuwe aenkomendein i landen
ken u 1. dat die van Holland en Zeland ïemanden aldaer
haer plaets te Hellen , om mede geexperimentcert te worden.
,om ncffens de fteden van Over-Yflel
Hebben wy onfe fpeciale brieven aen de Severale Gouver- fouden fchicken
tot ure aldaer verwacht worden ) in goede
neurs van btide plaetfen verwittigt.dat gy 't felve fult mogen ( die van ure
doen.alsgydaeitoe fult fien occafie : wel verftaende dat de* vriendelijke conferentie te komen , fo de voorlchreOm
felve Gouverneurs opficht fullen nemen.dat fulkefufficiente ven als andere voorgevallen faken aengaende.
, als Cf luiden tot welke poinften in't kort te beantwoorden, voegen wy u (Foi.39,)
compagnien weder in plaeti werden geflelt
haren laft fullen willen verftaut worden , &c.
, dat na menichen oor1.'op 't eerfte, dat wy wel weten
deel,bv eeliikeniflevan macht van den Conink yan
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|BcttrsJ/$aeHere befcrj2ijbinge vjan eene bpeenfeomftc
gelett ItaDDe binnen atcecöt / altoaec fijn <0enaDe Dte
ban <0clDerlanö en <©berpflïl mebe befcft?ebcn fjaD^
te tuillen fenDen / om
öe om ijarcgeDeputeeröe alöacc opfebere
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metten anDerentebetaebflagen
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.,.- "vereen igde landen geen macht genoeg hadden om
te befchermen,
henfelven jegens fogeweldigen vyand
groot veren dat 't felve gevoelen ook veroorfaekt heeft
lie mijn
ingeva
maer
:
lies en afbreuk in de gemene fake
van
Staten
de
en
Heere de Prince van Oranjen , H. Gals lyluiden van
Holland en Zeland in den jare 1*7».
erde Provintien,
alle Potentaten , van alle de geünie
van vele fteden van
fteden en leden van dien , en ook
waren , en noch geen
Holland en Zeland fitft' verlaten
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Het tweentwintigfte Boek.
behoorlijken voet of ordre opte contributien, fortifi- andere voorgevallen faken den we'ftand van den lande
catie, endefenlïe van de voorfchreven landen geitelc betreffende , te komen in conferentie, nademaeldele
was j alfulken gevoelen hen hadde ingebeeld , fö vergaderinge, wettelijk beroepen, geleid is en gehouden word, om op alle de voorfz, en andere voorgevallen
fouden fy-luiden fo manlijk het groot geweld van
faken,
tenmeeften dienftevanden lande te adviferen
den gemenen vyand niet verwacht of wederftaen
hebben. Waerom wy ook achten dat fulke opinie en te refolveren , en dat dien volgende op de defenfic
met goede difcretie dient gedreven en niet op alfulke van de geünieerde Provintien te water en te lande,
wijfe als die van Gent en andere tot hare mine optehandelinge met hare Majefteit fo op de Souverainiteit, perpetuelle protectie, als vordere affiftentie in
hebben gedaen, maer dat alle vrome liefhebbers
van den Vaderlande hen behoren te houden gere- defe vergaderinge gerefolveert is, de Gedeputeerde affolveert, om info loffelijken en rechtveerdigen fake, gefonden, en van de felven verfcheiden advertentien
van de Almachtige hand Gods een geluckige uitkomfte gekomen fijn, en noch dagelijx verwacht worden , dat
te verwachten.
ook op alle voorvallende faken , den welftand van den
Op het twede pornot voegen wy uwer E. voor lande betrerTvnde, in defe vergaderinge dagelijx word
antwoord, dat wy eendrachtelijk verftaen dat defe gead verteert en gerefolveert,fulx dat 't gene op de poinLanden aen de Coninklijke Majefteit van Enge- teninuwer lieden voorfz brieven vervatet, wettelijk
land fonderlinge fijn gehouden , uit fake dat hare beraedflaegt, geadvifeert en gerefolveert foude worden,
Majefteit boven alle voorgaende gunften en welda- in defe vergaderinge behoort gedaen te worden , in de
den den lel ven bewefen , belieft heeft defe Lan- welke uwer E. gelaft fijnde van de Staten van den Furden fo genadig fecours en affiftentie te accorderen. ftendomme van Gelderland en Graeffchap Zutphen,
En fo hare Majefteit belooft heeft defe landen niet en Gedeputeerden uitte Collegien,Ridderfchap en wettelijke Magiftraten van de ftad en fteden van Utrecht,
te verlaten , fo nebben wy eendrachtelijk onfe Gedeputeerde in competenten getale aen hare Maje- vrundlijk ontfangen fullen worden ,' om te helpen proen refolveren, fo op de voorfz als anfteit gefonden, om van den fel ven , 'c fy by aenne- poneren,adviferen
dere faken tot confervatie vanden ftaet van den lande
mingc van ds Souverainiteit , protectie perpetuel,
of vermeerderinge van haer beloofde fecours, vor- ftreckende, fulx dat wy niet konnen bedenken wat
der affiftentie, na dat onfen ftaet van den Lande ver- vrucht de Gedeputeerden van Holland of Zeland in ueifcht te verfoeken : en wy mogen u 1 verfekeren werl. vergaderinge opte voorfz, faken fouden mogen
dat de Gedeputeerden van Holland en Zeland daer doen : maer wel ter contrarien dat daer uit verfcheiden
toe fo wel als eenige van de andere Provintien zijn ondienften voor den landen , en den ftaet van dien fouden mogen ontftaen , isdaerom onsfeer vruntelijk begelaft en gerefolveert, en hebbende voorfchreven
geren, dat uwer 1. defe onfe refcriptie ten beften willen
onfe Gedeputeerden in Engeland gefonden , alrcde daer öjg by hare Majefteit genadelijk audiëntie verftaen , en fo de felve eenige goede propofitien of
gehad, en fijn in verfchciden conferentien en com- voorflagen, ten gemenen befte van den lande voorgenomen hebben te doen , dat de felve ter defer vergademunicatie geweeft mette Gecommitteerden van hare Majefteit, en fo de felve ons verwittigt hebben
ringe, van wegen de Provintien of fteden mogen gegelijk altijds wettelijk gebruikt is geweeft.
van 't gene in de voorfchreven conferentie is gepaf- fchieden,
Biddende
uwer
1. in bedenken te willen ftellen dat de
feert, fo hebben wy hen-luiden van nieus daer op
fulx gelaft, alswy bevonden hebben den ftaet van de minfte oorfake van fcheuringen ( die uit verfcheiden
landen te vereifchen en ten meeften dienfte van dien vergaderingen lichtelijk kan genomen worden) niet ante ftrecken.
ders dan de ruine enondergank vanden ftaet der geü,
nieerde landen kan medebrengen, gelijkmen bevonden
Op het derde poinct verklaren wy niet te weten ,
heeft
uit
departiculire vergaderinge van die van Henedat eenige oneenigheid of mifverftand defen aengaende tuffchen den Provintien is, dan verftaen dat
gouwenen
, Artois , daer uit de eerfte fcheuringe tuffen
dagelijx alhier vele geruchten komen, datby en door degeunieerde Provintien isgefproten, en dat dierom
toedoen van eenige vreemdelingen binnen der ftad de felve oorfaken by alle middelen dienen geprecaveert.1
van Utrecht en omliggende fteden, getracht word En defen tot geen anderen einde dienende , bidden wy
om tufïchen de Provintie van Holland en Utrecht God den Heere, Edele, Erentfefte , Eerfame, Hoogge»
een nadenken of mifvertrouwén te maken : maer leerde, Wijfe , voorfienigeen feerdifcrete Heerenen
alfoonsvan wegen de Staten van Holland, tot meer- goede vrunden , u 1. te houden in fijn H. bewaringe, en
mael, daer jegens in deie vergaderingen is verklaert voor alle liftigen bedrieglijk voornemen te bewaren.
geweeft, dat fy door alfulke gelijke geruchten niet In 'sGravenhage defen 8 Marty 1587. onder ftond
fullen worden beweegt om van de Staten of ftad van u 1. goedgunftige vrunden de Generale Staten der verUtrecht anders te gevoelen , dan van haerlieder goe- eenigde Nederlandfe Provintien^ en lager, ter ordonnantie van de felve, getekent C.Aerffens. De fuperde vrienden, naburen , en bondgenoten, en dat hare affectie, om hen-luiden in alle occurrentie, na fcriptie was, Edelen , Erentfeften, Eerfamen , Hooggeleerde, Wijfe, voorfienige en feer difcrete Heeren, goehaer uiterfte vermogen te afiifteren , daer door geenfints vermindert is, of verminderen fal , als wetende vrunden en bondgenoten , de afgefanten des Furde dat niet de Staten of burgers van Utrecht, maer ftendoms Gelre, en de Gedeputeerde van de Staten van
alleenlijk eenige avaririeule en ambitieufe oproerige Utrecht.
gefpanjolifeerde vreemdelingen en hypocrijten van
<®m föaeD Derftab ïïtretfit/Defeanttooo?cefeec
't felve oorfaek fijn, als de Staten van Holland verklaert hebben aen de Magiftraten van Utrecht , eerft- nualijh nemenDe/ljoe toel Die öp eenpDer berftaen toer*
daegs te fullen fchrijven. So verhopen wy dat de be- De metgoeDc befcneiDenneiD gefrfpeben te fijn/ fjeb*
hoorlijke oneenigheid en correfpondentie tuffchen ben nier op inDjufe laten uitgaenoptennaem ban Den
den Provintien fal werden gecontinueert, te meer, aen- EaeD DcrfïaD ötrecöt/ fefcere HQifTibe aen De Ha*
gifïraten / ©?oeOfrJjappen / Capiteinen en gocDe
gefien alle vromen genoeg verftaen , dat oneenig- gemeinte
Der; tfeDen ban i^olIanD en EelanD/ boo* ©00^
heid , mifvertrouwén, of particuliere faken geen
tocl&e|Biflï
befpcer|teen boo:rcDen fielten/ luiDcnDe öwb*
andere vruchten fullen medebrengen, dan binnen 1
1100,2 bei
Gent, Brugge, en andere fteden: ( fo onder pretext { a^^ö!Qt:
van de Religie, als anderfints) tot ruine der felver
Dat berfcfjeiDen quaDe ncrucïjten tegeng onfe £"*fteden, en groot afbreuk van de gemene faek is ge- f\m
w(ïaD ötcecht/ niet alleen uit De nabuer-pjobin; IfS
bleken. * •
fieltfta&
tien nergebjacljt / maer 00b D002 cenicre quaDe peeften bec
Op het lefte point zijn wy niet weinig verwondert
onDer/ om
Defe DegocDc
bo2geren
in 'ttjare
Ijeimeüjö
too?* mtf&
dat ulieden , die info groter recommandatie hebben Den
felbigen
tegentf
tocttigegeftroit
Itëagifïra; JSS'
defer Landen welvaren, confervatie en eenigheid , ten op te ropen/ Dat ook Die bp een bomftc ban Den <©e; firatcn/
naer/
begeren dat die van Holland en Zeland eenige tot
1 **-*ar*WV
l/Ml/Jon
i ,"x *> /Inn
.*-* *— . _ — . 1_
______ /"_1_
I, Deputeerden
Deg 3pur(t<mDom$ <©elre en '# lanDg ban P£°?'

Utrecht fouden fendeo, om op de voorfchreven enj <®ber-$fjel Öp mijnen ümt öen <02abe ban $teutoe*f$5f
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Vervolg der Nederland/e Oorlogen;

naer / Wrtttën &è?e paft befcfceben/ ten crriifïen ge*
«omen toert/ niet tegenftaenöe öat fp Doo: Ijareaen*
wüe
•meiat leggenDe rioben 5ön gedongen tooien
Die mffe
n ttct
telen en rebenen Ijarer beftoaermffe / rteffenöbeope
eöeft
Sjiow
nmgeberremebieneerlt
teb?engen/om
IÏKU
Daecnaboojljareenonfe Kect'famen
afgefanten befelbe opbegc;
ftenö rtecale
bergaberinge te Doen bertonen / m regatD Dat
fp tot noen toe / altf toijb ban be ijanb gefeten / bp öare
» gcfantcn alleen/ toeintg p?ofüt$ gebaen Ijebben.
£>o
iftbatDen ïïaebgoeb gebonben Ueeft De nabolgenbe
mifiTibe aen alle Ifêagtfïcaten / ©2oeDfcöappen en
J'
goeDe gemdnten ban J|ollanb en Eelanb In D?u& te
» laten uitgaen / iebcr nun
baec met te berfeneren ban
fiare baiïe bejtenbige refoliuie / tot berbebinge baerbee
ï> eereen beftenDige reputatie/ op bat De toornen toijDeriS
3» niet berabufeert / bebjogen nocfj betooeft too:ben / en
„ De Quaebtoilligen baer met langer niet Daer p^fnt
r> Doen.

<©ejlfêiflïbe baer Defe booj-reben boojgeD^uatfê/
toag ban Den n#bolgenben fnfjouD :
ti beu

let»
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Edele, Erentfefte, Hooggeleerde ,Wij{efeerdifcrete
Heeren , goede nageburen en vrinden.

«öt. A Lhoewel wy métten Gedeputeerden des Vorften•'■'doms Gelre op onfe brieven aende Heeren Staten
van Holland en Zeland den i^FebrJeftledengefonden,een goede toeverlatige antwoord, onfe vrindelijke eerbiedinge, gelijkformig verwagt hadden, om
nocheenmael aen hare Maj. en zijn Exc. eendrachtig
tefchrijven, en ondertuffchen alfulke mifverftanden,
die onder ons (nochtans buiten onfe kenniffe) mochten
bevonden worden neder te leggen , waer in wy ons van
onfer zijden geerne de eerfte tot exempel van anderen
ffouden laten vinden, doch dat hier op niet fy maer de
Generale Staten , niet fo vriendelijk , als ons goed voornemen wel was vereifchende, geantwoord nebben, fo
dunkt ons nochtans niet, dat hier door fo veel ongelijx ons wedervaren is, als door die bofe valfe geruch
ten, die van defe ftad , door ganfeh Holland en Zeland
geftroit worden, niet anders, dan of wy metten vyand
monderhandehnge ftonden, en fijne Commiffarifen
•Irede dagelijx hier uit en in waren rijdendei waer af
God Almachtig ons behoede , die wy u verfekcren , op
40,) de waerheid fijnes naems, dat wy noit daer op gedacht
hebben , maer daerentegens van hem de genade verwachtenom
,
liever op onfe walfteden in't bedde der
eere voor de oogen onfervyanden begraven eeuwig te
leven, dan onder haer ook oneerlijk levende, duifend
doden te fterven , welke refolutie wy hopen in den
nood, als mogelijk andere gedaen fuilen hebben 'rgene,
waer mede fy ons t'onrecht befchuldigen , met onfen
bloede te verf egelen. Tot welken einde alle onfeborgers eenen flrengen eed gedaen en on dertekent hebben,
dat fy nimmermeer van peis met den Spanjaert te maken eenige propooften houden ,noch lijden fuilen gehouden te worden , op lijfftraffe fonder genaden , 't en
waerdan'tfelvcby de Staten der vereenigdeProvintien eerft worde voorgeflagen. Daer op noch onlanx
onfe publicatie tot ververfinge en beveftinge van dien
gevoigtis : Maer wy nemen uit defe geruchten , om
datfevan eenige perfonen van qüaliteit fchijnen her te
komen allerhande bedenkens , nochtans ons om beters
Wille , het befte voorftellende , 't is wel eertijds gefchied
alfraen ietwes felfaems aenrichten wilde,'tgenedegemcintc foude hebben mogen mifhagen , of alfmen
voorhanden hadde van eenige plaetfe fijnen wil te krijgen ,diemen fonder fchijnfel van oorfake niet welfoude hebben konnen aengrijpen, datmen dan fulke geruchten heeft laten uitgaen, eenideels om de gemeinte
daer met 't oordeel van de fekfame aengeheven aften te
verduifteren,eenfdeelsomden genen,waerof men fijn
Wil fochte te krijgen , tegens den anderen op te ritfen,en
den wil gekregen, fich met valfchebefchuldinge tegen
den verwonnen overvallen te juftificeren. Of nu fulx in

onfen regartgefchied)lSden Almogenden
God beke
wy hopen neen. Du is immers buiten alle twij nt,
wy maer eenen eed en eenerhande eere hebb fel dat
en , die
Exc.
als
wy
God foenlange
onfe wettige Over
waren
ighe
id
fchu
zijnerne
te bewy zijn üxc. ais onfenldigGouv
ur
o
Generael, onder de hulpe van hare Maj. noch
verb
den ftaen , richten wy onfe faken daer na , dat hier ontekens
fijne bevelen en nagelaten ordonnantien > dure
nde
afwefen (te meer, om dat hy om onlent wille zijn
abfent
is) geen nieuwigheden geftadet worden,onder wa* dexel
hetookwefen mochte, veel min d'Engefe natie
, die
veel voor ons gedaen heeft, eenige onweerdighei fo
ondankbaerheid gefchied,dewelké wy als van andre d of
verlaten en ontfeid (wy feggen niet verjaegt worden) ten
aenfien van onfe fchuldigedankbaerheid,in onfe ftaderi
lteden ontfangen en herberge verlenen, onaengefien
otfe veel of luttel zijn,isdat met den vyand gehandelt, en
zijn defe fijne Commiffarifen , die hier uit en in rijden?
fo hebben wy te bedenken waer voor onfe wederlprekers , hare Maj. fijne Exc. en de gehele Engelfe natie
Zijn houdende: Maer ui. als den verftandigen , willen
wy dit vertoont en verfekert hebben, om dat wy weten,
hoe verre de vrome defe onderrichtinge gehoort,van
het gelove fulker bofer geruchten fuilen verfcheideh
zijn , den welken wy bidden defe onfe fake,alseedspligtige bondgenoten en getrouwe naburen gerecommandeert te houden, en met behoorlijke correfpöndentie,
van ons alle quaed en onrecht helpen af wenden ,u 1.
verfekerende voorde oogen des Alderhoogften , dien
wy niet liegen , al waren wy fchoon van alle de wereld
verlaten, dat wy liever van God Almachtig, wie die
ƒ fte
van verwacht
Magdenburg,
en , dan een
ons uitentte
metten onverhoopte
vyand in latenuitkomfuJlen.
So wy anders doen , gedacht hebben of denken te doen i
fo moet komen over ons Godes welverdiende ftraffe.
Datum Utrecht den 7 Meerte 1587,
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^e Staten ban ^ollanft en 3©efïb?fejïanb/ öefe
JfêifTibegeerammeert&ebbenbe/en ftenöe befelbe in
D?ub/ öebbenraebfaem gebonben baer op toeberom
mb?un uit te laten gaert De bolgenbe mifTibe aen Den
^cDout/ %mttVW<tmï ^Cfjcpenen/ 0aDen Crt
gQ^ Qmmm ^t (JgD ban ötref Ijt.
"pDele, Heeren
Ëerfame,
Wijfe,vrienden
Voorfienige
en fcer dif■■-^crete
, goede
en bondgenoten,
Onsisby verfcheiden fteden van Holland ter handen
geftelt,uwer E. brief van den 7 defer maend aen henluiden in druk gefonden. Waer uit wy verftaen hebben
dat uwer E. hebben, of ten minften den eenvoudigen
en fimpele trachten in te beelden een quaed gevoelen
vande refolutien der Heeren Staten Generael der ver-

j^j,
tocnjbe
J>an£,e
Sg^
ban éofc
'anbop
frjjf?ijben
De
ban

ten Jpaitf'
't gene
pogende
en de onfe,
eenigde Nederlanden
^W
gedaen
landen
van den
befte en confervatie
gemene
wort , geheel verkeert te beduiden , en hoewel wy ons treeftt
verfekert houden dat by de gene die van der landen fa- toonbrn 7
ken en gerechtigheden eenige kenniffe hebben, niet •*
tegenftaende alfulke brieven en die valfche befchuldin- l;87.
gen ,dieonsfoby monde alsby gefchrifte nagegeven
worden, van ons geen andere opinie ingebeelt mag
worden ,dandat wy zijn en met Godes hulpe onveranderlijk blijven fuilen onbeveinfde, goede, oprechte, en vrome liefhebbers en voorftanders van de ware Chriftelijke Religie , mitfgaderts van de vry heiden ,privilegiën en gerechtigheden van de voorfz.
landen , fteden , en leden der felver , gerefolveert
om tot handhoudinge van dien ten uiterften alles te
doen, wes menfchclijk en mogelijk is , alfo niet te
min in tegenfpoed als in voorfpoed , door Gods genade daer
,
van onuitfprekelijk bewijs uit onfe handeling gedurende defe oorloge, genomen mag woronnodig is op den voorfz. brief eenig
den daerom
,
antwoord te fchrijven, beduchtende nochtans , dat
ons ftilfwijgen den eenvoudige foude mogen verleiden ,en den hypocrijten , verkeerden en gefpanjolifeerden geeften veroorfaken daer mede haer profijt
5ütii 2
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fijttöt nadeel van h gemene befte te doen, hebben wy
oorbaer bevonden den voorfchreven briefin 't korte te
beantwoorden. Uwer E.fchijnen de Heeren Staten Generaelen ons te willen befchulden van dat wyopuE.
en der Gedeputeerden van eenige ftedendesFurftendoms van Gelderlands brieven,aen ons en den Gedeputeerden van de Staten van Zeland gefonden, niet geantwoord fouden hebben, en dat de Heeren Staten Generael daer op niet fo vriendelijk fouden geantwoord
hebben, als by uwer E. was verwacht : uwer E. excuferende van nietgefintte wefen metten gemenen vyanden in eengehandelinge te treden, fchijnen ons te willen befchuldigen als of wy henluiden voorgangers diesaengaende wel fouden mogen wefen : uwer E. geven
ook bedektelijk te kennen dat wy wat feltfaems (ouden
hebben voorgenomen, of om uwer E. tot onfen wille
te brengenden dat fulke geruchten van uwe handelingen
metten vyanden fuuden wefen gedicht,om daer toe een
occafie te hebben. Schrijven voorts maerceneregeringe aengenomen en eenen eed gedaen te hebben, in allen
ichijn of wy twee regeringen aengenomen en aen twee
eeden, den eenen metten anderen niet mogende beftaen, ons verbonden hadden of yemand verbinden
wilden : uwer E. fchrijven mede , de Coninklijke Maj.
van Engeland, zijne Exc. den Grave van Lycefter,
Gouvernenr van de vereenigde Nederlanden en d'Engelfe natie, fonderlinge eere, refpect, obedientie en
vriendfehap bewefente hebben. Item dat gyluidende
Engelfe ruiterenen knechten niet verjaecht, maerin
uwe E. ftad ontfangen hebben, in allen fchijn of wy die
verjaecht h.idden. En ten leften fchijnen uwer E te
willen beflu;ten dat wy de Coninklijke M3J. van Engeland, zijn Exc. en de Engelfe natie niet vooronfe
vrienden fouden houden.
Op 't eerfte point voegen wy uwer E. voor antwoord
dat wy en de Gedeputeerde Staten van Zeland , uwe
brieven van den z4- February ontfangen , geopent
en gevilïteert hebbende, bevonden hebben de poinc
ten daer in vervattet, denwelftand van de vereenigde Nederlanden in 't gemeen te betreffen, en hebben
mitsdien verftaen (volgende deUnietuffchen deProvintien gemaekt en befworen) gehouden te wefen d'felve den Gedeputeerden van' de geünieerde Provintien
alhier Staetsgewijfebefchreven en vergadert, en de Staten Generael van de vereenigde Nederlanden reprefenterende , te vertonen , by den welken verftaen is geweeft , dat fo ten aenfien de voorfz poincten de Provintien in 't gemeen aengingen , als dat by den voor iz
brief getracht werde, om de vergadëringe van de Generale Staten , alhier wettelijk befchreven en vergadert
te diffolveren, of ten minften een dubbelde vergadëringe van de Staten Generael te maken , by henluiden den
voorfz brief behoorde beantwoord te worden, gelijk fyJuiden gedaen hebben met advijsen confent van de gene, aen den welken die gefchreven was, en of by den
felven brief iet gefchreven is , daer uit met reden eenig
quaed genoegen by uwer E. genomen mach worden, laten wy oordelen den onpartijdigen Lefer der felver, tot
welken einde wy den felven brief hier beneffens hebben doen drucken. De Staten Generael hadden wel oorfake gehad hem by den felven brief over u E. te beklagen dat
, de felve tegen den expreffen text van de nader
Uniefo folemnelijk gemaekt en befworen , eenige befondere handelinge deSouverainiteit der landen aengaende met hare Maj. hadden gepoocht aen te gaen, fonder henluiden daer van iet verwittigt te hebben. Item
dat uwer E. van gelijken tegens de voorfz Unie, fonder confent van de andere Provintien, hare Gedeputeerde uit de vergadëringe van de Staten Generael hebben gerevoceert en t'huis ontboden, ten tijde dagelijx
advertentie van de Gedeputeerde uit Engeland, nopende de handelinge met hare Maj. werde verwacht, ten
tijde op 't redres van de verlopen ftaet van den lande,
mitfgaders op de continuatie van de contributie , notelijk ordre mofte werden geftelt , en dat door de felve revocatien den Landen en gemene fake feer groot intereft
wasgedaen:Maerwy hebben om fekere goede in fichten
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is nagelaten. Op het twedepoinct mogen wyuwer E»
verfekeren ,dat wy van uwe handelinge, of dat aldaer
CommiffarifTen van de jvyanden uiten in louden rijden, niet fonderlinx hebben gehoort, maer wel , dat by
vele, beft in de faken vanden Lande ervaren zijnde,
gevreeft is geweeft, dat ten opfien van 't gene aldaer paffeerde, namentlijkdathetprincipael beleid aldaer was
in handen en ter difpofitie van de genen die aldaer
vremt en niet of feer weinig gegoetzijn: en byfonder
dat aen ons verfcheiden tijdingen gekomen zijn datjaques Rengout (die wy voor een openbaer vyand van de
gerechtigheden en welvaert defer Landen , voor een gefpanjolifeerde en beveinfde hypocrijt , met goede redenen en uit autentijke bewijfen houden , en voor fulx
aen zijn Excellentie beklaegt hebben ) voor een directeur en raedfman gehouden wert. Dat uwer E. hen fonder redenen ablenteerden van de Generale vergaderin-.
ge van de Staten, en byfondere vergaderingen bevorderden, uit het gene van de Walfche Provintien gebeurt was , en die van Gent en Brugge gedaen hadden,
een quaet einde te beduchten ftonde,byfonder in gevalle de Coninklijke Majefteit van Engelarfchaerniethaeftig refolveerde tot dèfer Landen vordere affiftentie,
'tly door de aenneminge van de Souverainiteit of de
protectie, of uiterlijk accorderende meerder fecours.
Maer dat uwer E. menen dat wy der felver voortgangers, om metten gemenen vyanden in handelinge te
treden, fouden wefen, daer in zijn uwer E. feer verdoolt,en bewijfen alle onfe handelingen, fo in 't uitvoeren van het befwaerlijk oorlog, den tijd van vijf jaren ,
als wy van alle Potentaten en Provintien genoeg verlaten waren , en alleen het groot gewelt van de vyanden
moften wederftaen,als in den tijd van tien jaren, dat wy
met uwe E in Uniegeweeftzijn,fonotoirlijk en klaerlijk onfe onbeveinfde en onveranderlijke refolutie ,ter
contrarie, dat onnodich achten daer van iet te fchrijven , en ware te wenfehen dat de andere geünieerde
Provintien gerefolveert waren geweeft,en de refterende (Fol.4.1
noch waren , tot gelijke conftantie,in alle tegenfpoed
en adverfite , als wy geweeft zijn, en (met Godes hulpe)
onveranderlijk verhopen te blijven , als een ieder kan
fpeuren alfnochonfe eintelijke refolutie te wefen, niet.
alleen uit de antwoord, die by onfe toe doen, zijn Excellentie voor Zijn vertrek, op de vrage nopende den
vrede-handel,is gegeven geweeft, daer van mede een
copie nevens defen gaet,aldaer uit de refolutie,die wy op
confervatie en verfekeringe van de ftcden en fterkten
van Holland tot defer Landen feer grote befwaerniffe»
hebben genomen, na dac bet als twee maenden geleden
tot onfe kenmfïe(door Gods Genade) gekomen was,
dat by eenige grote perlonagien , buiten der Staten
voorweten of kenniffe , nopende den vrede-handel , fo
verre geprocedeert was dat al eenige articulen voorgefiagen waren , en gearbeid werde om plaetfe geftelt en
CommifTarifen gefonden te worden, om in de voornoemde handelinge te treden: waerin wy ten alderhoogften bedroeft en fulx in ons gemoed verflagen zijn
geweeft, dat den vyand, met alle zijn geweld, gedurende defe oorloge , ons io groten fchrik niet ingedrukt
heeft gehad , als de"Vrefe die wy van de voorfz handelinge in onfe herten hebben geconcipieert. Wy hebben
beforgt dat van alle 't felve de Coninklijlre Majefteit
van Engeland behoorlijk geadverteert is , met deductie
dat gene handelinge metten gemenen vyand aengegaen mochte worden : ook hoe apparent en vorderlik
ciie foude wefen mogen , fonder de ware Chriftelike
religie, eenfamentlik den ftaet en alle vromen defer
landen, gehelik te ruyneren. En dat felfs hare Majefteit
ernftelik gebeden en verfochtisde voorfz. handelinge
te willen beletten. Daerom bidden wy u E, en alle vro*
men van ons alfulk gevoelen hen niet in te beelden, alfo
't felve voor een grouwel houden, en bidden God ons
in het felve gevoelen door zijn genade onverartderlik
te houden, en van gelijken in uwer E. te continueren
hare goede refolutie des aengaende in de voorfz. brieven verhaelc, willende de felve verfekeren en beloven

dat niet tegenftaende alle 't gene tot onfen nadeel aldaer
en confideratien de hant daer aen gehouden dat 't telye I isgepaffeert, wy niet fullen nalaten als goede en getrou*
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mogelijke mid delen la alle occurrentien de felve te afïï- hoe meerder afbreuk ter zee leden : ja ook eenige
fchefleren. Uwer E.fchijnen te hebben een gevoelen dat wy pen van oorloge by de vyanden uitter zee gedreven en
watfonderlinx voorgenomen hebben tegens uwer E.en genomen wordenden fake gedurende den Sorlogenoit
dat fulks oorfake van alfulke geruchten foude wefen,om gebeurt)en dat boven al defe befwaerlijke,bedroeffeli
en fchnckehjke njdinge.n, van de voorgenomen handike
dies te beter occafie te hebben te doen "*t gene wy voor- hnge met
etegemene vyanden (door Gods genade)kl
genomen hadden , daer op wy niet anders feggen , dan
dat alfulke voorftellinge gedicht en tegens dewaerheid lijk tot kenniffe quam . So hebben-wy
wv nat
na wev
twe oor
voorgae
n- ndefo
lemn
ele
befc
hnjv
inge mette gedeputeerde van de
voorgeftelt fy, by den genen, die uwer E. en ohfe ondergank {beken, en wy houden de fel ve voor fulke, niet te- Maten van Zeland volkomentlijk gelaft fijnde, goed aeren
genflaendefyluiden voor goede liefhebbers van den Va- tot confervatie vande landen nootlijk bevonden,op het
derlande , ja voorftanders van de ware Religie gehou- particuliere gouvernement van Holland met WeftVriefland en Zeland refolutie te nemen,die wy ook den
den mochten werden. 't Gene wy voorgenomen en gedaen hebben,ftrekt tot geen ander einde,dan om de (le- Heeren Staten Generael hebben gecommuniceert By
den en fterkten defer Landen tot confervatie van de wa- welke refolutie wy fijne Excell.van Naffau als Gouverneur, enCapitein Generael over Holland , Zeland en
re Chriilelijke Religie, eenfamentlijken de privilegierij
gerechtigheden, vryheden en welvaert van den lande te We(t-Vne(land en fijne G. van Hohenlo,als Luitenant
verfekeren tegens onfe gemene vyanden,en jegens allen Generael der felver landen.hebben verfocht en gebeden
dengenen die wy uit goede redenen beducht hebben, hare refpe&ive autoriteit en laft tot hare ampten flaendat ons of met moetwille of met mifverftand onder den de,tot confervatie en defenfie van de voorfz Landen te
fel ven fouden hebben mogen brengen. Tot welken ein- willen gebruiken. En alfo by allen ouden tijden , en nade wy na voorgaende convocatie van den Edelen en al- mentlijk by tijde Keifer Kaerle , Grave van Holland,
le de (leden van Holland rijpelijk gelet en geexaroineert Zeland, en Vriefland was, niet tot Jalle van de Gouverneur en Capitein Generael van de Nederlanden , maer
hebbende in wat geflaltcniffe de Landen waren gebrocht. En gebleken fijnde, dat gedurende den oorloge, tot lade van de Gouverneur en Capitein Generael van
de Provintien noit (o veel noch fo promptelijk hadden Holland,Zeland,en Vriefland heeft geflaen te voorden
gecontribueert , als by tijde van het gouvernement van en forge te dragen op de bewaerniffè van alle (leden ,
iïjne Excellentie,dat daer tegens,gedurende den oorlog, fterkten en havenen van de voorfz Landen.om de (elfde
dé rüiteren of knechten noitfo qualijk waren betaelt mixte verfekeren als den nood was vereifchende. En
of getracteert , dat de platte landen noit lo qualijk wa- dat 't gene ter contrarie voorgenomen was , jegens der
ren gefoulcert, dat noit demon fleringen van het volk Landen gerechtigheid en tot gehele enervatie van de
van oorloge minder nochte qualijker waren gedaen,dat autoriteit , die fijne Excell. van Naffau in de voorfz autoriteit wettelijk voor de aenkomfte van fijne Excell.
de laften van hec volk van oorloge de helft meerder waren als de geconfenteerde contributien > en dat alle ordi- ( by ons en den Staten van Zeland is gedefereert ) was
Tiarisen extraordinaris contributien ( beneffens de pen- ftreckende. So fijne voorfz Excell. van Naffau en fijn
ningen voor de Duitfe rüiteren en knechten opge- Gen. van Hohenlo by ónsen de Gedeputeerden van
Zeland verfocht te beforgen,ckt alleOverften en Capibrachtgeconf
)
umeert waren , en dat mits het vertrek tein
en3die in de (leden en fterkten van Holland,Zeland
-van fijne Excellentie de Landen fonder hooft en behoorlijke regeringe gelaten waren. Ten aenfien dat het en Vriefland garnifoen hielden , van fijne voorfz Exc.
van Naffau in de voorfz qualiteit hare commiffie ontfchrijven van fijne Excellentie nopende fijn voorgeno- fang
en,en boven den eed, aen fijne Excel!, als Gouverïnen vertrek,en om ordre op des lands regeringe te ftelneur van de verenigde Nederlanden gedaen^en blijvenJen in fijn af wefen, de Staten met gelijke folemnitcit bede den felvcn önvermindert aen den Landen eed van.
fchreven en vergadert fijnde , als fy befchreven en ver- getrouwighei
d. En hare Exc. van Naffau en Gen. den
gadert waren , ten tijden fy luiden fijn Excell. het gou- Staten of hare gecomm
itteerden eed van getrouwigvernement van den Lande gedefereert hebben,refolutic
heid doen fouden , en beloften van de platte landen tegenomen haddett , hóe fy luiden verftonden , dat gedu*
gens alle onbehoorlijke foulen en overdaden te befchertende de abfentie van fijn Excell der Landen regerinmen. Item dat de vera
inge vande voorfz ganifoege beleid foude worden: na het vertrek van fijne voorfz nen by hare voorfz Exc.ndcr
van
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dien gedaen.En dat geen vorder inlegeringe of doortocht
iblütien van de Staten niet accorderende,
in de voorfz Landen , fonder hare Excell. van Naffau
notelijkniet mogende fubfifteren, overmids fijne Ex- en Gen. patente foude gefchieden, op dat de foulen van
cellentie niet vermochte op ue regeringe van de Lan- de platte landen fouden mogen worden voorge
komen,
den, gedurende fijne abfentie, andere ordre te (lellen
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vonden fijnde dat Guillaume Staniey.en Roeland York, iSjten einde de aenfiaende verpachtinge v,an de gemene
expreflelijk hebben gefchreven geen regeringe in defe middelen tenmeefien dienftevan den Lande mochte
Landeri om te gehoorfamen , te kennen , en dat over
de platregerin- gefchieden. En ten felven einde,namentlijk omominfufulx jegens haer hovaerdige en onbehoorlijke vyande
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Bergen op Zoom,Ooftende en andere plaetfen vele be- van Holland doen aennemen omtrent 2.000 foldaten in
haer gefwaerlijke tijdingen quamen, dat ook eenige invan
Hol- waerdgeld,op te commiffie van fijne Exc. van Naffau,
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fcheen tot den roof gebruikt te fullen worden, tot ruïne de voorfz Provintien ter zeeby den vyanden fijn aengevan de goede getrouwe onderfaten van de contributien , daen) op het beidt van de faken van de Admiraliteit en
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(volgende het gene fijn Excellentie voor
912 als Admiraeihadde
geconlenteert) eneenige vertroude

fijn vertrek
en ervaren perfonen neffens hem gecommitteert , mitfgaders de particulire Collegien van de Admiraliteit.
Die fcijn de fonderlinge handelingen daer van uwer
(F0I42.) £. fchijnen te willen Ichrijven, die by onfe en des
gemene welvarens quaedwillende, verdraeit en ten
quaedften beduid worden , in aden fchijn of daer by
iet tegens het tractact met hare Coninklijke Majefteit van Engeland gemaekt , of jegens de wettelijke autoriteit , die fijne Excellentie als Gouverneur
en Capitein Generael van de vereenigde Landen is
gedefereert , ware gedaen , en uiterlijk of men iet
onbehoorlijk tegen de Engelfc Natie voorgenomen
hadde: maer voorwaeralle de voorfz, relolutien wel
geexamineert fijnde, en fal niet bevonden worden
dat daer by in'taldeiminfte poinct jegens het tractuet
met haer Majefteit gemaekt, is gedaen, gelijk als niet
is gedocht te doen, en van gelijken niet tegens de behoorlijke autoriteit van fijne voorichreven Excellentie
hem competenende alshy weder inde Landen lal wefen gekomen en anders niet. Wel is waer dat fijne
voorfz Excellentie, volgende de autoriteit hem by de
Staten Generael gedefereert, is K rijgs hooft Generael
over alle het volk van oorloge in de generale beioldinge van de Landen wefende , en dat alle 't lelve volk
van oorloge hem fchuldig fijn te obedieren , maer als de
voorfz. autoriteit behoorlijk en ordentlijk gebruikt
word (fulx als de Gouverneurs en Capiteinen Generael
van de Nederlanden by tijde van Keiler Kaerle hebben
gedaen ) fo is de felve by de voorfz, acten en refolutien
in 't minftenietgeprejudiceert,aengefien fijne Exceil.
alle 'r gene hem be lieft tot dien fte van den Lande te gebieden, nopende het beleid van de oorloge te lande in
Holland , Weft- Vriefland en Zeland , fal bevelen fijne
Exceil. als Gouverneur en Capitein Generael over de
felve Landen, de welke de felve bevelen fal te effeftueeffectueren Item alle 't gene fijne voorren , en doen
schreven Exceil. tot diende van den Lande fal believen
te gebieden , nopende het beleit van de oorluge te water, fal fijne voorfz. Excellentie gebieden fijne Excellentie van N;fTau als Admiraei, die infgelijx de felve
bevelen fal effectueren^ en doen effectueren , 't welk
is de rechte ordre , voet en forme van de regeringe van
allen ouden tijden in defe Landen , en in alle welgepolitieerde rijken en republijken gebruikt, en d'felve gebruikende, faleen ieder in fijn vocatie gerefpecteerc ,
en der Landen regeringe ordentlijk beleid worden,
daer ter contrarien anderfints verfcheiden confufien ,
onverftanden , inconvenienten en concurrerende be-
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ken , en is 't felve abfurt, nademael de Gouverneurs van
Holland ook by tijden vande Princen placcaten hebben
gemaekt , en Burgemeefteren en Schepenen van Steden maken tot defenfie van hare Steden felfs keuren en
ordonnantien : het lichten van 't voorfz. volk in waertgeld te willen controverteren , is ook abfurt, nademael
niet alleen de Staten , maer ook de Gouverneurs van
een vande Provintien 't felve mogen doen, byfonder
als 't felve rot particulire lafte van de Provintie gefchiet»
Ja raen fal bevinden dat van alle oude tijden elke ftad
van Holland in 't particulier (ook hebbende een Prince
fouverain ) hem tot hare defenfie hebben mogen Herken ,en dat by de inltructie op de erectie van den Raed
van Staten gemaekt, 't felve recht ook expreffelijk is
gereferveert.
Op het lefte poinct mogen wy uwer E. verfekeren
dat wy uit goeden oprechten harte de Coninklijke Maj»
van Engeland fo grote eere, refpect, reverentie en
dienft begeren te bewijfen , alsjemand vande andere
geünieerde Provintien. En dat wy van harten niet anders wenlchen , dan dat hare Majefteit believe op redelijke conditien, (daer by de ware Chnftelijke Religie, eenfamentlijk der Landen en Steden welvaert ,
privilegiën en gerechrigbeden mogen blijven geconlerveert)der Landen fouverainiteit aen te nemen. Wy
hebben 'tfelve hare Majefteit in 't particulier metten
Staten van Zeland aengebodén , wel tien jaun eer eenig andere Provintie 't felve dochte te doen, en ons
volkomelijk betrouwende op hare Majefteit, hebhen
defelveingeruimf de principaelfteh venenen fterkten
van defe Landen. Waer uit uwer E. wel konnen bedenken dat geheel buiten propoofte gedicht en verfitrtis,
dat wy hare Majefteits genadige hulpe en goedertieren
affiftentie niet fo feer fouden behertigen als iemand anders: maer dat wy niet geraden gevonden hebben inordentelijk of door populare fretie fulke gewichtige
handelingeaen tegaen, of der Landen welvaert, privilegiën en gerechtigheden ,en onfe gedane eed , ftreckendetor handhoudinge en confervatie van dien, te
buiten gaen , bylonderfo lange haer Maj.verklaertder
Lanüen Sou verainiteit niet willen aennemen, en fullen
geen vromen of verftandigen verwonderen , gelijk wy
ons ook vertrouwen, dat hare Majeft. felfs niet doet:
alfo wy wel en te rechte voor fchandelijke verraders van
onfen lieven Vaderlande geacht foude behooren te

worden , in gevalle wy 't gene onfe voor-ouders met
haer goed en bloed , voor ons en onfe nakomelingen
hebben verkregen ,alfolichtveerdicblijk fouden te buiten gaen. Sijn Exceil. hebben wy altijds verftaen een
Prince en Heere te wefen tot onfe fake fonderling geaffectioneert, en hebben over fulx den felven bewefen,
dagelijx fouden
in 't einde
worden,re enProvinti
velen,Gouvern
en , alle behoorlijke eer en refpect, en hebben helpen maineurs gedaen
van de particuli
fouden de
teneren inde autoriteit en obedientie hem belooft , geenden Admiraei geen Gouverneurs nochte Admiraei
wefen, nochte hare bevolen ampten mogen volvoelijk wy ook
gerefolveertalfo
fijnbenefFens
te 'continueren
t'fijner
Exceil.
wederkomite:
de confervatie
ren,'twelk noitde meninge of intentie van de Staten
is geweeft, en is niet te geloven dat hare Majefteit vanden ftaet defer Landen wy niet meer in recommandatie hebben als hare voorfz, Maj. en fijn Exceil.
of fijne Excellentie meninge fulx is. Den eed is ook
in 't miniten niet prejudiciabel de autoriteit van fijne goede en genadige wille tot defe Landen te bevorderen»
Excellentie, aengefien den eed aen den felven ge- Wel is waer, dat wyfijn Exceil. fo by monde, als by
daenin, 't geheel en onvermindert blijft , dat den Lan- gefchrifte hebben geremonftreert, 't gene wy verftaea
den getrouwigheid gefworen word , en kan niemand hebben tegen der Landen vryheid en gerechtigheden,
anders , als recht oordelen , dat den Gouverneur parti- privilegiën en welvaert , door toedoen van eenige quaculier en Luitenant van Holland, Zeland en Weft- de geeiten gefchied te fijn: maer alfo wy daer in hebben
Vrieüand gehoorfaemheid belooft word , is meer als gevolgt 't gene onfe voorouders , in dergelijke occurreden, en tot uitvoeringe van hare ampten nootlijk, rentien altijds aen den Prince en Gouverneur gewoon
datte befchermenifle van de platte landen (uit de wel- fijn geweeft te doen, en daer mede niet anders, als de*
ke de foldaten betaelt moeten worden ) belooft word, fer Landen confervatie, eenfamentlijk vande eereen
isonwederfprekelijk goed : hetPlaccaet hebben wy fo refpect van fijne Exceil. hebben in recommandatie gehad: So verfekeren wy ons, dat hare Majeft. en fijne
tot behoudinge van de platte landen , alsomdecontributien ftaende te houden, nootlijk moeten maken, Exceil. 't felve genadelijk ten beften fullen verftaen , en
fonder dathet felve op den naem van fijne Excellentie voortaen op 't beleit van alle faken beter ordre ftellen.
mochte uitgegeven worden, als niet fijnde Generael : Belangende de Engelfe natie , weten wy niet den ielven
en re willen difputeren of de Staten van Holland (de andersalsalle behoorlijke vruntfehap bewefen tehebwelke de Hoge Overigheid en 't Graeffchap van Hol- ben , nadat den ftaet defer Landen heeft mogen lijden?
land onwederfprekelijk reprefenteren ) fulke of gelijke en fullen daerin ook met Godes hulpe continueren.
Placcaten vermogen te maken , is den gehelen ftaet van Wel is waer, dat het verraderlijk overgeven van der
oen Lande in conrroverfiete willen ftellen , fulx dat wy ftad Deventer en de forten voor Zutphen , in ons eeonnodig achten ecnig difcours daer van alhier te raa- nig nadenken van den genen, die wy niet kennen, heeft
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veroorfaekt: maer dat vvy daerom diffidentie van de
Natie fouden hebben , mogen wy uwer E. verfekeren Majetteit en z.jnder Excellentie, ftreckend
e, om uit
defe landen 10000 latten rogge na Eng
ela
nd
niet
«2
te
fijn:
'tis
voor
ons verdri
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k geweefhebben
t,dat wy
defcn befwaerlijkenftaet
vande
n Lande
moe-in poneert te hebben, daer ingiet geraden hebb n gt
ten fien , dat fo wanneer op de betalinge van 't volk van vonden te confen teren :fo in regarden de fobe
oorloge , van de Engelfe natie , wefende tot lafle of betiteit inden lande wefende, als de dierre enre enri.We
talinge van defe Landen , queftie is geweeft , en datmen van dien, en dat noch onfeker is, wat toevoer den land
in regard van den genen die met grote menigte verlo- fid worden gedaen , als ook dat de rrontier-fteden ene
pen ,verftorvcn , met pafpoort weg getrocken, en in de fterkten notelik moften worden voorfien van een grote
Gaft-huifen onderhouden waren geweeft, eenige re- quanuteit,en heeft niet nodig eenige verantwoordindelijke quijtfcheldinge en betalinge heeft willen genie- ge: want in gevalleden uitvoer van de voorfz ro*ge niet
tenfulx
(
altijds in defe Landen gebruikt is geweeft ) als waregerefufeert geweeft, wy fouden de landenjeeendan gefeid is , dat de vendelen tot lafte van den Lande woordig in ongelijk meerder dierte, ja apparenc gewefende , vol waren gebleven : macr dat de faute moebrek vinden, fulx dat 't felve niet buyten ongunfte ,
ite wefen aen het volk van hare Majeft. En als men de tot der Engefe natie, maer tot der land
en confervatie
rekeninge van de Threforie van hare Maj. heeft gefien, is gedaen Uiterlijk willen wy uwer E. niet onthouden
datmen aldaer 't volle getal mede heeft gebrocht , en dat de loffelijke Officien by mijnen Heereden Prince
gefeid dat aen het volk van oorlog
e van hare Majeft eit van Orang.en H. L G den vereenigde Nederlanden
geen gebrek was ge weert: dat men tot geen mon fterin- in t generael, en byfonder den Lande van Holland
ge van de Engelfe foldaten, conform het tractaet met met Weft-Vric'fLmd en Zeland in 't particulier bewehare Majeft. gemaekt , heeft konnen geraken , dat vele
ren ,fo wel in 't bevorderen en bewegen van de twee
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en alringe van het eene vendel tot het andere gefchikt en njds houden fal verbonden aen den Huife van Naffau , achtende dat alle menfehen, fo van groten als
gebruikt fijnde , dat by vele perfonen dubbele tradtenaenten , fo tot laft van hare Majeft. als van den Lande kleinen (tate ons voor ondankbarige met recht houden fouden, ingevalle wy zijn Excellentie van Naffau
worden genoten, f.ndatal de fchande van het quaed
tractementvandeNatie,den Lande te laft geleid vvord: m fijne autoriteit hem by ons en den Staten van Zeland,
waerom en om deexceffive tradlementcn vermindert nopende het Gouvernement en het Capiteynfchr-p Generael van den voorfz. Lande van Holland , Zeland ,
te hebben , wy ordre op het Engelfe krijgsvolk hebben
helpen nemen, fulx wy ten drenfte van den Lande heb- en Weft-Vriefland, en het Admiraelfchap
van der
Zee, voor de aenkomfte van fijne Excellentigedefeben goed gevonden , al 't welk wy vertrouwen dat hare
Maj. fijn Èxcell. en alle vrome EngeJfe, niet anders als reert , en by zijne Excellentie geavoyeert, niet en handhielden, maer 't felve by particulire Overften of Caten beften fullen duiden, 't Is verre van ens, dat wy de piteinen
lieten occuperen, tot nadeel van der Landen
Engelfe ruiteren en knechten fouden hebben verjiegt,
gerechtigheden
9 tot vorderinge van fcheuringen en
nademael notoir is , dat wy om de platte landen , (o van
Utrecht, als van defe Landen te verfchonen, ook in oneenigheden , verminderinge van de autoriteit van
onfe Steden, daer geen volk vaa oorlog nodig was, fijne voorfz. Excellentie van Naffau, en dat wy daerom jegens alle particulire Overften en Capiteinen in
teffens 15 of 16 vaendelen, fo Engelfen als Schotden
voorfz. Lande en Steden van fijn gouvernement
ten uit de platte Landen genomen en in de Steden verdeilt en onderhouden hebben. De Engelfe ruiteren, garnifoen houdende, den felven voorgenomen hebben te mainteneren, begerende dat uwer E. noch in
die jegen bevel van de Heeren Radea van Staten ; fijregard
van den felven , noch in regard van andere
ne Excell. van Naffau en ons verfoek byden genen,
faken
niet
te willen geloven eenige rapporten, die tot
dienoit notoirlijk daer toe eenige machten autoriteit
hadden, ons op gefonden fijnde hebben wy niet goed onfe of fijne voorfz Excellentie van Naffau nadeel fouden mogen worden uitgegeven: maer hen altijds vergevonden in den Hage of op 't harde te laten komen . fo fekert te willen houden
dat fijne voorfz. Excellentie
ten aenfien , dat eenige van hen Iuiden hadden laten luivan
Naffau en wy niet anders hebben in bedencken, als
den, hare betalinge in den Hage te willen halen: als ook
dat fy luiden hadden gefeid en gefchreven, dat fy luiden beneffens de confervatie van den Lande, de eereen
refpect van hare Majefteit, en de behoorlijke autorimetten ruiteren op 't harde lijnde, wei plaetfe fouden
teit, en obediende van fijn Excellentie, met fuiken
houden , en dat fy luiden tot dien einde, boven alle
gewoonte van Lopik totSoetcrmeerop een winterdag verftande, dat gelijk generalijk de autoriteit van fijne
waren gereden , van meninge op den felven dag in den Excellentie van Naffau en andere Gouverneurs van
, jegens de particulire Overften en CapiteiHage of op 't harde te wefen : Als ook datalfulk in- Provintien
nen in hare gouvernementen gemainteneert moet wortrecken van ruiteren, ter plaetfe daer fy noch dienft
noch vordeel mochten doen , niet alleen den vyanden
den, van alle 't welke wy uwer E. voor onfe antwoord
op
de
voorfz. brieven wel hebben willen verwittigen,
Holvan
bodem
den
op
tot
oorfaek gaf , om henluiden
Biddende God den Heere u E.
land te volgen: maer dat 't fel ve ook een fonderlinge
Eerfaroe,Wijfe,Voorfienige feer difcrere Heeren,
nadenken onder 't gemene volk foude hebben veroor- in goede eenigheid voorfpoedige en gelukfalige rega*
faekt,in allen fchijn,ofmen alle Steden en Landen hadde willen abandonneren en te voren geven En daerom ringe te willen verlenen fijne Goddelijke gratie. Gefchreven inden Hage den %6 Meert, 1*87. Lager
hebben wydefelve nochtans niet verjaegt, maer vele
dagen op den huifman onderhouden fijnde, hebben wy ftond, al uwe goede vrienden, nageburen en bondgenoten, en noch lager. De Ridderfchap, Edelen en
luiden een goede fomme van penningen doen verftrecSteden
van
Holland en Weft-Vriefland, reprefentevan
lafte
tor
ftonden
•I.4.3.) ken> niet jegenftaende fy luiden
rende
de
Staten
van den felven Lande, en ter ordonis
hare Majefteit om uit de landen te vertrecken. Wel
kent,
nantie van de felve getekentby my,en was ondertewaerdat wy verftaen hebbende, als dat tor Rotterdam
famen
te
die
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C, de Rechtere.
aengenomen waren ƒ vaendelen Engelfen
geen een vendel mochten maken , begeert hebben dat
de felve tot der landen ontlaftinge tot een vendel gere
duceerc fouden werden , en dat fulx by den Rade van
€cm'öc tragen na öatöeDWtfceop ton naem Dan
Staten is gedaen : maer wy achten niet dat by uwer E Den föaeö oer ??aü &mt\)t toasf uftgegaen/oefcieI&ege;<
of by eenige vrome liefhebbers vanden Viderlande ïjouöen koccö oat bp oen 2Surgcmee(?ei: ban ötrccljt
fulx beduid kan worden, als ofwy de voorfz. natie wil- (jBerartban ^oiunnfe genaemt uanïDcbcnter/Ujag
den verjagen, of de felve anders als vrienden houden : 9?c anctpteert / en öatlin ootfafeetoatfuanöefe 0002(5.
dat wy beneffens de Gedeputeerden van de andere pacacultrc uergaöeringe Duinen ötrecöt/ om oaec
(öaet
Provintien, op 't aenhouden van eenige Heeren van Ö002 öe iwgaöeringe Dec Staten 45mmtl
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Het tweentTintigfte BoeK
/ geiün in 't dooi* ( tèn beften geftuert hadden, ha 't verlies van Maeftricht,
BaöDè töillen
ftfóiberuaelt
mm
niet te Doen/ fo Beeft De langer ftaende te houden. Sedert den overgank van
i$) te toelaten
gaenöef)(?mboen
fclbcban g^ebentet ooft inD?uR uitgegeben een ber* 's Hertogenboffche , de Prince van Parma mijne patrianttooo?Dinge tegettö berfcDeiDen guaoe opfp?anen/ monie goeden inSpaenfe merceden verfchonken hebbende ,om dat ik 't gene my van zijnent wegen aengeDie Bp feiöe/fjem üp fommige petjonen ban De fit*
gertnge onfcoaeraenteltjK toaten nagefjouöen/ toelfte boden was, niet wilde genieten , hebbe ik my in mijne
top Bier. meDe BeDben brillen bpboegen/ ftp (teltboo? ftilte herwaers-over begeven, en in de frontier-ftad van
op'teerfte ulaö onöec Den tijtel Defe iattjnfe fentemie: Heufden ontrent twee jaren lank geoeftent, in 't gene
Quae bene facta producunc eadem & perimunt invi- den dagelijxen handel van de garnifoenen en voorvallende krijgfaken my leerden gade flaen en by memorie
diam, Bat i0: be felbe toelDaDen Die DemjDtooo?^
vervatten
, ter uren toe , dat de vergaderinge van den
beram*
Be
t'onDec.
toeDec
D?engenfe
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Djengen/
Landrade,
ontrent den midfomer if 81. opgericht, ik
gt;
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tooojDinge

by twee hare Gedeputeerden j ernftlijk ben verfocht>
gebeden , en ten laetften overredet worden , dat ik my
foude laten gebruiken als Ontfanger Generael , en Treforierder oorlogen aen deler zijde der Mate, Eenen
gentftilfwij
met
in defen fware tijden hare moetwil
feer
fvvaren laft voor den genen die fich noittotecnig
vromen
heid pafleren , of tegens henluiden voor den
mijn eere verdedigen foude. Stil tefwijgen hebbe ik bewint , noch van gemeine noch van particuliere penningen begeven hadde, ook daer toe niet was opgevoed.
tot noch toe goed gevonden eenfdeels omdat ikachtevele
£0
igheid
gerecht
e
'T is buiten propooft hier te verhalen hoe my defen
de mijnes onfchults openbar
moeiten niet te behoeven , ook de geringheid mijner handel bekomen is , maer dit kan & niet voorby
wederfprekeren der felver niet weerdig te fijn: eenfdeels gaen , doen men nu tegens den winter van den jare
omdatfulxnietweltedoeri was fonder met willen van 158 5. de regeringe van de 6 Provintien aen defe zijde
mijne faken beroem elijk te fpreken, en daer door mij- mette regeringe van drien te hervatten aengenomen
nen vyanden oorfake te geven van meerder calumnien, 1 hadde : wat middelen datmen alfdoen fochte mijnen
behalven dat ik wel weet wat het is,befonder in defefor- ftaetmyte ontrecken : Waerom, hebben fy te bedenken die 't felve bevordert hebben ; Waren fy my fo
gelijken" ftant,met fchriften te ftrijden: maer nu aen alle
zijden gewaer wordende , dat ik niet alleen mijn eer by weinig tefchalk als te vroom geweeft,het haddemoden vromen met defe ftilfwijgentheid verdacht make: gen verhindert worden : maer 't en was mijns dings niet
fonder ook de gemeine fakete kort doe , den eenvou- gefchenken te geven of te nemen, en om dat ik my in
dlgen door gebrek van beter onderrichtinge bedroeve, 't bewind van des Lands penningen anders begeerde te
ën defe goede ftad Utrecht , over de welke mijne wet- dragen dan fommige , die niet geerne door exempelen
tige Overheid, my met mijnen mede- broederen van haer eigen-baetfoekinge wederftrijdende befchaemt
Godes Wegen den tegenwoordigen laft van toeverficht wordemdaerom heb ik by avonturen moeten lijden dat
gegeven heeft, daer in fo wel als ik befchuldigt worde : andere in haer Staten gecontinueert, ik alleen verlaten
worde : doch met die eère van mijner zijden,dat ik noit
Dequaedwilligehiermét airede meer dan teveelprofijts gedaen hebbende , moet ik ten laetften defen nood daerom gebeden hebbe : en met dat onrecht van wegen
en raed, genoeg tegens mijn hert volgen, om eenen der regeringe , dat fy myvan mijn deugdelijk achterweten , welkes halven ik noch in mijn particulier voor
yederen daer fulx behoren fal mijner handelingereden
den
verbonden fta,opdefer uren noch niet betegevefi. So bidde ik dan allen Overigheden, Magi- taelt Lande
hebben*
fpreftraten en Raden , metten welken ik in defen te
Doen nu mijn Heere de Grave van Lycefter herken hebbe, datfemy drie, redelijke en doenelijke faken
vergunnen : Eerftïijk , datfe infien hoe de nood my hier
waers-over gekomen,en hem'c beleit der Oorlogen voltoe gedrongen heeft , en daerom noch mijne ganfche komelijk , maer de politijke faken gelijker voegen als
Verantwoordinge, noch 't gene daer in fal bevonden den Generalen Stadhouderen by tijden Keifêrs Caroli (Fo1
worden mogelijk te teer tot mijnen voordeel gefpro» in handen geftelt waren,en fijne Excellentie genoeg beken te fijn,niet in eenige moetwillige vermetenheid op- rëette velde tetrecken,my door fijne goedadigheid ,
:
nemenTen
anderen datfe alle partijdigheid , quade af- fonder mijn toedoen, geerne belaft foude hebben mee
fecten en vooroordeelen , op een zijde fetten : Ten der- het Treforierfchap der Oorlogen , mogelijk daerom ,
den,datfe my in't vefhael mijnes handels fo veel geloofs dat hy wel wifte dat ik 't liever mijn felven ontrecken
toeftellen als fy uit 't beleit der faken vinden fullenandelt
te be- foude , als den foldaten fien armoede of gebrek lijden :
horen :van de welke fofober en matelijkfalgeh
Wat oppofitie daer tegens gevallen is , en of men tegens
den
genen die den Landen ondienft gedaen hadden , öcb
Worden als de waerheid eenigfms fal mogen lijden.
meer hadde mogen doen, geven wy den genen te beTis eenen yederen genoeg bekent, hoe wy inden
denken die fich daer mede bekommert hebben.
jare 1j79.de ftad 's Hertogenboffe hebben moeten ver©
Is daer na gebeurt , dat op de gewoonlijke verande
laten, overmits die faken aldaer na 't verliesvan Maeftrigt door gebrek van garnifoen('twelk fy onder 'tdexel ringe vari den Magiftraet, de nominatie mede op my is j^,
harer Privilegiën altoos geweigert hadden) lo wijt verlo- gevallen: Sijn Excellentie als Gouverneur Generael , geöi
pen waren,dat een yande voornaemfte Capiteinen,dien in afweten des Heere Grave van Nieuwenaer, door fijn j*®8
ik daer toe laft gegeven hadde* met verforginge noot- afgefantenmy heeft doen kiefen en ftellen in'tBorge- {^{J1
wendiger wapenen en ammunitie geen 2$ perfonen meefterfchap defesftads Utrecht» In 't beginfel welkes trecf
vinden konde die 't hert hadden een feker oort in te ne- amprs bevindende boe fchadelijk ons was die verfcheimen, en fonder perij kei te bewaren, tot datmen 500 denheid van de refolutien op'tftuk van der Landen
foldaten maer een ure gaens van daer liggende } neffens heerfchappic, tuffchen de Stad en den Staten defer Pró't fel ve oort hadde ingelaten.
vintie heb ik met mijn met- broeder ver d'eerfte niet Co
Dit verloop hadde ik lang genoeg te voren overfla- (eet ter herten genomen als de vereeninge der opinien ;
gen, en daer af mijnen Heerede Gouverneur 's Her- het welk ons door Godes genade, wel gelukt Zijnde, ben
togdoms van Braband in tijds en te meer malen ge- ik in't eind Oótobris leftleden by de drie Staten 't Lands
waerfchout. Want daer wy van omtrent 70 ftemmen
van Utrecht verfocht , bewilligt en gecommitteert gedie men over gewichtige faken by een brengen moefte, weeft mette felve en andere refolutien, op 't vertrek
in fo eenen doortrapten gefpangolifeerden raed qua- fijner Excellentie dienende, in de vergaderinge van
lijkop't d'alder-vordcrlijkfte 20 met ons vergaderen, den generalen Staten te erfchijnen j den felven , mitfen nochtans fo weinig trooftes van hoger hand ver- gaders ook dien van Holland en Zeland in 't befonder,
werven konden : De liften des Hertogen van Nova waer'tnode,te verfoeken datfe hen met onfe refolutie
terra, neffens d'inftrumenten des Keulfchen vredes voegen wilden , om alfo gelijkerhand hare Majefteic
meer en meer| aenwafïende : fagen wy voorder hand I totte aenneminge van defer Landen heerfchappie des
dat het menfchelijker wijfe genoeg onmogelijk was, j te beter te bewegen: Maer in plaetfe van op ïo hoogdie fake, die wy 9 maenden lank, door Gods genade \ wichtige faken te letten, en zijn Excellentie op die
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als wilde | een Souverain hooft niet te behouden zijn, want behalven de verderffeniffe onfes aer-ts, en dat wy van
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ouds de Heerfchappie eens Overften gebieds gewoon
Almachtig
gegeven
d'aerde begraven.
veinftheid,om
dat ik onder
voor hen,doen
ik eerft fijn VangeExc. in zijn , behalven ook dat de evengelijke macht veler
Provintien , onder ons wantrou , twift en oneenigheid
defe landen begroetede:hem'tgeringe vermogen mynes
ootmoedigen dienftes aengeboden hadde,en nu my on- veroorfaekt,fowlfi-den wy te feer gefwakt door regederftond hem 't felve t'ontïeggen. Van ondankbaerheid ringe van velen, in plaetfe daer wy ons regens fo eenen
om dat ik niet erkende die fware moeiten, ongemak en overmachtigen vyand in aller manieren behoorden te
periculen , daer in fijn Exc. buiten fijn Vaderland in fij- fterken , om hem in't voorneemfte ftuk,d'welk is in de
ne oude dagen om onfent wille , fijn qualiteit onaenge- befte lorme van regeringe , gelijk te wefen.
Te meer, Om dat wy noit bewefen hebben een oorfïen,fich vrymoedelijken geerne gefteken hadde.dewijl
log offenfijf by ons felven te kunnen voeren , en overik om fijnent wille voor mijn eigen vaderlanden mijne
mits degemeinte des krijgs moede wort,alsdageIyx daer
jonge dagen en fo veel geringer qualiteit, my defer kleiner moeiten fchene t'ontfien. Dat fijne Exc. bekennen by verliefende, menfchelijker wijfe onmogelijk is fuiken machtigen vyand met een oorlog defenfijf re verdumoefte my daer toe ( fo hy ook bekende ) genoeg gedwongen tehebben : en mijn Heere de Grave van Curen. Wy Iwijgen dat d'onfekerheid eenes hoofdes, menigvuldige practijken doet bedenken om defe landen
Jenborg belijden moefte defe redenen en weer redenen*
wederom onderden Conink van Spangien te brengen.
mitfgaders alle d'inconvenienten die men hier op beSo dan ons, om defe en meer andere redenen, een
denken konde , wel een ure lank gedebateert te fijn , eer
ik daer toe oit hadde willen verftaen : dat ik eindlijk Souverain Hooft van noden is : En wy te vergeefs eerft
voor de laetfte uitvlucht my was gedragende tot het ad- in Hoochduytfland, tweemael in Vrankrijk , eens te
vijs van de Staten der provintie of hare gedeputeerden , kort geloopen , ander werve zijn afgeflagen : God ons
als degene die beft wiften , wat defer Landen en Stads eyntelijkdie genade gedaen heeft dat de Coninginne
vryheden vermochten,bevonden fijt alfo (gelijk fy daer van Engeland onfe faken, doen wy van allen Coningen
op gehoortjbevonden hebben)dat ik dan lijn Exc. mij- en Vorften verlaten waren heeft aengenomen : Soo
waer:

Het tweent^intigfte Boek.
waert meer als reden ,haTe Majefteit der landen heerfchappie met een vrymoedige dankbaerheid aen re bieden :Als de gene diefulx boven allen anderen Potenn,
hares by ftand in onfen nood, eigent en toetatewegen
komt: die wy ook onfen Scaet om die eenhelligheit onfer Chnftelijker Religie, na Godes weteen allerbeft rao*
genen behoren te betrouwen.
Alleenlijk hebben wy defe fwarigheid voorhanden
hoe wy hare Majefteit daer toe brengen en bewegen ful*
len,dewijl fy aen d'een zijde noirgetracht heeft hare palen te verbreiden, aen d'andere wijfelijk onfer faken gelegenthcid is erwegende.
Ift nu alfo dat wy in onfen nood haer bidden moeten,
wy die uiter naturen geleert zijn dat niet de gene die in
nood is en bidden moet , maer de gene die uiten nood
helpen kan en gebeden wort , wetten en conditien te
ftellen heeft: nochtans wy geernevan hare Majefteit
hulpen conditien beide te gelijk verwerven fouden : Ift
dan niet meer als reden dat wy haer met billijke conditien bejegenen , daer met wy haer van onfe faken niet
vervremden ? Dat is onder de welke fy ons ongequetïter hoogheit en reputatie foude mogen aennemen , en
fonder gevaer bekhermen ? Waer in de voorgaende
Magiftraet rijpelijk fchijnt erwogen te hebben, dat het
ons niet eeren genoeg foude wefen,een Coninginne van
(Fol.+j.) Engeland min te achten als die van den huife van Bourgondien , of van Ooftenrijk: Die doch oorfpron keiijk,
maer Hertogen en Vafallen, en die van Engeland altoos
Coningenen Souveraine Heeren geweeft zijn.Sowy
dan hare Maj. conditien en wetten geven wilden , die* mennoit genen vorigen Heeren, noch van den Huife
van Bourgondien, noch van den Huife van Ooftenrijk, gegeven beeft :Ja niet gegeven heeft doen defe 17
Provintien by den anderen in fleur en vrede waren , en
wy nu maer eenerï hoek verarmt , verdorven , in oorlogen,twift en tweedracht van buiten en van binnen zijn:
So fouden wygewifïelijk hare Hoogheid te kort doen,
en daer mede betonen dat wy hare Maj. niet begeerden.
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mag d'opperfte gebied niet bedeilt worden , half byeenen, half onder velen ; die fulx voorwenden foeken felfs
meeftersteblijven,en veroorfaken menigerhande liften
van wantrou tuflchen den Vorftenen haren onderdanen :waer uit eintlijk , of tiranni of binnenlanfe krijgen
ontftaen moeten. So veel ons belangt, wen wy by de regeringe van velen ons hadden kunnen behouden , fo
waert ons niet van node geweeft een fouverain Hooft
te verfoeken ,maer overmits wy ons felven in fulker
voegen niet hebben kunnen regeren , hoe fullen wy dan
onfe Princen of Princeffen tot mede-regenten dienen
kunnen ? De fchipvaert leert ons dat een fchip in onweder op Zee door des opperftuermans gebod alleen geftuert moet worden.
Maer wy willen te feer wijs en vernuftig zijn , mitsdien wy fonder Godes fchickinge plaets te geven ons
felven aenmeten tegens alle gebreken van Princen en
Vorften te verlïen , d'welkop defen aerdbodem ongebruikelijk en onmogelijk is. Ondertifichen en dewijl
wy de mcefte volmaektheid in der Vorften regeringe
foeken, daerwy felfs in onfen handelen wandel noch
veel onvolmaekter bevonden worden, vallen wy in fodanig verloop , dat noch de felve Vorften , noch wy ons
felven niet befturen konnen. Daerom hebben wy met
redelijke Vorften redelijker wijfe te handelen,en voor de
refte God Almachtig plaetfe te laten fijner ftrafte offegeningeover den nakomelingen, na dat wy ons in fijne
wetten en wegen wel of qualijk houden fullen.
En dit is 't gene ik op d'eerfte befchuldinge voor ditmaei te feggen hebbe : niet om mijnent wille, aengefien
die refolutie voor mijnen tijd en buiten mijne kenniffe
genomen is: maer om de goede mcininge van den Rade
daer 't vrucht doen magt'ontdecken. Door informatie
van de welke de Sraton mette Stad, in den beginne mijnes amptsio boven verhaelt minnelijk vereenigt fijn.
Niet nochtans om fich van den anderen Provintien af
te fonderen , maer om de felve daer toe mee goede
manieren te bereden.

dlJitfegginge van den genen diemen uit de(e ftad voor
eenenfekeren tijd heeft doen vetrecken , is van gelij- (rijg*
ken, buiten mijn voorweten gefchiet, eer ik in den Ma- buutte
giftraet beroepen was. Van haer fchuld of onfchuld heb **w9
ik geen kenniffe te nemen , ten waer fy hen voor dele
Migiftraet te recht erboden , in welken geval ik hen al»
len
behulp hebbe doen prefenteren, om gehoort te
worden.
Be verfekeringe van Meéfter Paüwels Buis is ook
ïonder mijnen wete en voor mijnen tijd gebeurt^ in
Voegen dat ik my zijner fake niet wijders hebbé te bemoeien, dan voor fo vele hy defes ftads gevankenifïe,
daer in hy bevolen was, tegens zijne beloften en gefielde
borgtocht in 't heimelijk verlaten heeft, effen ten felven tijde,alshy voor
Hove vanProvintiael,enfekeregecommitteerden
uitendenRade
State , fijnen gegeven
Rechteren fich foude hebben moeten verantwoorden.
Voor den welken Hovehy kortste vorens fekere requeflen ten felven einde geprefenteert hadde , en de Raed
van State herwaers aen brieven hadde gefchikt om allen
den genen te doen infinueren die op den felven Buis
ietwes mochten hebben te feggen. Welkes halven de
Magiftraet ter oorfake zijnes vertreks feer is bemoeit
geweeft, eenfdeels om executie te laten gefchieden tegens de borgen die by defes ftads vonniffe goctwilliglijk gecondemneert waren, eenfdeels om de meineede
van den Cipier te doen ftraffen de welke fich by fo fwaren fchrickelijken eed voor ons gepurgeert hebbende >
als menfche opaerden foude mogen fweeren,dathy van
des gevangens vertrek niet geweten hadde: naderhant by
volkomen informatie bevonden is (elfs hem uitgeholpen te hebben , welkes mifdaeds halven hy fich ook van
hierisabfenterende.
Wes my nu ten vierden wort opgeleit vande kleinachtinge der privilegiën, ik foude my voorwaer bedroeven
een menfche onder den hemel te kennen die mijnes
Vaderlands rechten,vryheden en privilegiën liever hadde dan ik, de welke om de behouden ifïe der felver meer
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goeds in 't geweld mijner vyanden verlaten hebben dan
mogelijk iemant der gener die my befchuldigen. Ik wil
my niet beroemen , maer ftont de handhoudinge onfer
QtCtt
privilegiën hen fo duer als my : of vonde harer fommige niet meer profijtsin't geroert water dan ik'er in ge*
focht hebbe , my dunkt niet dat fy haer fchande met ongerechte befchuldinge fouden foeken te bedecken. En
wat foude my dog bewegen ietwes tegens de privilegiën
te doen,die my altoos van geld en eergierigheid mijnes
vermogens onthouden hebbe ? Hoewel nochtans wy in
geen fake lichtelijker ons mifgrijpen kunnen wegen defes inlandfen krijgs,alsin 'tftuk der privilegiën. Want
vele privilegiën die in tijd van vrede profijtelijk zijn,
in tijd van oorloge den landen fouden fehadelijk vallen ,befondcr alfmen fpreken wilde van garnifoenen,
van de vryheid des koop handels , van capitale quotifatien , van de reformatie derMagiftraten , en meer
diergelijke roaterien. Met mijnen oogen hebbe ik
fulke plaetfe den vyanden fien overleveren die fonder
't pretext der privilegiën f«er wel te behouden was. De
hoogfte wet is ruften welftant van deGemeinte, waer
die foude fchade lijden, behoren de privilegiën ftilte
ftaen. Want de privilegiën fijn om der Gemeinte,niet
de Gemeinten om der privilegiën wille. Dat dan de
privilegiën ons niet en dienen tot eenen dekmantel van
onwilligheid,eigen-baet-foekinge, of uitftel goeder refolutien. Want onder en door defe drie pretexten doen
ons de vyanden allen den afbreuk die wy lijden. Te
meer als wy dan onder 'tdexfel der felver ons noch bemoeien willen 't gene in andere landen , fteden of gemeinten buiten onfe jurifdi&iegefchied. Want felden
die over andere Republijken neuswijfig zijn harer eigener gemeinten fchade voorfien of verhoeden konnen.
Nu komen wy ten f aen 't punct van de uitvoeringe, ©aul
waer in der verftandiger gevoelen altoos geweeft ist ^Ï¥"}1
aengefien wy den vyand tot noch toe beter met honger, ^ ujJ|
armoede,en ongemak in een oorlog defenfijf flijten,dan gnenöe
met de vromigheid onfer wapenen in een oorlog often- ^-°°90
fijf overwinnenkunnen,dat
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en te dicnea met proviande als met polver of wapenen. Want alwaert dat een hand vol bloeds van onferi
naeften weerder is dan alle winninge, van de welke niet
het tiende deel den landen te bate komt: io behoorden

Wy met d'aendieninge onfes overichots 't Serpent niet
te voeden, 't welk ons namaeJs de keel afbijten mochte.
Die kennis dragen van oorlogs-faken ,en 'bevoelen onles tegenwoordigen krijgs noch niet verloren
hebben , weien dat wy, die nochtans het treloir van den
provianden beiiiten,en onfe vyanden door 'tgebrek van
dien trpifen en verimachten konnen, fulke plaetfen
door hongersnood verloren hebben : de welke noit vyand'thert gehad foude hebben te beleggen in geval wy
onfen vrienden en gefworen Bondgenoten 'tvierde
part
van den proviande ,in tijds toegeichikt hadden t'naerder bchoudenilïe , die de vyand naderhand van ons
t'haerder veidruckingewel genoten heeft, Deloldaten
die onles landsdienaers zijn, geloven en fweren datiy
onfe vyanden allen mogelijken afbreuck doen fullen :
maer wy hare meefters en hoofden leren haer, hoe men
onfe vyanden inden noot goet doen,fpij(ën en laven fal.
Jk weet en overlegge nochtans dat wy de zee behouden en de koopmanlcnap niet verheien moeten , d'eene
fonder geld, d'ander fonder openinge der paffagien niet
te doen is: maer daerom ift niet nodig datmen onfe
middelen recht toe na den vyand fchicke. Men kan van
deuitvoeringe profijt trecken, en nochtans den vyanden'tgenot befwaren. 'tSelve is te doen met Convoyen overzee: gelijk de vyand over land gebruikt : in io
verre plaetfen dat hy fonder fware koftenen grootgevaer daer af niet genieten kan : De koopmanfchap
nochtans onderhouden worde: de bootsgefelJen te werk
gelteit en den landen hare middelen tot bevrydinge van
de zee niet ontrocken.
't is mogelijk dat ik daer in feile , oorfake dat ik my
defes handels,als den Koopluiden beter dan my bekent,
noit fofeer heb willen onderwinden: immers nietwyders m ijn gevoelen heb willen ftrecken,dan na den eifch
defer Provintie , en onfer borgeren gelegentheid : doch
fien ik dit voor mijnen ogen,dat de vyand met ons fpot,
als die wy qualijker fijn geld, dan hy onfe proviande:wy
qualijker ons profijt,dan den krijgderven kunnenjftreckende 'tfelve tot groot nadeel van hare Maj. wiens fecours de vyand des te geringer is achtende,als hy fiet dat
wy door fo fchadeliken middel geld foeken moeten. Jk
heb overlang gade geflagen dat de redelijke koop van
eetwaren denfoldaten, hoe qualijk ly ook fijn betaelt
geweeft, noch eenigfins heeft doen leven: maer nu forgeikdat de betalinge onverbetert, en onfe eetwaren
verre over de helft verduert, 't krijgsvolk {onder verloop of muiterie niet langer fal te beleiden fijn. Met wat
groter fchatting meinen wy dat 't land door
ringe befwaert is ? hadde de gemeinte d'een
verduringe aller waren, federt de paffagien
geweeft tot ftuer van de krijg gegeven , war

defe uitvoehelft van de
fijn geopent
meinen wy

dathetuitgebrocht foude hebben ? Is 't niet een jammerlijke fake dat wy den vyand fijne duerte verlichten ,
en d'onfe eigen landen befwaren? dat wy den vyand wel,
onfen onderdanen qualijk doen? wyden vyand moet
maken,den onfen haren moed breken?wy den vyanden
in gebrek gefpijft fien , en onfefoldaten in overvloedigheid van honger vergaen? Is 'tniet on verdragelij k te horen dat wy den uitvoerders tot op der vyanden frontieren met onfe fchepen van oorloge convoydoen,en hun
dan voorts in't convoy der felver vyanden overleveren?
hebben wy niet genoeg verklickers , verfpieders, verraders,wy moetender noch meer makenren of wy ons felven laten voorftaen dat onfer vyanden geit ons fo wel.als
hen onfe waren louden te pas komen , fij n wy dan noch
io ganfeh onervaren.dat wy niet bedenken dat den Prince van Par ma eer proviande dan geld ontbreken fal ? en
als hy maer van proviande verfien is , dat hy meer volx
van oorloge ons op den hals brengen kan, dan wy met
fijne penningen macht fullen hebben wederltant te
doen ? geeft fijn geld ons middel onfe foldaten een weinig beter te betalen : onfe proviande fal hem middel geven dat hy in 't veld en in belegeringe van fteden tegens
ons fal mogen duren. Behalven dat ik voorhanden fie,of
God ons macht gave met heirkrachte in 't veld teko-
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den hebben fullen , by alfo wy de uitvoeringe nietbe.
fmjden. £n wol God dat ook de monopolien ons mee
bederven , en 't verderffelijk pro fijt van de uitvoering
niet onder weinige perfo
nen befloten worden. Vane
welke materie ik tot hier toe gefproken hebbe na de mate van de kenniffe die God my in de gemeine fake gegeven heeft : fijnder betere redenen ter contranen diemip
d'eigen baet , en meer 't gemein profijt fmaken , ik wil- (Fol.45."j
ï?an f)st
fegeerne volgen.

Dalende hier met op 't lefte pundt ,
afftellinge uit
banlinnen
tjrr
der Canoniken uit het voorfte lid van devandrydeftaten
deler
Provintie , fal ik voor eerft die belwaerniile overlopen, rrrftr tiS
rtugeDe
daer na d'oorfaken van de afftellinge: dan mijn gevoe- uu
len :en ten laeften hoe defe fake verleken is. Dikwils ift
onderden verftandigengefeid geweeft, allo de rijkdom, bcrcjBöc.magt en autoriteit van geeftelijke perionen vandenPaus
van Romen hergekomen is , de welke daer door niet alleen deies werelts rijkdommen onder fijn hand gekregen
en den onnutten te beunen gegeven heeft , maer ook
de hoogheid van wereldlijke regeringe onder fijn be- ten.
wind gekregen : in dat ftukals niet van den geringften
betoont hebbende , dat hy , onder 't fchijnfel van Chriftelijke gemeende heiligheid, Chrifto nochtans aJdermeeft tegen is. Dit fundament nu door de kerken reformatie weh genomen, feggen fy dat ook den ftaet van de
Canoniken in Chnftelijke Gereformeerde Republijken ophouden moet. Want voor Geeftehjken worden
fy daer niet meer erkent. Nu is haren ftaet en autoriteit
Geeftelijk en van de Paus afgekomen , fo kan ook haren
ftaet niet meer erkent worden. £n wil men hen voortaen voor wereldlijke perfonen aenfien , fo moeten fy
haer genoegen laten met een van de twe wereldlijke lidmaten of
, met de fteden, fofy borgers,of metdeRidderlchappen , fo fy Riddermatige fijn. Welkes- halven
over vele jaren gelijke iwarigheid onder dele Gemeinte
gevallen is : en behoorde ( iofy feggen ) den Canoniken
genoeg te fijn, datmen hun 't gebruik fulker goeden niec
begeert te beletten : al blijven iy noch daeren boven niec
in der landen regeringe, uit de welke fy in andere Provintien over lange gefloten fijn.
D'oorfaken waerom dit verfchil in Novembrileftleden weder opgeheven is, nemen haren oprfpronkuic
feker mifverftand tuflehen den Staten Generael en dele
Provintie gevallen , foopde herftellinge van de Magiftraet, als reductie van defen gouvernement onder
't gouvernement van Holland en Zeland. Met welke
fwarigheden , fijn Excellentie recht voor fijn vertrek alfo gedient is worden , dat overmits d'oppofitie van eenenCanonikopde Generale Staten wegen defer Provintie doen ter tijd comparerende, geen autoriteit genoegfaem geweeft is om fodan ig m ifverftand te beluchten. Het welk fchijnt den Raed bewogen te hebben
'toude verfchil tegens der Canoniken regeringe wederom op te halen : fonder de ftem van de welke , als met
'tRidderfchap d'opinie van de Stad en Steden overwinnende, defe en diergelijkeinconvenienten of noit gebeurt,of lichtelijk fouden fijn vergeleken geweeft :enal
fcheent in hare macht niet te fijn,iy die felfs maer een lid
waren, haer medelidmaet af te ftellen , dat fulx verftaen
moeite worden van natuerlijke fundamentale lidmaten,
als Edelen en fteden: maer niet van lidmaten accidentale uit den Paus hergekomen, de welke oorfpronklijk ais
geeftlijke perfonen defen ftaet ingenomen hadden;maer
nu 't gebied van de Paus, mettcfundamentalequaliteit
vande Paufche geeftelijkheid, en dienvolgende ook den
ftaet felfs cafïerende , dat in't affecten van 't gene by fich
felfs faelgeren moet weinig fwarigheids te maken waer. mijr
Op defe raed flagen, ben ik nochtans van aenbegin
niet tegenwoordig , fonder binnen Dordrecht geweelt.
In voegen dat ik daer af ganfeh niet gehooort noch geweten hebbe, voor en aleer ik binnen defe ftad wedergekomen was. En fo verre ift dat ik 't felver met
brieven foude veroorlaekt hebben,dat ik om alleinconvcnientien te voorkomen aen den Raed gefcbreven,en
op alle vriendfehap gebeden hadde , fy wollen volgens
mijn verfoek aen fijn Excellentie, Rade van State, eu
Generale Staten gedaen, een ander in mijnplaetslien
dat om
te verwerven. Gemerkt ik niet weert ware
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mijnen wille 'fo veel fpels gerhaekt worde : ook mijn
confcientie niet bofte lijden dat door 't mifverftand
njijnes perfoons halven verrefen , defe ftad voor eerde,
en daer na de gemene fake fo veel fchade lijden foude.
Sois ook dele maniere van doen by rriy noit goet
gevonden , om verferteiden redenen die ik in 't boek
van defesft.ids politijkerefol tuiert op den 2? Noverribris leftlcden hebbe doen aentekenen. Weikes halven
mijn metbrocder en ik dagelij x voor onfen oogen Tiende verfcheiden ihconvenienten , en noch meerder beduchtende, niet hebben opgehouden , dit verfchil
door d' autoriteit vart mijnen Heere de Grave van
Nieuwenaerprovifionelijk te doen beflichten. Waer
in wy arbeits en ondanx genoeg, nochtans voor de welvaert en eendracht vande landen geerne behaelt hebben. Doch zijn d'artikelenonfes verdrags der mare ingefteit: dat ook op de grondelijke oorfake dermifveritanden,dic hier federt vijf of fes jaren tuiïchen de gemeinte , hare Magiftraten, en Staten gevallen zijn , behoorlijk verfien wort.
So hebbe ik dan tot hier toe in't kort overlopen/rgene
üit vrome onpartijdige lieden berichrs genoeg mijnes
onfchulrs,en ongevemfder oprechter meininge konnenontfangen hebben, fuik iklieve'r met ftillwijgenrheid foude gepafieert hebben, wan ik 't ongcquetlter
eeren hadde mogen doen : want hebbe ik fo langen rij i
herwaers- over {es Provintien te gelijk, fonder eenige reproche gedient , vande welke de twee of drie my
rechtevoortonbequaem fouden achten de vierde alleen
tedienen , in watperijkel foude ik mijneere en reputatie verlaten, fo ik mijner handelingen geen reden gave ?
Voor mijn religie en de vryheyd mijnes Vaderlands
hebbe ik eens een partie gekoren tot fuiken einde by
deUniedefer Provintien te leven en fterven. Hierin
ben ik tot noch toe door Godes genade beftendigen
onverandert gebleven, gelijk ik door de felve hope te
blijven ten einde toe; fullen nu degene die fich dragen
als voorftanders onfer faken , na mijn eere, gelijk de
Spangiaerts na mijn goed en leven trachten, fo moet
mijne getrouwigheid aen beidezijden even veelgelden.
Diemetrhalkandcrenin een verbond ftaen > een fake,
in een land tegens eenén Prince aengeheven hebben:
Die malkandercn weer zijdens allen behulp, onderftant , vordetinge gelooft en geiworen hebben , v/at reden hebben die,haren bondgenoten eenerfprake,eener
religie, eenes opvoedfels, eenes gefintheids wefende , en
die om harent wille alles gewaegt en opgefet hebben,
omharent wille in fo groten bitteren fchade gevallen
Zijn , voor vremdelingen te fchelden.-Ja met verachtingetefchelden ? Ben ik gelrgierig, darmen my bewijïë van wienikoit giften of gaven genomen hebbe:
ben ikeergierig, datmen my bybrenge, waerikoitna
ftaten geitaen hebbe. Al hebben de vyanden my meer
fchade gedaen dan my de landen emmermeer vergoeden fullen , al ben ik uit mijn gemak gefloten, daer my
God na mijnen ilaet heerlijker gefegent hadde dan eenigeftatenofoffitien my tot noch toe jaerlijx fouden
hebben konnen fegenen , fo hebbe ik my nochtans tot
egeen oneerlijk profijt laten bewegen, fonder mijn onderhout en avancement alleen van Godes hand en zijne
fchickingegeduldelijk verwacht, niet twijfelende zijne
genade fal my voortaen der maten ftueten en wegen,
dateer mijn leven dan mijn trouwe tot hen en devryheid mijnes Vaderlands faelgeren fal.
Sulken gemoed ik van gelijken binnen óe(e ftad
voornementlik in mijne metbroederen bevonden hebbe jdie wy t'famender-hant befloten zijn de middelen,
die ons God Almachtig aen deConinginne van Engeland verwekt heeft met egene noch ondankbaerheid te
verftoten, noch onweerdigheid te verfuimen; doch
of de felve middelen fonder onfe fchuld quamen te faelgeren., fo fouden wydaerom niet laten met onfen bondverwanten ten uiterften toe van God Almachtig ( wien
geen middelen ontbreken) een onverhoopte uitkomfte
te verwachten , en daer met betonen dat wy op geen
menfehen geftaen hebben.
Dewijl wy dan alle onfe handelingen na Godes eere,
en vorderinge zijner religie , na de dankbaerheid

die wy hare Majefteit en gehoorfaemheid die wy zijne
Excellentie fchuldig zijn : Tot handhoudingc van de
vryheden onfes beminden Vaderlands: Na de gaven
ons van God Almachtig gegeven fo geerne richtenen
ftrecken fouden, en wy ons geen ander einde zijn voortf ellende : So wil ik allen Overighcden, Magiftraten en
Raden, eens gefintheids met ons wefende, gebeden
hebben , datfe niet alleen mijne fake ten beiten opnemen, maer veel meer defe ftad en provinrie info
Goddelijken propoofl, als hare naburen en trouwe
bondgenoten helpen ftijven en vorderen, daer aen
wert God Almachtig eenen aengenamen dienft , hare
Majefteit een goet welbehagen, zijne Excellentie gebeurlijke trouwe, den Provintien hare gewiffe ecnigheid, en den onderdanen haregewenfte welvaertmec
wegneminge aller mifverftanden , bevordert worden.
Datum Utregtdefen io Martij Anno 1^87.
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Aen den Heeren Staten,fo Gcnerael als van Holland.
T T Ertoont aen il E. de Heere Wilke3 hoe het u luiden
* gelieft heeft den feftienden van defer maend jegenwoordig voor te houden in de vergaderinge van den
Raed vart Staten onder andere faken meer,dat u E. verftaen hadde dat etlijke van de felven Raed fich ontfligt
vonden door fekereproceduren by u E. gedaen, denkende dat de felve gehouden waren tot verkleninge van
zijne Exc. autoriteit, biddende dieshalven , dat fo verre
iemant fuiken imaginatien ontfaen hadde, 't felve te
willen fpreken , en verklaren, ten einde dat u E. daer op
mogen antwoorden en voldoen , feggende dat daer niet
gedaen was tot nadeel van der autoriteit van zijn Exc.
voornoemt, de Heere Wilkes om te volkomen 't gene hy gehouden is, in dienft van hare Majefteit, de wel'
ke met goede redenen haer felven fal mogen fchandaliferen in de mifachtinge diemen haren Lieutenant gedaen heeft, infgelijx ook om te voldoen zijne Excell.
na het refpectdat hyhem gedragende is, als wefende
het hooft van den Raed van Staten , waer af de Heere
Wilkes lidmaet is van wegen hare Majefteit.
En ten laetften om te mainteneren of te handhouden
in fijn geheel en fo vele hem doenlijk fal fijn, d'auroriteit van de regeringe , waer vande toelicht den Rade
van State bevolen en opgelegt is , heeft goed gevonden
by gefchriftte fmen fekere poincten enarticulen , in
den welken hy in confeientie bevind dat zijne Exc. autoriteit verkort en den Raed van de State wederftand
gedaen en gederogueert is, biddende de Heeren Staten,
na dat fy wel en rijpelijk gemerkt en overgèwegen fullen
hebben 't gene dat de Heere Wilkes fal vertoont hebben, opdefelvederogatien , fchendinge van de felve
autoriteit, dat de felve gelieve daer in alfulke repara*
th te doen, als henne plicht en d'eerc van zijne Excellentie toeftaet
En in den aldereerften zijn u E. wel indachtig in wac
voegen of poincten en met wat autoriteit de geünieerde Provintien het generael en abfoluit Gouvernement
zijne Excellentie opgedragen hebben, en dat de commiffie hem gegeven in date den i. Febr. mede brenget
defe termen expreflelijk,het alderhoogfte bevel en adfohue autoriteit fo in de fake van oorloge als in de politij ke.
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VcrVolg det Nederlandfe Oorlogen
Generael gehad heb-

c Gouverneurs
ben een tijde van CaroIusQjintus Sahïsluribus &c
Endatby het Placcaet vanden 6 February naeft
volgende, gyheden bekennet dat fijn Excell. defel
aft en
commiffie aengevangen hadde, tot uwe grote vervo
l»
en verfoek , gelijk gylieden ook fchrijft in fekere brieven aen hare Maj. vanden zo November, dat gyheden fijne Excellentie gebeden hebt met gelamender
Hand, dat hy mede aenvaerden wilde het gouvernement
generael van de geünieerde Landen, 't welke hy , na vele weigerens gedaen heeft, daer toe by u lieden gedrongen en geporret fijnde om *t fel ve te doen.
Daer na lullen u E. gedenken (fo het haerlieden gelieft) den eed by ulieden fijne Excell. den 4. February
i?8tf. gedaen in defe termen , wy leveren boven
dien
en beloven den feer Doorluchtigen Heere Robert, &c.
alle lchuldbare reverentie : en dat wy fijn Excellentie
befchermen fullen envoorftaen, na Gnsuiterfte vermogen ,en fullen beforgen dat de felve voorgeftaen en
gemamteneert werde ter goeder trouwe, in fulke autoriteit en macht als fijn Exc. voornoemt van ons refpectirelijk ontfaen heeft, en fullen doen en beforgen alle
dingen die nodelijk ter executie fullen fijn,vande voorfz
commiffie byonslieden huiden gegeven en befworen.
Item uwer Ed. fullen gedenken dat fijn Excell. voor
fijn vertrek uit defe Landen , met uwer E. confent en
ad vys overgedragen en gecedeert heeft gedurende den
tijd fijnder abfentie, tot confervatie van fijn autoriteit
en van den ftaet van de Landen , 't gehele gouvernement van alle de vereenigde Provintien , fo wel in de
politife faken als de beleidinge van de oorloge , aen
mijn Heeren de Raden van Srate by acte en commiffie
vanden 14. Novembris, 15: 85. alleenlijk om eenige
«onfideratien tot fijne kenniffe houdende of refer verende, de veranderinge van Gouverneurs.
Dies niettemin men fiet klaerlijk by den articulen
die hier na volgen , in hoe vele manieren men heeft de
felve autoriteit overtreden, fo wel van fijne Exc. als van
den Raed van State. En ten eerften blijkt een openbaer
vcrkleninge van d'autoritcit van fijne Exc. en van den
Raed van State by fekere acte van de laetfte van Ianuarius 1587. doordien de Heere Barnevelt en andere van
den Staten van Holland den felven Raed verfocht hebben te willen ophouden voor fekere dagen van eenige
patenten te geven in het difponeren van de garnifoenen
binnen de Provintie, hebbende met haren Gouverneur
geraedflaegt om te voorfien in en tot de byfondere befcherminge van hare fteden en rrontieren. Waer in geconfenteert werd by den Raed van State , met conditie

nantie,daer in verboden allen Gouverneüren
Officie
nlmiJTJ' Statln T "ol1and^n by exprefTeordonge,te laten inkomen ofte laten ruften in
felve land :
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Met andere bevel aen de Magiftraten
en Gouverneüren vande fteden, dat 't felve gtpubliceert
werden in de gewoonlijke plaetfen , gelijk ook foude
nergens
daer tegen iet geweigert isgeweeft, dan tot Gorcum,
Dordrecht,
denn Briel.
J
'
De voorfz enState
van Holland hebbe
n in gagie eenamen en opgehouden verfcheidenCapiteinen,fo
oude als nieuwe, de welke fy hebben doen fweeren wel
en verplichten aen henlieden , en onder de felve Capiteinen
iijnder etlijKe gevonden, de welke geprotefteert hebben
datfe niet verftonden by defen eed eenigfins te corromperen of vervalfchen den voorgaenden eed die fy aea
fijne Exc. als Gouverneur Generael hadden gedaen.
Item fonder intentie of tuflchen komen, wete of
confent van den felven Raed van State en autoriteit van
üjneExc. de voornoemde Staten van Holland hebben,
doen uitgaen de vendelen van Baex uit Muiden, en van
Ueerhagen uit Gorcum, den welken fijne Excell. (om
t gemene beften en de verfekertheid die hy hadde van
hare getrouwigheid ) de felve plaetfen in lafte en bewa^
nnge gegeven hadde, volgende haer eigen vertoog, tot
diverfe ftonden gedaen aen de Heeren Raden van Staten,dat meer is fy hebben den Heere Sonoy aengefochr
henlieden nieuwen eed te doen , en te nemen nieuwfe,
commiffie fonder confent en advijs als boven , nochtans kanmen niet feggen noch voortbringen dat de felve Sonoy , Baex en Cleerhagen Engelfen fijn of fubjecten van de Coninginne van Engeland.
En alfo wederftaende de felve autoriteit hebben
d'voornoemde Staten van Holland
dégarnifoenen van de ftede van Woerden ,verandert
Gorcum en eldcrsj
daer het henlieden goed gedocht heeft jegens d'expreffe inhoud van de acte van den 14 van Novembris ba*
ven verhaelt.

Dat de garnifoenen in de fteden en fortreflen fullert1
geftelt en verandert worden byden ielVen Raed van
State opden naem van fijn Exc.
Eu hoewel fijne Exc. om fekere redenen (alsgefeit
is) aen fich gereferveert heeft de kenniffe vanherverw
anderen van de Gouverneurs , te meer dat fulkë verandat
wetenfehap
confent
van 'tfelvegef
den felvenchiedenfou
Raed , endedatmet
de felve
Heeren enStaten
in
deringe dikwils is van grote importantie, fo is 't nochtans, dat het mijne Heeren de Staten belieft heeft, c*
haer proceduren niet deden tot achterdeel van de auto*
riteitvan fijn Exc.
geven uit haer eigen autoriteit het gouvernement vat*
Nochtans foheeftmen den trommel geroert inde Gorcum en andere frontieren aen mijn Heere Grave
Provintie van Holland .©ader den naem en autoriteit Philips van NafTau , en het regiment van Zeland vacerende door den dood vanden Heere van Sidney,aenden
van de Gouverneur van de felve Provintie , en in etlijke oorden opdefimpele name van de Magiftraet van Grave van Solms,van welk regiment weinig tijd te voren de fuperintendentie gegeven was aen mijn Heere
der Stad daermen de lichtinge van de knechten dede.
den
Grave Mauritius,by acte vanden Raed vanState,ter
Hebbende felfs de commifïïen gegeven en fulke betalinge gedaen als hen goed gedocht heeft, hebben ook begeerte of verfoek van de Staten van Zeland, infgef ijx
't felve volk doen marcheren en daer of gedifponeert na hebben de Heeren Staten Generael door tufïchenfprehaer geliefte , fonder autorifatie of confent van den fel. kenvan de Heere Grave van Meurs gegeven nieuwe
ven Raed van State.
commiffie aen de Vry-Heere van Hoog-Saxen , om te
En niet jegenftaende datter een Placcaet was van den commanderen als fuperinrendentoveretlijkefrontierf o Ianuarij 1587 .gemaekt en gepubliceert by den felven fteden van O/er-YfTel en Gelder , waer in de felve VryRaed,op de regie van den volke van Oorloge, onderte- Heere herkennende fijne plicht , van fijnen eerften eed
kent byautorifatie van fijn Exc. gelijk alle andere Plac- en autoriteit van den Gouverneur Generael , heeft fich
caren,brieven en Mandaten. En dat by de felve ade van eerft geexcufeert by monde aen de Heere Wilkes, en
den 24.N0V. 1586 exprejTelijkgefeit word dat de gar- daer na by brieven aen zijne Exc
nifoenen van de Steden en Fortrefïen fullen geftelt en
Item hebben mijne Heeren de Staten Generael en
verandert werden byden Raed van State, onderden particulierlijk die van Holland , directelijk mifdaen jenaem van fijn Excell. en de patenten en de commifïïen
gens d'autoriteit van fijn Excell. en van den Raed vart
van de felve , en belangende het volk van oorloge , van State in het wederroepen van verfcheiden pafpoortcn
hare doortochten en blij vende,of ruftende plaetfen ten en octroien>gegeven om te mogen voeren eenige quanplatten Lande , ondertekent als boven , fonder dat ie* titeit van graen of andere koopmanfehappert uit defe
mand anders hem daer mede moeyen fal, niet jegen- landen , en dat byfonder in 't revoceren van een paffraende eenige commiffie of mandaten tercontrarien. poort geaccordeert by fijne Excellentie en den Raed
Nochtans fo is onlanx een Placcaet gepubliceert opden
om fekere quanIII. Dtel.
I van State aen feker Engelfman
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titeit van koren te vervoeren na de Noord-kuften van
Engeland , mies betalende fekere redelijk recht, niet tegenftaende nochtans de felve pafpoort en brieven van
zijn Exc en de remonstrantie of mondelinge vertonin, den felven Wdkes dikwils gedaen van de grote
gen by
diertedie jegenwoordiglijk is in Engeland fo doen de
Heeren Staten van Holland verbot by hare brieven van
den 30 lanuary laeftleden,aen die van A mftelredam en
Enkhuifen,van eenigerhande graen te laten gaen uit hare havenen in wat quanciteit hec fy > alwaer dat daer toe
octroy of pafpoortby fijne Exc. of Raed van State gegeven ware , ordonnerende de geladen fchepen te arrefteren tot andere refolutie en bevel van de felve Staten,
en hoewel dat by fekere acte van de Hecrcn Staten Generael vanden 19 Decembris 1586. expreffelijk verftaen word , dat de pafpoorten van geen andere fouden
toegelaten of geoclroyeert worden dan van hetcollegie
van den Raed van State, en dat om pregnante redenen,
fo is 't nochtans dat by andere acte vanden 9 February
daer aen volgende, gefeidwordd.it het pafpoort, den
felven Engelfman te voren geaccordeert, prejudiciable
te wefen voor d'autoriteit van de Heeren Staten Genelael, uit wiens nameen laft lïjneExc. en den Raed van
State hare autoriteit verkrijgen ,en dat om te beletten de
toelatinge van parciculire pafpoorten, de welke prejudiciablefijnde traffijkeof koophandel van den Lande,
men niet vreemt moet vinden datmendefulke plat uit
afflaet, waer inmenfieteen egaliteit of concurrentie
van jurifdictie, en d'autoriteit van de S raten ,neffens en
boven fijn. Excell. En boven dien een quade opinie diemen heeft van de felve fijn Exc- en den Raed van Staten,gelijk of fy alfulke pafpoorten accordeerden fbnder
rijpe deliberatie en een goed innen te nemen op het
Welvaren of fchade van den Lande.
Vorder fo is daer een Placcaet gepubliceert geweeft
by ordonnantie vanden Raed van S ate ondertekent
Huygens , in date den 15 lanuary 1587. waerbyisge^(F0I.4.8O committeert of toegelaten de traffijke en vryen uitvoer
en handel van allen koopmanfehappen in neutrale
Landen>uitgefondert op Calesen Emden,en is het felve
Placcaet alfo toegelaten en gepubliceert,volgende de refolutie van de Generale Staten , maer dies nicttegenftaende fijnder brievenjdaer by deConvoymeefter tot
Amfterdam bevolen word dat hy fich reguleren fal na
en achtervolgens de refolutie van de Staten van Holland
gedateer^den 7 Feb. 1 5 8 7 . by dewelke fy verbreden het
felve Placcaet op Calcs en Emden, feggendedat het felve alfo verftaen én geinterpreteert moet Worden > niet
anders dan of 't henlieden toeftondde wetten te interpreterendie
| de felve niet gernaekt hebben. Waer in
men liet een openhare ufurpatie, niet allene op fijne
|£xc. autoriteit, maer op d'autoriteit van de Staten Generael.
En allo fijne Exc en de Ried van Staten , hebbende
indemaend van lunio laeftleden geaccordeert uitrelpectevandeConink van Navarre,enin faveur van de
gemene fake,diehy helpt mainteneren>fijneh Agent van
herwaers-over, de ftad van der Veere,en dat by confent
van de Staten van Zeland om aldaer te mogen vertrecken en havenen fijne buit,goederen,koopmanfchappen,
Capiteinen en fchepen van oorloge. Nochtans de Heeren Generale Staten wederroepen de felve permifiïe
(by acte van den 10 Marty) te voren by fijne Exc. Raed
van Statcen Staten van Zeland gedaen,hebben den Conink van Navarre benomen en verboden het inkomen tot eenige haven binnen defe Landen om aldaer
fijne buiten en prijfen in te brengen
Onder andere refterende faken, alfo gebeurt is dat de
Generale Staten in het toedragen en overgeven van het
Generael Gouvernement aen fijne Exc. hebben de felve gegeven de keur of optie van 't verkiefen van eene
van detwe of vier perfonen gedenomineert by den
Provintien om t'affifteren in den Raed van State , dies
niet jegenftaende by acte van den 4. Februari] 1587 Ionder fijn Exceil. te adverteren, en (onderinnen te nemen
op de remonftrantie van de Raed van State daer op
gedaen, hebben uit de continuatie van den felven Raed
gelaten, de Meeren van Meerkerken en Brakel, met

defeclaufulc van inhibitie, fonder datiemant anders
hier namaels fal mogen compareren in den felven raed,
als lidmaet van dien,&c. En dat de gecontinueerde fuL
len nieuwe commiffie nemen van de Generale Staten,
't Welk een fake is (onder correctie) de welke niet
mach gefchieden , eerft om dat de felve Staten van hare principalen niet fijn geautorifeert geweeft,. om achter telaten, of te fluiten de Provintievan Vlaenderen
uit decontinuatie van den Raed van Staten , of die niet
toe te laten in de Generale Staten, 't welk fy ook niet
doen fouden mogen , uit redenen dat de felve Pro vintie is eene van de geünieerde Provintien , hebbende getracteert met de Coninginne van Engeland,wefende by
na van alfo groten importantie als de andere Provintien
diefroncieren fijn, gemerkt fy noch heeft etlijke goede
fteden en fterkten , en dat dele uitfluitinge repugneert
de gemene welvaert,de welke niet gedoogt,datmen luiken lid fal affnijden van het lichaem,fonder eenige merkelijke redenen noch gefont fijnde, 't welk ook by andere Steden en Provintien foude getrocken mogen
worden in een feer forglijke confequentie,
Gelijkmen ook met recht feer vremt vind dat de
Heeren Generale Staten hebben ontfeit en verboden
den ingank in den Raed van State aen den Heere Feytfrnaen Ayfma, legitimelijk gedenomineert en by fijn
Exc. gekoren , om daer in mede te fitten van wegen de
Provintie van Vriefland , niet jegenftaende dat de felve
Ayfma en Feytfma by diverfe brieven van fijne Excell.
ontboden geweeft hadden om aldaer te komen,en dat fy
airede haren eed gedaen hadden, en ter vergaderinge in
fekere gewichtige faken geopineert hadden.
Hier word achtergelaten het wederftaen van fijn ExCi
autoriteit by de Staten Generael in het ftuk van der
Admiralireit by Acte van den laetften Ianuarij 1587,001
dat 't felve haerEd. airede vertoont is geweeft byden
Raed van State,gelijk ook de Heere Wilkes hier in niet
wil blij-ven lange ftaen op het ontfiaen van Meefter
Pauwels Buis, hoewel dat het genoeg openbaer is, dat"men niet allene heeft geufurpeert op de jurifdictie van
het Sticht van Utrecht , maer ook op de autoriteit van
fijn Exc. dewelke allene adminiftreert en exerceert de
juftitie in defe landen,en die den accufateurs dach betekent, en den voornoemden Buis Rechters hadde verordent om hem fijn proces té maken.
Ettinfgelijx fo worden hierachter gelaten vele onbeteeftheden den Rade van State aengedaen,wederroepen hüre pafpoorten, patenten, en commiflïen , henlieden benemende alle de handelinge van 's lands penningen sen hen niet latende, dan de klachten, blamatien, en
verwijt van de folliciranten , fonder eenige middelen ,
machs ofa-utoriteitjOm daer in te mogen voorfien. Ook
falmen hier alleenlijk als in't voorby gaen verhalen,datmen feer verwondert is uit wat redenen de Heeren Staten gefupprimeert en verboden hebben't verkopen van
het Placcaet van de profcriptie tegens detwe verraderen Standley en Jork, 'twelk nochtans alfo met confent
en ad vys van hare Ed. felve gefloten was, den 9 Februa8 7 te
en fchuwen
dat 't felveen Placcaet
fcheenvelealfdoen
fo notelijkry,15om
voorkomen
calomnien
en
valfche geruchten , de welke men heeft doen ftroien en
lopen onder degemeinte tot nadeel van hare Maj. van
fijne Exc. en van de gehele Engelfe natie.
Want hoewel genoeg geweten is , datmen veleachterdelige propooften gehouden heeft, ("met de welke
wy befchaemt fouden fijn hier het pampier te vollen )
by etlijke van de voornaemfte onder mijn Heeren Staten,fo wel in de collegien en vergaderingen van hare
Steden , en onder grote gefelfchappen, als in haren
vollen Raed , en dat de gemeintedc felve propooften
uit hare monden opgeraepc hebben , alfo jegens fijne
Excellentie en Engelfe natie gefproken heeft, een feer
j quade opinie fich ielven in het hooft ingebeelt, enfeer
forglijkvoor deftant van de(e Landen, 't welke den
Raed van Staten geerne hadde voorkomen en daer in
remedieren , met en door de publicatie van den felven
Placcate van profcriptie , waer in uitdruckelijk
verboden is alle perionen van wat conditien datfe zijn , te leggen de mifdaed van de twe verraderen
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ren op fijne Excellentie, of op de gehele natie, ge* belooft en gefworenhebt alle gehoorfaemheia en onmerkt het felve is directelijk jegen/tnj<fende jegens
dé
regel van de Chnftelijke liefde.
©p Me boo?f5 Scmonjïramic DcDBcn De lierenderdanigheid. '
voel
en en ©eöepyteeröcn Dan De fctöen bah &imh
De voornoemde Heere W-ilJccs kan hier wel parriculierlijk verklaren vele andere faken gefehiet na 't vertrek
van fijn Exc. de welke niet alleen 'imaken en ruiken na
een grote ondankbaarheid jegen hare Maj. maer ook na
QÊ Edelen en Gedeputeerden van de fteden van ©frtW.
een wederfpannigen openbaVcfchendinge van de auto- I -^Hollanden Weft-Vrieiland
enterende dendn*£
riteit van fijne Exc en van de voornoemde Raed van btaten van den felven Lande „gefienrepref
en ernftelijk over- *&
wogen hebbende fekere gefchrjtageaddreffeere
Srate, maer de fel vc Heere Wilkes iaet hem genoegen
fchde*S&
met de poinclen en articulcn hier boven verhaelt, op de Heeren Staten Generael van de vereenfcde Nedcrlan fanïl m
Welke hy u E. bid ( volgende de prefenratie den i<> defer
maent by u lieden gedaen in den Raed van Srare,en vol- I hornas Wilkes, Raed van wegen de Coninklijke
Maj &$>><&'
dw-?.MtCSVa? Ho,,and ' overgegeven bySr.^
gende ook zijn voo gaende verfoek ) dat daer fuiken re- TL
van ^Engeland,
in den Raed
vanend
Srate
van
de
vcorfzteP°,l:c'
,
inh
oud
eeenige pointten SSfe
paratie enbetcringe mag gedaen worden als uwe devoir, vereenigde Nederlanden
>s
by dewelke fijne E. verftaec d'autori£teit
eed en verp!ichtinge,en d'autoriteit en eere van fijnExc. I van
wCy
fijne Excell.en van den Raed van State v«
toeftaeten compeieerr. Of ten miniten daer op willen
by
antwoo
rden en voldoei

I**

ma>j

en
we!
aenden Onder Schout van Utrecht, gedaceert den 17
tapuarij, en in andere verbale redenen gehouden in den
Ks.ed van State, den 20 van defer jegenwoordiger
xnaend ,enookfondcr t'allegeren en voort te brengen
etlijke ongefundeerde
en frivole redenen niet rotter materie dienende, ook n iet gerondcert op de tractaten , accoorden,en voorgaende aden van u E. en op de inftrucrie den Raed van State gegeven: maer tercontrarien redenen dewelke beftaen mogen in equiteit, recht, reden
en gemeen natuerlijk verftand.
Want de Souverainiteit of opperfte hoogheid, by
gebreke van wettelijk i'rince, behoort de gemeinte
toe, en niet u lieden mijne Hceren , dewelke niet
zijt dan Dienaers , Minifters en Gedeputeerde van
de felve gemeime, en alle uwecommiffienen inftructien met palen befet ofgelimitecrt hebt, niet alleenlijk in den tijd , maer ook fn de handelinge van faken,
ind'een maniere of d'ander. 't Welke conditien fijn fo
wijt verfcheiden van de machtvan een Souverainiteit
of hoogheid als is de macht van deonderfaetin aenfien
van fijn Prince,of van de dienaer jegens fijnen meefter,
of om beter tefeggen, fo wijt als den hemel verfcheiden
is van der aerden, want de Souverainiteit is niet gelimiteertnoch in macht, in bevel, noch aen fekeren tijd , en
veel minder reprefenteren uwe E. de Souverainiteit ,
want de gemeinte gevende 't generael en abfoluit Gouvernement,!^ neExc heeft hem ook met eenen t'famen
toegelaten d'exercitie of oeffeninge van de Juftitie,
d'adminiftratie van de politie, van de zee- vaert , van de
oorloge, en van alle de andere poincten van de HoogOverigheid of Souverainiteit, waervan een Gouverneur Generael nochtans maer een difpofitariusofbewaerder is, tot der tijd toe dat den Prince of gemeinte
gelieft 't felve te wederroepen, fijnde niemant anders in
defen ftaet die 'tfelve doen maeh,gemerkt dat het de gemeinte is,die door de middelen van uweampten,dooru
lieden (als haer dienaren)defe macht.autonteit,en gouyernement fijne Exc. opgedragen en geprefteert heeft*
Daer by voegende dat volgende de gemene regel van
rechten ^uojure quid ftat uil ur eodem jure tolli debet, dat
isrmet het felve rechtofwet daer iet medegefteltofgemaekt word,moet ook dat met het felve recht en wet te
niet gedaen worden : nu dan,indien u E. hebben volkomelijk gemachtigt of geautorifeert geweeft bydeProvintien en Steden , of om beter te feggen by uwe Meegeren en Ovcrften,om dit gouvernement toe te dragen
fijne Exc. het volgt dat u lieden van node is een gelijke
machten autorifatie om hem de felve geheel tebenemen,of*een deel dzer van. En indien u Ed. die commiffiecnlaft niet gehad hebben om hem fijne autoriteit te
verkorten, of ook van de Raed van Stare , ja om te mo^ea treden en ufurperen op fijner Exc, macht als Gouverneur Generael en abfoluit, daer moet van twe faken
eene vo!g°n,of dat u E-niet wel verftaen hebben 't gene
iy gedaen hebben,nochteook wel gewegen,en bemerkt
hoe verre defe macht fich was ftreckende,of vele eer,dat
u Ed. vervallen fijn in de mifdaed ofte criem van ongehoorfaemheid , gemerkt gylieden hem fófoleranelijk
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by nareeec!epürc„
den gedaen is volkomen rapport van 't gene defen aen-

gaendeisgepaffeert, datfyluidenfeerongaerneen met
groo: verdriet , uit 't felve gefchrifee twe faken hebben
verftaen,die fy achten den ftaet defer landen op 't alderhoogfte te betreffen. 'tEerftedatden wettcliiken ftaet
defer landen(diefedert den tijd Van 7,6,700 en meerjaren ,noit is gecontroverteerrgeweeft, danby onfegefworenevyanden) nubyde gene die wy houden voor
onfe (onderlinge vrienden, by eede verplicht en verbonden fijn, om der landen gerechtigheid en ftaet te
helpen bewaren en befchermcn,worrin difpuregetrocken. En 't twede datmen ons befchuldigt,als degene die
d'eere van hare Maj. en d'autoriteit yan fijne Exc. foiiden vermindert, verkort, en gevioleert hebben : faken voorwaer, buiten de welke ons (die des vyands geweld
getrooft fijn en 't gene God Almachtig believen fa] van
onstedifponeren,teverwachten)nietfwaerdersopdefe
tijd foude mogen gemoeteu. Waerom wy gen ootd rukt
werden den wettigen ftaet , mitfgaders ook de eere des
lands van Holland, volgende onfen eed en plicht(fo vele in ons is) te verdedigen en te verklaren 't gene hier na
volgt. Verfoekende feer ernftelijk ,den felven Heere
Wilkes,en allen anderen,die dele fullen fien,daer van te
willen oordelen, foönpartijdelijk en vreedfamelijkals
den bedroefden ftaet defer landen is vereifchende
So vele belangt 't eerfte poinct,dcwijle de Heere Wilkes en ook vele andere perfonen in de faken defer Lan den niet volkomelijk ervaren , feer onfckerlijk hier van
fijn gevoelende>als van het fondament van den ffact defer landen niet genoegfaem onderricht fijnde,achten wy
nodig,diesaengaendetedoen breder verhael en klaerder
openinge.'t Land van Holland en Zeland,is federt den
tijd van 800 jaren herwaers geregiert en bericht geweeft by Graven en Gravinnen , den welken by den Edelen en fteden, reprefenterende de Staren van den felven Lande,deheerfchappieen fouverainiteitderfelver
I Landen wettelijk is opgedragen en gedefereerr geweeft
Die ook met fulke difcretie en matigheid hen gedragen
hebben in hare regeringe , dat de felve noit hebben gedifponeert van oorloge aen te nemen of poys te maken,
fchattingen of contributien over de Landen re heffen ,
of van eenige andere faken den ftaet van den Lande betreffende (hoewel de felve nochtans van goeden raed
van den Edelen en ingeborenen van den lande ordinarie waren voorfien ) fonder ad vijs en confent van de Edelenen Steden van den Lande, die t'élkefl daer op
werden befchreven en vergadert. En hebben boven de
voorfzRaed d'Edelen en Sleden van den Lande' tV-e.tijden en in allen faken gegeven favorabele audiëntie,
volkomen geloof , en goede refolutie van alle 't gene de
felve immermeer hadden te verronen,den ftaet en welvaren van de Lande eenigtins betreffende.
't Welk, als geweeft fijnde een ganfeh v/etrigc regeringe, fuiver van alle tirannie, fo feer, als or eenige
andere is bevonden , heeft voortgebracht vruchten , die
merkelijk en fonderlinge tot eere en reputatie van de
voorfz. Graven, mitfgaders welvaert der voorfz. landen-.
en ingefetenen d«r felver hebben geftrei:: oh boven alle
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anderen dat de Graven van Holland, Zelanden Vrief- \ dwingen te doen/t gene fyluiden Staetsgewijfe niet hebgoed gevonden in faken betreffende den ftaet van
land op de heerlchappye van fo kleinen begrijp zijn ge- den ben
lande.
weeft by alle Princenen Potentaten vanChriftenrijk,
niet alieen in fonderlinge refpecl , eere en reputatie , als
Alle 't welke,hoewel wy feker achten en genoeg buiten difpuite te wefen ,nogtans nodig achten alhier te verblijkt by de hoge alliancien van huwelijken , die fy hebhalenovermits
,
wy bevinden dat niet alleen de Heere
ben gemaekt by na met alle de machtigfte Coningen
Wilkes,maer
vele
perfonen hier van feer onfekerlijk en
en Potentaten van Ghriftenrijk,endatin denjare 1x4-7.
Conink Willem de II. van dien name is gekoren ge- verfcheidelijk gevoelen,de vergaderinge van Staten niet
weeft Rooms Keiler. Maer ook dat de felve by na altijd anders refpectcrende, dan na dat hun dunkt de qualiteit
gewecft fijn vidorieus over hare vyanden, de palen van van de perfonen der Gedeputeerde op de vergadering
den {elven lande fekerlijk regen alle hare vyanden , hoe comparerende te meriteren,en van alle faken,die aldaer
machtig die waren, hebben bcfchermtenookgrootlijx worden gehandelt, oordelende in allen fchijn of de perverbreed , waer door de felve niet weinig zijn gerefpecfonendie
, by d'Edclen en Steden worden gedeputeert
teert en ontfien gcweefl by harenngeburen : Immers opte vergaderinge van de Staten, hen felven waren dragende als fijnde de Staten , en overfulx als hebbende de
mogen wy mette waerheid feggen,dat den ftaet der landen van Holland en Zeland binnen den tijd van 800 ja- Souverainiteit en hoogfte macht van den lande,na haren
rennoit merten fwaerdeisgeconquefteertoft'onderge- welgevalle van alle faken den ftaet van 't land betreffende waren difponerende , retorquerende overfulx alle
bragtgeweeft,nochby uitheemfe,nochbyinlandfe oorhandelingen
der felver tot hare particulire laft, haet , en
logen,'welk
t
wy niet weten of van eenige andere rijken
('t en ware van de republijke van Venetien) tegenwoor- nijd: maer de gene die nader infien 'tgene voor verhaeh
delijk foude mogen worden gefeit. Sonder datmen hier is,en andre grote faken by dePrincen van den lande met
van eenige andere redene foude konnen geven , dan dat hulpe van de Staten te wege gebracht , en infonderheid
altijd goede eendracht, liefde en verftand isgeweeft tuf- 'tgene t'federt den tijd van 15. jaren in den lande van
fchendenPrincen en Staten van den felven lande, de- Hollanden Zeland is gepafTeert,kanlichtlijk bemerken,
wijle doch de Princen ( dieby hen felven geen macht dat d'autoriteit der Staten niet beftaet in't beleit,autorihadden) fonder den Edelen en Steden ganfeh niet ver- teit,of macht van 30 of 40 perfonen min of meer,die op
mogtén als ordinariegeen middelen hebbende dan het
hare vergadering fijn comparerende. En d' Agenten van
inkomen van de domeinen tot vervallingevan deko- den Konink van Spangien felve , die met dufdanige argumenten tegen onfe faken altijd hebben gemineerr, en
iten haerder hofhoudinge en betalinge van den ordinaris Officiers.
gefocht te brengen in kleinachtinge.hebben metterdaed
Men bevint ook wat autoriteit de Staten van den fel- nu wel bevonden , hoe grotelijk in alfulken opinie fijn
ven lande hebben gehad , om haer Princen ( als fy door geabufeerten mifleid geweeft.
Om dan teontdecken waer uit de autoriteit van de
quaden raed waren tot nadeel van den lande mifleed) te
brengen tot regr en redelijkheid,niet alleen met remon- Staten is fpruitende,fo ftaet te confidereren,dat de Princen die oit wettelijk hebben geregeert . niet alleen haer
ftrantien en verfoeken : maer ook , als hier op niet werde behoorlijk verfien, metterdaed, procederende ook regeringe met delatie, confent, en believen van de landftrenglijk tot ftraffe van den genen , die der Princen au- faten hebben begonnen, maer ook fulx vèrvolgt,dat alle
toriteit hadden miffeitmishandelt,of onbehoorlijk mif- deleden van den lichame, daer van fy tot hoofden fijn
bruikt, gelijk daer van d'exempelen fijn vele en menig- geftelt,zijn gebleven ongevioleert,onverkort,en onvervuldig.
mindert: 'twelk niet heeft konnen worden verhoed(deOok mede bevintmen klaerlijk dat der Staten van de wijl de Princen by fchalke en ambitieufe luiden lichtevoorfz. landen offitie is geweeft, den minderjarige Prinlijk worden gecirconvenieert ) ten ware de landfaten
cen te verfien van wettige Voochden , Momboirs of
hadden,om hen met goede ordre en beleid t'alGardenobles, gelijk ook is gefchied aen Grave Willem middel
len tijden tegen alfulkepraótijken teoppoferen ,ende
de vijffte van dien name, tot krankfinnigheid gekomen Princen van de behoudenis harer vryheid en welvaren,
fijn de.
uit den naem van alle de leden,niet alleen t'allen tijde te
Eyntelijk is buiten twijfel dat de adminiftratie van de vermanen,
maer ook om , fo wanneer de felve hen tot
Souverainiteit van den lande t'allen tijden wettelijk is tyranny fouden laten mifleiden, mette middelen van den
aengenomen geweeft byde Staten derfelver,fo wan- lande hen daertegensteoppoferen.Totdefen einde fijn
neer door aflijvigheid , minderjarigheid, krankfinnig- de landlaten van de voorfz landen gedeelt in tweederky
heid, mifverftand of eenige andere inconvenientende Staten, te weten d'Edelen en Steden; de Edelen worden
landen verlaten fijn geweeft van de wettelijke bedie- gehouden voor een lid ten opfien van de digniteit haerninge der Princen, die over fulxdikmaels een Hooft
der afkomften, (die fonder beroemen wel fulke is, en fo
hebben gekoren diemen Voocht of Ruwaert noemde, j oud , als men in eenige andere landen foude vinden) en
'c Welk ook noch fulx is geobferveert geweeft ten tijde' van de Heerlijkheden die defelve binnen de voorfz landen zijn befittende, dewelke op alle occurrentien mee
van den huile van Bourgondien , als na 't overlijden van
Hartog Caerle en Hartoginne Marie , fijne dochter, ten malkanderen delibereren op ten ftaet van den lande,
welken tyde Hartog Maximiliaen ,willende met geweld en ter vergaderinge comparerende , adviferen op alcontrarie in voeren tegen de autoriteit van deStatemden
les neftens de gedeputeerde van de Steden. De Steden hebben meeft alleeene forme van regeringe, te
gehelen ftaet van den iande,bracht int uicerfte gevaer en
perikel. En Keifer Carel felve is gedurende fijne min- weten , een collegie van Raden of Vroedfchappen , gederjarigheid door d'autoriteit van de Staten verfien van conftitueert fijnde uitte notabelfte uitten midden vande
Voochden en 't land van behoorlijke regierders , die al- ganfchegemeente,defe fijn in fommige fteden van 4.0 in
tijd de Staten van de landen(hoewel in vele fakcn,de vry- andere van 3 6 in andere van 3 z of a8of 24 perfonen.
igheid, gedurende de heerfchappye vanden huife van Defe collegien fijn fo oud als de fteden , of immers dat
Bourgondien feer is vermindert) grotelijk heeft gere- geen memorie is van hare beginfelen, hoewel defotnfpecteert, als lichtelijk bemerkende zijnen ftaet door mige mette vermeerderinge vande fteden fomwijlen
geen ander middel verfekert te kunnen wefen. Heeft o- fijn vermeerdert, en geapprobeert by de Princen van
ver iulx fijnen feneden Conink van Spangien , met ver- den lande : de perfonen fijn alleen in eed van de ftad,en
fcheiden vermaningen tot gelijke confideratie en difcre- niet vande Princen,en eens verkoren fijnde,dienen haer
tie gefocht te bewegen , met expreffe verklaringe dat hy
poorterfchap
gedurende: in plaetfe
fijnen ftaet (oude fien in perijkle,fo haeft als hy den Sta- leven
de geneof die
fterven , of lange
haer poorterfchappen
verlatenvan, *
ten van defe landen foude hebben in kleinachtinge : ge- worden van 't felve collegie tot haer believen gekoren
lijk hy ook metter daed bevind, grotelijk tot fijner en
perfonen uit 't middel der borgeren , tot vervulder landen fchade , fonder datmen den oorfpronk defer andere
linge van getal en by de Burgemeefters geeed als voorfz
oorlogen ander oorfaek foude konnen geven , watmen is:by defe collegien alleen is de macht te difponeren van
daer van difcoureert,dan dat hy defe landen met geweld de faken concernerende den ftaet der fel ver ft ede, en wat
van Spaens en ander uitheems krijgsvolk heeft doen
by 't felve collegie wort geftatueerr, moet by de ganfche
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borgery worden gevolgt, daer tegen noit eenige inoreuk of oppofitie van de burgeren isgevallen.
By defe colJegien worden jaerlijx gekoren de ordinanfe Magiftraten , te weten , 4,. 3. of x. Borgemeefters,
en 7. of meer Schepens, om te dienen voor een jaer: in
fommige fteden gefchieden defe electienabfolutelijk,
in fommige (om diffenfien te fchouwen,die weleer uite
abfoluteeleaienfij
n gerefen)by nominatie of dobbel
uit
getal, daer uit by de Princen of Stadhouders de ver
kiefinge van 't gewoonlijk getal wert gedaen : Der Borgemeefteren offitie is bevolen het ordinaris
beleit eo gebied inalle politijke faken , fo wel de adminiftratieder
ftads goederen en inkomen , als den welftanten bewaringe der fteden betreffende, daer toe de felve in gefaken d'advijfen van't collegie van Schepenen,
en in fakenwichtigeden
ftaet van den lande en ftede betreffende
van't
collegie van den Raden of Vroetfchappen Gin gebruikende.

fee een afkeer is hebbende van aJie ambit tie , en vyand is
van alle ambitieufe , fo ftaet 't felve ni

in fovrye ^&ï&?ïïg£r**«*

EËï*: f uod AImacht* fi ke££5 £*

feilden, foude begerig wefen om de fake
te handelen, daer niet dan fwarigheid isnte van den lande
fien, niet dan
vyantichap en mifgunft van de vyanden onfer faken fd*
ook degequalificeerfte en vele getrouwe per
va saengeven abuferende,dikwils quade opifonen mee
nien van
vele goede dienaers van den lande hebben ver
wekt )
ftaet te verwachten,fonder eenig profijt: overfulx heef
men het aennemen van de voorfz. commiffien moe t'
ten
redigeren int er muners necefaria, (dat ist ond
er
de
noodfakelijkeampten ) en alle de gene die eeni
g beleit
defer landen hebben gcfien , konnen getuigen wat
fwangheden en conftrainten fijn gevallen en gebruikt, om
de gecommitteerde, verfochte, en gebruikte perfonen
tot de opgeleide laften te bewilligen,daer door de faken
van
't Collegie van Schepenen
ordinarietot d'ad- De den lande niet weinig dikwils verkort zijn geweeft.
miniftratie van juftitie , fo in vaceert
felve gecommitteerde fijn ook gehouden , fijnde op
criminele als civile faken,
en haren eed is , dat fy beloven recht en juftitie te admi- de vergadering, te houden met hare principalen dag
eniftreren na haer confeientie , des by den Officier van lijx goede correfpondentie, en wederkerende hare principalen van alles te doen goet getrou rapport
's Heeren wegen gemaent zijnde.
By defe collegien van Magiftraten worden abfoluteDit is't fundament der regeringe van Holland en Zelijk bericht de regeringen der fteden van Hollanden
land daer
,
op den ftaet der felver den tijd van y. 6.
Zeland, meeft alle genoeg op eenen voet, fonder dat de 700 jaren, en fo lange als de oudfte monumenten ftrecPrincen van den lande hen de regeringen van de fteden kende zijn , heeft beruft : dit is ook ( naeft de hulpe van
een igfins hebben onderwonden, anders in 't ftellen van God Almachtig) dat de felve inditgevaerlijk oorloge
Officier , die op haren naem de juftitie heeft gevordert. tegen fo machtigen vyand heeft gehouden in goede
Ten ware eenige mifverftanden of onruften quamen te kloekmoedigheid en eendracht, fulx,dat gedurende defe oorloge, noit lid van de felve anders dan met 'tuiterrijfen , die by hare autoriteit zijn nederlegt en geafïöpifte geweld van ons is gefcheurt,noic borgerieoproerig,
eert geweeft. Dit is in 't korte de waerachtige gelegent- noit gemutineerdefoldaten
in den lande van Holland
heid van de regeringe der fteden van Holland en Zeof Zeland zijn bevonden, daer van wy , naeft Gods Alland elx
, in 't particulier.
Waer uit licht te verftaen is , dat defe Collegien van
machtige hand , geen andere reden fouden konnen geven, dan dat in alles oprechtelijk, vrymoedelijken, met
de Magiftraten en Raden der fteden ,gevoechtby de
vergaderinge van de Edelen , ontwijfelijk reprefente- open deurenis gehandelt, tot welken einde is gebeurt
dat vele van de kleine fteden, ook diemen van oude tijren den ganfehen ftaet en 't geheele lichaem van de
den ter vergaderinge vande Staten niet plach te befchrijJandfaten,en kan niet bedacht worden eenig forme van
ven
,
( immers alle de gene die fulx begeert hebben ) in
regeringe, die met fekerderkenniffe van alle gelegentheden van den lande foude konnen refol veren , of haer de vergaderinge van Staten vrye feffieen ftemme is gerefo !11 rien met meerder eend racht, autoriteit, of gevolg gunt, op dat een iegelijk der gemeen lands faken kennelijk zijnde , de laften , (die anders onverdragelijk fchijfoude konnen executeren. Overfulx is niet te verwonderen dat den ftaet deler landen is geweeft onverwin- nen) met goetwilligheid gedragen, end'enigheid onlijk, onveranderlijk , en fo gedurig als eenig ftaet ter
verbrekelijk foude blijven: tot welken einde d'Edelen
Gedep
en
uteer
de van de Reósn ook vry-geftaen heeft
wereld foude mogen wefen, en daer by gevoegt de onverwinlijke kloekmoedigheid die dit volk van alle oude met fuiken getale en perfonen , van 't lichaem van de
tijden heeft gehad,wie fal hem verwonderen dat fy noit 1Vroetfchappen wefende , te compareren , alft hen goed
van eenig geweld, tegenfpoet, of fwarigheid is gebroken dochte: behoudelijkdatde perfonen by deprivilegien
of tot kleinmoedigheid gebragt geweeft? Om nu de col- vanden lande niet waren van debedieninge deramplegien van de Edelen en fteden te brengen in eene ver- ten in defe landen uitgefloten.
In gevalle nu iemand foude konnen bewijfen dat ongadering,kant niet gefchieden dan by Gedeputeerde van
der den Edelen,ot onder den genen, die als Gedeputeerde felve. Overfulx als om eenige merkelijke faken te bede
van de fteden opte vergadering van deStatenifijn verraedflagen van node is de felve te vergaderen ,fo worden
f
chenen
, iemand iet foude gehandelt hebben ( des wy
die befchreven met in fertie vande principaelfte pointen
die by de collegien in deliberatie gelegt en daer op gere- niet weten ) anders dan in der voegen als voorfz. is , en
in confornaité van zijn laftencommiffie,den felven
folveert fijnde, worden afgefonden, alfulke gecommitteerde alsfy vertrouwen, en met alfulken laft en refolu- fouden wy verftaen gehouden te zijn t'allen tijden voor
tie, als fy bevinden ten dienfte van den lande te beho- zijn principalen daer van te moeten verantwoorden, en
ren. d'Edelen compareren in compefenten getale, en by gebreke van dien ftrafbaer te zijn als na recht. Dede fteden lenden een Borgemeefter met eenige Raden , wijle na reden en,billigheiteen ieder gehouden is van
al tot fuiken getale als fyluiden goetvinden,na de impor- zijn aengenomen laft voor zijn principalen te verantwoorden. En de gene die ter goeder trouwen arbeiden
tantie van de faken. En boven dien zijn de gecommitteerd'; gedurende d'oorloge (overmits de menigvuldig- om fulx te openbaren , achten wy voor goede liefhebbers des vaderlants.
heid van de occurrentien) altijd generalijk gelaft gevan
confervatie
en
welvaert
de
faken
weeft om op alle
Maer de gene die de Staten vanden lande verachtende en befchimpende , hare actiën calumnieren, abuden ftaet van den lande betreffende,t'adviferen en te refol veren, fulx fy ten meeften dienft vanden lande bevin- feren hen grotelijx,indien fy verftaen te doen te hebben
den fullen te behoren, en byfonder om de rechten, vry- mette perfoonen vande gecommitteerde van de Edelen en Steden in haer particulier , ingevalle fy niet met
heden,en privilegiën yan den lande te mainteneren , en
gecomeenenen bewijfen, dat iemand van de felve iet fonder
alle inbraken te weren en wederftaen. En defe
commiffiegeexcemitteerde alfulxby den anderen vergaderende , repre- laft foude hebben gedaen, of zijn uit
on weten heid en
fulx
perfonen
vele
hoewel
deert.En
fyluidat
niet
:
lande
felven
den
van
Staten
fenteren de
den in hare perfonen,ofuit hare autoriteit de Staten fijn, fimpelheid doende,'t felve niet op 't fwaerfte wort afgenomenfo: is nochtans feker, dat de gene, die fulx doen
maer alleen uit kracht van hare commiffien hare prinen vyancipalen reprefenteren , fonder dat te prefumeren ftaet , met goede kenniffe en wetenfchap,voorfeker fijn
de
avanceren tot defe co m
foude avaut01a1101.u1-i6v.ui"fich felven ïouae
aat iemand ucnieiven
— . -«
-en republijke
,
-defer landen
, „, :l„„
dat
- datj„_
den van den ftaet
dan
,
ebben
voorh
vol: 'felve daer mede met anders konnen
miffi
III.en.Wa
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periculeufen ftaet ,gedurente onde<*raven de fundamenten van den huife, om 't fel- i rael.op dat de landen, in defe wefen
fonder wettelijk comnietfouden
ablentie
fijn
de
den
van
opfienc
ten
wel
fo
-3
vallen
en
ftorten
ve te doen
mandementen
regeringe,
goedgevonden
engerefoln
machtva
de
is
wat
Prince als van de gemeente. Want
veert
is.dat
by
fijn
Exc.in
fijnabfentie
foude
worden
geeen Prince, ( indien hy geen geweldig tyran en fy ) fon- fubftitueertden Raed van Staten, met magt van te comder goede correlpondentie van fijn onderfaten ? Wat
manderen in't ftuk van Oorlog , fo wel over 't Engelfe
correfpondentie lal hy met hen houden? wat onderftant
als
andere
Krijgsvolk
: en dat alle Gouverneurs Genebrenlaet
fal hy van hen trecken,indien hy hem daer toe
raels
Ritmeefters
,
,
Capiteinen
, en andere luiden van
gen, dat hy partyfehap aenneemt tegen de Staten die de
gemeente repreienteren ? of, om eigentlijker te fpreken Oorloge , fouden gehouden wefen de bevelen van den
Rade van Staten te obedieren ,om opte verfekertheidj
tegen zijn volk felve ? Ten anderen,hoe kan de ftaet van bewaernis en befchermenis van den Lande , Steden en
den lande beftaen , indien het gefchieden konde , dat de
quartieren te mogen verfien , gelijk de refolutie van de
gemeente fo verde werde gebracht , dat de felve partyichap aenname tegen de Staten , dat is, tegen de Edelen, Staten Generael 't felve is medebrengende.
Welke refolutie by fijn Exc. goed en redelijk gevonMagiftraten en Vroetfchappen van fteden ? die hare
tot
die
,
zijn
ten
e
den fijnde, heeft hem daer mede geconformeert, en bevoorftanders en wettelijk Magiftra
looft in conformité van dien te doen depelcheren de
voorftand van de gemeente, ook den ondank van de
Princen en Gouverneurs dikwils in 't particulier moe- acte van fubftitutie: waer op tot dien einde gevolgt is fekere acte van den 24. Nov. voorfz in genere wel eenften dragen.Daerom fullen alle redelijke menfehen klaer- deels
conform de voorfz refolutie van de Generale Stalijk verftaen, dat den gemenen ftaet van den lande geen
ten, maer in eenige poincten daer van merkelijk dilcrefwaerder, fchadelijkcr , noch doodlijker yyanden foude
perende.
En hoewel na rechte de fubftitutie niet mocht
mogen hebben , dan de gene die fich fouden formalifebeftaen, andersgedaen fijnde dan in conformiteit van
ren tegen de Staten van den lande , in 't generael : Maer
fulx verftaen wy niet te wefen de gene die fouden kon- 't confent van de Staten Generael , fo hadden nochtans
nen bcwijfen tegen iemand particulierlij k , dat vergade- de Staten (die eerftna't vertrek van fijn Excell.kenniffe
ring van de Staten compareerde, foude hebben geex- van de voorfz acten konden krijgen ) niet goed gevoncedeerc als voorfz. is.
den de
, nulliré van de (clve fubftitutie te allegeren , op
Hierom dan fal de Heerc Wilkes en een iegelijk gelie- hope dat fijn Exc. haeft wederkeren , en alle faken tot
ven te verftaen , dat onfe gecommitteerde verklarende welvaert van den lande by de Raden van Staten beleic
de Souverainiteit te wefen by de Staten van den lande, fouden worden: en overfulx fijn de Raden van Staten
niet verftaen daer mede te fpreken van hen felven,maer voortgevaren,om de faken van den lande uit kracht van
van hare principalen,dic fy uit kracht van hare commif- de felve fubftitutie , te beleiden na haer vermogen . Van
fie reprefenteren: 't welk ook haer Maj. mette Generale welke acte de principaelfte poincten over een komende
Staten tracterende , en zijn Exc. commiflie als Gouver- mette refolutie van de Generale Staten fijn defe : wy
neur van de (dve ontfangende,fulx hebben verftaen, en hebben gecommitteert, &c. die van den Raed van Staby niemand ter wereld gecontroverteert mach worden.
te, engeordonneert om in onsafwefen te hebbenen
Sonder dat wy konnen geloven dat den Heere Wil- continueren het Gouvernement generael,met volle aukes, feggendede Souverainiteit by den volke te wefen,
toriteit en macht om te adviferen en ordineren op alle
en niet by de Staten, 't felve inders verftaet dan gelijk faken en affairen, den dienft der vcorfz landen concervoorfz is : of ander fins foude moeten volgen, dat d'Ede^ nerende,als of wy daer tegenwoordig waren,fo in regare
len , Magiftraten en Vroedfchappen van de fteden nu van de oorloge als politie,&c. En daer na, fo bevelen en
niet de felve macht hadden op d'exercitie van de Sou- ordineren wy dan alleoverhoofden van deoorIoge,&c
verainiteit,die fy gehad hebben in voorleden tijden, als
foldaten , &c. wefende in dienft en foldie herwaers-ovoren bewefen is,cn ook hadden in't tracteren met haer ver, 't fy van haer Maj. of delanden,Scc. den Raed van
Maj. en conftitueren van't gouvernement van fijn Exc. Staten te eeren,refpecteren,en gehoorfamen,als fy doen
of anderfins fouden moeten in controverfie getrocken
fo wy der tegenwoordig waren, t'lamptelljk haer
worden, niet alleen de beftendigheid van de tractaten fouden
bevelen als of fy van ons gedepefcheert waren , &c. En
met haer Maj. commiflie en gouvernement van fijn dit gedurende ons af wefen,en tot dat daer van anders by
Exc. maer al 't gene de Staten tfedertiy jaren tot hare advijs van mijn Heeren de Staten Generael geordineert
defenfie hebben aengerecht , 't v/elk ailecn 'twerk is van fal fijn , verfekerende by defe tegenwoordige en op de
onfe openbare vyanden en wy geenfins verwachten van
de gene die onfe fake approberen , hen daer mede heb- trou van een Prince, t'advoueren,en voor goed en bondig te houden, &c. al't gene in kracht van defe tegenwoordige fal mogen geordineert worden, &c. by de
ben vermengt om ons te affifteren. Mits alle 't welk wy
achten klaerlijken genoegfaem bewefen te zijn^oe no- voornoemde Heeren van den Raed,fonder des eeniger
dig d'autoriteit van de Staten dient geconferveert, als wijfete contravenieren of laten contravenieren, volgende het tractaet met haer Maj. gemaekt, endeneed
wefende't fondament daer op den gemenen ftaet van
(rol./ ' den
lande is beruftende , 't welk fonder de ruyne van de by ons den Staten Generael gedaen,&c
gemene fake niet mach worden gekrenkt,en dat de SouDan na 't vertrek van fijn Excellentie den Raed van
verainiteit van den lande isby de Staten in allen faken. State,Staten Generael en van Holland, niet alleen door
So ftaet vorder te confidereren , of by de actiën van de verfcheiden fekere advertentien, maer ook door exStaten, in 't voorfz fchrift van de Heere Wilkes begre- preflegeloofweerdige gecommitteerde van de ftad Depen, gecontravenieert is het tractaet tuffchen haer Maj.
venter geadverteert fijnde, dat uit het comportemenc
en die lande gemaekt,of ook verkort, vermindert,ofge- van Willem Standleyen zijnkrijgfvolk, mitfgadersook
violeert d'autoriteit, fijn voorfz Exc. als Gouverneur van Roeland jork, voorfekerftond te verwachten dat
Generael, gcdefereert.
de felve ftad Deventer en 't fort over Zutphen den vyWy fijn feer wel indagtig,dat fijn Exc.als Gouverneur and in korten tijde fouden worden gelevert, is by den
Generael, is gedefereert alfulke autoriteit, als de com- Raed van State goetgevonden daer tegen den voorfz
miflie en acte medebrengt. Dat ook fijn Exc. ons heeft Standleyen Jork eenige bevelen te doen, maer isby den
gefworen, en wy wederom de felve fijne Exc. fulx als de felvendaerop fchrijftelijk geantwoort : Dat volgende
acten daer van fijnde medebrengen. Maer wy bevinden den laft van fijn Exc. de Raed van State niet vermocht
niet dat fijn Exc. by de felve commiflie, aden, of tracta- over henluidentecommanderen. Waer van 't meeftenten wort geautoriieert,om in fijnabfentie ymant tot het deel van den Raed van Scate, de Staten Generael, en de
Gouvernement generael te mogen fubftitueren, 't welk Gecommitteerde van de Staten van Holland groteiijx
nochtans in gene commifïien fonder fpeciale laft na verwondert fijnde.als de gene die niet anders vviften dan
regt wort toegelaten,en ook fijn Exc bekennende 't fel- 'tgene met confent vande Staten Generael by de voorfz
ve niet te ver mogen, heeft de Staten Generael op den 2 1 acten was gepaffeert,en was gefchiet ter goeder trouwe.
Nov.leftleden voorgedragen fijn notelijk vertrek naEnIs eyntelijk te voorfchijn gebracht fekere twede acte,
geland , begerende dat met haerluider confent en advijs getekent by de hand van fijn Excellentie, mede gedaverfien foude worden op't Gouvernement van den Jan- teert de 14. Nov., date van de voorfz acte, inhoudende
de, gedurende fijn abfentie, waer op by de Staten Gene- ■ defe woorden: Dat die van den Raed,niet tegenftaende
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commifiïe en generale en abfolu
den gen.
had doen verToeken , uitdefelao
,
niet Tullen innoveren in 't ftuk van de Gouverneur
en mede
Superintendenten derplaetfen van fijn Exc airedes gede Tel ve Voerfnreeni^
in deTe dierte Touden
rtlerr8|en
IOOo° laft™
koren»,
daer
gebracht
hebben
geven, noch infgeluken in de bewaernis van eenige for- geworden in deuiterfte hongersnood en mifcrie en
ten en caftelen , &c. ten ware met voorgaende we'ten en dat nochtans d'Heere Wilkes 't Telve, immerltotte
bevel van fijn Exc. &c. En
vorders de handhouden , en quantiteit van ,000 laften
, Teer hart was dovend"!
maken Tullen dat delijfteder EngelTegarniToenen, by en ' refuis van de Staten
Teer qualijk beduidende.
Voor
ts
bem
erk
ende de concurrentie van verfctWTijn Excell. gearrefteert , ge volgt, en geeffeótueert worde na de forme en teneur van dien.
den andere Taken, den ftaet van den Lande
ten hoogWaer uit d'Heeren Staten Generael,Raden van Sta- ftenbetrefrende,hebbennodiggeachtopteconfervatie
ten en Staten yan Holland, klaerlijk bemerkende dat by en beleidinge van hare Taken ( daer voor Tv den tijd van
de voorfz twede acte d'eerfte ganflijk was gederogeert 15 jaren To veel hebben geleden en gedaen ) nader te
etten , en To veel in hen was efïectuelijk ordre te ftelen gelimiteert , in de principaelfte pointen van 't commandement en gouvernement van den lande, Tonder
uulg?konnen
fy 00k
met 8°ede
en billikheid
en mogen
doen ^enen
,niet alleen
't welk onmogelijk was de Takc te konneri beftaen , en hebben
opfien
namentlijk dat Standley enjork daervan onderrecht dat de bouverainiteit vanden Lande nochbyten defelve
fijnde,hen niet Touden obedieren : hebben oru niet na te was : maer ook dat by gebreke van behoorlijke
autorilaten daer uit fy eenige hope mochten hebben om de Ta- Tatie de Landen in abTentie van fijn Exc. Tonder Geneken te rechten, dit alles overgeTchre ven aen fijn Exc in rael gouvernement en commandement waren. Want
Engeland: dan 't Tchijnt dat Standley enjork haer voor- indien fijn Excellentie uit kracht van fijn commiffie
nemen effectuerende , de ftad Deventer en 't Tort over niet vermocht iemand in fijn abTentie in'tgouverneZutphen verraderlijk hebben gelevert in de handen van ment Generael te fubftitueren , dan met content van de
den vyand : daer in niet alleen deToldat.-n hen hebben Staten Generael , alsteker is , To en vermocht de telve
met wapenen geaffifteert , maer fijn wel tot iooo in ge- ook niet den Raed of iemand anders in andere forme te
Tubftitueren , dan by de Staten Generael wasgeconfentale met hen gebleven in dienft van den vyand.
Van welke lelijke verraderlijke aften de Staten en alle teert , maer 't Telve in andere forme gedaen
Tijnde,moet
goede ingeTetene vanden lande grotelij k verflagen fijn- na rechte verftaen worden te weten krachteloos en yan
de.en daer beneffens verftaende dat een vendel EngelTe gen er weerde.
foldaten,fijndeinToldyeen betalinge van haer Maj.en
Dies hem de Heere Wilkes grotelijx abuteert , Tegleggende in garniToen binnenSwol.'tvendel vandefteng gende, dat fijn Exc. vertreckende 't gehele gouvernehadde geTcheurt,en overgelopen was aen de vyand , dat ment van den lande , To wel in politijke als knjgsTaken, (Fol.ja.f
den Cornette van de Bende van den Heere Robert Sid- i Töudegecommitteert hebben den Raed van State, wan"-

nei , garni(oen houdende binnen Arnhem , geaffifteert
met eenige andere van de Telve Compagnie , hen lulx
hadden aengeTchikt, dat klaerlijk bemerkt werd dat Ty
correTpondentie hadden met Standley, Jork, en ook
metten vyand , op hope dat Ty iet tot fijnen vordeel binnen Arnhem Touden aenrichten , en dat 't telve henluiden belet fijnde , Tyluiden overgereden fijn aen den vyand. Dat den Hofmeefter vanden Heere Willugby,
Gouverneur binnen Bergen opten Soom, onder dexfel
van te reftitueren den gevangen Capitein George Albanois,isgereift binnen Antwerpen, en onthaelt als of hy
van fijne befte vrienden wederkomen hadde, is t'Tchepe
wederom gekeert : en dat voorts den vyand uite voorfz
ftede gefavoriteert en met vivres geaffifteejt werde: dat
ook binnen Ooftende't volk van hare Maj. met menigte by nacht de Tchiltwachten en corpTdegarden verlatende hen begaven by den vyand , en meer andere dergelijke aden : en daer beneffens bemerkende dat fijn Excell.
herwaers-over niemand had gelaten,genoeglaem geautorifeert , om by veranderinge van eenige garniToenen,
die de EngelTe hielden , opte vertekertheid van de plaetfen te mogen verfien.
Dat met EngelTe garniToenen , volgende de lij tleby
fijn Excellentie gemaekt ( die hy by de voorfz acte den
Raed van State belaft Tulx te laten tot fijner wederkomfte) wasgeordonneert betet te worden de fteden hier na
volgende, wetende meeft alle van teer grote importantie,te weten1, Arnhem , Tielt , Wageningen , Harderwijk,Elburgh,Hattem,Lochum,Doefborch,Devenrer,
Campen, Swol, 't Fort van Zutphen, Cuylenborg , Utrecht, Amersfort,Rhenen,Wijk,Gorkom, Vianen,
Wilmftad, Bergen, Ooftende.
En boven dien uit onderfockinge van den ftaet van
den lande bevonden fijnde,dat op't vertrek van fijn Excel entie delaften van den oorloge de helft meerder waren als de geconTenteerdecontributien, en dat de Tch uiden, gedurende 't gouvernement van zijn Excellentie
gemaekt , veel 100000 gulden meer bedroegen als de
Staten meenden , dat al 't volk van oorloge Teer qualijk
get racteert was.
Endat bovendien tekeretijdinge bekomen werde,
dat byinterceffie van grote peribnagien eenige handeJinge van vrede metten Conink vanSpangien , openin
van
k
verfoe
en
,
de
dienen
toe
ge van de pointen daer
pjaette en gecommitteerde voorgenomen werde.
Dat hare Maj. en Excell. met hare brieven , en door

I fecretelijk
't telve is alleenlijk
met uiterlijke
apparentie,en
de Telve geichiet
by de voorTz
acte van den
Telyen dage, inde principaelfte pointen van de confervatie van
den lande gederogeert , niet alleen met retervatie van de
veranderinge van de gouvernementen ( gelijk d'Heere
Wilkes verhaelt ) maer ook van de Tuperintendentien
van plaetten , bewaringen van Torten en kaftelen , t'onderhouden van de voorTz lijfte van de EngelTe garnübenen,'t welke de principaelfte en nodigfte deelen zjn van
den gouvernemente : en daer inalledaegs nad'occurrentien moet worden ordregegeven.
En hoewel daerom de Staten noods en ampts- halven
gehouden waren op'tgouvernement Generael ('t welk
de landen ionder perij kelen indete conjuncturen niet
eenen dag mogen miflen ) te verfien , fo hebben nochtans de Telve, om hare Majeft. fijn Exc. of den Raed van
State,met verminderinge van hare autoriteit in 't minfte niet te offenteren , hare (aken To gedirigeert , dat fy
't gouvernement Generael , 't welk men geen TinsToude
mogen imagineren hier te Lande in abTentie van fijn
Excell. eenig geweeft te hebben , in 't minfte niet hebben verkort,vermindert, ofgevioleert* ook by de pointen by de Heer Wilkes in fijn geTchrifte vervaet, alimen
de Telve in goede redelijkheid wil overwegen.
Want dat de Staten van Holland aen den Raed van
State op den laetften Januarij ( als de tijdingen quamen
van 't verraet van Deventer,Tchante over Zutphen,binnen Arnhem en andere quade geruchten) verföcht hebben voor eenige dagen te willen Tuperfcderen van eenige patenten te geven over de garniToenen vandentelven lande,maer dat fijn Exc.van Naflau haren Gouverneur met henlieder advijs daer in foude voorfien,en dat
by den Raed van State daer in is bewilligt en geconfenvan'tgouveneimmers
kan van
medeRaed
teert,daer
niet weten verkort/ttelve
State d'autoriteit
ment van den
geTchiedende met hare E. contente, en daer en boven
hadde fijn Exc. airede met tecrete commiffien verfien
den Overften Sonoy, Superintendent Cleerhagen , den
Heere van Locres,Colonel Bix, om 'tgehele Noorder quartier,de fteden Gorcom,Vianen, Muiden, immediate van fijn commandement te houden, gelijk ook de
voorTz twede Tecrete acte van den zj. Nov. medebrengtdat
, den Raed van State over diergeJijke plattTen van particulire gouvernementen by hen gegeven
niet Touden mogen diTponeren. Waer toe heeft gedient
decommiflle by de Staten van Holland en Zeland ge-

2(5
f *>

Het tweern: wintigftc Boek.
expedieert op fijn Excellentie Graef Maurits van Naffau,a!s Gouverneur en Capitein Generael vanden felven lande, by fijn Excellentie ook geapprobeert, als
Sonoy,de Heere van Locres, Cleerhagen, Bax, en
diergelijke Superintendenten vande garnifoenen in den
lande van Holland hem niet fouden kennen of obedie
ren , en dat den Rade van State op alle andere faken van
den felven lande abfoluitelijk fonder fijn Excellentie
fouden commanderen: de Gouverneurs Generaels, ja
ook de Princen felve , hebben in defen lande van Hol»
land (gelijk ook in alle andere gepolitieerde rijkenen
gouvernementen) noit hare commandementengeaddrefïeert aen de fteden , leden, garnifoenen , of fuperintendenten van dien particulierlijk, maeraende Gouverneurs van de Provintien : 't welk ook fulx moetgefchieden, en by alle Keyfers , Koningen, en Potentaten
( gelijkmen ook bevind by debefchreven rechten ) fulx
altijd is onderhouden, en a!ft anders gefchied,fo kan den
Gouverneur van de Provintie niet gouverneren, of fijn
gouvernement en 't gouvernement generael fouden
dikwils malkanderen moeten bejegenen, en ook vele
defecten vallen tot ruine van den lande,gelijk alle de genedie in faken van regeringe ecnigfins ervaren fijn,'tfelve lichtelijk konnen bemerken : dies wy wel en te rechte den Raed van Staten hebben verfocht geen commandement over de garnifoenen van Holland te laten uitvan
fijn Exc.
aen lande,
te laten
van dien
beleid eur
gaen , maerals 'tGouvern
fonder
ielven
vanden
NaAfou,

te obedieren , niet fonder injurieufe en verachtelijke
woorden die daer by fijn gevoegt , ook by de Capiteiten. nen en Bevelhebberen *an de felve ruiteren en knechDe Staten van Holland fijn ook door de felve oorfake genoodfaekt geweeft tot vei fekering vanden felven
lande in fuiken gevaer ftaende , 'c krijgsvolk in den felven lande garnifoen houdende te brengen in den eed
van den lande, volgende het inhouden van de nader
Unie, en dat onvermindert den eed by henlieden te vo*
renden lande in 't gemeen onder 't gouvernement gemedebrengt.
nerael geprefteert, gelijk 't formulier van den felven eed

Sijn Exc. heeft (metreverentiegefproken) volgende de travaten en fijn commiffie niet vermogen in
Holland of Zeland te ftellen eenige Gouverneurs en
Superintendenten van de quartieren, fteden, offterkten van de felve landen , anders dan met advijs en voorgaende nominatie van den felven lande , geljk 't voorfz,
tractaet en aften van de delatie van de autoriteit aen fijn
Exc. expreflelijk medebrengen : veel min dan mag beftaen de commiffie by fijn Exc. den Overften Sonoy of
iemand anders gegeven , van gouvernementen van eenige quartieren , fteden , of fterkten immediate van defel ve fijn Excell. te houden , fonder dat de felve fouden
ftaen onder den gouvernemente en Capiteinfcbap Generael yan Holland en Zeland , ten ware men verftond
dat ineene Provintie vele gouvernementenen Capidat daerentufTchen fijn Exc. of ook de Staten van Hol- teinfehappen Generael konden beftaen , en dat fijn Excellentie vanNafTauvan de Gouvernemente en Capiueren allede goede refoluhebbenmandem
t'efFectvan
gelatenenten
den felven Rade.
tien enlandcom
teinfehap Generael van Hollanden Zeeland ware geDat in Holland de trommel geroertjcommiffien van deporteert, 't welkabfurt is,enwy niet geloven demeCapiteinen gegeven , en 't krijgsvolk geleid is ter plaet- ninge van zjin Excellentie eenichfins te wefen , en daerfen daer den Gouverneur van Hollanden Staten goed om hebben wy met goede reden daer in voorfien , fonder verminderinge van de wettige autoriteit van fijn
gedocht heeft , fonder confent van den Rade van State,
« nictfo vreemtals den Heere Wilkes dunkt; dat den Exc. En 't en is niet te verwonderen dat den GouverGouverneur en Staten van Holland , de landen ftaende
neur en Staten van Holland eenige garnifoenen verandert, en de Staten Generael eenige vacerende gouverin fuiken gevaer en perijkel,fo door de voorfz verradernementen gegeven hebben , fonder welke voorfieninlijke feiten en aenflagen,als door d'abfentie vande Gouverneur en gouvernement generael, en de quadebeta- gen, 't land fonder Gouverneur Generael zijnde, in defen gevare niet kan behouden worden.
linge den voorleden jare aen den krijgsvolke gedaen
(waerdoor den ftaet vanden lande in fuiken verloop - Dat den uitvoer van de grote menigte van de; greiwas gekomen, datmenniet konde merken yetfekers,
nen ,by eenige van de Engelfe natie verfocht, by de
daer op men foudc hebben mogen betrouwen of onge- Staten van Holland is verhindert,is niet vremt,dewijl in
ruit fijn) eenige ordre hebben geftelt opte behoudenis tijd van dierte ( gelijk in defe landen tegen woordelijk
van den lande , tot dien einde eenig krijgsvolk in waert- feer befwaerlijken is ) fulx altijd geoorloft en gebruikt is
gelde aennemende, om des nood fijnde te mogen ge- geweeft , niet alleen by alle Provintien , maer ook by albruiken't: welk den felven ook onder de regeringe van
le fteden in 't particulier, gelijk de ervarentheid van alle
hare wettige Princen niet alleen isgeoorlofc geweeft, tijden bewijft , en in rechte is geftatueert : en blijkt gemaer ook by commiffie expreffelijk belaft, en dikwils
noeg dat de Heeren vanden State van Rade uit geen
gebruikt ook fonder fpeciale autorifatie , de welke den goede wetenfehapen kennifTe van de voorfieninge van
Raed van State ( mits delimitatie van haren laft) niet de nootdruften van den landen de paspoorten hebben
konde verlenen , en den ftaet van den lande niet mocht verleent, infiende de grote rijfinge en dierte van greinen die daer op is gevolgt , en noch dagelijkx apparenverwachten uit Engeland gehaelt te wordenTen is ook niet vreemt dat de felve hebben goed ge- telijk ftaet te verwachten : en wy konnen wel fekerlijk
vonden tedoen publiceren 't Placcaet van den 10 Febr. affirmeren, dat indien de greinen, volgende de pafpoorleftleden, dewijle 't officie van de Gouverneurs en Sta- ten hadden uitgevoert geweeft, de landen voorfeker gekomen fouden hebben in gebrek en hongers nood, daer
ten van Holland en Zeland altijd heeft gedragen 't gene
voorfz is, en tot dien einde ook fijn gewoon op haren voor defelve noch niet fijn verfekert-Enisnietfo vremt,
name placcaten en ordonnantien te maken en doen dat de Gouverneurs van de Provintie en Staten vanden
publiceren, gelijk ook fulx tot den beginne defer oor- lande tegen de fubreptice bevelen , die door d'importuloge toe , daer toe noit eenige meerder nood hen foude niteit vande vervolgers en andre practijken worden verhebben mogen dringen , dan als fy fagen dat het Engelfe
kregenfich
, oppoferen, dewijl ieder perfoon na rechte,
en andere krijgsvolk het gantfche platte land tuflehen in fijn particulier geintereffeert zijnde, is geoorloft aldeftad Utrechtende Frontieren van Holland in wei- fulke conceffien tegen zijn particulier gedaen, te debatteren.
nig dagen hadden gedevafteert , en van alle inwoonders
en culture gebloot . en airede vele plaetfen in Holland
De interpretatie byons opten Placcate vanden 15
begoft fulx aen te raften , dat anders niet te verwachten Ianuarij gedaen, is gefchied in conformite van het confent byons diesaengaende,miagaders opte continuatie
ftond , dan dat gehele quartieren in weinig dagen gelijke fortune foude overkomen, tot uiterlijke ruine van
vandecontributien gedragen, en volgende d' intentie
den ftaet van den lande, door bederffenis van fo vele en
verftand van de Heeren Staten Generael , op wiens
goede onderfaten , en verliesvan de gemene contribu- refolutie 't voorfz. Placcaet is gemaekt , en kunnen niet
tien , daer in by den Raed van Staten by gebrek van verftaen dat den ftaet van deCe landen mach blijven gecommandement over de Engelfe natie, als voorfz, is, conferveert , 't en fy d'ingefetenen van defe landen , fo
niet heeft konnen voorfien worden : gelijk ook 't voor- uit defe als andere rijken en landen , op alle neutrale hanoemde krijgsvolk ten platten lande in Holland na haer
venende
, goederen en koopmanfehappen uit andere
geliefte grafTerende,alle de bevelen by den voorfz Raed landen komende, mogen brengen, gelijk de ingefetc*
aen henluiden gedaen expreffelijk hebben gerefufcert nc van Engeland, Schotland , en andere Rijken en Lan-
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dcn:'twelk de meninge en 'tverftant van 'tvoorfz Plac- teftaen, en ïs in defe Landen ongehoort en repugnecaet, mitfgaders van de voorfz a&e van interpretatie is. rende tegen alle recht en reden, datmen perfonen van
Het confent by den Agent van den Conink van Na- quahteitfalin apprehenfie ftellen en houden omonfevarre verfocht, is met fulke moderatie afgeflagen,dat kere accufateurs te foeken, die niet verfchijnen.
De Staten Generael hebben de Heeren Raden van
hy geen reden heeft hem dies te beklagen, en hebben de
*J Staten Generael daer toe vele redenen gehad, byfon- Scatend'adminiftratie van'slands penningen nietonder o vermits d'ingefetenen van defen Lande felfs by de trocken,maer den tijd van 't confent, daer by de felve in
hare E. handen geftelt waren,geexpireert fijndedsdefelfchepen van de voorfz. Conink dagelijxt'onrechte ge- ve met recht wedero
nomen en befchadigt worden, en datdoordeconceffie
m gekomen aen de Staten Generael
van
de
Provint
ien , die niet goed gevonden hebben
byhem verfocht , de Koninkl. Maj. van Vrankrijkte
de
felve
wedero
te ftellen in de adminiftratie van fijn
m
feergeoffenfeert foude hebben mogen worden,'twelk de
Staten voor defe landen nietgeraden gevonden hebben. Exc. of den Raed , voor en al eer hen lal gegeven wefen
Bydeacten van de Staten Generael vanden 4 Fe- goede voldoeninge op verfcheiden pointenen faken,
bruary 1 5 8 7. is ook niet gedaen in prejuditie van de au- daer op fy door de ervaringe genootdrukt worden met
toriteit van fijn Exc.of vanden Raed van State,confide- fijn Excell. te handelen.
rerende dac de Heeren Raden van State alleenlijk waDe publicatie van 't Placcaet van de profcriptien teren gecommitteert om te dienen de tijd vaneen jaer,
gen Standley en Jork is niet goetgevonden,overmits het
hebbende overfulxeenige dagen voor de expiratie van felve gedrukt was opten naem van den Raed van State,
dien den Heeren Staten Generael 't felve vertoont , en maer hebben de Staten te vreden geweeft 'tfel ve te doeri
ernftlijk verfocht , dat de felve believen foude opte no- publiceren of opten naem van fijn Exc- of opten naem
minatie van nieuwe perfonen te voorfien; en henlieden van de Staten Generael , fonder dat ons kennelijk is eevan den vorderen dienfi na de expiratie van bare com- nigeachterdelige propooften byeenige gequalificeerde
perfonen in de vergadering van Staten,collegien van de
miffie te ontflaen. Waer op by de Heeren Staten Gene
rael ernftelijk gelet fijnde, hebben gerefolveert en goet- fteden,of gefelfchappen,gehouden te fijn,ten ware men
gevonden de Raden uitte aen wefende Provintien te vo- fulx achte dat vele gequalificeerde en getrouwe luiden >
ren gecommitteert te continueren , fulx de voorfz acte difcourerende opten dangereufen ftaet van den Lande,
mede brengt,dacr by voegende : dat geen andere voort- dikwils gelijke faken, in manieren voren verhaelt, hebben tot haer groot leetwefen gehandelt , fonder datmen
aen in den felven Raed als lidmaten iouden worden geadmitteert.
de luiden van defen Lande of eenige andere perfonen iri
fo grote fubjectie foude konnen brengen , dat niemand
En dit niet uit particulier goetdunken van de aenwefende gecommitteerde , gelijk de Heere Wilkes fchijnt van faken,hen fo grotelijk aen lijf,goed,en bloed betreffende,foude mogen fpreken, fonder dat wy geloven dat
te prciupponeren,maer door fpecialen en expreffen be- iemand metter waerheid foude konnen be wijfen,by eevele van hare principalen de felve exclufie inhoudende.
nige gequalificeerde, perfonen tot verachtinge van de
En in gevalle de Generale Staten fulx niet waren geau- Majefteit
van de Koninginne van Engeland , of van de
E.
fijn
hadde
fo
torifeert geweeft by haren principalen,
Excellentie
van den Grave van Lycefter iet gehandelt
uitfluiniet alleen oorfake van hem te beklagen van de
of
gefproken
te fijn. En ingevalle fulx mochte gefchied
tinge van de Heeren Meetkerken en Brakel,maer foude
niet behoren te befoingeren in een collegie fonder fijn ( des wy onbehoorlijk achten ) fo ware 't offitie van
commiffie of beehoorlijke autorifatie ingeftelt. De de Heere Wilkes en Heeren Raden van State , 't felve
Heeren Generale Staten hebben ook de voorfz claufule nietteretorquerentotopfprake en hatelijkheid vande
exclufive met goede redenen in hare refolutie geftelt , Staten en Landfatenin't gemeen, daer uit niet anders
dan mifverftanden,partyfchappen,en grote inconvenidewijl fy niet achten dat iemand daer mede onrecht ge- enten
konnen verwacht worden : maer hen te addreffchied die geen commiffie heeft, noch by de Staten Gede particulire perfonen die fulx attentenerael gegeven konde worden geen provintie compare- feren
ren. tegen
rende, opwiens nominatie de felve foude worden geOverfulx achten wy onbehoorlijk alhier te verhalen
continueert.Gelijk ook niet vremt verftaen kan worden,
dat de Staten Generael de Heeren Ayfma en Feyfma de grote verachtingen, mifprijfingen, opfpraken,en inperfonen van de Engelfe natie tegen
den ingank en plaetfe in den Raed by a&e verboden jurien , die by vele
de Staten, Edelen, Magiftraten van de fteden , en notahebben, gemerkt hen noit is gebleken,dat de Staten van belfte
van den Lande, na haren luft menigvuldelijk fijn
Exc. en
Vriefland hen onder 't gouvernement van fijnrefolutie
gepleegt met woorden en werken , ook by vele notable
Raed van State hebben begeven , conform de
by
van de felve natie, en in materien den ftaet van den lanperfonen
voorfz
de
van de Staten Generael , of dat
de op 't hoogfte betreffende.
de felve tot Raden van State wettelijk fijn genomineert
alle 't welke wy vertrouwen dat de Heere Wilkes
Uit
haer kenniffe niet befonder
welk immers
geweeft,ho rde te'tgefc
worhieden.
,
en een iegelijk niet alleen volkomelij k fal konnenlanden
der
regeringe
en
ftaet
den
van
onderrecht
den
In 't ftuk van de Admiraliteit kan niet verftaen worr ook dat fijne E. nader inden de autoriteit van fijn Exc. verkort te wefen door de van Holland en Zeland,mae
left- fiende de actiën van de Staten Generael en van Holacte vande Generale Staten vanden leften Ianuanj
landser van hy hem beklaegt, en de redenen hen daer
t van
leden^emerkt fijn Exc. op fijn vertrek,met confen
van . toe gemoveert hebbende, de felve fal nemen in voldoede felve Heeren Staten Generael , 't ganfeh beleit
ninge van de reparatie van hem verfochr,in conform ité
gedeftide oorloge te water,met alle middelen daer toevan d Ad- van 't twede lid van fijn verfoek. En dat fijn E. door onneert,heef t bevolen den Admirael en Raden
Generael iet ter con- fe goede onderrechtinge beweegt fal fijn te arbeiden,om
Staten
de
datby
er
,fond
miraliteit
rt.
uee
tat
trarie iseef
,
.
alle goede vrundfchap,correfpondentie,en verftand,
en hare Maj. en fijn Excell. en tuffchen de
% 't ontflaen van Meefter Paulus Buis kan ook met tuflehen ons
te wefen over de ju- natiën te onderhouden,de felve fijn Exc. wel onderrecht
verftaen worden ietaengenomën Utre
cht , gemerkt de tende van de periculen, daer in anderfins den ftaet deler
rif dictie 's lands of der ftedc van
Stadhouder, Landen foude mogen komen te vallen,'t welk God verStaten van den felven lande,mitfgaders den
der felver
den achterhoede. Opdat fijn Excell. te rugge ftellcnde
Procureur Generael, Schouten Magiftraten
, en andere
gierige
,
e
,ambitieufe
Heer
geveinfe
alle
den
van
noem
raed
voor
ftede hebben verklaert , dat den
n ook geen quade perfonen, de faken beleid mogen worden ten
Buis niet was haren gevangen.gelijk den felve
kon- meeftenrufte, dienfte, en verfekeringe van ons arme
State
van
Raed
den
van
e
Heer
een
over
e
iurifdidti
van fijn Exc. is ook :niet bedroefde Vaderland.
de competeren, en d'autoriteit Buis
dat
fo wel in den lande
Want wy konnen niet laten u E. te ondernchten, tijd
verminderden voornoemden
den
en
binn
tot
,
e,
en
fijnd
wv in defen deele merkelijke faut
van Holland als Utrecht dejuftitie fubjeót
groten leetverre
fo
en
t.
van de regeringe van fijn Excell. tot onfen
welken einde ook behoorlijk is gecayeer
den
den voornoem
nftaende ^ondaer in , niet^ tege
eenigaccufateur ware verfchenen ,eren
wefen, hebben gefpeurt ,tige
e
reent
en;
te
nti
hem
tra
ónf
rem
weig
en
ernf
konn
te menigvuldige en
Buis foude niet hebben

hoor-
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chre8 Marty.was aengcf
eonsalden
taend
egenf
kon- \ nietr
knechten,
en
ruiteren
de
van
lichtinge
de
tot
dat
„oo^ikmetrerdaedisgeremedieert,diewy niet
,
ven
en,
knecht
en
en
ruiter
de
van
ec
hchnn
de
tot
dat
.
/en
te vertonen , gelijk de Staten Generael
nen K
en
100
e
Excellenti
fijn
komen,
leftle- om tijdlijk te veld te
't felve ook by hare brieven vanden 4Februanj nt,
dat
En
opgelicht:
op 50000 ponden extraordinaris had
den aen hare Maj. en zijn Exc. hebben vertoo
de ruiteren en knechten, en ook onfe penningen be't vertrouwen dat wy zijn hebbende , dat u E. den ftaet
hoorlijk gereet geweeft zijnde , wy niet konnen bedendefcr landen ongaerne (oude fien geruyneert.
wat praktijken beide de felve geftroit en gemet
ken,
Uwer E. en al de werelt is genoeg kennelijk, en achgeweeft.
ten onnodig hier te verhalen , met wat vertrouwen en fpiltDatfijnookmede'tf
ederthet aenkomen van zijn Exc.
fteden en in defe landen noit behoorlijke monfteringe isgedaen
't generael, en alle de omfan
openhartigheid wy inier,
gen
zijn Exc. hebben
landfaten in'toarticul
van de ruiteren en knechten , die hare Majefteit genagen
hebbe
ielven
den
en
lande,
te
hier
mft
aenko
op fijn
delijk belieh: heeft defe landen tot fecoers te accorderen:
defereert 't Gouvernement Generael van de voorlz geünieerde Provintien, en hoewel wy,om ons tequijten ja dat de ruiteren van hare Maj daer van wy uitte rekebefoldinge tfedertden nNov.
vatie van den ftaet de- ninge bevinden dat de Majefteit betaelt, totlafte van
in onfe bcroepinge , fo tot confer
Koninklijke
haer
hxc.
als by
fer landen , en van de eere en reputatie van zijn
lande wort gebracht, in drie maenden daernaniec
den
het
n
(bove
nt
rneme
gouve
in 't derereren van 't voorfz
te paffecomrmndement buiten het craóhermet haer Maj. ge - de helft in ordre zijn geweeft om monftering
geld
voetvolk,het
aen't
ook
felve3en
de
?en
dat
ren : ïulx
maekt den Capitein Generael by haer te committe- van haer Maj. tot lafte en groten ondienlte van den
geren competerende ) wel gaerne gefien hadden dat dewerlande onnuttelijk is gediffipeert , en niettemin de foldamogen
defereerde autoriteit fulx gemodereerr had
, den ftaet defer landen en eere van zijn Excel, ten 10 qualijk fijn getra&eert , dat vele van henlieden tot
dendat
heb- grote kofte en met fchade en foulen van de ingeietenen
met goede ordre hadde gebleven geconferveert, fomette
vanden lande hebben geleeft.
hem
ben wy nochtans, overmits zijn Excellentie
mette
tie
Van gelijken is het volk van oorloge van defe landen
voorfz. moderatie befwaert vond , onfe refolu
betaelt en getra&eert geweeft, dat gedurenbegeerte van zijn Exc. gcconformeerr,ook niet tegen- fo qualijk
de den oorloge fulx niet is gehoort , niet tegenftaende
el
utiew
relol
i'eWe
vande
nemen
het
voor
wy
de
utie by de landen zijn
ftaen
konden bedenken dat door vele ambitieuie , avaritieu- noit te voren fo hooge contrib
fe,en fchadelijke menfehen, fo wel van defe landen geconfenteert,nochte de penningen van dienfopromals van andere natiën ,den weg foude mogen open ftaen, telijk opgebracht ,waer door t.den ftaet van den lande ia
de uiterfte confufie is gebrach
om daer door haer eigen profijt, en der landen ondienft
Uit 't felve fondament is ook gefproten,dat vericheien fijn Excellenties oneer en difreputatie te vorderen :
en gefpangiolifeerde geeften,
heb- den geveinfdealshypocriten
, in alle Staten , en hec
gelijk aliuke perfonen ook metter daed fo velegequa
landen
andere
defe
van
fo
ben te wege gebracht, dat fyde getroufte en
fr
lificeerfte van defen lande , ja ook den Raed van State , meefte credijt en autoriteit, onwettelijk enonbehoo
de Staten en Magiftraten,fo generael als particuliere, lijkzijngeftelt.
By den welken ook begonft is door alle de geünieerde
hebben byzijn Exc. gebracht in mifvertrouwen, wel
privilegiën
wetende dat fy tot haer vermeten niet foudenkonnen landen , contrary de rechten, vryheden , en
ierende als fufpecte alle wettelijke
geraken , fo lang zijn Excellentie met advijs der fel- der felve , en preter raten van den landen en fteden,
ment ge- Overigheden en Magift
ve foude gouverneren. Daer op fy het fonda
ambiti- tegens de ingefetenen te procederen.
hare
door
r
d,dae
r-rae
achtc
een
van
leid hebben
Hebben ook te wege gebracht dat de publ ijke autorieufe gierige en oproerige pra&ijken fijn te wege gee degoedeadvijfenenook remon
teit benomen is den genenden welken de felve wettebracht, niet tegen ftaendRade
de
van
als
,
Staten
van
de
ftrantien fo wel van
lijk iscompeterende, en zijn daer tegens opgeworpen
generaleen particuliere Staten, en de getroufte enge- priva
fonenniet gequalificecrt wefende om de felteper
nen.
te
bedie
ve
lande.
den
van
qualificeerfte
eer
»:~.. —.« voorf
n'iiffpfl'innpflrgebracht het
wege georacm
felve te wege
namelijkkisis door de ielvete
En namelij
van de recnfcn
net eer-,
*■Proce
.«* 1-~
_ ftrs„vfle&ioneertande
de ../Ia m»oft
tegen
ook■ .:irr^Z,
derende -Tr
fte mif,erftait .uiteten ona en fijn ExccHentiegerefen, ^^^
^!T^^^Svht^&^
nopende het munten vanden dubbelen Engelfen Nobel de totte gemene fake en confervatie van de ruft defcr
binnen Amfterdam, die elk ibuk ontrent twee gulden
lande, onbehoorlijk by apprehenfieenuitfendinge,en
rs
vandecoe
advenant
n. ..
boven de intrinfeque waerdena
e re.
van eenig
fonder weg van juftitie of verklannge dene
de
dat
fulx
n:
uitgegeve
worde
n
penninge
andere
de
van
Hebben hen ook niet gefchaemtbyzyn Excellentie
landen met het munten van de felve penning, in fuiken getale als de felve binnen deie landen zijn uitgege- en een yegelijk den wettelijken ftaet van den lande in
(FOl.j-4,)

cönTrövSe ,e trecken , enobte autoriteit van deStaZtt^EZ
^2S^
S£ge
ven *2
K^I^
ÏX
van de laften der oorlogefd.e |ten.en «^fetttSS
mt generael en particuliere
G,» «loven alleen bveeniee particuliere genoten, en vmtien,Edelen en fteden

^^^J^pSé^

"y tonder-

^j^

ftaende verfcheiden remonftrantien , te wege is gebracht het maken van hetfchadelijkPlacaet,c>p 'tftuk
trafijkeen negotiatie: 't Welk tegensden wille
van de
van de Staten , en fonder henluiden te willen horen op
de notoire en evidente fwarigheden daerin bevonden,is
: Dat ook de midven en gepubliceert
gemaekt, puitgege
gele
de geieae nature en ue
Ap\pn Hdelen, die Cïod
God de Heere door de

!om de provintien, landen en ft f™JW^»™JM£
neen ^^^J^^^^^S^^^
|wegen om den ftaet van den lande «WJ^j*£*
en ook. de overdrachte van de laneren,te bieden
impietaen
fakenden entefteden
de condi
cht dat tegens
te wege gebra
n ook»«»*.»
Hebbe
- teit
—
>*«%«.«
«*-«
e Majef
Koninklijk.,
met --haer
den traótate "*~tien van

onfen ftaet door den uitvoer van eenige goederen, daer
by denvyand feer weinig gefterkt en defe landen niet
befchadigt fouden hebben mogen worden, fijn tegengehouden en belettet,dat mettet gene daer van foude heb-

meer deelen gedemembreert , en by inftellinge van ander, den wettelijkenGouverneurs haer behoorlijke autoriteit benomen is geweeft.
Sulx dat niet tegenftaende alle remonftrantien van de
Staten , en ook de refolutien by zijn Exc. daer op genomen, metten welvaert en ftaet vanden lande gefpeelt
gene die
en omgefprongen is , na den appetijt van den vyand
en
are
openb
of
n,
B«»"»""
»— dien
* ihebbe-„«i» fl-*H/»n pn fterkfpn
eenekennifle van
|daer van waren,en dat de FH*^^^
dT«S
de gene
van
handen
in
zijn
gcftelt
'van de voorfz landen
'die den Staten uit wettelijke redenen, ja van g^onvm-

dergevyand
den gemenen
ben geprocedce
n is,
gehoude
veldeniett'on
n jare uyteri
voorlede
n inde rt
bracht,e
»t welk na 't oordeel van zijn Exc.felfs en van een yegerui
Duitfe rui3000 uuuic
!iik-,by
het tijdelijk oplichten van zzofor ^ouo
lijk, byhetti|deii|Kopiicnten
teren.cn ^000 Duicfe voetknechten , fonder fwarigheid
had nioaengefchieden: in 't verwachten van de welke
v/y met een ydele hope opgehouden zijn geweeft,

;I*87# ceerdeA
verrader
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Vervo

derNederlandfe Oorloseo"
yen , waren feer fufpect lg
, gelijk de felve
Ö

ar Perf°°n V°°r haerSet™wigheid heeft ren/ ttrta5S5SS5«Jf •?«»**« nu toa*
lt^eh
geftê
Alle

welke practijken met alfulke confidentie
en
ftoungheid fijn beleitgeweeft,dac eeni
ge kSkVevan
- verradge-s
denT^
V?an
ftaetdf
reoor
efer lan
f n°r0i
l' den
.onbeh
vZ
lijden
k gefupportcert
endejuftitieontogenfijngeweeft * Fleert
D« al bouwende , als voorfeit is, op bet eenig
fonda-

ÏESKiW*^»»**»».

ten jpfe(}ft

ouöentjembpecnDncf
öeuit tieteoftnas SE"'11?'! eemoco
3tjn»
'ecOanbcit toas/beio'
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den lande , ons en alle Magiftraten hebben gebr
acht
geftadehjk gehouden : 't welk ook gecauleert heef e
t oneenigheid tuflTchen de Meeren van de Enge
lfe
natie
onderlinge, alsook tufïchen eenige derfeive
r en anbende

Iandcn vele jaren getrouwelijk gedient heb-

j/'VI't IeftenL isdaer d°o»*te wege gebracht, dat op
den »+ Novcmbns
laecftleden , in conformité van onferefoJutie den Raed van State in abfentie
van fijn
*xc. tot het gouvernement van den lande volkometen TSS^PV*'- om te tottfiaen of Op ban
njicgecommitteert,endaer van een folemnele acte ge- SS2 ^'M* nofÖ ö«n anttocc?D haööeac reaen
expedieert fijnde, eenige dagen na 't vertrek van fijn ter tn De iaec^e bergaöeringe m 0«D?/ fti« ?n »t
±.xcellenrie getekent is te voorfchijn gcbracht,daer
by
de iubftantieelftepoin<5ten,dedefenfie van den lande
meeft betreffende, aen fijn Excel!, fpecialijk worden
f^rveer^
van den ftaet van defe landen, en van verfcheiden fteden
van groter importantie, na inhout van de felve acte na
Engeland is genomen, gelij k,helas ! d'effecten 't felve airede hebben medegebracht,alfo Sr. Willem Standley,by
Zijn Exg. tot Gouverneur over Deventer geftelt , en
Roeland Iork Gouverneur over her fort voor Zutphen, aasman memngebat te 45e(amm 3Ea ift'nnnm /
m
uit kracht der felve acte, geen Overigheit in defe lan- ©atnufon moffen «S?K
den hebben willen kennen , gehjk't felve hier vooren
mm laas/ tiat oe<©?abe oan Epceffw De fwae
breeder is verhaelr.' .
Defèi:
Alle 't welke wy ampts en eedshalven niet hebben

&SSSS bm m £%^

konnen toen u E.'vrymoedelijk en ongeve nfdeljk té K b8„a „SSKL?
vertonen , defelve
verfekerende dat wy Lr in geen «n- toiSlflSmrhttl^"' ??*""f? 501""'*»
fafiml,an
dere
confidera.e
noch
voornemen
behoude
nis van ons
Lbbenit fdan
afgeflagen toerDen.»;»;
Vaderla
nd, de autorite
de | platKSi
en eere

van haer Majefteit , en fijn Exc. en gemene welvaren.
Begerende feer ernftelijk opte liefde die u E. is dratot d'eeretie,en
Gods ,conferva
dienft tic
van defer
haer bedroefd
Majefteiet eere
van fijngendeExcellen
landen, defe onfeonderrichtingefulxte verftaen en te behartigenals
, de fèlve in goeder confeientie bevinden fal
te behoren : mitfgaders de goede hand daer aen te houden dat
, haer Majefteit en fijn Excellentie van alles
oprecbtelijk mogen werden onderrecht , en geweert de
fchadelijke en pernicieufe inftrumenten , die den ellendigen ftaet defer landen dagelijx met hare quade practijken fo grootelijx zijn bedroevende, Verfekert zijnde
datwy t'allen tijde onveranderlijk en ftantvaftig fullen
gevonden worden in de fake 't geen den gemenenvyand aengevangen , en fo vele jaren gefuftineert, mitfgaders in alle officien tegen haer Majefteit en zijn
Excell. En dat wy den voorftant van ons lieve Vaderland nimmermeer en fullen verlaten tegen des felfs vyanden, en alle de gene 't felve met onrecht fullen willen verdrucken of befwaren: Op 't feker vertouwen dat
wy hebben dat God Almachtig onfe gerechtige fake
niet fal verlaten.
t»

JJV
' (&i$ nu töïJ battoeceenigöe
top eeng toeto
vhm n tmedStfamm
öe tjec^cöcrlanbfe
p?oninttcnin
€ngc!anö
» 3Ünöe/öïe ton alöaec mefce gelaten fjebben/fcec befeomh mm en&eftoaert metDacen opgdetöcn!a(t/tioo?öc
' tyeemöe
ontöalïnge
/ tegen öen eecfie
Rope /entiSöejegcntnge
toeöernarenöte/Ben
öoo?alöaer
Dien men
J?' alöaec bele nalfclie rapporten ban De gene öte De jïe*
| DerlanDfe p?obtntten niet toaren toegeDaen / te IttDte;
ntt Doen
lijn toaiEf gelobenDe»
5^aec toas oonDaec
Dele in 't al!goffeerte
neie ai feer
maren oaer Dele
gemocaecen toaren
De gemoeDecen
en De
noen en
ontftelt / mette DanDelinge Die men fiaDDe mette

gB>ena3 5Feb?uarD gingen D'HmDaflraDeurjS op Den
^refopr/DerftaelDen toeDerom ftare boo^
n en
berfoen om een belD-legenoe te ruften/ Daerneme
boor öen
bpanöboo?homen en3ijn platte lanö afgelopen moeite toojöen/ Dat De maent ban De ^obintten/ geboent
mette gene Die tjare usaiefteit nu pzefï n/ niet fuf>
fifant toaren/ Datfe Derfialben gefeoeeröc
toaren om
meeröerfecoerjSte berfoenen. ^p toeöemen
rleiö
en boo:tö
ttoeetegentoomingen.
i. SCengaen
be De oorloge Die fjare Jifêaj'. ban öen
Coninn
ban spanten
/ban m^htijh en ban ^tnot*
lanö foube aenflaenöe toefen. <®at öe oorloge ban
öare |Baie(ieit beröoeD nonDe toerDen / nu öaer een frj
fdjonengelegentDeiöom Den bpanö in t $eöerlanö te
Dempen boo?biel/ en oon ban€ngelanö in't^eöep
lanDgeöiberteert en obergeboert/aljsooöna
pel ban öen Sfifricaenfen &tipio/etc. alöaer 'temn'
geftou*
Den en geeinöigt nonöe toerDen / %. 2Cengaenöe fiet
foufjifant bermogen Der f^obintien mette feracfjten
ban Dan
gare inifêajefïei
'tfo fïonöen
niet toas?/ont&en
Dat öeöen
fa>
t / en inbien
uen
eenen Defperat
en ftaet
fpbepbemoDefïeIijRen.©erfocnten öeröalben bat DP
boo?noubntlöh
t toilbe
en / enDoo?5öneDiengoe^fp
De't felbe
fwlpefjare
öaer|Baje(ïei
in betoijfen
/ boojname
in Baren «©oubemeur ben <0?abeban Épcefler ( Die
Dagelijr meer en meer ber&ouöe ) geen tjulpe noeft toe*
berlaet meer bonöen / en bp Den felben aen Oem ge*
toefen toaren. ^cn^Trefo?iergaf totanttooo2öe ijat
Ijp / buiun Den ïtaeD / niet meer fconbe feggen ban öat
Bern bebolen toajS : te toeten / Dat tere ïfèaieff eit geen
groter feroeriS fiotiöe Doen/ Dat fp Bier toegemobeert
toa^V Doo? Dien fp fenerlijfe toa^ onDerrifljt/ bat De
tegentoo
ojötge ftrarljtc
wan»/
ymyeu toaren/
ivuiyir»"1t genoeg
timiijunn fouffifan
uytuaiyu^uujK
toicrDen0eaDm!nt*
recljt
te
\fo Die maer toettei[inTn
ffrew/

1587

95° (item

©e uft<
baert
banden
oötcköc

Httte
nep
Öan&tö*
ÏÜDlttOt

SUnben
ben.
<ö5e>
battbe
Co;im«
girtne
Jlföaira
ban
fanb.

Het tweentwintigfte Boek.

/dat fn ben boojgacndcn jare niet toasf gefcbied:
derDalden toatf doen geen meerder fecoertf ban node:
dat Daer ifêajefteit ban den Confnb ban ^pangien
een SSee-uryg toag natonde/ die doo? de i&eder»
landfe Hand-fcrijg nocb gediberteert nocb bermtndert
feondebwden: dat bare Jlfêajefteit derljalben ter:3ee
grote boften moft doen: bat bare jBajefteitiicbtelöö
foude confenteren bat deCteabebanHlpceflectoeder'
feeeren foude : bat bare ffêaj.toaö aengefeid datfelfg
ben <©?abe ban Slncefler gefeid foude bebben/ dat de
liracbten der pjobihtien fujfifant genoeg toaremmaer
bat bebonben toaa bat Dp anders* gefeib badde : bP
feide bat bn onfe fafce feer fab02ifeerde en daer in goe*
be öuipe badde betoefen/ gelijb DP nocb foude doen/
maes bat ïjn Ijaec in den aaed bert aengefp?oben bad*
be / bat \)p fülr uit lafte ban bare |Baj. gebaen badde.
<©oe toerde tocderom getoacb gemaebt bantberon*
aebtfaemde garnifoen ban &Wg/ 't toela bare iBaje*
fteit feer gualjjb badde genomen /en baec ober »iB2oe*
nebelt bp bare boosntmndcjlfêaj. feer grote blacbten
fjadde gedaen. "®t «Manten anttooojden beloofde
bat I3n dooj
ben
gcb2eb ban geld toaö gefcbied. CpntelhH
€refo2ier/ bat altf den «©jabe ban Slpcefïec gekomen foude 3tjn/ fpmtden op meug fjareiBajefïeitde
fauc fouden ree ommanderen.
3&en 1 ? 5?cb. bebbcn de Ctefanten öen <0?abe ban
3!>ceftcr gerappo2teert toat fp metten <€refo?ier ge*
Dandelt Dadden / anttooojde bat bare jBajefteit nu
bare bamer ïjielt/ om de giraffe gedaen ober de Co^
ntnginne ban genetland/ en bat des* anderen daegs? de
«itbaert ban den ^eere^tdnep foude gebouden too?*
ben / baer Iji» moit toefen / en bat üp ©jpdag of &ater*
dag toeder ten Jgobe foude bomen.
^en ij 5peb2uanj té be uitbaert ban denoberle*
ben ^eere ban &idnep met groter magnificentiege*
bouden: daerde$ederlandfe 4&efanten mede in den
routoe toaren/ die 00& met een bo?te oratie aenben
bjoeder ban den oberleden ^eere betuigden/ ben
routoe biefp ober be bood banfo eenen uitnemenben
man toaren Debbende.
3©n fuüen Dier nu mebe tedefer plaetfe berbalen
een bieinig ban fjet leben/enboo2t£bandegeban&e*
niffe en d'oojfabe ban de ongelucbige dood ban itëaria
ê§tuart Coninginne ban ècbotland/ en boe fp ge*
ge|to?benig/ mette omttandigöetd ban dien Doe tod
Det buiten onfe bt(i02ietsf.
H&aria ,§tuact/ öoeftter bangjacobdebijfdeCo^
ntnb ban ^cijotland / en ban ifóaria docljter ban den
igertoge ban 45uife / iss gebo?en op ben 7 december
1 y+i. baer bader té acïu dagen na de geboomte ban fö*
ne docfjter oberleden oud3ijnde3g.iarcn/enin,tgi.
jaer fönsf ifconinbrijr / ecnige andere fcb?ijben dat fjaer
©ader fes? dagen boo? ba^r geboomte oberleden iö.
^en zi tüugufli 1^4?. iöfp na getooontlijhema*
niere gebroont getoo2den te Aterling : tot ©oefier*
peeren ban de jonge ©jinceffe toerden gebofen de^eeren <©uillaem <©2am/ San HlindeiS/^lan 3trefbin/
en <6uiilaem 3lebi(ion.
^>en 27. januari) 15^7. té be Coninb l|enriHde

flcötfimoeiten
e ban €nge!anb
oberleden/detoelbe
bp 3'önConin*
leben
bele
gedaen badde
datmen de jonge
ginneban^cljotlandten Outoeujb beloben foude aen
fijnen fone <£dutoart / daerom f)p 00b/ fo bem fuljc ont
feid toaov oojioge tegen de ,§cbotten geboert beeft
geöad / de <©2abe ban ^artif02t des* Coninr €du
ardid^om beeft doo2loge tegen de ^cbotten gecontitmeert/ om de felbe te bedtoingen datmen de Contnginne aen fijnen $ebe foude ten boutoelijbe beloben/
maerdieban öjanbrijh be^cbottenbuipefendende
tegen de Cngelfe/ iö de Coninginne USaria in ©janbrijft geboert/en té aldaer in 't J^of ban den ^ertoge ban
<0tujfeopaeboet.
^en 5 ^Julij / 1 ^ ? 5. té de Coninb €dutoart de fefie
befetoercld oberleden/ een fecc <J5odb2ucbtigen beleeft
iong $2ince / en iö eintelp jBaria bes? Coninb^ J^en?
bzirdocbter/.die bP bp fijn buifb?ou Catbarina de£
<Eoninr banSfirragonë doebter beeft gebad/totCo*
ninginne ban ingeland gebroont/ na dat ^oftanna

^uffor die tot Comnoitmc toaö opgeto02pen ter dood
geb2acijttoa$/ met baren man en bele grote peeren,
^eniy
Slulijtuffeben
1 ssi. toerde
te 3©inee(ler
dé 252uiiofte
gebouden
den Coninb
ban ^§pangien
PDiüPPtté de ttoeede/ en ijBaria Coninginne ban
Cngeland.
<©p deden252tiilofte
1? iBeertaïlnno
neltjfe
gebouden lyTR.téteparijöfolem*
ban be boo?f5. Conin* f'**
m;^t
ginne iBaria ban&cbotland metten <©olpï)ön/oudfle san
£cöot't
francopjef.
ban ©2anbcjjb
be# Coninr
foneIBaria
Coninginne
ban ingeland
geen binderen mm
acbterlatende/téopten 17 $obemb2té i^sS.defertoe* oume
relt
oberleben/
en téenbaer
Coninbrijb
gebolgt i^en*
€li^ fnm"eg
fabetb
bare fufier
medein 'tdoebter
deë Coninr
d^ir be acbtfte / die bP getoonnen badde bp 3Cnna 250* ban
lein föne fiuif brou/ die fip daer na Dadde doen ontroof- Stan8
den.^c Coninb l$enrm ban ©janfertift berflaende dat %m
de Coninginne iBaria ban Cngeland fonder binbe-- «*«*
ren toast
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ren mogen. Want aengelïen datter gene van den Edeldom meervry fijn uwe Majeft. in defen periculeufen

igfte , alder-excellenfte , mijne genadi^ rgemacht
3ALde
Overfte Vrouwe enConinginne, de welke ik
fcö/rfban allen°e alle getrouwigheid en gehoorfaemheid fchuldig
aeri&e' ben. Het mag uwe genadige Majefteit believen aen te
Conin* nemen d'onfchuld van mijn lang ftilfwijgen en onderdienft , begoft op 't ver$™* laten van mijnen behoorlijken
doof* trecken van uwenConinklijke perfoon uit uwe oude
lanb. ^ woonplaetle, na debewaringevan eenenbofenf Putafnen*" r*tain en waerachtigen Lyceftriaen , die een doodnocraeti vyand is all© wel bygeloveals dadelijk van uwe Maj.
fpt/fesöee
me
en vande Catholijke fake. Ik gaf de hope van 't welc
roobccvaren van onfen lande ( die naeft God aen 't leven
en bange van uwe Majefteit) t'enemale verCoo?-n en welvar
loren :en daer op was ik gerefolvcert uiten lande te vercnpjpe /
biercatt* trecken , met een voornemen van de refte mijns levens
te mut' (o eenfamelijk door te brengen , als den ellendigen mifcn (ge ferabelen ftaet van mijn land verheifchede : dagelijx
23abftig>

dienft toegedaen,dan ons bekent fijn: en gemerkt dat'et
feer nodigis, datter eenige fijn om tot Hoofden gemaekt te worden,die de menigte(welke in defen Lande
van naturen wege geneigt is om den Edeldom na te volgen )geleiden mochten : Confidererende ook dat hec
niet aliene de gemeinten en andere doet volgen, fonder
eenige twift of tegenlprekinge ('t v/elke altijds inder gelijkheid alfo bevonden word) maer dat'et ook den leidslieden felve geen kleine couragie en moed geeft : fo ift
dat ik in 't refpecf. als voren, fommigeaenuwe Maj.recommandere^die my alderbequaemft dunken, om uwe
Lieutenanten tewefen in de Weft en Noort-quartieren ,in Zuid-Wallia en Noord- Wallia,in 't Land van
Lancafter,Darbie,en Staffort: alle welke Landen airede
afgedeelt
fijn, en trouwe gefworen hebben in uwe Maj.
name.

htende (volgende 't rechtveerdig oordeel Gods)
arife*2"' verwac
ïïrcfce de verdiende confufie daer van ^ het welk onfeHeere
norgae* door zijn bermhertigheid af keren wil.Enalfo ik 't fel ve
fyalckt/
nictöc mijn voornemen in 'c werk ftellen wilde, en ik op mijn
geren te vertrek was , fo wert'er een man van over Zee aen
boen re
t , genoemt Ballard , 't welk een deugdfaem
ray gefchik
&e5üen. engele
ert man is, dietot de Catholijke fake en totten
dienft van uwe Maj. eenenfonderlingen groten yver
heeft. Dete man heeft my verklaerc datter grote gereetfehapgemackt word by de Chriftelijke Princen die
met u vereenigt fijn , om ons Land te verloiïen uit den
feer ellendigen ftaet daer het dus lange in geweeft isj het
welke doen ik verftond , fo was mijn meefte begeerte te
raedflagen door wat middelen ( mijn lijf en vrienden in
'r gemene daer aen wagende ) ik uwe Maj. eenigen goeden dienft foude mogen doen : Waer op ( volgende de
grote forge welke de Princen hebben voor 't preferveren en verlofTen van uwe Maj. perfoon ) ik op middelen
dachte,en d'omftandigheden na 't gewichte van der fake, bymy fel ven overlcide: ennalangeconfideratieen
conferentie met lommigc van de wijfte en aldergetroufte dien ik de fake met aller getrouwigheid bevelen
mochte; fo bevinde ik,door de hulpe onfes Heeren JefuChrifti, verfekertheid van een goed effect, en van
fulke vruchten als wy voor onfen arbeid fijn begerende.
Op defe dingen moetmen eerftmael en infonderheid in
defen groten en heerlijken handel (aen welx volbrengen niet alleenlijk het leven hangt van uwe alder Excell.
Maj. die God lange bewaren wil, tot onfen on uitfprekelijken trooft, en tot verloffinge van de Engelfe zielen ,en het leven van ons allen , die wy in defe faken arbeiden : maer ook de eere en het welvaren van
ons Vaderland , het welke wy meer achten dan ons ei-

Ik houde het voor de meefte fekerheid en getrouwigheid,dat ik felve met noch tien Edelluiden, en ioo van
de gene die ons na volgen , op ons nemen , uwe Majeft.
Coninkl. perfoon , uit de handen van uwe vyanden te
verlofTen , en de gene die nu het Rijke met onrecht befit ( van wiens gehoorfaemheid wy door hare excommunicatievry en ontflagen fijn ) van kantte helpen.
Daer fijn fes Edelluiden, alle mijn familiare vrienden,die(door den iver dien fy de Catholijke fake en den
dienft van uwe Maj. toedragen ) de droeve executie op
haer nemen fullen. Daer refteert dan,dat henlieden (indien fyhet leven ontdragen)of hare nakomelingen, haren eerlijken en deugdelij ken aenflag,eerlijk (volgende
hare onuitfprekelijke goede verdienften, en uwe Maj.
gewonelijke mildigheid ) vergolden worde , en dat ik
henliedenmag.
door uwe Majefteits autoriteit daer van ver»
fekeren
Nu refteerter noch dat uwe Majeft. naer hare wijfheid denke op eenen bequaroen weg,dat uwe geluckige
verloffinge metten aldereerften gelchiede : want daer
aen hangt al ons welvaren ; en dat alle de andere circumftantien fo vervolgen,dat het ontijdelijk begin van
het eene,de refteniet verhindere. Al het welke uwe Maj.
wonderlijke experientie en wijfheid befchicken fal in fo
goeden orden , dat ik niet twijfele of ten fal door Gods
goede hulpe tot fuiken effedte komen, als wy begeren :
om 't welke te verkrijgen , eenider van ons denken fal
fijn leven wel geimploieert te hebben.
Den ix defer fal ik te Lichfielde verwachten uwe
Majefteits antwoorde en brieven , bereid fijndeomte
volbrengen wat de felve gebieden fal , en ftond aldus,
uwe Majefteits aldergetroufte onderfaet , en gefworen
dienaer , ondertekent Anthonie Babington.

gen leven , en de
meefte hopeomvan 't gelove onfer voorvaderen emmermeer weder
te mogen krijgen , en
van ons felven te verlofTen uit de üaverny e en bedwank
die ons de herefie opgeleid heeft , met het verlies van fo
menig duyfend zielen ) wel neerftelijk letten. Teneerften op een fekere en gewifïe invaüe : op fuffifante
vafie
macht nin beftelt
dengenomen tedied'in
te doen:
op
havene
arriveren metbeftaen
een fterke
armade

Dit is de ware Copie van den brief dien ik fand na de
Coninginne van Schotland.
Anthony Babington,

252tef ban iiefóomnrjirme toan&cDotlatU* aen öen
booaft 2$auüigton/ lutöcnöe atë fcolgt :

in alle plaetfen om met hunlieden aen te fpannen , tot i
#j£a,
tnelijcft/
if'b^öf
bcTrone
nu met
aetadb
rrcötBe*
(U.

verfekeringe van hare landinge,op de verloffinge van
uwe Maj. en op het ombrengen vande * ufurperende
CompetitrefTe.
Voor 't volbrengen van alles dat uwe Exc believen
^a' mv te bevelen,bclove en proteftere ik, voor het aenfchijndes Almachtigen Gods ( die uwen Con. perfoon
dus lange miraculeufelijken befcherrat heeft, fonder
tijfel tot een algemeen goed einde)dat het gene ik belooft hebbe , volbracht of ons leven in de executie daer
van geluckelijk verloren fal worden; welke belofte alle
onfe bondgenoten hier in folemnelijk gedaen hebben,
en fullen ook op de verfekeringe van uwe Maj. brieven
aen my het H . Sacrament ontfangen , dat fy in de fake
van de Kerke en van uwe Maj. , of d'overhand krijgen,
of voor de heerlijke fake geluckiglijk fterven fullen.
Nu gemerkt 't vertoeven feer dangereurs is, fo mag het
uwealder-Excellenfte Majefteit believen ons door uwe
wijsheid te onderrichten, en met uwe Princelijke autoriteit, alfulke perfonen te autoriferen,die de fake vordc-

/"*J.Etrouwe en wei-beminde, welken ik,achtervolgen^-*de den yver en grote affeöie die ik inu bevonden
jhebbe tegen de gemene fake van de Religie,en van mij( ne caufe , altijds geacht en gehouden hebbe voor een
| principael en weerdig Lid , om fo wel tot het een als
jtot het ander gebruikt te worden. Het is my genen
minderen trooft geweeft , van uwen ftaet of gelegentheid verftaen te hebben ( gelijk ik uit uwe laetfte brieven gedaen hebbe) en middelen gevonden te hebben ,
om mijne intelligentie of onderlinge verftand met u te
vernieuwen, dan het my bedroeft heeft,dat ik dus lange
daer fonder geweeft ben. Daerom bid ik u, dat voortaen , fo dikwils alft u mogelijk werd , van alle voorval- lende faken , die gy oordeelt , 't geluk of welvaren van
| rnijnefake eenigfins te raken, aenmyfehrijven wilt,
daer in ik niet laten fal, met alle mogelijke forge en
neerftigheid correfpondentie te houden , om verfcheij déne grote en gewichtige oorfaken en confideratien wille , die te lank fijn om hkr te verhalen.
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Ik kan uwen groten luft en begeerte die gy hebt , om de
«enflagen van onfe vyanden , tot de uitroyinge van
de Religie uit delen Coninkrijke , met de ruïne en
'c verderf van ons allen, in tijds te voorkomen en te
verhinderen , niet genoeg prijfen. Want ik hebbeden
üitlandfcn Catholijken Princen over lang vertoont
( gelijk de ervarentheid *t fel ve ook bewijft) namelijk,tc
langer dat fy en wy vertoeven vande hand aende fakefte
flaen , van defer zijde , dat onfe voorfz. vyanden te beter moeite , tijd , en gelegentheid hebben , om tegen de
voorfz Princen viftorie en voordeel te verkrijgen ,
gelijk fy gedaen hebben tegen den Conink van Spangien : en middeler tijd nemen de Catholijken , die hier
als noch allerlei maniere van vervolginge en wreedheid
onderworpen zijn , dagelijx af, in getale , geweld , middelen en vermogen: So dat, het fy dateer haeftelijk in
voorfien worde, ik grotelijx vrefe, dat fyganfch onmachtig werden, om immermeer meer op »e konnen
fhen, eneenige hulpe met allen te konnenontfangen,
•wanneer fy henlieden fouden mogen aengeboden worden. So veelmy aengaet , verfekert onfe principaelfte
vrienden,alwaert dat my defe fake in't byfonder niet aen
ginge(gelijk ik't gene ik pretenderen mag,niet vele achte)dat ik nochtans,in 't aenlïen van de gemene welvaert
van defen Staet,altijds willig en bereid wefen fal,om
mijn leven en al wat ik hebbe, of emmermeer in defen
dele verwachten en verkrijgen mag , daer toe te employeren. Nu om defen aenflag wel en fekerlijk te grondenenen tot cenen geluckigen eind tebrengen,fo moet gy
voor alle dingen neerftclijkonderioeken,war forcen of
armeie'rt fo te voet als te peerde gylieden onder u allen fond konnen opbrengen , en wat Capiteinen gylieden in elke Provintie over hen {lellen fult, indien men
genen generalen Overften bekomen kan. Ten tweden,
van wat Zee-fteden en havens gylieden u felven verfekertfo, wel in 't Noorden alsin't Zuyden en Wellen,
om uit de Nederlanden , Spangien en Vrankrijk , hulpe
te ontfangen.Ten derden,wat plaetfen gylieden acht bequaemften profijtelijx te wefen, om daer de principaelfte compagnien van uwe macht te verfamelen , en die
verfamelt zijnde , waer en welken weg hen en gylieden
marcheren moet. Ten vierden, wat uitlandfe macht, fo
wel te peerde als te voet gylieden van de drie voorfz. uitlandfe Princen begeren foud (die op gelijke/- wijle toegeruft mochten worden als de uwe) voor hoe langen tijd
betalinge en munitie, en wat havenen bequaemft om in
dit Coninkrijke aen 't land te komen. Ten vijfden,wat
provifie van gelde en wapenen (fo verre als gylieden gebrek had ) gylieden vereifchen foud. Ten feften , door
wat middelen de feffe Edelmans gedenken voort te gane.Ten fevenden,ook de maniere hoe il«uit defe fterkte
geraken fal Op welke articulen onder u lieden (die gylieden de principaelfte auteurs zijt,en ook fo weynig in getale als gylieden kond ) de befte refolutie genomen hebbende fo
, is mijn advijs, dat gylieden 't fel ve mededeelt
Barnardino de Mendofa, Ambafïadeur Lêgier voor den
Conink van Spangien in Vrankrijk vanden welken ik
u verfekeren mag(beneffens d'ervarentheid die hy heeft
van den ftaet van defer zijde)dat hy hem daer in feer gewillighjk fal laten gebruiken. Ik fal niet laten hiervan
aen hem tefchrijven, met alleernftigerecommandatien na mijn vermogen,gelijk ik ook doen fal aen eenige
andere , daer 't van node werd: Maer gy moet neerfteJijk uitfien naeenigen getrouwen en feer fecreten perfoon die defen handel met den voorfeiden Mendozaen
andere buiten den lande,handhaven mochte,den welken
allene gyu felven bevelen moet, ten einde dat alle dingen tefecreter wefen mogen , den welken ik u, tot uwes
felfs geruftigheid, boven allen anderen recommandere.
Indien u uwen bode feker belofte wederom brengt, en
genoegfame verfekertheid van de hulpe die gy begeert ,
fo fultgy alfdan ( maer niet eer , dewijle het te vergeefs
wefen foude) goede orden ftellen , dat alle de gene die
hier te lande van uwer zijn , fo fecretelij k als fy konnen ,
provifie doen van wapen, bequamepeerden,engereet
geld om haer felven daer mede fo veerdig te houden,om
te marcheren , fo haeftals henlieden hare Overfte in elk
gewefte daer toe eenig teken geven lullen. En om de fake
III. Deel.
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te beter te verblommcn,(de wetenfcbap of kennifle van
den aenflag bewaren onder de Hoofden )fo foude
c begin genoeg wefen te ftroyen of uit te geven onder
de refte , dat de voorfeide provifie alleenlijk daerom gedaen was, om u felven ter nood fterk te maken tegen
de Pumamen van defen lande; welker principaelft
e nu
in de Nederlanden hare voornaemfte macht hebbende,
voor haer genomen en befloten hebben, (gelijk eyde
mare moogt laten gaen ) 'thaer der wederkom fte alle de
Catholijken uitteroyen,ende Crone met gewei
den
onrecht te befitten, niet allene tegen my,en alle an^
dere die daeraen eenige wettelijke acÜen pretenderen,
%
maer ook tegen hare eigeneConinginne die nu is;fo verrefy haer felven, haren eenigen gouvernemente niec
t'eenemale onderworpen en wil. Dit i'elvc pretext mag
ook dienen om onder u lieden allen
een vergefelfchappinge en generale verbinteniffc op te richten en te beveiligen, alsgedaen zijnde alleenlijk tot uwer rechtveerdigerpreiervatieenbefcherminge.fo wel in religie alsin
lijf, land en goed, tegen de aenilagen en verdruckinge
van de voorlchreven Puriteinen , fonder iet te roeren
tegen de Coninginne , maer u felven gewillig tonende,
om haer en haer wettelijke hoyrs( fonder my te noe*
men ) voren te ftaen ofte befchermen. De faken aldus
geprepareert , en ulieder geweld ,fo buiten als binnen
den lande, veerdig wefendc, fo fal 't tijd zijn de fes
Edellieden te werke te ftellen ordinerende hoe haer
voornemen tot eenen goeden einde komen mag, en
dat ik haeftelik mag getranfporteert werden uit dcCe
plaetfe , en dat alle uwe forcen ter fel ver tijd in 't veld
wefen mogen , om my te gemoete te komen , in't verwachten nade aenkomftevan de uitlandfe hulpe, dewelke men alfdan rnetaldernceiftigheid haeften moetNu, dewijle daer genen fekeren dag van het volbringen van 't voornemen der voorfeider Edel-lieden , bellek zijn kan , fo wilde ik wel dat de voorfeide Edellieden altijds ontrent haer,often minften in't Hof, vier
kloeke mannen hadden , voorfien met goede en fnelle
peerden,om(fo haeft als'tvoorfz voornemen volbrocht
fijn fal) met allen vlijt te komen,en den genen diegeordineert werden om my weg te voeren,daer van te adverteren,ten einde datfyterftond daer na, wefen mogen, (Fol.j-8.)
daer ik ben > al eer mijne bewaerders, van de executie
van den aenflag gead verteert fijn, of ten minften, eer (y
hen felven binnen den huifc fterk maken,of my daer uit
voeren konnen. Het ware ook nodig,datter twe of drie
van de boden,door diverfè wegen gefchikt wierden,ten
einde, fo den eenen geflopt of befet ware , den anderen
door komen mochte. Het ware ook alldan nodig , alle
ordinare Poll-wegen tebefetten,en te verhinderen Dit
is den middel die my beft dunkt voor defen aenflag , en
de orden na welke gy den felven fchicken of beleiden
moögt,tot u lieder gemeine geruftigheid : want van defer lijden te beginnen, al eer gy wel verfekert fijt van genoegfame uitlandfe forcen of geweid, en loude nergens
toe wefen,dan u lieder felven in perijkel te ftellen van de
ellendige fortune te moeten volgen , van de gene die
voor defen tijd in gelijke occafic gearbeid hebben : en
my uit dele plaetfe weg te nemen fonder wel verfekert te
wefen.dat gy my brengen fult in'tmidden van een fterke
Armeye,of in eenige feer goede fterkte, daer ik my fonder perijkel verlaten mag op de verfamelinge van u lieder geweldeen op het aenkomen van de uitlandfe hulpe»
ware de Coninginne een fuffifante oorfake gegeven (na
datfemy wederom foude gevangen hebben) om my ergens in eenen put te fluiten, daer ik nimmermeer uit komen foude, (folymetmy nietargeren handelde) en
alle de gene die my geholpen en bylland gedaen heb't welk my meerder
te vervolgen,
ben, rigoreufelijkdan
al het ongeluk dat my felve foude
fmerre fijn foude,
moe;e overkomen. En daerom, fo moet ik u noch eenmael nvermanen , fo ernftelijk als ik kan en mag , dat gy
effect
uedragejkn wilt,
forge g,geli
vlijtirengevanendenneerft
Gods
felve 'tmet
gy dat voor
voorfige
z aenfla
hulpe tot .eenen geluckigen einde brengen moogt , Hellende in't oordeel van uwe byfonderfte vrienden aen defer fijde, met wien gy hier in te handelen hebt,op dit tendienez
n fal tot een openi
u alleen%\Ü
genwo rdige fwelk
t
B
geen
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en voorftcllinge) te ordineren en te befluiten , gelijk
gylieden onder u beft bevinden fult : en ik referere my
aen u lieden in 't byfondere , dat gy de voorverrrielde
Edel-lieden van mijnent wegeverfekert, vanaldatter
van noden werd , tot het ganfeh volbrengen van haren
goeden wille. Ook late ik in uwc gemene refolutien te
beraden ( indien haren aenfhg niet voort gaecgelijk't
^
wel gefchieden mochte ) of gylieden mijn tranfpor tof
vervoeringe vanhier, end'exccutie van de refte van
denaenüag vervolg n wilt of niet: maerfo verre het
dat gy by my niet komen mocht, of in den*
Caft«f
Tower,ofineenigeanderfterkte, met meerder wacht
totEotv gevJele
bon.
befet wefende , fo laet nochtans niet om Godes wille,
voort te gane tot de refte van den aenflag : wantikfal
t'eenigertijd fterven met groter geruftigheid, verftaende van uwe verlofiïnge uitdeflavernye, daer gylieden
als (laven in gehouden fijt. Ik fal ook mijn befte doen ,
dat, ter tijd het werk aen dèfer tijde in handen wefen
fal , om de Gathol ijken van Schotland op te doen ftane,
en mijnen fone in haren handen te krijgen , op dat onfe vyanden hier geen hulpe van daer verkrijgen mogen.
Ik wilde ook wel datter wat beroerte in Yerland verwekt ware , en datmen daer begonde , al eer hier iet gedaen ware , ten einde dat den alarm daer by mochte
gegeven worden , ganfeh aert een ander tijde , dan van
daer den fhg komen foude. Uwe redenen van een ge*
nerael Hooft of Overfte te hebben, fomydunkt, fijn
féergocden daer toe ware het goed te verfoeken , den
Gravevan Arondel, ófeenige van fijnen broederen ,
en 'tfelveop gelijker wijfe te begeren van den jongen
Gravevan Northumberland , fo verre hyvryis» Van
over de zee machmenden Grave van Weftmerland
hebben, wiens huis ën name (gelijk gylieden weet)
kanirt'tNoort-quartier: gelijk ook den Heere Paget,
die in eenigegeweften hier ontrent van goed vermogen is So wel d'ene als d'andere, mach fecretelijk t'huis
gebrocht worden , onder welke eenige andere van de
principaelfte gebannen , ook wederom komen mogen,
by fo verre als haren aenflag gerefolveert is. De voorschreven Heere Paget, is nu in Spanjen, daer hy hande*
ten mach. Al 't welk gy hem door fijnen broeder Chari
les of 't dire&elijk hem felvcn belaften moogt aengaende defe affairen. Wacht u dat geen van uwe boden
diegy uit den Lande fend , eenige brieven överhaer
dragen, maer maektdathaer befcheet door eenige andere befchikt worde) of na of voor henlieden. Wacht
u voor befpieders en valfche broederen onder u lieden ,
eninfonderheid voor eenige Priefters, airede van onfe vyanden gebruikt om u lieden te bctrapen : en wat
gydoet, draegtnemmermcer eenige pampieren over
of ontrent u, 't welk u eenigfins fchade doen mach.
Want uitdergelijke dwalingen fijn meeft allede vonfliffen gekomen , van alle de gene die voor defen tijd gedood geweeft fijn , tegen de welke daer anders niet hadde konnen geprobeert fijn. Ontdekt fo weinig als gy
kond , uwe namen en voornemen aen den Franfen
Ambaffadeur, die nu tot Londonlegt: want hoewel
hy (gelijk ik verfta ) een feer eerlijk Edelman , van
goeder confeientien en Religie is, fovreefe ik nochtans, dat fijnen Meefter met de Coninginneeenhandelinge onderhoud, die van ons voornemen verre
verfcheiden, ja ganfeh contrarie is, 't welk hem bewegen mochte, onfe fake te verhinderen , fo het geviele dat hy daer van eenige particuliere wetenfehap
krege.
Dus lange heb ik verfocht te ver anderen,en uit defen
huife te vertrecken,en voor antwoort is my maer alleen

\ *t Cafteel van Dudley toegelaten geweeft,fo dat 'efehijne
dat.ik in 't laetfte van den fomer daer wel gaen mochte.
Daerom beraed u,io haeft als ik daer fijn fal, wat provifie men ontrent dat gewefte foude mogen hebben , om
my van daer te verloffen. Blijveikhier, foiffermaer
een van defe drie middelen te verwachten : den eerften
is , datter op eenigen fekeren beftelden dach , wanneer
ik uit rijde om te wandelen , tuffchen hier en Stafford ,
daer gemenelijk feer weinig volk pafleert, ?o of 60
mannen , wel te peerde en gewapent komen , om my
waer te nemen, 't welk fy alfdan lichtelijk fullen kon-

nen doen, overmits mijnen bewaerder gemeenlijk
maer 18 of 20 ruiters , alleen met piftoletten ,by hem
heeft. Den tweden middel is,ter middernacht, of korts
daer na te komen en het vier in de fchuren en ftallen te
fteken , die (gelijk gy weet ) na by 't huis ftaen : en dewijle mijns bewaerders knechten voortkomen fullen
om'tviertebluffchen, machugefelfchap (die elk een
teken hebben moeten daer by.fy maïkanderen by nachté
kennen mogen) 't huis overvallen ,al waer ik hope dat ik
u lieden met de weinige dienaers die ontrent my hebbe
fal konnen correfpondentie geven Den derden is, fommigedie hie r^emeenlijk wagens brengen , 's morgens
feer vroeg komende hare wagens alfo bereid,en van fulke wagenaers gevoert mochten wefen, dat de wagens in
't midden van de grote poorte fijnde, omvallen mochten ,en dat gy alfdan met de gene die u na volgen, fubijtelijk komen , en u felven meefter van 't Huis maken
mogt , en my vervoeren , deWelk gy lichtelijk foud
konnen doen , al eer eenige foldatert ( die in verfcheiden^e plaetfen buiten defen Huifa, fommige een halve,
eij ook wel een gehele mijle van hier gelogeertzijn)
fouden konnen ter hulpe komen.
God geve , wat
einde de fake neemt , ik houdeen fal my felven fo lange als ik leve, t'uwaerts verbonden houden voor de
prefentatien die gy my doet : namelijk , dat gy u levert
hazarderen wilt (gelijk gydoet) tot mijner verloffinge. En door eenige middelen , die ik immermeer
fal mogen hebben, fal ik my beneerftigen, om uwe
verdienftenhierin metterdaed te vergelden. Ikhadde
eenen volkomenderen A. B.C. voor u belaft te fch rijven, den welken gy hier mede ontfangen fulr. Den Almachtigen God hebbe u in fijne befcherminge
Onder
ftond , Uwe verfekerde vriendinne in der eeuwigheid,
M . lager ftond noch, En laet niet defen tegen woordigen terftond te verbranden.
Dat dit een warecopye is, van den brief welkende
Coninginne van Schotland aen Babington gefehreven heeft,heeft A nthony Babington felve beleden en betuigt : gelijk ook doen de twe Secretariffen vandeSchotfe Coninginne, Nau en Curie.
17 Julij, is 86.
Ondertekent by Curie, den y September i?8(T

<©efettoeeb?iebengeben genoeg te bennen bat aen*
fïag bteboo? banben toatf / niet alleen om be Conin*
ginne Dan &cuctlanD te berloffen,- maer oor ombe
Coninginne <üMifabctfj ban «Sngelanb ban bant te
Delpen.
<kefcfanenuontbe&t
en bat be gebangene ®[JJj
€belen
en anbere top be$0nbe/
beftenteniffe
W fp gebaen ^Tk
Öabben toaren perfffterenbe/3ijn baer ober opentljjfeen toeroo
geerecweerten ter booö geb?acfjt/ en alfo befe fa&e Jf'^a
feer berre fag / öceft bc Coninginne ban Cngclanb
ben 6 «Sctober 1586. 4.7. mannen fo banbegrootfïe
peeren be^Coninbrtjr en parlement** met föaettfJ^eeren en «Dff tcïcrjsr öe$ öijr gefonben na bet Cafïeel
3fob?ingam / altoaer be ^rbotfe Coninginne ge*
b?acïjt toaö/ om fjaer on alles te eramineren / en baer
bp ben Cancelicr be£ ftyx aengefeib 3()nbe / b'oo?fafee
ban bare bomfïealbacr/ beeft fp baer tegen geplote*
fleert /alö bat fp toa$ een b2»e geboden Coninginne/
niemanb onbertoo?pen ban <0ob / hk fp allcenhn
fcbnlöig toag reheninge te boen ban bare actiën of
baben : baer ban fp begeerbe acte gemaeftt en gere* ®e €t
gifïreert
te toojben
/ op baer
bat enbaer
compareren
niet JJif
p?ejubicabel
foube toefen
anbere
pjincen bare
&$> "'
geallieerbe/ noclj
baren fone /bare
't toelft
geregiftreert JJJJjf
'an0
3ijnbc/toerbe
baerooftboojgelefen
befebutbiginge/
berfebciben b:iebenbpbaergefcb?eben en ontfangen/ turn.
fo aen en ban <©on 25ecnacbtjn be H9enöofla/3t!mbaf*
faöctir begConinr ban ^pangien / 36ntonp 25afiing*
ton/(€rogmarton/^ir jprancopjEf <£ngetébelbe/ ito?b
^aget/ en anbere metbiberfe anttoooaben ban Kim*
^aer anttnoo^be befionb p^incipaltjft baer tn:bat fp een
Coninginne geboïen en geferoont toaö/en niemantsftoa#
iiu
rifbictteonbertoo?pen/ bat al bat fp gebaen öabbe bat
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om «acr D?clofTir.ge en om be bcrloffinac ban Se btetcgen0Oare lBajeft.bp02.baec ï^ffiffiS
ibCen mtbbel berber afgebeert befe
K,£r^tlJolyl!c^
Mc met VSoeb boo^oc
ïner
' /
Ronbe
pjeferberen / bat fp fn
bat f0nietfP toilbc
rebte
enenn toel
fpacen : tïiacr toe bbetoeecbigDeibban aile
ge.
gen fnnbc/ toarentn «acr aller oojbedfo ifrtt te*
teOcoDe fierft bat f? bc Öoriingmn* |S £S
bon / bat fp geen abbij^ geben bolden ban eenfac
fufter
't leben geftacn. Babfngton geruben
fetbefp fouöe
niette «ebben
fcenucn/ nafpbeftenbe
ft peib bacrmen Hem op berlatcn StW tn een ge
Mtt&metfitWm
ber
felbe / ja met felfê in allen fc'fameni
l)anbte6en.0
loei/ maec
baer Sceptfet?'
teden
3©an
t aengacnöc «acr beberfnge / baéc ümg geeon*
^a öe eramtnatic
en belenam
pjopooftcn
bie ten beloen
3«ben gcljouben toaren/ «iec te lange te bectialen/ ïö De fibcreert/ fo <0obiucfciubefb of fcljuIbigepUcIjtbaeÈ
felbc bcrgaberinge gefebeiben/eri «ebben öaecrappoa «aöbe bonnen aftrecf?en ban fuift
een fcnan
?
'ct2on?™ oebaen aen «et $arlament/ beftaenbe ban nemen/ batljacc Honinftlijbc mol
«aceoeïn&
baer b"oo2
toe
o*
öe «eceftelrjftljetb/ {gogen «Êbelbom en <0emetnte/ Ik berbloeötgc oo^faeftgaf/ boen fp «ace niet alleen ert
befcDermbc boort getoclb en macljt ban «acr ctaeti
t'famen beigabert söhöe/ manen omtrent 4?o. pecfo. onber
faten / be toclfte «acr ter boob berbolgben bp ju*
fttti
c/
macrooft«aer cercbcbefttc/ boert Die 0002 een
toerbc.i§et$arlament Dtecop riipclijR gelet «ebben*
open
öaec
gcrucljtc getcucljecrt/ en 0002 fcfjanöclijfte
^ D£oW to«*Woooacöt/enbcrMaert capitalc lafte
^H?
ÏSISm
ftf &f?-) oae,:
ren «acr gepjobeert toaren/ boo2feftere
ob5 Dc ^««.» Cantfelaec een lange remonftran*
i
gtnne «e aen be Conmninncgebaen «eeftban't genebjj nee Commi|Tari|Tcn gebeputeert om 't felbe te eiamine*
p
ïwnamcin gefloten tmtf/ be2foe6et.be bat be Conin* ren/ meer ban geblameert toa^j en «acr fjet leben
ö
gtnne«aerliebecbonmtfe confirmeren en ree evccu
fijaerbe/ boen «are IBajefteit ban toegen «are boo^*
gaenbe confpiratien mette 5^0O2Derfc rebellen/ ban
toilöc boen fteUen.2Blfo be bcptfs.&cbotfe Coningintic
nc
,cla« Het eenige funbamentcn fteunfel tóad / baecopful&e
beibe ^ ^uifeu in 't bccrtienöe jaer ban «are jBaieft,
I
rijüc
/ feer ernftelijft gep2aemt toaö / om ober baer ge*
J[a
fcöaöelijfte pjacttj&en en bcerabcclijne acnflagèn/fo bele lij&ejufti
i
tic te boen/ gelijftoou nuberfocljt to02ö/en
■&*,
jaren lange tegens «aer Coninftljj&e #ï3a/. perfoon en
ino
gelij
Rftae
c berraöerfc p2aet«ftcn boen ter ttjb recljt*
,>ono ben ftact Detf lanbj* gefunöeert toaren getoeeft/ rot
I;;D(iJ becbecffentfle besenariDS/ pecijftel ban be Cf^iftcIijR
baerb
igber
ötentöiiööeif.
e
2Cenoacnbé een fefterp
ee toacyt en eenftnTner ge*
Iftiaect itcügie / en bat fp geen Dope fien ftonben ban bat fp en
banften
lfTe
/
baer
op
toaitf
gerefolbccrt / bat baer in ooi»
ft»
«are aenljangectf afftaen foübén ban fuift boog boo2*
aen
6e
nemen/ maerbat Dep2efeïbatie banljaré ji^ajefieir tfeen gerUftbetb toasf / noclj ooft in be ttoe anöer boo2*
niii' geburiglijR foubc moeren geljafarbcert to02Dcn / en geftelbc mibbelen ban bcrbonöen en oftagter^/ aengc^
■^ bectoaclit op be uüHomfte ban Siecgelijfie miraculcufe fien bat be felbe mibbelen Uk gcp2a«tfeert fouben
to02ben/om «acr IKajeftcit.ö leben te benemen ('t toellj
,n& öntöecfunge.
te
<©e fóoninginue ban €«ge!anb toonbe «aer Dier in <©obberl)oebc)fecc bequamclnft Dienen fouben fotbt
jm feer ontroert te fijn / en ftonbe in fo feltfamen en tjoog* bcrloffingc ban [jaren perfoon/ alsf tot ontflaftingc ban
Ict.toicljtigen fa«c ban fo groter conferjuemie/fo «aeft geen beberbonben/ cnoftagieco/ ük tn bien bele tot bo^
,co* refolutie nemen/maer ac«tc (fei^e fii; feer nobig te toe- genen becfeftcringe gegeben foube h)02ben : 'ttoelftc
tinne fen in Uefe getoitbtige, fa&c bc jfêaj. <©obe£ ernftelijR ortgciucHeltjft en tot onfen groten berliefc bolb2at öt toe^?
te oiböen/Jjaec berftahb alfo te berlicotcn en fjacr te in* fenbc / toie foube ban te boegen bolgen / of be oftagicriS
b{>an fpireren met fan genabe/ bat fp boen en benutten «ouben/of geljouben tocfcnbe/toatgelijftfozmige toecc*
Itoe moilït / fulp Dienen mocfjt tot berfterfcinge ban fijne üiqDzüi toaei baer tuflfcljen Ut boegen en oftagiersf(«oe*
\«tn ^Clöc/ bcicnermingebari «aerlutöcr ^tatert/ en toel* banig fp ooft toefen mogen ) entujTcljen fo ftoftclijft en
ineftimabel een jutoeelalö DareüKajefteit oefen Écm
* fp
baert
ban
be
republnftc
onber
Ijare
regeringe/toaerom
ter eerfter bcQuacmljiib Den Ijare rëfolutie oberfen* ninftrtjfte $ / en ong al t'fanïem
ben foubc.
jiüaer fp totl folemnelijft ecncii ^a boen / bat fp niet
Ccnigc bagen bacu na fonb fjp boo2 tien ^cere Can* attentecen noclj boo2tiemcnfal/ totuaöccl ban «ace
celier befc bootjcljap aen beibe Uc l^uifen: «enueben IBajefteitgi perfoon: fp Ijccft alrcbe ten berfebciben
ernflelijb belaftenbe / in een tym confultatie te ttcben/ male «aer tooo?ö/ «acr ff biiften en «aren ccb bcrbalft/
of baec genen anberen toec« ban remebic foube nonnen cnfp«oub boo? eenamjftel bcc 0eligic/ batmenbc
gebonbentoerben/ banfpalrebe bcrfocOt «abben/cn féetterögeentrou «ouben moet/ onbee toelftefp utoe
bie met fjare natuerlnïtc genegcntljeib foganfcDQua* iBajeftett ooftöoub/ met alle ak P20fe«1c boen ban
ben€bangelio: en baerom nebben top ftleine reben
lijnen ober een quam.
§'g
l^iergceonfultcert
op be peeren «cbbcnöe
in beibe /tiz«ebben
iutfen cenb^acfjteluR
lange eïn bp* om
«ace te betroptoen/
tn een fafte baer ban fp fo ölcinc"
conffientte
maeftt.
|{ fonber
■€«> Pernlaertbattcr in bc Diepte «aceg berftanöo geen an- . ^èobeel alft bamifffement aengaet/ bat toarc mx .
|f° beren goeben en bajtcn mibbcl uonbc gebonben to02; flap a malo in pej us , ( bat tó / b'ari 't guaeb m 't erger )
5 S öcn/ totonbcröoubingcber C&ifïelijRe aeligic/bjcbc om «aer tot «acr b?pueibtcb2chgen/ 'ttoelftecn faht
ei™ bess öoninbrijr / en pajfcebatie ban Dare Ifêajefteitg iöbaec na «aer abherenten en eenige $2iiuc\i jfjacc
Jfe jioninhiijhcn perfoon/ aan Dk in «acr boo?gaenbe bonbgenotch/ fo ctnftlp berlangcn en 002'fteri/ bic «a «
|[J PerfoeH begrepen toasf / ^z rebenen baer ban toar en be* re ontflagtnge en lofTatinge tnfonDerbeib foeften/ om
»<En» fcnabolaenbe/ inbienDaer maaieflettsS leben gepw* Ijaer tot een l^ooft op te toojpen tegen «are #Ba jefteit/
J"J ■> feebcert foube nonnen too?bcn / fonber be ^$cöotfc i£o* tertijD ban Darc inbafic / toanneerfp bare iHöajefteit
getoelb fouben metnen t'oberballen.
■a?c/
ninginnc Ijaerlcbcn
't felbe moeten
'tÉanb met
v\bm gefcljieDcn
boo2 eenigete nemen/
ban befcfoubc
nabolgenbe
miöbe* en 23palle
«et toelfte eenige rebenen geboegt toaren/
getrotften cnbp een geftclt uit «acr eigen bnebeneu
Imet '• €crlt/ bat fpbp abontnren Boet beerbig too?be uit be belijbcniflTe ban 23aöington/ «aerinftrument eri
»toc^ en «ace beheren moebte/ «are jjBajefietfó grote gena* opperften mebe-f omplite j baer uit blecft / uoc «aer èf?
Jïc' be en gonftc beftennenbe tri 't bergeben ban uaec fiijan* gen confeientie öaer obertuigbc / toat «aer reebtbeer*
Wf belijfee mtf bacb / en Doo? Ijarc getroutoig«eib «ier na belijftoberftomen moente/ bpfoberrealjS eenige ban
«rpbc be buirlKcn boojtb^engenbe ban fuift eene beberiuge. fjaerboo2gcnomen aenflaaenaen benbacb rjuamen/
| °tfe at. <Df anberjS met een (triftte guarbe of toac«t be* bat fp bp abonturen in eenige ftrifttcr gebanbeniffc
ntoo?ben7 aljj ben <€outoer of
siij^ toaert
te toojb'en
/ batter
gcenbaefe meer toefen foube fotibe mogen opgeflotc
•'oi
ban eentg
btcrgeltjhe
boojnemen.
(€02rc tot Hcmöen / tnbicn Ijaer niet ergere toe en qua^
9"' 3. ©f batter goeöe berfertertrieib moebte gebaen me : en baer tn ftelbcnfe 25abington befc o?Den / bw
toojben bpeebc/ berbanben ofojlagicrgf ai^bozgen/ bcrretofaclbem'tfïuH banDarebcrlo|rmaf; bat op.
III. Deel.
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Het tweentwintigfte Boek.

becen geïp/ bat niemant ban be felbe macljt Beeft
beceff/e/Dat'tBPtoelb
foube00btot beiecö
acen
boóitb
min
ttt
fertfe
op
een oo^beelobeceenanbec te bellen/ en bat gene ben 158?!
luaiS Bace |fêa jctfeits boob $ Hie
be becfeberinge ban Bace |Baje|teitS boob / en ban Ijet anbecen minbec ais ficB felfS acBtet/ maec D'eenDen
aenbomenban be b?eembelingen boo?Bem Genomen anbecen b2oebecS noemen /Bet beöoojt <©ob ben i$ee*
fjaööe/ be Coninginne ban ^cBotlanbtepjoclame* ce alleen toe De Coningen teftcaffen/ bic niet toil Beb*
ren boo? Coninginne / fonbec eenigfins tettoijfelen aen benbatmen begefalföe aentatfen fal: t|P bonDe niet
ben gelucbigen uitganb : €n baecom betotjle Bace geloben bat fp beel en gemeinfcBap aen fulbe mtfbaeb/
SBajefteits Doob fo ecnlïebjb gefocBt too?D / tot bo?be* . of bat fp bec opcoecigec acnfïagen gebo?bect foube
ringe ban Defe / bic na baer Crone fiact / fo bonbe Bace Bebben/fofpnocBtanS uit ongebulbigtjeiD tan Baec
msajeftett in gene cu|tê blijben / fonbec b?efe ban peetj* negemien-iacige gebanbeniffe infuïbe onboojftcljttg*
becce be ^cöotfe Coninginne langec Baec leben Beib mörlit gecaefet fijn/ foftaet BetnocBtanS Bare
Hel/ fobe.
beBiel
.
r
Confnginnelijbe Ifêajefïeits eecetoel aen/ batfe Baec
be
en
aenBö?
te
pecpler
feec
toas
inne
Coning
^e
mart) bec*
ïiiiiüiunc
inbefe fabe alfogeb?age/ bat een pegelnfe goeDtg
Beib
ban *!Eu> bafle cefolutie ban (jet parlement / ft> gaf met bw
ojene
aengeb
Bace
op
meer
batfe beel
ke bebjoeftBeib Baecs Betten/ ftaen
innerlij
be
anö
Bennen
te
yefiiuü
^cBotl
Beib
ban
inne
Coning
als op be faute ban be
ijs feec
conful*
Dec
Baeclui
Dej$
uit
t|ualtj» en bat fpgefjoopt tjabDeDattec
Beeft. $|p Baelbe Bet erempel ConcaDintCacolt
gefien
tot
Babbe
llen
uitgeba
n
mibbel
anDece
eenigen
tatien
op
;-"'^
leften ©02ft ban ^toaben boo?t/ be toelbe
ct*
betfebe
bec
Baeclie
met
opt
betbno
/
atie
Bate p?eferb
oo#eel ten bobebecboemt
Si lan
Been
vc> Beib / Dan bien / be toelbe fp fo ccnftelp becfocBten / &anct ïobobtci b?oebecS
t
foïutie
oefentoecDe/ bat BpbecBecbenb2eDebecfroo2
nemen
t
Conjnf
ben
gelijb fp pjotefteerDe / fp mofï (feibe fp ) blagen / bocB ofbect
en
en eens Coninr titul aengenomen /
in öe fa* niet banljaecluiDen/ maecbooj Baec lieben/ en ban
Cacolo na Bet leben geftaen Babbe/ toant Bet toas
fte ban
bat
n/
aöbijfe
Bare
bonDbp
lefpbc
betoij
felbe:
fase
De
èe
benltib bat Bet felbe bonnifle ban pebec becbloebt
Die Baec becongelrjben / BaeeS ie* tbecöe / alsS 00b ban Cacoli bocBtec man/ en tf Cacolo
alleen 't becbecf ban oft
toefen.
Uomn> bensberfebertBeiDm
o
baecom ban pebec geoo?beelt batBPb)?ebecai^^ecalsf
ai/m?.
ffeibfp) batfp bie in Baec toaö.
oojfabe
gcote
^pljeeft
toaec
f
fo
ntet
tó
BP
feib
fafte
m IBacia
ïeben fo beel reöellen pacbon gegeben / fo beel berrabe* Concacbini/toantfp Beeft ben becnen metbeeftoojt/
Beeft/ en be felbe of niet en alfmenfe al fcfjoon 1baet : mrte 5g./gJ«g«fi
vpenöoojbe bingecen gefien
tcboo?fcBi)ngeb?acBt/ ofganfcöelöb boo? bp gegaen ben liefcBulDigeh toil/ fo iS bocB btt (fetbe BP ) Bet
Beeft met filentie / nu bebtoongen foube toefen alöusf te boo?naem(le/ bat fp alles toat fp gebaen Beeft/ bat
fjanbelen/ tegen fulö eenpecfoon. i§p Babbe 00b ge* Beeft fp gebaen om Baec toelbaect en bjpBetb te be*
bucenöe Baec cijbc/ beel fmabige boeben en libellen ge* bodeeen / baec tegen alles toat Concabtnus ge*
fien en geljoo?t tegen Baec pecfoon / Baec njb en ftaet / baen Beeft/ bat BaDDe BP Qeecne en toillig gebaen/
üaer befcBulbigenbe bat fp een tpjanne toa^: maer bat Bern billibtoteen mifbaeb gecebent moebttoec*
toat fullen fp nu niet fcggen / al0 berb?eit fal toefen bat ben/ 'ttoelb |Bacia ontfcBulDigt: I^ectoge Concac*
een Coninginne bie een jonge boeïjter ts$ / totp?efecba- Dinuö toao in ^talien gebomen / om Cacolo 't cijb ena
'tbloebte Bet leben te benemen: maec be Coninginne jBaci
tieban Baec leben teb?cbcn toefen bonbc/ binne/
of Babbe noit boet ais bpanbinne in Cngelanb gefet/
blocb-b?ien
eigen
Baec
ban
felf
becgieten/
ban een bjoutoe tik Baec eigen maegfcBap 10 / fp maec toaö tot Bace Coninginnelpe iBajefleit al^
macB ban toel blagen / feib fp / bat iemant benben fal bccongelöbte en becb?ebene gebomen/ en Babbe tot
batfpgeneigt ijs tot to^eebBeib/ baec ban fponfcBul* eencn febecen ballen bucg Baec toeblucBt genomen/ of
bigofonnofel i^/etc. eintelgb bib fpboo? batmael/ batfp ban Baec Coninginnebjbe ïfêaf. ais Baec naefte
batfe Baec toillen te b?eben Boub2n met een anttooo?be bectoante/of fo 't Baec IBaj. niet gelegen toace uit €n*
fonbec anttooo?lje/Baecliebec oo?beelbcctoecpt fp niet/ gelanD in ©?anbnjb ceifen mocBt/ om ban ben Comntt
nocB Bace ceöenen neemt fp niet guauj&/maec biti Bern Cacolo Bacen 3toagec Bulpe te becfoeben om Baec ber*
bat fp Baec banbbaecBeib accepteccn/ BaecttoijfelacB- lo?en Coninbcöb toebecom aen Baec te bjengen : maec
ereufecen / en Baec anttooojbe fonbec anttooo?* men toil bele meec Bet fo uitleggen bat bec Confn*
tigljeib
bc ten beften toillen nemen / etc.
banbeConin*
ginne iBacia leben beboob en becbecf BaeclB
«gp toag in Defe fabe feec bcgaen / en bonbe niet ginne
ajefleit
bat
€lifabetB mebe b:engt/en
eintelijb beffuiten / maec Beeft alom in ©janbeijb / toelbaect
anft
onDecg
en
boob
UKacia
niet ban boo?
toeten
leec*
fullen
^cljotlanb/ en elber^/ 00b aen bace ïlör-cecbtfge
ban beebcegen toecben/ maec be felbe
ben aDböö geb?aegt / toat fp in befe bef toaeclö&e fabe bat nu tcc tijb 't felbe ban toebjagen/ bat Bet gene
be|l boen foube.
00b eectijös gefcfiieb tS/ en batmen niet alles bec men*
nbeen
inCngeia
Beeft
b
<©eConingban ^cBotlan
feben acnfïagen macB toefcBnjben/ maec batmen Bet
ningefl tfimbaffaöeuc gefonben om boo? be Coninginne fn- meelt De <0oDlöbe boo?ficBtigBeib moet bebeïen/ib totf
ban
nemoebecte inteccebecen / befgeljjr Beeft be Coninb feitBP/utoe Coninginnebjbe m&ajefïeit uitbe^eplt*
laitti en ban ©?anbct)b alöaec gefonben ben l^eece $om*
ge^cB?ift/ baec in gp bageltjr leeft /maer een erem*
km
ponium 25clieb?eum / Xik eene fcBone o?atie boo? pelboo^Bouben: 3CIS *©abib ban <0ob bendeere tot
&?anfc
ne gebaen Beeft/ bace nan topBetboo?* een Coninb ober Bet bolb ban ^frael becfeo2en en ban
rnnfen» be Coningin
ben $2opBeet<§amuel gcfalft toas / fo Babbe BP Doet*
Den38m: naemfte fullen bccBalen: BP fuftineecbebat bepjoceboo?ge*
b
niet ben Coninb ^@aul / bie in sijnen Banben ftonb / en
baffa»
bucen tegen be Coninginne ban ^cbotlan
fceirrjS in nomen toacen tot acBtecöeel ban alle finten/ bat
Bern becbolgt Babbe befcBaDigt/ maec BaDbe Bern
JauD.
Bet leben ban een foubecaine ©nnceffc niet beBoojüe baec mebe laten bènoegen / bat BP Bem maec een fnip*
©e (geej in ttoijfel gefielt te tooien/ batfe 00b alö een fupplian*
pel ban 3önbleeb Beeft afgefneben: en ais fijn b?un*
re ban
ben bp Bern acnljielben BP foube 30nen accBfien bpanb/
SBellip teinCngelanb toa^gebomen/ en batfe nietbeBoo?öe
b?rce
gebangen geBouben tetoo?ben/ en boon^bat een bieBem<0obtn Banben gegeben Babbe/ ftcaffen/ fo
öoet een
gebangen niet mocBt mitss boen / bat be ^cljotfe feibe bp/ bat fp becce/ bat ib mijn Banb aen m Jgeecen
o?atie
om De Coninginne / 3ijnöe een foubecaine fM«ceflfe / be gefalf be foube leggen/ en Biec na Beeft 6*» ^aulS Doob*
jtagec laten ombrengen/ en ben becg «©ilboa/ baec
ttlanin» iufiitie besf Coninbcijr ban Cngelanb niettoaöon*
pfbeccBt-Bu
batfp
gtiiiii
toeten
n
mo(l
en/batme
bectoo?p
op &aul omquam bcél ongelur getoenfcBt: becBalben
b?ou toasei getoeeft ban ben Coninb ban ©?anbnjb/ fou^e Bace HBajefteit bie bloebgiectge tooo?ben/ Baec
lartb ban batfp Bace naajefleit ban Cngelanb na bectoante oocen niet laten Bo?en/be toelbe be Coninginne iBacia
hStX öf maegfefjap toass / bonbe niet geloben bat fuift bpanDen allentBalbcn Bo?en laten. Vita Conrardim
te bet. oojöeel Bace iBajefteit immeemcee foube bonnen morsCaroli: morsCoaradini VitaGaroli, 3^atlS*
toffen. geballen / en bat fulb meec toao1 tot acljtccöeel Concabini leben is Cacoli boob: en ConcaDini boob
,_ . ban De Coninbltjhc toeecDigBeib ban Cngelanb ais is Cacoli leben: laet ons (feibe BP ) «Bob ben i^ecce en
voi.60.) tmn öe coninginne ban ^cBotlanb/ toant Boe
e boo?fo?ge (gebjb ben Coninb ^abtb)
toêl bat be Coningen ben anDec aenmacljtengoeDe^ f(jn genabigbebelen
/ bie fal niet toelaten bat Bet mtnfte
onfe faben
ren ongelp ?tjn/ fosönfe nocBtans baec in ben an* Bap? ban onfenöoof De balie: ^ctgaetgemeeninBauo

er volg der Nederiandle Oorl offeri.
toe / bat atö top Bet pecyRel ontgaen toillen/ bat top Cnep $ompep foorns foon fjaren föeere boo? eenen web
al| ban in groter jammer of ongeluR gerafeen. &* baer
pmant i$ Die tegen ufoe ftëajefteit een oorloge toil aen*
toangen/ Die en fal fulr niet Doen om be fëoningiune
3B8aria baer boo? te berlojfen/ maer fal Die omber toe oor facD Dat Der op?oerigennuonbeRte fiounglieiö 937
Religie aenbangen / en al$ De Coninginne jfêaua fal
omgetyacïjt $ün / fo fal De oojfaRe bes &tw$ baerom ÖP fitB epntl0fe aen 3nn ï)uiöb:outo n bermanX ne*
niet toècD genomen 3ijn/ maec fal beel meer beoo?*
loge bantebeftigeraengaen/ enfalmenalfoeen Denfel foeRen/ Datmen tegen een Coninginne Die ban <©ob
SSJWWL^Ï
facncnooronöerbjuchen
en Dempen
foube/
toant be firajfen
anberluiöenDectenber*
öen $£eere in'tBoo
regiment geffelt/ Die toteene Oetteben
/
Die
ban
Üoninginne gefalftgfïe
De
fakn
niet toiften : en men nieira
/en in De Rerfte <!Bobe0 ingetojjb tèl
met een fulRen exempel/ Dat tot allen tuben becbloeRt SW/.batWf?tbè feertoojDen uit eigene to?ae&,
en berboemt ijef/fo onmenfcljelüB en ftreng fal boojtba* gtertgbetD ingenomen /als? met reebt ge(iraft/en Det
ren. en grootmatljtlge koningin /Bet (laet toaecnjB betaemt eenen toïjfen 3Fur|t toel Dat bp m niet alleen
te befo?gen / Datü jjfèajefteit Bet ongeiuRbatfpber* aller ongerecfttigöeib/ mm ooft Deö erebtoaenjs 0f
meent te (lillen/ met Dit fnelleeinboo?beel/of Difini* fufpute Der ongerecötigfteiD ontbouDen fal. ^©at fal
tibe fententic beel meer op Den Balfe fuit Dalen t en in een 5f urfl toeten/ en Daerom toojt BP 006 in't regiment
ftouDe Bet ganfcbelön baer boo?/bat fo berre De Conto* gefet Dat Bp ober be menfcBenert niet ober betojecbe
ginne ffóaria Op Bet leben BeBouben toert/ foRonbe en onbernuftige gebierten foube Beerfcöert/ en Ditï0
ftet ongeluR beel feRerberteruggegeboubentoerben, Deeenigefo^me/DateenjFurft Der onöecDanen goeDe
5©e gene Die opbaerboob foBeftig Dringen/ fouDen totlle macb Ijebben/ altf Bp ficB tegen De b?unben goeb*
fcenraebfïacb Die utoe jjfêajefteit fotoiifltn boo?geftelt babtg en milb en tegen De bpanben g^ootmoeöig en ge*
Seeft geöab/ en Die tot noen toefógeBcel gelucReujR ge* naDtg betoont/ toant DegenebfeBaremifBanbelmge
jtoeeft të / eerfï toel nabenRen : fiat u Jltaa jetfeit De fel* bergeben toojben/ Die fullen in Ijen felben gaen/ en
toe flebannelüH beBoubenbe / en met tiaciiicnacni alss fcputoenDat fa BaregoebDaber0böo?taén niet Oefebamet eenen fcfiilD u Jfêajetfeitg iicljaem bebecRet: maer brgen/maerficB bele meer baer benen Ben bemoepen;
foDe felbeDefen ftBilb toegtoerpt/fojtaette befo?gen/ batfena ontfangene genabcbe felbe met aller onber*
fcat u Ifêaj. Ujf / Den bpanben om te berguetfen ganfcB DamgBeiD onbetbouben/ in Betbertroutocn fp toer^
bloot fal flaen. ^er Coninginne ffêaria lijf/ 1$ utoe ben nocfj groter Beloninge ontfangen
to'ajs
een
HBa jefleit ge Inft al$ een fï een/ toant fo lange gp De felbe 5pur(t
p^ofntelijBer en eerltjfeer / Dat Bp 1banBet3ijn
onber*
in Der Banb BoUb / fo lange fullen utoe iBajcfteittf bp* panen gelieft/ ban geb^eefi toerbe. Wl$ nube^epfec
anDen beo? Dien toojp toefen / toerbbP ban eenmael 2fiugu|tu^ Bern met DefegronDen banjijn «oegtoijfe
tegen be bpanben uitgetoo?pen/ fo beeft utoe |Baje* en DeugDeUjBe Buif b?ou alfo liet ten beden raoen/ toasi
fleit alfban niet meer / Daer mebe utoefBajefteit na Bptebjeben jöne op?oerige mettooo?ben te(!raffen/
gen toerpen en een b?efe in jagen Ronb / en toerD alfo bteBP terilonb baer na toeberom inbare fyplKiüm
Uk (teen ban in utoer #Ba jefïeittf bpanben Banben 3ü«/ toeerbiöBeibflelbe/Cinnam tik ben©bec|teop?oer^
en Die fullen alfban ober befe onmenfebenjne baeb/ ber toas*/ nam Bp toeberom in genaben aen/ en maeft?
norbtooinigertoerben/ enbanber onbillifeljeib nor B te Bern tot SSurgemeefïer. mijn alber-CB?i(ïelyR(ïe
eenen groteren moet batten / en met bele ©o?flen toa* Coning laet ficB genoegen / bat Bp utoe ifêaiefïeit be* cc
penen/ be toelRe fullen menen te treffen/ in bit pe* fen Boogtoöfen raeb ber Boog-geuo?ene Sepfecinne
rö&el oor Bare falie aen befe to?aae te berbolgen: boo^Boub/ enrabetbele meer aliffber getoelbige aen*
ennamtin aebtinge/ Banbelen be felbe feerontoöfe- ftobinge ber bpanben na te bolgcn/ en iR Beüüe m C*Ui.)
Iük tik in RurgelijRc faucn ben nut ban ber eer affcljei* Bope bat gp te felbe fult bolgen / gelüB iR ban u DBaje*
tien / en be felbe berbioeeein met ben topfen man Ct* fïeit in mijnen Coninrnaem op 't alöer-etn|Ugfte toil cc
«erone.
gebeben Bebben. ^ijnefeomnRlijRelKajelteitfainil*
Re
goetDaeD nemmermeer bergeten/ en gelijR befel*
ï|et iö jBarco Sflttilio öegulo geBeel paofjjtelijFf ge*
toeefi / bie toel toift bat als* lip toeberom tot Cactagi* be utoe USaiefleit met bele Dienflen berplicljtijs/fo''
ficB De felbe ban toegen befe goetbaeb utoe fDaje*
nem guam/ bat Bem bepöne toeöereib toa£/ bocB fal
tteit
beel meer fcbulbig enbecbonben Ijouben en be*
fjeeft §p niet tot Komen toillen blijben / maer Beeft 3tj*
Rennen/
utoe USajefleit fal oor onfe oube Coninginne/
nengebaeneebentoegefeibetroutoe/ 3ünbergetoiflcn
oerioil*/ ia oonganfrö berberben boojgep^efereert/ tik geujR toel te bennen isS/ batt toegen Baerftöage*<
fcetoijle ÖPbet baerboo? bielb bat bet ganfeb niet eer* rinne BoogB beRommcrt is* / en 00R onfetf Coningg
lijn toaov bat eene gewonen trou/ langer leben fou Bui^b^outoe b?outoe 3Cuguflam f ber Coninginne ban f .
üe.2Cl0eiiu$©eru$ getoaerfrBauttoerbe/ Bp foube I,j§cBotlanb^ na bloebbmnDinne / 00R alle tpDin al
ficB boo: 3üne BeimelijRe bpanben toel boojfien / Beeft 'len goettoiliig bcbniben/ eintelijR fullen ftefi oofe alle<c
fjpuiteenRleinen ergtoaen bele laten ombrengen/ en 5fcancopfen utoe |Baie(ieit groten banR toeten/ en tc
trieenbebPtoilbemeerop f^netoelbaert/ atëoprecBt ficB Booglijb utoe ^aiefleit berbonben Bouben/ om Cc
fpinboo^tijbenbe^cBotfe Coninginnne al0Bate<£
en billiHBeib fien/ en B*er meDe Beeft Bï> alDermen* bat
Coninginne
geeert Bebben / fo bonnen fp 00R niet laten (e
fcftenBaet op ficlj getogen /en Bern felfsS3önenonDer*
toelbaect op 'temllfgltete bebo?berert/ en fullen lC
öanfe/ tik Bp meenbe te ontgaen/op3önenBalfege* Bare
altijb
utoe Ifêajefteit ficlj met bienfl berplicbt Ijouben/ cc
ot
Itëaïelteitt
löbe
utoeConinb
fiaelt. €n betotjle nu
in
bienutoe
Ifèajefieit in plaetfe ban ber flraffe DtcrC
notbtoe be contrarie toeg geBouben Bebt/enbeonge*
lucRigt toeembe Coninginne ufujler/ bertoant en gp utoe bpanbin foub mogen laten toeber baren/ Baer *
bonb genote/ bat leben gelaten Bebt; toatfal bat ban utoe genaöc en BcrmBertigBeib laet genieten.
acifif 25eilebïere 3ijne o?atie ten einbe geb?acBt/eitfc^
nu boo? eentoöfBeib 3ijn bat gpfoBaeft ban raeb ber
tea9m$
geanttooo?tbabbe/fo
pl be&oninginneBteropflO?telijR
anbert": fiVteacwïïed anïeclcii meer ereittpelenb
bam>
getoeber
en
ober
tooo?ben
beel
torjle
een
baer
toerbe
tik
tn te paffe : baer na feibe Bp / eben ben felben raeb
mt m%m rn^en albT-CBlifielöWen Bond*! M/ « b?acBte beeene bn ™^g$^^
mm* in ber p?otefterenbe tn ©?anbröb algemene bat crempei op be ffi^Mfifflft%SSffi
faben / fcb^iftelijR en boo? Hegaten felfiS geraben Uebt: ooRmtbbelen boo?ge(ïagen/ noemen be Jftoningutne
foube ge* ban «Scljotlanb toeberom in boo?ige b?pBeib Hellen
tiamentlöR/ bat BP f«B ber befcBeibenBeib
eenen fo foube/ en batmen be Coninginne ClifaBetB genoeg*
met
n
b2uiben/ ennietfo bele arme menfcBe
uit ber* fame berfeReringe foube boen/ toant bejjoning toil(frengen er^mpel tot be uiterfie raebflagen tertijb
IBaernu
.
ttofifelingeaenber genabe betoegen
be baerboo? bo?getoo?ben/ fotoilbe ooBbe^ertoae
Romt mn in ben fin 't albergeben&toeerbigfte en boo:* ban<iBüife3ünfonetot <0üfelaer$ geben/ baer opbe
u* üoninginne ClifabetB in eentooo?b anttooo?be/ bat
treff^^Rite erempel beö IfteifersS 2flugufti Buieib?o
/Cume/
Comeli
Cnep
factie
Ds
toe /-Htüta/ ttk in
Baer be berfeberinge en bo?gtocDtentet foube öeipe»

ï^Sj.

~— - % * l J

i
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Het ffceentwintigfte Boek.
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j®ecrtfen
jjcifonen
oteüan
btU fa&e
feetmtffe
gaobcn
geerecuo
teert.

maf9ti?occïa>
onöec
'1 grote
fejjel
Dan 4?n*
QdanD/
tocrto
tilailitge
ban De
fentemfc
eulanv
ijegebeii
rrgrn bc
Gmnc
ban
^cöot»
ïanö.
fcïjec
meifl?.
* itëe*
öcrfpJii*

X ©ie
ïjaet w
gen ijavc
jfEaie»
fleitffa*
men ha
bonden
ïjaööen.

noemen.
b'3|nacï#
f e in [ja*
ïe fpja»
fee/ ®p

itffpöóobtoare/baer toajsfcpfuföc boojflag en toe*
feaamgim nanfeueujh gene becfefeerfneje.
föen lefïen too?be De l^eece Dan ©ellebierc met öefe
antüioojöe toeöerom afgebaeröigt / öat öe koningin*
ne niet fouöe nalaten te Doen alles* öat öienftelüH fouöe
toefen totfefeeröetö om Defactien te Dempen/ en oon
ban gelijnen Daer op blptig acftt nemen / öat fp met
recöt en Date goebigïjeiö fouöe boojnemen in
tegen
tKicr falie
3DaerbWenópNrt 14. Dag &eptemb2të te boren
omge^
14 perfonen öie ban öefe factie HennifTe /Daöben
men
Detoelae
getoeeji
eeit
beroo?D
öooö
ree
en
/
u?acyt
men
en
/
op
ïjfngfe
en
ö^acijt/
galge
met toageitf na öe
oojt/
öeöefe fo Oalf lebcnöe toeDer af en auartteröenfeb
en ijet ïjooft en guartieren toerben op öe Ruggen en
anöere openbare plactfengetfelt.
TOnuDefeoninginne €üfabetftban Rare peeren
ert öie ban [jet parlement geftaöelöö gefotiiceett en ge*
quelt tücrDe / Dat fp tot öare berfeueringe Ijet bonmffe
öe£ parlememtf fouöe conformeren /en ter ereeutie
Doen (tellen /fofteeft fpeintelijn om fiate onöeröanen
eenööeald contentcment te geben / öe fententie Des*
$arlement$Den 4. <©ecem&2i0 ij 85. geconftr meert/
Dp openbare proclamatie onbec Bet grote fegcl in öefer manieren.

bedenken konde, binnen onfen Coninkrijke te proce- öuiarfg
deren totterexaminatien hier van , achtervolgende een ^p
sdtevan Parlemente,onlanx gemaektopden 13. dag
van November, in 't 27. jaer onfes Coninkrijx : daer
op wyby onfe commiffie onder onfen groten fegel van
Engeland , date voornoemt, op ons Cafteel van Windfor,inöns Graeffchapvan Barkshiere , van den feiten
dag van October nu laetft geleden , toe dien einde (achtervolgendefelve
't
Statuit) befcheiden, noemden en
verordenden alle de Heeren en andere van onlen fecreten Rade, en lbo veel andere Graven, eh Baroenen,
Heeren van den Parlamente , van den mëeften en oudften State, van den Edeldom defes Cöriinkrijks,datfy
met de voorfeideHeeren en andere van onfen fecreten

Rade,t'famen waren in 'cgetal 42. daer toe wy noch een
meerder getal voegdcn(na't inhoud van de voorfz acte
des Parlaments , van fekere vah de vöornaemfte en ander principale Judgen van den Hove van Recordetot
Weftmünfter , belopende in 't gehele ten getale van 4.7.
öm te examineren alle voorgenomen engeimagineerde practiiken, ftreckende tot nadeel van onfen Coninklijken perloon , fo wel by de voorfeide Coninginne
van Schotland , met namen Maria, de dochter en erfgename van Jacobus de vijfde, onlanx Conink van
Schotland, gemeenlijk genoemt de Coninginne van
Schotland , en Dowagiere van Vrankrijk , als by eenige
andere
met haren weten, met alle circumftantien daer
By de Coninginne.
van , en daer op , achtervolgende het inhoud van de
voorfz acte van Parlemente, fententie en oordeel te
ELifabeth , door Gods genade , Coninginne van Engeland, Vrankrijk en Yrland, t Befchermfter des geven, gelijk de fake op goed bewijs voor henlieden
geloofs,&c. Ons is geloof weerdel ijk te verdane ge- blijken (oude j gelijk by de felve commiffie volkomelijk
geven (hoe wel t'onfen groten leetwefen) hoe daer on- ü blijkende.
lanx verlcheidene dingen beraedflaegt , geimagineeft ,
En alfo naderhand den meerderen deel van de vooren refolutelijk voorgenomen geweeftzijn ,ganfchelijk
feide Raedsheeren , Heerenen Judgen, in onfe voorftreckende tot fchade en verderf van onten Coninklijcommiffie genaemt , dat is te leggen , 't gecal van
ken perfoon , en tot deftrudtie of vernielinge van den 3 6. infeide
de
tegenwoordigheid en ten aenhoren van de
le
ftaet onfes Rijx, door uitlandfe invafien,en inland
voorfeide Coninginne van Schotland , daer iy was op
t rebellten , fo wel by de Coninginne van Schotland ohs Cafteel van Foderingham , op verfcheiden dagen
(die in ons Coninkrijke onder onfe beicherminge of en tijden, ineen publijke plaetfe feer neerftelijk, gebewaringe blijft) als by veel verfcheidene bofe perfotrouwelijen
k , met grote deliberatie al de faken en mifnen , met haren wille en weten , die 't felve vryelijk be- daden examineerden, daer mede fy belaft enbefchulkent ,en na fuffifant blijken , daer op oordeel en exe- digt was , ftreckende tot de voren verhaelde perijkelen,
cutie,achtervolgende de wetten, na hare verdiende ont- en daer van wy mentie gemaekt hebbeen inonie voorfangen hebben:En hoewel wy voorwaer in ons herteen
feide commiffie, met alle d'omftandigheden daer van:
gemoed boven maten befwaert en bedroeft waren, te
ook in 't lange en in aller gunftiger maniedenken , dat eenige fulke onnaturelijke en monftreufen en hoorden
ren
,
wat
de
voorfeide Coninginne tot haerder ontiaitentesen ons, of voorgenomen of verwilligetfou- fchuldinge en befcherminge , des aengaende , feide , of
den wefen by haer , die een geboren Princeffe , en van feggen konde: Daer op naderhand op den 15 dag van
onfenaerd, nature en bloede is, en ook eene wiens le- November laetftleden, den gehelen voorfeiden Raed,
ven en eere wydikwils tevoren befchermt enbewaert
hadden: Nochtans waren wy directelijk bewejgt te Heeren en Judgen jdie de felve fake in des voorfeiden
Coninginnesprefentie ,gehoorten geexamineert hadmoeten geloven dat 't felve al waerachtig was, door
den, gelijkte voren verhaeltis, meteen eendrachtig
't ften en verftaen van alfulke getuigeniffert , als'er voor confent, na goede deliberatie, hare fententie en oorons opentlijk voortgebracht waren,op faken die alfo wel
deel gaven in der voegen als hier volgt.
uit haer felve quamen , als uit de t Confpirateurs felve,
Dat daer , na den eerften dag Juny , in 't 17. jaer ondie hare conlpiratien gefamentlijk mee haer, en ook
fes rijks, en voor de date van onfe voorfeide com miffie,
kConin
ons
n
en
door hare direc~He,tegen onfen perfoo dwank bekenten verfcheiden faken geimagineert, befloten en voorgerijke, gewilliglijk en vryelijk fonder
nomen waren binnen defen Coninkrijke van Engeland
beleden hadden, en daeromfagen wyook goedere
den , te denken dat het feer periculeus was , 't felve on- I °Y Anthony Babington , en andere , met het weten van
tijtel pretendeert aen de CroMaria , die van
gemerkt voort te ïaten
de voorfeide
laten ggane tor zijnen vollen effect. nevan
aeneemerkt
dit Coninkrijke
Engeland , ftreckende toe
van
Heeren
verfcheiden
door
Daerom (b waren wy
nadeel
,
dood
en
deftructie
van
onfen Con. perfoon.
onfen Edeldom en andere onfe lieve onderfaten , ernEninfgelijks
dat
na
den
felven
eerften dag Juny , en
ftelijk beweegt en geraden haeftelijk orden te ftellen op voor de date van onfe voorfz commiffie, de voorfeihet examineren en onderfoekenvan alle defe pericude Maria tijtel pretenderende aen de felve Krone , binleufe aenflagen en confpiratien, die de Coninginne van
nen den felven Coninkrijke verfcheiden dingen befloSchotland ( alfo 't felve genoeg blijkt) tegen ons en
ten
en voren genomen hadde, ftreckende tot fchade,
ons Coninkrijke fekerlijk voorgenomen hadde, en dood en verderf van onfen Coninklijken perfoon, conook fonder vertrek alle tegenwoordige middelen te
trarie deforme van den voorfz Statute: welke fentenVoorte
eer
of
,
februiken, om 't felve te wederftane
tie en oordeel de felve Heeren en Commiffariffen',
omen . En dewijle wy tegen haer (uit confideratie van meteen
volkomen confentingefchrifte hebben doen
hare afkomfte en ftaet) niec geerneen procedeer, en behoorlijk ingrofferen , met 't gehele beleid
den op alfulke gewoonlijke maniere als wyna de ge- ftellen
vm
hare
procedure daer toe behorende, en hebben
:
doen
meine wetten des Rijx , wettelijk hadden mogen
't felve met hare eigene handen onderfchreven, gelijk
't welke was by aenklachteen vonniffevan t ordinare by een Regifter ons daer van getoont, breederis blijgelworen mannen , daer toe uit ter Gemeente verko- kende.
ren, fowaren wy te vreden op het goede ad vijs ons daer
En alfo ook de Heeren enGemeinte in dittegenonfe eigene eere, woordige Parlement verfamelt
op gegeven , foo wel in 't aenfien van
als van haren perfoon, op de eerlijkfte maniere die men
, fichtent de felve fententie
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tentie en oordeel alfo gegeven en geregiftreer
c , op verfcheidene tijaen in openen Parlamente,
de
evidentien , getuigemffen en omftandighed principale
en , daer op
de felve fententie en oordeel gefondeert was,
aengehoort en geconhdereert,en met hare publyke verwi
ge in t Parlement geaffirmeert hebben, dat het fel vellineen
rechte .wette rjke , en waerachtige fententie is : en
hebben de felve alfo geapprobeert en voor goed bekent ,
by
gefchnfte ons geprefenteert. En hebben ons
ook te
kennen gegeven , hoediepelijk fy voorfagen de grote
enmemgvuld.geaenftaende perijkelen , die anderfins
onfen perfoon en den ganfchen Coninkrijke overkomen mochten , en fouden by fo verre als defe fententie
nietvolkomelijkgeexecuteert wierde : daeromfy
ons
ook confequentelijk door hare ernftige petitien in dien
F0U2.) deele, meteen accoorr, acces of tóeg
ank tot ons hebben (op hare verfcheidene requeften ) feerinftantelijk
op hare knien baden en fmcekten , en met veel f ware en
gewichtige redenen drongen en praemden , dat de felve fententie en vonniffefo rechtelijk en behoorlijk gegeven, enby henlieden geapprobeert, gelijk voorleid
Js,mochte (achtervolgende het expreffe inhoud van
de voorfeide a&e van den Parlamente ) by onfe proclamatie, onder onfen groten zegel, verklaert en gepubliceert, en de felve ook eindelijk geexecuteert word
en.
Maer na fodanig feer ernftig verfoek , op fülker wijfe van alledevoorfz Heerenen Gemeinte in 't Parlement aen ons gedaen , fy uit onfe redenen ènantwoorde bevindende, wat een groot leethet ons was, teho
ren van defe verfchrickelijke en onnatuerlijke aenflagen
en feiten van die Coninginne, wiens veelvoudige voor
gaende mifdaden , opentlijken dangereufelijkbegaen,
tegen ons, onfeGrone, en Coninkrijke, wy na onfe
over grote goedertieremheid voor by hadden laten
.gaen , tegen de menigvuldige advijfen , waerfchouwingen en requeften van onfe onderfaten , fo wel in 't Parlement alsanders : en daeröm fo ook uit ons felveh verilaende , hoe begerig wy waren , datter eenigen anderen middel by henlieden ( in hare byfondere plaetfen
desParlamerits) hadde mogen gevonden worden, om
dit ongeluk tegen ons fel ven, den publijken vreedfatoen ftaetonfes Coninkrijx , en verfekertheid Van onfe
goede onderfaten, te wederfhne, dan by d'executie
van de voorfz fententie, gelijk verfocht was: fo was
het dat fyna verfcheidene cöttfultatien in 't byfonder ,
conferentien gefamentlijk, meteen eendrachtig accoord, in de namen van alle de Heereri des Parlements,
door de particulire begeerten van henlieden allen daer
verlamelt , en ook van de gemeente , met een algemene verwilliginge, reprefenterendeden ftaet van geheel
ons Coninkrijke , op hare verfcheidene tijden van tóegank tot ons allegeerden, verklaerden en protegeerden dat
, fy op hare langdurige , menigvuldige , en riipe
beraedflagingenen conferentien door óns bevel, en tot
onfer genoegdoeninge daer over gehad, geenfins bevinden konden , hoe de verfekertheid van onfen Coninklijken perfoon , en haers felfs en harer nakomelingen prefervatie, met den goeden ftaet des Coninkrijx
Joude mogen voorfienen gecontinueert of gedurig gemaekt worden ,fonder de publicatie en behoorlijke executie van de voorfz. fententie.
Waer opmaerwy , niet allene t'onfen leedwefen beweegt, ook overwonnen zijnde met de erhftige
requeften , verklaringen , en gewichtige redenen ,
van alle onfe voorfeide onderfaten , de Edelen en
'tGemeene van onfen Coninkrijke, wiens oordeel,
wetenfchap , en natuerlij ke forgvuldigheid over ons en
'tgehele Coninkrijke, alleranderer ( gelijk wy weten)
die daer by alfo niet geintereffeertlïjn, verre te boven
gaet,endaerom niet klein te achten is: en bevindende
ook dat defelve fententie, eerlijk, wettelijken rechtveerdelijk gegeven geweeft is , over een komende met
juftitic en met de wetten van onfen Coninkrijke: fo waren wy te vreden , en (achtervolgende het voorfeide
Statuit ) fo verklaren wy , publiceren , en doen kond by
defe onfe proclamatie, onder onfen groten zegel van
Engeland , allenen eenen jegelijken van onfen lieven
ortderfaten>cn anderen perfonen wie die wefen mogen3

dat de voorfeide fententie en oordeel geg
eve
voegen als voorfeid is, ten einde, dat fv, n is, io der
en cén
hjk van hen by defe onfe proclamatie, daerva jeeel
nvofomen verftand en wetenfchap hebben mogen.
Wy wi°en ook dat gyheden defe onfe proclamatie
in on* Hof van de Cancelrye , fo haeft als weder keïc
gylieden be.
quamehjkkond, metideplaetfen en tijd van
de
pinge daer van op den dors gefchreven. En weefuitroet daer
TotgetuigenMewaeraf, hebben wy defe weei
onfe taae
pro»r
in gene
n ntge
van atie
clam
pate
doenbr
makenek
, en e.
doen zegelen met den
groten zegel van Engeland. Op ons Hof tot Richmont
,
den 4. Decembris, het *9 jaeromcs Rijx,enin'tjaer
onsHeerenJefuChriftii58tf. '
God beware de Coninginne.

m

€n alfo De Coninginne Daer na nocfj fccr toerbe
rjcimpottunecrt / beeft fp nocb een fafte ban confirma*
m op 3ltcfjtmffTc abonb gete ftent/ Dien / fo gefeia toet*
De/
fp Debaren
arislafl<fèabï
Dfonoberge
te betoa'r
en gaf/
toelfte
felbeSecret
(fonDec
) fouDe
lebert
bebberDei
aen Den ï|ogen ftaeb ban <£ngeianD/toaer ober Jjp
Doo? een bonnifle ban De € Delen Des Bijt/met een lan*
ge gebanfteni(ïe / gelD- tfraffe / en met berlies ban het
&ecretaris-ampt gefïraft is gcto02Dch <tëe KaeDS%erenbanDen fioogften SaeD Defe fententie ontfan*
gen bebbenDe/ fonDer b02öer communicatie/ bebben fp
Defelbe fententie ter executie Doen leggen Den 18 $e->
touanj iv 87. op 't Cafleel ban3poD?ingam alDaec De
b002f3ftttenDe.
Jfênria <Des
Coninginne
ban ^("ÖOtlanö
gebangett
toas
anöeren Daegs
of ttoee Dagen
te bo=
ren toert baer te bennen gegeben Datfn fïerben fouDe/
fp feite beteet te toefen om Den ffag Des' DooöS te lijDen/
omeetoigliju Debeme!f
eb2eugDete genieten. <Sen 18
febmatij bergaDecDen in't boozfê Cafleel De <0aaben/
peeren / KiöDeren / €Delen/ (©fficiecen met Dace Die?
naren / Die on De executie p^efent toefen fouDcn / 3önDe
omtrent xoo. perfonen (lern/ beljalben De toacljt ban
net Cajïeel en Ijnifgcfin/ in De grote ^ale DesöC*;
deels /toa$ een fcöabotgemaeftt ttoaelf boeten b?eet ©e Cc*
en ttoee Doge / rontfom met eene lene OeDeat met ftoert ti^^nne
laften / Daer op (lonD eenen ff oei en een nuffen / met een .tKarfa
bloft oo& DeDeut / a$ fp nu gerect toatfen oo?lofgeno- **n
men DaDDe aen alle fjaer Duifgefin en Dienaers/ iSfp
S
gcleiD ter plaetfe Daer D'executie gefcljieDen fouDe / toerts ten
toaer De peeren/ Die alDaer bergaDert toaren/öaerte L00^
Daerge^
l)aerne gefciD
gemoetge
jn/en
cotnmiffi
Coningin
Daer nebben
toefen om
nomen teftomen3i
e te ' 8
bolboeren / en altf fp Daer op geanttoooaD baDDe Dat
fp bereet toag en lieber toilDc (terben Dan lebcn / fo fag
fp/ Daer omtoenöenDe / eenen baren pnncipaelften Die*
naer en €Delman genaemt JKelbin / tot Den toelften
fp feiDe / Dat fp fjem als bare geboren en gefalf De Co*
ninginne/ ban Den bloeDe ban Jgenriu De febenfte M$t
ninl? ban CngelanD/beiaft e en gebooD (niet jegenfiaen*
De Op een $20te|ïaut en ban bare religie niet toaS ) al*
fo bp't booi<0oD fouDeberanttooo?Den/ Dat fip aen
baren ^one fouDe De booüfcliap Doen / Dat fp öaec
aen Ijem toas gebieDenDe en btDDenDe <0ob te Dienen/
cntebanDbouDen DeCatbolöue religie en Kerfte/3(m
lanD tn bjeDe te regeren/ fonDer bem (fo fp geDacn baD*
anöeren
) eenen toille
De goeDen
bereenigenDe
n/
CplanD tei'egenflae
baDDe Dit perirniet
geftaDte onDertooj
fp
maer Dat liet fp Ijem nu bw Dat bp't ooft fo fouDe bou*
Den / bem niet te beel Oerroutoen op Des toerelDS toijf*
toaebte eenf *'
bP bemaenDeCo
/ Dattegeben
befïanöige blijft
Die nietbancjuaD
heiDoozfane
fufpitie
nin*
ge
fou*
3egenen
Dan
<©ob
bem
Dat
/
girtne ban CngelanD
*m?
getuige
mijn
fult
fp/
Deren gn fBelbin /feibe
Dat ift fterbe ais een getrou ^cbotfe/ f ranfe/ en
Catbolijfte/ alfo ift alttjD fyebviofeffie geDaen: Daee
op iBelbin anttooojDe/ mijn <0enaDige en ^obbe;
raine P2incefTe/ gelp ift aitot utoe |Ba|efteitS getrou
Dienaer ben getoeefï/ fo fat ift ooft Defe utoe laetfe uwben en bebel getroutoelijftaenDenConinft utoen^o*
ne oberb?agen. 5^aerna beeft fp ban De peeren be
fflja-.
geert bat baren p^iefier/ enbaer Duifgefin op 'ttieftt
bot bpfiaexfoubw mogen feomen/ b'eene om iwtw
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t leftc te bienen en uermanen/ en banöere om getrou*
toe Getuigen te 3ijn bp Den föoninb ban ©?anbrijb en
aubercbarebzinbcnin^cbotlanb/ bat fp ïjaccieben
tnuetCatboUjKegelobe babbe geeinbigt: bet toeibe
baer ban be peeren toerbe afgejtagen / uit oo?faben/
(o men liet luiöen / bat baer buifgefin bae? met toenen
en fcb?epen niet bleinljartig manen en te feer beb?oeDen fouben/ einteltjb toerbe baer geaccozöeert bier bicnaerj. en ttoee b?outoen bp tiaec te mogen nebtien om
baec te bienen ; baer na toert fp geleit op 't feïjabot/
baer fp ging fitten optenftoel bic baerftonb/ en boe
toert albaerbp ben ^eccctactë 23eale be fententieoberluibgelefen:baerHleDinge toa$ een tabbaertban
(toert fuitoeel/ inb'eencbano babbe fp een Crucifijc
b'an*
bangenbe
aen babbe
baecbalg
be beelbeniffe
met banb
öec
een boen/C()2Üïi
aen baec
fp een/ ingouben
Crupg en een $omanbec netene met een AgnusDei,
en aen baec goibel een Pater nofter, bp baec boo? bet
feftabot (tont <©octo? fiïcbacbttg JFletcbec / beften
ban petecbo?cö / ble baec boo? lalt ban be l^eecen
becmaenbe/batfebaec betcoutoenop «Clmftue. foube
ïtellen*/maecfpbecbinbecbe 3tjn fpiebcn enbegeecbe
Öem niet te bo:en / feggenbe bat fp Catoohjh toilbe
ftetben
/ batboob
Op baec
feggenbe
ge?
noeg tottec
bereibbecfn'nbecbe
toa£ / en fo/ bp
ebentoeibatfe
boon-

ginb / &2ab fp t'elbcns 3ijn p?opooft / feggenbe üfêee*
(teemenen ijuelt u fdben nocb mp niet/ toant ibben
gegronö in öe oube Catbolijbe föoomfe aeltgie / baec
boo? in beceib ben nujn bloeb te fto?ten / baec op ben
<©enentoebcc feibe : mijn b?outoebecanbectu opinie/
tybt leettocefen obec u boo?leben fonben/ en (telt alleen
u betcoutoen op 5!efum €b?*ftum : fp feibe toebecom
feec ecnftelth / goebe meeftee beften guelt u niet meec
in befe fabe / toant gelijb ib in bcfe celigie gebo?en / opgeboet engeleeft bebbe/fobenibgecefolbeect baec in
te fteebcn. <©e <©?abeban ïient feibe tot baec/ jBeb20utoe / ib beb2oêbe mp te te fien befe pbele fupecfii*
tieufe bingen in bec banb / fp foube Cb?ifium in 't bec*
te b?agen / en al boetoel fp toeigecbe te fjo?en be aenge*
boben genabe banbeniflibecboogften/nocbtangtofl;
ben fp lieben al tfamen <*5ob SMmacbtig boo? baec
bibben/bat bp baec toilbe becgeben alle bace fonben
en baec in 3ijn ftjpe ontfangenjtoaec op fp feibe/ bib en
in fal 00b bibbert 1 en boe bebe be 3&ehen een ecn(tig ge^
beb/bat luibe uitfp2ebenbe/en be fóoninginne bebe ban
geUjfeen baecgebeb met luibec (temmen in 't&atijn/
tn baec banb boubenbe bet Ctupcifir.
^tto^ö^ö gebaen $tjnbe/ bnielben ttoee 25euI0 boo?
Baec/ bic fp baec boob becgaf / en 00b alle anöece bic
lange na baec bloeb geftaenbabben/ en bab <©obbat
\)Pfc toilbe bebecen / en biel baec naec toebecom op
baec finten en bab toebecom eec(t in 't HLatijn / en baec
naeinbefpin<ïEngelö/bibbenbe boo? ben gelucbigen
. (tact ban be öontnginne ban €ngelanb/ baec toenfeljenbebat fp lange moebt ieben en cegecen incu(ï
en b2ebe / boo?ts bab fp boo? ben toelftant ban 't gebeel
€planb/ boo? be becb?ubte Catbolijfte becbe/ boo?
baren ^one/ bat bp moebt op2ecljtelib cegeren/en
beheert too?ben totte Catbobjbe öoomfe Religie / ten
ieften bab fp al!e be mepligen in ben tremel boo? baec
te lubben / toenfc öenbe bat <©ob boo? 3öne gconbelofe
bermljertigDeib / fijne ftraffe toilbe beren entoenben
ban bit ellenötg €planb/ en baer te beclenenbecgifc
feniffe ban bace fonben en Dace 3iele te ontfangenin
fijne ^emelfe banben.
ïDaec na ftonbfp op en begonlt Raec rot (tecbente
beceiöen/ en met bulpe ban bare gioffrontoen baer
(Foi.63.) fc oni^jej,cncn f)a0c (icraet af te leggen/ en gereet
3önöe nam fp oo2lof aen baer gjcffroutoen / tik fp be*
bebanljetfcbabotgaen/ en alfo gereet 3tjnbe beerbe
fp baer na bare bienaecsf/ bief» 3egenbe/ een €n\ite
metOaerbanbrnabenbc/eniö boo2tö op baerbnien
©e Co»
niginne geballe* / en fp?ab ben 3 1 $falm ^abibss / in te Doban
«ècfjot»
lanü
torrt

mine fperavi, non confundar in aeternum ,en benfeU

ben geepnbtgt3ijnbe/ beeft fp baer licbaem neberne^
bogen ter aeröen en baren balsf geleib ober ben blob/

ont&ald. roepenbe met Jtlibcr (temmen : In manus tuas Domine

commendofpiricum meum, tn utocn öanben i|eerè
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1bebele ih mijnen geeft / en een ban be 25euï$ baer Dan*
]Den neberboubenbe / floeg ben anöeren baer öet booft
af met een btjle /met ttoee (lagen /bet booft nameen
banbe25euliS op entoonbe bat ben bolbe/ roepenbe/
<©obbetoarebeConinginne/baer op ben hebenen
bet bolb riepen : 3filfo moeten bergaen alle be bpanben
ban<0ob/3ijn a©oo?b / en ban bare jpajefteit/^
men.
Silbug Dceft befe ongeïucbigc -öoninginne baec Ie*
ben boleinb/ oub toefenbe 44. iacen en omtcent ttoee
maenben / fp babbe in baec tijb getoee(t een ban be
fcOoon|teengcatieu(tcb?outoen ban be toecelt/baec
licbaem toecbe gebalfemt/ en t$ fs$ maenben ïjaec na/
namentlib in Slugufto tot ^ieterbo?cb / bp be Contn?
ginne Catbarina/ met grote folemnitept begraben/
ten bofte ban beConinginne ban <£ngelanb/ be feibe
bare begraff eniffe en graf/ fo men feib / ober 1 00000
gulben bo(tenbe : bocb na bat be Coninh gjacobutf
baren fone acn be Ccone ban <£ngelanb i$ gebomen/
beeft bp nocb een bo(tèlöbec tombe boen maben tot
3©e(tmun(tec/ neffensf bet gcaf ban be Coninginne
€lifabetb / baec ijpfc beeft boen becboecen / en t$ bit
gcaf/ en bet gcaf ban be €oninginne<£lifabetö / bp na
genoegfaem ban gelijbe beeclbbbeib en fto(telübbeib.
3!l.£. be boob ban be Coninginne iBacia ban ^cljot*
lanb in ©?anhrn& rucbtbaer getooiben toa^/ berb?oot
bet ben Coninb feec bat be Coninginne €lifabetlj/
fijne boo?bibbinge niet babbe geacbtettmaecbeöo*
ninbljjbe ^oogljeib en toeecbigbeib alfo babbe bec*
fmaet/
om fjjn tec
leettoefen
liet «JP be'ïüo*
ninginneen iBacia
eecen eente bectonen/
boftelijbe uitbaect
boen
en toeciebten/in belooft becbe binnen pacijsf/be toel*
bein tegentooo?bigl)eib ban bel^Jput(ten en^eccen
gebouben toect / be Uoninb en fijn ^uifb?outoe/ en
alle Staten gingen baec mebe in ben routoe / 0eg>
nalbujS 23elrienfe / <ecrfi-25tfTc[iop ban 25errp/ ijielt
een 3tijK-o?atie tot baerber eeren / be toeibe baer na in
b?ub uitgegaen i$ 1 bocb niet in atë fo bic toag gebaen
en met tooo?ben uitgcfp?oben.
fflp toillen nu toeberom beeren tot be <6efanten ban
be^eberlanben (n €ngclanb/ be toeibe bcnarljten* t~M
ttointigften 5peb?uarjj bejef namibbaegö ban ben <©?a* pfomge
ur
be ban %cpccftct gefept toerbe bat fp goebjs moetsf ^|nl»
fouben toefen /en ben in benïiaeb bectig en ftantba- £°ff
ftig bouben : binnen in ben tlaeb geroepen 3ijnbe/toec* <Matv
be benluiben ban ben^ecretarijS be 3©oule0 betblaert ten j
be anttooo?be ban bare lEajeftept : te toeten
bet fecoer.ö niet bonbc bermeecbecen noebte bergroten/
om berfebepben rebenen / en boo?namentlijb om be
openbare oo?Ioge bie fp ban ben Coninb ban «gpan*
gien felf toa# bertoarbtenbe : maer bat fp bet fecoersf
eenftelib continuecen foube/ fo be^Stateninfgelijcaen
bace3(jbe/ bacen fcljulbigen plicljtbeben. 5^en€ce*
fo?iecbefabeto(jbec en b?cbec uptleggenbe/becbaeloe
be peciculen bic €ngelanb / uit^cbotlanb/ fïerlanb/
©?anbrp / en ^pangien toaren nabenbe / toaer boo?
bare bet
ifêaj'eftcpt
: maer
fp nocb eben»
toel
fecoerjS belet
boo? toerbe
een jaer
foubebatbeclengen/fobe
Staten infgelijc baec befte beben : 00b bóegbe \)p bact
bp bat bc Staten alleenlib fecoecief ban bare ifêajeftept
berfoc^ten/ennfet fepben toat fp baer fclf$ bp boen
fouben. ;©e <6efanten beb?oeft 3önbe/ bertrocben een
toepnig aen b'eene 3tjbe/ om bier op te belibereren/
en toeberberenbe gaben fp tot anttooo?be / bat Ijenlup*
ber berfoeb bm bingen toaren berbattenbe/ bermeer*
beringe ban fecoersf/brtjgf bolb en gelb : en be meninge
ban bare JiBajeitept obecbe ^oubecainitept/befelbe
in'tboo?leben faec aengeboben / en be toeberfeom(te
ban ben <02abe ban Wptcflct ; bat ban be ttoee laetfte
geen getoactj totert gemaebt / en bat be anttooo?be op
bet eer(te be Staten en fjet bolb feer b20ebig foube bal*
len , b002nementliib in fulb eene ber0agentbept altf
baer upt bet berfeb berraebjban <©ebenter toaefont*
ftaen : batmen 00b toel bienbe te letten / of 't poeb fou*
be toefen
bat fp met
fulben anttooo2bev
toeberfee*
ren
/berfoebtén
niettemin
batmen ben foube
bic amtooo?be
in gefcb?ifte foube geben / en attc& bp bace JüSajeftcpt
omteanttooo?benen baec affcfiept te bo?beren:boe*
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3Mi€refo2ieranttooo2beop fiet tmebe/ baf hom SiSS
«? Atate ö^01**" boa*, ^at Dp Dare
Jtbebolen toa*/ be «oLteeraWty^ffi^ I^^^S^^^S?
?e "■* ban ««5
te
feggen
/
bat
bate
jBafeftett
noebtan*
be
feïbe
refu
S
frSÏÏfeSSSÜR
^cöerLan?*
öepenöeerbe :
feerD
rfwh*e :. op
rt« Det
*~ Derbe
*~»~ / .
aengaenbe be toeberftomfte ban lillLvl n stoecöe ban bc acuc öte ftaec anDer* per*
ben <©2abe ban ïntefïec/bat Dare J^ajeff eit
bent ?f^/f!Seccn6efluamifecoeci,te
SSS3
SMS7 S3 rKaas W boen/
^ batSniet
öaec banfoubefianbelen. 3Bat Det eerde belanmet
gt/
bat
\mmsmt niet ten onTecDten be ma ml mie aïih?i
' macc ban öe oemene fröattinge be*
■■
eb en ff^
ftommert toasf / bat be Staten Daec fafeen niet fouben
beconarbtfamen/ geuj&te&luptftoaggefcbieb/
men foube mo?ben. 5>at De Staten fo beel en meer
eenöe be bfatbten ban <©:oenebelt/ baer ooft bol*
ijm Dabben gebaen al* (p mocfnen/ enboo?t* boenfou*
Compagmen fonbec betalinge toacenafgebannt/en Den/ fo Daer eenige faifte ma*
eninDeaDmini*
i>at be plaetfe notfj naulnr toa* becfojgt : batmen ftratie De* gelb* ('t toelft in fulfte geDa
felen niet nieu
öe Cngelfe bet bertaeb ban ^ebenter met beboo2öe te i*) Dat bet felbe berbetert ftonöe begtn
merben/ DocD Dat*
miiten alfo oob t'anbeten töben ^eberlanbec* bec* onbec Det P2etert/ termülen Daer op onberfoeftmert
raberö / macen
getoeef?. ^e <i5efanten anttooo?ben bat gebaen/ niet geceffeert/ nocbooft De beouamegele*
Det bermaen ban'tbercaeb ban ^ebenter niet maa gentDetDbeDoo^tberfutmtte roo2Den. ^at fp De* an*
gebaen totbe
rmtjt/maerom te bennen te gebenbat Deren Daecb*bp Dare USaiefleitaubientiefouDenDeb* (v*i *
Det niet goet ma* in fuift een tfjto met fuift een ant* ben: Dat fp bjpmoebe
op alle*
anttooo?*
4°
moo^b mebecomnaDet jSebedanb te fteren. ^at fp Den:batfpb?plnftmocllnfc
jten feggen DatfoubDeenpjob
intien
belangenbebeflab jSIup* aenbe Staten Dabben ge* fo (p milben mei in reconciliatie mocljten treben / maer
fchjeben/batbet cene fafte ma* ban guaber confe* bat Det felbe foube (Irecftenten uiterflen berberbe be*
quentte/ tsat be <tf5ouberneur* buiten meten banbe armen bolr / nu fobele jaren fofeer geajfligeert3(j
Staten uit Daer garnifoen gingen: bat ben €ngel* be/en tot groot peröftel ban Dare ffêajefteit/ bat n*
BP
fen Öaeb ooft genoeg te boen foube ftengen/ fo befen ben <®ouberneur ban ^lui* feer felagenbe eenige
megbanftlagen ben Capiteinen een* geopent meet: fommen ban penrtingen DaDDe aeugetelt/ niet ttoüfe»
bat Dare Ifèajetfeptbe ^ouberainitept in'tboo^leben lenDe of De Staten fouDen DemDiereflitueren/ennjn
jaer Dabbe gemeigert / maer om bat
fp bc articulen en boo?t*Dep?opoofïengeb2often/ Doo? Detinftomenban
ö'inflrurtie ban bie fafte bp baer geboüben Oaböe/ en feberperfoon,
<©en DerDen ifèartn 5ön be Cefanten in ben ftaeb aiacö*
t'feb
bingenjBaief
maren
boojge
ballen
/
fp
met
recfjt
bacDtemn beel
Hat Oare
lept ban meninge beranbert geroepen / en merben Den Diberfe ftlagten gebaen / ban <f n "an
mocbtemefen.^en€refo2ier b?aegbe/ mat fp Dab* bingen ük onbertufifcDen in 't $eberlanb toeb2oegen: £ft
ben betflaen nopenbe Det fetoer* ter ^ee ïjat Dare bat Daer|Baie(ïeitalte bojengeroftenennu fefterlp ba» €n«
Dabbe bat<62abe |Baurit*ban5Sa(Tauge «rfanb/o*
Ifêa jeftept
bolgen* 't contract gebaen foube merben/ berdaen
alfom
en nu /fefter
etpinge Dabbe banbe &paenfetoe' maeftt ma* 43ouberneur ban ^ollanb/Eelanb/en* ÏSrawd
HtrecDt/ en ben<0?abe ban J^oDenlo/Doo? melfter* bwai
ruflinop
<©efan
antmoo2be
ge. be"®tfcDtpp
men
Dem boo2
bat bertelt
Dabbenüau/ toeboen al Det s&eberlanbfe ftnjg*bolft aen <©?aef PJf e;
er*tenlikgaben
geen grote re&eninge ftonben maften/ alfo be Coninft 31Baurit*eeb Dabbe gebaen /3ijn 3lteutcnant:batbe t££
ban ^pangien gemoon ma* )aer(tr be ^nbtfe en nocD felbe gefeit Dabbe onber niemanb* anDer*al* 45?aef *m™
eenanbereblootetoete rufïen : ^at bare iBajeflept IBaurit* te millenflaen: Dat De felbe met bier Com- lep!?elen
fonber tmijfel mei fefterber htUWt Dabbe / bat ber pagnien boetbolr toa* getroeften / om De ruiter* "i/S*
^Staten fcDepen gereet fouben 5ijn / en Daer binben ter ban Xpcefïer/ Die buiten «§tooi gefloten mefenbe/ fantcn
plaetfen in 't contract gebeftgneert/ al* be ^paenfe na Den ^aeg getroeften toaren om Dare inguartie- JJJJ"6
bloot gearribeert 5ijn foube: natter niet aen geb2aft ringe te bo2beren/ te berfïroien/ bat HpceiTcr*peer* bafC.
al* gefcDut/ melfter uitboeringe om een rebelijften ben uitt2 (lallen geb2eben toacen : bat €ngelfe folba*
tenboojgaen* in^otlanb bentoeganftenpaffagiege*
P2na' /focfjt
fp albaer
in dEngel
te bergee
f* Dabbenber
2Cbmiranb
fetöeb* aeropb
aeI btftmil
. ^en
atterb
ele meigert ma*: Dat Den lïabe ban ^tate beranbert
(ïuc&en in 't j^eberlanb berboert maren/ maer bat bp toa* /be peeren 232aftel en iBceiöecften gebepojteert
niet toifïe maer D^nen / battct D^n bergunt fouöe mer^ toaren / en anöere in Daer plaetfe getfelt : ^at <©2abe
ben / fo Det be noob bereifte : bat Dare JUSafejtept febe* jBaurit* De tntel ban $im ban <02angien Dabbe
pen Dabbe bero?binecrt om be Daben ban T©uinfterften aengenomen/ om niet onbec Den <02abe ban %pce^
tebefetten/maer bat baer beel fcDeoen ban Eelanb fïectefïaen: D'^mbafTabeur* of <0efanten toerben
maren geffen: baer op be ï^eere ^facob ©alft ant* afgeb2aegt of fp Dier ban niet* Dabben gcboo?t:<0f
tóoo2be/ bat albaer nocD gene febepen ban bare H9a- i» befen D'aut02iteit ban Dare|Baie|teitcnDen<0oU'
fefïept merben gefien. <©oe merben baer eentge p20; berneur niet beel toa* geberogeert/ boo2namelnftal^
pooiien geDouben ban be munte/ p?efenterenbe be (0e- fo boo? 't bertreft be* <©?aben ban Spcefter toa* ge*
fanteneen marft troi* gemtcDte/ na be $eberlanbfe (ïatueert / ooft bp abbii^ bcr Staten <öenerael / bat m
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tbftntit Deö gemelhm^abe/ De ïlaDcn ban ^tate : renbe / öc fclbc üpoebócolïé ijjtebcn Fiarc |fêa jeff ett en
onöer fijnen name alleö fouDen aDminiftreren/ en öat j3i*n€rcellentie fouDen bebanDigen:Derbalben De <©e*
<©2aef lEaurttjS en een ftaeDö-beee ban bareïBaje; DcputeerDen/ boe toelfpboozfagen Daer uit cenengro*
fteit alles? fouDen te&enen : of fulr niet bircctelijb toaö ten bjanD en ojfentic te fullen ontftacn / bp fijne €ïcell.
tfnjDenöe mm 't gene fp til fubftantie toaren ïjan* gingen /om De b2iebenobertelebcrenen Den ftaetDer
irelenDe/ te toeten ban tre Soubcraimteit te aenbaer? P2oluntientefiennenteaeben:^ijn€rceIïentiefetbe
Den /en ben i23?abe ban 3[pfeftcr toeDcromte fenDen/ tegen benluiDen bat bate fQajefteit tegen alle 3ijnöc*
Dat öerOalben cm rccbtbeccbtge oa?faBe be uiterfie boir / Dagebjr betboelDe in bare fabcn/cm berfetjei*
emtooo2De ban bare jjEjajefteir Duö lange toaö uitge* ben Dingen toel&e Dageitjr lift bet ^eDerlanD ban Deö
fielt
/ tot Dat fp ban Dit alles" fenèc öcctcDt fouDe bete felfö
toerDentoerDen
obergeb2acbt/
ben.
telün beranDeringe
afgenomen feonbe
/ Dat top Daer
nu aluitbanlicDDe
UW;
tootuüe
3De «Manten anttobo?nen Dat fp ban fnlje niet bah* €ngelfe toalgDen / Die bare boften en arbeiD gualtju
ban be
<t5cfan* Dengeboojt/ noen ooh 't fclbc geloofDen : Dat <©?abe geloont toicrDe. 3^e «©efantcn berbaelDen 't gene fp
Ifêatitïtö ban i&aflTau/ al boö2 Slucefïerö bomde Des? Dacgö te bo?cn/ 00b Deö felben Daegö uit De b?ieben
ten.
«3ouberneur ban ïjollanD en ÉJelanö toaögetoeeft/ Der Staten ban Den ftant Der p20bintien OaDDenber*
ftaen/ en p^efenteerDen Ijem De b?iebcn ban De &ta*
en De P'obintie ban Htrecljt altoos? t'famen geboegt ten
<0enerael aen Ijcm aDD?efferenDc/ uit De toel&e OP
en anner aen't goubernctnent ban J§ollanD en ^e*
lanö/ en meer Dan 50. jaren geöurcnDe ban eenen allcjö b:eDer fouDe berftacn. $|p fclaegbe Dat De €ngel*
<0ouberrteur geaöminijtrcert/ bolgenö De comrac* fen/ fo uit Den name Der Staten/ alö ban bare |Ba«
tenDaerop beraemt/ tot toelbe fabenbe Staten ban jefieit guaDe betalingc gcfcbieDc/ Dat bet niet toaec*
Rolland en EelanD De autojifatie en banDbouDinge fcbijnelib toaö Dat De «cngelfe Den ^agc baböcn totllen
ban 3ijn €,ccellentie alö43ouberneur<0eneracl ber* I plonberen: Dat fp bpJSoritögefeomen toaren om Oa*
foc^t OaDDen. ,§a Dan met gemeen aDbijö Der $20- I re inquartieringe te bo?Deren : Dat De Staten nu al
bintien toaö befïemt/ Dat <02abe itëauritö boo?- toalgDen ban De €ngelfen; Dat fp ben Doo?gacnöfocö*
noemt met eenen «©ouberneur ban ötreebt foutie toe. (ten buiten De garntfocnen te fluiten / en anDere Daer tn
fen/ Dat Daerom ban De autojiteit ban fijne (grccHen* [te brengen: Dat jijne patenten toaren bjucbtelooö ge»
tic/ nocb ban bare ^ajefteit niet toaö geDeronecrt maebt: Den JïaeD ban <§tate beranDert/en bele Dingen
tegen 3tjne autoriteit geDaen. 3ClöDe <0efanten f)\ex op
nocb
naoien al0
alle<0oubernenr
particuliere <0enerael
<85öubet* anttooo?bcn Dat fulr ban De guaDe patriotten toierD*
neursf iet
am bernt'eut/
fijne <£rcel!enrie
met eeDefijn bcrbonDen: gelijb oolta32abe^aiirit0 geftroüv feiDe Ipceftcr/ gelijfc alö bergrattit 3pntie/
toan |5afTau aen flem eeD geDaen baDDe. ?SengaenDe Dat \)et De befte patriotten toaren Die bP benDe / De toel*
Den geloof
tijtel ban
ban <02angten
't felbe bcbem fulr oberfcb?eben : De «©efanten Daer op toe^
niet
Den /$2ince
ten minften
Dat bet niet/ Dat
toaö fpgefcbieD
Der b2agenDe / boaerom fp [}ü Dan niet DeDen met ben«=
n\ct aDbijö ban De éStaten/ nocb ban De generale/ nifTe ban De peeren Staten <©encrael / feiDe Dat fp
nocb ban De particuliere toan^oilattbeïtuan ^elanD; 't De felbe 00b toel in bun aengefiebt fouDen bobben feg*
maer inüten 't gefebieö toa$ / Dat bet moft D002 aenra- gen/ Dat Ijp nott baDDe geDac bt Dat in fijne a bfentte ful*
Dinge ban fijne (0omen/25loeDbe?toanten en i|ofgefin« be eenige beranDeringe tngeboert fouDe bJO?Den : Daec
De gefcbieD toefen. 3£at Den öaeD ban ^tate D2ie toerDeoobgefp20benban De oBeDeputeerDe ban <®o*
maenDen gecontinueerttoa^onDerDen naemban fjjn (ïergoe in 3©eft-©2ieflanD / Dat fp feer gualtjb namen/
€rcell. ban 3tncefter; Datter een nieu placcaet toaö Dne Dagen na bare bomfte / büitm bare toeten / bp ba*
gepubliceert tegenjï ^tanlep en go?ft/ om De eere re iBajefteit auDientie te3tjngegeben: Daer nocbtansS
en reputatie ban De anDere Cngelfe te befCljermen: eert anDer ^Miz <0eDeputeerDe Selbnga genaemt/
<©at l)zt niet toaerfcïjijnlijfi toaö Dat De €nge!fe nee* ban De Staten <0enerael gefamentbjft met i5enluiDen
genöplaetfetoats bergunt/ bcel min Dat De peerben Dertoaer^gefonDen toatf. ^ijn a^jccellentte gaf boo?
ban fijne Cccellentie uit De ftallen toaren geD2eben / en anttooo2be / Dat bare |Ba jefteït niet getooon toa^ eent*
anDere Dt'ergelijfte Dingen meer ban uartieulire ober- ge «©efanten auDientie te toeigeren : Dat Die fabe af
gefcb2eben
/ Die tn /'tmeer
Hof Dan
al te De
licbteüjft
bele <5eDe^
geloof boo? 3ijn bertrefe toaiö aengebangen. SHengaenDe De
toterben gegeben
Staten enoftebare
b2eDe-banDc!inge D002 Den Coninb ban ^enemar?
puteerDen/Daer uit bele peiiculeufcberfcniilenfp20ten. ben/ Die Daerom aen Denp^ince ban ^arma baDDe
<Dat net noebtanjs niet toaec te bertoonrieren/foDaer gefonDen/en nuoobin€ngelanD:fetbe fijne €rcelU
Doo2De lanböurige abfentie ban 3ijne<!:rcellentieee= Dat bare ifèajcftcit buiten benniffe Der Staten Oene?
nigeberanDecingetoaer boo2geballen:DatDe Staten raelingeen bieDe fouDe treDcn:DatDe «©efanten ge*
op bare berfeberinge gelet OaDDen: Dat De graten Doo> noeg fagen Dat in «öngelanD alleö totte oo?loge/ en niet
b2eefeban beranDeringe Dibtotlö op Den <©2abe ban totten b?eDegereeD toierDegemaebt :Dat bare jUSaje*
5£"ceflcc berfoebt baDöen Dat Op fijn bertreft fouDe fteit ntemanD Dertoaerö BaDDe gcfonDen : Dat fp Den
berftetlcn:3i>at bet tijD toaö Dat bare jflaajefteit ober ( SDeenfen SfimbafTaDeur niet bonDe buiten fluitcn.^Sön
Oare faben rcfolbeerDe en Den dfoabe ban Spcefter/ €rcellentie toecb gegaen toefenDe / bielben De <©efan«
ten eenige p2opooften metten ^ecretariö 2CtbP/bie
tóclber piefentie fo OoognoDig toaö / toeDerbeerDe.
^?n 6 HBarrij bciftonD <©2tel ban aOalftngam Dat onDer anDeren ban De <0eDeputeerDe berfoebt onDer*
ïnlrejlBaiefteiticttocöfouDe Doen/ljoetoel nietfo bcel tcbeninge Der pafpoo?ten boo? De Cngclfcljen / Die met
alö berfoebt tóecöe / Die 00b eenige p2opooften OaDDe bier op tDuinucrben fouDen baren /en Dat bp iet fon*
en too02Den maebte/ acngacnoe D'iiitboeringe ban De Derlinr Daer meDe fouDe uttreebten / 't toelfe fp bent
<02cinen uit bet BeöerlanD / feggenïe Datmen Daer in toeigerDen. ï^acr na toierD De <0efanten aengefeit
Datfp tot Dcö \©ingöDaegö toe moften toaebten/ Dat
nieteedijbof
beboo2l|jb
met
bare
USaj'cfteit
banDelöe.
Vatbare JÖajeftett Oet berfoeb Der <©efanten beter Daer goeDc fjope toaö/ D002 interecffie ban bet paria»
ge!joo2 fouoe geben fo fp De +00000. gulDcnö Die fp ment:onDcrtuffcbenfocbten De <0efanten De bneben
ertrao2Diuarie p2efcntcerDen /ftonöen berbogen tot ban De^taten aen bare JEajcftcit te beftellen/geiijfi
^ooooo.gulDenö/Datfp Deö antieren Daegö bp bare
DefelfDeDen^.
ban baer gelefen iBartij
3ijn. bare jBajefï. befjanDt'gt/en
jBaiefteit geb2acbt fouoen toeröen.
<®en felben Daci) beeft bare iJilajcfïept fo fp terjaebt
*©eö felben Daegtf Ocbben fp berfcbeiDen b2ieben ban
fouDerijDen
/ober bele Dingen /geltjt? met een b2eemt
De peeren «Staten ontfangen/ en beeft Burcbgrabe De
geranten uiten naem ban 3ijn Ocrccllentie aengefeiD gemoeD / tegen <£>2tel geblaccbt ober De beranDeringe
D.irfitöfö'anDerenbaegtftcneen ucen eer fp bp bare Der faben in abfentie ban ïpeefter l Datmen bare toe!*
0ï ajrfteit gingen/ 0»j ijcm fouDen bomen /Datter iet DaDen gualijben baDDe erbent / Dat bare onDerfaten
toaö öaer ban In* eerlt met benluiDen mofte fpjeben. guabjb toaren getracteert met bonger en uitfluitinge :
*D?i 7 iBeert ontfongen fp toeDerom b^ieben ban De Dat Epcefter 00b felfö fo onDanbbaerlüb toaö getrac*
graten <0enerae! en ban ^ollanD/ en toerDe ben Delaft teert / Dat tre HeDerlanDfe pjobtntien De tegentooo?*
Dat fp alle refpectengenerael en particulier poftpone- DigbetD ban fulb een man nauujjc meritcerDên. <Bite\
feiDe
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tr°UWen hebb™ & ™*™* geleid >t fondament van
^K^^
S^J^
^mZ^
gen met net telnnueOoojb
etegeloben/
fo baer tet ber* I eenacbter-rae
d, door wdkes middel fv?evordi-rr h*»h
ben haerambitieufe,
gierige, enoproenge pra&ijken,
ber berminbertnge ban bc autoriteit ban fijn «frcel!. niet tegenftaendedegoedeadvijfenen remonftrantien
Oefcfjteb toass/öat bare iBajefl. be lEififibe ber peeren van den Raed van Staten, van de generale en particulieStaten /öie Ijaer nu toaö beöanöigt/ lieberfoubege*
re Staten, en van de gequalificeerfteen getrouftevan 't
loben. ^are #Baj.gaf totanttooo?b batfp belBiflï* land. Sonderlinge is van hen gepra&ifeert het eerfte.
bc foube boo?fïen om öe 3fimbaflfabeur0 be$ anberen mifverftand, 't welke was tufïchen ons en u Exc. aenbaeaiS up ftaer te boen nomen / bat Daer noefttaws alle gaende 't flaen van den dubbelen Nobel van de
Coninöeboo2f5 bingen ban fogetroutoe perfonen maren o^ ginne van Engeland, die geflagen is binnen de ftad
Ambergefclijeben / bat fp bic niet liclnelün uit be tooo?ben fterdam , die doe 't ftuk ontrent t we guldens boven haer
of fcD?ïftcn bec gener nu baer tegen Mben/ nonbc toe* eigen weerde gerefen is , naadvenant dengankenloop
berleggcn.
van ander geld. So dat door 't flaen van 't (elve geld , in
<©en roijBartp Beboencemge ban bc <ü5ebeputeer* fo groten getal en qualiteit als het verhoogt is,*t land
had
ben bec Staten gcïjanbelt met €buart <©per Uü feer konnen profiteren eenige iooooo gl. tot onderftant van
>L^ in bc gratie fïonb ban3ijne€rcell.ban3lPte,ter/op delaften defes oorlogs, die wy geloven van fommige
bat fip 3tjn gemoeb foube mitigeren en berfacljtcn. <©c particulire geprofiteert te fijn, en door 't verlagen of dafelbe guam baer na feggen bat 3tjnc €rcellemie feer ge- lingevan den prijs des gelds,daer op gevolgt, namaels
otfenfcertmagboo? be mifjibe ban bc Staten <0ene* van de inwoonders des lands goed gedaen. Wy houden
rael aenftem gefrö?eben/ baer ban tjpeen topic aen ook voor fekcr.dat daer door is gelmeet en gemaekt geUare Jltëajefïeit naobe gefonben / bie tjp mebc b?acftt en weeft het fchadelijke Placcaet , op de trafijk en fchcepbc 3CmOaflTabeur.$Iiet lefen / bic baer op feiben bat baer vaert , uitgegaen en gepubliceert tegen den wil der Statntuet lrieil£toa$ bcrfjaelt/ maerOUbC buigen /baer j ten, niet tegenftaende vele hare remonftrantien,en fonban bc <©?abe ban 3£pcefterboo?fijn bertren btntoitë derdatmen heett willen horen de blijkelijkeen merkeban bc Staten <?3enerael toaö bermaent / en bat ben
lijke fwarigheden daer in bevonden. Ook dat de middelen die God de Heerc gaf door de natuer en qualiteit
tnöoub ban be fBiftïbe toaer toasJ: 3£per Debal be <©e*
fantente oberbennen mat fpben «6?abeban Spcefier des lands, om met behoudenis van den ftaet defes lands,
baer op boo? anttooo?be fouben geben.
door toelatinge van eenige goederen uitte voeren,waef
<©efe iBiffibc baer ban Dier en ook nier boo?ber= door den vyand weinig foude verfterkt geweeft fijn , en
öael gemaent toa$ / Debben be peeren Staten <©ene- dit land niet befchadigt , fijn wederhouden geweeft , en
raelben <f jpebmarp SCnno 1587. gefcn?eben aen3ijn belet is , dat met het gene dat daer van gekomen foudc
«ÊJtCell. ben <*3?abC ban 3lPCe(ter/ na ÈjetberrabelrjÖ O' {hebben , onfen algemenen vyand den voorleden fomer
bergeben ban be (lab «©Cbenter en bc fCfianfC bOO? 1 niet is levendig bejegenden bedwongen het veld te ver
't Welk men felfs na 't oordeel van u Exc. en van
gutpucn/ 'ttoeln topboo: berjjadt ücöbcn/ entoasf laten,
een yeder lichtelijk had konnen doen, fo men in tijds of
iutöcnöcalsbolgt:
ter goeder ure, z of 3000 Duitfe ruiters, en 5000
Mijn Heere,
Duitfevoetknechtenhad opgelicht: Op 't verwachten
T-TEt is fo kennelijk en openbaer, dat wy niet van no- van de welke wy gevoed en onderhouden fijn met een
J*de achten eenig verhael te doen, met welk vertrou- ydelehoop, niet tegenftaende datmen ons gefchreven
wen ,oprechte en ongeveinfde affectie, wy u Excellen- hadde vanden 8 Marty laeftleden af, dat u Excellentie extraordinaerlijk befchikt hadde de fomme van
tie in't generael, fampt de Staten van de particulire ProItfiju» vïntien , de Magiftraten en gemeenten van de fteden in 1 5 0000 guldens tot d*oplichting der fel ven , om fich by
iian de verecnigde Nederlanden, op fijn aenkomenin defe tijds in 't veld te begeven , de welke en onfe penningen
leflee landen ontfangen hebben : En hebben hem opgedragen gereet fijnde , wy niet weten door wat pradijken fy gefijn. Ook dat na de komftevan
•igc!" 't Gouvernement Generael der fel ve, in regard van de diflipeert en verftroit
Iicn. eer en refped , die wy de doorluchtigfte Koninginne u Excellentie in defe landen, niet is gedaen eenige bevan Engeland dragen, om de fingulire goedertierenheid
hoorlijke monfteringe van de ruiterie en voetvolk,die 't
en weldaed , die 't de felve belieft heeft defe Landen te haer Maj. goedertierlijk belieft heeft te accorderen tot
betonen , en om de vafte hope die wy hadden van de fa- fecoers defer landen. Selfs wy bevinden uit de rekeninveur en affedie, die u Excellentie was dragende tot de
gen, dat de befoldinge van haer Maj. ruiterie betaelt
behoudenis van onfen ftaet. En hoewel dat wy , nako- is, van wegen haer voorfz, Maj. tot 's lands laft vanden
dat de felve
mende ons beroep , geern gefien hadden ( fo tot behou- iz Novembris 1585. niet tegenftaende ordre
geweeft
in
half
niet
na
daer
reputaen
eer
maenden
de
van
drie
als
,
landen
ruiterie
der
denis van den ftaet
Maj.
haer
van
geld
tie uwer Excellentie ) de felve defererende 't voorlz. is om monfter te pafïcren. So dattet
gouvernement, boven het gebied competerende den onnuttelijk verdaen is tot betalinge der felver en der
Gouverneur Generael , (te committeren by hare Ma- voetknechten, tot groten ondienft van 't land. En dit
jefteitin kracht van 't tra&aet met de felve gemaekt) niet tegenftaende, fijnde foldatenfo qualijkenbetaelc
dat de autoriteit, hem te defereren , fohad mogen ge- engehandek geweeft, dat vele der felve feer armelijk
matigt werden , dat met goede ordre den ftaet defer lan- geleeft hebben , en tot grote kotten , fchade, laft enis verhad- woeftinge des lands inwoonderen. Defgelijken ook
de eer en reputatie van u Excellentie
den fampt
,&
den geconferveert geweeft. Maer bevindende u Excell. 't krijgsvolk defer landen fo qualijk betaelt en gehandelc
niet voldacnen tevreden te zijn met de voorfz. mati- geweeft, dat wy noitdefe oorloge gedurende diergcde landen noit tevoren
ginge, poftponerende alle fwarigheden, hebben wy on- lijkegehoort hebben, hoewel
hebben, noch
Ie refolutie conform gemaekt 't welbehagen van u Ex- fulke erote contributien geaccordeert
cellentie: niet tegenftaende dat wy lichtelijk konden o- haer penningen fo veérdiglijk opgebracht , waer doof
de fel- den ftaet des lands is gebracht in een uiterfte confufie en
verwegen, eer wy die refolutie namen , dat door
ve vele ambirieufe, gierige, en pernitieufe menfehen, verwerringe. Uit dit fondament is ook voortgekomen,
fovan defe als andere natiën, de poort geopent foude dat vele geveinfde hypocriten en gefpagniolifeerde geehaer ^par- ften,fo van óc(q als andere landen,onwettelnk en onbewerden , om daer door occafie te nemen van
hoorlijk fijngeftelt in allen ftaten en in de grootlte
ticulier profijt te vorderen , en te doen tot ondienft der
landen , oneer en difreputatie uwer Excellentie, gelijk weerdigheden, credijt en autoriteit, die in alle de verec.de
ook in derdaed fulke menfehen fowel gepradifeert
nigde Provintien begoft hebben te procederemtegen
heben privilehebben , dat fy in u Excellentie verwekt en gefteld
inwoonders, contrary de rechten, vryheden,
gequalinen
Magigetroufte
de
ben een wantrouwen tegen
felver , voor by gaende alle de wettehj kegedaen,
giën
der
Magien
Staten
de
tegen
ceerfte defer landen , felfs ook
ftra"en des lands en fteden. Hebben ook fo veel
dat
wetende
wel
feer
dicVKtparticulire,
als
ftratefo
n , generale
publijke autoriteit hen benomen is, dien
de
dat
langu
fo
komen,
koften
niet
fytot haer voornemen
na haer advijs gouverneerde. En op dit wanhemDeel.
ExcIII.
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noemden Standley gedaen,dat hy de voorfz, 6vëfgêvin>
en te bedienen, procederende met onbehoorlijk vangen
ge
gedaen
hadde omfijncontcientiete quijtett 3 ehdeft
en bannen , fonder eenige weg van juftitie, of verklaringen der redenen waerom, tegen de meefte voorftan- Konink van Spangien weder te gevende ftad dié hetrt
dersder vry heden, rechcen, en privilegiën, en de gé- toebehoorde, fijnde fuik een oneerlijke, fchandaleufëj
affectioneerfte torre behoudenis van de gemene fake, fchadelijke,enverraderlijkedaed, datwy dele öörlög
van den ilaet en ruft des lands. Sy hebben hen ook niet gedurende, noicdiergelijkegehoort hebben : en ijj gfögefchaemt in twijfel te trecken , by u Excellentie en een telix te bevrefen , dattet gouvernement , 't welk biriheö
ieder, den wettelijken ftaet des lands, en te fpreken, Bergen op den Soom, Ooftende, en andere plaetfefi gehouden word , een gelijk en 't felve eind fal neffiëfl. Eri
oordelen , contremineren , en ufurperen, na haer goeddunken, over de autoriteit van de Staten, en confequen- hoewel wy genoeg by tijds hetopfet vanden voornoem*
telijk over alle de Magiftraten der Provintien , Edelen den Standley en Jork gewaer geworden Waren j fo hébben nochtans wy, noch die van den Raed vah State $ dat
en Steden , in 't generael en in 't particulier, de welke fy
reprefenteren of by delegatie als gecom mitteerde , heb- niet konnen remedieren , by gebreke van cöffirflattdébende met alle middelen getracht , de Provintien, Lan- ment,'t welke door de twede acte fpecialijk vööf ü Exc*
den en Steden der felve te brengen in twedracht en on- is gereferveert geweeft. Wy twijfelen niet öf haër' Maf*
eenigbeid , en privee perfonen op te maken , om fonder en u Exc. fal dit vremt geven , maer wy konnen U Êxc:
kennifïe van fake over den ftaet des lands te heerfchen, verfekeren, dattet ons grootelijk feer doet, dat dé VoGffë
eit fich in te dringen. Hebben ook fo veel weten te doen, plaetfen die perfonen fijn toevertrout geweeft j tfcgenS
dat de behoorlijke autoriteit de wettelijke Gouverneurs onfefemonftrandent felfs als den voorfz, Standley ons
benomen is,door in voeringe van andere (tegen de con- van u Exc. is geprefenteert geweeft om Genërflël té fijt!
ditien van 't tractaet , gemaekt met hare Maj. ) en dat de van alle den krijgs volke. En hoewel wy al lang öpÊhtlijk
opdraginge van t gouvernement in velen delenis ver- gefpeurt en gewaer geworden fijn allé devooffz, qüade
deelt, en als ontledet geworden : fo dat , niet tegenflaen- practijken en bofe handelingen , tegen den ftaëf. vatt de*
de alle de remonftranrien der Staten, en ook derelblu- fe landen, en uit de felve genoeg verftaen hebbefï allé dê
tien van u Excell. daer opgenomen, gefpeeltenomge- dangieren en perijkelcn die ons overkomen fijn' j gelijk
fprongen is met den ftaet en welftant des lands , na den u Exc. genoeg heeft konnen bekennen uit alle üttfe remonftranrieen
n , dat wy hadden feer rechtveëfdigë ëri
laften goeddunken der gener , diedaer af gene kennifTe
hadden,of waren openbare vyanden des felven,en dat de wettelijke redenen en middelen vanonsdaef tégen të
principaelfte fteden en forten der voorfz, landen fijn ge- ftellen en t'oppoteren,gelijk dikwils onfe vooffatëfi gë*
ftelt in de handen der gene die de Staten , om wettelijke daen hebben tegen de H eeren en Princen van *t larid, fö
redenen , voor fufpect en verbaeft hielden, felfs over- hebben wy nochtans alle 't felve fo langen tijd gëduJdigwonnen fijnde van verradery tegen defe landen, gelijk lijk verdragen,om niet te verminderen d'autöritêlt varï
fy hen ook altijd fufpect gebleven fijn, niet tegenftaende u Exc.(aen de welke wy wiften de landen fo veëlgelêgéö
dat u Excell. fijn perfoon verpant en borg geftelt hadde te fijn ) met hope dat u Excell. beweegt foüdé Wöfdea
voor haer getrouwigheid , alle welke practijken fo on- door onfe remonftranrien en de dagelijkfê éfVifent*
befchaemdelijken met fulkeftoutigheidbeleit fijn, dat heid , te letten op de fchaden , dangieren , en pëf iêülêfl
eenige der felve klaerlijk overwonnen fijnde als verra- van 't land , van de voorfz, practijken herkomehdésöfrï
ders en vyanden van den ftaet defer landen , niet tegen- daer in veerdiglijk en datelijk te voorfien. Maér élfitJljk
ftaende fijngeduldet geweeft , en de handen der juftitie overleggende, dat den ftaet defer landen in defégétèontrocken: alles bouwende, als gefeid is, op 't eenige gentheid niet kan behouden werden , fonder vööf|aêöfondament van 't wantrouwen en achterdenken , in 't de en behoorlijk commandemertt, en dat de géhêlê gemeente overal feer gealtereef t en in WantfOüwéfi gewelke fijn Excell. en eenige Engelfe Heeren tegen den
bracht is, om de voorfz verkeerde fchadelijke êfi VêiRaed van Staten , en Heeren des lands tegen ons , en
tegen allede Magiftraten gebracht en geftadigl ijk on- foeyelijke actenen factien. Wyen ook de Sf af éfl Vafl
derhouden hadden, 't welk ook oneenigheid veroor- de voorfz, Provintien , Steden en Leden der félvê'f iri
faekt heeft , felf onder de Heeren van de Engelfè natie, 'tparticulier,fijn bedwongen geweeft fuiken voet *t gouen dat meer is , onder die van den landen en andere, die
vernement aengaende te nemen , en fulke ordré fë fÈêlhen velejaren getrouwelijk gedient hebben* Eindelijk len op 's lands laken, als wy geoordeelt hebben fê behouit defen winkel is gepraclifeert , dat den Raed van Staren. Waer van wy u Exc. wel hebben willen vëfwiftite, wefendevan u Excellentie volkomelijkgecommit- gen , en vertrouwende dat alle de voorfz. fakeri gëfchlèd
teert totten gouvernemente des lands, gedurende 't af- fijn tegen de goede intentie van u Excell. biddërJ dat éë
wefen des felven , conform onfe refolutie , en daer van felve u Exc. believe in goeder recommandatie te houden by
, haer Maj. den ftaet en affairen defef Jafidéri j 6p
by u Excell. een folemnele acte gedepefcheert fijnde,
dat
het
fecours te voet en te peerd/t welke haer Maj. beden 14. van November laeftleden , dateenige dagen
lieft heeft de felve goedertierlijk te accorderen,mag 6rina 't vertrek des felven is geexhibeerten voorden dag
gebracht een andere acte van gelijke date* byu Excel- derhouden werden in goede ordre, commandéüient,lentie ondertekent, door de welke de fubftantiaelfte en beter betalinge : en vorders , dattet haer Maj. béiiëf ê"
pointen, enten meeften dele des lands befcherminge onsbyteftaen met een goede fomme van penningen,
aengaende, fpecialijk vooru Excellentie gereferveert
om te redrcfTeren 't gene verlopen is, door *t wéïk'ê éfi
fijn geworden , en de difpofitie van die vanden Rade andere
middelen, dieden goeden God onsgéüéfl kU
ontrocken , fo dat de geaccordeerde ordre , en dienen- en aenwijft door de natuer en geiegentheid Van *t land*
de tot behoudenis defer Landen, en veler fteden van hopen wy te vervolgen en te handhaven onfe lötfljkê
feer grote importantie, door den inhoud van de felve aenf)agen,tot befcherminge van de oprechte Chf hléJijh
acte is gevoert geworden in Engeland, waervan wy ai- ke Religie , fampt de vry heden , privilegiën * en de weïredehelas
(
! ) de effecten en werkingen gefien hebben, vaert defer landen tegen den Conink van Span'giéfi*
in fo vele dat Guillaume Standley , by u Excell. gecom- malcontenten, en haer adherenten, of aenhangêféff 6fimitteert tot Gouverneur van de ftad van Deventer , en fe vyanden. Wy fullen niet verfuimen,aen onfe fijdê fê'f
Roeland Jork , Gouverneur van 't Fort voor Zutphen, goeder trouwen het tractaet met haer Maj. gefriaékt ifl
in kracht van de felve acte niet hebben willen eenige O- alle fijn pointen na te komen , u Exc. niet Willende ^éfverigheid in defe landen erkennen. En niettegenftaen- bergen , dat de pafpoorten enfaufconduiten dieüÉx&
(Foi.66.) de fy op 't vertrek vanuExc. eenige betalinge ontfan- door Burggraef heeft doen depefcheren buiten défê Jafigen hadden , en daer na met haer foldaten onderhouden den,in qualiteit als Gouverneur der felve, geenfïfls kófien voorfien van vivres en leeftochte, ten lafte van 't nen beftaen met de welvaert en rechten der felvef ïafl*
land,fo hebben fy daer gevoert een hoveerdig,abfo- den,en dat wy derhalven verfoeken en begeren dat Mkê
luit , onbehoorlijk , en tyrannis gouvernement , en ein- pafpoorten en faufconduiten niet meer geaecofdêeff
delik hebben fy beide den vyand verraderlijk en fchelm- werden. Verfoeken vorder, dat u Exc. believéofdfé te
achtig , den z 9 van de voorleden maend, de ftad en fort ftellen.dat alle het krijgs volk defer landen>van waf fi&tïê
hen bevolen overgegeven, met verklaringfrby den voor- fy ook fijn, uitgefondert die haer Maj. geleid heeft in ie
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plaetfen van aflTcurance of 't verfekeringe , gere
werdena c commandement der gener die wy eleert
mitteren fullen nefïens die van de Rade van Sratecomvan
haer Majeft. volgende 't voorfz. tradaet om te handelen
de aftairen en faken der felver landen.
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inge
flch h ïer ook geprefenteert hebbende , om te antwoor- Gedeputeerden te fenden. En dat
infgelijx Hooggeden allen den genen die hem fouden willen wcderfpre- melten Konink aen u Doorluchtige Majefteit (oude
keft , of ietwes te lafte leggen , of eenigen eifch doen. | fenden, om de felve te bidden ook hare Gedeputeerden
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wat de andere belangden, dat hydie den Hooggemelten
Conink van Denemarken en Prince van Parma
Het opfehrift aen zijn Excellentie.
foude laten accorderen. Dit is 't fbmmier Me3^boo?f5. peeren Staten «Benerael öebuenDen 8 van 't gene wy hebben konnen verftaen, fo doorVrouwe,
'c rapport van de voorfeide foidaten , als uit den gemelten
JFrtouarö aen öc Coningtnne ban cgngelanD gefchze;
toen Den nabolge noen fijfef/ enDtegefonDen aenhaec HeereRanfau, Een fake die ons op velerhande manie»
ren in grote (orge en moeite heeft gefteken , want voor
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geujÈ fv geoaen Deööen/entoas eerft bidden wyuMaj feerdemoedelijkte geloven dat
den Conink van Denemarken hier toe van ons niet is
uitöenbeatëbolgt:
TV/T E- Vrouwe het is eenige dagen geleden , dat het gebeden ofverfocht, en dat fodanigen tradaet noitin
X.\X Krijgfvolk leggende binnen Bergen op Zoom in onfe harten of gedachten is gekomen En indien wy on*
garnifoen, gaende op Krijg«?-avonture , tufTchen Bruffel der ons een fodanig difcoers op fuik een materiegehad
en Namen eenig paerde-volk van den vyand te gemoet hadden,'t welk wy in goeder confeientie mogen verklafijn gekomen, die fy geflagen en verftroit hebben, en
ren noit gedaen te hebben : fo is't dat wy wel wiften hoe
cenige Edel-luiden en perfonen van qualiteit gevangen grotelijx wy aen uwe Maj. fijn verobligeert , en dat wy
gekregen en gebracht in de voornoemde Stad Ber- fonder defïelfs exprefle autoriteit met geen Prince ter
gen ;onder de felve is bevonden een jong Edel-man werelt in fodanigen communicatie moften treden , felfs
uit Denemarken vanden huife van Ranfau,die door den aengefien wy weten dat wy volgens het contrad , dat u
Conink zijn meefter aen den Prince Van Parma doen Majefteit met defe landen heeft believen te maken , dat
tot Beaumont in Henegouwen refiderertde, gefönden wy op onfe eigen autoriteit alleen , in fodanigen handel (F0Ï.67J
Was. De foidaten die dit exploid hebben gedaen,geen I niet mogen treden. Maer alswyde confequentie van
kennifTe hebbende noch vanden gemelten Edelman, | fuiken tradaet wat nader infien,fo bekennen wy rond
noch van Zijne qualiteit , en omdat hy fowel als zijn ! uit voor u Maj. dat de oorloge die den vyand ons op 'e
dienaers, fich ter weer fielden , doorfogten zijne malen, heftigfte aendoet,ons nergens na fo verfchrickelijk is,als
en hopende daer uit eenigen goeden buit te bekomen , de mentie alleen van fuik een vrede. En alhoewel wy op
, die
vonden fy vele en rerfcheiden brieven,fo van den Prin- 't vertrek van mijn Heere den Grave van Lycefter
cevan Parma enandere,van de welke zyder eenig o- |onsdeeefedede van ons te vragen, wat ons dachte van
penden. Maer merkende door 't overlefen deimporan- j een vredehandeling, in gevalle men intentie hadde daer
tie van dien, fo hielden fy haer Krijchs-gebruik , en van te fpreken , wy tot antwoord gaven , dat alleen heclieten eenige van de voornaemfte befegelt en gefloten. fpreken van den vrede feer fchadelijk was voor defen
Den voorleiden jongen Edelman is te gelijk met zijn ftaet: fo ift dat wy doen meenden te difcoureren van een
depefchen alhier in 's Gravenhage gebracht , die hem fchipbreuke , welke noch verre van de hand was : maer
weder zijnbehnntreikt,en hy felfs is honorabelijk weglijknuwydefteenklip veel nader bykoder na den Conink zijn Meefter gefonden,met brieven tegenwoordi
men, daer wy weten voor feker te fullen barften , fo wy
aen fijne Majefteit , door de welke wy hopen dat hy daer in 't minfte aenraken,fo verdubbelt ook onfe vrefe,
contentement en fatisfadie fal ontfangen, van 't gene fiende en gevoelende dat wy perijkel lopen, niet om een
door abuis en by ongeluk aen dien jongen Edelman zijn deel van onfe goederen te verliefen , gelijk ons op andedienacrisgefchied. Nuishetalfo, Me- Vrouwe, dat wy
re tijden wel is gebeurt , maer om een totale fchipbreuuit eenige van de brieven die door de voorfeide foike te doen , van religie , landen , eere , goederen , leven
daten zijn geopent , voornamelijk uit de propootten en privilegiën. So wy in defe fake nieuwelingen waren,
vandefen jongen Edelman hebben verftaen eenige fa- Me-vrouwe, men foude ons waerlijk mogen befchuldiken van fulker confequentie , dat het onle fchuldige gen van kleine ervarentheid, de voeftervrouwe van vals
plicht toeftont de ftoutigheid te nemen en uwe Dooroordeel : maer fo vele proeven als wy van 't voorledene
luchtige Majefteit in aller demoedigheid de felve te ad- pehid hebben, leren ons of wy willen of niet,de gevaer;
verteren. Nu fo ifldat den Heere Ranfauw in ver- fikheden van fulke tradaten, en openen ons (nu tot ons
scheiden gefelfchappen van Heeren,Edelluiden,en perleetwefert en fchade ) de fchalke en hfbge practijfonen van allerhande qualiteit heeft vertoont datmen groot
kenonfervyanden: wantnademael fy fien,datnochde
hem groot ongelijk heeft gedaen in hem alfo te trade- lankdurigheit des oorlogs,nog de fchade by ons geleden,
ren, als de voorfeide foidaten hadden gedaen, in voe- noch de moordadige en verraderlijke dood onfer hoorgen dat de reifeby hem uit laftë vanden Konink zijn demons onfen fchuldigen plicht konnen doen vergeten,
aengenomen , niet ftrekte (gelijk hy feide ) te- of alleen een voete weegs van het fondament der .tantMeefter
III. Deel
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Het tweentwintigfte Boek.

, daer op wygefondeert
&4« vaftighcid enbewegen
, dat alleen de wapenen die ons

fijn : en fy i den tijtel van vrede ftaen, fo vind het fich datelik tot op
de grond van de kuyl des doods gewurpen te zijn. Wy
noch ovc
wel gevoel
dagelijx het gekerm , 't geklag en 't berou van verig fijn , te weten volftandigheid en refolutie , even fo horen
le die hen felven ten verderve hebben gebracht, die ons
aldeucht
alsdefe
n,
machtig fijn om hen te verwinne
leen de Romeinen , na fo vele nederlagen tegen die van alle te famen dienen, Me- Vrouwe, tot leermeefters en
Carthago heeft gemainteneert, en fy als met ogen haren onderwijfers. En al waert fake dat het quaed van verdehongerfnood aenfchouwen,gecaufeert niet {o feer door linge en fufpicie in defen gevalle geen plaets hadde,fo is
de droochte of on vruchtbaerheid als by gebrek van traf- nochtans dat het minfte quaed dat ons daer van foude
fijq aen hare fijde,daer doordefeabondanteen volkrijke mogen over komen, dat is, d'onachtfaemheid van onfe
natie des Nederlands word onderhouden. Ook wel we- faken te verforgen , gelijk ons is gebeurt ten tijde der
tende dat den fprinkader van hare foudien van Spanjen, tractaten van Don Joan , en ter komfte van den Heere
die feer kortvloeiende is van dage tot dage meer en meer vanSelles. Wy fwijgen noch de fwarigheden diemen
word uitgeput , en dat fy door de minfte ongenade die foude vinden om de particulire Staten van elke Provinhen mach bejegenen,par force gedwongen fullen wefen tieteperfuaderen tot hetconfenten lichten vanfehathaer voornemen te ftaken ,fo God ons de genade doet, tingen , fubfidiea en generale middelen : fo 't geruchte
dat wy onder de protectie van uwe Maj. volftandig blij- van de vredehandeling maer eens midden onder 't volk
ven in onfe refolutie.fo nemen fy haer toevlucht tot haer verkondigt en gedivulgeert wa3, als onder 't welk menfehen van diverfe humeuren en affectien gevonden
oude trecken en practijken , door de welke fy ons meer
quaed hebben gedaen met de punte van hare pennen , werden , want het is fo veel als niet gefeit , datmen niet
als met het fcherpvan hare fwaerden. Wy fullen haer behoeft te laten fich ondertuflehen toe te ruften : fulx
oude ongetrouwigheden niet oploeken , Me- Vrouwe, datmen eintelijk bevint datfodanige woorden maer difbegaen tegen ander natiën , die fy met het momaenge- coerfen fijn,diede welfprekende menfehen fouden mofkht van vrede hebben bedrogen. Wy fullen ook voor
gen bybrengen, maer dat in der daedonachtfaemheid
00000
1
de
eover
by gaen haertractaet met de Moren.di
daer op is volgcnde:en dat om twe redenen,d'een is,dat
menfehen in getale vermindert fijn , omgekomen door den rnenfch gemeenlijk gelooft daer hy om wenfcht,
en derhalven minder vlijt betoont , om het gene daer
honger,miferie en flavernie,en vervoert van't eene land
in't ander, 'twelk hen in een onredelijk trouloos tractaet voor hy met recht behoorde te vrefen,te voorkomen >
der Spanjaerden is wedervaren. Maer onfe voorouders de andere is, dateen die twe dingen tegelijkomvat>
en nakomelingen hebben gefien , en fullen noch fien onachtfaem is tot elk van die in 't byfonder , fulx datter
fubtijlder en lofer practijken als fy hebben gebruikt om voorfeker uit foude volgen, dat emploierende het eene
de Provintien door hare onderhandelingen te verdelen . deel van fijn tijd tot de vredehandeling,hy hem nergens
na fowel tot den oorlog foude toeruften.
EenvredehandelingvanColen,bedektmet'tmomaenWy weten, Me- Vrouwe, hoedierbaer en gewenfcht
ficht van hoogheid en magnificentie der Rijx- Vorften,
dat
den vrede is , mits dat het vrede fy. Want wat volk
heeft ons afgefondert van de Provintien, Artois,Heneder
aerden heeft de geefïèl des oorlogs meer beproeft ,
gouwen,de Cafteleinie van Rijfel,Mechelen,en de ftad
'sHartogenbos.al en hadden wy geen ander expertentie, als wy ? en welke God groter genade heeft betoont,om
Me-Vrouwe,dan defe,die is genoeg om te verftaen,dat fuik een pak langer te dragen? invoegen dat de wijtftgeniet alleen de voltreckinge van een tractaet i macr ook legene natien,ten hoogften fijn verwondert dat fuik een
het begin en aenvank van dien , voor ons niet dan al te kleinen hoop volx, fo vele heeft kennen verdragen , en
fchadelijk is, volgens het feggen der wijfen, die al in ou- de nakomelingen fullent voor ongelooflijk houden , en
de tijden hebben gefchreven dat de fwakjfte partie al- niemant fmertde wonde meer, dan de gene die diep en
toos verlieft en nimmer wint met tradaten Daer na fo ter veler plaetfen gequeftfijn. En wy fien en bevinden
hebben wy meer dan te veel gevoelt d'effecten van den in de voorgeftelde articulen een fo groten getal van peraed van Efcovedo , die alle door particuliere tradaten te riculen , dat niemand van ons luft heeft de felve te bewege fijn gebracht. Want daer uit volgen onder de Provintien enSteden, verdelingen, fufpicien , jaloufien, en proeven.
Want wat heteerfte bovengemelde artijkel belangt,
periculeufe openingen , om een ieder te doen op hem alwaertichoon fake dat den Conink van Hifpanien accorde rdedat
, hy fchijnt ter eerfter inftantie te willen
fel ven en niet op 't gemene befte denken. Den eenen
om fich ter goeder uren te reconcilieren , den anderen , afflaen.foude het dan evenwel een anderen Conink fijn »
meer om fijn bagagie te packen en te vertrecken ter dan de gene die ons het Celve heeft belooft door Don
plaetfe daer de trouloolheid hem niet kan verderven en Ioan.en d'Hartoginne van Parma, welke dies niet tegente gronde brengen , noch de geweldige hand des Span- ftaende,datelijk bevindende het felve, gelijk hen docht>
jaerts attrapperen : daer uit ontftaende isderuinevan t'haren voordeel te ftrecken,fich met haer trouloofheid
*tpublijk,veroorfaekt door de vrefe daer mede vele par- hebben beholpen. En mach geen plaetfe hebben (onder
ticuliren fijn bevangen. Sedert eenige jaren herwaers, u Maj. ootmoedige correctie) dat eenige onverftandige
Me- Vrouwe, de beginfelen der travaten van Gent en feggen,dar fodanige faken buiten des Coninx weten geBrugge,fteden eertijds fo machtig en ver maert, waren in fchieden>gelijkde wreetheden begaen door denHartog
fchijnfoaengenaem, datmengeen beter kondc wen- van Alba , daer mede men den Conink van Hifpanien
fchen. Men (prak niet anders dan van de Religie,van de befchuldigt,die dooreenige ontfchuldigt werd: want
privilegiën, van den laft der on koften bevrijt te werden, luiden van verftand weten dat fodanige perfonen in fainfomma niet anders als van een eeuwigen heil en ruken van fo groter confequentie.niet gaen buiten den laft
lle. Maer dit was het momaenficht van een gcblankette- en inftructien door den Conink en fijnen Raed hen toede en onfchamele hoere, wel om aen te fien, doch waer gefonden, van welke memoden en inftructien daer
van de uitkomfte voorfommige wasde lichamelijke noch wel eenige fijn te vinden:felfs de eereaenden Hardood, en degeeftelijke inde zielen van ontallijke. Sulx tog van Alba na fijn wederkomfte in Spangien bewedat de confpiratten van hare verraderlijkeen troulofe fen,betonen genoeg of den Conink fijn wreetheden aphoofden en andre , daer van wy noch tot ons groot leet- probeerde. Nademael dan het gene dat hy en fijn dienawefen en fchade, detrouloosheden gevoelen,diefichin
ren ,volgens fijn wille en confent fo menig tnael hebben
't midden van fulke tractaten hebben geopenbaert, niet belooft en met eede beveftigt, evenwel fo on recht veerfo veel machrs hebben gehad , dat ly de twee fteden en diglijkis gevioleert, fo moeten wy niet denken dat de
confequenteltk geheel Braband en Vlaendcren ten vai felve perfoon tegenwoordiglijk vanaert en conditie is
konden brengen , als alleen de openinge van te fpreken verandert: want wat het gene bclangt,dat fomraige fegvanden vrede: want dit is den ingank vande kuyl,die
gen in twe faken , d'eene dat het den Konink fo hy belooftfal
, houden : fien wy niet uit de confpiratien door
den vyand ons heeft gegraven. Want gelijk een vogelken fich maer eens begevende op het valftoxken vande fijn dienaer Bernardin de Mendofa in 't midden van u
knipftig, hem dateük aen alle kanten vind befet : Infge- Maj. Koninkrijke aengericht tegen haren ftaet , eereden,
en
lijx wanneer een volk fich begeeft tot aen den ingank leven , dat de contracten , aliantien en beloften u Maj.
van het huys des traitaets, hebbende op den voorgevel gedaen, by hem in geen ander refpect werden gehou-
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den, als om hem te flrecken toe een borftwering, achter dewelke hy mag fchuilen om fijnflag waerte nemen, en weten wy niet, Me-Vrouwe, dat hy ongelijk
minder in achtingc fal hebben ons fijne beloften te houden als
, uwe Maj. dien hy noit fijn woord heeft gehouden, andere f eggen dat hy 'c n iet fal beloven , en datmen
derhalven veiliglijk met hem mag handelenden hem
dunkt dat hy 't niet kan toefeggen , op poene van te vervallen van die grote preeminentie diehy hedensdaegs
hovende Koningen der aerden meent te hebben: voornamelij k over de gene die haren hals buigen onder defen
groten Paus van Romen , die hem defe monftreufe autoriteit heeft verwurven en noch maintineert, en fielt
tot fijnder devotie den ftaet, niet alleen die fy noemen
van de kerken, macr ook van andere Potentaten. Maer
födanige difcoureerders, Me-Vrouwe , mogen ook wel
difcoureren dat den Paus Sixtus niet van beter ftael is,
ais fijn voorfaetGregorius,diedeondcrfatenvan u Maj.
v/el heeft toegelaten tegen hare fouveraine Overigheid
op te flaen.en hare religie te bcfchermen,dat een enorm
crimen is flréckende tegen het eerfte gebod Godes, om
onder defen dekmantel tot fuik een verderfrelijk voornemen tekomen. So nu den Paus fulke fa&ien en facrilegien , flechte Prieflers ,en andere van 't gemene volk
heeft roegelaten, hoe veel te meer fal hy dat difpenferen
aen een Konink.dien hy airede fo veleonbillicke en onrechtveerdigedifpenfatien heeft gegeven.en dieongelijk
meer machts heeft om de ware religie te vernietigen,als
de particuJire.En derhalven fo wy bekennen dat denKonink van Hifpanien daer toe geinduceert kan werden ,
om ons defe fake geveinfdelijk te accorderen , gelijk hy
voor defen in de pacificatie van Gent heeft gedaen: en
de Paus heeft wel fovele machts, en isookwelgeperfuadeert om hem tot fuik een geveinftheid en difïïmulatie te bewegen : fekerlijk wy fuilen dan Gen,en voorfien
alrcde een f eer bedroefden en ellendigen ftaet; want
hetfoude felfs niet van nodewefen Me- Vrouwe , dat
den Conink van Hifpanien zijn trouwe brak , noch
dathy Spanjaerden , Hoogduitien en Italianen onderhielt , om ons uit te roeien : want de luiden met eeren,
van qualiteit en verftand , uit den lande vertrocken
Zijnde gelij k fy doen fouden , zijn fy wijs, of zijnde verdrukt onder de tirannie, fo mach een yeder bedenken
't gene den wijfen Orateur , zijnde een liefhebber
fijnes vaderlands fijn borgers voorhielt : te weten, dat
de honden verdreven of in der wolven devotie fijnde,de
arme fchapen niet lang haer vel fouden heel houden.En
al waer 't fake dat dit alles niet waer , fo ift nochtans dat
zijnde die van de Roomfe Religie en hare fuperftitien met ons vermengt ,fo fuilen wy per force gedwongen zijn veel fwaerder garnifoenen te verdragen , als wy
nu doen, en veel groter kollen doen, en confequentelijk foude defen peis vruchteloos en onfen ftaet veel
wankelder maken , hebbende den vyand in ons ingewand:of ons niet verfekerende van garnifoenen fo fouden wy alle dage in de handen onfer wrede vyanden
"
I I zijn overgelevert als arme flagt-dieren, 't welk God
door fijn oneintelijke goetheid wil verhoeden,want wy
bekennen wel dat onfe fonden fulke ftraffe verdienen :
maer fijn barmhartigheid gaet onfe fonden oneintelijker wijfe te boven,tot de welke wy door fijn genade ons
toevlucht fuilen hebben.
Wat de privilegiën belangt , daer van in 't twede artikel isgefproken, wy moften daer toe grote boeken hebben ,Me- Vrouwe ,fo wy in gedagtenifTe wilden brengen, alle 't gene wy fo menigwerven aen alle Potentaten
der aerden hebben geremonflreert , en op hoe velek rnanieren,hoeonbefchaemdelijk en hoe lichtveerdelij die
gevioleertzijn , en hedendaegs meer voordeels te ver, wy voor defen gefpeurt hebben , achten wy
hopen als
van onfen fchuldigen plicht vervreemt te zijn,want den
Prince met den welken men ons wil doen traderen , is
de felve Prince die ten heiligen bcfworen,en daer na gefchonden heeft: fijn trouwe is nu niet flant vafter , en hy
niet verandert, en degene die de flechte abufeerden
met een hope , dat den Conink in fijn ouderdom foude
veranderen , fijn hier bevorens van grote fotheid overEn hoewel , Me-Vrouwe , hy ons al onfe pnvile111.tuigt.Deel,

gien het behouden , en fodanige brieven en inft
rumentenpaffeerdealfmen foude mogen wenfehen
, fo is het
dat ny ara fijner zijde ook de fijne foude willen hebb
Maer nademael wy genoeg verflaen dat onfe privien.
legiën van de eene, en fijn autoriteit van de andere fijde,
in flnjd komende, hy die daer van foude willen oord
ee!
len , ons fodanigen deel onfer privilegiën foude toew
ijfen, alsdeleeu op de jacht aen het paerd enden hond
dede , en dat wy (het mach wefenj met het recht van de
jacnt,ook de huit fouden verliefen.En dit is , Me-Vrouwe,de eenige reden, om de welke wy na fo getrouwen
devoir , en fo vele gedane fubmiftien , alhier in 's Gravenhage in een ifolemnele vergaderinge folemnelijk
hebben verklaert en gefworen , dat wy ons niet hielden
verbonden hem eenige gehoorfaemheid te bewijfen ,
en wy van onfe eeden waren ontflagen , nademael hy
de fijne op fo vele manieren vervalfcht en gebroken
hadde , nademael hy verfocht zijnde ons recht te doen,
dat hy ons hadde belooft, onfe voornaemfte Heeren
heeft doen fterven , die hem in aller demoedigheid toe
zijn fchuldigen plicht vermaenden , in welke proteftane, Me- Vrouwe, gelijk luiden meteeren toeftaer,
wy noch perfevereren en hopen met Godes hulpe en de
goedertieren gunfte en afïïftentit van uwe Maj. daer in
voort te gaen , fo lange den Conink van Hifpanien fal
leven , en daer toe envployeren het leven en de goederen van ons en den onfen. Wy weten , Me- Vrouwe,
dat eenige fuilen konnen by brengen , dat wy op andere tijden wel in vredehandelinge zijn getreden : als te
Breda, en daer na te Gent : maer den tijd,Me- Vrouwe,
isfo verfcheiden, en de conditie der andere Provintien
tegenwoordiglik fo verre van dien tijde vervremt , de
vriendfehap van vele gekeert in vyandfehap : hier bygevoegt datmen ons te dien tijde om vrede aenfocht : en
konnen hier door oogenfehijnelik fuik een handel t'onfen voordeel trecken , fulx datter in der waerheid, MeVrouwe , tegen woordiglijk geen apparentie is om fulke
exempelen t'enemael en ganfeh verfchillcnde, tot een
bewijsreden te trecken.
Refteert , Me-Vrouwe , het derde artijkel, 't welke
alfo het voornamelijk u Maj. aengaet , fo fuilen wy ons
ook niet vervorderen daer meer van te fpreken, als
dat wy na defïelfs naturele onderfaten , onder alle mênfchen des werelds meeft zijn verbonden en gehouden
voor haer profperiteit , geluk en welvaert van haer
Coninkrijke, forge te dragen , om de genade en gunfte die haer heeft belieft alle de vereenigde Provintien
te bewijfen , die befchermende tegen hare vyanden , en
die bedeckende met den fchild van macht, deugt en
kloeckmoedigheid : kennende dan fo grote weldaden
niet in vergetelheid ftellen > fo bidden wy uwe M2J.
feer ootmoedelik in confideratie te nemen , of den Conink van Hifpanien, na dathy door fijne en der fijner
middelen , een deel van defe landen , om de voorverhaelde redenen fal hebben geruyneert , niet genoeg fal
hebben gewonnen,dat hy door fuik een vrede,de grootfte en befte deelen van de refte heeft afgefondert , en fo
hyvanmeninge is in een nieu oorlog te treden, door
eenige occafie, gelijk de felve fulke aenflachmakers
noit fal ontbreken, fo weet uweMajefteit beter als wy
dat zijn avantagie veel groter fal wefen , om een inval te
doen of fich te befchermen tegen uMaj. als de onfe,
ondertufTchen dat wy,den eenen met den anderen noch
zijn verbonden en vereenigt: want alle 't gene u Maj.
niet in verfekeringe fal zijn gegeven , fal blijven tot een
u Maj. en onfe vyanden : faken die wy voorproye van
feker houden , dat de felve noit fal willen fien , ter
contrarie dat haer fal believen, die door alle middelen
te verhinderen.
Dit zijn de redenen,Me-Vrouwe,die ons u Maj.oot, continuerenmoedelijkdoen bidden,dat haer believe
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by den Conink van Denemarken , en hem te bidden
dat hy deCe onderhandelinge ftake,die niet anders als toe
ruyne defer landen kan ftrecken , v/elke geaffeótioneerc
zijn om hem ootmoedigen dienft te doen fo feer als
Majefleit , en hoeeenig Conink van Europa , na uwe
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Het tweentwintiofte Boek.
bedanken van de generale goetgunftigheid, die hem
belieft ons toe te dragen , nochtans oniengevaerlijken
ftaet, alleenlijk bekent aen de gene die dien byder hand
hebben en folang hebben gemanieert , dwingt ons dele
refolutie te nemen, om de bovenverhaelde redenen mee
onfen vyand in geen vredehandeling te treden: verhopende dat u Majefteit onsdieeere faldoen en de felve
approbercn,endoordeefte£ten van hare Coninklijke
magnificentie ons mainteneren, gelijk het lel v e haer
heeft belieft tot noch toe te doen tegen hare en onfe vyanden,daer toe wy haer in aller demoedigheid met voor
hare Hoogheid betamelijke reverentie, bidden en verfoeken , ons voorts refererende op het gene onfe Gedepute rdenu, Maj.aengaendeonfedeliberaticnt'onfer
defentie, Tullen verklaren , fo de felve belieft hen favorabele audiëntie te verlenen , 't welk wy uwe Majefteit
ook feerootmoedclijk bidden, en hebbende mette felve
afte&ie hare handen gekuft, bidden wy God, Me- Vrouwe ,dat hy u Majefteit wil handhaven in billikheid,
macht en juftitie. In 'sGravenhage den 8 Februarij
1787. onder ftont uwe Maj. feer ootmoedige dienaren,
de Staten Generael der vereenigde Nederlandfe Provinrien, lager ftont ter ordonnantie van de hooggemelte Heeren Staten , en was ondertekent , C. Aerjfent,
De fuperfcriptie was aen haer doorluchtige Majefteit
van Engeland.

C5.it be

3£en 1 1 maartij banbelbe ^rpceder mette <©efanten
ban
be <&taten / Ijp feide bat bp bertoonbert toaö ober
ban lp>
ttftet
bemiflïbe aen hem aefcb2eben / bat bfein bele bingen
eenbe
balfclj
enlogenacbtig toa&batbP achreöe batter nu
«ÜJefatw
te» ban anbere Staten of een anber Secretaris1 toasv öicfe ge*
te £>t& ertenbeert en bergroot habbe/ maec bat te anttooo?öe
ten fef* bte be SflinbafTabeur aen Qbpet habbe genebrn / aen*
te op öe
tffötffüie gaenbebe felbe mifftbe hem noch meer quetfïe. <©aer
acniicm na be Dooft- ponnen ber felber mtfftbeban dun tot dufe
gefoti*
boo2lopenbe/eerd ban bat fp fcö?eben tat Ijp niette au*
ien.
torttett hem ban be Staten opgebsagen niet toa£ te
bjeben getoeefl / maec een meerber gefoebt üaübe 1 feu
be Dp balfclj te toefen / tjem op eentge ban be «ftebepu*
tcecbe bie bp alle ïjanbeltnge tegcntooo2big toaren ge*
toeefl becoepenbe: battnen met bemin fulbec boegen
niet betjoojbe te p?ocebecen/ en Mare ittajefïcit guabe
tmp?effie ban Ijem inblafen / reent of hp een ftuthe ra
bautö toaec. ©echalenbe fijne Wenden bte Op 't Jlebec*
lanb habbe gebaen/fonberbaer in fijn lebend pericu*
len / noch fijn üloeö bat Ijp baer bedo?en nabbe/ of gro*
te onboden bie bp baec aen gebaen nabbe / te fparen/
en bat alleg fonber eenige becgelbinge (tie hp oon niet
nabbe geb02bect ) uitgenomen alleen een bergulben
feop/ bie hem be Staten ban t$elianb Ijabben bceeect/
en boo2ltep fo aliesf ban (lult tot flunfo lip bat in €n*
gels ijaböe fouitgetenent
/ baer/ omop ber
be Sïmbaffabeuro'
ce*
pliceerben
fp beft nonben
Staten acbtbaec*
fjeiö/ reputatie en be toaecbeibtebefenbecen. «Einte*
telijftt* opieerontltelt 5ijnbe/toecbgegaen.
«Den 1 x martij toiecben be «öebeputeecben in ben
ïtëatöer
föaeö
aengefeib/batom ben ttoid en be beranberingen
hiaten
©cfainn» na naerluiber bertrefe ontflaen/ftare iBajedeit op baer
ten
berfoen niet abfoluteUjh ijaböe nonnen refolberen/bocö
ben
batfpbeflotenbabbeeemgentcefujbcn <£belman ber*
3tae!>
ban <&\v toaecg tefenben/omban alleg informatie te nemen:
geland ban te toelne fp ban alles* fenec en felaec becient ontfaw
txiciöe
geubebbenbe/fpalfbanabfolutelijn refolberen foube/
bat fp onöertuffcöen betfecoecgbant boo2lebenjaec
feu.
foube continueren op bie conbitie/ bat be Staten oon
lj;ircn fcljulbigen plic[)t fouben boen : baec na i? ften fo
ban ben ^eccetarig al0 ben €refo?icr hJijtlopig ber*
toeten b'onbannbaerljeib ber Staten tegen 3ijn €r*
cell. / bie boo2 alle fijne noftcnv moeiten / peronelen en
rjecrlijfee bienfïen/ bie in ber Staten b02ige b?ieben ten

Slpcefïer Dem baer tegentooo?bfg p?efenteerbe bereit te
toefen / om Ijem ban fobanige calumnien te pucgeren. b. 3jni
*De <6efanten gaben tot anttooo^be / bat den nu al ban tnoc^c
te b02en toajS gefeib/bat Ijare iBajefleit öet fecoerö Ja"ö«
niet honbe bergroten/ om be oo?loge bie Haer Kön ban „„3]
berfeneiben 002ben toa^nanenbe/en ombatfp bere* op.
neninge ban ben uitQtft be0 boo?leben jaerö norij tto"|
niet nabbe gèfien : bat nu befe belatoire amtooorben
be graten feer ongenjffelijften ftoaer foube ballen/
bat onbertuffcljen ban alless info?matie toierbe geno*
men / met oner en toeer te gaen/betijb berfieten/be
occafie berfutmt toierbe/ bat fp berfortjten bat öa*
ce fiaajetf eit onbertuflTcften ftet €ngelfe ferijgg-böltt
betalen toilbe/ bie nu in bijfmaenben geen betalinge
toajj gebaen/ baer plonberinge beg platten lanbö/
berminberinge ber contcibutten en becloop bec fol«
baten uit toaö teontfiaen: bat oon be folbaten boo^
taen alle maenb booft boo? öooft betaelt mocfjten too?^
ben/ alfo bebonben toa0 bat be ïftcügö-obecften be fou*
tk boo2 den felben bebtelben : bat oon monfïecingen
moclnengefcbiebenmct boo?toeten ban be Staten of
bare »6ebeputeerben. <©e miffibe aengaenbe/ bat^
men uit oberlegginge bejJ tijbsf/ binnen be toelne fp
bp bare ifèajeftëït aubientie babben bernregen / en
be$ baeqti op be toelhe ben b?ief gefcl)2eben toaie? / lid)*
telijft fionbe afnemen / bat fp baec ban geen Bennnje
babben / en baec toe noen caeb nocb bulpe gebaen Date
ben / maec bnc be felbe hem eecgiltecen en giftecen
toajö bertoont. ^at onbectuffeften 3ijn «Crcellenrieen
ben iüaeb fouben geloben bat be felbe niet toa$ ge*
feteeben om fijn €rcellentie te bef toacen / ben toelnen
juinen eec in 't ^ebeclanb gebaen toags / bat fuljc baec
te 11021-n noit eenig 45oubecneuc «6eneraei toasf ge»
febteb : maer om fijn €rcellentie te-bertonen bat bp
bele bingen babbe gebaen tot nabeel banbe^anben/
boo2 'tingenen en aenfloningen ban eentge/ niet toel
tegen be JlepubUjbe of gemeen befle geaffectioneert/bte
bP te nele geloofd babbe gegeben / op bat fijn <Zcrcell.
boo2taen baer beter op foube letten/ en fulne perfo^
nen ban hem af neren /bat focnmctbebolen toasföcn
inhoubbanbemiffibe tebefenberen/ maer bat fpbe*
reib toaren te anttooojben/ fo berre fiaer nenniffe en
memorie mochtereinen. ^aer natoerben lange pjo*
pooflen gehouben ban bat fijn Crcellentie niet te b?e*
ben toaë getoeeft met b'aut02iteit aen ftemopgebja*
gen i <3!tem ban te iBunte : baer na gingen alle be
ïtaebeljeeren bp bare Ifêajetfeft/baer be <0efanten
h02tier baer na ooft geroepen toterben / altoaer be ^eere
üloofl be fiaenin tn p2efentte ban be öacbssbeereh en
Èioöctïi ban ber (D2b2e/befe nabolgenbe oratie boo?
hare jBajefleit gebaen Deeft.
V/T E- Vrouwe , wy hebben meer dan een maend lang ®*l
-*^-**ille uiterlte devoir gedaen , foby monde als by ^ jj
gefchrifte,omu Majefteit te informeren vanden ftaet 45e\
derafFiiren des Nederlands, en om van hare Majefteit 'en
te bidden henlieden veel groter fecoers en affiftencie te ^^
willen doen , nadat den tijd en tegenwoordige occaiïe fttitii

'tfelve
vereifcht : maer gelijk
in plaetfe
van een vruchtbare
favorabeleantwoort,
wy verhoopt
hadden , en
fo
heeftmen ons tien dagen geleden van wegen uwe Majefteit aengefeit , dat uwe Majeft. ons geen groter afGftentiekonde doen, ter oorfake van de oorloge , diefy
van Vrankrijk, Spangien en Schotland is verwachtende. En nu hebben mijne Heeren van de Rade van
uwe Majeft. ons gefeit, dat om de veranderingen, in
't Nederland federt ons vertrek van daer opgekomen,
uwe Majeft. op de articulen van onie requefte noch gene finale refolutie hadde genomen,maer dat uwe Majefteit van intentie was , een Edelman van qualiteitderwaers te fenden, om op 'tfeit informatie te nemen,
IlOOgften berheben en banfiufctOtdU&berhaelt don* j en dat u Majefteit daer van door brieven of anderfins
ben/ enbatter mibanhenliebeneenmifTibeacn hem | gead verteere fijnde,opdepoinóten van onfe requefte
toaö gefCfijeben (baer Dan OOH een topte aen hare fBa*
foude relolveren. En datondertuflehen uwe Majefteit
ïefteitgefonbentoasf j uiehem met bele calumnien en haer fecoers , als in 't voorleden jaer foude continueren,
laderingen beftoaecben/ en bat meed in 't generael/ ingevalle de Staten aen hare fijde deden 'c gene fy geberhalenbe onbertuffchen eenige bingen tittbenb2tef/
houden waren te doen. Me- V rouwe, wy bedanken uen b?agenbe of top tie in fpecie honben uitb2ucaen/ alfo wc Majefteit van de moeiten diefy doet , om van den
ftaef
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ftaetv.nonfcaff.iren wet te fijn geinformcert, maer, Mft&ec&taten
aaer mrte te bttaJm ,',^m •» i,.
wy vrcfe
dc antwo
feer
fwaer ndatd
fal vallen
, wam ordde ScaccncnaHe het volk taltaoete Wm^^^fffi/*^*
"*ƒ
cgcdcrcndcdcfcnformauc, IUmflulf, :ta
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en dat den Edelman derwaers fal crecke
n,en weder

toerDe
gcaönumftreect
/ maer
SSBK5S
tebVim ' f0
* *»*Dattcr
SwBff
en toel
beel toeróuS
totertaenbefcB?nber*en clerguen. <d S£SS öfpI^
ben tot amtooo2öe/ Dat fp berftam
llt be Ke
Staan ban foliant, na Vberraeö banfiaö
S/nter
b2efe toae. aengeiaegt / Dattet feibe guaet bo?ber mocfeen &K
ï\*m
te ferutpen / gemerftt iettoetf Diergelnfte ban teJUh- X?Coe
nepferuiter* tegen*
2fiernïfem
lSffS&Smm
Databbertemien
toerben
gefcl^ben
SSnbS <&*
aentiagenopeentge^oUanDfe (teöen/banDatDe*
DaTcom
tot berfenertnge ban ^ollanD en Zdanb fpcaebfacm
öaDöen gebonDen / Dat het ücögöbolft Dat in öte lo
btnttenlag/ aen<02abe SKaurit^en fönïieutenant
Den <a2abe ban ^ohenlo eeD ban getroutotgrieiD Doen
fouDe/ baertnDe autoriteit banfön€rcellentie/ Den
toelaen alle parttculire <6ouberneur0 onDertoo?pen en
met eeDeberobligeert toaren/ niettoasf berminöert.
^aer op ijare maaiefieit feibe / Den eeD te bernieutoen
toa^ onnoöig / gemerkt fp al ban te bo?en aen 't SanD
en Den <©ouberneur <«5enerael met eeDe toaren ber*
P'ïPf'J^P^^
toil <02abe|Baurit//
Den <0jabe ban fêohen*
lotoelHlteutenantb?aegDe/
toefen ban
Daer
ÖPboo? DefenDeeft getoeigertDe mijne te toefen* hoe
^arejfBajefïeit gaf tot anttooo2be/batfp De fafte toel hp ftclj eerft Daer boo? IjaDDe geD?agen. m\tn gaf
002 öe
mettoilDeflepenDeDouDen/gelijftfn Dat DuiDe:maer boo? anttooo2be/ aengaenDe Den eeD/
tu öc
Dat hp niet IjaDDe
-onfit» bat bet fefter billijft toaoV alfo ftojttf na'tbertreft bec betfiaen/ noeftoon geloofDe DatDefenjgölutDen
ban
une
<©efanten / fuift eene beranberinge toaei gefcfiieb in be Den eeD toaren ontflagen/ Die fp fijne €rcell. haDDen
gepaen/ geljjB fp ter Bomde ban fnne «crcelï. uan
ianö"' DeöQuUernememen/ee&en/factien
en anDere
toaejheiD ban alles? onbertafteDe:
Dat Daerfanen/Dat
geen Mtpfp ceo toaren ontflagen / om Den <J52abe ban Épcefïer Den
eeö
toef tn gelegen toa$/ gemerftt Den SflmbaffaDeur Die ban getroutoigDeiD te Doen. $openDe Den <©?abe ban
gefonben foube toerDen /ban ure tot ure gereeD fouDe «tohenlo/ Dat bP toel eerStieutenant ban DenlMnce
ban <©?angien toaje. getoecfl/ onber toelnen fïaet ïjp
toefen/fuljc Dat X\p fo ratf aïef fp- 1 in 't $eDer!anD fouDe nuopgeballe
onDcr <a?abe|Bauritiuö toa« geconti*
liomen: bat fp gefpzoften DaDDen banbeoo2loge/bie
nueert
:
Dat
fip
het Xieutenantfchap töenerael haDDe
Baeruft^pangiennaftenDetoas/DocD niet ban Den
Coninftban ïEbanbrijft/ maer ban De <®uiftanen : en getoeigert / Detoyle en fo lange hare IBajeft, geen gro*
toat&cBotlanbbelangbe/bat Die ftoeeg/ gel(jft offp ter fecoerjS p?e(leerbe/Dan fp tot Dier tijD fjaDDe geDaen/
Daer meDe Dp achteDe Dat De $20bintien niet bonben
feggea toilbe Dat Daer toet uig aen gelegen toa$.
too?Den
betoaert/ en Den bpanD met een gefojmeert
<©aer na fp?aö fp ban De nufftbe bp De Staten «3enerael Den 4 Jpebmarij aen ilpcefrer gefflpeben/ en belD-leger met eeren tegenftant geDaen : maer fo bare
jjBaiejt. De fanc met een Coninblijbe macDt toilDe uit*
Datm'tbptoefenban ben felben/ feggenDe/ Dat fuift boeren/
Dathp Dan fun Dienfl ntetfouDe toeigerem
een man al£ Den <852abe ban ïprefter toatf / met grote
cnbanftbaerDeib toag. bejegent / Die met fulfien pber ©ermitjef DengronD ban^ollanD en EelanD laegen
öe$eberlanbfeïP20bintienbabbe gebient/stjn eigen met bele toateren onberfcheiüen fünbe / met bleinc
tjoeD Daer in geconfumeert / fich beftoaert / in perijftel macht befchermt aonbe toerDen/ Dat Den <Q5?abe ban
Qefielt/ en fön naefle bloeD berl02en (menenDe Daer ^o&enlo om Defe 002fabe bp geballe bet Eieutenant*
meDe De ^eere ^iönep j toelftes leben fp toel toilbe febap ban<62abe|Baurit!$ DaDDe aenbaert. %l0fün
Dat met eenige millioenen toeber geftocDt mochte toer* (Êrcellentie feer aenhielt om te toeten toanneer De
ben: en Datftem in plaetfe ban be(oninge Dien fpijtigen <a?abe ban ^oD^nlo fijn ïieutenatufthap DaDDe afge*
fuf ef bol lafïeringen toas toegefonDen.^at noeft Daer= letD/ anttooo?beDe Balcb/ Den 45&\>e ban^olienlo
cnboben een copie uit De feibe aen fijne $2incefl"e toiert 't feibe Bern gefeib te hebben toelmg Dagen boo? 't ber*
oefonDen/om bembp De feibe ftoart te mafeen.^atj treft ban fijn €rcell.aW fip om feftere faften banfnn
begoubernemehten toerDen beranbert/ fijne o^Donan^ <J?rcellentic aen ïjem toa.fi. gefonben, ^aer op feibe
tien en placcaten geretracteert / be eeben bernieut / en |%pttfttt / bat ben «5?abe ban ï^ohenlo albaer te bojen
anbere onbchoo^liftbeDen tegen ftem gepleegt : Dat fp fön patent ontfangen en 't feibe ampt in 't leger ge*
jftem toaerlijli DaDDe geraben toeber te fteren / maer pleegt DabDe. «hare uaajefteit DaemafeiDe/Dat
toatbe Staten tot Denluiber
bat fjp 't feibe nu in geen toeriep topfe meer foube Doen/ fpnoitDaDDenberftlaert
befenfie toilDen of ftonben Doen : anttooo?DeDen b*
öaer'op ^ijn €rcellentie tto^emaelgJ anttooojbe in
*t QUaeD ilatijn / Atali Officij libera nos Domine , totl^ <6efanten/ batbe <8?abe Eprefïer boo? fön bertreft
lenbein effecte feggen/ berlofl onc? ï^eer ban fulften toajef aengefeit / Dat fo Dare msa/efleit bet fetoerjö bec*
ompt of offitie. jép boegDen Daer lp Datter nieutoe grotebe/ be «Staten fo beel fouben opbrengen/ bat(F«i.7*,)
factiengemaeftt toerDen en nieutoe eeben geconcipk baer een gerefo?meert belD-leger te belbe foube too?«ert/Dat eenige be<02aben jBaurits. ban^affauen Den geb?acBt: Dat ooft De «öefanten menigmael fo
Dattec
ban i^oDenlo meer toegeDaen toaren ale. hare Itëaje; fch?iftelinge atë monbelinge DaDDen berftlaert/zcoooo
be
M*w
beJd?obintienboben
bat
<!3.2abe
toag
Datnoefl
Dope
mollen
feftere
toeten
fp
Dat
fieit/maer
ritiSnocöDen <02abe ban l^obenlo nemmermeer W gulDencftermacnDertrao^Dinacrlijft 400000 gulDen95
macDtfouben D^öben Die De Coninginne ban €nge> fouDen opbrengen/ Dat Denfeöert DiettjD b?eDer laft
ïanD DaDDe / Dat fp De $20bintie fo lange fp getroutoe> toasef gegeben / Dat bp fo berre Dare j]Ba jefieit De P20*
lijft met Daer DanDelDen / niet fouDe berlaten / maer fo bintien f 0000 of 60000 ponDen ^terlinrleenbe/be
fommigemetDenbpanö b?eDe toilben maften/ Dat fp ^?obintien fouben opbrengen be betalingeban 2000
fonberbenluiben toel beter pactpe toifl te maften /en ruiters- en 3000 boetftnecljten en iooo pioniersef/ D« t
fo mifTdjien eenige Daer op uit toaren/ Dat fp Den miD- toelft geDoo?t üebbmüz/ fabt Dare |Ka;e|leit en De
noit ge*
Deltoifleom 't bolft anberg te perfuaDeren. Jatter ge* mtb$tymn/ toaerom Dcbt gpluiben fjier bantfefemten
©e
geopenbaert.
laft
b?eft toas. geftomen aen De betaltnge ban't ftqjgö-bolft/ toacb gemaeftt of Dien
Ouam Daer D002 / Dat Spcefter ban 't ConinftUjfte gelD anttooo?Den Dat fp eerfl Den 7 |©artp Dat bebel ontfan*
80000. ponDen jïerlinge DaDDe genomen/ om'tftrüösS' nen/ en De^ felben baeg0fön€rcell,bertoi«i0tDab-'
Den/
herwaers fal lenden of keren , foial deoccafieontfluipen , die fich n u fo fchoon en favorabel toont , om den
vyand te voorkomen en meefter te worden van het
platte land. En fo men de occafie niet wackerlijk aenveert, fo falmen 't daer na te laet beklagen. Niettemin
fo'tfelveishet believen van uwe Majefteit , fo bidden
wydefelvefeerdemoedelijk, dat het volk vanhaerfecoers mach werden betaelt, welke federt vijf maenden
herwaers geen geld hebben ontfangen, daeruitfyoccafie nemen op 'r platte land te vallen , en de goede luiden teberoven, ja tot in hetbinnentte ingewand van
Holland , dacr fy hen fo hebben gedragen , dat de huiflieden en werklieden in verfcheiden qmrtieren fijn
gevlucht, verlatende haer landen, hoven cnhuifen,
daer door defchattingen (eer fijn vermindert: bidden
ookdatdebetalinge voortaen hooft voor hooft mach
gefchieden, en met kenniiTevan de Staten of van die
yanden Rade van State, gelijk befproken is in 't contract met uweMajeft. gemaekt, en dat wy met goede
gunfte van uwe Majefteit van hier mogen vercrecken ,
om aen onfe meefters rapport te doen.
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Het tveenróintiafte Boek.

95°
^atcröag öaec ban ijanöen/ en (o fcSeibemen alf Doe, ban 5000 man te boet /met 1000 nuterg/bouenDe jg1
gatnifoenen bic fp in De cautionele fïeben fonbc leggen. %iil '
3£tt gefcD2ifte gebbeti be boo?fs <6efanten öacc naer 5©accna De ïnacbtenDer ^ebcrtanDfclie pjobintïen frr&oo
onctoo?pencii albtijs begrepen.
Jan
Doo2bcrfcljeiDenneDerlagcn
Den De Staten ten ttoeDemale feer
een geftëafcnijnDeïjaD;
^mbaffaDc aen fja- bcra.
%&ttüe
/ om op meug ban be aenbecr>
M E-Vrouwe, daer is geen beter middel (naer aller re ifêajcfteit gefonDen
becenigbe p20bin*
mènfchen oordeel ) om te komen tot een ge- Dingebanbej§ouberainiteitDer berftljeibcn
te üanöe
reDenen
om
Datmen
om
/
banDelen
te
tien
en bange oorloge tegen de
lange
def'e
efan*.
van
einde
fcht
wen
«B
feonbc afnemen/ batfiare
ren öer
Spangiaerden , als den vyand te voorkomen en een enoo2fafeen toaerfcöijnUjb
en
at
St
ber*
«ÖCHC
heirleger te velde te brengen dat fufrifant isomdever- IBajefi. Defe fabe aengaenDe nu ban bö02nemen
rad aen woeftinge ten platten lande te wege te brengen en hem
anDcct fouDe mogen toefen / ten ttoeben om te beïfoc*
ben De toeDerbomfte DeS<62aben ban Htpcefïer en te
Staten
de
ven
Derhal
n.
belette
Sare
te
jaers
den Ougil deie's
ponben fterlingtf tot oplidjttnge
4!föajefïban
42n> Generael ons hebben uitgefonden om uwe Majefteit te lenen 50 of 60000
ïani) o* bidden,dat haer believe hen in defen noot,en ten voor- baneenbelD-leger/ DaermcDe men De oo?!oge tegen
feiden einde te helpen en te aflifteren. En alhoewel wy Den bpanb in groot geb2ebban lijftorbt toefenDc/op
brrgcgetoeu
ben
federt het contract met uwe Majefteit gemaekt, het 't fpoDigfte moctite einDigen / om toelfee fane te toegc
MetxtJ verlies hebben geleden van de ftad Antwerpen , en ver- tebjengen enbojDeren/ be^tateupjefenterenop te
fcheiden andere grote fteden en flercke plaetfen, en bjengen (bobenbe 200000 gulbensfmaentl[jHfcl}at'
ijB7.
door de diverfie van de traffijque , en door den overlaft tinge) toooruitersf/ ^oooboctfenecBtenen 1000 pioderioldaten ten platten lande ( welke fo langs fo meer
nierten
/ gemerfetfpbcrftenben bat baer ban in bet
toeneemt ) en door deoneintelijke fchaden , de mid- Parlement getjanbelt toajS/ enDattet boo?nameli)&
delen van contributien grootelijx fijn vermindert: fo firelnetoteere45obe$en opboutoinge ber^er&e/ja
hebben wy nochtans van wegen de Staten ,mehigwer- tot rujle ban Bet €ngelfe rpne / Dat fp om Defer ooifa?
Ven , fo mondeling als fchriiteling yerklaert, dat wy een ae goeb gebonben IjaDben/fnn eertoeerDigDeiD Dit boo?
' Vaft vertrouwen hebben , dat boven de ordinarife tebouben, ^embibbenbebatfipbe fabeingocDere?
fchattinge van zooocoguldens,of 20000 pont fterlings
toilDe Ijouben : be €erfl 25ift'ct)0P ant^
termaent, de Staten noch extraordinarisfouden op- commaiiDatie
tooo?be bat De fabe reebt en billib toa0 / aljsi betreffen*
brengen 400000 gulden , (b fydickwils hebben ver- De De fane ban be toaeraebtige Religie/ en batfjpfe
rnaent totonderhoudinge van het veldleger, en nader- baerom altnb terbertcn genomen baDDe/ en Die al
hand hebben ons de g.melte Staten Generael door ten beele gebo?Dert / en Dat Ijpfe boo?t?S bojberen fouDe
brieven van den 19 February Engelfchen ftijl , belaft, toaer lipliofleofmocbte.
uwe Majefteit te verklaren datfyte vreden fijn boven
<®e felbe öebüen Daer na 00b De fane ben <6?ootde voorfeide fchattingc van z 00000 guldens ter maent, <£ancelae
r gerecommanbeert / bc toelfee feiDc Dat Hare
ijk
dinaerl
oogextraor
t'haren laite te nemen de lOooH
DBaïcft. niet en fouDe laten te Doen tot onDerftant Der
duitferuitets, 3000 man te voet en 1000 pioniers,
Dfcbe p?obinticn / al toat fp eonbc en mocö^
daer mede men het voorleden jaer heeft getra&eert , ^cDerlan
en die te velde in dienft te houden, den tijd van drie te/ alboetoel be tfngelfrtjen in 't l^eberlanD quabja
toaten/ bat Ijp bare iBajeftcit fouDcra*
xnaenden , of fo lange het van noden fal fijn. Ten wel- getracteert
Den / toat baer en 't $eDerlanD bo?Derlj)b toass : maet
ken einde fy hebben befloren te emploieren de middelen die God hen geeft door de nature des Lands, fo van battet niet en DienDe Dat Defe fafee in 't parlement ge*
toierDe/alfo Die t'encmael ftonD aen Dare |Baf.
de licenten al» anders , op conditie altoos dat het u Maj. IjanDelt
Den J!aeD: bc<«5efanten anttooojbeben bat fp niet
en
believe de voorfeide Landen extraordinaerlijk te affiin 't parlement
fabe uit baren name
fteren met een lening van 50 of 60000 ponden Ster- berfocljten Dat De
moebt toerDen
Daer
Die
fo
maer
:
eert
gepjopon
toerDe
lings , om een heirleger van 1 3 of 14.000 man te
eert / Dat fp in fulhen geballe berfocöten / Dat
voet, 6000 ruiters en 1000 pioniers te formeren en te gepjopon
§P De felbe toilDe faboziferen en gunfiig fijn,
velde te brengen. Der halven fy uwe Majefteit gefalpe fiaDcn ©w
DanDelDenle De Coninb
15 Jfêartü
®>m cfante
menderhant feer demoedelijk bidden,dat het uwe Maj. mettee
nban
jefen^ fmem
ftebanp
betlactf
gefebji
believe ordre te ftellen , dat het ordinaris fecoers van
tatie. ^en (Crefojier bjaegbetoat in 't gefc&ifte Die &&tv
uwe Majeft. van 5000 man te voet en 1000 ruiters boJanW
60000 e^n^
50 of Dpöar
te toeten
feggen/
ven de garnifoencn in de verpande Steden werden laetfte
t fptebanbojen
ponben claufule
flerliw toilDe
te leen/
gemerb
compleet gemaekt en gehouden,en alle maenden hooft iBaiefleit baer ban geen inentte babben gemaebt : De comnfi<
voor hooft betaelt, metkenniffe van de Staten of die
45efantenDefabetoatbogeraenbangenDe/ feiDenon- jf!iejf*
van den Rade van State , volgens het contradt tuffchen Der anDere/ bat alfo öare iBajeflcit alleenlijb aen^JJJ,
hare Majefteit en de Landen gemaekt. Derhalven fo bieltomfeberlöb te toeten toat De Staten felfieftoil' iant».
bidden wy uwe Majefteit in aller demoedigheid, dat Den Doen tot öaer beljoubeniffe / en De 0aDen fjaDDen
haer dit ftuk wat nader believe te confidereren , en daer
gefeit Dat bare |Baie(leit niette b?eben bonDe toefeit
op een fodanige refolutie te nemen , als den noot en te- met Die goeDc Dope Die be <0efanten gaben ban De er*
genwoordige occafie vereifcht , welke daer na te laet trao?Dinarife 400000 gulDensf : fp luiDen aen De ,§ta?
beklaegt fal werden, fomen die niet, dewijl het tijdis, ten «Benecael gefcD?eben en baer op tot anttooojbe
ontfangen baDDen/ bat De Staten op gen namen De
wackerlijkomhelft.
iafl ban xooo ruiter^/ 3000 boetbneebtenen 1000
3&e <©efanten retommanDcerDe Defe fafte ernfteUjb pioniert / bobenbe 02DinartfemaentUjbe fUjatttngc/
engabenDiein geffimfteaen icDcr Dan Den föaDen in Daer uit licgtelijb bonDe toerDen afgenomen/ bat bet
't bPfonDcr / en alg fp Den i ? ffêartö DaDben berfiaen felbe geit 't toelb ban bare Ifèajefr, te leen toierbe ber*
tat ooft felfg in 't parlement Dan De $eberlanDfcöe focbt/aenanDer ferijgssbolb geerpenbeert en beflect
fabegetracteect fouDe toerden/ fo bontien fp goebDe fouDe too?Den/ toantmen met bet boo2f? getal ban
felbe ooft te recommanDercn aen tie gene öie alöaer be 1 000 ruitere / %t. Den bpanb niet ftonbe toeDerflaen/
tooo2naemfïe plaetfe befaten / infonDcröeiD aen Den tegelbb mette gene Die uitte garnifoencn geiicDt fou*
pamaet ban €ngelanD/ ben €erfr-2&iffcf)op ban Dentóo?Den/ toant tot De garnifoencn 17000 man te
Cantelberg / en ben grooten ïlör Cantfelaer/ baer toe boet/en 5000 ruitere ban noDe toaren/Datmen bier uit
fpttoe ban ben baten tommitteerDen/ Detoelbeben tot een belt-leger mofïe nemen ober De 6 of 7000; Docö
- - bp ben felben <£erfl-2&iffcbop lieten binben/ reconu Dat in 't leger mollen toefen 13000 of 14000 boetboljc
fanten manbeecbenöembefane op Defer manieren, ^atna en 5 of 6000 ruiter.S. ^en (Crefojier anttooo^De Dat
*wg>ta» be boob ban ben pointe ban <®2angien / $. %. |B. be (P bier Dingen berfocfiten; berblaringeban De fou«
mtv ^^ten «Benerael ban De bereenigbe $eDerlanDen / berainiteit / toeDcrbomfi ban£pce|rer/ bermeerDe*
ruige
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen,
ringe ban fecoecoVte loeten 5000 boctbolr en 1 000 rui*
reeg /en einteliju 5-0000 of 60000 ponöen fteclinrte lancfo meec totectontfielt/fo feiben be<0ef
an en bat ïe&e'
leen/ maec öattecfufpittetoas bat fp
Sfimbaflaöeurtf Plette
fp tegen
bacen
<0oub
ecneu
«©enee
c
ael
niet
toiïDen famcn
n/fo feibe fijn €ccellentie/ fj, Sdi
Jonbe / op iet anöerg fagen : en Dat fp öie daufule ban
2
t gelö te lenen /flner ban fp te bo?en bp bare Jlfêajcftett vei , parlamo molto liberamente, bat 10 in 't *%affgeen getoag Dabben gemaent / nu Daec eecft bp
c?n^"tece
en Sen^
u/fpjeebt b?pelijb toat gp brilt t
gcboegt/ bat fp nabecbanD miffcbien befe conDitiebaööDaec
ben (Cb2efo?tec befebetpjopoo
flen bjebenDe/ feiöe bat
bp boegen fouben/ bp albien bace maiefteit baec 02* Öace mijejteitop bat laetfte aen ïjaec gepjefentcec;
Dinari* fccoer* becmeecöect / ÓI* boben.
05*
? be gefcb?ifte boo? al# nocb niet anbets feonDe ant=
^e<0cfantenanttooo2öenDat fpin ben beginne of
tooo2öen/ ban 't gunt fptebo?enbp monbe baDDe ge*
metten eerften toel bermeerDertnge ban fecoectf baö' anttooo?b / bat fp alleenlijk bet fetoecg foube continue*
Den becfocbt / maer naöien benluiDen berfcljeiöenmael een gelijn in 't boo2leben iaec / maec
bat fp ep be acti*
cefolut toatf aengefeiö/ bat Ijet felbe bare fBajefteit culen ban 't becfoeft en fupplicatie nocb
niet bonöe
met toa$ gelegen/ bat fp baerom bet felbe becjoeb ptuecen/bo
o2
bat
fp
ban
't
gene
nu
onlanc
in 't m*
acbter toegen latenöe/ nu aenbielben om be lening beclanb toass boo?geballen / febec beciebt babbeo
nt*
boo?een belb-leger: bopcnbe onöertuffcben bat bare fangen, ^e «©ebeputcecben feiben baec opbatmenfe
IBajefreit/ aengaenbe be bermeerberrnge ban'tfe* nu al een maenb lang üabbe fïepenbe gebouben onbec
toertf / iet betecö refolberen fouöe : Daer op b?aegöe öP 't p?etejct ban be ^paenf
e / nieutoe
f canfeltjc/ en ^rfjotfe <©02*
uit toat natie öie folbaten fouöen aengenomen to02öen:
loge / en batmen nu cecfï
ban W becan*
becing
e
en
informatie begoft te fp?eben/ bat onbettuf*
<©e«3efantenfeiöen bat fp't
oiften. üiec titelen
toeöec p2opooften ban be beraniett
nberinge febert %pte* feben be beguame geiegentbeib foube ontfluipen. ^en
wt$ bertren gefebieb/boe onDannbaerlijft / ontoeer* (€b?ef02iec feibe /tiO' toaec/
bluft/ en
DcujncnfcbanDelijBbPtoag getracteert/ fijne paten* befe bomt nocb op meuss baecmaec
bp. Die
^p fabe
b?aegb
e baec
ten en co mmiffïen 006 te niet gebaen / baec \)p 00b niet na / of fp nocb toat öabben te p?oponecen ofte feggen :
DetoeecDeban een paec banbfeboenen tot fijn p?ofijt ^e(0efantenanttooo?ben/ bat na baec toeberbomfle
oftoinftontfangen ftabberbat 25up£ De auteuc toag feec toiect getoaebt/ en bat be gemoebecen bcg boliC
ban Defebecanöecinge/öie Duiten toeten ban ben «©ja* fufpenisbleben/ fo lange baec geen febec befebeit toaö
be ban Spceftec uit te geban&enifie ontfïagen / en ban be toille en cefolutie ban öace HBajetleit/batfp
toebec in ben ftaeb ban .State gefet toajer.
becfjalben beefoebten bat be anttooo?b ban bace |Ba*
3£e Oefanten anttooo?benbe b?aegben / of na iefreit ben in wftfotftt obecgelebect / en affebeitom
't bccraeb ban «©ebentec / 't attentaet ban 2Cecnbem/ te bectcecben gegeben moebte toccöen. 5^en €?ef02iee
o2bebe / bat pet bp be UQonarcfjen en grote |po*
en b'abbectentien ban'tbetmelijfe beccaeb felfö in anttoo
tentate
n geen manier toajS bace meninge en anttooojb
J|oflanöfcfjuilenbe/be Staten ban ^ollanD en S2e*
lanb geen billpfie en ceebtbaecbige oo?fabe fjaböen ÖP OffcD?iftc te (tellen/ Dat bet een anbecefafeetoas
omopöaecfafcen te letten/ en <0?abe ftëaurits ban met benluiben/ ah* Die bele Doof Den toacen: Dat fp
j&aflfau öaer <!5ouberneuc 3ijn beboic inbacötig te nocötang ijet felbe bace IBaiefteit fouben boojbja^
mahen/bat flp in abfentie ban Den <©oubecneuc <*3e- gen. ^e<6efanten feiben 't felbe w becfoebcn/ombenecael fijne |320bmticn toe! gaöe flaen en berfo?gen tecgelobeteDoen
[jebbcn bp bace USecftcrö 't gene fa
jouDe / of Dat bet beter foube getoeeiï 3ön / Dat fp alles* Daec becbanDeit Dabben / toant albier toiecDen fp mu
ïn confufU en bectoeccinge fouöen öebben gelaten /en nig gelooft/boe toiect toebecom ban De ifêunte gefp20^
boo?be deben nocb gemenenbolbe gene forgegebja* ben : 3fll$ De <0eDeputeecben becfocljten 't HBacb ban
gen. «§ijn <£rc (feiben De aaeD ) baDDe met gemeen rCcopen gepbt op De <£ngelfetoijfe/ feiöe Den €b?e*
|»1.7I.) abbnö bec Staten <0enecael geo2öonneect / Dat in sijn fo?iec Dat fjetJIKacb ban<€ropen €ngel$f groter toajS
aftoefen /alle$f bp Den föabe banj$tate foube too?Den Dan Ijn i&eöerlanDfe : en Dat Derljalben in 't i^eöers
aeabminiflceect / Daec <6?aef iBaucitjes bet booft ban lanö/ €ngelsigelD toiert gema^bt en gegoten : ooft
toaö/ Daecop feiben De <0eDeputeecDen/'t iö toaec: toiert Daec gefp20ben ban De cebeningen Die Den (€b?e*
maec fijne €rcellentie beeft nocb baecenboben buv fo?tecbanf)are iBajefieit toaren bebanöigtenbanbe
ten ftennifle bec <§taten Óenecael anbece 02D?e ge^ Staten geapofiilleert/ Dat fp Daec ban mette föa*
fielt/ Daec D002 gebeurt tö Dat ^tanlcp en anDece ge* Den toilben banöelen/ Daec op feiöe Den €D^ef02iec/
feib öebben/ bat fpniet ftonben onDec DenïlaDeban Dat bp DiefouDe obeeften/enbatmen naöenmiööag
^taterenDatalfo't beccaeDban ^ebentec nietljceft Daec ban bonöc IjanDelen. €nalj$blPtiitginbbielöen
feonnen becfjinDect too?Dcn. 25up$s belangenbe/ant> De <0eöeputeecben aen om affcljeit. <Be «De&eputeec- m
tooo2Den fp / Dat fjp buiten toeten ban fijne «excellentie Den Daec na ban fijn €rceilentie te gaftgcnooD toefen- ******
geapp2ebenb£ett / en feitf maenben gebanbelijb ge* De /feiDen Dat fptoeinig appetijt baöDen om te eten/ jJJJ
Öottben toasi/ Datbp onDcctuffcben nocb boo?cecbte fienDe Dat De fabe fo gualün ginb/ Daec obec fp feec twbu.
geftelt ïom / nocb 00b fijn befcbulöigec/ noebte be* beb?oeft toaren/ berfoebetiöe Dat fijn €rtcll. aJö een f«»«
fcbulöiginge toifle: bat bet felbe ftceöt tegen 't buc* grootmoebigenp?ince/ toilDebecgetenenbecgeben/
geclijft cecfit en tegen De cecDten en pjibilegien Dec fo Daec iet toatf gefcDieD/ Daec bpten onceebtentoatf flf,cö*,B'
^20bintien : Dat bp onDec cautie gecelaceect toa$ / Dat geoffenfeect ; fön €%t. anttooo?DeDe Dat ÖP 00b toel fag
ftp ooö te ceeïjte toéct geftelt en geaccefieect geöouDen : Dat De fabe niet toel ginb / Dat W bttyoeft toatf obec De
Daecop feibe De <©?abe ban Epceftec/ Dat Die ban8- geftalteniffe DeüJbolc en Dec bucgertf/ DiebP ober al
teeeftt De acticulen en rjooftftucfeen ban De befcbulbt* feecgoeD/ jabetecbanin Cngelanö baboe bebonöen:
ginge tegen %up$ befcb?eben fjabben / Die betoefen Dat maecöattecbiec of büf onöec De Staten toacen/ Die
jjp
obec
moctjten lijben / en nu
niet "^"*;«^"^r
goubecnement ^
bP De
De galge
galge becDientöaDDe
becDientöaDDe // en
en felftf
felfjf aen
aen fijn
fnn <£rcellen
ecceuen* fijn aouwzwiiKm
Z al»»V«»
Op
Dat
bembaööengeunteect/
tegen
De aebt maenDen
felfs* tegen bem <h,m
Dat öpoob
obecgelebect:
baDDen
tk
SLi^r!2Sc!^TKlii::
tZSX
Z T <0eDeputeecDen
LlL^^Jhö»
<h m« baöbe neö2anen of neaoubecneert tn 't m*
eenige
capitale
<trimina babbe
: De
$e*
t inen't Ijem
ecneerecen
bem fo niet baDDe geö?agen of gegoub
n toeöerb
feiDen Dat fijn €ccelltntie %up$ noit met eenige fa- DerlanD / of bp Dojlte toel b2pelij
öen TjaDDe befcbulDigt/ nocö Den 5pifcael Delaft /Dat bectonen / mit£ bace lïöajeff . goeD bonb öem toebec te
tybp fojme banceebt tegen bem fouöe pjoceöecen : fenDen : of fo iemanD in <ÊngelanD Daec toe bequamec
toiert gebonDen/ Dat \yp getoilliglijften onber Den feiben
oao'/
atbalfcbt
feiDebatD
enDe/
anttooo2D
.
fijneree»
mant bp De KaeD$fbeecen tot föecfttecö geftelt baDDe/ toilDeftaen/ om De ^obinfien Dienft te Doen: macr
'ttoelb öP tegen eenige /namentlijb ©alcbbaööege- Dat bp boojfeber toifte Dat Daer niemanD fouöe bomm 5afoa/
feiD:bet Ccimen DaecmeDc Dp 25up$J befcbulDigöe/ met een beter affectie en gemoeD omDepjobintiente gcr
^oge te toeten De cccjueftc uiten name Dec Colonellen en
De <0e^ ^n '
€b?efo2f er tegen
«SS1 tfaptafaen/ Doo2Den<0?abe ban ^ofienïo gep?efen*
IC<De« namiööag^ feiöe Den
®*wmn
Dat
toifte
boojfeber
nu
ÖP
Dat
/
Deputeeröen
n ' teert : en alfo bier uit öorjet»oo2ben 3(jn gecefen/ en Dat
«*jf fijne €rcell. alleö ontbenDe toat De boo?f5. <0efanren
<0enecael toa* gcinaefit/ ge».
IPauritiS nu aouberneuc Dientötelnu
m^mQe^tm
fuftt*
«gen
Daec
enDatöp
m Die in fijne paccaten/
Lr en ^löen toaecacötig te 3ön/
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be p?efentatie
bnüfitcn: «1 aï?S be <©cbeputeetben feitien trat fpbat intentie bec Staten <töenetael / nopenbe
niet fton?)cn geloben/ toïetb uit eenige b?ieben gelefen / ban Ijenluiben obecgelebcrt / bafter beticBt foubeof bcc*
Ijare
<©oubet; ftregen (jebben / niet ttoijfelenöe onbertufleïien
bat <02acf iiRfliiritsf ben tijtel geb?uifttenbDan/ Eeela
nb/ JIBajefteit foube iet meer p?eftcten : bat 25utBo2ft bare
neuten Capitciri «öenetaeï ban ï£oila
en ©?iefïanb: te <0eöepuïeetöcrt felben baet op/ battet falie feec toad töegebaen : bat tip ooft 't felbe gemoeb en
bo?en / ljoe*
beoutjeo?bi' affectie tegen be §3?obinticn beljielt / aïsf tetoaren
oo2b ©Jtcflanb/ battet
fautc toaö in'ttoban
boo?*
offenficn
en
berfcBillen
en
bit
b
onlant
toel nu
be «Boiittetncuctf ban Hollan
nattfe tötcl toacs
ficO
belaft
Ijabbe
ïjem
IBajefteit
Bare
niet ©2tef* geballen/ bat
^elanU / aSfoo öacc bj* $oo?t-^oïlanb/ ena©illc
batfp
bagenna
biet
be
binnen
om
m ban geceet te nouben/
lanb betftaen toieeö / M baet <8?aef
bie fulrfc&?es boo? 2&ucljo2fï ban alled feféetlijft onbetrtcBt foube toe*
kaffan ©oiibcïneurtóadt bat be gene oo?facf
t toaren fen/ obct tefeftepen: bat Op toebetfterenbe / bttett
ben/ Ijcnbe fan* niet en bctftonöen en
ban beel rjuacts : boe quant men op be refteningen / en mannen in fijn gefclfcBap foube ijeböenald teboo?en: (foi.jöj
onbec anbecen ban fefteten Capitetn tëicBatt^ubDil- bat f» be Staten «Benecael ban ftjnent toegen bienfte*
flon : be «©eöeputcerbert feiöen onber anüeten / bat be lijn fouben gcoetetl / en fo?ge b jagen bat alled tot boo?*
't gene baet beel ban 't gemene befte toictb aengetoent. a&e <0e*
aengeteftentft/ gefclj
K'ljabben tten
n in maroti
State
ieben/ beputeetben Baet affcBeib nemenbe/ baben fp fijne €r*
ongehj
p?obin
tn fp m eenben bat be
tctt / cellentie bat BP fijne goebe affectie tegen be$20bintten
naajcf
(tellenbe be conclufie ten beltcben ban Date
baet toilbe continueten : bat Ijp toebetgefteett en albaet te*
n
cDelbe
toelftefu betttouben bat niet foube guijtf
tn be $?obinticn niet toaten geftouben. <©eannota* gentooo2bigfijnbe/ bele bingen Oetfielt ftonöen too?*
tien öaet na oberlopenbe / feiöe 3©alfingam bat Bet te ben : battet noit eenige goubetnementen fo toel geftelc
bcttoonöeten toad / bat be Staten op alleö fo naeu let- toaten getoeeft/ ofbaet bielen toel eenige btoalingen
teben/ enfofcljerp nanöclöen tegen be €ngelfcljen/ en offenfien / biemen mettet tijb motte betbeteten : Bet
bie in 't ^ebetlanb fo beel ban ïjaec eigen pattimonie id fo ftibt % pceftet / of anbetd moftmen €ngelen toe*
dabben geconfumeect / bat ïjp boo?feftec tötfic bat fen ; boo?t£ bat Op aen be Staten foube fclj?ijben.^e$
be «Beöeputeetben b?ieben en af*
ep 30000 Croonen in 't ^eberlanbOaböegeet* felben baegd Bebben
^ëiön
uit be
egen / met een topte
Jifêaj»
Bate
penöecrt/ maetöat Op niet en toifte toatljp baet tegen fe
ban
fcBeiö
e.
lbberftt
^ ^
genoenfe
recomp
I3002 fijne bientfen gep20fiteert of tot
ten Oabbe/ ben (£l)?efo?tet feibebat fnn foon om Bet
ban ben wa*
^e0 namibbaegö Bmitalton eenige
laeci*
uteetben6
T©e<©ebep
©aleft.
en
iBenin
met
ben
(tcclint]
ponben
?ooo
becnement ban bs'rt252iel
liabbe aeetpenbcett ^pceftet bat Jfiölep in genen bele ben JBalfingam / bat in be jBiflïbe ban nate maaje*
nlijftmentietoie?tgemeafttban'tbe?foeftbaii
beftoaect ftonbe toeiben/ hit grote onftoften Ijabbe 1 fteitaHee
acntetlatenbe be anbece Booftpoinc*
fecoec0/
meetbet
ooft
:
oebaenen ™óo ponben ftetlincp '0iaet!ö liabbe
niteit en be toebetftomfte be$
«Soubetai
be
ban
ten
i
ntoat
b2aeabef)p toatgagfc^oljenlotoaötoegeleit/e
en
uteetb
<0ebep
<®e
n.
boo2becl ijp boo?tsS foube gentete
<©?aben ban 3£pce(tet: bat be Staten Biet uit mort)*
n
focDte
ten Denften bat be <®efanten niet etn(tig of inftan*
gabentot anttooo?b / bat be Staten met tecöt
en betfo?gben / bat be $20bintten / boo? fo lanftburige telijft baetom Babben aengeBouben. 3©alfingam ant*
onno- tooo?bebe/batbe Coningen en potentaten een eigen
oo?loge gcaffligeect en uitgeput fijnbe / niet met
bat mantetebanfcB?ijben babben. <©aecnatoiett onbec
ett:
beftoa
en
bige of onbetamelijfte ftofien toietb
ben <0?abe ban ï^oOenlo i ?oo gulbenss ter maenb toa= Benluiben in'ttoijb en bwb obetlcib be cefiemnge
ren toegeleit / macr bat fp niet en toiften toat p?oföten ban be onftoften beiS ganfcBen oo?log$f / Boe bele folba*
en, «^ptepe* ten ftonben betaelt too?ben met xooooo gulbentf tec
cf emolumenten BP boo?t$f foube geniet
ten belieben maenb / 1 eftenenbe 48. bagen in een maenb / Boe beel
toa$f
teetben toebetom bat allesS geftelt
ban Bate !Baje(t. / en betfocöten boo?t0 Baet affc^eiïj elfte folbaet baegö foube ontfangen : toat onftoften no*
feen / 't toeln ben €B?cfo?iet feiöe billift te big toaten / om een ljep2leget ban 1 3 000 man te boet/
om te becttec
to
efen.
^ .
5000 tuitetjEfen icoopiontetg ^ maenöen lang te on*
^en 16 iBattijftilonobo boet^alcfttc^obeom betBouben/ met be gagien bet <©ff tcteren / etc. alle
BP biel be toelfte bebonben toietben te belopen tetfomme ban
öfl'cBeib te eifcBen en be öaben aöieu teetfeggen:
JBalfin*
en
toebet in p?opooften met ben <€B?efo?i
1108400 gulbensf/ ben <€B?efo?iet b?aegbetoatmtö*.
/
feiben
jBaj.
Bate
ban
gam / W 't felbe uit ben name
beien en betmogen top Babben tot be felbe onftoften
bat boben betfiaelt i0: baet bp boegenbe bat fijne ^aet op toiettgeanttooo?t/bat fp betmitsSbe p?obm*
<ÊtceIl. Wbct bp Bate IBajefteit toass getoeeft om be tien niet fuffifant toaten om hit lafien te b?agen / ban
^ebetianbfebe fafte / maet bat BP acBtebe bat fp geen be Staten aen Bate |fêa j.toaten gefonben om meetbec
ge- fecoet$f/fp ftlaegben bat inbe cautionele fteben^ta*
anbet anttooo?b ban be felbe fouben fttijgen/ 3Item
ten-fetijgfbolft toiettgcleib/ fobaet ftetftet gatntfoeti
Baec
bp
oo?log0
besf
mctfttbe ©?obintienbe onftoften
/ en Bet gene bat fp ban Bate ( ban noöe toa:« / b at Bet felbe bolgeng 't conttact op w*
felben niet ftonnenbaetb?agen
toe ooft nictfuffifant en is/ toaet* | ce HBaj. ftoften beBoo?be te gefcljieöen/ ooft ftlaegben fp
llBaj. betfoeften
om fp Ben ban niet tot ben b?ebetoilbentiegeben/ toel* j obetbeontebelijftelaften/ baetmebeöe i^ebetianbfe
fie op befe en bietgelijfte conbitien ftonöe toerbenaen* ' ftooplieben en fcf)ippcr0 ban be €ngelfe (©fficieten
gegaen / bat be ^pangiaetöen bettteeften / be ïleligic toietben gepatft tegen b'oube bet bonbenibat fp uit ben
eenigetmaten getoleteett en be Caftelen getafeettfou* name bet Staten een teguefi fouben obetfenöen / bet*
ten to02ben/ ^c. ©alft anttooo?bebe batmen geen con* foeftenbe bat baet in getemeöieett moeOte too?ben/Bet
bitien ftonöe maften/ bie geBouben fouben too?ben: toelft fp beloof ben : baet na gaben be öaben be gebe*
't toelft boo? betfefteiben conttacten toaö bep?oeft. &o puteetben een matft ttoté getoiebte na be €ngelfe ba* ©e
bc ben €B2efo?iet bat Bet €ngelfe ftoaec*
(iaën ban (feibe ben (€B?efo?iet ) utoefaften in een el* luatie:feggen
bet
toa0
ban
Bet iSebetïanbfe.
ben
tot
noclj
oo?loge
be
tot
nocB
bit
alö
lenbigen ftaet /
3&m %i |Battijbetttocftenbe<©ebeputeecbenuït
b?ebe beguaem3ön. 5&eoo?loge ftibt ©alft/ té niet
uit luji/maet uit noob ontftaen/top moeten alle fetaclj* ïonben: ennalangebelibetatie/ iioetoclBet bange* «cfan*
ten fo beel mogelöft iö bpfetten tot betö?ijbinge be0 bp* teu^/toa$ffonöetoo2logfcBepen (om bat baet beBal* JJJJ
ben een/bat na 2BucBo?ft toacBteben/gene bp bet Banb uit &>
b'uitfiomfte
anög en befentic bejs ©abetlanbö / en
<3obbebelen. 3fllf03ijnfpban malftanbeten gefcBet* toaten ) nocljtaniö om getoicBtige tebenen fp met ee* ödanD/
nige anbete i^ebetlanbfe feftepen / met een goeben JJJ^
ben.
5^en 19 iBartnftilonobo/ feibe 3ijn€ctell. onbec boo? toinbt'fepïgegaen/ en mettet Bulpe <©obejeröen int>tn
önbeten tegen bc <©cbeputeetben: bat BP toeöet bp Ba* 25: jffèattij tn^elanb/ en ben 28 bti felbet maenb Hagr.
relBajeft. in be $eöerlanbfcOe fafte Babbe geatbcib/
b) tn t.
^aefcö-abon
'£ <a?abenBage geaect*
et
be
_
maet bat fp in geenbetlep toijfe geinbuceett feonbe (fijnbe
toetbcn/ om tot meetbet fecoecg tetefolbeten/ boo?
q^en laetften UBattö Bebben be 45ebeputeetben tnbe ^t^
bat fp b&o? 23ucB02fi en Cletcg /bit bt# anbeten baegss betgabetinge btt Staten tappo?t geöaen / toat fp met Doen
fouben bettteeften / ban ben ftaet bet $?obintlcn en be Datelfêajefteitenljate ïiaben eic apart geBanbelten w*®

É>53
Vervolg der NedctUndfe Oor! ogen,
aettaeteert Dabben/ te toeten /Datfe Ben tenmee-fien
Diende Dan ben lanöe in alle boojficlnigU / bjomig*
lnire0?nteCeff?rfncrt ***** »**'
mfnhZw ceften
Betö/en RloeRmoéöigBeiö en gectroutoceiöneerfï
m™ nocfï lange omtrent öe
igljeiö i™/!?l
Dabben gegueten in Den befoinge/ fo om Bate jjfêafe* mm bierö/ gehjïi b«m ïjet g oetenbe pfet / 't toe Re ne*
det't
De (jet
ï^eete
n banen Bare
teittf initeit
ïSaöetebe*
toeoenen tot
aennem
ban #fêafe|
De &oubera
Det
EJereenigöe kanoen: Dat Date iBajeft. fouöe gelie* toaeg DenjEo?entoac jtcc feetfclj?iefeeïöfe4ertnen en
m
a»^bctff
Dct baïi
't»todï1
ffitt
ben 3ijn (Excellentie toeöerom te fenöen in öefe ian* toenen/
m ï
Detbalben
eenige
Den fiaitótcftc
rtTSSnS
Den in fijngoubetnetnent/ en bat Bare fBajefieit öe
bnDenöe Bern a(0 een gemarnlifeert menfdje liggen/
Sanöcn Doben Baet geaccojöeetöe affiftentie/ gelie*
ben fouöe alfulR bo?öer feeoertf te Doen / alö noöitj
fouöe toefen om Defe lanDcn ban öefe lanböutige oo:io*
fclj
fagepp
n fyn
De,
roerDég
KSouto
en/eljencleHem
^5enöe/ mf
rarï men
,mrecBte«ötl
tecli*
ÖetebettojTent 3©aer opfpbaböen betftaen/öatüe* ter 'im &C
fnnjs ücijaem$r ganfd) groen/ roë en keu/ en
ïangenDe De ^oubetainiteit Baet fBafefieit niet ban
DeinelB (boe BPmtoelofOetgefiöjoeft
ffi/0stSctrt^ön/
meninge majf öie aen te
Op 3(jn berfïanötoaregebelangenöe 'tbo?* toecfï/
tu?re
Det betfocBte fecoertf/ Datfenemen/
berftonö Den Eanöe fo gebjaegt 3jjnbe: fm Dat W Bet groutoelijg gcUuti
fjoeöeneii Beerïij&en feeoeoe? gefonDcn te Bebben Datfe Borenöe / b^cefbe öattet eenig cjuaDe onraeö in öe fiaö
Dact tiiebeen mette miDDelen ban Den ianben felfS/ tiaööegetoecft/ en uit een ban öe tootbtbenftetö
uit*
fiert tegentf 't getoelb ban De bpanöen toe! Ronöen De* bier
öócljtgefre&en/
Bern DatenBptoeröe
fönfiooft
in een gloe'ienöe
fenbeten/ en Datfe boo? alsnocö geenbo?öerfecoer# RenDe/Baboe
BP terftont
al^inöe
feonöe accojöeren/ te min om De oorlogen Die fp felfg locBt/ opgeruRt en toeöetom ter neöet getoo^pen/
ban ^pangien en anDertf toag bertoacfjtenbe / en Dat? fulr Dat Bp niet anöetö Baööe gemeent of Bp toaë ban
fe metten eerfïen fouöe fenDcnDen ^»aton 25u&Bo?ft ooben Bet af/ tot op Deaeröe neöet gefmeten.
€n i^
onöet
anöer
meöe
bebonöen/'t
toelïi
niet tocinigte
om Bem t'infojmercn De gelegentBeibengeftalteniffe bertoonöeren en fiaet/ Dat
3ün teeïjtet Bemö^mou
ban
't
ïïanö
/
en
fijn
rappon
betfïaen
Bebbenöe
/
fou*
De téfolbet en op De toeöerfenöinge ban 3ijn oBjtcellen- ganfcbelijR betb?anb toasf/De IjemöroR entoambe^tie en [jet betfocBte mcetöet fecoecs / Datfe boo?tg De moutoen niet gequetfl nocBte befcljaöigt sijnöe. ^it tö
ianben betfeRetDe continuatie ban Baet goeDe affectie / aiöutf op alle De fcljilötoacljten fo toel Die öuitcn op De
ftaöö toal of befïen/alö binnen öer fïaö öe fcBUötoacljt
én Dat fp De felbe niet en fouDe betlaten.
<fèen i 3Cp^tf BebDen De <£5eöeputeetDert De mtf- ter felber uren Beüöen geBaö / boo? 23urgemeeflcrcn /
fiben ban Bare fBajefteit en fijn «ürjtcellentie aen öe ïtaeö en geftoo^en gemeente Der fiaö jfraniRcr/ en
graten obergcleber t ; berfoeRenöe Datmen ten beften geiooftoaeröigeperfonen/ betuigt en totceneeutoige
toilöe nemen liaet öeboit en moeiten Die fp in Defe Bate memorie en toaerfcBoutoinge in geftlnifte gefïelt Doo?
HtegaetfcBap na Ben becmogen BaDDen geDacn/ alBoe* mms <aemmenicB/ ^eccetariö öer felber fïcöe.
toel Daet gene getoenfcBte uttRomfte op gebolgt toas.
aiap Beööen in 't boojgaenöe boeR berïjaelt/ Boe èm
t©e Staten <0enet aei bebanRten fjen-ïuiDen / en Dat Deneer $tili$8 ^iöncp / <ü5oubemeur öer fïaö ètifoi
fcclooföen Datfe aen De particuliere fpjobintien fou* ©liffingen/ ban toegen De Coninginne ban €nge* ÊStttj
bert fcBJijben / Dat Bate atbeiD en moeiten ter gele- lanb/in'tboo?leöen iaerfcp ^utpBen gefcBotcn3ijm gijti
gertDet tnö mocBtetoojben getecompenfeett/ enbeb* De/ obcrleöen toa^/ en alfo fjet bco?f5.
gouberne* fe>orr
bert De boo?f3. <0efanten in gefcB^ifte obetgelebett alle ment ban ©Iiffingen baceeröe/ Beeft fijn €rceilentie £**
ban ÏpeefTet 't felbe gegeben aen Den mbbet &it San
't gene fpin Cttgelanb geDaen en uitgeticBt Baböen.
fNn
17
5peD?uatö
öefe$
jaetg
öe£
mo?gen0
tuffcBen
Jfêillem
öuffel/ een fone ban Den 43?abe ban 25eöfo?t/ »«fttó*
ii&e
Inert biet en bpf uten/ nabattet fo öuiftet toasef Datmen DetoclRe al Daet aenguam Den 23 jpcB^uarp 1587. immet bendeere ban ^cBonetoalle l^oelbeCaron/en
li'Öieb De ÖanDen 11002 be ogen niet RonDebeRennett/i$ tot
Il 17toert alöaet toel óntfangen / en Beeft Bet goubet*
5ptantbet
in ©21'efïartb
een ogenbliR
tnbjS alfulRen
fcitèicRel jjRenónboo?fteng
ïicBt en bietingenomen
/ Dat nement aenbaett ; DocB BpnieenDe 00R Bet Coloncl*
tuc
De gene Die op Dé fcBilDtoacDte alDaet flonben Daet fcBap ban ^elanb/'ttoelR De <6?abe ban ïïpeefiet
I
meDé fd bebangen 3ijn getoojDen / Datfe niet anöetg Den boo?f3. ^iönep gegeben Baööe / meöe te Beööen /
■Kf toiften of fp fouöen öatëlijR bettaanb Beöben/ een pc* maec Bet toa0 Den «B?abe ban ^olmis Dp öe graten /
gelnRen Daet öP 3ön geficBt toenbebe niet alöbjanb met aöbijsf ban 3ijn €tcellentie ban3SafTau/gege*
Bef>
II.
fienbe/ en Doo? Dien niet anbetg toetenDe of DeftaD ben / 't toelR De boo?f3. Kuffei fcet cjualiR naiu ert
(tonöe öbet al in Den b?anD t toaet na tetflont alfulnen fpeet/ en Djoeg Daetbm een Baet tegen öe Staten/
0eluit of ongetooonlijne maniete ban cett DonDetflag toaet uit naöetBanö eengroot mifberfïanb entoan*
bolgDe/ aio Of een getoelDige no?toutoe afgeftBoten ttoutoen ontfionD/ gelijR tee gelegenöettijöberljaelt
to02De/ met fuluen gcD^uiiS en tumoetDatfommige faltoo?öen.
bétmoeDen Dattet ontaeD in De fïaD toaet / Doclj alfo ^ie ban Den aaeö Der fïaö ÖtrecBt / öie in öefe töS
bp ben 25urgcmeeftet <©etatD ^ouninK
't felbe geluiD nocB ttoeemael acBtet een bolgbe/eftert genoegfaem
genaemt
ban
^ebentet toetbegetegeètt/Baööen iti
Bemel
allen
Den b?anD continueetDe / fo DocfjteBen
OÊngelanö
gefonöen/
gelijR top bo?en betBaelt Beöben/
aetDe te fcBeucen/ntet anöetjS Denftenbe Dan Dat De toe*
relt fouDe betgaen: boegenDe Daet toe etlöneDatBen IBeeflet ©Bilip0 ftattallet/ <©?iffiet ban Den ^obe ogen nocB ban Den b^anD ganfel) toee DeDen / Die \# be ban I|ollanö/ aen De Coninginne ban €nge*
b2eef Den Doo? pöne inöen b?anD te betliefen: fommige ianD en Den <©?abe ban %pctfiet/ gelijR 00B alöaet
3ijn met De Buiffceng Daet in fp fïonDen De fcBilDtoacBt met b?ieben ban trebemie gefonöen toaö getoeefi /
fiouöenDe Die men iBunnenen noemt/ tontfom ge* ïfermannug lBoöet p^eöicant/ öe toclfïe t'famcn
hem/ en ecnige Doo? ann uit Ben geo?Donneetbe plact* toeöet geRomen 3ijnöe Den 18 j^attij/ ö20CBten tii*
fe in De toacljtBuifen getoenen/ fommige tetaetöen DingeDat öen<8?abeban =ïpcef?ecBaefttoeDeromiu
nebet geflo?tet / ettelpe Beuben EpaetDema Bui^/ 'tlanb Romen fouöe met meetöet laft en autoriteit
ban toaten öe gene
'ttoelfemen Bet ,&ïot noemt/ in D?ieplaetfen gefien al£ BP nocB geBaö Baööe: Biet beröujb
/ en alfo öe
Öie Bem toegeöaen toaten fcev
BjanDen: eenige fagen Bet fpitss banDegtote&etfceiöicii gebeelen al gelijneen nole biet^ in ben b?anb felbe ooè meöe DjocBten fefiere mifTibe ban De Co*
flaen / langet alö een tjuartiet uu^0 continueUjb geöu- Uinginne ban €ngelanö/in Date Den 11 fefenarij/
renDe/ en Beeft De fcBilDtoacBt boo? Bet ^taöBuig fo Beeft öe 25urgemeeffer boo?noemt/ en öe» ï!aeö
^aenbe/ De toacBt binnen^ Buigf aengefp?oben en goeö gebonöen De felbe Hiffibeöen 19 l^artij ónent^
fair te feennen gegeben/ De toelne üitbomcnDe/ en IpR ban Bet ^taöBuisf Doen afïefen/ tot üetoon öat
na Den to?en fienDe / betnamen Dat een bietige fltael Bare jËajefleitBenluiöen meer alö anöere toatftoege*
al£ een balbe ban Den to?en Bet af tot Baettoaetjï baen/ toelfie miffibe (uit Den francoife gctranfla?
teett3ijnöe) top Biet bp geboegt Beööen/ en m$W
mtbt gefïiett/ fult Dat fp met g?otet b^efe toeDet* ^öenbealgboigu
.
om öaet m't ^aeDBsu^ begabenr en a$ Den b?anö

\$j.
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(Foi.7? ) TV/T Yn? Heeren , onfe goede vrunden, verftaen hebaasifftttc 4-VJ. bende met war fhntvaftigen refolutie gyluiden
ban o e vaft blijft in de herri/rondige toe2;enegentheid daer mede gy aen ons verbonaen üjt , tonder u eenigüns te be
ntime
bauwen* we^en door toevallen of rraverfen daer van te laten
aeianü
acn öe afwenden, noch ook door eenige praclijken, liftigSüSacge* heden of behendigheden die men mach bevinden ,
Rieelïe* vvy hebben u wel willen betuigen dat wy daer ineene
ri-n en
grote verbintenis hebben, daer van gy behoort te verwachten alle goede effect, correfponderende en over
penen
to<r.i Hl» een komende met uwe verdienden ,uniet mogende
tterjjr».
verbergen fonder groot onrecht en openbaer ongelijk
te doen aen onfen neve den Grave van Lycefter, dat
hy ons v/el uitdruckelijk heeft beveiligt 't gene wy
verftaen hadden van de devotie engonttediegy t'onfvvaert draegt , ons verfekerende dat hy noch ftad noch
plaetfe derwaers over gevonden heeft, diemetterdaed
levendiger getuignifïb gegeven hadde, van een volmaekre en iincere affectie t'onfwaerts, 't welk u in
fulker voegen ons faveur, goed gevoelen, en opinie
verworven heeft, dat gy daer in mocht verwachten
alle vrundichapen dankbaerheid die daer betamen de
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gebicb ban Ijare USajetfeit fo&aniae nebden alfo fal
bertuijben/ bat bic toolften ber bermetelfteib/ eer*
gierigljeib/en anöere rjefebeurt en be gefcliilöerbegc*
betnföc onbcrgcb?ocbt 3ijnbe/ nectjte öe boo2leöene/
nocljte toefiomenbe ongejiraft / geoo^Ioofr fal 3ijn be
fottane bet bjomigbcib en opjeebter berten te beftoal*
ften* l$are en in bare goeöcr bojgcren name bobben
fp ten heiligen loben/ batfe in fptjt allen Baren to?oe*
geren D002 «8000 genabe fn fulfte ongebalftbeiö ful*
len bolljerben / alüS fp <©oöe fcbulcig 3tjn/en fobani*
ge bare fBa jefieit in Ben al# baer geboojfaemtfe on*
berbanen fal eifeben/ feftersijnDebatbefegoettoillig*
Ikiti (mette toelfte top ben geiingfien toelöaöcn ben
alrebe gebaen / niet ftonnen na&omen ) noebtansf be
plaetfe bp bare iBajefteit en u excellentie genabeIpe gegonft fouöeto02öen/ op bat fien nietgeb2anö
toert eenig inec&teften ber bingen / tik of bette*
beltjft of onbeufebjften ban fommige geb?eben toer*
ben/ maer bat fp aengefeb^eben fouben too?ben in't ge*
tal ber getroufie tot Ijare USajefleit en fijne €xcelien>
tie/ op tit toelfte fp ben ftilx naefi <0oD ganfcbclijö
bedaren bat fpboo?betoare religie en Debienften fte*

grootheid
God biddenvan uwe verdienften, en daer op lullen wy i ber Duifent boben toilien begaen/ ban in 't minff e in
Mijne Heeren onfc goede vrunden, u te houden
in fijn heylige en weerdige befcherminge of hoede,
uit onfen Caftele van Groenwits,defen n Februarij
I J87. onder ftont, uwe feer geaffectioneerde, en was
ondertekent, EltfabethR. 'cOplchrift was aen mijne
Heeren onfe goede vrienden , de Burgemeefteren ,
Schepenen, en gemeente der ftad Utrecht, en was
gefloten geweeft met het Cachet van hare Majefteit
in roden WafTe.

3£e boo2f3. <0cfanten b2otbtcn ooft acn be 25o?ger3$opuii&en een b2ief ban ben <©2abc ban =£pcefter /
öaer bp ÖP fan berfefterbe be goebc jötyte bie bare
IBajefieit benliebcn toa# toeö2agenbe / en berecb
toa# in barefaften te boojfien/ en bat bp ooft in bien
bcle niet fouSegeb2eftcn /'t toelft bp öenooö bpmonbc
aen öe boo2f5. <i3efanten ben berfefterbe ; Dier op beü*
»v ben bc boo2f5. 25o2«er i^opluiben öen+ 2lp?ili0toC'
en feit. üctom aen ben boo2f3» 4&3£öe ban %pt efter gefeb^efacui ben/ bem baer ban feer booglijft bebanftenbc/ ber*
Smbe011 klaccnöe Dat fP baer aen in 't minfte niet toaren ttoijfe*
5ö%5ec- lc«öe/ algf tot meermael 31)11 op2ecbt gemoeb bebonïjopiui*
hm öan ben Ijebbenbe / 't tocin fp ten eentoigen bagen in bc al^
ïitrrfcïjt beröanftDaerfle geïjeugniffe ftabben / fo bat bet ben
B£tl tCll bp na geüoöet Ijaöbe / bat fulfte b2teben al0 fp berfïaen
<5?ata babben op ten naem ban bc generale Staten acn

•be gegebene troutoc te beb^iegen. ^llecnlpen bare
jlfêajelteit en fijne €jccellcntie ootmoebig bibbenbe/
Dat/ befelbe teruggcfettenbe aller ouacbtoilligcr be*
fcliuttinge en ber berfteerber raebdagen / op ben boos* ,
genomen boet boo?t geliebe te gaen/ en ber föerfte
<0obesJ t'fampt baerber beljoubinge berabenbc / 3ijnc
<£rr. fpoebelpft toeber berlenenenbaemabattcr fa*
fte bienen fal in allen toegen berbebigenbc / cp bat niet
ben bpanb bic feer ncerfiigigst'baerberberberffeniflfe/
ljenboo?berreen b2cbe gegrabene [jolen onberftruipe/
of bp geboefte ban tcgentooo?bigc bpftant met eenig
Öaefiig getoelb en oberballe/ 't toelft aftoenbe be5Cl*
maebtige l^ecre/ tik fp fteetjS bitïtim 3ijnber Oercellen*
tie €bel boomemen te gelueften en fijne i^oogbeib/
3ijne fóerfte/ ben ganfcöen ©abedanbe/ enïjcnfto?tss
toeber te gcben/t'ötrccDt ben 4 2üpili0 1^87» ^ma
omtrent befen tijben Quamcn baer b?ieben uit fiet wemra

$of ban €ngclanb ban bate ben 20 flfèartij binnen f*"};
ötreebt/ maer be «Staten (©enerael ijielben bat W l^fa
berfiertenbp eenige onruftige bier te lanbe toaren ge- 8tian& |
P2attifcert/ (jet inijoub baer bantoasibatberoerenDe aefaunrj
bet toeberftcren ban 3ijn Ocrcellentie ban ïpecfier jyjjï' f
baer ban niet fcfterö toaö te fcljjijbcn / betoijlc bc ^§ta* tt irtte
ten grote onbanftbaeröcit tegen ben felben öabben ge* ftoeje
bn^t in bcle manieren/ en batmen bem grotelijft Snffi
babbc gccalumnicert/ ate? of bP grote fommen ban Vroren
penningen ban ttefc fanben [jabbe gcp2ofiteert / baer «« Ji
bp
ter contrarie toel 55000, ponben fierlinr ban3ijn JJJJL
Sr SS* ^n ^iccell. gefonben te $ijn/ tik niet anberssinbab- eigen
goeberen bier te lanbe babbc geconfumeert/ ceficree
SnS» öcn ^an öe Uoogfle ohbanfeöaecljefti en mcefie onge*
janö/" lijft / baer rncöc fp ontbeftren fonuniger onberfc ftacm* fioetoel be felbe 3(jn (excellentie al0 een grootmoebig uim*
Re,£ öeflouttabetö/bie onber'tberel ban bc Staten (0e* ^2inte / bicjS niet tegenftacnbebem alö een trou boo?- JJJ^f
4%ui j n»«i / bearüeiöen Ijct behoef be oberbUjffel beö ©a* fP2efter ban tafa lanöen babbc gebmifitbp bare |Ba* jtjuoe»
i/i/. met
beclanb^
t'onber te toerpen / een
be alberbefïe
plinten jefteit/ ia bat DP be faftc fo betre ijabbegebjacbtbat *«!*•
baerberfteerbcfpooftfelen
toalginge aenrecb*
tenbe/ op bat fp ben onberbanen ban alle getroutoe bet parlement toillicft toasf buiten feofte ban bare "
bpflanb gebloot jtjnbe/ ijen felben en ber ^paenfe Sfèajefteit te Douben 't getal ban 20000 mannen/ "
tp?annie ten robe inocljten (tellen / toelft ontoeerbig boben be 6000. mannen bic in bare jBaieiteit^bienft *c
fc^cnöfijö iïuft Uabbc Denlieben en allen b2omen fo o* toaren/ en fouifc pare USajefteit 3ijn (Excellentie ter* te
(tont toeber na be Seberlanben gefenbenbebben/fo "
ï
berbtocr3f geienen/ bat /'t en toare betfefterenter* niet cben ter felber tijb eenen feer bileinen b?ief aen te
ftont be ganfclje ge?neentc ingebcelb en beraöcn babbc
rjetoeejt / bie biteben niet ban ben peeren Staten noclj ben (85?abe ban HTpcefter gefcb?eben toare getoceft/ lt
baer ban ooft bare |Ba jefteit copk toasS gefonben/ c
uttljun betoegen en raben / macr uit fommige Qiiaeö* alö
of men bem bp bare |Kaje(teitin or.genabe foebt \
toilligc 0?n geftomen g^tueeft te 3ijn / feer toeinig
b2cngcn/5ijnbe ben felben b2tef bol blamatiecnber* '
fcbeclöen / h2t eenen öag alle fobanige graten fou* te
toot/ en bp bare jjBajcfteit felfs? geaebtfeerontoeer* \
benberffonbenbeöDen/cnfonöc licber betbebnaegbe
en berre
ban iöalleijettimm
banbaerbeib
erftenteniffe
cc
cnbp naefr gebobe popel met fobanige berrabcr.tf 0; big
aifo baer
ftenbjft
goebe entoillc
ban 3rjne/ \
ber eencn ïjoop fjebbcn geballen / ban langer te lijben
excellentie/ en bat \)p boo? 't eenig berlannen ban \
be rafernpe tik na be cllenbigfie berbjntftinge ftem ben ben
öienft dBob.tf/ banöare3lBajcfteit/enbe||ebcr* \
boob/ of bat argeriss/be^paenfc tprannie ober ben
lanben/berlaten
alle 3ijncmtoelgcballen/boog*
f jal5f fonöe balen / maer omfienbe na bat bertroutoen/ Deiö
en gemaft infjabbc
€ngelanb/
baer te gaentoa* '
b'ojelfi öc alberaefaltafte ffêajcfteit ban ^ngelanb/ en gen 3(jn ieben en te fptllen 3ijn gocb/ enbeleanbere
u^rcelL on^ot'ben/i^in befenontocbergerabengc* blamatien/toacrboo2baer iBaj. öabbeboenopbou*
bonben ük üetoeginge te matigen / boo? fefter Oouben* ben bet boo.2f3. goeb boo?neiuen besS $arlement$f /
ïie bat be tegentooo^igc boojluebtige op^eebtigbeib banmeningetoefenbecerft baer 2imba(Taöcur 2&uft
Jöttbec Cxceileiuie/ bergcfelfcDapt mette macDt en |jo?(t te fenben/ om Uem op al^ te informeren/ boe <(
bat
cc
(C

i<

fój*
Vervolg der Ned
bat fym ben bö05f5 <©?abe ban 3£pcefter geö?agen
9$ beeft / en Oc «Staten aen te feggen Datmen alfo niet
»} eene$:inceffe/ Die fa bete beröient beeft bp alle üeDioefbeftanbcnban Ctnifrcnciilf / Die bare toeblucljt
»J
5> tot baer gebaD Ijebben / niet beljoo?b te beföotten /
ii maer fonberlinge ban Defe Eanben / baer ban fp De fee*
febermenifre baDDe aengenomen/ niet fo grote goebig?>
>? betb en grootljertige genegentbeib / na bat alle anDere
f^incen tjaDben getocigert ftclj Daer meDe te bermen*
J3
gen/ en öaer en bonen bun bccöete bertfpen otn bet
JJ
refpectbatfe tot baren 3Ueutenant gelagen baD*
ftletn
!»
toiilèn
felfg baööcn«©enerael
ïn 't begtnfeien Capitein
nocijtano"
Den / Dietotfp baren
«©ouberneur
Hebben
>
>ban
allen ben «©euntecroen ^obtntien/ bte ebentoel
'baerom niet liet te betonen fijnen goeben toille tot bit
3
>
f
>> armeen benoubebouV 'ttoelft bpbeminb entoilltefc
ïjebbenenbp(!aen/ niet tegenfïaenbe be onSan&bacrJJ jjeiöban to of ti jterfonen/DiebemfonDeroo?faeft
5»
ïjuaeö gunnen/ en tegen bem en fijne opretljtc bam
3>Delinge contramineren / öietf niettemin fo be Staten
9>
nare iBajefleit nocö rcDelp contentement en ge*
>> noegen geben/ toagnocb bereibté boen en berlenen
3' alle mogelijue ftpfïant totter fterften bte 45oö ficb baer
3>
berfamelt beeft/ betoclftefp nemmermecr toil ber*
>>
ïaten / acljtenbe bet ooft niet rebelijft bat be gocbe lie*
>> ben fottben ombe miföaeb DerquaDen/ en bat ben
3'
tfant berlo?en ga om be Staten/ Detoelfte <0oD/ in*
3'
bien't Hem belieft/ bogen toil openen/ om te fienin
a>
3> boebanigen bal (p Dit arme bolft gaen toerpen / Doo? 't
mtfnoegen Datfp bare IMefteit en fijn €rcellentie
33
geben.
3>
of ertratten bpfonbec
bebben fpinalom
gefonben
fn 3£efé
allen b^'eben
ben pjobintien/
«©elberlanö/
<®ber-|ïfel/ ©jicftanö en ©mlanben/ neffengbare
b?teben Die genoegfaem mutatis mutandis ban eenen
urtjoube fijn getoeeft/ Ijoetoel ïjtec en baer met toat
foeranDeringe / De minuten fijn geco?rigeert getoeeft
bp be banD ban Den 25urgcmec|ter ^benter/luiDen*
öeatöbolgt.
Jfcfef
E Dele, Erentfefte, vrome, wijfe en voofichtige goeibeo
de vrundenen naburen, wy twijfelen niet ofuE.
icm
tiönt met groot verlangen verwachten de wederkomftevan
1 :cb tier
Excellentie aen den welken wy alle wel weten

fijne
God onfer aller en vromen welvaren ganfchelijk
naeft
Irccgt
wy ons ook voor daredefesdaer
lf
a * gelegen te fijn , gelijk
ac?e
iicÖ
af genoeg verfekert gehouden hebben , riiet min geItmn
denkende dan dat die eintelijke refolutieby fijne Maifcf»
|.ib i<®* jefteit den feften defesgenomen, en fijne Excellentie
I Pff 1/
, door 't fchrij ven vaneenige contramineurs,
■nlati' gegeven
fo van defen als andere natiën geimmüteert of opgeholden fouden hebben mogert worden, dan alfo wy
op gifteren fchrij ven hebben ontfangen van den 9
defes, waer uit blijkt dat fijn Excellentie tot fijn groot
leetwefen voordelen tijd noch niet herwaers kan komen, vermits eenige gedichte calumnien tegens fijnen perfoon , den Heere Bukhorft aengedient en in
ten tijde als na geEngeland overgefchreven , rechts ganfeh
veerdig was
nomenerefolutie fijne Excellentie
om fich optc reifete begeven, narrfcithjk dat den
Grave van Hohenlo door den Minifter Vilhers den
(rt-740 Heere Bukhorft hadde doen aenleggen dat fijn Gen.
door de wederkom ft van fijne Excellentie geen contentement offatisfadie gegeven konde worden , gemerkt hyin ervaringe gekomen ware , dat by fijne Excellentie eenige perfonen gecorrumpeert fijndej om
hem te vermoorden of dóorfchieten , met* meer andere faken , fonderlinge ook een nieuwen voorflag
van regieringe betreffende, alhier te lang om teenveralhalen, om welke met ü E. te communiceren,
tot
ons
by
wat
fluiten,
fo eendrachtelijk te ramenen
e , bedienfte van den Lande en onfer aller verfcKenng
ite
rkom
fonder ook om de verhinderinge van de wede
n
fijner Excellentie wech te nemen, nootwendiglijke
en , wy met hebfal mogen en behoren gedaenen teu werd
E. van fulxdatelijkte
ben willen of konnen nalat
vrundad verteren, begerende aen u E. mitfdefen ganfeh
ionn , dat
lijke
Deel.u È. 'tfelve behenigende aenftonds en
III.
1 b Üfttl

erkndfè Oorlogen.
der eenig vertrek, tenlanxten tegen den 30 defes aU
hier uic uwe quartieren goede volmachten aen ons wilJen af veerdigen , met genoegfame inftrudie en procuratie, om ons neffens 't gene voorfchreven en ook tot
ariendinge van eenige Legaten aen hare Majefteit
erk
fijn Excellentie, metten aenkieven van dien, te be- '
raedflagen , doen en fluiten fo des na der faken gelegen theid , tot des Vaderlands en aller vromen voorftahi:
en behoudeniffe, bevonden lal worden dienftig ën
nodig te wefen : ook merkelijk uit defen grond dat
wy meermalen bevonden hebben dat fijn Excellentie
bereet wefende her waers- over te komen, telke reife
door nieuwe voorgekomen faken beJetis worden, eti
te beduchten ftaec , al fchijnt'et uit feker andere brieven,
vanden 16 defes dat hy binnen 15: dagen hoopt hier
te wefen , fuik fijn goed voorkomen met eenen nieuwen vond , wel verhindert mochte worden , daer met
den tijd verlopende, devyanden haren öugft onbelet
inhalen, enwyden ganfehen fomer verliefen lullen ,
dewijle dandefe hoogwichtige f aken , ons allen voornemelijk als naeft den vyanden en op de frontieren
gefeten is betreffende , fo twijfelen wy niet uwer È.
fullen 'tfelve met ons alderbeft behertigen , en daer
over niet een oogenblik tijds laten verloren gaenj
maerinalle mogelijke, ja eenigfins mogelijke vliet i
alwaert ook voor den beftemden dach uwe volmachten herwaers aen fchicken : hier mede u 1. Edele , &c.
datum Utrecht den 25 Mey 1587. onder ftond ,
uwe E. goede vrunden en naburen , Schout , Burgemeefteren, en Schepenen der flad Utrecht, onderteken tG. van der Voort.

«Belofte biteben 3jjn gefcifeeben aen 28urgemeefte ^n?c*
ren/ ^cbepenen/ en JUaDen tot hernoem/ aen UeSK
ban<aberpfeï/ J|arDerttiijfe/ €lburg/ aenDe<!3eDé*flcfrf,?j*
puteecDe ban Dè ©jiefe ©mlanDen / tufTcljenbe <Eemg Jf« W
enitautoerjiS/ enmeecanbere/ foeftenDe alfo aparte 2MJJ
bergaberinge te maften/ buiten be bergaDeringe ban bV«
De^taten<0eneraei/ 'ttoelftgebouDentoerDbóo?ne' sacööep
melijftgep?actifeert tejijnbp Denboojfcbjeben^ür* mgf
gemeeffer QDcbentcc ïn tnebetto^afte ban Dat Dé &ta - am örr*
ten <©enerael bem in bare bergaDeringe ban toegen De fcïjeibert
p^onintie
geh/
gelijftbanütrecbt
meer anDerebaDDen
bjiebengetoeigert
gefcb?ebenté ontfam
en öaer ïgj»a'
&&&:
toe gearbeib toerDe / Dat Die bier p?obintien ee»D?acl^
teUjlt fouben berftlaren geen geflant te Doen De bjtcben
op Den naem ban De peeren Staten <6enerael Den 4
5peü?uarö ^87. aen Den <a?abe ban Epcefler gefcb?eben.
fine
gefonben"®maen %yDen IBeert
<@berfien1587.
^onoptöooftfefterHStf»
/ op Den naem
alg boben/ baer ban Deminute onttoo?pen toa^bp
DebanDbanDe^ecretartsS »0ofenban Der©oo?t/eii
bp De öanb ban De boo?noemDe ^ebentec geco?rt.^
geert / Ijem bcDanftenDe ban De aDbertentte ban be ge*
paffeerDe fa&en ban fBeDenblia / fenDen bem ober co*
ppetoan Denbjtef/ ban Den + 5peb?uarn 1587» aen
Den<ö5?abeban Épceflerin €ngelanDgefonDen/met
ertract ban Denbjtef uit 't^ofban €ngelanb/met
b?engenbe Boe *t felbe fcb?üben£ albaer genomen tóag/
be Staten ban bet
becfoeftenbe fo 't mogclöft toare bpfiebben/
of (piot bét
$oo?Der-guartiec bcrfelailngte
fefmiben ban Den felbcn b?tef eenige ïafï baDDen gege*
) 00&
raggen iptoeren
üaerOt
De Staten ban
ben"/ geljjft
en ©?te|]anD
^elanD
/
«Selöerlanö
ban
Die
aen
berfoeftenDe.
,
„ ,
<m nebbe ooft een ö?ief gefien ban Dato Den 1 * w «
De ^ta= **
mm uit UltöDelburg gefdj?eben bp :eenDie ban
ban «treebt <«
ten ban EclanD ban Defen inboubcn
en «
nebben Diereene ifBifftbe aen De Staten gefcb?eb
^ta*
Der
en
om De felbe meer te Doen toalgen ban onfe crenbe De *«
ten <©enerale actie/ infonDerfjeiD calumnf
üVieben aen bare USajetfeit en Den (0?abe gefcb?eben/ <<-<
Dat bare fBajefleit met
IcanenDe op Die De fcfjulö
b02Der$upDefe3tanben i^geDacbtteDoen/alleW^u
faben
bertoonDeren Dat fp onDer De banD foeften
te b?em *«
te IjouDen en bo^Der De
in memiè en Dibtfiegebjften
:jBaj *
aen
eenen
ooft
Sn/ f» ijeDberi ban
nn / én ijomn
mt* ,<
^nOéfonDcn
*"
amm ban mmm
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9$ó5> mette felbe toonderlijfec co?tefpondentie foih berfta/
fte , Eerfame , Wijfe , Voorfienige en
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Heeren
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7.
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j!Eilojt|
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te
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van
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't welk
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alle
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my
heeft
belieft
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en
hebben
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teert den 23aenderneere25ucï
rste fenden, fulx dat ik getreden
t
m'
amgeft* tenïlaeden maegfcfiap ban DarefBajefïeit/ een tref* AmbafTadeur herwae
fc
Cn
lanö fn ipgeleerten beleeft man/ De toelnein geland aen* ben in conferentie mette voorfchreven Heeren geneigoiïanö genomen entoel ontfangen 3önde/ të ban daer op
rale Staten, en de Heeren Raden van State, nopende
in 3t vn!
«®02d2crötgerei|t/ daer Ijpooa feec toel en b2tende* hare befoingne enproceduren, en bevinden de felve
ban daer ge* allcenlijken getendeert te hebben tot confervatie en
It'iRontaacinoV enDebben tjem boo?t£
cónbopeerttot ^otterdam/ altoaer Op detf noen op behoudenifle vanden ftaet en welvaren van de Laneen blijde maelujd geljouden té/ docUté Den felben
de, feer gefwakt zijnde door het ongeluckig, bectmet
Dacljboojtö bertrocnenna ^elft/ geconbopee
lijk , en dangereus verlies van Deventer en
ïmebaenöeien uande 2ö02gerpe/ lip fittende in een klaege
deSchanfenvoor Zutphen, fonder dat de felve Heeuren
*
t
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tè
W
/
benleet
lanen
fcOtüte met blaeu
ren generale Staten oit in meninge fijn geweeft hentot^elftgeïtomen/ daer Dp ban de ifèagifïcaet met
tediverteren van hare Majefteit of d'autonteic
een lange liarangue gefalueert en toeluqm geljeten i$/ van fijnliedenExcellentie te prejudiceren. En om wech te
en fjem betoilligt Den felben naclit aldaer te blijben op nemen alle alfulke finiftre concepten , opinien of preeen 25annet / Dat Ijeerlnu toa$ toebereid / Daer fijn
E. 'c gunt
en uwer
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So hebbe
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€rceu\ban$afyauen De<©2abcban ^oljenlo meDe fumpti
alt'famen mijnfehrijvens aen hare Majefteit en fijn Excellentie
genomen fijn/ nenitoelnomende/ tonendeant/'
tgrof gedaen hebbe, die hen (lo ik vaftelijk hope ) fullen hou-fal
goed fembl
tenenen fcan biijdfcuap enfeer
den voor vernoegt, fonderlinge als hare Majefteit
gefcfjoten en De nlocnen geluid tot
gefclnu toerde ï)pW toeino
toa&
m
een tenen dat
verftaen dat de geünieerde Provintien , fteden en leden
bjoeg en fin van dien , mitfgaders de goede gemeente hun in eemt$ anderen daeg0'0 mojgengtétjp
gereet maente nigheid en goede correfpondentie onder de wettelijke
Ijen
toertrocnen / Doetoel de ^cftutterpe
om Éem te connoperen/ en in Den igage gefeomen/ Daer gehoorfaemheid van hare Overigheid, tot wederftant
lent)p fo ban De peeren Staten «©enerael al£ ban De van de gemene vy anden fijn dragende. Niet twijfe
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fal
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hier
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tegenwoordige grote laften, vermeerderende door
Staten
de
alfo
felfs
,
/en
n
ge vyande
joude den Sande bojderluu toefen
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& lm of de Staten die bergaert toaren in alle^ Dadden geaccordeert) eenigfins doenlijk fal fijn, en fijne Exuólhomen laft om eintelijn te mogen refolberen op ijet
cellentie geanimeert om hem kortehnge wederom
neert
gepjopo
gene bp fijne €. ftenluideu foude too:den
rste vervoegen, of uwer E. fullen fich verkloeken om de middelen tot ter oorloge gedeftineert fo
cnboo?gcï)ouden/ ennamentliift of fp ttiterlüKen laft herwae
jjadden alö de gedeputeerde in €nge!and in den iare veelden nood vereifchen fal te verhogen, opdat al1585. en in den jare nu lopende aenljare IBajeJïeit
n gerefifteert, die doch anfo den vyand mach werde
n Staet van den Lande te
gehele
den
dan
foekt
»
niet
ders
en
nd
nefo
,
.
'
ojde
anttoo
<2»aer opdel^eere ^mbaffadeur boo?
fubverteren en de goede inwoonderen van dien onder
op
toaren
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bergad
n
State
gcfetdt^/ Dat De peeren
fijn jok en flavernye te brengen , waer op uwer E.
allen
in
fehe»*e pointen infpetie/ en generalijft om
immers fuiken regart nemen fullen als 't behoren fal,
fo dat hare Majefteit te meer geoorfaekt fal wefen haer
fnncn de conferbatie ban de «©erecötigtjeden en toeU
baren banden Sande betreffende te refolberen/ en fecoers en affiftentic tot defe Landen te vermeerderen ,
Dat nopende gelijke laft a$ den gedeputeerden in en ik te beter materie hebbe fal fulx te vorderen. Hier
ingeland gefonden / toasJ gegeben / geen f toacigöeid mede Edele, &c. uwer E. den Almachtigen God bevelende, uit 's Gravenhage den i7Apnhs 1587. Onr - .ban^ .Den
(oude ballen.
fle
aennom
de
na
dagen
bier
erden vruna
den djieof
n en geaffedtione
der ftond, uwf goede
pent lafi
fü«
eit van
«en
Majeft
ten
lijke
op
Conink
lijB
de
nament
van
/
r
r
den AmbafTadeu
boozftf )?eben ï^eere 3llmbatTadeu
ïnöe
3£mbaffadeur audi* Engeland in defe geünieerde Nederlandfe Provingraten 14. ^pjilrê / Deeft de felbenge^eere
peeren Staten
bande
ekent T. Bukhorfi. De iuperfcnptie was ,
,
tienondert
45ent>
entiegeDad terbergaderi
eften , Eerfamen , Wijfe ,voorfienigen
tael.
(©enerael / en ljee<t fijne b2ieben ban credentie ober- Edelen , Erentf
te
n ge* enfeerdifcre Heeren den Staten des Graeflijkheids
gelebert / en de poincten Bern in credentie gegebeooo?D
van Holland of haerlieder gecommitteerde Raden.
opent/ dacropljem De0 anDercn daegsfgeantt
de
fel*
3B>enb2ief bande peeren Staten generael aenden
10 tot fijnen contentement/ en Daer na tè bpDen in*
ban
toatf
/
t
geroer
bojen
gebefo
Ijïer
Rolland
banolgt.
State
b^n èeere ^ImbafTadeur mette felbe Staten
üiDounbatëb
berba*
den
S
bolgenj
gneert optcn jïact ban den Sande/ ban top nader ber*
ïe en fiaet daer ban gemaent / daer
difcreté ^
wijfe,.
en
Edele, Erentfefte, Hooggeleerde,
ïjaci doen fullcn i daer op ftebben de boojf5 Simbaffa* en feer voorfienige Heer
Deuren de ^Staten «©enerael aen de pjobintien ge*
fclneben de naüoigende bjieben.
Heere AmbafTadeur van deConinklij- gwjj
<Dcn bjief ban den boo?fcï)2eben 2imbafadeucaen NAdikeende
Majefteit van Engeland, Milord Bukhorft , in &tatm
de Staten ban Rolland/ alg ban geiijnen aendean* onfe vergaderinge na overleveringe van fijne brie- a«i*
ven van credentie van hare Majefteit den HJe;crte^
Decep?ol;tiuien/ toa.ö luidende aldus* :
heeft geproponeert , eerft eenige poincten hare Maje- tenöan
fteit gerapporteerc of gead verteert , daer by ^gjj.
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d van
aend vanSeptembri, om
So hebben waer van
confent eneintelijke refolutiein . te brengen,
autoriteit niet genoeg gedaen te wef
en
wy opte fdlve poinden des anderen dacgs den voor- mitfgaders de gerede penningen, te weten de voorfchreven Heere Ambaffadeur mette waerheid fulke ichreven zooooo en ioooo ponden in
baren gelde
onderrichtinge gedaen , dat hy hem van wegen hare op te brengen aen handen van den Ontfaneer Generael
Majefteit en fijne Excellentie daer mede op alle de Philips Doublet, om voprts na Eremen gefchiktte
poinden houdende is voldaenen vernoegt, den Sta- worden, is goed gevonden dat de Provintien hare gecom it e rde met volkomen laft alhier inden Ha*e
ten daer op ten felven dage en 'sdaegs daer na iterati vefullen
fchick
lijk heeft bedankt. En procederende den
en
jegens
den 4. Mey eeritkomende , om
voorfchreven
Heer Ambaffadeur voorts tot openinge van fijnen vor- des anderen daegs op 't voorfchreven confent in b«deren lafl , is den 16 en 17 defer by den felven Hee- fomge te treden. Sullen daerom uwer E. niet na laten
re Ambafladeur geaffifteert by den Heer Generael No- ten voorfchreven dageprecijfe haer Gedeputeerde in
rits, en de Raeds-Heeren Clerken Wilkes van wegen competenten getale alhier daer op met volkomen lafte
hare Majefteit, en by onfe Gecommitteerde geaffi- tefenden,ten einde in de voorfchreven fake die geen
fteert by fijne Excellentie van Naffau en fijne Ge- uitftel of nieuwe rapporten fal mogen lijden ,fulx mach
nade van Hohenlo gemaekt den ftaet van der oorlo- worden gerefolveert als den ftaet en dienfte van den
gevoorden lopenden jare, fowel om alle de fteden lande is vereifchende. Enalfo devoorfz Heere Amen fterkten van de Geünieerde Landen met goeder baffadeur mede verklaert heeft, dat hare Majefteit in
ordinarife garnifoenen befet te houden, alsom eerft- 't Tradaet tuffchen haer en
den landen gemae bevind
daegs óp te rechten en voor 4. ofte y maenden eenige imperfedien , defeden , en erreurenkt daer
uic
te velde te onderhouden een goed Veld-leger ten mifverftanden rijfen , en dat daerom hare Majefteits
jninftévan yooo goederuiteren, 1 zooo goede voet- | beliefteteerdeisfovan
dat hare
't voorf
z trada
by eenig
mmit
Maj.
als vanet den
HeeTeen Geco
Staten
Geknechten, en iooo pioniers
metten trein vandearnerael falworden gerefumeert. En dat de felve Gecomtillerye , vivres , wagens en andere notelijkheden , van
mitteerde fullen wefen geauthorifeert om de imperfecWelke ordinarife garnifoenen voor 't gehele jaer, mitf- tien en defed
en te fupplercn , de erreuren te rechten
gaders het oprechten en onderhouden van 't voorfchre- en daer
van een additie of een nieu contrad in behoorven leger voor 4 of j maenden, de notelijke betalijke forme te maken, enwy verklaert hebben onfen
linge van 't volk van oorloge en andere koften boven
het ordinaris fecoers van hare Majefteit van 1000 laft niet te ftrecken om 't voorfz tradaet fo folemnelijk
ruiteren, en 5000 voetknechten, behalven de gar- aengegaen in eenige poinden te veranderen , fuppleren
nifoenen van de plaetfen van affeurantie, mitfgaders of rechten, of daer van eenig nieu contrad temaken.
d*ordinaris contributie bevonden worden te bedra- So heeft de voorfz Heere Ambaffadeur aen ons begen omtrent 1? 00000 ponden van 40 groten, tot
geert, datwy den Provintiendaer op ook fouden befurnifTement van welke ijooooo ponden de voor- fchrijven, fullen daerom uwer E. hare Gedeputeerde
fchreven Heere Ambaffadeur na vele conferentien en ook ten voorfz dage fenden met volkomen laft om toe
communicatienfo verre by ons is geinduceertgeweeft, refumtie van 'tvoorfch reven contract te procederen en
dat de voorfchreven Heere Ambafladeur eintelijk op te verftaen wat imperfedien of erreuren , fo ten opfieri
't welbehagen van hare Majefteit en belofte van fijn van hare Majefteit als van den landen daer in bevonuiterfte devoir te dóen , openinge gedaen heeft dat den fouden mogen worden , en daer op fulx te refolvehare Maiefteit daer toe defommevan $00000 pon- ren en alfulken additie of nieu contrad te maken, als
den boven het voorfchreven ordinaris fecoers den Lan- ten redelijken contentemente van hare Majefteit, en
de foude affifteren by forme van leninge en onder be- defër Landen [dienfte] fal bevonden worden te belofte van reftitutie , volgende het voorgaendecontrad
horen. Hier mede Edele, &c in 'sGravenhage den
met hare Majefteit gemaekt, mits dat de Provintien
19 Aprilis, 1787. en was geparapheert Wijnbergen, v**
de 1000000 ponden extraordinaris daer jegens con- Onder ftond uwer E. goedgunftige vrunden de Staten
fenteren en furneren. En hoewel het furnifTement Generael der geünieerde Nederlandfe Pro vin tien , ter
van de voorfchreven 1000000 ponden den Landen ordonnantie van de felve getekent C. Aerjptns.
feerbefwaerlijk fal vallen, (o is nochtans bydefe ver§iet op fó ook aeartefteert / aepubltceert en in tyufi
gaderinge en voor den Landen dienftelijk ja notelijk
bevonden defe occafie om alfulken heerlijken leger op uftfjegaen fcfeec paccaet/ berbteöenöe eenen tege*
te mogen rechten en in goede ordre te velde te bren- ujHiettefp^e&enoftutte gebentotnaöeel banbe€ogen en t'onderhouden niet voorby te laten gaen, by- mnsf nne ban <£ngelanö/ ban be Ocngdfc ^atie/^ta*
fonder nademael hare Majefteit daer toe fo heerlijken ten <©enerael en particulier / $t. Imöenbe al$ bolgt.
extraordinaris fecoers fal doen , en dat in defen jare
by middel van dien den vyandveel meer afbreuxkan RObertGrave van Lycefter, Baender-Heere van ^attb^
worden gedaen , als namaels foude konnen gefchieDenbig&c. Lieutenant van hare Maj. van Enge- tenen
den met ongelijk meerder macht en koften. Mits wel- land , Gouverneur en Capitein Generael der vereenig- Jgg*
de Nederlandfe Provintien , allen den genen die defe bfU
Ambaffadeur van de voorken wy d e n°voorfz Heere
fchreven openinge van wegen hare voqjfchreven Ma- fullen fien of horen lefen , Saluit , alfo kenlijk is dat de tocrb
jefteit gedaen , hebben bedankt , en hem gebeden aen ware Chriftelijke Religie, mitfgaders de privilegiën , J|* «
hare Majefteit (o veel te bevorderen als eenigfins Gerechtigheden , en Vryheden van de vereenigde to(nöfn r
doenlijk is, waer jegens wy belooft hebben alle uiter- Nederlanden in 't Generael , en van elke Provintie, nutp?o>
lijk devoir aen alle 'de geünieerde Provintien te doen, fteden, leden en ingefetenen der felver in »c particu- J»jJ'»
ten einde lyluiden daer toe willen confenteren de voor- lier, confequentlijk den ftaet der voorfchreven Lan- fcft;lftm
den niet geconferveert , noch deingefetene van de tetirr>
fchreven 1000000 ponden van 40 groten 't pond by voorfz
landen behoudenen befchermt konnen werden Jfgff
weten
repartitie en quotifatie over den Provintien, te
Vriefen
jegens de hoveerdige heerfchappye, en wreede nrannye grfcnj
de Provintien van Holland, Zeland, Utrecht
landop den voet van devoorgaende quociiatie, en de van den Spangiaerden en haren adherenten ( die voor- ec 1113e
andere Provintien op alfulken quote als in redelijkheid genomen hebben niet alleen uit te roeien de voorfz «Jcncn
na haren State bevonden fal worden hen draeglijk te ware Chriftelijke Religie, maer ook defe Landen en DK, ftan
betalen van de voorfchreven icooooo ponden , daer den ingefetenen der felver ineen eeuwige flavernye te ftejjBaj.
van te voren befchrijvinge is gedaen om de felve gefurde Coninklijke Majefteit tantfiH
en te houden
brenge°n
( die haer) tentotfydefcr landen affiftentieen gall bfr
Engeland
neert en opgebracht te worden jegens den 10 defer van
pondgereet, om eerftdaegs naer defenfiefo genadelijk verklaert heeft, enmetdaethjk tfnaelfe
zooooo
maend
Bremen tot lichtinge van 2000 ruiteren, 5000 voet- onderftant van gelde en vele van hare getrouwe onder- g^
knechten , en 1 000 pioniers gelicht te worden, zooo 00 faten, en anderfins, fo genadelek en loffelijk, aftilten- ofpam,
in de maend van Junio* zooooo ponden in | ti en hulp is bewyfende (in haren geneichden wille culfce
ponden
III. Deel.
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van de gemene rufte, fulxnade gelegenthcid van der
fake bevonden fal werden te behoren. Belaftcnde en
ordonnerende allen Officiers , die fulx toeftaet , (cherp
onderfoekte doen op de contraventien van defe onfe ordonnantie, en jegens de contraventeurs fonder
eenige corniventie of diffimulatie , recht , juftirie
en ftraffe te verfoeken , op pene van privatie van haerlieder offltie, en gehouden te worden als fauteurs
van de voorfchreven perturbateurs van de gemene
rufte. Ordonnerende allen Provintialen Raden, Rech;s>reD<;n/ hare Majefteit enonsgemaekr. Soword nochtans da^c>
gelijx bevonden dateenige twiftigeen oproerige gee- teren , over den felven , ook ionder eenige conniventie
iten onder de gemeenten verftroyen, niet alleen vele of diffimulatie vonniffe en fententietewijfen, enpuverfierde en onwaerachtige propooften , maer ook nitie te doen, gelijk den dienften rufte van den Lande vereifcht. En ten einde niemand hier van ignofeditieufe gefchrifcen, verbergende den naem of auteur,
rantie pretendere , fo ontbieden en bevelen wy onen al is'tlo datecnige der fel ver gefchriften fchijnen fen lieven enfeer beminden den Stadhouders en Stavan buiten 'slands herwaers gefonden te fijn, fo beten , of haerluider Gedeputeerde Raden refpeclive
vintmen nochtans voorfeker de felve binnen defe Lanvan Gelderland, endeGraeffchappen vanZutphen,
den gepraótifeert te wefen : en word over d'eene fijde by Holland en Zeland, Utrecht, Vriefland en Overde felve propooften en gefchriften (om in de Landen
fcheuringe en oneenigheid te brengen ) gepoogt der Yfel , en allen anderen OfHciren , Jufticiren , en dienaren van de felve Landen en Provintien defe tegen(Ï0U70.) goeder Gemeente in te planten een quade opinie van
woordige tedoen publiceren, daermen gewoonlijk
den goeden wille en genegentheid van hare Majefteit,
is
publicatie
te doen , en tegen de overtreders van dien
van ons , en van de Engelfe natie tot defen Landen : en
te procederen , en doen procederen fo voorfchreven
over d'ander fijde de felve gemeente aftreck te doen
hebben , en onwillig te maken tegen hare Majefteit en is, fonder eenige conniventie: alfowy bevinden het
der felver onderdanen, eenfamentlijk, om de actiën felve tot der Landen welvaert nodig te wefen. Gevan den Heeren Staten Generael , en van de refpecgeven in 'sGravenhage den 9 Aprilis IJ87. Leoninusv*. onderftond by fpeciale autorifatie van fijne
tive Provintien in 't particulier, mitfgaders vanden
Edelen, Magiftraten, Vroetfchappen, en Regenten Excellentie MauricedeNajJau. Tho Wilhes , en lager
ftond noch ter ordonnantie van fijne Excellentie, onvan den Steden te berifpen, en 't gene fy tot der landen verfekeringe en defenfiedoen , beduiden al of het
dertekent Chr. Huigens.
felve ware tot ondienft van hare Majefteit , tenderenmv Be&ben ötcc bo?en bertjaei gemaeet ban eenfge
de de voorfchreven twiftige en oproerige geruchten,
propooften , en feditieufe gefchriften tot anders egenen b?ieben bic be df5ebeputeerbe banbe Staten bang»
einde, dan (gelijkte voren in ander verloren Landen ttecljt of op ber felbcc name ocff teeben waren aen hit

Staten en genadige affectie tot den Landen byalle middelen
Imiiöcu onderhouden worde , mee goede correfpondentie ,
tuffchen d'Ingefetenen van
en vrundichap
bén / eenigheid
tan
uBDelen
defe landen,
en die van der Engelre Natie, fo wel
Jitëagi»
ftiaten/ Krijgflaiden als anderen hier te lande verkerende, fon=©?oet> der blameren , ofjaloufie van d'eene of d'andere fijde te
gedogen, ook met confervatie van de wettelijke autopenejenn»
riteit ,vryheden en gerechtigheden der Geünieerde
üïteesn Dec Provintien, volgende detraótaten en contraden met

en fteden gefchied is ) om oneenigheid te maken , d'arme gemeente in oproer te brengen , en volgende 't advys van den Spaenfen Efcovedo, defe landen met
Jiftige practijken in handen en onderde tirannye van
den vyand doen vallen, die anders met geweld niet
fijn te winnen. Om waer tegens in tijds te verfien
en te remedieren , hebben wy na voorgaende communicatien hier op gehouden metten Heeren Staten Generael van de vereenigde Nederlandie Provintien ,en gehad het advys van den Rade van State, fo van de onderfaten van de Goninklijke Majefteit van Engeland als van defe Landen neffens ons wefende, goed gevonden by delen openbaerlijk te verklaren en publiceren de goede meningeen oprechte
voornemen van hare Majefteit, van ons, en vanden
Heeren Staden Generael, en van den particuliren geunieerden Provintien : en dat wy mette voorfz. Heeren Staten Generael quaed en periculeux vinden de
voorfchreven twiftigeen oproerige geruchten en gefchriften: Enhebben daerom verboden engeinterdiceere, verbieden en interdicereri by defen allen perfonen van wat qualiteit, natie, of conditie die fijn,
binnen de voorfchreven landen hem voorts aen eenigfinste onderwinden, tefeggen , verklaren, uitte geven, nafeggen, verftroien of verfpreien, eenige propooften, redenen, of gefchrifcen, ftreckende tot nadeel van de Coninklijke Majefteit en hare genadige
gunfte tot defe Landen, tot nadeel van de eere en revan
natie, tot nadeel of quade beduideniflen putatievand'Engelfe
de handelingen
van den Heeren Staten
Generael van de vereenigde Provintien, den Staten
van eenige van de felve Provintien , of ook van den Edelen , Magiftraten , Vroetfchappen en Regenten van
den fteden felver , of ook van eenige Heeren of perfonagien in dienfte van hare Majefteit , of van defe Landen in 't generael of particulier wefende. Verbieden
mede eenige t'famenkomftcn , vergaderingen , ofconventiculen te maken, ofte houden, buiten de wettelijke vergaderingen van de collegien in de voorfz Laqden , provintien , quartieren en fteden toegelaten , alles
op peme dat de gene die jegens defe onfe ordonnantie
en verbod bevonden worden te doen , exemplaerlijk
geftraft fullen worden als perturbateurs en verftoordejs

ban <£5elbedanb / ©?tefïai b en «©bet-fffel / öaec ban
top bteban ©ztejïanb Delben beraadt/ enfo topbe
naerboïgenbe bieten nabernanb benomen Deunen/
Öeeftet onss goeb geboent bic fttt mebe bp te boegen.
€neerft ben b?ief op ben name ban be <©ebeputee#
bc ban be Staten ban atreclit aen Die ban<èelber*
lanb/unbenbeatëboigt.
Edele , Erentfefte , Hooggeleerde , Wijfe , Voorfienige , feer difcrete Heeren.

Wy hebben wel met groot leetwefen gehoort 't gene
uit 'sGravenhage den 4. Februaryleftleden ftilonovo
opten naem van de Generale Staten aen fijn Excellentie in Engeland gefonden , en waer af ook copie
aen haer Majefteit gefonden is : maer noch met meerder leetwefen verftaen dat fy 't felve fchrijvens geacht
heeft als een injurieus, ondankbaer en onweerdig
ft uk, daer met haer Majefteit bewogen is geworden
d'effect van des Parlaments refolutie (ftreckende tot
oplichtinge van xoooo man , fonder ons of des Majefteits laft, boven 't ordinaris fecoers) op te fchorten.
En hoewel wy genoegfaem bericht worden, dat haer
Majefteit daerom de vrome onfchuldige niet fal in
verdriet, noch hen vergelden laten 't gene by den ondankbaren maén voorgenomen fijn , aengefien noch*
tans dat fijnExcellentie geen minder reparatie fijner eere behoort te gefchieden , dan met de eendrachtige verklaringeder Provintien, dat fy daer toe hare Gedeputeerde opte generale vergaderinge geen laft gegeven
hebben , byfonder daer de felve Gedeputeerde in haren
brief fich genoeg fchijnen te roemen van de particulire
Magiftraten , fteden en leden, haer met hare principale
verdacht makende : fo ift dat wy mitfdefen overfendende copie van de felve ftucken , u E. feer vruntlijk gebeden willen hebben , ons met brenger defes te verwittigen ,of by de felve defen aengaende eenigen laft gegeven fy: fo veel ons aengaet , wy verklaren uitdruckelijk
neen , op hope van gelijke verklaringe van u E. te verwachten bidden
,
God u Edele, Erentfefte, HooggeleerdeWijfe,
,
Voorfienige feer Difcrete Heeren,te willen fparen lang welvarende in gefontheid en voorfpoed. Gefchreven t'Utrecht,den i5 Martij 1 587. ftilo
antiquó. Onderftond: U. E. feer goede vrunden en
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*®Wj
u®dn
pareertt|
^n öe
'g/j^
banu*
ttw&
^"J^J
'giairttf
}jd"'{5e'|
\„t^ti
tien 20 |
m^^
1/87.

587.

bondgenoten de Gedeputeerde van de Staten 'slands
van Ucrechc, ter ordonnantie van de felve, getekent
iuvciten , Vromen,
Strik. 'cOpfchrift, Edelen ,>^ic
Erentveften
Hooggeleerden en Voorfichtige Heeren , de Staten
'shnds enFurft-ndomsGelre, en Graeffchaps Zutphen , of haer Gedeputeerde , t'Aernhem.

^ter Op toaö geboeot fc&er €xtiact ban een iBiflï*
bc öiefp feiöen ucnoefonoen te toefen uit f}etJ|of ban
<£noclana/ baciban top Bet inljouDen tetfïono becJjaclt Ijebben.
3£e Staten ban <£5elberlanb De&bcn [net op aeant;
tooonatëbofot.

Edele, Erentvefte, Hooggeleerde, WijTe, enfeer
difcrete Heeren en goede vrunden.
f T Wer E. Miffive, gefchreven zen de Staten desFur^ ftendoms Gelre en Graeffchaps Zutphen, of hare Gedeputeerde, hebben wyeropencen daeruit met
•■ geen minder droefnis en leetwefen , als uE. doen verftaen, 'tgene uit 'sGravenhageden 4. February leftleden ftilo novo opten naem der
Generale Staten aen
fijn Excellentie in Engeland gefchreven is,en watdaer
aen kleeft, en fo u E. daer in verfoeken by brengeren
verwittigt te worden, ofby defe landfchap, of ons de
Gedeputeerde defer landfchap , opie generale vergaderinge daer van eenige lalt gegeven fy , verklaren wy wel
rotonde , fo veel onle perlbnen aenlangt , neen : houden het ook met eenige uit de aenwefende Ridderfchappen en Magiftratcn alhier , die wy 't felve gecommuniceert hebben, wel vaftdaervoor, datderfelver
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de defenfie van den ie ven brief aehgen
omen heeft,
tegen de hoogheid eneere van haer Majeftei
t, van de

Il AmhV? hjn Exucellentie> by Milord Bukhorft, (m*.J
nerael mondeling gecommuniceert. En fo
de GeneGel
aT Van hare VOOrfz Ma> den Staten
lïriTrale Staten eenige
der felve pointen by denegatie pafferen en den voorfchreven Milord Bukhorft op
eenige der Mve verhopen contentement te geven, het
welk met fal konnen gefchieden dan met verlies
van
tijd, en dat uwe Gedeputeerde mede hier over doende
is , contrarie fijn laft , 't welk voorwaer den voorfchreven Milord nietten beften verftaen fal, behalvendat
het ook veel quaeds in u E regard foude konnen caufis
ren. So geven wy uE.te bedenken, of niet geraden
endienftlijk fal fijn, dat u E. den voorfz Wijnbergen
datehjk revocere , met annullatie van al 't gene hy in de
voorfz brief van den 4. February en in de articulen gedaen heeft , als fonder eenigen laft gefchied , en dat u E.
aenftonds andere gequalificeerde perfonen in fijn plaets
derwaers fonden met gelijke aóte van verklaringe , als
onfe Gedeputeerde , ter voorichreven vergadering wefende ,den voorfchreven Milord hebben overgegeven,
waer van wy u E. copye overfenden. En foude ook feer
goed wefen , dat u E. den voorfz Heer Ambafladeur by
miffive adverteerden van uwe refolutie.
Wy hebben niet konnen laten u E. mede te deilen
copie van de miflïve,die fijn Exc. aen de Magiftraet defer Stad gelen re ven heeft, waer uit uE. de goede affectie van haer Maj. en fijn voorfz Excell verftaen fullen ,
en fijn ge wifïe genegen theid van wederom herwaersover te komen. Hiermede u£. infchutsdesAlmachtigen bevelende. Datum Urrecht den 19 April 1787*
u E feer goede vrunden de Gedeputeerde van de Staten
'slands van Utrecht, ter ordonnantie van defelveondertekent, Strik Poft dato, dusterftond, voor 't fluiten
van defe , hebben onfe Gedeputeerde uit den Hage gefchrevedat
n , Milord Bukhorft van de generale Staten contentement ontfangen heeft opte fwaerfte pointen by
v fijn E. den voorfz Staten gecommuniceert , en
dat daer niet refteerde, dan te adviferen opte middelen, daer mede men de Steden foude mogen befetten
en behouden en een veldleger op te richten : het dient
altoos dat u E. de bovengeroerde acte over fenden tot
meerder contentement van den voornoemden Milord.

Gedeputeerden van fijnen principalen , noch in'tgenerael noch in 't particulier , daer van genen laft hebben gehad, fo wy het dan ook daer voor hcuden,dat der
felver Gedeputeerde daer in niet gewilligt fullen hebben. Vinden daeromniet alleen raedfaem , maerook
voor de hoogfte nood dat u E. Milord Bukhorft, en fijn
andere adjuncten, op 't trouwelijxt en glimpelijxtde
ware gelegenthcid hiervan willen remonftreren, en
ook op 'c alderdienftelijxt en vlijtehjxt verfoeken , dat
fijn Genade believe de fake ten beften teverftaen, en
volgende dien te helpen bevorderen, dat hare Maj.en
fijn Excellentie door het mifverftant, tercaufevan aliulk fchrijven gerefen, fich niet en willen laten affchricken , de leer godlalige affectie en toeneigingen, als de
felve haer Majefteit en fijn Excellentie tot de confervatieder ware Chriftelijke Religion , en vertrooftinge
<©e€opfe banbe acte ban bcfabbotemem Dlet: in
defer arme verlatene Provintien dragende is, te verla- gementioneect / toa$ luiccnöe ais bolrjt.
ten ,enoverfulx de Souverainiteit defer Landen aen
te nemen, en dat nieuwe fecoers langer niet te furche- p\E Gedeputeerde van de Staten der Provintievan
Cobf*
***
Utrecht
inde
vergaderinge
der
generale
Staten,
ren,dan fijn Excellentie met 't felve feeoers op 't allerban be
acte
batt
fpoedigft over te fenden. Wy fullen , fo veel in ons fal heden gehoort hebbendeden laft van de Doorluchtige ringeüp
Heer
Baron
van
Bukhorft
,
Ambafladeur
van
de
Doorwefen , defe faken in nader deliberatie leggen , en hier
in verder helpen voorwenden , dat wy tot dienft en luchtigfteConinginnevan Engeland, en alle de poinberftla*
ten van dien wel overwogen , roepen God tot getuige , be
bewaernisder L inden , en hinlegging aller diffidentie,
«Beöe*
fullen bevinden te dienen, biddende dat u E. inige- dat fy en de voorfz Staten van alle 't gene, *t welk van J^Jatm
bauöe
lijken willen doen , en wat u E in delen fullen gerefol- de voorfz Heere Gefant bygebrocht is , geheel onbe- ban U»
puterröe.
veert hebben te doen, begeren dat uE ons willen toe- wuft fijn geweeft , en dat fy daerom , als wetende dat fy lre$L
fchrijven , om ons daer na ten beften tefchicken. Ede- onfchuldigfijn, niet min geloven, dan dat fydiesaen- ^/fatjop^
le &c Gegeven den 30 Martij, 1587 Uwer E. feer goe- gaende ook in de alderminfte fufpitie van de alderlelijk- rretioe
de vrunden , de Raden , &c.
fte ondankbaerheid te recht fouden getrocken worden. jySJJL
Voor eerft verklaren fy rond uit, dat den brief, den ^^a,
hierop ïjebben be Staten ban atrerïit toeberom 4. February 1587. ftilo novo aen fijn Excellentie den teerbent
noen bo?Dec nefcb?eben aen be Staten ban<0elbcp Gravevan Lycefter gefchreven (waer van haer Ma- *eP£j£
ianöalgbolat:
jefteitook copie gefondenis) van hen noch van den te„(j,uli»
Edele , Erentvefte , Hooggeleerde , feer voorfienige haren nuch gefien noch geleien is, fo veer ift van daer megm
Heeren,
datfy fouden hebben geconfenteert in 't fchrijven van Ë**J
WY hebben uwe brieven vanden 50 Martijen x 't gene daer in vervaet is. Enfo mifTchien iet by ge- £[„&/
brachten bewefen fal konnen worden vaneenige ge- fjet
April defen avond ontfangen, en daer uit ver
heeft
ftaen hoe dat u E. noch de landfchap geen kennis
deputeerdensder voorfz Provimie , confent daer toe, JtfjjJJJ1
van den brief van den 4. Februarij verleden, noch
fo verklaren de tegenwoordige gedeputeerde, dat dat bfUfïiUi
dat fy hare Gedeputeerde tervergaderingc van de Ge- oelchied is ionder haer en harer principalen weten, en ben *
nerale Staten geen laft gegeven hebben, en dat u fonder hen dat gecommuniceert te hebben, en dat ^Jj*'
E overlulx deladvoieren 't gene by de voorfchreven daerom den voorfz brief van hen enden haren geim- nvcefiti
hare Gedeputeerde dier in gedaen foude mogen we- probeert is, enimproberen dien mitfdefen : maerbe- gcfon»
ien. Maer des niet tegenftaende fijnwy in 't fekerlijk kennen eer rond uit, dat fijn Excellentie den Graye &m*
berecht, dat Wijnbergen ook over de voorfchreven
van Lycefter met de hoogfte vlijt en trou, de Republijmiffive geweeft is , en dar hy mede nevens de Gedepu- ke die hem toevertrout was, bedient heeft, en dat
teerde van Holland , Zeland , en Vriefland , niet alleen hem daerom van haer en harer principalen wegen
III. Deel.
$nnn 3

dik*

Het t^eentwintfefte Boek.
9.éa dikwils

voor een Vader, de Nederlandfe Republijke
ten hoogftcn toegedien, bekent hebben en noch beoprechtighcid als fy konnenen
ken en metfodanigc
,
behoren , en niet twijfelen of zijn Excellentie en allen
vromen is wel bekent, met wat trouen-wackerheidfy
hetampt van goede onderfaten gedaen hebbende, altijt
feer bereit geweeft hebben tot befcherminge van de gemene welftant. So nochtans yetwes hier of daer door
foude mogen komen te gefchieden, dat fy betrouwen
datzijn Exc fodanige forgeial dragen voorde gemene

als de trouwigheid en veerd'ige
vryheid én privilegiën,
gehoorfaemheid der onderdanen verdienen fal.
En verklaren dat het hen van herten leet is , dat haer
Majefteit , fijn Excellentie , ja de gehele Engelfe natie ,
en de Nederlandfe Provintien door wantrouwen of
cenige mtfverftanden tegen malkanderenopgerockent
fijn, waeruit gefproten fijn grote verachteringen voor
de heilige en hoognodige fake onfer Republijken ,
hopende nochtans dat de felve door de voorfichtigheid des Heeren Gefanten weggenomen en terneder
geleid fijnde , fijn Excellentie door bevel van haer Majefteitten
, hoogften tot de behoudenis onfer Republijke genegen, in defe Provintien met de hoogfte macht,
en fo haeft doenlijk fal fijn, wederkerende, enden
vyand, met de hulpeen byftant van God Almachtig en van Gods
haer Majefteit,
zijnde,
de Kerken
en dele feert'ondergebracht
florerende Provintien
weder tot haer vorige glans en glorie, en tot overvloet aller dingen en geruftheid lullen gebracht worden. Tot alle 't welke de voorfz Utrcchtfe gedcpur
teerde beloven dat fy en de hare na haer vermogen bereid en veerdig fijn en altijd wefen fullen. Gedaen in
'sGravenhagcdeniy April, 1587.
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gevallen uituE. brieven te ver«o»tt* AAY is befwaerlijk
ban gan iVJ-ftaen , dat u E. qualijk beduiden het fchnjven van
den brief, by de Staten Generael aen fijn Excellentie
*£n.
den 4 Februarij leftleden gefchreven,en aen den felven,
Snó
ben öa» mitfgaders aen de Coninklijke Maj. van Engeland geöjtefam
ben öeg fonden: alfo den felven brief met goede en rijpe deliberatie, enby gemeen confent van de gedeputeerde
bSurften*
omg
,
«5elre / Van allede Provintien , ftaetfgewijfe alhier vergadert
gecommuniceert
$c.be*
goed gevonden is : en na dat de felve haer
fenbe
Maj. en fijn
Staten,
van
Raden
Heeren
was den
om haer
niet
ft,
isgewee
ren&e&et Excellentie overgefonden
oenebp Majefteit of fijn Excellentie eenige oorfaken van offenfien tegen defe landen daer mede te geven , maer om
mmen
e'nöerett de felve met de waerheid en klaerlijk te betonen de re-
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Ie andere fteden , gefamentlijk den ftaet van de veree- «Bene
nigde Nederlanden , in 't uiterfte gevaer en perijkel ge- ^~,8fi
ftelt waren : en ten felven einde is by ons doe ter tijd m't
ook aen haer Maj. in 't brede gefchreven , tot verhinde- fcftfüto';
ringevandehandelinge met den gemenen vyand, als ^fJ"
u E. uit het dubbel van de felve brieven , mede neffens ben 4
defen gaende, fullen verftaen. De principale redenen, 3F_eb?ua*
die de Heeren Staten Generael tot het voorfz ichrijven v^' xji'
hebben beweegt , fijn defe. Eerftelijk, dat voor het vertrek van fijn Exc. defelve feerinftantelijk en tot verfcheiden reifen gebeden en verfocht is geweeft, dat
hem believen foude fijn vertrek uit te ftellen, lettende
opten ftaet en geftalteniffe van den landen , en opte periculen,inconvenientenenfwarigheden, daer in de felve door fijn Excellenties vertrek gefchapen waren te
vallen, en dat felve verfoek afgeflagen fijnde, byde
Staten Generael , volgende de begeerte van fijn Excellentierefolutie
,
genomen is opte regering van den lanfijn Excellenties abfentie : dat de felve
den gedurende
,
refolutie fijn Excellentie overgelevert fijnde , daer in by
de felve geen fwarigheid is gemoveert. Maer na fijn
Excellenties vertrek is bevonden , een a£te opten naem
van de felven gemaekt te fijn opte regeringe, mette
refolutie van de Staten niet accorderende. En hoewel
mitfdiende felve aden en autoriteit daer by gedefereert, notoirlij k niet mochte beftaen ( wiens induftrie
wel verkoren in Jt differereft van 't gouvernement )
buiten de refolutie van de Staten , op fijn eigen verfoek
genomen, gedurende fijn abfentie niemand mocht
fubftitueren of autoriferen totdireöie van 't gouvernement van den Landen. So hebben nochtans de Staten
Generael niet goed gevonden, daer tegens eenige conteftatien te doen , maer by den Raed van Staten eenige
dagen daerna opening gedaen fijnde vande ftaet vanden
landen , is bevonden dat de felve in 't beleid van de oorloge fo te lande als te water, in de uiterfte confufieen
verloop geftelt waren , voor het vertrek van fijn Exc.
dat het volk van oorlog te lande ( ook doen de betalinge in fes weeken alleenlijk van een maend folds ) niet
halfuitegeconfenteerde contributien betaelt mochten
worden, en dat alle voorgaende, foordinaris als extraordinaris , contributien waren geconfumeert , en de
aenftaende noch grotelijx belwaert , by negotiatie
van penningen envivres, by fijn Excellentie daer op
doen doen , en dat de Landen door quade betalinge
van het volk van oorlog , gedurende het gouvernement van fijn Excellentie gedaen, meer als 1000000
pond waren befwaert, in 't achterftel van 't volk van
oorloge, als de Staten hadden geconfen teert. Dit al
niet tegenftaende hebben de Staten ( begerende het
Land teconlerveren) terftond tot redres van de verlopen ftaet eenige gecommirteert, om mette Heeren
Raden van Staten te befoingeren , en midlertijd alle
uiterfte devoir gedaen , om de aenftaende contributien
by anticipatie opte brengen, ten einde het volkbetaelt en in ordre gebracht moehte worden , daer ten
meeften dienft van den lande op gebefongeert: en fo aen
de Generale Staten als aen de Rade van State daer van
Heeren
rapport gedaen fijnde : fo is henlieden by eenige
vanden Rade van Staten verklaert, dat het gebefongeerde in vele pointen alfo niet geeffeclueert mochte
worden , allo fijn Exc. in 't vertrecken noch een ander
aéfc'é hadde gemaekt, daer by d'autoriteit van den Raed
van State gereftingueert , en eenige faken aen fijn Exc
gereferveert , na inhoud van de acte daer van vertoont , (F0!,7t
ten felven dage als de voorgaende gedepefcheert , en de
felve ade metdelijfte daeringeroert, gevifiteert fijnde ,hebben hen ten hoogften daer van verwondert , te
meer, overmits de klve ade en lijfte op eenen dach
met de andere aden was gepaffeert, en dat de Heeren Raden verklaerden daer van niet te weten, of eenige kenniffevan depefche van dien te hebben. Terftond daer na is tijding gekomen dat Stanley uit Deventer, Tork uit de forten, hetgarnifoen van Ooftendeen
Beroen opten Soom , met den vyand vele handelingen
1
encorrefpondentienoveren weder overhielden.
commiffie had
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Deventer, maer ook van alle andere fteden en forten
van Over-Yffel ,en 't Graefïchap van Zutphen. Burge- ven Wr Mty%'er *? ft* d* door't voorfz fchrijmeefters en Regierders van Deventer
hebben by mif- üSSh fLMajeft-1foude1fi)n gemoveert de Landen haer
five advertentie gedaen van het perijkel , dacr in de Stad tten by brieven , hier teh?eWel
gepractifeert
en uiteeeefretieufeg
eGkvfn' Lande fommige
was geftelt. De Staten hebben daer tegens aert den Raed ttnhvhw?
van State ordre verfocht. Den Raed van Staten hebben gen de waerheid voorftellen, nadema
d uit het rapport „
gefchreven aen Stanley enjork, dewelke fpottelijkby v-nde Gedeputeerden in Engeland gefonden blij
Jxtekt,
monde en gefchrifc geantwoord hebben geen Over- dat al lang voorde aenkomft van de felve brieven in
heid tekennen als haer Majefteit en fijn Excellentie: Engeland haer Majefteit den Gedeputeerden hadde in,
ander hebben in effect van gelijken verklaert , fulx dat terstive doen verklaren , dat haer gelegentheid niet was
den Raed op de klachten diesaengaende heeft verklaert, dcnLanaen voor defe tijd vorder affiftentietedoen,
geen ander raed te weten , dan datmen fijn Excellentie fulx dat het vorder fecours dat de Landen var. haer Mamoft adverteren , om van de felve antwoord te hebben. jetteit lullen verkrijgen , niet door het voorfz fchr
ijven
Die van Utrecht hebben terftond na het vertrek van verhindert , maer veel eer daer by ge vordert bevond
en
fijn Excellentie gepoocht de caffatie van heteerftelid fa worden. En {o veel fijn Excell. aengaet , en heett de
van de Staten , fonder laft of confent van de Staten Ge- felve ook geen oorfaek hem door 't voorfz fchrijve
n oncrael of Raed van State: hebben uirgefonden Gedepu- ver de Landen te offenferen , nademael de faulren niet
teerden inGelderland , Vriefland , en Over-Yfiel , de iijn Excellentie , maer Reyngout en fijns gelijken , die
factie populaire tegens de autoriteit publijke en de Sta- totachterraed en tot der landen feergrootfte ondienft
ten van den landen in Vriefland , is bevonden by brie- gebruikt fijn geweeft, worden geimputeert. Het is
ven van fijn Excell. de faute tegens der landen gerech- wel waer dat haer Majefteit en fijn Excellentie door
tigheid geftijft te worden. Dat daer na is tijding geko- quade geveinide geeften ,in defe Landen wefende, verfcheiden valfe rapporten en adyertentien van vele faken
mendat
, daer interceffic van de Maj. van Denemarken
dehandelinge met den Conink van Spangien gedre- fijn gedaen geweeft, en dat door de felve valfche rapporten en advertentien het inhouden van den voorven worde » ja fo verre , dat eenige articulen voorgefchreven brief eenig nadenken heeft veroorfaekt : maer
flagen , en deputatie van Commiffariffenenaffignatie
van plaetfen verfocht werden. Isinfgelijx advertentie de Heer Milord Bukhorft Ambaffadeur van haer Majefteit, alhier gekomen fijnde , en opten 14 defes ftiló
gekomen, dat haer Majefteit haer van de actiën van
de Staten , door valfche rapporten , qualijk geconten- novo fijn propofitie gedaen hebbende, fo van de voorfchreven valfche rapporten, alshet inhouden vanden
teert hield, en dat mits dien kleine hope was van
voo
rfc
hre
ven brief, is opten j? daer na by de Staren
vruchtbare affcheid van de Gedeputeerden aldaergeGen
era
metalfulke antwoord bejegent, dat hy hem
el
fonden. Infgelijx fijn brieven aen de Staten gekomen ,
dat aen fijn Excell. ook verfcheiden quade rapporten in alles heeft bevonden wel voldaen en gecon ten teert,
na fijn vertrek werden gedaen , fulx dat de felve fijn fulx dat hy ten felvendage, en ook des anderen daegs
Excellentie buiten fijn gewoonlijke ftijlfeer hart aen den 16 defes, iterativelijk de Heeren Staten heeft
den Staten was fchrijvende , en hen te lafte leggende fa- bedankt, uiten name van haer Majefteit van de goede fatisfactie hem gegeven. En voorts procederende
ken daer van fy noit hadden gedacht. En overgekomen
fijnde de fchricklijke tijdingen van 't verraderlijk en tot de openinge van fijnen laft, is ten felven dage
fchandelijk overgeven van de ftad Deventer en 't fort en des anderen daegs metten felven Heer Ambaffagemaekt een ftaet van oorloge , fo wel van de bevoor Zutphen : Item van 't gene binnen Aernhem by tali deur dern
de Cornette van den Heere van Sidney en andere was
nge
ootlijke garnifoenen van alle de fteden en
fort
vereenigde Nederlanden , als van een
de
van
en
aengericht ,dat binnen Swol een vendel Engelfe foldaten tot laft van haer Majefteit het vendel van den ftang goed leger te velde voor 4 of 5 maenden, van $000
gerukt , en na den vyand gelopen waren. Van het qua- goede ruiteren en 12000 voetknechten en 1000 pioniers, met train van vivres, artillerye, wagens en
de regiment van Bergen op Zoom en Ooftende fijn de
ande
nood
lij kheden, eerftdaegs op te richten, om
re
tijdinge gecontinueert , en is mede advertentie gekomen, dat binnen Vliffingen merkelijk perijkel was, den vyand 't hooft te bieden. Enalfodeextraor
dinftei
arist
fonder dat de Staten Generael of den Raed van State , koften boven hetordinaris fecours van hare Maje
mits de voorfchreven dubbelde en fecrete acte , buiten en de ordinaris contributie van den Landen , fo van
haer kennifïe en tegen de expreffe refolutie van de de garnifoenen als 't voorfz leger, inden lopenden
Staten, gepaffeert, daer tegens hebben konnen ver- jare fullen bedragen omtrent ifooooo gulden, fo
fien. So hebben de Gedeputeerde van de Provintien , hebben de Heeren Staten Generael met den felven
alhier ftaetsgewijfe vergadert, en als qualijk .gelaft , ook Heer Ambaffadeur fo verre gehandelt, dat hy op 't behagen van hare Maj. en met vafte hope de felve fulx fal
op alle occurrentien , den ftaet van den Landen rakende ,fulx te advif eren en te ref ol veren , als fylieden tot nakomen, daer toe geprefenteert heeft extraordinaris
dienft en confervatie der felve verftaen te ftrecken, de Landen te affifteren met 500000 gulden, mits dat de
haer plicht , ampt en devoir verftaen te wefen , om hen landen de refte fullen dragen.gelijk u E. breder uire brieven van deStaten Generael eerftdaegsf uil en verftaen. ,
tegens God den Heer Almachtig, haer Vaderland , haer
ik uit uwer E. fchrijven vermerke de (elve door
Alfo
Majeft. fijn Excellentie , en de gehele wereld te ontfiniftre inductien verleid en geperfuadeert
fchuldigen , haer Majefteit en fijn Excellentie vrymoe- valfche en
delijk aen te fchrijven , de rechte waerheid en oorfaken te fijn, heb ik niet kunnen onderlaten u È. in 't lanvan de fwarigheden , daer inde Landen waren geftelt,
ge de ooorfake en redenen teremonftreren: ik bidde
ook «E. den valfchen calumniateuren fo balde geen
felve vrymoedig fchrijven
dat door 'ttot
alles op hoop,
beter refolutie totdefer beloof toe te ftellen. Ik hebbe nu balde een half jaer
niet alleen haer Majefteit
Landen defenfie foude worden beweegt, maer ook hier gelegen > en mijn eigen faken verfuimt : foude
fijn Excellentie voortaen hem foude mogen wachten derhalven wel begeren , dat u E. my met nootdruft
perfo- van gelde verlagen, dm mijn weert te contenteren,
van het gebruik van den Raed van fo fchadelijke
fijn en dat u E. ook gelieven wilde eenen anderen hier in
Landen
den
ondienften
de
alle
welke
nen , door de
gedaen. En den felven brief geconcipieert fijnde ,enis de Staten Generael te deputeren , want het my beden Heeren Raden van Staten gecommuniceert,
gecalumnifwaerlijkisvande onverftandigen peupel
noch
principalen
de
van
toe
daer
en
,
worden
te
eert
overgefondaer na haer Majefteit en fijn Excellentie
den, gelijk hier voren verhaeltis, fonder dat by defe geincrepeertenbefchuldigt, waer door men in groot
vergaderinge geraden gevonden is den Provintien te ongemak geraken konde. Ik heb den bode dus lang
befchrijven,ofmen den voorfz brief f oude fchrijven of opgehouden, overmits ik u E. alle befcheid van den
niet, fotenaenfien dat de faken geen uitftel mochten Ambaffadeur, en de meininge van haer Maj. en fijn
lijden, als ook dat niet geraden was hier te divulgeren Exc. mochte overfenden. Ik fal u E.het verbacl, 't welk
demishandelingo gedurende het Gouvernement van onfe Gefanten in Engeland gehouden hebbcn,ook men
jj.j
En na het oordeel vandef den eerften overfenden.
Excellentie
fijnIII.
Deel. gepafTcert.
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Her tweentwintigfte Boek.

gepra&ifeert is , om de landen (leyderGod) te bren^
gen in meerderen twift , twefpalten fcheuringe , gelijk
men de vruchten daer afin eenige plaetfen fiet volgen ,
tot groten dienft van onfe gemene vyanden. Eriniet
tegenftaende vvyindefen noch meerdere befwaerniile
Wijnbergen, 't Opfchrift , Edelen , Erentveften , hoog- fouden mogen voortbrengen voorden Lande en ons,
wijfen ) en feer voorfienigen Heeren , den Heeren Raden des Furftendoms Gelder en Graeffchap Zutphen , hebben nochtans goedgevonden fulx om eenige hoogfamptde aenwefende Ridderfchap, Burgemeefteren, wichtige redenen te laten beruften , gelijk wy ook daerom den voorfz brief aen fijn Excell. niet hebben gediSchepenen , en Raed der ftad Aernhem , mijne gunftivulgeert,
vaftelijk betrouwende, dat u E. voortaen in
ge Heeren , tot Aernhem.
voorvallende fwarigheden van ons na behoren alleen
Igier bolgt 000 ben bjief ban be geuren Staten <©e* bericht fullen verfoeken en aennemen : waer uit wy
neraelaen W ban tien iffurfïenbom <0elre en<©?aef* ook oorfake hebben genomen (om den vyanden van
den ftaet defer landen te voorkomen , en allen oorfafcDap EutpBen.
ken van calumnieren, twiften , twedrachten , oneenigEdele , Erentvefte, Hooggeleerde , wijfe, difcretc,en
heden
, en fcheuringen , te vermijden ) niet tegenftaenfeer voorfienige Heeren.
de de voorfz u E. revocatie , den voorfz u E. Gedeputeerde tebelaften, alhier in onfe vergaderinge te blij23?(ef
"TVErentvefte Iohan van Wijnbergen , u E. Gedepuüanöe
ven
te frequenteren , ter tijd toe u E. den felven faen
teerde te defer vergaderinge heeft ons gecommuni&mtn **-'
tisfa&ieen
contentement fullen toegefchreven hebben,
ceertuE. fchrijven aen hem gedaen,vanden 9 defer,
»iBfuc>
rad aen
of andere in fijn plaetfe gefchikt , u E. van den lande en
bkban meldende datuE annulleren 't gene hy in den brief ,
hen felven particulierlijk verfoekende, 't felvete
öen JFuc* by onsgefchreven den 4 February leftleden aen fijn Ex- voor
willen
alfo goed vinden, en voortaen fulke goede corcellentie,
haddegedaen
,
met
den
aenkleven
van
dien
,
(ïenliom
alsfonder eenigen lafl gefchied fijnde, en den felven refpondentie met hare getrouwe vrienden en naburen
ons en haer Gedeputeerden te houden , als u E. eigen
daerom re voceren, verfoekende dien volgende de voor
fchreven Wijnbergen oorlof enconfent,om uit onfe confervatie en van den lande ten hoogften vereifchen ,
vergaderinge te mogen fcheiden en blijven. Waer op en defelve daer tegen vlijtig en genegen fijn u E. mee
Wy nodig hebben bevonden u E. te verwittigen, dat wy lijf en goed t'allen tijden te aflifteren , gelijk fy niet nagelaten hebben , en noch ook dagelijx doen, alles te beover fuik fchrijven niet weiniger bedroeft als verwonvorderen en te bekoftigen , wes hen voorgegeven word
dert fijn , om dat u E. tot fo grote verkleininge en difre- te
dienen voor de voorfieninge van de ftad Aernhem ,
putatie van defet'famenkomfte, enondienft vanden
lande , fonder voorgaende kennifTe van faken , ons en u en andere frontieren , gelijk u E. van hare afgefanten
E. Gedeputeerde ongehoort oordelen , en annulleren nader fullen verftaen, fonder fo lichtlijken d'oore te bieden en te geloven die trachten u E. anders te perfuade't gene wy alhier met voorgaende deliberatie ftaetsgeSulx verhopende, bidden wy God Almachtig.
ren.
wijfe hebben gerefolveert voor den dienft van haer
Edele
, Erentvefte , Hooggeleerde , Wijfe , difcrete,
Maj. confervatie van de wettige autoriteit fijn Excell.
gedefereert, en van de gerechtigheden en privilegiën en feer voorfienige Heeren ,u E. te verlenen lankfalig
vanden Lande, volgende onfen eed, en den plicht, leven. Uit'sGravenhageden28 April, 15S7. Afperen
die wy aen den Lande hebben : wefende een onge- vf. u E. goetgunftige vrienden , de Staten Generael der
hoorde maniere van doen , en van fulker quader confe- VereenigdeNederlandfe Provintien, ter ordonnantie
quentie, datwy niet weten wie hem in den dienft van van de felve ondertekent , C. Aerfens. Het opfchrift
den lande voortaen fal willen laten gebruiken , fiende was : Edele , Erentfefte , Hooggeleerde , wijfe , difcreen fpeurende dat niet alleen alle goede actiën by eenige
te en feer voorfienige Heeren ,de Staten 'slands des Furftendoms Gelre , en Graeffchaps Zutphen , of hare Gepartijdige worden wederfproken ,gecalumnieert, en
{F0I.79.) gecontremineert, fonder reden en verftand, maerdat
deputeerde Raden.
de felve calumnien en contreminen by elx principalen
fo verre plaetfen fouden grijpen , als in defen ge<Dfe ban ben iFurffenbom <0elre boojnoemt / Beb? ©re t
daen is, en dat daer opfo lichtelijk revocatie fou- ben Bare <0ebeputeerbe/ namentlijB ^onfeüeeren Co?* gjgjj
de volgen, tot fchandeen blamatie van de Gedepu- neliö ban «Bent (|eere tot iBepnertf toijn/ 2Surge* &en«
teerde. UE. weten dat de reden vereifcht , by fo verre meefïer tot 3Cernfiem / en fjan ban <*3oltjtein / gefon* &w
de Provintien befwaernifTe hebben over eenige refolu- ben/ fototötrec&t alginben ^ageaen ben Staten "ecJ[
tien, die in dek vergadering fouden fijn genomen,
«Benerael en ben Sfimbaffabeur 25u&Bo?ft om ^acc tcJ
dat Dy den felven vooreerft deredenen en motijven bebe! uitte recfjten/ bolgenbe b'inftcuctfe [jen mebe uoo;
van het nemen derfelverons of haren gedeputeerden gegeben/ bicn topBfec mebefouben gefïelt nebben/ 2fJJ
behoort afgevraegt en geeifcht , en daer na daer over ban fulten bc 1 efersf uit bet nabolgenbe becbael genoeg
met volle kennifTe geoordeeltte worden na behoren, Bonnen berfiaen Baren lafl/ enbe toetrit&unge bten*
en dat fulx altijd is gepleegt geweeft. Waerom dat u E. bolgenbe bp [jen gebaen»
in defen fulx niet hebben gedaen , of immers refcriptie
verwacht , en fijn wy niet bewuft : dan fijn wel verfe<3fnbeneerfrcn/ na bat topopten n 3fip?fltë'0a*
kert , by fo verre u E. ons defe eere en fuiken gelijk had- bonte binnen ötrecBt erfcDenen/fijn top be# bolgen* tie bt
den gedaen, datwy defclve even goed, ja noch beter ben baeg$/ namelijk ben 1 2 h^ ben 25o?gemeeftec <©e*
contentement en fatisfactie fouden hebben gegeven o- bentergegaen/ enfijnBLeerfïeujB onfetoerbingeon* comm
<5dDi
rrerbe
f e 0e
gebeerlijn
aengemelöet/
en
boo?«f
geb?aegt
of
00B
Ba»
ver't wettig en nodig fchry ven des voorfz briefs vanden
4 Febr.enfonderling in fulke forgelijke gelegentheid re <£. bebacBt toaren iemanb uit Baren mibbel met t utre
en perplexiteit der faken , als wy gedaen hebben den on$ na ben ^agein be bergaberinge ber generale a,$
Heer AmbafTadeur van haer Maj. gelijk u E. uitte brie- Staten te fenöen en of fijn €. on£ ook eens? om in J^J?
ven van fijn E. verftaen fullen hebben : en daar na ook communicatie te treben met be Staten en |ï)agt- ïaaaban
in generalibus terminis aen u E afgefanten , op alle de ttraet/ befcBeiben toilbe. JBaeropon^ totanttooo^b 6gJJ
pointen by haer lieden van u E. ons voorgedragen,
tsgetoo?ben/ bat be «Staten ban atrecflttcgentooo?* &&»
gelijk fy u E. fullen rapporteren, immers ons ver- big in be bergaberinge ban be generale Staten Bare pmm
klaert hebben vollen genoegen daer af te hebben, en
<0ebeputeerbe Baöben / en bat fp 00& ban bage totba* g»
wy noch t'alien tijden bereid fijn nader en particulier- ge bendeere 3CmbafTabeur ban Bare jBaj. baertoa* ianoti
der aen u E. te doen, fo verre fy achten den dienft van een berbjacbtenöe/en Beeft fijn %. tofjbee gefeit/ be fa- «tred
Metempfeling des Almachtigen , die u E. een langdurige en gelukfalige regeringe wil behouden. Ilend in
's Gravenhage, den zo April, anno i587.ftilonovo,
onder ftond, u E. dienftwillige , ondertekent loban vtfo

den Lande daer in gelegen te fijn, 't welk wy tegenwoordiglijk onnodig vinden , rnirswy niet twijfelen,
u E en fijn alfnu volkomentlijkgeinformeert, dat 't gene uE. by eenige is aengefchreven , daer op u E. voorfz
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6eban€ngelanb nocf)te(laenin ful&eterminiief/ en Jgg
al^ be «Befanten W baer getoee(i toaren / be felbe ge* 9
laten en gerappo?teert fiabben. 3©efBalben bp be
Staten ban be naagiftraet tn Mibemk gelegt taa# /

revocatie en annullatie toegegaen is , valfch , yeruert en I en etntlp 8Mb gebonben / een fCÖIÖbenjJ f0 aen ftaec
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JTOajeft als aenfmi ercell. te fteilcn : bud Biaaenbe geer Cancclfer banbe peeren fiabcn \mr«
t*taÊoftopm'tfclb; fclmjuenömet feuben tafflen aS
tooi
en/
om
op ln
Ue ff
raneimr 1 biiïiïïS*£'
ren /om beö ©orftenbomö naem baer in mebe tea»> mcarie te trednatte
en/ rt&
SS?;
brutftcn. SDaer op top onö bedenftenbe / anttooo2öcn7 Jan öcü accnanöer anttooorb toe £&
1 te gS «/tart
M : ban begeerben / bare <£. totlöen 't fcltfijbenö doen alöbattft bteöaengaenbe geen laft 1raböe
• uÜSSm
onttoo2pcn / en baer na onö nefc'jct'ben laten om 't fel* fnaaltf bow/.mp met fulfte tó te tró??S
bc re boren lefcn. $a oen mibbagljebben onö bc &m- toaren / en $ alfo öie fafie baec bp berb ebe n 4 ,11
ten öoen berfcbetben/ en Ijet onttoerp ber
boorft miffi* ben K« '^o?g^Bpöeni|to
«j««w« nageDane bcljoorlnue eerweöemffef^S^
/!2.
ün eèef
be
SSL
bo
en
bo
or
lc
fe
n.
gtcmbeö felben baegö eenmiffibe ontfanoenban
ïnft öct effect enfer comuuflïc J&KSiSffS'
bic ban (£icl/ baer in fp baer ontfcijulbigen/ om onö benb
e fijn €.onö toilöe bernlaren/ of -toaer toaö/ öonten
iemanbbp te boegen. €nfijn Dace na eintUjft beriep gelnftme
n fegt/ bat ben $eer ^mbaflabcuc omen Sn?
tet gctoo?ben/ bat be ifeer Sümbaffabeur niet t'& iutgeganöenb2iefbanben J feöw^RSf^SS^
treeftt nomen foube boor in Detocftomenbctoceft:fW noorlijft contentement toaö gegebcn: <Daer on onö"
*
be alfo bat niemanb meet uit onö 5Purftcnbom toaö te totanttooo2b iö gegeben: gfa:
enfetbc Dp benfóecc
bertoaebten/ en batons toacljten atbaec foube fijn te Sflmbaffaöeuc betoogen te fijn / oonerp2eö bebelban
jie&ei* becgcefsf/ Ijcbben top metten anöercn een refo'utie ge* naec naajefteitafljtec ontfangen te ijcbben/ biebin*
malie glimp neer te leggen/ enbe gemene fa&c
;"icfe nomen om beö anberenbacgö gelijfteloft na ben éaot gen
mete
nnobig öifputeren niet te retarbecen. «©aecna
<*m>
13 'önbo
in
ben
Stage
imcii tetre
aengechen/
mn
ftomen.enfiin
<©enalfo
top
14. ben
gegaen in be bergaöeringe ban bc fóeeren
frjn top
geltjftntö
cinft gegaen bn
Gene
rale
Staren/ en albaec bertonenbe/ Ijate <Ê.
|it>en ben i^cerc «tancclier / en fyn 3©. onfe bertoerbinge (of
(
na
gebanc bcl)oo?lijfec eecbiebeniflfe ) aengemelbet /
■«e/ en la$ j ontoc{it / cn bolgenö gebraegt (joe fjet ftonöe met
Biii&P ben mif berftanben be toellt baer gecefen moebten fijn batonfep2incipalen met leettoefcn bsrfïaen Ijabben/ rw.fcd
u getoefd tujTdjen fijn €rccil. en bc «öenccaie «graten / bateemgmtfbecftanb gecefen foubefün tuffcQen fijn mam*
lentie en bare e en bat tecootfa&e
e J,ne?aeatle,
*l! &oe
<*aöe
banc Cngef
/ baer
op Crcei
anb ftonöe
IJ'S
iöei» fön
3©. ^ct
onömctna öc
lanftt
communicat
otjlig
t ant=
mtmbe/ op ben 4 5feb?uacij gebateect/banaenfebcr
ie cmtltjf
fün
Se
10. tooo?be/ bat ccrftlijft Detgerefen mtfbcrftanb toaee CrceUent gefo
te
nben/ en be'coppe baer ban aenbaub*
ganfcljlijft boo2 ben t^eec 2flmbaffabeuc neecgclegt / en
fojn^erl^opte
ban
met nen
meer ento02öe
ge.nobeec
: banbelcit
baoiöebanalleen!
€ rcellentie
en ten/ ofbooten
nu<jefp20
fariifac" Sall™fP
gebanbelt
bant bet
O02logtj&/ tie
gegeben /toace
niet : enöacr
in Wftc
bien neen t (zéïo»
gelijb ban fulr aen cnfep2incipa!en toaöobecgefcf)2e= niet becöoopten ) fo ftonbeh nare e Ucmötfpcl Stóï
ben: alöooa ban be fane ban ^ngelanb. ^aec na ren toat
onfe commiflTie toaö/ etc. gtem beaeerben focfic
Hebben top fijn 3B.gecommuniceert be acte bte aenben bcc&lartnge fjoe bet (lonbe met be fafte ban €n?elanb * mm'
l^eec311mba(Tabeucfoubegeanttooo2ttoerben:befel*|öe gecueftten (fetbentoP) gingen/ alö foube booi
bp fnnte 3B.
gclcfen boo?en
fijnbc : albonb
goeb be
b'fdbe
ac* |fuift
fcb2öbenö genomen
eenige goebe refolutien / tot onfen tcooft
tebc ober
lebcren/
eer niet
top met
i|eeccn
in €ngeianb
/ opgeboubcn 3ön gctoo?öen
generale Staten Dabben getoceft in communicatie: gtem begeerben te toeten/ tont bet boo? meininge
toantbc quefiieufc b?icf/ baec ban beetboubig inbe \)abüz/ öctberanberenban ümteï}/ enbennieutoen
felbe acte too2be mentic gemaebt/ toarc 00a bpiim eebtebocn. ^ftem Bet particulier aennemenber fob
ïlabc ban^tategelefengetoeelï/ en 00b bp 3©!incö baten/ baer ben naem ban ujn €rcellentie ganfene*
fclbe:bocl) fijn3©.toarc ten felben male branb getoeeft/ liiïf toaer uitgcbleben/ alöoohbcr<0eneraliteit. <®u
alfo bat ben b2ief bp b^m niet toarc gelefen / boei] alleö allen berfoebten top een finceec en ongefimuteert bctoeöinben b2tef begrepen/ (uitgenomen tyt betlicö riebt/ om onfe refpecttbc principalen ban alleöboU
ban ^>cbentec) toarc t'famen fijn aarcellentie boo? ltiomelijfiterappo2teren/ enoohalle mifbertroutoen
3Önbertceb monbelinggeremonftreertgetoeeft/baer
[uitliet felber gemoeberen toecli te nemen. 3©aerop
benebcnö Dabben onfe 43efantcn tn €ngelanb boo? 't ft* fiefi bebenfienbc/ bccfocljt en begeert Ijebben/ top
ai'nnomen beö bjiefö bare finale resolutie ban baer
toilbente bomen
laten berb?ieten/'önamibbaegö
tert
IBaf. al ontfangen: alfo bat ben b2ief gene berlnnber* 4onöurenniettoeber
/ toant be J|eer 2tmba(Tabeuc
inge in eenige tot onö boo?becl genomen refolutien ge^ babbe bare €. met ben genden j$aeb boen befebeiben/
caufcerr/gelijb top ban ban allcö b2cber berriebt banbe om bp 3ijn <©enabc te fiomen / om eintlijn af te öanbe^
generale Staten Ijo?cn fnllen. I^ier met ban mijn len ban ben ftaet ban ben oo?log/ $c. en 3ün alfo booj
3|cerCancelier na onö logement gegaen / en terftonb mibbag gefcfjeibcn. €en een Uren beö felben baegö )jjn ©aen öp
baer na nebben onöbe peeren 0aben ban Staten | top gegaen bp bcn«02abc ban ^oljenlo/ en oor 3ijn J*»
öoenboo?öefcbcitien: en baer genomen/ bonben ben |d3cnabe/
bt eerbicbirigc toegetioitfc principalen ge; JjJJJ
^>eer ^Cmbaffabeuc in bz betaaberinge ban bt peeren baen / en be felbe gebeben te toillen continueren in be benfo
iEiabenbaneêtate/ alö ooft v0?aef iBauntö / en ben affectie cn genegentfjeib tot onfe principalen / gcli)ft »^t
amen IHeec <0encrael ^02itö beeft aengebanaen be i§eec
nocb toe
babbebergabert
/ <$c. €e / enbieronfew* &eJJ'boo^n
&e
)e
ren «©enabe
beö felbentotbaegö
fijn gebaen
top toeber
Canceliertefeggcn/ batöeColonel 25alfo?t toaö g^ fijn
e
committeert om binnen 3Cernliem te treeften met 31J11 bo2tge p2opofitiengercpctccrt/ toaer op onö boor ben 2J3E2
ïï&w ftnecliten/ en ^uperintenbent te 3ijn ober 't öttjgö' ^ibbocaet 25arnebelt geanttooorb toierb/ bat alfulft JJgJJP
bolftaibaer/ enomliggenbe fojfen: begerenbebaer> mifberftarib/ aIöeeniftnögefeittoorbctc3ijn/ geöc> tm&e*
öm uerftlatinge / tocö mp ( s0ent ) boebte / of Op ooft lijft fpncergelegt metbenafimbafTabcur/ beröopenbc «jwi
tooiden bp bic ban -2llrnï)cm : baer ïDan
foube/ baer
fullen.
oberblijben
aengenomen
rcliguien
ban geen
bat baer
een bikf
toaer meer
gefebreben
getoeeft/
en JJJ8e*
op ift anttooo2öe
ban met te toeten / noen ooft batbact
geen commiffie biefaengaenöe te Hebben ommpopte be coppe aen baer iBajefteit obergefonben / fulr toaer
a>
ooft
maer
/
coliegie
baer
in
alleen
niet
cn
/
toaeraebtig
teber^
alööoben/
inqualitcit
/
perfoon ban 23alfojt
graren: bibbenbe nacrom ötcmtlijft/ mp met (uiht tn ben USaeb ban ^tate fo te fcb2ijben goeb gebonben
er: en toeö ooft bet ! getoeeft / cn babbe ben ooft niet toeiniger bcboorb/b
beclilaringe met te toillen beftoacen
fun
lö
anbermae
finccre
03enabc
mogen* baren plicbt/ ban
becfoeft Der ban SSrnbcm toaer / Dabben bare
boo?
bocb
biefp
/
ren
en €rccll.be fautente remonftre
clpnbenögenocgiaembernem
en <eaittber f'etoerf<©enabee
ban
gc
berftlarin
03.
n
ber felber bertreft fo fcb2iftclijft alö monbeling ge^
(tonnen. €nfo bare
|
btcban^lrnDcmbegcerbcn/fobcgcerbetft/reriionb na noegfaemtc ftennen gegeben Dabben/ baer baer beel
SSrnncm aefcuseben moebte to02ben/ om ber felber beloften op gebaen toare ban te fullen remebieren /
boortö
refolutie tebernemen. «Defe anttooorb bp bate €>z- ban ganfeb niet gcbolgt getoeeft : feggenbe
m
genoegfae
e
€rcellentt
fijn
fp
bermoe*
De rebenen te fijn / bat
nabe cnoj. berftaeu/ en geenanber/ fo fp
:
ben / bertoaefttenbe / nebben onö toeber boen uitgaen te ftennen gegeben Dabben/ bat fp ganfeb geen ber<
ban na onö bertreft i.ö be ^cer 58mbafjabeue cn be tcoutoiw Dabben op S'orft of ^tanbfep/ en bat cm

9Ó4

Het tweentwintigfle Boek.
ccnocgfaine oorfaften/ tk Den baec toe mobeecben / en om in be <H52cbbe febanfen te flacn /en op anbece mecc
fijn CmlL ook baec beben. <©aec op fnn €rcell. bec* piaetfen / $c. feiben bat fp niet anöecö becfocljten/ ban
filaecöe/ Die ttoe pabonen fo beei te bectcoutoen öïjëè batbe folöaten in l|ollanb cnEelanb leggenbe ook
fijn eigen perfoon/ ooft bacr boor gceb te toillen fijn/ foubenfbjeeren <0?aef3dgaucu0 aljs ^tabboubec en
bat fp fo broom toaren alë cenige peeren in <£ngelanb be^obintien getcoutefijn: onbecminbect nocBtanjS
ftonöen sijn. <3n fomtna ten ftorflen / bat in ben 0?tcf ben ceb fijn drrcellcmic gebaen / en uit gene anbece
in effect nietgefenreben toare/ ten toare mettecbaeb meninge gefcBieb te fijn. 2£engaenbe't aennemen ban
fogebcuct: en ofnpfcftoontoatfcftecp afliep/ foftab* be bnecljten / Die IjaDDen fp alleenlijb in toaecbgelb tot
ben fp boclj optcn pecfoon ban fnn <£rcell. niet gefcBre- berfebertljeib ban 't lanb gebouben/ op conbitienbat
ben/ Danalleenlüftoptenacbtcccaeb/ bic befe Dingen fptec maenb foubcn Bebben ttueponb/ en baecfe in
al gecaufeect Ucüben / en oorfafte fijn / bat Bp op eenen '£lanb0 bienfl gebminttü02ben/ foubemenfè Bouben
baclj ttoe becfcljcibe/ en ben anbecen contcaciecenöe al^ anbece nnecBren / en alf ban oo& ben beboó?IijBcn
eebte boen/ gelijs alle anbece folbaten. 3üengaenbe
acten pafleerbe/ baerbp bcregeringc t'eenemael in
Ocngeianb meöe gebccibeect té getoeefl / tot groot na* 't fcBanfen/ fulbe beficljting i$ gefcBieb uit bebojbecina
beei Dcfec probintien. <£n bat ftecn en toebec beefpreit banbie banötcecbt -, gelijk onsS fulc bp,be fcljJifte^
i$l bat bp ben brief toaec op geBouben getoorbenbe lijae commifTie betoefen is* ^otB met ijk conbi^
rcfokuie bp ben $aclamente tot onfen tcoofl geno- tien tfi bectoilltgt / bat be ^tabBoubec be «fcaef
men /Julr t»aec ontoaecaefttig: JBantin <£ngelanb ban iBeuc.ö eecflinn B«c ban alle <©elbecfe fleben fou>
toaec niet geöacbt getoeefl om fulftencefolutie tene* be becbjittigen / om geen oo?faen te Bebben om te nla*
men / gelijft een icbec baec getoeefl / fal moeten feetut- gen. ^at nu fulr niet gefcljieb/ i0 niet Baec/ maec
gen: enmecc fteeftmen met Dp öacc jjBajefldt non- onfen ^tabBoubec te imputccen. 25iöbcnbe baecomr
nen erlangen/ ban Ijetgetooonlijft ffecoutë: enfobeel bat t«p on0 met fuift bccieBt toiïben genoegen laten/en
als nu ten lefïen bp ben Sfimbaffabeuc nocB betoilligt onfen principalen getcoutueli)fi cappo?tecen / en oolï
t$. <©aec üeneben ftebüen onfe 45efanten baec finael becicBten/ batfpal Baec toantcoutoen opBenbJillen
befeftetb ban baec flbjefteit al geïjab / ecc ben brief itf afleggen/ en niet anbecö ban bie ban lifofianö ber^
obecgelebcrt. 3|iem ben ?JimOafTaDeuc en töacböbeec toacBten/ ban alle nabuecfcBap en bjienbfcbap/ en
Clccft/ ijebben ban gelpen fjaec connnifTie geftab ooft gebelibeceect Betuitecjie bp omsoptefetten/en
om yectoaect.tf te nomen boor 't aenftomen beg b?ief#: on^ nemmecmecc te beclaten : en bat fulr genoeg*
fjtem fetöen bat fp principalijft baecom ben brief faem te fpeucen të/Beeftmen genoeg bebonben int p2ö*
Jjabben afgebeecbigt / om fijn €rcellentie te com- bianbecen onfecftcöen/ mant fp bit jacc meecp?obt»
municecen ban bc fauten / bic gebolgt toaren op fjet anbe in be fleben in boo?caeb gefonben Babben / ban fp
geen baec fijn <£rcellcntie te boren genoegfaem ban gebucenbe befen oo?Iog gebaen Bebben/ baec bp te mee*
getoaecfeftout toatf. 3ltem toaren fp in gcote pecpleri* ften tnaec/ batfp niet anbece focBten/ ban ficB alg
teitgcballen/ obermutf fpgefien Dabben Bet bedien goebe bonbgenotenbetjóojb teb?agen. 3Itemopben
Dan ^ebentec en ban be «ècljansf/ bet aengeflelbe bec- 16 '0boo?miDbag0 fijn top met ben J^eece Canceliec ®e«
raeb op aïccnbem / betoaecfcBoutoingenban25ccgen gegaenbpben 3CmbafTabeuc banBaeclBajefleit/ en &?pu>
opten ^oom/ ban <©oflenbe/ ban ben 25riel/ item boo?ben Canceliec laten boen be beBoojljjfte eecbie* [JJJ ,j
Bet inballen ban be €ngelfe ftiec in 'tlanb ban igollanb bingebanmegen onfe principalen: enbolgcnsf b'er- laim '
fonöec befetjetd / en becgelijfte bingen meer, 3ltem cufen
boenbe ban 't fcBrüben be0 briefsf / in effect gcltjft gam 1. 1
ftecgen be bjiebcn Die ben Coninft ban «©encmaeften inbe acte begcepen/ baec op ben Sdmbaffabeuc on$ l^J*
aen ben Coninft ban <§pangien gefeftreben Baboe / boo? doctor Clerft Beeft boen antmoo?ben/ bat fijn öf"c
baec in fijn jBajefïeit fieft prcfcnreecbeinteccefTcuc om <0enabeon0Booglijftbebc bebanbenbanbegoebeaf* sbuü»
b?ebe te manen: baecBace Ifèajefleit ingeaccorbeect fmk/ üktop b?agentot BaeclBaiefteit/ begecenbe 8°^fiaöbe / en be acticulcn boen boorflaen / om bp ben Co- top baec in toilben bolBecben. ^êijn <0enabe becfeftec*
mnftban^pangiente accorbecen. Sflténameftjft/ 1. beonö/ bat Baec iBajefleit befe Èanben niet fal bec^
«Den lanben te accorbecen be Religie/ 2. te laten bp laten/ enBaecgoebe affectie t'onftoaect niet ban ontf
ftarepribiiegien/ % . en in becgeet te (lellen altoatge* ftecen. €nfo beei ben b?kf aengaet/fotoifle3ijn<©e*
paffeertitf. 3Defc bingen alftaöben baec feec gemo- nabetoel bat onfe P2incipaien baectnonfcbulbigtoa*
beert/ alfobatfp niet toiflcn toegfpficftgoebjStotbe een /gelijft ooft fuljc bpfijn (©enabe booretlijftebagen
«cngclfe natie langer Ijaöbcn te berfien : en bat fp nie- aen Baec |Ba jeflcit al toajs obecgcfcB?eben / en fal Ijet
manö ban bet fcb?»jben geabbecteect babben/ fulr Bab* anbecmacliS aen Baec IBajeöeitobec te fcBrtjben niet
tienfp met ben anberen om betere toil/ om battetfe* nalaten, ^effelben baegsS cecjuefie gep?efenteect
creet fouöe blijben / gerefolbcert. €n bat Bet berfp?eit aenbenüaeb ban^tate/ baec op topbien bacBen
mare/iöboo?3Büüe.0gefcDieb/ niet tegendaenbe Bp bolgeniS follicitecenbe fijn bectoacBtenöe / becBopenbe
Bet fcD?ijbcn felbe alfo re laten gaen goebgebonben nagoebbefcBeib. ^Itemopbcn »i fijn top bes? mo?* ö^
Baööc. ^omma Betbcroubc Baec noeft niet/ bat Bet | geniötoebecombanben^ageopötcecBtgebacen/en tucöet
oefcörebcntoacc/cnBettoaecooftt'famentoebecneec^
beffclben abonbö alBtec t'ötcecftt aengeftomen. Si Sn„Jï
eeleit:
2ülfo bat bc StmbafTabeuc tot ttoe becfebeiben tem
ben zt '0mo2gen0 onjefneffen^be <6efantenban Sfgjj
bagen ficB becftlaert Beeft bolftomelijft/ toegen Baec <©bec-^fTel e bie top alljtecfatrecbt bonben)
aenge- mmatf
HQajcfleit enfijncrcell./ bolbaen te fijn/ ja becma- geben. 5^an obermit^ be ^eer 31mbafTabeur alf boen aj^J"
ten bat fijn 03enabe toil / bat alle fcb2iftucen ten toe* nocBntettoag geftomen/ ban men toajoffijn<ï5en
becjgben gepafifcect/ becbjanb fullen too?ben / en be bectoacBtenbe/ fo 3pn top ben 13 'gmojgeng inabebe "c„.
OebacBteniffe ban bien ganfeb becbaen. Sllengaenbe Staten ftamecbecgabect getoeeft. <Cneecfllij& met
öefaftenban€ngelanb/ becftlaccben bat Bace USaje- ben anbecen gecommuniccect / Boe nobig Bet $ön fal /
fleitbeeëoubcrainiteit ganfeb afgefïagen Babbe/ niet bat iebec $20bintie ten albcceecflcn Bace <©efanten
tegenfraenöe be felbe in fulfter geftaltfö geprefenteect fcBic&ein be^enecale^taten/ om tec eecflecaencjetoccfl/ met gcliifte inflcuctie/ alö in'tboo2gaenbe ftomfl ban fijn cgccellentie eenen eenpacigen boet opte
contcibutien/ cegeringeban benlanbe/enbeleibban
l'aec/ en bat alnocb niet meec ban Baec iBajcfleittë
tebertoaebten/
ban ben
Bet 9ümbaffabeuc
cenmael bctoilligbcfecoucsf.!
beoo2loge
te nemen,tm 't^elbe
top principalen
alle gclijne*
55ocb tectoijle met
ben flaet ban lijft
aengenomen
blijtigflenBebben
aen onfe
002I03 tö gemaeftt/ en bebonben bat in 'topreebten tefullencapportecen. *DocB becftlaccben be Staren
cen0belö-legec0 met beorbinacisS contcibutien noeft te banatceebt/ nietgocb te binben/ batmen bcn^5c
fto2t bomen 1*00000 gulbensf/ baec ban ben 3£rm fanten /om beelbecljanbe oorfaftentoil/ foubefoge^
bafTabeuc betoilligt ertcaorbinacijf op te brengen Bet necalöftabfolutecommfffien geben/ gelijft nu tot etbecöepact. €a batig alletf/ toeief men boo? befe tijb lijfte malen gefcBieb toaec/ baec met fp niet oorfaeft
Dan Baec iBajefleit nocb i& bectoacBtenbe. 25elan* nemen mocBten / fulfte brieben ofbecgclijFfe ttfttyij'
oenbeftet becanbecen ban ben eeb/ en Bet aennemen ben / gelijft nu gefcljieb & <©aec benebenjEi bonbeji fj>
becfolöaten: item batfpbeficBting gebaen fiatïöcn/ 1 niet goeö ben <0ecommitteerbenfocoimmn> lijft öpbeit
•nnbe*
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optcn » 3i)n top met be Staten ban örrechl en
mt
nu genomen toassgegaen/ enalDaeran
el De fa*
urecöt lutatte gebaen tuten naem ban De Drieberma
Probintien /
i« be bocDmet befonber* genanbelt/ bat noob is getoeeft
;^ om te fcBrunen. gtem opten 24. fijn top toeDerom tn
tfttfc/ be Staten ftamer bergabert getoecfï/ enijebbenon*
•>»«'
Telfe Dte ban atreebt boorgeBouben/ batnobig
toaecoptc
gacn tnfiructtebec peeren fiaben ban «§tate te letten
befonber op etlijfte arttculen / baer tn ban be <8oub/er*en
ncur<0eneraelgefproften toorD. Stemfeibenb02berö
bat Bet nimmermeer goeöc regieringe fijn fal / fo lan*
gemetbe öabenban^tateban fijn€rceli. gecom*
mitteert toorben/ na bat be tnftructieeerftbpgeme*
ne (temmen toaer geaccorbeert/ enbe Denominatie of
electte ban be peeren föaben uit Derefpectibe érobin*
tien
gefcibeften
n'eb: tebet
toelft
eaenipaleon* ooft
fcegeetoaer
rben ten
toille
n aenerjace
onfe princ
n pro*
poneren / en baer na abbiferen. <©e* bolgenben baegsS
fijn top toeberom ban be felbe faeft in conferentie met
ben anberen getoeeft / maer 10 niet nieus? boorgeballen.
<©pbeu2(J fijn top in be Staten anDermacl getoeeft/
baerfpmp en bie ban ^aibectoüft bermaenben/
om
onfe principalen te toillen becicBten/ ombe ruiter* in
te nemen / en fonberling top / obermit* nu Bop en Ba*
bec bertoaertsfgefonbentoare.
gjtemop ten 27 fijn top erfcfjenen fn ben mebba*
mee op berbaelbe/
't ^tabftup*/
albaec
be 2£>urgcmeefier
<fèe*
bentec
al* bat
fïaetfgetoijfe
be propofitie
aen JlBilorb 25uftBor(t gebaen toa*/ begcrenbe bat fpn
<ö5enabe
Staten
<0enerael cenobecen
ban toegentotlbe'tgeneben
baer ffêa jefteit enpeeren
fijn €rcellen*
tfeboorgeftelbtoa*. 3©aecopftjn <©enabe anttooor*
be/ 't felbe in 't particulier niette bunnen gefcBieben/
fonbec nabenften becanbereprobintfen: berbalben
om eenb?acf)telijB aliesS te boen / noottoenbig toaec bat
be p?obtntien Bare Ctebeputeerbe met boiftomen p?ocuratie in be bergaberinge afbeerbigben / ten einbe op*
te p?opofitie / en boo?ballenbe faften / p?incipattj& ben
^cöö^-Danbel
betreffenDe/ eenpaerlp moeftte gebaen
tooien.
^ocö fo beer men eentgc pointen albaer berfjanbel*
be/ baeraenbe p^obintien refpectibe geen genoegen
babben/ batberfelbcr 45cbeputeerbe/ albaer reftbe*
renbe / bare principalen baer ban mochten in een bacfj
b?ie of bier infinueren/ en baer na bare refolutie fn*
-'0' brengen. €n beeft be25urgemee(ïerberftlaert/anbersS
geen befcfieib ban fijn <tf5enabe beftomen te bebben.
g^aerna beeft fijn «©enabeben <öebeputeerben ban
>
biie
ötrecöt/toefenbetn competenten getal/ boebttoaelf
(ierft / een propofitie gebaen alsf bclgt.
tijt
ten.
1. €erfteujfo / bat fp ficïjin'tgeben en opbrengen
ban be generale mibbelen met bte ban ^ollanb fouben
tonformeren.
2. S^ï" bc mibbelen fijn €rc. in banben te (tellen/
om ten bienft ban ben lanbe te gebruiften.
5. gtemte beputerentnben Haebban^tatenef^
fenss fnn €rc*
4, gftembatben uittoefenben/ toeberom tn tefto*
men toegelaten mocbtetoo?ben/ omftcDin'rrecötte
berbebigen;
1. 0p 'teerfle Bebben ïik ban atreclit boor ant*
tooorD
gegeben / bat Ijet ben onmogelijft toasJ/ be gene*
bciüe rale mibbelen albaer tn train te brengen op fulften
I°'i' boet / alsf geproponeert toasten refpect üat be fiab/en
befonber (jet platte lanb / ganfeö ten onDer gebraebt en
gefouleerttoag boortnbailen ban berfcfieiben ftrtjg^*
bolft / en bat uit bet boorgeben ban fulr Hp Dit berDerf
örote tnconbenienten flonben te bertoaebten.
2» l^et ttoebe bebben fp geapprobeert te toillen boen
fo baeff fijn <erc/toebergeftomen fal fnn.
1. <©p5tberbe gefeibniet te bonnen beputeren op
befen boet / Dan alleen na 't accoo2D met fijn €rc. inge*
gaen. 3Belber(laenbe bat ben ï!aeb ban ^tate opten
felben boet / alö bP fï^t bertreft ban 3#n €rcell. bebon*
ben too# / gebrcfT^rt fal toorben»
I

i!SS55?i2^5LJ ni0CtJtcn fuIr nut ™l* Per
©acrop oercpltcrert toierb/ ofiSeftSrtffi

uit Baer mtbDei gecombatet
mttte/ert5 gener
n / Stat
Dabbeale
if*
met utie
commttoee
en
enber
tucft
^ Sff$
ftetn
^SS
^Sf
JËSbtecf
banberefol
toaer
Dm
eerftenflöep genomen toaj*.
i. €er(telöft/omfijn<6enabe/ alBiermetraeDett
DaeD bp te |taen.
2. ©malled /'t
ban De Staten
aelee*
niafing oeDaenmocBtoelft
te3ijn/teberbeDigen/<6ener
ercufe
ren
en berbragen.
?. <©at be Prtbilegten en gerecBttgBeben bec &tab
in fulftec geflalt gereDrefyeert mocBten toorben / ais
fp boor be aenftomft ban fijn €rcellentic getoèefï jjjn.
4- 3&at be (tab Strecfit met Defetting berfeftert
mocBte tooien*
©an 't fluiten ban be ,§ont met ben $eer 4Tancelter ©e m
gefproften. ^ijnboortssbejs namibbag
ss bp ben
fiw
Cancelier (ük bp ben J^cer ^mbafTabeur ten ©eer
eten SSLu
toa^/ met Die ban <®ber-|ïfl"el genomen/ enban5ijn öecianö
3©. berfocfjt/ on?s tooorb aen ben SUmbaffabeur te "«nwn
boen/ in forma ban affeöetb: 21110 bat be <0eDepu> p"«Jf'ban Bare- ' ö *
teerben
jftanber
prtncipalfampteli
en afgebeerb
igtmael0ber
te^pn/ftlaerbe
om (fon/ beelmoge
lp) allegerefene tnconbenienten /aljefonpartiJDige/
te belpen neberleggen / en baer beneben $0n genabe te
nmm/ batbefelbe geliebentoil be|Baje(ieit teinfi*
nuerenbe fcBulbigepiicBt en geboorfaemDeib/ toaec
mebe be Probintien boorf3 om berfcBeibcn betoefen
toelbaben/ en befonber ombe genabige affiflentiem
befen onfenuiterfïen nobenon? gebaen/ on$f berDon*
ben acBten. 3©e0Balben top fampteipn ban toegen al$!
boben/ fijn^Benabe tn aller onberbanigfieib baben/
baer |Ba jefleit Daer Ber te betoegen / bat Baer beliebe
befouberafniteit befer Probinticn aen te nemen/ of
tentoeinigftenfulfienbpiïant te boen/ baer mebeDefe
benauDe lanben eenmael uit Der ellenDen geraben
mocBten/ en Daer beneffenöbeborDeren/ Dat fijn <£x*
cellentie ben <©rabe ban ïïpeeftee ten eerften toeDec
oberfeomen moebte. 25eDanftcnbe ooft 3ijn CenaDe
boor alle moeite en arbeiD / en affectie / Die top bebon*
ben/ batbefelbe (totrebreffement ban alle berlopen
Dat fijn
faften)
enbe. 25iDDenDc
rt toagbrag
/ en De aenncmft
te bolBecDen
Daer in geliebe
«©enaDe t'onsitoae
banfijn€rcellentiete bertoaebten/ enfo mogclijftbp
3ijn €rceilentie te blijben : 3©aer op fyn (0enaDe boor
doctor derft ittbe anttooorben / bat be felbe on0 b&z
bebanftenboorbe goebtoillige prefentatieen goebeaffectie / W fijn <*5enabe fag bat top tot Bare jpajelteit
: 't toelft 3ün <0enabe ooft BaDDe Baer
toaren
Jifêajefteibragenbe
t boor langen tjjD toegefebreben en ooft nocB ®m*
totjDersfinfinuerenfouDe: ©erftlarènDeboortiSDatBet tooo?^c
&;£%'
omfe*
niet Doenlpto
boor DefetöD
üBaiefieit
baer
moberenb
baer toe asf/
fteretoicl
e/ {SJJ
/ De felbe
jtige oorfaften
be^ouberainiteit Defer ianben aen te nemen. <©an becfanD
DefelanDen awbeo,
Dat BaerlBaje en bpflaen
fouben
fouDe/
Dermaten affïfieren fïeit
bpanD t3tjn/
tegen Denberfefier
Dat ome? geen toeiniger brucBten en effcct/aljS uit De:fouBet*
berainiteit te bertoaebten fionbe / beftomen foube
felbe top met Bet oberfiomen ban fijn ürrcellentie (Bet
toelft fefeerlijftin ftorten Dagen gefcBieDen fal) berne*
men fullen. <0n0 ooft berfefterenbe/ geen blijt nocb
arbeib te fullen fparen/Daer met De faften gercDreffeert/
en op eencn goeDen boet tegen De aenftomjï ban fijn
(ÊrcellentiegebracBt mogen toorDen: en fijn €rteil.
te fullen bertoaebten/ cnDaerbeneffens? een tijblang
bpDe felbe alBier berblijbcn. €n OiermeDe/ nabe*
Boo2lijfte eerbiebenifje / on$f affcbeiD genomen.
Sülbutf met Den anberen gecommitteerben / fo in Den
toe0 boo?ge*
t/ aengeteftent
binnen ötrecij
^aeg aïöenonsS
enfijn: en
getoorD
rDen
amtooo
boo?
ballen/
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onDerte*
nolgenö oêconfcrcert / en met onfe namen
cbent
onDert
entoaö
ïtent/ op ten as 5Bp?U/ 1587»
Cornelis van Gent , Johan van Golftein.

<^e igeere Cancelier ban <ü5elDerlanD BaDbe ook
aen Den fóaben Dc£ 3furftenDomö <0elre oefen nanolgentten b?ief gefonben / Daer bp boegenDe copie ban fe*
heren b2iefDieDe <©?abeban Spcefïeraen DemBaD>
De gcfc&eben.

3Den b?ief ban ben Cancelier boo?f3toas luiDenDe
albus.
Edele, Erentfefte, VVijfe, VoorGenige Heeren en
Medebroederen,
S3r«f
to'au ui'ti
lift it&l*
fccrtnjj
3llOiIÏ*
unjj ar n
"ucu ila»
öen beg
fcomg
«örlrc.

NAdien den bode die een Sondag afgeveerdigt was,
opgehouden was en nu eerft vertrekt, hebben niet
willen onderlaten , boven mijn voorgaendefchrijvens,
u E. te adverteren , hoe dat den Ambafïadeur van Engeland ophuiden fijn propofitie gedaen heeft, metopeninge van alle voorvallende onverftanden, die ik
hope binnen twe of drie dagen beflecht Tullen worden,
totcontentementvan de Majefteit en Excellentie, en
welvaren vanden lande , niet twijfelende of fijn Excellentie falkorts wederkomen , en dat de faken voortaen
beter verftaen ,en met meerder correfpondenticen eenigheid uitgericht fullen worden. En op dat u E. meerder vertrooftinge mogen hebben, lende ik hierbycopyevande miffiveby fijn Excellentie aenmy gefchreven , en giftcr avond ontfangen , onder conditie en
vaft betrouwen, datuE. defelve bylïch fullen houden, fonder te communiceren , ofby copyen uit te
deelen > tot dat de fake gehelijk gericht fal wefen , fo ik
hoop met vrucht, daerinikmijn befte gedaen hebbe,
en noch doen fal, fonder dat ik fal ophouden te doen
voorkomen denotelijke provifie van de Provintieen
amunitie , en ben verwondert , dat ik aldaer geen beter
correfpondentie vinde, om te weten wat Krijgsvolk
daer noch van doen is , van wat natie die beft genomen
fullen worden , en anderfins. Hier mede u E- den Almachtigen bevelende, uit den Hage den 15 April
annoi?87. ftilo novo , onder ftond , uEgoedwillige
vrund en mede-broeder, ondertekent , Elbertut Leoni7ius. 't Opfchrift was , aen den Raden des Furftendoms
Gelre.

ter neDecgeleiD / tot genoegen ban partijen / en conten* ™ mt
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tement
ban
eenen
pgelpen
/
Die
ficb
lieten
Dunfeen
Dat
j?
l*
top bpanben genoeg ban binten BaDDen/fonbet nf eutoe J£L*
ban binnen te manen.
*!&&
^eConinb ban $abarreberfocBt omtrent DefetijD mieen b2peBaben binnen DcfeEanDen te mogen Bebben/ <nfnL
en aiDaer juöicature aengaenDe 3ijne P2ijfei> en buiten/ ban^a»
en
Dat Debertrecfecn.
fcDepen in ^iecoptégcrefolbeertbooifobele
Defe HanDen aengebouDen fouöen J**'
mogen
en o?£,
Die ban SgollanD aengaet /Dat Ijet eerfïeberfoen fouDe foiuue
to02Den afgefïagen / en Dat De painfen en buiten in Defe Jacco?
üanöenntetfouDen toerDengeb2acl)t/ om te berfioe> b^Sem
iülïb. ©m
ben alfulbe grote fctiaDeen laftenalste bo2enDoo?ge* graten
lijn confent booj De febcpen ban 3£on Sïntbonio toa* S*01
ren geD?agen. €n aengaenDe 't bertreb ban DefcBe
pen/ 'tfelbetocrDegeconfenteert/ mitöDat gene Ca*
pitetnen noen bootggefellcn ban Defe HlanDen Daer cp
fouDen mogen Dienen.
3^en io 2llp2il Beeft Den l|eere|fêeefter!3!otiatt ban
(©IDenbarnebelt feer Bert aengebouDen en berfociit igeTre'
om ban fijnen Dienfi ontflagen te toefen / Doo? Dien ®b*a>
ÜP De HanDen genen Dienfi feangeöoen alfo fjp toel ga- ^L
ren fouDe / om Dat tip bebonD Datter cenige toaren Die gjau $,
De gerec btigbeiD ban 't HtanD niet boo? flonDen / en Dat «wam»
bP
bulpe nietDatmen
nonDe uitreebten
/ en DatmenfouDe
nieti 5j,rne'
BanfonDer
conferberen
geerne ronferberen
f0e&t
Doclj bp i« fo toel bp Den CDelen alsef alle De «SteDen ge- ^«fün
beDen/ DatbPin fijnen Dicnft fouDe toillen continue- Jle"J
ren / en na bele
booj ^ of 6 maenDen
bewilligt/
onDermoeiteng
ronöitie beeft
Dat bp
bpalDienmen
mettten B"5
tin. u
bnanDen ban peisf fouDe IjanDelen/of De^Souberais
niteit ban bet SanD fouDe obergeben fonDer eenige
ronDitic ban De gererbtigbeiD en P2ibilegien ban bet
HlanD te tonferbecen / Dat Hp bem alfban DatdüR bielt
boo: ontflagen / en berfoebt Bier ban acte : tsf 00b Uoo?
gefïngcn Datmen een fCDbocaet fouDe aennemen Die bp
De gecommitteerDe ïtaöen fouDe geftelt toerDen / Daer
toeeenige boo2gefïagen3ijn: *©ocbiö Denominatie
oplBeefter 5prancoi0 ©?anben geballen / entoerDeti
De ^eere ban 3fifperen en een 2&urgemeefiec ban %ei*
Den gecommitteert om Die ban Der <6ouDete berfoe*
ben/ en te biDDenbet EanDDaec in te gerieben batfe
baerpenfionarisf Daer toe fouDen laten geb?uiben:
Daer tegen bebben Die ban <©o?D?ecbt en «Eojcum ge^
pjotefteert Datfe Daer toe niet toaren gelaft/ enDattet
eene nieutoigijeiD en belafiinge fouDe toefen/en i$ Daer

3&enb?ief DfeDe Cfcabcban ^Tpcefter riem fonD/
Daer ban bp coppe aen De boo?f3 neffeng oefen b?ief
bp ^c-lieere
geblcben. (tbomaé Wlbeö «aeD ban ^tatcban ©^
fonD / toag Imöenöe a!0 bolgt.
TV/TYn Heere Cancelier , defejal alleenlijk dienen om
ban fijn
baielBajIefl.tocgen/fcbJeef Den 7 3Bpiil 1587. aen jteW- j
«Sjcccll. jr**u te verfekeren van mijn goede affeclie tot u in het Den <©berftenj§onop/Datmen aiDaer inDenföage/feer gjw i
aen be particulier, en dat alle de ontfangen calomnienenin- b?emt fpjab ban 5i]ne p?oceDuren tot |BeDenbli6/en of wtm
Cance* jurien , onder den naemder Staten Generae! bedacht bpficb felfsftoel berfebert IjiclD Dat ÈpfiaDDe niet ge^ «c"^nj
liatoan
en verfiert, in my niet hebben konnen uitblufTchen Daen 'ttoelb niet fouDe obereen bomen met syneeere SS
ïanö.
noch difcontinueren de liefde en goeden yver die ik en betamen / en ijoetoel bp oberfuir öem fiielD in mate
drage tot de gemene Nederlandle fake , gelijk fal kon- ban niet te geloben t'fünen aebter Delc/fo bonDe Bp bem
nen getuigen den Baron Bukhorfl, en van de Heeren nochtans niet beranttooojDeh/ fo lange Bp nietfeber^
vandefecreten Radervan haer Majefteit, wefendeby iijb toa$f onDerricbt boe bp gep?oceDeert BaDDe/begeer*
haerderwaers-overgetonden als Ambafïadeur , om fe- DeDaeromDat bp bem toijtluftig Daer ban fcB?öDen
kerlijkte verftaen de refolutie der Staten, belangende toilDe/ op Dat BP De balfcbe rapporten Die mogelijk
de voorfz. calumnien en alteratien, onlanx verwekt fouDen ober bem geDaen too^Den aen Den fümbaffaDeur25ubbo?ft/ Die in ^elanD al toatf aengebomen/
(Fol,8x.} onder hen. U biddende na uwe aengeboorneoprechfouDe
mogen bejegenen en Doen bïijfeen Bet ongelnft
tigheid en volftundigheid , tot my en het Land in defe
conjuncture der tijd , u fulx te willen employeren , en Dat B^m aengeDaen toasf/ begeerDe meDe/ Detoule
den voorfz, Heere Baron verklaren alle goede midde- Daer nu bele onenigbeiD toajef in Defen ftatt en onDer De
len, diegy fult achten dienlijk te fijn tot vorderinge van gemeente / bie Dagebjr bermenigbulDigDen/ en Dat De
de fake, op dat ik van hem korte en gevoeglijke ant- gemeente i$ aljef een beeft met ttoe Boof Den / fo aebt BP
woord ontfangende, mijn weder komft derwaers-over Dat BP fal Doen een toerb 5ÖnDer <£Del&eiD toeerDig/
diestemeer fpoedigen mach, hiermede, mijn Heer en te beletten Datter in Den guartierebanfijn goubetv
de Cancelier, neme God u in fijn heilige hoede. Ge- nemente geenop?oer onfïa/ bertoacbtenDe Debomfïe
fchreven uit het Hof te Groenwich, den 25 Marti] ban 3i)ne «Êrcellentie Die 't alles fouDe beteren / Bier op
1 f87. ftilo vetcri, onder ftond aldus, uwen feer goe- Beeft De boomoemDe ^onop Bem allid onDerricBt ban
den vrient, ondertekent R.Lycefier. 'tOpfchrift aen 't gene Daer toa$ gcpaflTeert.
mijn Heer Leoninus, Cancelier van Gelderland.
omtrent Defen rijb bregen De Staten <0enerael aD- «*«.
eenen CngslanD
SCnD?ie0 De
EoJ^laming/
toilSoberCaliSna
en toeöer
ober boer Dibban ^""J"
$tatm
rdauT ^cn '7 2fiP*H 1^87. is B« öefctitl tufTcben De bertentieyDat
friiiuöc l^eere <02abe ban |$o!)cnio/ en De l^eere <2Dutoart toege»Dep2incebanparma aenDeConinginneban bandoi
f}^ ^onts/ D002 tufTcbenfp.2ehen ban 3i)ne €rc. ban Saf= ^ngelanD /en Dat Bet De acljtfie reife toaS Dat De boo2- JgJ*
vioijcnia fan/ en 3IBilo?D 25«b!jo?fl in'tminlüb berD?agen en 1 fcB?eben SSnDjïeöDe %oin ^CngelabD toaö getoecfl/ T;3y/
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. rebelijfi romen*
tcmcnttoasgcbaen/ en tööenfcfieniticpbeinfirüc*
tte boo2 Uc «öebcputeerbe gcarccjicerr.
3&e peeren eaben ban ^tatc nebben aen be $ce- ^
ren Staten «0eneracl tocber ncfclpeben Dat ben 3 £?nfD
|Kap/ biettjb ban b?ie maenöen ton uenUcöen aetv dtau
genomen in beregertnge ban ben SanöeterüntimiC'- felp
ren/ foube erpireren/ en bat fp Den mttfbien Biel* £±'e
ben boo? ontflagen en berbjagen ban hare abmi= ae^
niftratien/ om be felbe bö02taen te mogen bedient w"ffi«"
tooien bp anbere baer tóe te committeren/ boel) S5„toct'
be peeren Staten «©enerael nebben confomi
boo?-- nodige
gaenbe refolutienbe booifcijjebcn rïabcn ban&tate c°rinnü»
gelijlt gefentebitf/ en Ijeeft |iail02b 25unDö2ft toebei* ernfïeujn berfoebt/ en[)are abminiflratie bp p?obtfie mu
bcrljaelt bat Daer Majefteit genegen toas* mbjebe/ te brillen continueren ter tnbtoeopbe generale rege*
bte ben Coninn ban ^pangien toaö aenbiebenbe/ rtnge 02b?e foube toefen gepelt na belden.
3&en SCmoafTabcue 25uhljoj|l boo2noemt Dabbe
'ttoelnben 20öbocactbe bergaberingerappo2teerbe/
aen
nare Jlfèajefteit en füne €rccllenric gefdj2cbcn
en bevhlaerbe Jjiknm'n bat Det alfo gefebieö toas / bat pp
bebonb bat be mif bertfanben alötcc gerefen
't to'lfi een grote berflagcntljeib in be bergaberinge
Ijeeft gemaeftt. ^>e$J acljtcrnoeng Ijeeft ben mmbaffa* niet uit eenige guaebtoilligtieib toaren ontftacn/
beur aen ben 2übbocaet ontboben batmen bie fafte maec allcenltjh getenbeert te fjeböen tot f onferbatie
fecreet foube Douben / en bat om be bicto?ie bte ^>2ae« en benoubenifTc ban ben fïact en toelbaert ban
berhregen Dabbe/ baerïn» tecflonb tijbingeaf Öab- ben Sanbe/ feer geftoaut $ijnbe boo? f)ct onge*
öebeftomen/
te toeten getoeeil
bat ben in
fólbbec
5prancoisS
lucnig enfcRanfe
beftlaeglijn boo?
én bangercuö
5©2aeh
gearrtbeerttoatf
^pangten
/ en benter
^utptjcn/ bcrUe!S"ban
fonber bat be<$c*
fel*
I'-mh *at -^ w öc ^aücn l,mi &a[i$ BabDe toc,:lJ?a"ö ^n be peeren <0enerate Staten ott in meninge toaren
ïin nerfonhen ?i fcDepen gelaben met bictualie boo? getoeefi ö^nlreben te biberteren banïjare |Baie|tcit
t&v be bloot ban ben Coninft ban ^panglcn/ batDP of b'autoiiteit ban fjjne €jrcellcnttc te p^e/ubic^
'can' tfrijbenbe mette <0alcpen/ Rabbe Rp ber ttoe ge* ren/$c»
f?fe jonnen en een groot fclnp ban yoo lajten / met j €nalfo be peeren Staten <0enerael ocu gerabcn
pee» ficj) b?engcnbe bier fc^pen gelaben met bictualie/ [ bonben aen ijare pajefïeit te fcfjjijtoen / fo nebben fp
'ie»
tot grote berbacjtueïD en mifcontentement ban Den ben nabolgenben b2ief aen be felbe gefcD^ben.
ei
Contnn ban ^êpangien/ en toaren uebjeeft bat pp
(1.
Me Vrouwe.
be ginbife bloot foube mogen ontmoeten/ W ge*
grote
onber
baer
en
toajs/
gelaben
Deel rtJ&elöH
WY weten feer wel datterquade geeften en bofé
foun
inftrumenten fijn , die door valfe maren en leufc&abe boen of een gebeelte ban bien beuome
öe/ D002 befe tijbinge fclieen battet beranbert toag/ genen foeken te verkouden den grosen y ver en affec- ^
,
en t$ namaeljS bp be €oninginne feer qualöR ge* tie, die u Majefteit altijd de vereenigde Nederland- mu^
fe Provintien toegedragen en betoont heeft, fo ver- tiant>e
nomen 't gene bat W ban ben bjebe bernlaertinfiab*
Det
toeberom
drukt door deie lange en geftadige oorlogen , en het fjJJJJ
Hpcefler
ban
öe/ en be <©2abe
%m* homenbe / feibe bat 25tiHno2(t noit tk lafi volk van dit Land wijs te maken, dat u Majefteit gfne,
ban be Contnginne nabbe gefjab om fulr te ber- van onfe iake gealtereert of vervreemt foude fijn, raelam
Blaren/ Doetoel 05uBno?|l aen eenige gefcïj:eben om van beide bijden te verwecken fufpicien en wan- Jj ^^
Dabbe met fnn eigen uanb battet bp fjare iBaje* trouwen , faken feer dangereus en achterdelig tot nemi
fleit Dem fuljc cjepjess toajs belafl / fo 00a na genoeg ge* handhoudingeen behoudenis van defen ftaet. Maer <engc
bleftenitf.
i _■ ^A
allo wy verfekert fijn dat uwe Majefteit fodanige [jnMJ
co
be
bat^
jian
Wnge
be
valfche maren en rapporten geen gehoor noch ge- ftcn w
quam
2ttf< 3Dcn 5 mtp

fcljciben plnetfen/ bic ma$ be Staten ban l^ol=
lanö
fecc fufpect / bnnben baerom goeb bat ben
,DC/
Den 5fibbocaet <£Möenbarnebeit centf foube ffen teonber*
imiFi taflcn aen ben SimöaiTaueur 23unDö2jt toat
(lier
i
ban
toatf
/
be
toelfce
berWacrbe
bat
be
Coningin*
iiati
WL caet
ne tottoeberom
Den jjcitf genegen toas?/ 'ttoelh ben Sfibbo*
tbw
rappojteerbe/ maer alfo Dp fulrte*
Dr
gen Dem alleen ber&laert Dabbe / en bat Op Det
tocberom foube mogen ontkennen/ fjceft Dp ber*
focfit bat ben J^cere ban 232eberoben metten fpje*
ftbent
ban bpbecbenJIMjle
en ben
$enftonari£fouben
iDcnt'ngacn/
met
Demeen#
boo?f5
SCmbaffaöeur
icn

maer volkomen fatisr'a&ie en con- «jp?a
mnft ban ;©enemarïten bc ^ont geiTotenbabbe/ Det | loot geven lal, ...-.
on*
gene wy verklaert heb- i*»71 tentement aennemen van 'tmijn
§ien tofln oon eene grote berfTagentljeib / bpfonber
Heer den baron van
eur
Ambaffad
hare
aen
uu
ber ftetnemeen bOlfl maente/ en baer toerbe goeb , ben
»ct
ai e
defen aengaende van wcnebonben bat alle befleben ban flOllanb fOUben few , Bukhorft, op 't gene ons
gen « ,Majefteit yoorgefte t en ver^t heeft ^
Seh'boen boe Lel roggelnanber greinen ^

hebben
ude, die w> genomen
I volherïenïn"de relbl
iW
nden,
Tba^^^ÏB
rvya
onfe
weTd
blbt
'tge
b^
egen
r^
rent
tene
main
vanonste
ttf
liep
m
13
ben
:
if
rbe
^pheüutee
tt
nt^rc
tt
cmtfioem^
n»r ^^
Sm
^t
f^
13
tot de
,
een
teit
e:
^^
on,tlder het fupport en faveur van uwe Majef
met eenig anbere oBebeputeerb

be
fcbjjibenö ban be ^cliipperg oefetmen bte inÜ*1 g
oojfane ban
^onb gearrefteert lagen/ batbanbe 5©en
emarHen fen
nu
Coni
be
bat
toa^
d
Src
W*
Mmftaffaet aen ben Coninn ban M0*W™Q&W
ben Habbe om een b?ebe te manen/ en VÜ
n »rt«j
be öier qualnn toa^ getratteert /bentege
m Dem ban
ban alle bolheren / batfe be b?ie
ben Coninn ban ^pangien gefonben 1 ttaten fia*
ben opgebjohen / bat DP öe frfjuip W»^LWJ
lanbfe fcDepen
op be : JBollairter*/ en ban be l^olbaer
goet ge^
toilbe Wm 3 0000 *i ör&alcr* / 1* onberom
en bat
nclit
e
foub
n
bVnuer iStm* be a5efante
e baer gem garnifoen ban bergen op^oom e tgen
ioHanJ
wnf
frW?o tow/ Dabben gebaen/bat mtt
€wl$
een
er
alba
baer geen gtbicb jMbctf/
pucnen
en
ben
bjie
eur w/ bte alle be
<©ou
III.bernDeel.

conlervatie der oprechte Chriftelijke Religie,welderen
vaere
ne
geme
fie der privilegiën, vryheden, en
heid
defer Landen, en tot den dienft,eere en groot
keren mach,
van uwe Majefteit: die haer wel yerfe
gehad
dattetfo veer van daeris, dat wy wil of intentie
van hare
hebben, iet te doen of attenteren tot prejuditie
one-re, ofvan de reputatie der Engelfe natie, gelijk
s
lel
wy
dat
en,
hfter
fe quaedwilüge ons valfchelijk
t
geeer
alles
in
teit
nie?smeer begeren dan uwe Majef
n, gelijk het behoort, wefende
en geïïfpeaeegrt tefie
j tcojfa
bereit tePdoen en te procurcren al^tgcnt
grote,
haer
van
e
mach dienen tot vermeerdenng
erLn
mmed
reno
en tot de confervatie van degoede
hier vorens veel
eelfe natie, waer van defe Landen
noch genieten fulfoede dSnften genoten hebben , en
, Me-Vrouwe, " na
J^erQ
(00 O
H«»
B£mW
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het verlies der ftad Deventer en het fort voor Sutphen, baer na berfïacn batter grote onrufrte toag in be felbe $2obintie/ be todne genoegfaem Daer uit toas
hebben wy en de particulire Staten der Provintien, en
fpjuttenDe/
Dat Die ban <®oftergoe Ben nocmenDe
de Gouverneurs der felve, volgende haer laft en ampt,
een bierbe liD Der 3lanDen ban ©jiefïanb/ en be
refpe&ivclijk ordre gegeven op 't gene nodig was tot
verfekeringe en munitie der Steden en Landen, in eerfte ftemme ban Dien BebücnDe/ onlanr te boren op Baer felben febere perfonen in «ÊngelanD ge?
eene fodanige verflagentheid en confternatieder gefonben
Ijabben aen tjare gfêajeffeft en ben <tf5?abe
moederen waer
,
uit te vrefen ftond eene groter alteratie, en verliesvan vele lieden enplaetfen: maer ban üjpcefïer/namentlijH 3©pb?ant2l!plua/ en^oc*
^ominicutf föïcneug Sfiöbocaet ban ben l^obc
hier in hebben vvy geen fins gcprcjudiceert d'autori- to?
ban
©jieflanb / be toeibe Bare jBajcfïeit ban €m
teitvan mijn Heerden Graef van Lyceiler, als Gouverneur Generael dcfer Landen , diewy voorfodanig gelanb/ be^ouberaimteitDer lanDen bag ©2iefïanö
erkennen en refpicteren , en fijn autoriteit blijft hem picfenterenDe / uit firacfjte ban Bare p?ocuratien
geheel en onvermindert, gelijkfe hem geconfereert en particuliere infïructie ban Die ban <®ofiergoe in
is, om tot fijnen wcderkomfteherwaers-over, (diewy gualite alg Staten ban Dien en Bare geaffocieer*
verlangen en hopen weïhaeftte fullen wefen , en met be/ in bate Den 5 Sanuacü 1*87. luibenbe al#
de faveur en goede gratie van haer Majefteit) die bolgt:
na behoren te exerceren , totdemeefte welvaert defer
€er(leliifi bat be ingeferen ban <®oflergoe/ met gnfin»
Landen, en vorderinge der affairen , volgende d'ac- bun geaffocieecbe aen Bare UBajefïeit/ bolgenbe üet"t»a«
tevan gouvernement dier van gemaekt, waer in wy boo?gaenbe befotagnen/ eerfl bp mijn l£eere 5©.lBrfaff
hem handhaven en byftaen fullen, fodat alle de we^efiel SÏPfma p?efiömt '0 fyf$ ban ©?iefïanb/ banip
reld bekennen fal (al feggen de bofe 't contrarie ) dat in €ngelanb/ en nu in Sobemtoi leftleben bp 3ïp; iutaa«
wy tot hem feer geaffeclioneert gebleven fijn , en dat lutoa aen fijn afrcellentie gebaen / en mette feibe JJ;*^
wy fijn eereen reputatie hebben , en altijd fullen heb- 3iin «crcellentie gemaeat/ alfnocB pjefenteren be^oA
ben in fingulierc recommandatie, gelijk fijn onder- ,§ouberainiteit ban De p^obtntie ban ©zieflanb / occom,
faten. Wy hebben het ook particulierlijker verklaert boo? fo bed in Ben i.07 btDDenbe in alre ootmoet/ JJ'JJ?;
aen mijn Heer den AmbaiTadeur, die na fijne grote be felbe bp Bare ffêajefteit aengenomen te too?ben/ aeM>
wijf heid en voorlichtigheid u Majefteit veel beter fal met alfuine p?eeminentien / gercctjtigljeben en Ia- nsacötc;
konnen informeren van den ftaer defer Landen, en fïen/ als fnïjc in boojtiiDen/ en boojnamentlijfe gj«
Bcnflftj
van den volftandige affectie van dit volk tot u Maje- tempore Caroli Quinti bp Den felben/ Of 3!Jne goc
eer&e ga,
fteit en de gehele natie, twijfelen niet of mijn Heer JiBajefteitë luitenant en<*5ouberneur <©eneraelge* mW
toeejï.
d'Ambaffadeur fal in 't brede aen u Majefteit fchrijgjtem/ foberrefiareiBajefleit aifnocö boo?mo ïijeffe*
ven , en haer getrouwelijk adverteren van alle 't ge- berenbe
rebenen/ be felbe aenneminge ban^oube len aö<
ne 't welke wy met hem gecommuniceert en gebefongeert hebben, enfpecialijk dat de oorlogs- koften, rainiteit affïaet/ be£ De boojfcf)?eben bolmacftten Een^*
fo tot betalinge der garnifoenen in de frontierfteden becfjopenneen/ Dat bare iBajefleit!* <6enaDe gelie* £$&
en plaetfen , als tot opbrenginge en onderhoudinge be 't boo?fcB?eben lanbfcöap in perpetuele of tenuan«i
van eene armeye te veld van 5000 peerden, en nooo minflenin tempo?e!e protectie te nemen en te BouDen/ ae,ani!!
voetvolx,en 1000 pioniers, den tijd van 4 maenden en tot Dien fijne Den ©oojiuclutgen unb ||ooggebo«
boven de contributien belopen fal 20000 ponden ren jpurflen en peeren ben <*&abeban %pteficï/m
fterlinx ter maend , en behalven het ordinare fecours in boo^gaenbe bp Baer USaiefteit geo^bonneerbe / en
van u Majefteit , ter fofn me van 1 50000 ponden fter- bpftjn €tcdlcnue aengenomen iafle te continueren
linx: en alfo wy voorgenomen hebben ons uiterfte met alfuihcn maeftt en autoriteit nl^öeo Baer |Da^
beft te doenby de Provintien en Steden defer Lan- iefleit genaDigflen gelieben fal toefen. €n bolgenbe
den, dat fy fich willen bekrachtigen (alhoewel het b'opö?afftte bp De generale Staten Der geunieerbe
fwaeien byna onmogelijk is, gemerkt het groot ge- ©?obtntien/ fpne €rcellentie gebaen ben 6 3feö?uarij/
lecfefi verlies en fchade, en de vaftatie des Lands te 158^. bcooo2lijR iö.
^atbolgenoe Dien Bare |Baiefteit^<0enaDe belie^
vele plaetfen } om te confen teren en op te brengen
de fomme van 100000 ponden fterlinx extraordi- be in alle be? Blanben enfïeben fauen/ fo toelneffmjS
nair, voor dit jaer, tot het effect voorfchreven , onder 'tbtkit ban Denfe^tjg/ al$ politie en jufïitie metten
een vaft betrouwen dat u Majefteit de ?oooo ponden aenbleben ban bien / op 't fpoeöelöftfte o?D?e te flellen/
irerlinx furneren fal by formevan leninge, gelijk wy fo Bare iBajeft. of Der felber ^icutenant en <©ouber*
haer ootmoedelijk hebben doen bidden by onfe ge- neur generael / tot todbaren ban Den geunieerbe
deputeerde, bidden alfnoch enandermael gefament- pjobinticn / letten en fteDen ban Dien bebinben fal oo?>
lijlc, dat u Majefteit believe ons hier op met den al- baerlijblïtetoüfem
aniless DeBolDelijb een iegeïtjn lanbfcBap en infonber?
dereerften haren goeden wil te laten weten , op datmen in conformiteit van dien by tijd ordre op de faken BeiD 'tlanbfcfjap ban ©?ie(!anb / leben enfïeben ban
mach geven, gelijk de reden en voorgevallen occafie bien tn 't generael en particulier/ B«n p?ibilegien /
dat vereifcht. Én hiermede,kulTende in alle reverentie recbtenenb2pBeben.
dehandenvanuwe Doorluchtigfte Majefteit, en haer
€n befonbec fonDer quetfinge of berBinberinge
ootmoedelijk bedankende voor de grote förge , die ber toare <0erefo?meerDe Religie en ejtecutie ban
fy altijd gehad heeft Voor de welvaert en behoudenis
defer Landen, niet twijfelende of u Majöfteit fal noch Dien.
Mtt tmijfelenDe of Bare iBafeff eft na geDane aen^
meer en meer continuerende welke denSchepper weet, neminge genaDlgfl gelieben fal tegenief ben bpanben
die wy bidden,
banDe«6eumeerDep20bintien/'tfp&pangiaerDen/
Me- Vrouwe , den throon van uwe Majefteit te Malcontenten / of anbereBoeDanig DiefouDen mogen
band-haven in billigheid, macht, en gerechtigheid. bjefen/ alful&e p^obifieban ferijgsbolfe te mater en te
Gefchreven in den Hage, defen 20 April, 1587. ïanbeteDoen/ als? tot meDerftant ban De felbe/ en tot
onder ftond gefchreven , uwe Majefteïts feer ootmoe- befcBerminge ban De geunieerDe p?obintien nobig fal
dige dienaers, de Staren Generael der vereehigdeNe- toefen / mitg bat Barelfêaf. toeberom genieten fal al*
derlandfe Provintien , Ter ordonnantie der Staten, on- Ie Domeinen / renten / en op&omften / fo ban confifca*
dertekent C.Aerjfens. het Oplchrift aen de Doorluch- 1 tien en anDer regalia/ en Daer uir D?agen be laflen
Daer toe fïaenbe.
tigfte Maj. van Engeland.

natoon Bare iHSaieflcit gelieben fal te onDerBoifc
>Den SUmbafTaöeur 25uhf)o?(f gefd#etoen ftèöBen* Den en metbeBoo?Ujbe garnifoen boo2fien DefcBan*
befeftere mifTibe aen bc peeren Staren ban °&wk fenopbeuuflen ban©?ietïanD tegenöben bpanDge^*
lanD in Date Den 17 2Ep:ü/ ban gelijhen inBouben/ legen.
alöbe mifftbc bp Bern gefclueben aen be^tötenban
^[ftem bat Baer Ifêajefleit of Der fdber %uitt'
ïtolianbban geUjuen Date Bier bo?enberBaelö: Beeft 'naut/ en <0ouberneur <0enerael/ gelieben totfecre*
ten
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jn^rceilentie tebo?De>
me gene mtim baer toe geboden ië / of alfnoclj bijsf getoD2ben/ toaerom &p fttyef aen IBcetfcr
bp nare flBajeMffüne€mllemie geuojen fai too? mikm 2öarDefius3 fiaeö ban£ta»/ Defe naoclgen*
UC l|]|||tOfc»
<Dat ooft bateïijK afgeoaen falto02oen/ alle colle*
Sten ban «3ebepiiteerDen metten aennleben ban Dien / M Yn Heer Bardefius, ik bén wel bedroeft,
door Wbc
fo bele tempode Carolt niet oetoeeft $ijn/ en öie TJ-d,en ik verfta dat
in
Vriefia
nd
nieuwelijk eenisfc?cu
regteringe ban Den &anDen en fïeöen ban ©2iefIanD mifverftandontftaenis, v.mgeen kleine
fwarigheid? E8f'
tn naec olöeftaet/ namenthjft aenöen <8ouberneut want ik ben gewaerfchout datraen
geweieen te faöruc
en i&obmtialen ïlaöe/ banbenfelbenlLanöeaefielt openen en te fien de brieven van hareheeft
Majefteit , die de fif,
toerDen.
Gedepureerdc van Ooftergoe gebracht hebben , dat- ara .
katoen boojgaenbencn tegentoö02bigen gebepu* )
men 't Krijgsvolk eenen nieuwen eed afgenomen , 4®"fac
teeröe ban fjunne aDminifïratie beöoD2$n&e renenin; datmen
uit de Steden geleid heeft de
of befte 8g£jf.
ge en fatiffatie afgebo?öect toerDen / en ten feiben fnne geaffeaioneerde totten dienft van haremeefte
Majefteit en u^ïïacl»
ConmuflariflTen geo2öonneert.
van hare natie , datmen ook eenige vendelen gecaffeert ^"^ta*
heeft j fonder weten en confent van den Raed van Sta- '?'
f^tem ïlaöen
Dat ooft tot
barebetU&aj'eft
benfal/
Depjo*' te,
biwiale
beljoo2leitgelie
ö& getal
te bermeerin lomraa dat de faken aldaer feer fwaer en periculeus beleid werden fo wel met Woorden als met
.8+0 beten/ en Daer toe te committeren alfuine perfonen/
alöfjare iBajefïeit tot bienjt ban bet ©aDerlanb en werken. En hoewel dat ik voorfie datuitditnieuontabminifïratie ban Der juftitie bebinDen fai becjuaem fteken vier eene feer gevaerlijkeri groten brand faluitenbojDerlijute toefen/ ententpe Caroüamntige* berften tot verdervinge van den ftaet van de vereenigbaen tjsf.
de Nederlanden in 't algemein , fodaer in niet tijdelijk
35at bolgenbebien/ bare iBajefleit geliebe te re* word
voorfien. Ik was van meninge in tijds daer na
boceren encafleren/ allecommiffien ban Doge en la- toe te lopen , om in tijds het quaed te voorkomen j,
ge ©berigöebenbp be Staten of «ScbeputeecDe ge< met d'autoriteit van mijn laft en legatie. Niette
paffeert/ geen uitgefonbert. <£n fo toel Den toel* de fake nader
overdacht hebbende , fo bevindeminik
geboden J|ecre ^jtaDOouber / alö SïaDen p>obin- raedfarher te wefen dat een perfoon van qualireiten
tiazl/ en allen anöeren officieren/ naeroföetlofïi> difcretie,die der Landen gelegentheid beter dan my befeer cofïuimen met beDoojinncc commtjfiein fojma te
kend is, my eerft openinge doe van de redenen en oorDerfien.
fake defes mifverftandfr, met der ielver perfonen en hu, hun daer mede gemoeit hebben, op dat ik
ook baer |Baje|ïeifof'tfön€jccellerttfe
geïie* daer doormeurendie
beter gelegentheid en midden fai hebben te
be <©at
Den ^taDöolber
en $2obintiale ïlaöen ban ©2iefianD te ojbonneren/ omeenen generalen lanDSDacD doen en te werkte ftellen alle het gene daer toe veren bergaberinge bcr Staten ban ©2ieflanb nit te eifcht werd.
Ik bidde ui. om de dienften diegy de geünieerde
frtjjijben / en alf Dan Ijatc iBajejteittf <aenabe gelieben öe ojbonnantic Der felbec boo2geöouDen en Provintien en u Vaderland fchuldig fijt , dat gy u dergeappjobeert stjnbe/ befelbe alom beboo2lijb ber* waers in alder haeften vervoegen wilt , te rugge Hellende alle andere faken, om u binnen der ftad Leuwerden
aunbigee en uitgeroepen te toerDen/ en tot meeröec autoriteit ban Den CommifTarig ban Bare te begeven , om aldaer met behendige dexteriteit te
Jfêajefieit of 30« €rceïlentie baer toe te o?bonne* horen en te verftaen , gelijk als gy door u grote difcretie
ren.
en verftand wel /uit konnendoen, d'oorfpronkelijke
3&at ooft mebe Bare uiajefteit in plaetfe ban beginfelen en oorfaken van defeonftane mifverftanöe geöemolieerDe Cafielen en onberöoub ban Dien/aen den , van welker gelegentheid met der perfonen. ge-r
be bafte tfeben/ febanfen en flerfeten/ De felbe pen- fintheden j fonder dat gy ui. naer mijn verftand
ningen tot Run fojtificatien te Deporteren ert con* (dat ik niet raedfaem vinde ) tot de een of d'ander parfenteren/ geliift be felbe repartitie &p Den ^tatert tye
voegt , tot het welke ik ook meine dat den Gouverban De lanbfebappe gemaent/ en nueenige jaren bp
neur ,als een wijs voorfichtig Heer , u 1. fai helpen en
ben fleben genoten / en tot Den febanfe en lieruten vorderlijk fijn. En van alle 't gene gy aldaer fult hebben
aengeleit 3ijn/ fonDer Die ban De boo2f5P20bintictn vernomen, gefien engehoort, myhet felve particufee (IeDen eenige Caflelen toeber te ojbonneren en boen lierlijk in alder diligentie te laten weten. Middelermanen.
tijd bid ik u l.datgy wilt fo vele naerftigheid bewijfeni
3&atboo2t0be boo2fcö2eben bolmacöten aen bare datdefe mifverftanden door levendige redenen en verliaajefteit tot profijte ban De (teben en lanben / berfoe* ftandigen voorftellen mogen herftelt en verbetert
feen en biDDen / 't gene fp bebinDen fullen bare iBaje* worden, fovele doenlijk is, ten minften dat alles in
Iteitö J|oogbeit niettecontrarieren/ enbe lanDenen goeden ftand en gelegentheid blij ve , ter tijd en wijle ik

£?£!^

(IeDen 002baerlijtt te toefen. 3|ttfonberÖeiö bat bare i daer van gewaerfchout en mijn perfoonlijkinyriefland
M&\> genabigft geliebe Den Oupfe ban |5affau te bou* vinden mach, hiermede bidde ik God, mijn Heere
ben gerecommanbeert / en beboojlijfc boen recompen- Bardefius ui. in fijn heilige bewaringe te willen nef eren.
men, inden Hage den 14. Mey, 1587. onderftond,
Return ïeentoerben in De bergaberingc ban De bol- u l. feer goede vrund den Ambaffadeur van de Comaebten ban ooftergoe/ al0 Staten banbicn/ en ninklijke Majefteit van Engeland, in de vereenigde
Dun geaffoeïeerbe/ Den y gianuarö 1587. w ^a0 Nederlanden, en was ondertekent C. Bukhorji, het
Onbei'tebent albtlÖ/ Marten van Schouwenburg,Doec- opfehrift was aen mijn Heere Bardefius Raed van fijn
ko Ayfma, Douwe van Ayluwa,Taecke Hettinga, Exc. in den Raed van Staten
Homerus van Harincxma , Wijbe Scheltinga, Arnoldus Poppius , H. Dirx , Erneftus van Harincxma,
fe®f■
ban ban
«labe ebe
een b?t'efDatbanbp ben
toa.ö geboegt
met bpinbouDenD
uitDenb2i
e ineffecte/
Symon Symonfz,.
j§tate/

mn ben Heere SUmbaflaDeur ban bare |Baie(leit &w
b
€ngclan
uit
m
toebero
2M$mtbe felbe perfonen
*gw*
in ©ziefïanb
ftanb Daerbieben
en Qualpte
ben gebaerlüft
foubefien
toaren/ «©ar&cfc
Daer in fp
fleftenbe/
cjeuomen toaren / bebben fp febere nutTibe ban be Co- toa?f
W Daer jja
ninginneban Cngelanb mebe geb2acbt/ tocl&ebjie* aengeffen Den noob/ guaeD en ftoarigbeiberlanöen
gjjfje
banbe^eD
^taet
ben
toagf/
teb?efen
D002
benlieben fp op be bergaberinge ban De Staten ban
Staten
öenmbe Cjiialiteit al$s geDeputeerDe ban be
in'tgenerael ten boogfïen nabelig. ^§p biDDen en ,rerftCrt
ban ooftergoe niet babben toillen ontfangen/ ben berfoeben bem berbaiben bat bP niet to« laten/ m*
Sömbapbeur boo2noemt befe fa&e feer ütetb en uolgen0't felbe fc&2ijben$/ fjem terftonb te tallen Jgm
f toaec acngegeben fijnbe op maniere ban Dolean- laten btnDen binnen ïeutoacDen/ en alDaer met t«mn
tie /be aimbaflabeur fjfcc in perpleir en eerfl ban; alle
iuk 1bifcretie
vui» BennifT*
»*..*■ v* "•,";*"
«T ma*
u-u*
io «**
De gele0ent&e
ban ;£,£*"
nemm vr:
befen bec felbec mifberfïanben/
om .
* be fow ^'s
«P000op
te reifen
feif^ albaer
toefenöee
mening
l
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adviteren van de gelegentheid der {aken , en waeruit
defe doleantien fouden mogen fpruiten, uE. vertekerendhoe
e(
het felye foude mogen weien ) dat ik
niettemin met vlijtige en forgvuldige begeerte , my
voegen fal om ui. te hoien , en de iakete accommoderen ten beften myeeniglins mogelijk fal weten, tot (F0I.8;.)
contentement van partijen , en fo reden en juftitie behoren fal. Enfo u E. belieft eenige te committeren
om tot Utrecht diesaengaende metmy te tracteren,
fullen uwer E. 't felve mogen doen, alfo ik van meningeben my aldaer of daer omtrentvoor 16 of 17
dagen te houden. Hier mede Edele, &c. uit'sGravenhageden z8 Aprilis, 1587. onderden originalen overgefonden miffive ftond getehreven , uwer E.
goeden en geaffectioneerden vrund > den Ambaffadeur
vandeConinklijke Maj. van Engeland in defe vereenigde Nederlandte Provinciën , en was getekent T.
Bukborft. De fuperfcriptie was, Edelen, Erentfeften , Eerfamen , onfen feer lieven byfonderen den
Gedeputeerde Staten van Vriefland, refiderende tot JlReeflrt
^en b?fef ban ben SBmbaflfabeur 25u&bo?ft aen be Leeuwaerden.
iDnicm

ntere altf Dem ben 5ftnbaffaï3cuc Deeft gefcb?eben / ben
toeiRen bp en oor Ijaerlteoen metten cerfïen foube
toaerfclioutocn / en laten meten al 't gene ftp alöaec
berftaen en ternernen foube {tonnen / betoüfenbemib*
buemjo alle goeöe beboir en necrftigDeöen om bc
mijberftanben te Doen einbigen en ter nebcr te leg*
gen/ boo? feloene/ berftanbige/ en lebenbige boo?*
bjacingen enremonftramicn/ en bit alles na fijne
tojjf Deiö en tottocl&cn
erbarentbetöeinbefp
Die ftpHenbabbe
t'n regcringe
ban^tate/
fenben
ttoeb?ie*
Den nan crebentte/ fo aen bendeere oEouberneur/
al.ëaenbe peeren Staten ban a&jiefïanb/ mettoel&eb?ieben ofbenecnen f)p bemmebe foube bebelpen
naftjne boo?|ïcf)tigbcib en bc$ tijbs acnbiebenbege*
legentljeib/ ben brief ban ben ï|eere SCmbaffabeuc
fouöe bem Dienen booa infïructte / alfo fp Bern geen be*
ternocij pertinenter bootten tübfouben bonnen ge*
bcn/$c.
Staten ban ©ziefïanb toa^ luiöenbe albu£.

"E1 Dele, Eerfame, Wijfe, difcrete , en feer voorfie-^nige, alfo ik onlanx leden van eenige aengefocht
fy geweeft om my te vervoegen na Vncfland , hen
feggende Gedeputeerden van Ooftergoe, en verfoekende redres op diverte doleancien die by henluiden
my overgelevertfouden worden > nopende eenige differenten aldaer in uwe Provintie wetende, op dedelatievanhet Gouvernemente van fijn Excellemieen
anderfints, hebbe henluiden geantwoord gelijk ook
waerachtig is, dat door de menigvuldige affairen die
ik hier te handelen hebbe mette Generale Staten van
hare Majefteits wegen , my niet mogelijk wasdevoyagie aldaer te doen, maerfofy haren voorfchreven doleanrien my alhier wilden exhiberen ofte tot Utrecht ,
door dien het nader gelegen is. Ik wilde om hen te gelieven mijn voyagie derwaerts haeften, en aldaer fo
vlijtig als 't mogelijk ware mijn felven gebruiken tot
nederlegginge van alfulke differenten die alfdan fullen
blijken. En alfo ik meende dat mijne antwoord hen
ten vollen gecontenteert foude hebben, en dienvolgende foude worden geprocedeert » fo is 't nochtans dat
my wclfubitelijk enfondcr fulxte denken te kennen
gegeven word van feker gefchrifte by henlieden geexhibeert aen den Raedvan State alhier, het welk my
gecommuniceert fijnde en u E. ook airede copie geionden is» eenfdeels impugnerende de proceduren
van uwe gecommitteerden, by den Generalen Staten , als of fy luiden haer niet queten achtervolgende de refolutieri in uwe Provintie genomen , en.
henluiden in mandatis gegeven in Mayo leftleden ,
nopende de voorfchreven delatie van 't Gouvernement aen fijn Excellentie en nominatie van de perfonen,waer uit fijn Excellentie twe foude gekoren hebben als Raden van State, protefterende daerom, &c.
Van alle 't welke ik uwer E. mits defen hebbe willen
adverteren , hoe wel ik feer ongaerne verftaen hebbe dat in 't midden vandefe generale Pacificatie, die
ik verhopende was , fo effectuelijk volbracht te fijn defe particuliere vonke viers is uitgebroken , om een
nieuwe vlamme wederom op te werpen. En alfo ik
felve gaerne genegen ben , als wetende hare Majefteits
fonderlinge begeerte, defe geunieerder Provintien
weder met den anderen en onder hun felven ook in
liefde en goede accoord gefamentlijk te vereenigen
om hun macht te voegen tegens de gemene vyand ,
fo foude ik feer droevig weten te fien dat een deel
van ditlichaem byfich felven gefcheurt en ontledcr,
en dat door den vyand openinge en voordeel gegeven foude worden, om over ons te triumpheren,
daer ter contrarie gylieden verenigt fijnde , den vyand niet machtig fal fijn tot fijne voornemen te komen , waerom alfo u E. de faken infiende genoegfaem bemerken konnen de inconvenienten, en perij kelen die daer uit moeten rijten en daerom nodig
is behoorlijke forge re dragen, dat metten eerften
daer in werde voorfien. So bidde ik uwe E. my te
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den
volgens demidden
in fijnenlof-te \ uit
ben,hetdatrapport
alle dink
wel {algefan
aflopen
, {"onderlinge
der hier
generale
ten uit
Engeland nu
de
lij ke Generale
voornemenStaten,
van te envorderen
middelen,
waerheid der faken ontdekt word. En foude ons behelpen ftellen goede ordre dienftigtot generale pacifidunkens mede feerdienftig wefen tot contentement
catie, en allo tot uitvoeringc desgeraenenoorlogs, en
van
ieder
man, dat u Genade Joude willen p;dieveii
befcherminge defer bedrukte Nejerianden, tegen fijne
met
een
kleine
mifïïve aen den Magitf raten derfteden
toever(icht»emoeit word met dele doleantienen mïfverftanden , vaneenige, hun feggende Gedeputeerde van Vriefland , de gemeente der ielver defe finiftre
van Ooftergoe, als wetende een particuliere vonke viers prefumtien te benemen , en tegens den Staten en wetom op te werpen een nieuwe vlamme , verfoekeride j rehjke Overigheden te ftillen, verklarende dat hare
daerom uwe Genade by ons van der faken gelegent- Majefteit veel andere gewichtige redenen heeft gehad
heid veradverteert te weien , en waer uit de voorfchre- om de Souverainiteit voor dele tijd af te ftaen, eneven doleancie foude mogen fpruiten , met genadige be- venwelden armenluiden de genadige en behulpelijke
lofteniffedat u Genade komende tot Utrecht of daer hand te reiken, en dat hare Majefteit wefende een oprechte eerlievende grootmoedige en magnanime Prinomtrent , indien wy ook iemand willen committeren
cefie
,
fchoon
fy de aengebodene en noch open ftaende
omaldaermet u Genade te trakteren, partyen, goeSouverainiteit
noch mochte geraken aen te nemen,
de audiëntie tor contentement der laken, en na dat jultitie en reden vereifchen /al , te verlenen , waer op wy geenfinsgeofFendeertkan wordendoor deüitdinginge
u Genade met aller .ootmoet geven. kortelijk voor ant- der voorfz landes rechten en privilegiën , by den Staten
woord dat
, wy u Genade voor den goeden dienden en als getrouwe dienaershares Vaderlandsgedaenen noch
weldaden die fy acn ons en defen bedroefde Nederlan- te doen , waer toe wy u Genade wel ootmoedclijk wilden van wegen hare hooggedachte Coninklijke Maj.
len gebeden hebben , fullen 't felve altoos aen u Genade
is bewijfende , niet ten volften konnen bedanken , ver- met plichtige dienden erkennen en verfchuldigen. So
klarende van ganfeher harten, dat ons boven maten veel belanget den doleantiers en auteurs defer gepretendeerde remonftrantie, falu Genade believen re verfeer leet is te moeten fien en horen dat uwe Genade in
foeenloffelijken werk word geftuten verhindert, en I ftaen dat wy de felve geenfints kennen voor gefanten
doch niette weiniger verhopende dat volgende de goe- of gedeputeerde van Ooftergoe, noch ook hun meedebeginfelen, trein en uitvoeringe van de faken met fters voor Staten van Ooftergoe, en voor fulkeook
den Heeren Generale Staten , in gelijke dexterkeit en niet mogen aengefien worden , als wefende particulire
voorfichtigheid de refte wel geluckeliik fal willen en luiden en geapporteerde van andere ook particulire
kunnen verrichten , fo dat dit mifverftand en vonke perfonen : van hun quade humeuren , onwettelijk grijviers tot geen meerder vlamme en fchade fal kunnen
pende in ampt harer gebuerlijke Overigheid. En dut
ook hare 't
reden in den doleantie vcrhaelt in penen reden
ftijgen. En om uwe Genade re antwoorden op fijn vergegrondet, en ook hen klachten over de generale en
foek, nopendeden oorfpronk defer doleintien, kun- onfer
Landen gefanten aen hare Coninklijke Majeft.
nen wy ter wereld anders geen oorfake vinden dan gewettelijk
en itaetswijfe afgeveerdigt, geheel onwaerlijk uwe Genade by mijn Heeren Generale Staten genoegfaem onderrichtet is, van den droevigen ftant achtig fijn , fo fy van hun Meefters de generale Staten,
der ftad Utrecht , fampt den oorlpronk van dien en mede alhier in volle vergaderinge der volmachtigen
( waer van wy nu niet wijders fullen verhalen ) dat Staten defer landfehappe in 't particulier, na gedanen
dit felve vier van daer voort hervvaers voorrgefpro- rapporte ten volften fijn bedankt van hun gedanedienten en overgevlogen is, inden herten van eenige on- ften : dit is genadiger Heer in 't korte 't gene wy u Genade, defen belangende , hebben nodig geacht aen te
ruftige geeften , en eergierige luiden, de welke al
dienen,
achtende ganfeh onnodig iemand def halven af
voor eenen geruimen tijd , hier met alle middelen verte
veerdigen
na Utrecht, omaldaer u Genade metalfocht hebben der Landen regeringe aen hun te trecken ,
l
ulke
querelen
van eenige particuliren te bemoeien , of
en tot dien einde den jegenwoordigen ftaet te verfteuook
met
die
van
Utrecht eenige difputen te maken,
ren , Landen en fteden tot twedracht en moeite te ritfen. En alfo dit bofe voornemen door fonderlinge ge- maer verhopen en gedenken metafïïftentie van mijn
nade Godes met defen middel hunluiden niet heeft wil- Heerden Gouverneur, volgende het placcaetvan fijn
len gelucken, en nu ten laetften na fijne overgrote Excellentie ons o vergefonden , op defen alf ulke goede
ordre te ftellen, als wy tot bewaringeeneenigheidder
bamhertigheid te bewegen 't harte van hare Coninklij- ledenvan
dien bevinden fullen dienftig te wefen. En
ke Majefteit van Engeland, om hare bchulpelijken
wenfehen
onder
des u Genade allen goeden voorfpoed
hand genadiglijken aen te bieden defen benaude en
deerlijke verfcheurde Landen, hebben defe fel vige lui- in fijn heilig voornemen , binnen Utrecht en elders,
den met gelijke begeerten uitgemaekt en geftofteeert tot verbreidinge van Godes rijke, tot dienft van hare
eenige ook onruftige en eergierige geeften uit hen mid- Coninkl. Majefteits geluckige regeringe van fijn Exc
del, de welke het werk der Staten logen erael als parti- befcherminge defer vereenigde Nederlanden /en verculier met hare Hooggemelte Coninklijke Majeft. by nielinge van aller vyanden der felven. Hier mede,
Welgeboren genadige Heereuwe Genade in fchuts
dengemeinen volke airede moede en onwillig wefende, vermits de groten laften van den oorloge, oïelve en befcherminge Godes Almachtig, ootmoedelijk bevelende, uitLeeuwerden den 26 Aprilis 1787. den
langer te dragen , fonder laftcren en verdacht re maken,
als of de Staten voorfz om felver in des landsregerino-e principale wasgeparapheert Dekewa <v*. en ftond onder
te blijven , niet ernftelijk genoeg met hare Coninklijke gefchreven uwe Genade dienft willige, de gedeputeerde Staten van Vriefland, ter ordonnantie der felver,
Majefteit gehandelt hadden in de aenbiedinge der Souverainiteimakende
t,
de arme gemeente wijs , dat fo en ondertekent, E. Iftrandi -. en was'topfchrift luidende
indien men hare Majefteit met alle te naeuwe bedin- fo volgt. Aen mijn Heer mijn Heer Bukhorft , Ambafginge van des Lands rechten, privilegiën, loffelijke fadeurvan de Coninklijke Majefteit van Engeland in
en van ouds wel heergebrachte gebruiken , de voorfz dele vereenigde Nederlandfe Provintien.
Souverainiteit niet hadde geprdenteert , dat in alfulken
't<&tftDflfte of arutöoojtje ban Ue fcoïcamen m
gevalle hare Majefteit gerefolveert hadde geweeft tot
iccoers en ontfet defer Landen , 20000 mannen te voet ©^tcdanti öatfp oen Camm!tTarï$ iBeeficc 3©i!lem
en te peerde uit Engeland tot hare Majefteits lafte, her- 25acöcfiusf oUcrlebecöcn/ toa# ban oefen inïjouDen. ■al
fes
waers datelijk te fchicken, en d.u door fulx de gemeen- •"\VIte
antwoorden opteinterrogatorien by den E. -tatt
te van den oorlogs- koften ontflagen fouden geweeft ^^HeereCommifTaris Guilhelm Bardefen , Raden fcbWe
hebben, welke propooften wefende foetenfavorabel van State by fijne Excell. wefende, als gecommitteer oöfGe'
t
voorden volice, niet weinig gevolges den auteurenge- van fijn Exc.Milort Thoma
s Buchorft&c Ambaffa- £J'.Wb,
muekt en te wege gebracht hebben , nochtans fonder deur van hare Majefteit van
Engeland en den Rade rjeban
eenige effect alhier byons, fodaer tegen onfenHeere van State der geünieerde Provinciën, fofeggen Wy- bcöoh»
Gouverneur , en wy van aenbeginne met goeden eenbrant Aylua en Doecke Ayfma voor hare en eenige J£'\rcl ia
ttrachtalfulx verfien hebben, dat wygewifFehope heb- van hare gcafïb
cieerden 'c gene hier na vol^t, en dat Jairtacn
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bcholden
dan dat f> ganfeh in de tirannie van den
Waer na de gefanten wedergekomen zijn
vvde, heb
and Tolden moeten vallen , met verdruckinge
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hare rapport gedaen en verklaert, dat de preien"
.eiigieen goede feden en verftoratie met fulke reftricïie
als daer by was , waer afgeflavan politien en
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hetwaer
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u?en
T\TP
n^r
Opwelcke rapport verfcheiden propooften
uek God de
hulpeen befchermjnge van een machtig
aevallerl
I'nnceenPorenrareaenroepen. «-"«0e Jijnde , heeft Withfe Camminga verklaert, dafde InWaer door fyeerft haretrooften toev
den fo
vrynkyan de Majefteit van Engeland waren als Van
lucht hebben den
Coni
van Spangien.
genomen tot den hooggeboren Vorft
en Heere den
Waer door die van Ooftergoe met hun adjun
Hartogvan Aryou eeruge broeder van
ófceri
deConinklijke van de ande
MyefteityanVrankrijk, drag
re lidmaten vejoorfaektzijn geweeft voor
ende fijne Aitefe de lanhanden te nemen het traöaet van Engeland , en
den over
de re»sn lijnde. in maniere en navolgende het traótaet daer
folutie opte lanfdag voorfz.in Aprili en Majo, geholden
En na ü\ne Aitefe metter dood van defer were
endefubftanrievandieingefchrifteinforma van
ld was
prefentatie tevervatten ,de felve doen lefen by alle de Goeri
gefcheiden, hebben fyde Souverainiteit
door grote of Lede
n van de Staten en volmachten van de Heden*
nood in gelijke manieren geprefenteerc de
Majefteit en den Gede
puteerden als doe wefende,
van Vrankrijk, volgende de prefentatien daer
vana6edaen.
Dewelckedaer tegens nochgefeid noch gefprokeh,
Dan heek fijn Maj. doorgrote aenvall^nde fwari*- dan gerefolveert hebben als noch aen te holde
n dat zijhcid , fijne Maj. ten felven tijde aengekomen , de prene Excellentie en Raed van Staten folden acceptereri
het Gouvernement als 't felve tevoren was eeprefenfentatie afgeflagen.
r
Doch gevraegtfijnde of fijne Majeft. wel mochte lijr
t
e
eder
.
En by
fo verre
dendat
, de gefanten haer toevlucht namen rotte Maj.
felver
prefent
atie wetde gerefufeert^
dat de gefanten hun folden conformeren mette andere
van Engeland, heeft geantwoord ja, en
daer toe alle hulp en byftand wilde doen. dat fijne Maj
Provin
ment. tien inde voorfz. overdrachte van 't gouverneVVaerdoor indenjaer iy8f. is begonnen daer van
in een gemene vergaderinge der Staten binnen FraneWaer in nochtans alfo de voorfz. gefanten geen preker tlaets wij fe te handelen.
fentatie gedaen hebben, noch van 't een noch van 't an*
En alfo gefloten datmen hare Majefteit gelijke pre- dere, twijfelen fy of hare procuratien mette refolutien
fentatie van de Souverainiteit foude doen ,opfulkein- hebben over een gekomen, of dat de refolutien verandert zijn.
fïructie als de gefanten ten felven tijde mede hebben
gehad.
Is hier na in Oc"lobri by de volmachten van de Staten
En fijn tot dien einde tot gefanten uitgefchiktd'E- gerefolveert , om weder by fijne Excellentie aen te hourentfefte en Hooggeleerde Heeren D. Heffel Ayfma ,
den om t'accepteren de voorgaende prefentatie van 't
Prefident van den Hove van Vriefland , Jelger van gouvernement.
En alfo de meeftendeel der volmachten verandert
Feitf ma , en Laes van Jongema.
Doch dat die haer fouden voegen by de gefanten zijn, en van de voorgaende refolutien in Majo Anno
i?8fj». geen kenniffe hadden, daerom verklaerden van
yan de andere Provintien fijnde in Holland.
Metten welken fygetrocken fijn in Engeland, en alfulx te doen egeen laft ofte procuratie te hebben , worhebben hare Maj. de Souverainiteit mette eenige prode daerom van de gedeputeerde nieuwe uitfehrijvinge
teótieaengeboden en geprefenreert.
gedaen, om de volmachten volkomelijk laft en procu, Welke pref marie beide van de Souverainiteit, als
ratie te pafferen, blijkende by de uitfehrijvinge en proeenige protectie hare Majefteit heeft afgeflagen, om
curatien van dien , en in den faken van d'aenneminge gebefoingeert hebbende, zijn die van Ooftergoe en
reden hare A'jaj. daer toe moverende.
. Dan heeft hare Majeft. geprefen teert afïïftentie van de lieden gelijckelijk gerefolveert en geaccordeert op
5000 mannen re roer, en 1000 te peerde , en een d'aenneminge van hare Majefteit en fijne Excellentie
r' perloon van qualiteitdie de Landen foude mogen die- abfolutelijck , komende by het minder getal, zijn de lieden van die van Ooftergoe afgevallen en met die van
nen voor Gouverneur Generael, eneintlijkend'Exc.
van den Graef van Lycefter.
Wcftergoe en de Sevenwolden toegevallen om hare
En fijn Exxell, van Lycefter overgekomen ziinde, Majefteit en zijn Excell.met reftri&en als voren aen te
hebben de generale Staten uit alle Provintien verga- nemen ,en fo verre die werde gerefufeert , folden de
dert, fijne Excell. aengenomen in alle voegen als de gefanten binnen veertien dagen weder over fchrijven,
Gouverneurs Generaels by tijden van de Keyferlijke omalfdan abfolute procuratie over tefenden van hem
te conformeren mette andere Staten van degeunieerde
Majefteit'
Caroli Qointi Hooglofïelij ker gedachtenifProvintien.
fe
hadden gehadt.
Daer toe alfo de Gefanten van Vriefland geen vorder
Waer op ook niet gedaen en gevolgt is , fo dat door
procuratie hadden , dan opdeoverdrach vandekrijgs- defedie van Ooftergoe met hare geaflocieerde uitte andere leden van de fteden, genootfaekt zijn geworden
handel, hebben fy d'anderearticulen, te weten belangende de Politie en.Juftkieop feker renverfael gecon- den vooxfzhun fchriftelijke prefentatie uit het tractaec
fenteert , en dat op behagen van hare meefters.
van Engeland en refolutie in Aprili en Majo genomen,
Waernain April en Majo, Anno t?86- een geme- fijne Excellentie en den Raed van State te vertonen,
ne lantdag binnen Leeuwaerden gehouden is, waer mitfdienhunontfchuldigendevan de faulte by eenige
in de Staten van Vriefland fich geconformeert heb- tegens de refolutie van de landen genomen, gepleegt.
ben merte generale Staten van de geünieerde Provjn"En ten einde het fijne Excellentie mette Raden van
tien.
Staten te aengenamer foude zijn,hebben daer by gedaen
Welke refolutie by gefchrifre geftelt en alredc by die de prefentatie te voren in Engeland by de voorgaende
van Ooftcrpoe ondertekent, cnbyde anderelidmaten
gefonren gedaen.
folde ondertekent geweeft zijn , is by eenen Carel uWelke prefentatie by fijne Excellentie en Raed van
iurpatcur du ncm Roorda, noch gedeputeerde, noch
Ed. Gecommitteerde als de Heere Canvolmacht belet , feggende dat in plaetfe van [ende] Staten,of hare
celier vanGelderland,en mijn Heere CommilTaris Barmoft-e geftek worden. [ olte ],.
defius bevonden met het tradaet van Engelant en de refolutie
©000 +
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folutie van de generak Staten te accorderen, fulx verklarende in prefentie van mijn Heere Prefident en
Meeftcr Frans Eyfinga Raed van Vriefland.
Waer na de felve prefentatie ook mijn Heer Stadholder en 't Hof van Vricfland is vertoont.
En waer op zijn Genade ook geappoftilleert heeft,
fonder eenig verbod te doen om de fclve prefentatie
achter te holden.
Als ook het Hof, gehoort hebbende het rapport van
mijn Heeren Prefident en Eyfinga, de prefentatie heeft
geapprobeert fo veeHn hem was.
Sulx dat niet gefeic mach worden, by die van Ooftergoe en hare geailocieerde yet gedaen te zijn , dat niet
folde accorderen met het traetaet van Engeland , refoelutie van de generale Staten in den H ige op't gouvern
ment van zijn E xc genomen en in Aprili en Majo als
voren gearrefteert.
Dan dat alle fchuld is by Carel ufupateur du Nom
Roorda, als hebbende gemutileert de goede refolutie in
Aprili anno 1586. van defen Landen , waer in fy fich
gcconformeert hadden mette andere Geünieerde Provintien in 't overdragen van het Gouvernement Genexael op fijne Excell.en byden gelanten die laft gehad
hebben van defen Landen om van gelijken fich te conformeren enfulx niet gedaen hebben , het ware fake dat
eenige perfbnen , den felven gefanten ander procuratien, danbyde gemene Landen was gefloten, hadde
mede gegeven
Hebben ook die van Ooftergoe met hare geafïbcieerde, om te beter toteffecl: te komen door hare volmacht den voorfz hare prefentatie byfijn Excell. den
Raed van Staten , fijn Gen. en 't Hof voor goed aengeiien , vertoont de Maj. van Engeland
Welke hare Maj. lieflijk en vriendelijk gehoord den
volmachten brieven aen de Landen heeft mede gegeven om geopenten gelefen te werden.
En fo de gefanten mette brieven waren t'huis gekomen en begeert hadden haer rapport te doen, en de
brieven van hare Maj. te openen en de volmachten op
delandfdagvoor telefen, ishetden felven niet alleen
geweigert , dan is hun ook eerft verboden vergaderinge
te maken.
En dat door pretext van eenige brieven van de Geserale Staten , Staten van Holland , en den brieve van
den AmbafTadeur Bukhorft nefFens een Placcaet , daer
van nochtans niet fprekende, dan /prekende vanden
genen die tot oneere van hare Maj. en de generale bykomften holden.
Sijn ook de voorfz gelanten en alle de volmachten
opte landfdach gecom pareer c* die fy bevonden 't gene van Ooftergoe gedaen hadden te approberen , hare
procuratie gerejecleert en uit de ftad gewefen, gebannen ert ook in hare huifen geconfineert en met foldaten
bewaert , met meer andere , tegen de rechten , privilegiën en billigheid defer onfer landfehappe.
En in plaetfe van de felve latende komen eenige die
de Maj van Engeland contrarie waren , en de faken
van Spangien binnen en buiten 's lands promoveerden,
die ook het minfte bedrijf op de landsdag niet hebben

Opten 4.articul,luidecde of fy benevens andere gedeputeerde fijngeweeft by die van Ooftergoe opte lefte
verfamelinge van de Staten van Vriefland een ige faken
in te brengen , aen te geven ofte vertonen , en wat fulx
is geweeft, enoffy eenige brieven van hare Maj van
Engeland hebben geprefenteert , door wien en aert
wien , feggen daer opdat Doeke Ayfma, als een lidmaet van de Staten van Ooftergoe opte landsdach is geweeft, heeft in prefentie van den welgeboren Graef
Willem Lodewijk vanNaflbu, Stadhouder en Capitein Generael van Vrieflapd , onfe genadige Heere , de
voorgaende gedeputeerde of eenige van dien , de volmachten opte landdach gecompareert en veel ingefetenen van Vriefland , en heeft geprefenteert hare Majeft-.
brieven te vertonen.
Op de ({.luidende, wat haer daer over weder is gevarenfeggen
,
dat die van contrarie humeuren waren ,
d'openinge niet wilden toelaten, en eenen VVitze
Camminga tot kleinachtige van hare Majeft. en hare
Majeft. Officiers wel verfmadelijk fprak , datmen fulke
brieven wel om een kroon konde krijgen,die wel mette
Secretaris ftonde , op welke propooft van Camminga
de ganfche gemeente grotelij k murmureerde, hoewel
't mceftendeel van de volmachten d'openinge en lecture wel foude begeert hebbenEnnadatdaerom requefteaen fijne Genade was overgegeven , heefr die geappointeert , datmen die in
Holland voor de Generale Staten foude openen en exhiberen, 'welk
t
niet is gefchied, als daer niet gediriEn om nu te komen totte articulen naderhand by
mijn Heer de Commifïaris overgegeven, waer van den
geert. inhoud is datmen geweigert heeft te openen , en
eerften
fien de brieven van hare Maj. van Engeland by die van
O >ftergoe gebracht, feggen daer op te voren genoegtaem verkl iringe gedaen te fijn.
De 2. datmen het Krijgsvolk in Vriefland een nieuwen eed heeft voorgeftclt, en laten doen , daer van weten fy niet.
De 3. datmen uit eenige fteden heeft geftelt , of den
fteden verboden eenige perfonen hare Maj. en de Engelfe natie mceft toegedaen , is te voren genoeg beantwoord, alsdatmen die niet heeft toegelaten op de lands- (F6l.8|J
dach inhare plaetfen , andere van contrarie opinie geftelt ,uitte ftad gelecht, en na in huis geconfineert en
met foldaten bewaert , als te voren gefecht is.
Op den 4. weten wel dat eenige vendels afgedankt
fijn, dan is haer niet kennelijk by wiens weten enad-

vys.Op den ƒ . artieul , dat de faken van Vriefland feer
periculeus worden beleid , fo met de daed als met
woorden : feggen 't felve te gefchien , fo te water als
te lande de vyand proviande , peerde en andere behoeften fo met pafpoort als fonder pafpoort door conniventie werden toegevoert.
Dat ook veel fittende onder contributie en favegarden van de vyanden, en belooft hebbende die niet f cbadelijk, dan in alles profitelijken te fijn, opdelandsdagen toe worden gelaten,en die meeft regeren en de goede patriotten uitgedreven , als voren gefecht is.
gehad.
Sijn ook onder de gedeputeerde nu de regeringe me«
En boven defen werden die van Ooftergoe gecommittteert datmen die foude moeten ftraffen met hare de in handen hebbende, die in 't jaer van 80 voor vyanden gehouden,ingeroepen,en niet gecompareert fijn.
geaflbeieerde om 't gene voorfz is.
Om nu te beantwoordende interrogatorien hunoIs nu notoirlijk en een ieder wel kenlijkin wat grovergegeven , waer van die 1 . artieul luit , wie de gene
ten verloop , ellend en miferie dcCe landen van Vriefland door voorgaende redenen fijn gekomen , fo de
fijn die benevens de voorfz Wij brant Aylua van wegen
die van Ooftergoe (alfodaer wordgefeid) onlanx in platte Landen onder contributie van den vyand fijn geEngeland fijn geweeft, en de 2. artieul op wat laft en
brachtmogen
,
de fteden met grote klachte wel wetenconditie feggen de voorfz Wy brant Aylua en Doeke
de feggen, vixdeftruit hoftem Aggermurorum» &maAyfma , dat het is geweeft , D Dominicus Richeus van difiuntfanguinefojfa»
Poftella, Advocaetvanden Hove van Vriefland.
Welke den Almachtigen God in den hogen Hemel
Enfal van hare laft en commifïïe wel geblijken uite hare Maj. fijne Excellentie en alle rechte Chriftelijke
brieven van hare procuratie, die des nood fijnde,als Furften en Heeren moet geklaegt fijn, biddende dat
't verfocht word , wel fulien gcexhibeert worden.
die over d'ellendige ftaet van de voorfz Landen met
Op den 3. artieul luidende, offy aldaer iet verkre- Chriftelijke barmhertigheid mogen beweegt worden.
gen ,leggen dat daer van fal geblijken , by hare rapport,
En alfo die van Ooftergoe het perijklealdernae)ft fijn»
en byopeninge van de brieven noch befloten leggen- nam proximus ar Jet Eucalegon ( dat is fo veel te feggen ,
de ,vermits hun verboden is die te openen,
want uws nacften huis brand) fijn fy acnfiende de grote
aood
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So de Heere niet by ons ware, wanneer de mentenen
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van Suilen van Nijvelt, Meefter Adriae
rerröe
n van der S bun He
En bidden daerom mijn Heere CommifTaris, en al- len , Prefident van den
Rade Provintiael , Meefters
len anderen, die dit foude mogen vertoont werden,niet Nannius Foreft, enGerard van Wijngaerd
cn
beide fletoreft
re gedenken dat het gene by die van Ooftergoe met ha- Raden van de revifie , Meefters Leonardus
en igobfe
Caienbroot staren
re geaff ocieerde gedaen is , uit lichtveerdigheid of be- enJeronymusvanBorren, Raden van den
HovePro- 3D".
geerte van tweedracht foude gefchied weien, dan dat (y vintiael, en Cornelis Herbanfz. Nardenius van den
na menfehen verfmnigheid geen andere uitkomfte Tien- Reken- kamer : fo heeft de
voor/z Heere Prefident den
de, dan dat fy de befcherminge van hare Majefteit,haer vooriz dienaren voorgedragenen gcpröponc
ertin efvan den Almogenden God als Debora den Ifraeliten in
fectgen
t e hier na volgt. Ten eeriten , dat denfelven &M
$
haren groten nood toegefchikt , met alder ootmoedig- kenhjk was hoe dat Anno 1772. het Lan van
d
Hol
tlf>
heid onderdaniglijk, en met grote dankbaerheid heb* land , door middel en toedoen van fijn Exce
ll. hooelot.
ben moeten aennemen.
gedachtenis, mitfgaders van de Staten des Lands,
eeEn verwachtende daermede patientelijk de komfte nige dienaers des woords , en eeni
ge liefhebbers der revandeExcell.vanhare Majefteiis Ambafladeur, ganligie, endes Vaderlands,üit de bittere tyranhie des Her»
fchel ijken betrouwende, quodipfius Excel/, tanquama togen van Alva verloft is geworden, en d'exerac
ie der
Beo faferenijf. Anglia Regina , Clement ijf. Princeps no- Gereformeerde religie ingevoert , welke fake God Alfira in jolatium multorum affliEtorum veniens venit &
machtig fogefegent en gevordert heeft, dat daer na alnon tardabit. Quod ut fiat , neque Regia Majejlas clemenle de andere Nederlandfe Provinciën de voorlz weltiam propt er quorundamreprobam in gratitudtnema.no- vaert en verloffinge deelachtig geworden, maer dat daer
lis avertat , omnis mifencordia perennem fontem Patrem na andere Provintien wedero
m in handen der vyanden
Bomivi & falvatoris noftri Jefu Chrijli fupplices omnes gevallen zijn , en vérftroy
inge der kerke en uitroyingé
affltSïi hujus Patria orant , öati#: Betrouwende dat der ware religie gevolgt is, veroorfa
ekt door dien geen
fijn Excell. gelijk van God en dedoorluchtigfteConin- eendrachngheid wiert onderhouden rufleheh de Staten
ginnevan Engelantonfe goedertierenfte Princeffetot en Overheden des lands, en ook eenige dienaren der
het folaes van vele bedrukte cauien, komen en niet ver- kerke: indien t felveonder ons in defe
Provintien gebeurde, datook defelve effeöen en diffipatie volgen
toeven en (tA , 't welk op dattet gefchiedc en dat de eeuwige fontein van allegoedertierentheid de Vaders onfes fal , fo het te vrefen is , dat daerom hoo
gnodig is eenigHeeren JefuChrifti,om fommiger quade of bofer on- heid onder de gemeente gefocht en onderhouden , en
dan kbaerheid , van ons niet afwende de goedertieren- den Overheden behoorlijk refpeö gedragen te wor
den.
heid van hare Con. Maj. alle bedrukte defes Vaderlands Dat nu ter contrarie hier en daer onder den volkede
■
o otrhoedelijk biddende.
Staten 's Lands in difrefpe&e zijn, en hare handeling
Bidden en verfoeken mede defeRemonftranten om infu
en
fpicie komen, want daer voor by velen word geredenen voren verhaelt, te mogen procederen , toteehoudendat
, de Staten de religie foekehte verdrucken
ncn vryen Landfdag, en dienvolgens gereftitueert te ofqualykhandhouden, datfemet deh vyahd in vredeworden in integrum , om alfo alle queflien en diffiden- handeling willen komen,alwaer ter cohtrarie wederom
tien tuffchen partyen aen wederzijden gevallen , weg- andere zyn, diefe befchuldigen van niet te willen ver*
genomen en nedergelegt te mogen werden , na vermo- ftaen tot eenigen vrede. Item dat in de Staten en Magen deverichrijvinge
,
van den Ambafladeur van hare giftraten eenige zyn die geen pofïeffie doen van de GeMajefteit aen fijn G. en de gedeputeerden gedaen. Acreformeerde religie of niet te Nachtmael gaen , dat deri
tum binnen Leeuwaerden den zf May anno 1587. yver van 't volk tot de reli
gie en tot de defenfie van den
onder onfe handen. En was ondertekent Wybrantvan landen verflaut, entenlaetftcn van de
foberbeiddes
onderhouds van de dienaren des Woords. Dat daerom
Aylvea , en Doeke Ayjma.
mijn Heeren de Staten de Predicanten aldaef tegen(Ccrtoijle treft Oanöelinge in ®?ic(ïano oéfcDfelie / fo
woordig, alszijnde de principaelfte, hadden beroepen,
fjebben fijne €rccll.uau38aftW mitfaaDertf De $?e* ten einde de felve ,onderrichtinge ontfangen hebbende
fiöent en üauen ober jgollanb / ^eelanö en ©jieflanö opte voorfz dingen , 't volk vermanen mochten tot eeuecfctjjcben eentnc dienaren Deg <ö5ouirjuen 3©oo?iW nigheid eh om behoorlijk refpedt hare Overheden toe
uit öe ^obintie ban ï^olianb/om in öen ^aae te com- te dragen , tot eere Godes , opbouwinge der kerke
pareren/ ente aenjjoren fenerc fanen Die fijne uoo?f5 Chrifti, enconfervatiedes Lands , enwelvaertderin<£rtell. met Rare <£\öe felbe te communiceren tjaöben/ gefetenen van dien. Belangende 't eerfte van dele poincolangenöe uet toelbaren ban öen lanbe/ en ban De ten, Van hare Majefteit van Engeland, als of de Staten
uecnen/ betoelneaiöaerten 14 lÜBep gecomuareert nietgemainteneert hadden het traeïaetmet dé voorfz
3ijnfce/ igmette felucgtftou&en fenece communicatie Majefteit gemaekt , en een affcheid van de felve willen
en conferentie / neiijn b?ebec in 't naoolgenbe ©erbael maken , daer op feggen de Heeren ter contrarie kennei$ üttöcti?ufit en berflaelt.
lyk te zijn , dat de Heeren Staten al van den begin Anno 1^74. haer Majefteit de fouverainirévan defe landen geprefenteerr hebben , en alfo nu hare Majefteit de
OP de befchrij vinge van fijn Excellentie van Kaffau,
tclv
landen had gedaen protectie of fecoers , dat de
e
mitfgaders van de Prefident en Raden over Holfelv
alf
noch van nieüs hare Majefteit geprefenteert
e
land Zeeland
,
en Vriefland , van date den S May anno 87. om te aenhoren fekere faken, die fijn Excell. en was , mits behoudende altijds de vrydom en privilegiën
hate E. E. te communiceren hadden met de dienaren der felve landen. Enfo vele aengink den Grave van Lydes Godlij ken woords, belangende 't welvaren van den cefter , dat mijn Heeren de Staten als noch maintineerlande en van de kerke, volgende de miffive van hare den ih het gouvernement zijne Excellentie geconfeExcell. en E E. daer van zijnde , fijn gecompareert op reert, mits latende een yegelyk particulier gouvernement en officie geheel en onverbroken. Aengaende
't Hofin den Hageopten 14. der lelver maend 1587.
voor
voorfz D Adrianus Saravia , Profeffeur in de Theolots dat myn Heeren de Staten tenteren fouden tot
gie tot Leiden , D» Jeremias Baftingius en Henricus uitroyingé van de Gereformeerde religie, dat daer in
Corputius, beide dienaers des woords tot Dordrecht, hare E E. groot ongelijk gedaen word , want immers
JoannesDamiusj dienaertot Haerlem, Thomas Ti-i in Holland gene openbare exercitie vaneenige andere
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Religie toegelaten word , dan van de Gereformeerde
alleen , 't welk te rekenen is voor een grote weldaed , in
aenfien vandemenigerleyen verfcheiden opinien die
daer zijn, fo dat het tiende deel van de ingefetene van
den Lande niet is van de Gereformeerde Religie,daerom het voor een grote weldaed Gods te rekennen is ,
dat de gene die verre fijn de meefte in getale, geenopenbare exercitie hebben, en die de minftefijn, Godes woord operjtlijk en fonder achterdenken horenen
<3e Religie oeftenen mogen. Dat ook io dikwils als van
vredehandelinge gefproken is , fo tot Breda als tot Colen , fijn Excellentie hooglofl. memorie en de Heeren Staten altijdsde Religie voor bedongen hebben:
Daerom de Staten meer in defen deele alle prijs
waerdig fijn, dan datmenfe behoord te beichuldigen.
Nopende het achterdenken dat de Staten fouden willen vrede tracteren met den vyand, doordien mende
garnifoenen heeft willen veranderen, dat'tfélve alfo
niet is , aengefien het openbaer is dat de Staten quaed
vinden niet alleen datmen met den vyand vrede make :
maerook datmen met hem in eenige communicatie
foude treden , wantmen bevonden heeft dat allecommunicatien met den vyand fchade hebben gedaen , na
dienden vyand eerft met lifte hem laet verluiden , als
of hy de Religie vry en openbaer toelaten Wilde, en
daer na komt hy en feid dat hy dies geen macht heeft
toe te laten , maer word wel geftroit, d'oeffeninginde
huifen fal gepermitteert worden, of immers deconfcientie vry, tenlaetften word dat ook altemael afgeflagen , en 't volk in den ftrik gebracht , door dien men
hem te diep heeft ingelaten , fo alfmen mach fien in de
Provintien daer de Religie uitgeroeitis,enalwaerdie
profeffie daer van doen,niet mogen blijven. Dat de Staten wel weten dat de vyand nemmermeer de Religie
toelaten fal, fulx als uit de handelingen diemen voorbed. 89.) maels met hem gehouden heeft, genoeg heeft gebleken. Enaengaende d'anderedie de Staten befchuldigen als offe vyanden waren van allen vrede , daer nochtans onfen Heere Chriftusons de vrede feer hoog recommandeert,.dathier in ook den Staten onrecht geichicd : want hare E. E. begeren wel eenen goeden
vrede, als namelijk behoudende Godes Religie, en
de vrydom der Landen : maer fuiken vrede en is van
de vyand niette krijgen noch te behouden: daerom
moetmen verwachten d'uitkomft die God geven lal,
en fo wanneer eenige goede occafie fal verfchijnen , de
Heeren Staten die wel fullen wacrnemen : dat God
meermaels fijn wonderbaerlijke hand getoont heeft in
onfe verloflinge , alfomen mach fien , wanneer ZierikZee en andere plaetien in 'svyands handen gekomen
waren. Wat vorder aengaet 't gene gefeid word, datfe
niet alle , die in de Staten en collegien van de Magiftraten fijn, te nachtmael en gaen , feggen de Staten dat het
wel fulx is, en dat het te wenfehen ware datfe alle van
de Gereformeerde Religie profeffie deden, ja dat de
gehele wereld de kenniffe der waerheid hadde > maer
dewijle dat alfo niet is , en van God moet komen , datfe daerom evenwel niette verwerpen fijn noch uitte
fluiten, die van de gemeente niet fijn, wantditgrote
fchade inbrengen foude , aengefien wy daer mede vele
goede patriotten verliefen fouden en ons tot vyanden
maken , datmen daerom de gene die in regeringe fijn ,
en 's lands welvaren en behoudinge foeken , al is 't datfe
van de gemeente niet fijn , dies niettemin behoort te
refpecteren. Wat nu meer gefeitword, dat den yver
van 't volk in de Religie, en tot de defenfie van den
Lande, verflaut, dat fulx wel waeren te beklagen is ,
maer dattet daer uit fpruit , dat de menfehen dessvcldaden , hen van God in defe Landen bewefen ,niet overleggen. Syhebben fchier alle vergeten de grote tirannye
en flavernye , in de welke fy onder den Hertogen van
Alba, en voor d'aenkomftevan dien , gehouden fijn
geweeft. Dattet goed ware dat de dienaren des woords
in hare Predicatien dikwils hier van vermaenden ,
en Gods weldaed groot maekten , dathy namelijk defe
Landen uit de bittere tyrannyc en Spaenfe flavernye
verloft heeft , en verleent datmen vrymoedelijk en fon.
der achterdenken Gods woord mach horen , en fijn Sa *

cramenten gebruiken : indien haer dit dikwils werd
voorgehouden , datalfdan het vier wederom in haer
herten ontfteken fal worden. Ten laetften roerende het
kleine onderhoud der dienaren des woords , dat de Staten fulx wel bekennen en in goeder geneigtheid ftaen
om het onderhoud te verbeteren , maer dattet aen de
middelen ontbroken heeft:dat de dienaers moeten confidereren debenaucheidder Landen, en kleinigheid
van dien , en dat in defe tijden alle ingefetene van dien
hebben kleine onderhoudinge: dat de renteniers die
4.00 gulden 'sjaers hebben, niet veel beter van conditie fijn dan de dienaers des woords, dat den genen die in
ftate en offitie zijn , van haer falaris veel afgaet : evenwel dat by mijn Heeren de Staten hierin gedifponeert
fal worden fovele mogelijk is. Concluderende voorts Cnncfa*
de voorfz Heere Prelident , alfo aen de eendrachtigheid
van de ingefetenen defer Landen tot confervatie van
dien feer vele gelegen was , en aen 't refpect 't welk men
fchuldigis der Overheid toe te dragen, en aengefien
'tmifvertrouwen offufpitie, diemen op mijn Heeren
de Staten genomen heeft, fonder fondament is, en datmen veel meer oorfake heeft den Heere te danken, van fie.
dat hy ons fo vele weldaden bewefen hadde , ons verloflênde uit fulke bittere tyrannyc, en gevende vrye
exercitie van de Chriftelijke Religie, dat daerom de
Prcdicanten alhier beroepen, als de voornaemfte fijnde, haer gemeente en toehoorders tot vrede en eendrachtigheid, ook mede om hare Overigheid enden
Staten des lands behoorlijk refpect toe te dragen , vermanen foude , en hare mede-dienaers informeren om
't felve te doen : alle 't welke dienen foude tot Godes
eere,opbouwinge der gemeente Chrifti, en totbewaringe van den landen en ingefetenen van dien. Enio
de voorfz Predicanten noch eenige fcrupel of fwarigheid mochten hebben op iet der voorfz pointen , dat Iinge
mijn Heeren haer daer in fouden foeken te voldoen.
Hier op de Predicanten uirgeftaen fijnde hebben terftond door Henrik Corput , by hen geeligeert om in de
tegenwoordige handel in ge 't woord te voeren, geantwoorddat
, (y ten eerften God Almachtig , en daer na
fijnExcell. vanNafTau, de Edele Heeren Staten, en örcanuru,
Der
#?e«
inocu'&e
ook mede mijn Heeren aldaer , hooglijk danken voor ant'
de forge die fijn Excell. en hare E. E, droegen voorjde
confervatie des Lands en der Kerken , en voor de goede affectie die mijn Heeren den dienaren des woords
hadden betoont, verklarende, gelijk fy Predicanten
altijd tot vrede en eenigheid vermaent hadden en tot
behoorlijk refpect der Overheid, dat fy fulx voortaen ook altijd begeerden te doen. Evenwel wat de
propofitie van mijn Heeren aengink , alfo de felve
wat lang was , en quaed te onthouden om op alle
pointen te antwoorden , dat fy wel begeerden haer de
memorie, dewelke de Heere Prefident daer af hadde toegelaten te worden : waer op mijn Heeren , na
onderlinge deliberatie , antwoorden , na dien dit maer
een conferentie was , fy daerom niet kollen eenige
fchriften ofcopye geven, maer waren wel te vreden
den Predicanten , tot ververfchinge harer memorie ,
te geven een fommiere aentekeninge der pointen by
hem voorgeftelt, dat niemand foude konnen weten
waerfe henen wilden , dan die de materie hadden horen
deduceren. De voorfz pointen waren kortelijk aengetekent als volgt: Hoenodelijk de eenigheid onder de
gemeente, en behoorlijk refpect van de wettelijke Overheden in defe Landen is. De oorfake waerom by
eenige opinie tot oneen igheid endifrefpect van deOverheden worden geftroit , apparentelijk door des ryands practijken : 't gene van haer Majefteit gefeic word,
item van fijn Excell. van uitroyinge of quade hanthoüdinge van de Religie : van dat vrede met den vyand
foude worden gevordert : van dat eenige den vrede gehelijk fouden vyand en hatig fijn : van dat in de Staten
en Magiftraten komen eenige niet wefende van de gemeente often nachtmael gaende : van dat de gemeente
flau en fonder yver is tot de Religie of des lands defentien
fie : van het quaed onderhoud van de dienaren.
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danken van herten God den Almachtigen wenfte eenigheid , diemen heeft vernomen , en ove?al
voor de tegenwoordige genade en gelegentheid , diehy horen publiceren na de aenkomft des Heeren
Milord
u horft Arnbaffadeur van de Majefteit van
i'catuen- ons geeft tot defen. En daer beneven verblijden ons
Enge^
van herten over de grote gunfte die fijn Excellentie van land , en fullen de onderfaten hier in meer
gefterkt worMailau , Gouverneur van defe Provintie van Holland ,
den ,wann
fy fullen fijn Excellentie v'an Lycefter
onfen Genadigen Heere, Mogende Heeren Staten fijn wederom eer
herwaers
-over fien komen , 't welkmen vabewijfende, namelijk dattet hare Genade en E. E. be- itelijk hoopt dat haeft fal gefchied
en :
hier uit hec
lieft heeft ons hier te befchrijven, om met ons te com- mifvertrouwen der onderfaten merkelijwant
k was rijfende,
municeren van faken die 't welvaren van de Kerke Go- datfeforgdendat dehandelinge met hare Majefteit afdes en van den gemenen Lande aengaen , en dat door gaen, enden Grave van Lycefter niet wederk
omen
t middel van uwe E. die ons fo gunftelijk harerGena- foude, daer af fynu contrarie haer verf
ekert houden. fFol <*)
de en E. E meninge hebben vefklaert , endefen dach En gelijk wy geer
ne den onderfaten voordragen en ingedependeert om onfe antwoord goedwilliglijkaen te beelden willen alle mifvertrouwen diesaengaend
e af te
horen , daer voor wy uwe E. ook dienftelijk dank we- leggen , en daer beneven bidden
dat God fijn fegen wilten :en als wy van uwe E. verftaen hebben 't verhael
de geven , op dat
fchreven eenigheid moge davan de wonderbaerlijke verloflïnge , die God de Heere gehjx toenemen ,dedatvoor
wy alfo verhopen dat fijn ExrelJ.
den landen van Holland en Zeland gegeven heeft , uit van Naffau en Heeren Staten , mitfgaders andere
Heede bittere tiranny des Hertogen van Alba en de Spaenren defes lands,en ook die van Engeland, fullen aen
fe inquifitie , alfo dat nu ter contrarie Gods woord vry- wederfijden een den anderen goed contentement gelijk gepredikt , bekent en beleeft mach word
ven, want als anders by den gemenen man gehoort
, en byfonderdat de kleine beginfelen boven allerenmenf
ehen word, defelve lichtelijk daer uitquaed achterdenken
hope tot fo groten werk gekomen fijn, ja dat God de ncmet, en kan anders niet daer uit als mifvertrouwen
Heere dikwils, als de faken fchenen verloren te fijn, aen d'een of ander fijde volgen-.
allermeeft fijn machten fterkte heeft bewefen, door
Dat wy wel hebben verftaen het devoir , 't welk fijn
fijn voorfichtigheid de faken ten beften dirigerende te- Excellentie van Orangien Hoogloflijkergedachtenifle,
gen nature , fo moeten wy bekennen , dat noch wy , mitfgaders de Heeren Staten hebben altijd gedaen in
.noch onfe nakomelingen, nemmermeer Gods goed- 't ftuk van de Religi
: dat ook de felve Religie in verheiden barmhertigheidover onsgenoegfaem konnen fcheiden openbare ehandel
ingen meteenige Potentaten
bekennen nochprijfen, gelijk ook groten lof ingeleit wel expreffelijk uitgedrukt is : waerom men t'onrechiiebben , niet alleen de Mogende Heeren Staten en al te , na ons gevoelen , de Heeren Staten foude befchulIe trouwe liefhebbers der waerheid en des Vaderlands , digen, datfy pogen fouden defelve Religiete willen
die haer trouwe , y ver , en beflendigheid in defen han- uitroeyen : en dat wy hare E. E. dat noit vertrout hebben. Maer nadien mijn Heeren onsvoorgeftelthebdel hebben bewefen , maer ook voornemelijk Hoog, a--\
j t.
• r>
v
ii ir..
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""" •■«««.lulu/u iiccicu uns voorzeueic neDloflijker gedachtenis fijn Kxcell.den Pnnce van Oran- 1 ben, verftaen te hebben hier over eenig mifvertrouwen
gien, dewelke (door fchickmge enhulpeGodes) de ) tot de gemene man by de Overigheden te fijn eerefen,
felve fakefo
dat ««,
wy ^«r«m
iakefo wijfelijken
wnfeiiken trouwelijk
trnuweliik beleir heeft,
heeft-. dat
<\*t ^f
„;«» konnen
daerom niet
i,L„a- laten
i».„_ mijn
_::. Heeren
u ' _* ten be. \9
daer na vele omliggende Provintien gelijke vryheidin
ften te remonftreren, datwy merken dat de gemene
Religie en andere faken eenige jaren hebben gehad : en man hier aen mifhagen heeft, en niet weten wat denken, nadien de Gereformeerde Religie openbaerlijk
dewijle het feer droeflijk is te aenfehouwen , dat eenige
Provintien vanfulke onuitfprekelijke weldaed Godes gehandhoud, en allefins by mijn Heeren Staten daer
nu ganfchelijk berooft fijn, fo moet immer feerloflijk op geprotefteert word , dat nochtans vele van de felve
fijn de voorforge van fijn Excell. van Naffau en der Sta weinig tot den gehore desGodlijken woords komen,
ten , diefy dragen om alles te weren by tijds , en wech te en dat het meeftendeel voor hare perfonen ganfeh geen
nemen wat defe Landen in fuike verftroyinge en ver- profeflie daer af doen. Ja word hier en daer gefeit, dat
woeftinge foude mogen brengen, daer onfe naburen eenige propooften van de felve gehoort worden , ftrec< eylacen ) in gekomen fijn. En door dien God de Heer kende tot kleinachtinge en befpottinge van de felve Religie ,van Gods H. woord , en ook van de getrouwe
fijn Genade, en den Heeren Staten defe voorforge
noch gevende is , fo hopen wy vaftelijk dat hy ons noch dienaren der felve : waer uit dan de gemene man oorfake neemt te denken, devorderinge der felve Religie
ditmael mer barmhertigheid aenfien en fparen fal , om
fijns H. naems wille , wy fullen ook , gelijk wy tot noch eenige der Heeren Staten geen ernft te fijn. En nadien
toe gedaen hebben , volgende ons ampt, op defegoede 'taltijd fotoegaet in defe wereld, dat de gemene man
voorforge correfponderen , en met alle vermaningen feer fiet op 't exempel en voorgaen van hare Overigheden is, wel te bedenken dat daerom de Gereformeerde
tot den volkeaenhouden foveel ons mogelijk is. Tot
dien einde verftaen wy ook leer notelij k te fijn , allefins Religie by velen onder den gemenen man te minder
onderde gemeente tot eenigheid te arbeiden, en dat waergenomen word. En dat wy voor onfe perfonen
den wcttelijken Overheden in defe Landen behoorlijk fijn verwondert en dikwils bedroeft geweeft, dat na
refpect gedragen werde ; want na Chrifti woord, alle dien d'openbare exercitie van de Religie nu in defe
rijkinherofelven gedeelt vervallen foude moeten, en Landen by de i? jaren i? geweeft , wy na verfcheiden
het vijfde gebod door Godes bevel behoorlijke eere den aenhouden, ootmoedelijkaen de Heeren Staten gedaen, tot noch toe niet hebben konnen verkrijgen en
Overheden toefchrijft, daerom wy ook tot noch toe
niet lieversals den vrede-, en behoorlijke reverentie tot verwerven, dat eenmaeleen vafte, fekere , en Chriden Overheden behertigten gerecommandeert gehad ftelijke Kerk-ordeninge in Holland beveftigt foude
hebben : en heeft ons daerom f als 't behoort ) niet wei- fijn, waer na de Overigheden, Kerken-dienaers en
nig bedroeft, wanneer wy eenige onenigheid , 'tfy tuf- onderfaten , elk na haer ampt in 't ftuk van de Religie haer fouden moeten reguleren : en waer door
fchen de Regenten en Overheden onderling, of tuffchen de Magiftraren en onderfaten , of in wat maniere de Kerkendienaers felve, en alle de gene die door Gods
hetfy , gehoort hebben , houdende voorfeKerdat dit de woord en Geeft haer tot de Gemeente Gods begeven ,
befte praétij ken des vyands fijn om dit Land te beder- en profeflie van de felve Religie doen , in goede dilciyen,wanneer hy oneenigheid ftichten en mifvertrou- pline engehoorfaemheid Gods fouden mogen gehou*wen over de Overheden brengen kan , waerom fijn Exden worden , en dat wy achten dat dit point veel quaeös
cel enties ender Heeren Staten voornemen loflijk is in foin de regeringe als by de onderfaten caufeert
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dien openbaer is dat geen collegie , borgerye ofhuys, I en andere die daer mede veel verkeren, geboort te fijn
hoe klein het is , fonder regiment kan , veel min Gods j eenige propooften die tot fulx als voren ftrecken, macr
huys wel geregeert en gevorderc worden fonder goe- { dat wy hopen dat dit mifvertrouwen met de vernieude ordre en difcipline, byfonder daer lo vele gevon- I winge der iaken met Engeland ganfch ophouden fal:
den worden die den felven vyand fijn, of immer kleine en willen wy Predicanten foveel mogelijk in fuik
affectie daer toe dragen. Dit wy ook boven 't gene quaed gevoelen der onderfaten , volgende de verklavoorfz is,feer verwondert fijn en ons bedroeven, dat ringe der Heeren Staten ons gefchied , waer 'cpnfie
fo weinig regart genomen word over de gemene en ook komt , wech nemen , met goede onderrichtinge en vcrLatijnfe fcholen , daer in de jonge jeugt tot Godes eere, klaringe , dat met den vyand geen beftendigen goeden
reverentie fijns woords, en Godfaligheid opgetogen [ vrede gemaekt kan worden , waer toeeenige Predicanmoeten worden, fal van de felve, wanneer fy opge- ten leer dienlijk foude fijn (in dien 't de Heere Staren
waffen fijn, wat goeds te verwachten fijn : en dat by belieft) te hebben decopyevandenbrtef , welke men
faute van defen vele tot een woeft leven , en verachtin- verftaet diesaengaende aende Majefteit van Engeland
gevan alle Religie opgewafïen, immer inde duifter- gefchreven te fijn, of ook in dien 't goed genomen
niffe des Paufdoms gehouden worden, of in andere ware den felven brief te drucken, datwy achten 't felfeófcen vervallen. En dat befonderde Academie te Lei- vedengemenen man groot contentement geven, en
den ,daer uit alle gefchiktheid in de Magiftraten en allefpraek aend'eene en ander zijde wechnemen fouKerken-dienft te verwachten foude fijn , alfo qualijk de.
word waergenomcnen gevordert , darde Predicanten
Datwy niet gehoort of gemerkt hebben by den genaeer fchade inden Kerken-dienft als profijt daer van I menen man eenig fonderling mifvertrouwen of t'onfien komen , daer nochtans gene Gereformeerde Aca- : vredigheid, daer door dat inde Staten en Magiftraten
demiein feftig mijlen omgaens, dan over Zee in En- ! komeneenige niet wefende van de gemeente te nachtgeland en in den Palts is, van 'c welk aen mijn Heeren mael nietgaende: want wel te vertrouwenis, nadien
Staten , en andere die'tgehoort, verfcheiden remon- het Gelove een gave Gods is, endat dekenniffe Gods
ftrantien fijn gedaen , en aengewefen , met wat maniere i en fijns woords by den eenen vroger en by den anderen
defe grote bittere fchadeen verderf des Landsgebetert fpader toeneemt engefterkt word, dat wel veel goede
foude mogen worden. Dat wy ook mijn Heeren de j en getrouwe liefhebbersdes Vaderlands en der gemene
Staten hebben geremonftreert, dat niet alleen tot j rufte gevonden worden, die de Religie noch niet recht
Woerden anders geen Religie word geexerceert als de j verftaeo, of haer niet genoeg gefterkt vinden en beLuiterfe , tegen verfcheiden refolutien der Heeren Sta- ! quaem om daer af profeffie te doen, hoewel re wenten : maer dat ook tot verfcheiden plaetfen , fo wel in j fchen ware dat alle Regenten Lidmaten der Kerke wadeSteden als in de dorpen , de Papiftife Religie , en ren , of immer door 't gehoor des woords haer bewefen
Doperfe, en andere vervoerife feóten, opentlijk ge- , liefde tot de waerheid te hebben: maer datwy wel ho
noeg en in byfonderephetlen worden geexerceert, alfo i renen merken, dat de gemene man hierover klaegr,
ook dat in eenige plaetfen , tegen weinig kinderen die dat wel eenige onder de Staten fijn, en wel inde magitot de Gereformeerde Kerken ten doop gebracht wor- ftraten , de welke de Religie bewijfen met woorden en
den, een ongelooflijk groot getal, door kleinachtinge werken vyand te fijn , welke fy feggen mits andere gebreken onbequaem te fijn fulke ftaten , officien en geen verworpinge desdoops, ongedoopt blijft, enfeer
rechten tebedienen , en dat fy feggen de fakelo verde
vele by de Papen enMonicken, die nochtans vanden
te
komen,
datmen foektde gene dieprofeffie van de
Lande fommige haer onderhoud hebben, gedoopt
worden , en van de felvige eenige herdoopt worden op Religie doen , en y ver daer toe bewijfen, uit fulke Offihaer wijfe , en dat door goede ordre en opficht ; eenige, tien en Magiftraet-ampt te houden , en dat eenige haer
die nok in 't Paufdom eenig wettelijk beroep hebben laten verluiden , als of goed tot de Religie en goed in de
gehad , haer vermeten kinderen te dopen dat wy ook regeringe te fijn , niet wel t'famen voegen , 't welkeen
gevoelen foude fijn, en eindelijk verderf
vernemen dat fcholen gehouden worden , daer de Jefu- feerfchadelijk
des Lands.
wijtife Catechifmus gedreven en geleert word , en daerSo veel belangt de verflauwinge des gemenen mans ,
menook mogelijk andere vinden foude van de gene
die 't behoren te weren : 't Welk wat fchade dat het lan- en afbrekinge inden yver tot de Religie en des Lands
den en Steden toebrengt, veel exempelen ons genoeg defenfie , dat wy ons laten dunken 't felve toe te komen
leren.
door 't gene boven verhaelt is, en mede daer door , dat
Dat wy vernemen hoe dat noch te Bergen aen de dui- geklaegt word de juftitie , en wat daer aen dependeerr ,
nen jaerlijx bedevaert van vele hondert menfehen ge- feer qua lijk gehandhoud te werden , waer door ook fee»
houden word van 't heilig bloed en defgelijken op an- veelongefchiktheid foude toenemen, tot afbreuk dör
dere plaetfen, daermen verftaet dat ook eenige in de re- Godfaligheid en des yvers in de Religie. En fo veel de
geringe fijnde haer niet vermijden henen te gaen, dat verflauwinge tot des Lands defenfie belangt, dat wy horen feer klagen , dat des Lands penningen niet fo proook openbaer is dat niet alleen gevonden worden perfonen die de ware Religie lafteren , en Jefum Chriftum
fijtelijk beftrekt en aengelegt worden als 't behoort, dat
metopenbate woorden verlochenen en te niet doen, den vyand door eenige middelen dikwils gefterkt word,
maer dat alles tegen de reine Religie gedrukt en verkoft dat de eigen onderfaten van 't eigen krijgsvolk veelte
word, ja felfs dat de Catechiimus en bekentenis der Ge- lijden hebben , en dat de Overften, Capiteinen ander
reformeerde Kerke, onderden naem der Staten felfs,
krijgsvolk , haer devoir niet doen, maer dat wy't volk
welken het boexkenis gedediceert , opentlijk aenge- daer in bevredigen fo veel wy konnen , en aenwijfen ,
vochten word , over 't welk wy Predicanten mijn Hee- in dien fy wettige oorfaek hebben waer fy haer beklach
ren Staten dikwils remonftrantien hebben gedaen , ordentelijk behoren te doen, dat het met lafteren en
maer noch weinig konnen gevordert krijgen , folang oproer geenfins gebetert kan worden, en dergelijken.
ah geen beftendige Kerkordening bevefiigt, uitgege- En hoev/el hy hier in, als ons beroep en dienft niet
ven en gehandhoud word, endat hier uit de gemene aengaende, vorder niet begeren te treden, dat wy nochman die de fake recht meent, en defe gebreken fiet,
tans niet konnen nalaten mijn Heeren voor te dragen
klaegt over de kleine handhoudinge van de Religie , en des gemenen mans menigvuldig klagen, op dat allefins
dat fy Predicanten wenfehen eenmael de genade van met ernft en trouwe voorfieninge moge worden, tot
God te mogen krijgen, dat de Heeren Staten inalle betering van 't gene gebreckelijk is , om den gemenen
defe en dergelijke gebreken meerder ernft bewijfen.
man wettelijke oorfaek van klagen te benemen, Co
veel
mogelijk is*
So veel geroert is, dat eenige fouden geklaegt hebben
datmen vrede met den vyand foude hebben willen maDat mijn Heeren geroert hebben van het quaed
ken, en andere van de andere fijde datmen den vrede onderhoud der dienaers , en geexcufeert waer door
geheel vyand is , daer op feggen wy Predicanten , te ge- verhindert is dat hier in niet heeft konnen verfien worden tot noch toe fo als mijn Heeren de Staten wel fouloven fulx toegekomen te fijn , 'door dien men fegt van
eenige die mede onder de Staten en in de regeringe fijn,
den gewilt hebben, daer op f eggen de felve dienaren,
dat
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datditpointjalsfy achten by den gemenen man dae
-ol.f,.) over geen oorfake van klagen gegeven heeft, overmits
de Predicanten, hoewel defen aengaende fecr benaut,
haer gebrek fo veel mogelijk met gedult hebben gedragenen
, alleen den Heeren Staten en daer 't behoorde geklaegt, maer niettemin dat wynu weder op 't allerdienftelijxt mijn Heeren Staten bidden op defe fake met ernft te letten, opdat wyhare goede affedie
tot defen met effedt mogen lpeuren , tot trooft en verquickingeder gene, welke anders noodwendig haren
dienft fullen moeten verlaten : want op dat wy hier niet
fpreken van de Dienaersdie in de fteden fijn, welke
wat meer hebben, hoewel defelve ook met fwaerder
lallen, en dateenige grote familien hebben, haer feer
kommerlijk generen, fo kanmen wel verftaen dattet
niet mogelijk en is, dat in defe f ware tijd hem yemand
op 4.0 pond vlaems.met fijn familie foude konnen onderhouden, datookeenigedienaersin Noord-holland
min hebben , en mitfdien daer geen gemeen Ontfanger
is, met grote fwarigheid en lafteringe hare kleine gagie
dikwils met recht moeten krijgen , of fouden van honger moeten fterven. En achten wymijn Heeren wel
veritaen, als men de vergeli]kinge der Predicantcn in
defen de efoudeoverwegen met deRenteniers,die'tnu
ook quahjk genoeg hebben, dat grote ongelijkheid ge-
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will
denanen
gem. enen m an in 't openbacr hier toe te
biddenen,ookverm
,J^i6 tot
"ncwoor^ei
sg°edgcvonte
woorde
denmijn
woorde voorgelefen
worden ,Heeren
op dat van
der
voorgeftelt
wordenfon^r
lltlTf" mochte
meuninge'
eenigeookveranderinge
Muké
, en dattet
mijn Hee- confe»
ren dies te beter vaten en op elk point te beter tuffchen
fpreken mochten,'t welk gefchied, en hare E. E t'haerder begeerte het fchrift in handen gegeven fijnde,
communicatie , in abfentie der Dienaren , hebben na wnn'r»
den
ielven voorgeftelt eenige dingen uit hare antwoorden
die ly leiden hen aen te gaen,als namelijk dat de juftitiei
en wat daer aen dependeert , qualijk gchandhoud foude
worden: vraegden wat dat was, daer op de Dienaers
lulkeverklaringe deden: dat fy 't felve verftonden van
den Ünder-Jufticieren en Officieren : dat namelijk geklaegt worde , dat doodflag , overfpel, hoererye, bloedfchande, diefte niet geftraft worden: dat ook klachtera
worden gedaen over d'exaclien
als de geconfenteerde contributien gedragen meerder
, &c. hier over is eenv
ge conferentie gevallen, vvaervan dat de fommawas,

dat mijn Heeren klaegden van die dingen geen wetenfchap te hebben, en niette konnen beteren 't gunt fy
niet wiften, dat de Onder-Officieren geen oorfake
hadden om te klagen , dat haerlieden geenjuftitie ge-

geven, en na t gene datmen vorder fal konnen beden- |gedifponeert hadden na behoren: Wanneer de dienaers
ken, indien de faek met ernft voorgenomen werd , dat j wat weren datfy't mijn Heeren mogen toefchr ijven»
hier in fonder vorder befwaringe des gemenen lands, ' en houden dit als haer van mijn Heeren gerecommanwel ordre geftelt fal konnen worden. Maer dewijle deert, dat fy 't willen beteren fonder den naem der diemijn Heeren Staten , met vele fwaerwichtige faken be- I naren te melden. Daer na vraegden fy na de Jefuitife
laden, tot uitrichtinge van defe niet fowel tijden be- j fcholen, over welke de dienaers hadden geklaegt, en
quaemheid hebben, fo bidden defelve mijn Heeren de is hen gen aerntWefop, item Leiden, alwaerde Cate»
Staten, dat hareE.geweerdigen eenige bequameper- j chifmus Canifij geleert word, en andere daer Papifonen, tot den dienft der Kerke wel geaffedtioneert, te ftige fcholen fijn. Sy vraegden ook van de bedevaercommitteren en bevel te geven, hier in ordre te ftellen, I den, en van de Officier die daer foude geweeft fijn.'
't welke by hare E. E. gevifiteert en gelaudeert , en ook j Is geantwoort , dat by dat woord Officier by de Predik
promptelijk allefins fonder wederfpreken moge in'c j can ten verftaen was, een die inde wet is: begeerden
werk geftelt worden. Sy Predicanten fullen ook eenige 1 datmenfe omtrent den tijd , dat de bee-vaert tot Berge»
uit haren middel deputeren , die defen aengaende met ; gedaen fal worden , foude adverteren, ten einde fy daer
deHeerenGecommitteerdemogencommuniceren en j in mochten verfien. Dereftevanonfeantwoorde,feialle befwaringe aenwijfen , ook vorder dit goede en no- \ den fy , ging de Staten aen , fouden 't felve met de Stadige werk vorderen fö veel haerlieden mogelijk is. j ten communiceren ,en hebben daer op de kladde van
't Gene voorfz. is, hebben wy Predicanten mijn Hee- ! de antwoorde gehouden,en bevolen tegen vijf uren weren Prefident en toegevoegde Heeren Staten en Raden jder te komen.
wel ootmoedelijk moeten antwoorden invrymoedig- Opde voorfz ure wederom t'famen gekomen fijnheid, en na de goede correfpondentie die wy met hare de, hebben mijn Heeren verklaert datfe mette HeeE. E. fchuldig fijn te houden , om der kerken en des ren Staten gecommitteert hadden, en dat defelve uit
lands welvaren te vorderen. Bidden dat 't felve ons ten d'antwoorde der Predicanten vermerkt hadden en wel
beften afgenomen en geduit mag werden. En dunket te vreden waren, dat fy van'teerfte en twede point
mijn Heeren Prefident en toegevoegde Heeren nodig waren gecontenteert , belangende het tra&aetmet de
tot beter vorderinge, fijn wy bereid in prefentie der Majefteit van Engeland , en de handelinge met fijn ExHeeren Staten op alles wy horen en bevinden nader
cellentie, om goed devoir te doen by de gemeenten.1
onderwijs re doen Èn nadien wyby de Heeren Staten En hier op hebben mijn Heeren wat breder verhael gedaen om
, de Predicanten te verftaen te geven het goebefchreven fijn , op dat wy als de voornaemfte dienaers
de devoir in de fake van Engeland : item inde Religie
in Holland, van het goede devoir der Heeren onderricht fijnde , fouden mogen den gemenen man ook on- by de Staten gedaen. Wat nu vorder aengink 't gunt
der ichten. Sofeggen wy , dat wy geerne na onfe klei- daer van de Predicanten hadden gedoleert » dattet wel
n'e gave ons behoorlijk devoir en trouwe willen bewij- waerachtig was dat dekerk-ordeninge noitmet edid:
fen, maer dat wyons voor de voorneemfte niet ach- wasgeconfirmeert, maer nochtans de Predicanten geten noch
,
andere Predicanten konnen vervangen , ook
noeg'tfelve hadden in efteól:, en waren in vredelijke
niet fouden willen ons geimputeert houden» foby ye- poffeffie van dien : want hen immers geen hindernis in
manden iet onbehoorlijx gedaen worde, of dat ook de de executie van de felve gedaen worde: dattet niet gefake des lands, 't welk God behoede, anders ging als raden was op de confirmatie te dringen , want de kerkmen hoopt en wenfeht. Nietemin dat wy allefins onfe ordeninge vóorfz in alle Vroedfchappen foude moeten
medebroeders fullen vermanen, haer devoir te doen komen , en dat vele Vroedfchappen tot de confirmatie
en de goede meninge der voornoemde Heeren Staten niet fouden willen verftaen, en fouden alfoin perijkel
na te komen, fo wy ook altijds bereid fijn. Vorder mijn komen om geheel en al te verliefen . Dat ook de voorfc
Heeren Staten en het welvaren des lands en der kerken confirmatie onnodig fcheen , want in de kerken-orte dienen : maer op dat 't felve met meerder vrucht mo- deningeniet anders ftaet, dan inde Synodo tot Dorge gefchieden , en dat de gemene man moge fpeuren,
drecht, endaer na tot Middelburg geordineert is gedattet den Heeren Staten ernft is» het lands en der
weeft. Belangende de artijkelen van 't Synodus tot
kerken welvaren te vorderen, dat wy ootmoedelijk bid- Dordrecht, Anno 15-78. dat die genoeg geapprobeerc
den, dat mijn Heeren willen in recommandatie hou't colwaren,want hy, de Heer Prefident, op datmael invoorffl
ert
dat
den'tgene wy boven vertoont hebben : daer toe wy iegie
Staten ge weeft is, feidehy, alwaerde
der
God den Almachtigen bidden fijn legen te geven;» en
III. Deel.
artijkelen van de Dienaren waren geprefenteert , '
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Het tweentwintigfte Boek.
dat doe van de Si aten geantwoort worde, dat fy den
dienaren wel betrouden , en niet twijfelden daer was
niet quaets in de voorfz,. artijkelen. So veel ook aengink
hetSynodus van Middelburg, dat de convocatie van
dien gefchiedisgeweeflby expres confent van de Generale Staten , daer hy mede tegen wootdig was doe het
geconfenteert worde. Aengefiendit alfulx was, en de
Predicanten in vreedfamige pofleffic waren van fodanigen Kerken-ordeninge,datdaerorn wijder confirmatie
te foeken onnodig was: dat ook die van denprovintialen raed de hand aende onderhouding van dien houden fouden,wanneer men'c hen klaegde. Maer te meer
feiden fy dat fy'c onnodig hielden, om dat de Grave van
Lycefter de articulen in den laetften generalen Synodo
geftelt, geapprobeert hadde , en fijn haer bygevoegt
diergelijke onderrichtingen meer, alle lïreckende toeten felven einde.Nopende d' Academie van Leiden,dat
mijn Heeren de Staten bedroeft waren , verftaende dat
de Kerke meer fchade als profijt tot noch toe daer van
gehad hadde: vermaendede Predicantente fien om eenen goeden Profeffeur in de Theol. die men beroepen
mochte: datmen allede fcholen niet konde reformeren ,om de verlcheidenheid der Magiftraten : dat van
Woerden gefeit was,antwoorden mijn Heeren niet wel
practicabel te fijn , veranderinge in de Religie aldaer in
te voeren: dattetook niet wel foude luiden inDuitfland,alwaerden onlen mede 't fel vc gedaen foude worden. Dattet wel waer is, uat deonfe in fodanige plaetfen
aldaer qualijkgetracleeit worden, maer dat wy ons nu
daer over met reden hebben te beklagen. Aengaende
d'exercitie van de Religie,die de Papiiteo, Dopers, &c.
hebben , dat dit by mijn Heeren de Staten niet geweert
kan worden , en dat wy in defe occurrentie van fo vele
Religiën God noch te danken hebben,dat wy onfe religie noch onverhindert oefFenen. Van 't boexken tegen
den Catechifmum den Staten gedediceert , dat de Staten fulx niet konden weten : raaer alfo fy 't nu verftaen
datfe die fouden opkopen en doen vernielen. Dat fommige van den genen,diein de Staten fijn, felfs ter predicatie niet komen , datmen daer in gedult moet hebben,
en te vreden fijn datfe d'exercitie der Religie helpen
mainteneren. Belangende de fufpitie opte Staten,van te
willen vrede handelen met den vyand , by eenige daer
uit genomen,dat fommige die inde Staten con verferen,
hen hebben fodanige propooften laten ont vallen,dat de
Staten hierin geenfins ichuldigfijn: wantfy ook den
Grave van Lycefter,als hy na Engeland vertrecken foude, wel expreffelijk geadverteerthebben,dat met den
vyand in geenderley wijfe eenigen goeden vrede te maken was. In dien eenige gefproken hebben van vrede met den vyand te handelen, dat mijn Heeren wilden datfe kenbaer gemaekt worden : maer fodanige
niet dan voor particuliere perfonen gehouden mogen
worden , en dat fulke woorden geenfins 't collegie van
Staten fijn te imputeren, gelijk mijn Heeren Staten
ook niet imputeren allen dienaren in 't gemeen, het
gunt van eenige gefeit word gefproken of gedaen te
fijn, want mijn Heeren gehoort hebben, by eenige
Predicanten gefeit te fijn, datmen de garnifoenen in
Noord-Holland heeft willen vernieuwen , om 'tfelviange Land in handen van den vyand te leveren : Item om
dere hebben communicatie met brieven gehouden,
den erfraedt'Utrecht aftefetten: gelijk nu de Staten
wel fo wijs fijn , dat fy dit by eenige particuliere dienaren gedaen fijnde , niet allen en imputeren : dat de Predicanten ook alfo behoren te-doen aen haer fijde : dat
voorwaer het bloed van fijn Exc. noch te verfch is, dan
dat de foon , 't gunt fijn vader met fo grote moeite gedaen en verkregen heeft, fohaeft foude verloren laten
gaen. Van de moetwil die by de ioldaten gedaen word,
dat mijn Heeren de Staten daer tegen doen fo veel hen
mogelijk is, maer datmen 't niet al doen kan fomen
geerne wilde : van de beftreckinge der penningen, dat
daer in forge gedragen word , datfe tot oorber gedifpendeert worden. Enten laetften van de befoldinge der
Predicanten : Dat de Staten al wat hadden daer in beginnen tedoen,om de Predicanten beter onderhoud te
doen hebben.Concluderendc voorts mijn Heer de Pre.

fident fijn reden met een vermaninge, dat de Predikanten 'volk
t
fouden vermanen tot rufte en tot refpeefc1587.
harer Overheden : dat fy ook hare medebroeders de
ren.
Predicanten hier van fouden verwittigen en informeeHier op hebben de Predicanten na onderlinge deliberatie geantwoort, dat fy fijn Excellentie mijn Heeren
Staten,en ook mijn Heeren vanden Rade aldaer wederom danken voor de goede forge die haer Excellentie,
en E. E. droegen voor 'c welvaren des Lands en der
Kerke :engelijkerwijs iy te voren altijds by hare vermaninge gearbeit hadden tot ruft, en tot behoorlijk
refpecl der Overheden by haer onderdanen , datfe alfo noch vorder fouden doen. Belangende dat mijn
Heeren hadden gedenoteert eenige dicnaers , die haer
fouden verlopen hebben, dat fy wel begeerden dat
foodanige van mijn Heeren de Staten, wanneerfyyet
hoorden , ontboden en vermaent worden : dat fbmwijlen wat van de Predicanten overgedragen wort, het
welk niet bevonden wort waerachtig te fijn, waer van
wy een verfch exempel hadden in de Predikant van
Naeltwijk: Daer op deRaetsheer Cafenbrood feide,
mede gehoort te hebben dattet niet waerachtigh was
't gunt men den voorfz,. Predikant had nagefeid. Waer
op voorts de Predicanten mijn Heeren wederom voorftelden , 't gunt fy te voren in hare antwoord geproponeert hadden , van de copye des briefs aen de Majefteit
van Engeland , belangende van in geen vredehandelinge te treden , Sec. daer op geantwoort worde dat mijn
Heeren de Staten noch ter tijd niet goed vonden dat
verfoek te accorderen. Hebben de Predicanten mede
verfocht , alfo daer eenige dingen van mijn Heeren waren gefeit op de welke nodich waer noch breder te confereren, dat mijn Heeren daer toe geliefden te nemen
eenenfekerentijdnaPincxteren , nademael de Predicanten nu na huys moeften vertrecken , om haerlieder toe ben
dienft waer te nemen f en de voorfchrevenPredican- fDfarfler
ten, of immers eenige van dien , weder te ontbieden , quam
daer op mijn Heeren antwoorden datfy dat niet vermochten tedoen, overmits haer commifïie fo verre
niet en ftrekte,dewelke alleen medebracht dat fy de Predicanten nu tegenwoordig onderrichten fouden. Vraegden wat het was dat de Predicanten hadden: daer op geantwoort werde,dattet waren diverfe pointen,en dat de
tijd niet lijden konde tegenwoordelijk daer van te handelen. En alfo mijn Heeren infifteerden , is by de Predicanten voortgebracht, van 't gene de voorfz. Heeren
hadden gefeit van de approbatie der articulen des Synodi tot Dordrecht, en diergelijke meer tot de felve
materie der Kerken-ordeningedienende,daer overeenig debat viel: worde ook voortgebracht by de Predicanten van de fake van Woerden , en van de Academie
van Leiden , hoe dat al meer tot beteringe van dien
nodig was als een Profeffeur in Theologie, &c maer
mijn Heeren perfifterende by 't gene fy gefeit hadden y
geen vorder commifïie te hebben , ook feggende dat de
Predicanten haer nu hielden voor volkomelijkonderrichtet, ëcc. en daer tegens de dienaers verklarende datfe fich niet konden volkomelij kgecontenteert houden,
en lieten hun dunken dat mijn Heeren de Staten niet
hadden gedaen inde vorderinge der Religie alfulk devoir als fy hadden konnen doen , daer over eenige
meer redenen vielen en vermaningen , hebben de
Predicanten verklaert , datfe fouden deputeren eenige
die van mijn Heeren de Staten begeren fouden vorder
verhoor , waer in mijn Heeren te vreden fijnde , geprefenteert hebben , fo hen de Staten wijder commifïie gaven, hen te laten employeren,om met ons volkomentlijker te handelen. En aldus mijn Heeren gefcheiden
fijnde, hebben de Predicanten verordineert Henricum Corputium , Arnoldum
Cornelij, en Liber»
tum Fraxinum ( want op den 17 May door begeerte van mijn Heer de voorfchreven Fraxinus , mitfgaders Bernardus la Faille, Predicanten inden Hage,
fich hadden laten vinden nefFens haren mededienaer
Petrum Everardi in defe vergaderinge) om ter eerfter
naers;
gelegentheid aen mijn Heeren de Staten breder conferentie teverfoeken. Is ook goed gevonden , dat de die-
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naérs> dïehier tegenwoordig fijn geweeft, elk fouden
mogen hebben copye van dit verbael, en van de remonftrantie mijnHeeren gegeven, mits belovende dat fy
vorder geenuitfchriftyemand fouden geven.

3£en 2<J jBcp iï87.naben<®ubenfïijie/battében
6 Sunp na ben $teutoen ftijlt / i$ Binnen atrecfjt een
uluti'
ntutcrpf feecgcotc muiterpeenoproec ontfïacn/fcrjant {jet feneen
«aura baec een jammedp bloerbab gebolgt foube fiebben/
P' bc pooien ban be fïab maren scfïoten/ alle be fiojgerpe
in 't gebjecc/ be adjt25o?gec-J|oplMben enljacebebeine&öeïena.uamen op 't Bififcöopjï ï$of/ toefenbe Bet
logement banben<62abeban $®mi&/ ^tabljouöec
ban ötcerfjt / be toelne lgccmannu.0 Jlfêobet p^ebïcant
totlöe boen bangen / baec ben öe Bojgert'e tegen fielden/
en buecbe befe mupterie tot '£ aboribjtf te bjjf uien toe/
en ten toace bat <®ob 2tlmacDtig boo?'t mibbel banben
T®ml€mtfi\tft ban Ceulen en oen generael $orit0/
öie baec in feec boojficDteltjB fjanbelben/getojocOt öab*
be/ baec foute een grote bloetfto?tinge/boo* eenen blin*
benpbecgefcötetöeüöen/ bocDig eintelijft geflilt en pe*
bet toebecom uit be toapenen gewent en 3ijn öe poo?*
ten 'gabomg te bijf ucen nocB toebec geopent. <©e iBa*
mftcaet om ben <©?abe te beUeben / ïicentieeiben |fêo*
bet / be Conifttfone pjotefieecbe baec tegen/ totlben ce*
ben toeten/ Jfëobetfileefeenige toeebenban ben (loei/
baecentuffcDen toecbe be fafte gemibbelt / en (jnam
IBobet baec na toebec opten (loei/ enoongeljeelinbe
gcatie ban ben<©?abe ban #tëctn#/ en Bielben baec na
toebCC gcOte CO?cefp0nbentte te famen.
©mtcentbefen
ttjb Beeft 3^0n 2llnt0m'0/
becb?eben
Coninfe
ban ©O2tUgael/tDebeC0mfeei:
boen aenÖOUben
aen be^eecen Staten «©enecael Om fiertl te a(ff(lecen
met eenigc <®02togfC[)epen/ Om be Contnö ban ^pan?

gten oo?loge aen te boen in po2tugael/bp toa^ tot Öten
cpnbe ban meemnge3ötten out(len fone 3&on€matittel pjmceban |P02tugael aenbe Staten <©enciael te
fenben: ^an alfo be felbe te btec tijb ncann toecbe/fonb
ïjp 3önen Ktmbaffabeuc «©on ^tego ^ottello ok meec
in jSebecfanb gctoee(i fiabbe/meteen bjief aenbe Staten <0enecael ban befen tnuottb :
23fief
m ben
)o«3Bu«
mfatian

Mijn Heeren de Staten Gen. der vereenigde Nederl.
T TWc en mijne fake hebben t'famen fuiken correfU pondentie,om dattet tegens den fel ven vy and is,dat
ik my verfekere gyluiden fult begeren de vorderinge
van mijn aftairen , om den welftand van den welken ik

)ojtu- gedelibereert wasaen u l. te fenden Don Emanuel mijT^ta" Dodtor
nen ^oon Bartholomeus
> en om u l. te Kieffelt
bedankenmyvangefchreven
de begeerteheeft,
die
ecael.
die gylieden hebt om my te helpen en by te ftaen met
izfchepen, en foveel meer als gylieden fult mogen.
De fiekte die hem aenquam even te dien tijde als hy
foude reifen , is een oorfake dat hy niet en kan komen :
ik fende u l. Diego Botello, mijnen Raed van State , ten
fel ven einde. Ik biddeul.aente nemen 't gene hyul.
van mjnen wegen feggen fal , en hem te geloven gelijk
mijn eigen perfoon , u l. verfekerende , dat fo 't u l. belieft my met eenig middel by te ftaen met 't gene gylieden herwaers-over fult mogen hebben , dat ik fal doen
blijken 't groot profijtdat ui. faken daer uit fullen mogen trecken. En my nopende de refte gedragende aen
den voorfz, Diego Botelio , fal ik u l. de tegenwoordige
niet langer maken , biddende God.
MijnHeeren de Staten Generael der Nederlanden,
u 1. te geven een lank gelukfalig leven , uit Eftepene den
10 Mey, 1787. lager ftond, u 1. welgeafïecT:ioneerde
vriend, ondertekent Rey (dat is Conink) de fuperfcriptie was. Aen mijn Heeren de Staten Generael , en was
gefloten geweeft met een opgedrukt fignet van het wapen van Portugael.

Igp fytft mebe obecgeïebect febccen 62fef ban be
Coninginneban Cngelanb / ten felben fijne biertenbe/
,
UnbenbeatëbolcBtJ

Recom* MYn Heeren onfe goede vrunden,den Conink Don
lanba*
Antonio aen ui. afveerdigende zijn foon Don EeB?fef

verfoek aen u 1. te doen , 't welk gymanuel , om eenig
felfs fult verftaen , en ons biddende met
hem
uit
lieden
'-oniü'
tine
u l.te willen fchry ven in faveur van 'tgene hy met
«KtStl' eenen
len fal hebben. Hebben wy hem 't voorfz
hande
uteIII.
Deel.
inbe

verfoek feer geerne geaccordeert ," als een Prince
met seknbm
wiens bedrukten ftaetwy feer groot medelijden hebmcM i
ben , en den welken wy alles goeds, folaes, en voorfpoet lÖf
"
toe wenfehen , u 1. hier om feer hertelijk biddende
, dat
gylieden geraekt wordet met °t felve medelijden over
den ftaet daer m hy fich vind, en hem wilt helpen
byftaen, hem accorderende fo veeluwe middelen en(uilen
konnen lijden , 't verfoek dat hy op u 1. door fijn voorf
z
foon doen fal , daer aen fullen wy geen minder voldo
eninge en genoegen nemen , dan of gylieden my dat felve gedaen had, gelijk onfen getrouwen Raedsheere den
Baron Bukhorft, diefich tegen woordelijk dèrwaersovervind, ui. particulierlij kerfeggen fal, dienwy expreflelijk laft gegeven hebben ui. wel ernftelijk te recommanderen, foode perfoon van den voornoemden
DonEmanuel, als de faken die hem vanden Conink
fijnen vader belaft fijn,hier mede fullen wy God bidden
dat hy u 1. altijd hebbe in fijn heilige en weerdige hoede,
gefchrevenop onsCafteei Groen wichdefen 13 April
1 5:87 .onder ftond u l.goede vriendinne,E/i/^>^ R. het
opfehrift was, aen mijn Heeren onfe goede vrienden de
StatenGenerael der VereenigdeNedcrlandfeProvintien.

«SeljjRe b2iebcn ban cecommanöatie 3j)n oon ten
felben tijbe gefeïmben fen ben <0?abc ban Spceftec
aen ben Staten «öenerael.
^tehbolgenbe Ijeeftbcn 2flmDaftl3beurbe£€ontnj:
ban $o?tugacl aen ben peeren Staten (©cnerael gë>
baen befe bolgenbe pjopofttie.
A/f Yn Heeren,uit de brieven vande Coninklijke Maj.

J-VJ-/an Engeland,Heere,fullen
en de brieven van den Conink Don
Antonio,mijnen
u E. mogen verftaen hoe
den felven Conink airede haddeargevaerdigt denHeere Emanuel fijnen outften fone herwers over te komen,
fo om u E. te bedanken van de goede gunfteen affectie
die de felve betoont hebben onlanx leden in 'taccorderen van fijne Maj. van 1 1 grote fchepen^behoorlijk geequipeert en geviclualieert voor 6 weken,volgended'advertentie die hem daer van gedaen heeft den Doctor

fi
bèSnv
6affa
^?0PCE^
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JCiefelt : als om van fijnent wegen uwer £. te prefente- ten ^F
en defe afliftentie feke- °£rac *
in erkentenifT
ren
e vande gunfte
airede aengeboden , mitfgaen privilegiën
re vryheden
derstedoen vorderen d'equipagie van de felve fchepeh (F 93-)
en andere noodfakelikheden totten felven exploi6te,die
fijne Maj. met afliftentie van hare Coninkl. Maj. en üwer E. verhooptte doen , tot feer grote weldaet en verlichtingevan defe fo verdrukte landen. En alfo den felven Heere Don Emanuel in krankheid viel , fijne Maj.
heeft goed geacht herwaers-over te fenden als fijnen
Ambaffadeur den Heere Don Diego de Botello fijnen
eerften Raed van State,om uwer E. defelve bedankinge
en prefentatie te doen met fuflSfante laft daer toe dienende,eenfamentlijkom te maken de nodige contracten, te
vernieuwen de vrundfehappen en alliantien die de Coningen van Portugael fijne voorfaten altijd hebben gehad en onderhouden met defe landen,en boven al om te
verfoeken awer E. van fijne Maj wegen'gelijk hy verfoek by
t defen , dat in conformité van hare belofte en
loffelijke refolutie defelve willen ordre ftelleh dat defelve 12 fchepen mogen worden geequippeert in de aldermeefte haefte alft doenlijk is , daer by voegende in
dien doenlijk is eertig getal van de grootfte Vlieboots
van Duinkerdie jegenwoordig in Zee fijn tegen die
ken, achtende dat niet nodig is fo groten getal daer
toe te crebruiken : waerom den felven Heere AmbaffadeUr&vérhoopt dat uwe E. alles fullen doen dat hen
mogelij ken is,om alfo den felven exploictetot fekerder
eri beter effecte te brengen, aenmerkendedatdeverfekertheiddesfelfsisde verfekerthcid en ruftedefer landen. En alfo fijne Maj. niet ignoreert de fwarelaften die
defe landen moeten dragen tot continuatie defer oorlovan defe ar~
gen,fo begeert de felve niet dat de onkoften
made en andere daer toe dienende hem werde gefchonte
vreden en belooft al'tnafelve
ken tmaerisfijneMaj.te binnen
dat de
acht maenden
reftitueren ten lanxften
felve Armade fal wefen gegaen : en voor de affeurantiè
van den felven rembourfement , alfo den Conink
Don Antonio naeft den felven Heere Don Emanuel
genaemt
heeft frecn liever pand als fijnen cv/eden fone
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Chriftofrel out omtrent i$ jaren , is bereid den
felve herwaers-over te fenden en alhier te ftellen in
hoftagie binnen alfulke ftede en plaetfe als uwer E. oordelen fullente behoren, omaldaer te blijven fo langeals uwer £. gelijken fullen wefen betaek engerembourfeert van alle de voorfz. onkoften.
En alfo van node (al weien toeten effecte van den felven exploicte uit defe provintien te trecken omtrent
aooo foidaten , om geemployeert te werden opte felve fchepen : den (elven AmbatTadeur verfoekt
van wegen zijne voorfz. Majefteit dat uwer E. gelieven
hem te oorloven en autoriferen om alhier te mogen
lichten en aennemeninfoldye de voornoemde 2000.
foidaten met de Colonellen , Capkeinen en Officieren
daer toenodich, te weten diejegenwoordich niet zijn
in eenigen dienft , gelijk hier van een goed getal is , die
over lange na defe occafie hebben verbeid, verftaendedatde felve in defen fo veele of meerderen dienft
voor defe landen fullen doen , als of fy hen in de dienft
van uwe E. hadden begeven.
Item alfo den felve Heere Ambaffadeur wel foude
begeren te trecken voor fijn geld of op gelove eenige
quantiteit van wapenen, ammonitie van oorloge en
vivres, fulxals hy fal nodich achten, verfoekt daer
toe uwer E. confent en autorifatie.
Van gelijken foude hy wel begeren confent om te
tradteren met eenige koopluiden en andere avonturiers
aengaendece vloce van fek^re fchepen die de victualiën, ammunitien van oorlogen (ouden voeren , mitfgaders om eenige fchepen tot haren perieul te equiperen , alsomte vergefelfchappen de voorfz. Armade,
met alfulke conditienen voorwaerden als den voorfz.
Ambaffadeur met henluiden fal mogen handelen.
Verfoekende voorts dat uwer E. gelieve hem te doen
leveren copye autentijk van den brief van die hare Conincklijke Majefteit belieft heeft te fchrij ven aen uwer
E. ncfrens de brieven van den Grave van Lycefter , en
dat uwer E. in conformité van de felve brieven , aen de
principale lieden van defe geünieerde Provintien en
confiftorien der (el ver , te fchrij ven favorable brieven ,
henlieden vertonende de vorderlijkheid van defe (ake,
en dat fy daerom alle uiterfte devoir yegelijk in den fijnen willen doen om te induceren de particuliere borgeren en koopluiden te doen eenige leningen aen zijne

voornoemde Majefteit , 't fy in gereet geld , vivres , wapenen, ammunitie van oorloge, of daer toe haerlieden geloof en credijt interponerende op aKulke
condicien en voordelen als den felven Heere Ambaffadeur henluyden (al voorhouden, onder de felve
verfekertheid en pand van den voornoemden Coninx
foon , die alhier fal worden geftelt in hoftagie.
En in erkenteniffe van defe weldaden die zijne Majefteit verhoopt te trecken van defe vereenichde provintien, boven de verfekertheid en rembourfement
als voren , fal zijne Majefteit verlenen vryheyden previlegie allen ingeboren en inwoonderen der fel ver provintie, om te mogen vryelijk traffïjkeeren in alle de
Provinciën , Eylanden ,en Coninkrijken onderworpen
wefende de Crone van Pbrtugael, min noch meer als de
Portugaloifen felyer , fonder te betalen eenige ander gerechticheidalsdePortugaloifen. En dat daerenboven
alle de gene van herwaers-over die (uilen willen handelen of wonen in Portugael of anderelanden en Coninkrijken daer van dependerende , fullen genieten
de volkomen vryheid van hare conJcientien, en hebbende vrye exercitie van hare religie, daer af fy profeffiedoen na haer luider confeientie. En fullen ook
mogen hebben in eenige huifinge Nationale binnen
der ftad van Liffebone , gelijk de Oofterlingen hebben
binnen Antwerpen, neffens de vryheden en privilegiën
die
fy luiden en
aldaer
fullen genieten,'
Rechters
om
te oordelen
te richten
alle civilehare
faken
die onder
henluiden fullen mogen vallen , in welke huifinge nationael ook fal mogen worden geoeffent de vrye exercitie van hare religie.
Eintelik en voor ai heeft den voorfz Heere Ambaffadeur uwer E wel willen recommanderen de vorderniïïc van de refolutie en d'excrcitie van de pointen bo-

ven genoemt , en dat de goede occafie niet voor by ga,
principalijkomdoor eenen weg te mogen recontreren
indefen jaredelndife Vlote die men verftaetdoor advertentien gekomen uit Spangien rijk te wefen tuffchen
de 16 of 180000 Cronen : prefupponerende dat by
middelvan d'armade die Francois Draek Ridder jegen woord igheefc in Zee en die als noch in Engeland
wort toegemaekt, en men hoopt uit defe landen te
krijgen dé felve Indife vloot niet mach germft worden, gedetroufeert tot onverwinlijke fchade van de
gemeene vyanden.

<&en iz
Sim Ijccft
ben SBmbaffabeur
25u6fio?fr
Staten
«Denerael
defabcbanöenConinl;
öc üfeeren <§tat?n
«trwieruei
uKjufleuauucucüünnu;
<Don 2flntomo ban $02tuaael / fcecertifleltjb gereconv
manbeert toedoende ben lajt öie bare |tëa jefïctt Dem oegeben/ enberblaerbeöen3CmbafTabeurban^on2tU
tonio be bittonen öie tien ftiöbcr jprancoig <D?aeR berbregen Ijaööe / boe bat bP in JHpjili aen be ^paenfen
4M)eraengcnomcn3ijnbe/enflaenöeboo?
eenige fclje;
pen/ baboe fe0J|ul&cnbaer ban in be fëibiere <©ua
balguebtrgejaccbten bebtoongen ficb te begeben na
&im%üta$ en bpleggenbc fïerhten/ ö'anöcr groet
en ftletne onec öe Ijonöect in getale/ foolagealS gelabene öaöbe bp op te blutst getaeebt / eentge berbjano/
infonöecbeib ben 3ÜDmirael 3(llbare£ 25afiFano flQarfc
grabeban^anctaCruce/ groot 900. paften/ 00b
feerbelegelaöen met boute boepen/ riemen/ balben/
bout en anöere noöige Dingen om een ©loot uit te rufc
ten / ook bele met toijn / olie / boo?n / bijgen / rofnnen
en biergclijbe fcljeep^p?obtanbe: een fcer groots
gufij^cöip met alrebanbe KOfteujRe toaren gelaben/
groot * 00. lafïen / en 3 $. ftueften gefebutg op DeDbenbe/ gebregen/ ontaïlijHebele netten /toutoen en anber bucfj-getuiclj berb^onfeen enberrctcn/en besee^
BantfcDanDeujbtebuirente ftoeerbe bertooeft/ baec
ban baen toa£ öp boo?bp Cafcatë een baben ban po^
tugael gebaren/ baecbe Jfêarbgraef met een toege*
rufte ©loot lacö/ maer bojfleniet uitfeomen/ ban
feboot ban berre eenige fcijooten/ feibe/ bat fomen
^on 2Cntonio eenige goebe affiftentie bcbe / batmen
al b'oojloge ban bier biberteren/ en ben booafj. ^on
3Cntonjo bjeber in 3önrp balpen foube/ mettcbulpe
hk bare ilBaiefleit baec bp boegen foube/ berfoebt
ban De Staten 14. oo?locö-fcljecpen/ bcrblaren?
be öaerbeneffentf fomen <©on SJlntonio nietljolp/ bat
men niet beboef be te benben bat men immermeer
ban b'oojloge ontfïagen / notf) eenigen gocöcn
b?eöe metten €oninft ban Spangien mauen foube
bonnen.
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5^e boo?f3. 25otello Rabbe 00b b2ieben ban ben Co *
nfnïi<©on3fintonio aen tonner 3©tllem ban 25loi^/
gefeit Crcflong / tic ftp öem oberfont/ neflfens be $p
ne. &t$ Coninx b?ief toa${ luibenbe atö bolcbt :
A/T Yn Heere, Alfo ik hebbe verftaen , na dat u E.
■**^ in dit Coninkrijke zijt gekomen, dat de Doorluchtige Coninginne u E. in eenige faken t'haren
dienfte wilempioyeren, fo hebbe ik u E. wel willen
verklaren den wil die ik altoos hebbe gehad om u E. te
hebben tot een medegefel in defe mijne pellegrimagie,
en dat om't verftand, ervarentheid en waerde van u
perfoon , achtende dat het felve uwe gefelfchap my grotelix fal konnen dienen , om een fooaanich fucces mijner (aken te verwachten, als ik wenfehe. Int welke(Gód
zijn fegen daer over ftreckende) u E. fich mach houden
verfekert , voor hem en den zijnen een goede gedeelte
te fullen hebben, fulxals uwen arbeit, ten goeden geemploieert is meriterende, temeer alfo het deflein ,
welke ik wenfehe en hope uitte voeren door affiitentie
van de hooggernelte Coninginne en die van de Staten,
t'enemael (al ftrecken om u Vaderlant in fekeren rufte
en vrede te ftellen. En alfo ik tegen woordiglijk Diego
Botello mijnen Raed van State derwaers fende, om mee
de gemelte Staten te handelen van eenige affairen , belangende d'affiftentie, die ik van haer E. E. verfoeke,den»
fo
hebbe ik u E.door den felven Botello wel willen ontbie-
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hoe aengenaem en in hoe grote eftimehetmy foude
2ijn, fouE. fichmetmyinditxploict wilde ernploijeren , ftaendc u E vry het felve te mogen doen. En
indien u E. fich daer toe niet kan emplojeren , ten miniten fovele te willen doen by uwe vrienden hebbende
eenigen middel vanfchepen ofanderfins, dat fy hen
daer in begeven , op fulke conditien en voorwaerden ,
als den voornoemden Diego Botello met henfalkon*nen verhandelen, hiermede denHeere bevolen, uit
Stepene by Londen , defen 1 9. Mey 1587. lager ftont ,
uwen goeden vriend, ondertekent Rey , defuperfciptie
was , aen mijn Heer Willem de Bloys s^(tit\Treflong.
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%ww / de felbe fiem gcabtm'ttecrt3(jt5be/ beboo2*
fetbe^
mbaffabeurljem berfebert Ijtelt/ öarucbtelijft
ttcnofttoaelffcljcpenban getoeld gcecjuipeett
fouben
mogen too?dcri tegeng ben uitgaenbe ttjö / tocihe febe*
pen fjp meenbe bat onttoijfeiük ï ^of 10.na ben fouöert
trecben ban particuliere Die op bun fjafart fouben
toe*
ruften / berftopenöe 00b bp mibbcle ban bcfe Eotcrpe /
fo bete tebebomen aljö bannoöe fotiöc mogen toefen
omeentcO&rijgfbolb opteitebten/ p20bt|^e bantoa*
penen enammonitic te boen aiö nobtgfouöe toefen/
baerban top tjiec nab^eberberbael boen fuüen/ alö
OP m <@cmn bcfe fabe aen be Staten (©enerael toasf
^p Ijeeft mede gefcb?eben aen §onbcr «©iederife remonflrerenbe en bcrfoefèenöe.
3Ingiunio guam tijbtnge bat be *©uitfe folbaten m ©rf*
.^onopfuperin
ban 't Hoojöer-guartier/berfoebende bat bptcnbent
3ijne fabe
erndiclj toildc cecommam utt bet Cafteel ban annttoerpen getogen na ©lacnöe> wnmait
beren in 3ün guartier aen eenige 3ijne tyunden öie ren/enbatbaertoebjJrom^pangiaerbenin be plaet^
mibbel fbuben bebben op baer boden febepen toe te cu* fegelett fouben tooien/ baer toaren1^uitfenopt S'ta
qtmu
den op al fulfie cedclijbe conbitien/ al.ö25oteHo3önen Cafteei gericöt/ enmenfcfbe batfe eenicb berracb in 1CW»
3ümbaflTaöeur bem foubeöoen toeten / en mette abon*
fin fouben gebab fjebben/ maer baer toafTerbeleK90
tuners foube nonnen ftanbelen. 2fllfo foebt befen ber* ben
m meenöen
batfulr maer een uit|tecbfeltoa0/ om &mi4
94) bjeben Coninb bad fmlpe aen allen fpen/ ban 3(jn alfo baer^pangiaerjs opteftrögen/ böo?tiÈf boojbe^ Jflaen;
fafeen toacen fo beclopen / en be peeren Staten gene- men bat ben i^ertoge ban parma grote gereetfebap Sm
rael Dabben felftf fo beelte boen/ bat fp boo? bie trjb maebte om be (lab £>M$ te belegeren of <©oftenbe/
niet bonben becdaen/ ombem te belpen/ bpfondee maer meefï bieltment bat pet £>\ui$ gelben fouöe/baet
alfo de fabe ban de Admiraliteit infeer groot berloop tooien tot SCnttoerpen farften gemaebt bienenbe om
gebomen toa£/ niettemin be boo2f3. J^ceren^taten aerbe mebe te b?agen/ fo groot aljS eenen man foubé
wa> nebben ben boo2f3. ï|eere Simbafyaöcur 3ijn befcljeit bonnen b?agen/ baer uit bejlotentoerbe bat bet teftetl
KJ* gegebenden io.bang|ulio/ bolgenbe feebereactege; toasfomin'ttoaterte toerben/ toant abberfin^ fou*
[ten dateert cefpcctibe den j. en 7 derfelbermacnt: toel* ben manbenó of bo?ben bo?belijber toefen om mebe
paf* be acte toa# inljoubenbe / bat be Staten fouden boen tetoerbem 3£e <0ouberneur ban ^êluisf/ gonbec
J£n toerufien negen beguame febepen / beboo2jijB boo?ften 2Crent ban <a?oenebelt / be toete ftrtjgenbe bat be ^ec^
cimtt ban bictualie/ munitie en anöerfintö boo? uier maen* toge ban $arma ben 8 giunö binnen 25?uggegebo*
ir»n> ben na abbenant ban 600. mannen / en bat bc boo?- men toaief/ in meningeom &\ui0 of «©óflenbe te bele* sïon&>
II?" feide^lmbafladeuc inerte ïanbefoube mogen oplicb* geren/bebbenbe beel boljr bp ben anberen in bien ^uar* p™ **
* ten
eenige inde
folbaten
bolgenbe
conbitien
en tiere/
beuptgef
onben Capitein
rcfïrictien
felbe /acte
b?edec fefeec
geroert/
baec bp
ombcit ^;j
guartier/ «t'b-g5
bet ganfebe
man/ naer
170. bennegen
bermet Deeft
oofedeboo2f5. Staten bebben geaccepteert enbefpjo- te bernementoatbaec af foube mogen toefen/ enfeo- <B"I5*2
feen febecpjibilegienen bjpDeben bp 3ijne Jfêajedeit menbe omtrent ^omergenöebbenbenfelbengebon^ JK
belooft aen bie ban öertoaertf-ober / fo belangenbc be ben onber omtrent 4.0 benbelen ^pangfaerts*/ fieb* fr« w
nabigatie en trafijbe m ben b?pdom ban religie/ beneenfiuiis be3pen afleggenbe opgelopen/ leg^n^JJ
Daer ban fp fouben genieten / foin be boo?feibe Co= genbe bol folbaten m fp alle bermoo?t fjebben / uitge* g^™ K
lun&rpbebanpojtugael a\$ anderelanden baerban nomen
febenbiefegebangen mebe namen/ uiten tod? mentuai
ïicpenderende. Cn toant be boo?f3. Staten beefton* Ben fp berflonben bat ben l^ertoge ban $arma tot »«j»
tientn conformiteit banfenere boojgaenbe acte/ bat <6ent gebomen toa#/ en ban meningeom ^luisfjJn
te boo?feide fcfiepcn fouben too?den toegerufï/ met fiet te belegeren / 't toelfe berflaenbe / 3jjn tocbec na buijS öabDe.
tooo?felde inbömen ban be Conbopcn en Èicenten / gebeert/ b?efenbe befet te toojben/ homcnbcte23al«
fce toelhe fp-luiben berfjoopten in fulfeec boegen g> gergoeb op be ribiere Eiebe bp €belo/ bebbenbe
abminiflreert tetoojben/ batbe boojfeib/ toeruflin. baer gebonben biberfe febepen geconbopeert toefenbe
ge baer uit beciuamelp foube mogen gefebiebtn / met 2§ourgoingnon$f / betoeifte fp afgelegen fiebben /
baer op fjem ben boo?feiden 3Emba(Tadeur terdont bifiterenbe be febepen/ bebben baer in gebonben 22.
geaddjeffeert Ijeeft geftab aen mijn i^eere <0?abe Canons/ beelpoeber/ feberp/ en ammunitie ban
|Bauritiu0al02Cdmirael C5enerael/ enbe^bmirabetpoeber fiebbenfp meed in 't toater ge*
Iftelten ban Rollanden beland. 3©aerinuitoo?fabe oo?loge/
too^pen/ en menenbe banbe rede een lopent bier te
toanbememgbulöigerenbopen/'fcbnjben en toeber* \ maben/ bebben getoaergeto02benfe#Co?ncttenpaec*
fct)2pen in be fabe gebniiftt bele üïï$i$ berlopen.€n
foobat 3P't ai bebben moeten abandonneren en
ten ieden sijn beitte be Collegien ban be 3!bmiraïitcit ben/
3ijn met groter ftoarigbept en perieul fcBabeloog in
ian^uft -^ollanben beSoo?berguartiere/ of fiun^ baer garnifoen gebomen / begebangen^pangiaerbert
nc löebcputeerbein 't einbe ban 3Cugudo bergabert nabergeeramineert 3önbe/ berblaerben be meninge
getoeed in ben t^agc op be felbe fabe/ban bebben bp fe* tan^arma te toefen/ om op &lut$ met alle maebt
feece gunnen daet aen be Staten ban l^ollanb oberge* te ballen/ 'ttoelRbe45oubcrncur met alle biifgentie
geben/ betoont bat bun niet mogeiptoa^/ beboo2f3* ben Haet ban ^State berabberteert beeft/ bMentic
fcljcpen b002 bie tijb toeteruden/ tm mare bat be %U om boo?fien te to02ben ban 't gene bp geb^eb babbe/om
centen baren b2pen boers? fouben mogen bebben/ en te mogen befeftermen fobanigen plaetfe ban impo;*
altoaertfeboon batbe felbe &iccnten baren bollen en tamie biegebeelonb«o?fien toajf/ fo ban meer boljc/
to2penboer0 babben/ fo en bonbe baec noch fn lam bictualie/ munitie en alle beboefte/ toant be dab natt^
rjenttjbfo beel niet ban bomen/ batmen baer uit be lyr boo? iy. bagen ban boojn boo:fien toa& ^ie SJJg1
boomoembetoerudinge na ben bcfio?cn/ foube bon* ban Eclanb fjebben terdont baer beboir gebaen om be umm
tien boen/ uit bienbe faben banber 98bmiralitcitte dab te boo?fien/ en fonben baer bp pjobiffe eengoeb g«n«»
fcer toaren beraebtert/en be onboden ban be o?binarife beel feo?en0 binnen/ met eenige ammonitie. ^eis JJJJJ
toerudinge en equipagie te feer groot en ejecettijf / alfb
onber't &*$.
baec inCapitein
14. 3lunö
^éonbaecbiefben
3©illiamjei/
Beeft ben boo?f3. SïmbafTabeur goet gebonben be fabe beleit
fiogcrguamen
ban Capitein
11002 bie tijb baer bp te laten ber uden / 0002 bien ben 5PrancoiiS ©eer / Capitein 25afTebelt/ Capitein ^ertj* pa«
1 1)0 genoecDfaem berlopen toais / om boo2 bit mi pet en ^arteleu bet ban 600. mannen/ met belofte ban JJjjf
te mogen uitrecljten / beeft mibbelertnb pet an* meecber bictualie enfiulpe baec binnen tefenben/ fp wnnen
bersS gepjactifeert om te p?oponeren fefeerc fojme fouben fien b?oom en toe! bouben/ menfouöefe niet &mi
ban %otexpe/ bie DP foube begeren in befe bereenicb* beriaten maer feberlöft ontfetten ben Oouberneuc
;
b^f 2obimtcn op te recDten/ ty mibbei ban weifie beeft tectf om alle be bjoutoen upter d«ö gefonben om

o8zl

Het tweentwintigfte Boek.

i

binnen fccrccn
nacbt DaerIjaböïtwrabbcr
te bennen Dat ^cbenft Dien fobpbem
fo toel . fcuDemet3ijnpaeiDeï30lb
/ banDe
Dcbpanb te reft'deren
te biïtt eii cnbebomincrt5i)ne
beet
en
inen
Capite
ban
|9arma 5iine eigene ais Die
teet't/ 3i)nbo{bDitltcl)tgelobenDcen geenatfttciDcnï
fcomt
burgerpe / en toaren ban binnen feer toel gemoet/ Den ben
JJebbenbe / alfo .Stlienft toel getooon tooö alrcmct
büO?
uren
mee
t
quam parma bolb omtren
Sluni)
1.
1
bpnacï)t
Daer binnen te bomen/ en ooKDeS tvrlus (fo!.5;a
«Sitttf.
na noen/ D002 De D?oocbte in bet lant banCafant/ en op eenigeu aenflaeb Daer
uit te trefelien/ ais nu bei
/ <©o(t* garnifoen op ^rljcna bias toaclitenbe / is De Sfeeè*
n op een Dijn ban tCafant
leger geflageeen
geeft 5tjn
plaetfe genaem De IgoffleDe/
toerts niet bene bon
58
ban i^ai»!tepen alDaer met een Deel ruitere» en fclöa.»
oltoaecljp tccfiont Heeft begonnen eenfo?t te manen/ tenboo2Depoo2te gebomenDieljem geepent toetöe/
om ban Daer te beletten bet tntbaren en inbarenban en ifü Daer alfo onbcrbinDcrt met alle 3ijn bpbcbbcnDe
De feftcpen / toant De bictualie Die Die ban ^elanD Daer bolb binnen gebcmen / Debo;gerpefuir telaetnctoacr
ïnDcrljaedingefonDen baDDen/ toerDen neconbo jeert too?DenDe/ toilDen eenige tocDcr Jlant bieten / Don toer*
fcljent 8.man- Den terftont op te blurljt geb?acljt/eenige tocfien op bet
ban een Cromfreben/ Die met 3ijn eerde met
mm netten Cafreel encjuamenDaernamet rantfoen los/ eenme
Die
ïjeeft/
en
gefcfiot
nen ban Den bpanb
ttcn te bielen ober De mupren en ontcjuament alfo/ ^aultcpen
nuiffte
lagen op ten Dijn om ï)et inbomen met
beletten : Den felbenDacb omtrent beblob 6. uren qua; flelDe terHont 02D?e binnen Der (laD / berfette De jï>amen Doo? De ^pcie ban 25ianbenbercb x ö.grote fcliuf * giflraten/ en flelDe De ïpaufclpe religie alDaer toe^
ten Diemenl^ertbelDerS noemt/ gelaDenmetftabet* Derom in/ Den<0ber(len ^cbenb berloo? aüiierbeel
ten enanDcr cïereetfcbap om Dcbaben af te floppen/ fchone pacrDen / toapenen en ftoflelbaen Dutfvm f
©f
n beu* toant bp albier meefl alle 3ijn gereet in baDDe/ 00b beel
Daer ban onfe €>o2locbfcbepen i7.of 1 8. genome
n ) x\v P20bifte ban boo?n en Ijaber. ©an De ongetroutoitfjeib
boerbe
Die
(Die
t'd&anfe
beneneenigc niette Jfêattofen
23ecaf
DengconDgefcyoten/ 'ttoelb ben-luiDen groteltabe; ban paton toaren De <©2abe ban l^obenlo / &r Öenb /
beft 'fit' let beeft tn fiaer boo?nemen.
2öarDefiuS en Den SllDbocaet ban i^ollanD ober lange
oenomen ^en x ^ G^m^ fjceft De bpanD omtrent tuffefsen elf geaDberteect
D002 eenige ^ebetfe Capiteinen/ Dan
ma en
om in te bonDen Daer in gene remeDie (lellen om De fetrete acte
elfureninDernacftt cenp?oebe geDaen
cnttoa
®aH
toet»
nemen een fcleine ftbanS genaemt 2Secaf/ Detocibe Die Den <©2abe ban ïpcefler baDDe gegeben/bier bo:en
moo?t.
n bant / en beeft De fel* berbaeït/ toacrom Dp Den ïüaDeban êtate niet toiJDe
bp met toeinicn folDaten boo2fieingeno
men en bermoon oöebieren/ toelaeacte eer(t boo? Den Datb cjuam na
be behlommen en met getocib
Die bet met Spce(lerS bertreb na €ngelanD / Docb baDDe ^cbenö
eenige
alle Die Daer in toaren / uitgenomen
/ en eenen Officier Die fp ge* Daer in toel boojfien/ boo? fo beel ais bem Doenlijft
en 3ijnn.
ontnomme
ftoemm
, toas / toaer Doo? paton meracnDe Datmen bem mif^
Ut _.
bangen enna
ia
toat
3©n toillea nu Den bpanb alDaer booj^luts
te meer baefle om 3ijn berraDerpe in 't toerb te
ma trouDe
tenberuden/ en Den 3üne febanfenen trencbecn
(lellen/
fo^genDe Datmen bem anberö boo?bomen
tnocfne.
ben / bangeliinen Die ban ^luiS laten arbeiDenacn
en/ enne*
Den boltoerbehen meed onboo?fiene plaetf
Defe tijD nam De Dierte ban 't graen feer toe alle
plaetfen De Sn
anDere
ban
ttjD
DDeier
top-mi
toat
ften eens
i^eDerlanDenDoo?/ Docb in J^ollanD toas beDier*
genDe temaereenen bo?ten tnb/ enmeeruitb?efe Dan ge*
men: en fullenfn't nabol
©t<&?a« bebben bonnen bernebebel
egeringeberbalen.
ËÜ« boen toütluftigerban
b2eb/ tentöDeDe^ontgePotentoaS/ Dat niet lange M
m ta mn «B?abe »urits ban Jiaffau / <0ouberneur DuerDe/ maer In De lanDenen pjobintien onDer DenSf
s%*> en Capitein <@en. ban $|ollanb / ^elanD / en Bnef*
Comnbbanj§pangiensgeboo2faembeiD3ynDe /Daer en *w
S^T lanD / ais Up becdont Dat Den hertog ban parma na
^lufstoetoasom'tfeibe te beleggen/ Beeft bp raet* toas'tb?ooD en boojn fo Dier/ bat be rogge binnen j»»n^
Sn
«èiuwe faem gcbonDen om parma ban ^luiste trefefeenmet 3inttoerpcnopDemerötbetaelttoerDe ai. gulD. en De K5f
Sctte' Den«3?abe ban ^oöenlo 3ünen £teutenant met een tectoe 17. gulD.en Die 't met De bleinc maet uit nooD «nno
mo(len bopen/ betaelDe De rogge toel x*. gulD. en De *f*z<m
Deel bolr in *02abanb te ballen / geltjb fp DeDen / b?an= tertoe
a8» gulD. eenen |©t. gan 5lnD2ies ^einfbel- Sr„,
DenDe Daer af bcrfcbeiDen Do?pen en gebucljten fo in De
te ïoon mans fci)?üft Dat bp't binnen Hocre ten platten ianbe ttefiaen*
/nanen ooftlbe't buis
en elDerS
/^eelbefclji
Eangfitaet
renDe feifs DierDer betaelt beeft te toeten 3 6 gulD. Den 3©aef* ** «"*«
plonDe
enDefe
in/
eten
en25ortel met
maer fen fait / De ©isbopers berboebten tot 55?u(Tel eenen inB{**
/
maente
febtfft
geetc
en becobenDe/ fo Dat Ijct een
Cabeljau ir, gulD. 8. (luib. 7. bollingen 9 gulD. 10. &&W
alfo parma feer beel bolr ba^De/ beeft bP bet beleg
boo? ^M<$ geconttnueect/ en Ijeeftin 25?abanDge* (luib.DeoejlerS'tduft^ fluiberS: en iBeerbeeb feit/ ftö* iP
elbeoe(lerbonen/
7. (luiberS
/ elben
rocb+. toerDen
gulD. 1 bjooDaf
u (luib.oefonöen Den J^eere i^aultepenne met 41. benDelen boet* baber/
ertoeten/
boebtoeit
fel^
De
e
legetD
en
/
n
peecDe
en
Knccïjten / en z^ comett
gebacben en alfo gegeten / en nocb aonDen $$t boo?
be tot portel en Daer omtrent bp 'S ï^ertogenbofeb.fi/ gelD naulpr brijgen / men beeft fommige menfefien
^nDefe maenD ban 3!unio beeft piarten jScben
gebonDen Die bet binnende ban De feool(lconben aten
DetoeUiebjaScommanDerenDe ober De fieDenbanbet om baer bongerige buihen meDe te berfaDigen/ De
lanb/ alS<ü5elre/ 3©acb»
oberquactier ban <6elDet
/ een Deel bolt gelicbt uit €DellieDen/ï!entenieren en fommige rpbe bo?geren Die
plaetfen
anDere
en
tenDonö /
buisgefinnen IjaDDcn en niet toel ban gelDe booi*
<0elreopfelieren aenflagDie bP boo? öanDenbaDDe/ grote
ften
toaren
/ mo(ten uit nooD bun goeDeren / lanDen
gelp Ijpeenecbaren ^cpgfman toas/ en alttjD bet en renten berbopen tot bleinen pjöfe en aonDen bet
een of \)tt anDece boo? ïjaDDe en p?attifeecDe/ Den nocb niet qupt too?Den/ Daer 3önDer Die een bunDec
<6ouberneur ban Defelbe fteDe ban <©elce Die alDaer
lanDS boo? %<j . gulDen/ zo. gulDen/ ia i?.en
commanDeecDe in abfentie ban Den €>berften ^cbenö goeD
10.
gulDen
bebben gegeben / en fcbJöf* eenen bat De
toelinDegcatoas een ^ècbotfman en flont niet enfeerbo?enbe
Dat De menfeben De belfte bongeriger toaren Dan boo? De Dier*
tte banDen«a2abe banEpcefler/
Dotb feit Dat De Dierte niet quam Doo? geb?eb ban
b «omen fouDe/ te/
felbe ë?abe baeft toeDeromliep/tn'tlan
bo?en/
maerboo?De€o?enaoperS/ Dien fip Coren^
bjefenDe Dat fip bem
foDetijDinge in DefentöD
bijters
noemt/
Die bare folberen bolbaDDen/ maer
Deponeren foube fjijnDer toeDecbomfle / eneenen berboebten bet niet
ai(ï niet genoecb moebt geiDen / en
«rfiwe ^tuact in 3ö«e plaetfe (lellen / fo bp geDjetcfit baDDe
Dan Datfe geen bo?en baDDen en al(l een fcbel=
SS& al boo? 3ön bertrea / fo beeft De boo?f3 Srtfïote ty& ftooeren
iinb
ofttoee
op een merbtDag op liep Dan baDDen 3pt
ge^
fecretelp
manie ton D002 jonen DjoeDer <auillem ^aton
bert oe fjanDelt metten l^eere ban ^aultepen Dat f\ti bemDe genoecb/ en berboebtent belein'tbeimeltjb/ bange*
lijbe Dierte ts nort bier te lanDe geboo?t/ ja toas fa
»?tt£ $& ban ^elrc / Daer De gebele ^obtntie 3bnen name groot Datter bele banbonger (lo?ben/ Daer 5ön be(e
aeuöen ban beeft en <©elDeclanD genoemt toert / fouDeober*
^ce« leberen/ boo? een feaere fomme gelDS/ alSfpnuDe Öbe lieDen getoeed in be p?inctoaelde deben ban
&itts fafte eens toacen beeft bp ^aultepen met m bola 25?abanD en ©laenDeren / De toelfee alle benne jutoe*
tin. beftDeiDen op feberen nacbt boo? De poo?te ban Der len en goeDeren berboebt bebbenDe/ uit bongerS-nooö
(lab om öem De felbe ober te leberen/ en mf 3ön boia in ben Donberen abonb b?ooD bebelben/ De oojfaae ban
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r!
befemtuemettbc bfme fcr»ötocn eenme be men
ogen.
oe/namelnb be fcpbwteren De fcrftoSe Mm f-m?»
hun™
toacen bertsoeftenDe en beletten Dat De
?anD n m>

" t*™ te corJti"^ren van 't
' felve re vermanen t
fich te dragen m <™sO
eVcxho
JHche^n
aUefti
« tont
rankt,hoelan
x hoeneren,
weerdiper *%•*&**
d

Dat De fonbe De* bolr Defe plagen meeft ï o fae" */
^"««"v
wtöcfienDen Den mecfleu Doop niet.
iiriileic
'^bert°o°^!ïe^^aümiti
^\^7A'
v™ °£ft7T<LÖCV'*
öa ianöen
^£1I>*
ta,,uul f°
'u f««f
n*c««©laenDeren
niette toolben
moiben *002bcfe
wette
aenuelt
cnri,ca
bce* tol / Dat w «moe bojpen be ijuifen nuiUn Der aldcrhoochfte" • «fc'hrevcÓTo ï Z,
Ren.
tooïtcfifletoo?Den3ün/ bteljet bee en becfïen/
dicanten van Suid-Holland
, ócc
smittlt / maer Ijebbcn 006 boo; haren tafcnDcii linn-

tjettoïltatëljafeiï/ feonnnen/ faecDDen fp na en bermeiben alle be toaranDen : tot dolmc een K£
tof Öeit/toefetlDe !)et7. beel Danljctla
nDuanSeö/
afgc(to?ben3Un fo mnberen altf gioteueben i-.men*
ftecainneen mnle tDeect<*ban Den anberen 0e
/
öatöp omtrent Den Dalben UJcgenbonb ftaeneenegen
acm
finecDtgen ban omtrent 9 of , o. jaren/ rSSSSS
t
nieoelijDen een aelmocffe gaf/ feggenbe raannenen
Wttljms bat u ben tooifnte en neme/en
baSaef"
neclit?
munfrec toebeeom bomeubc, bebonb■Ji)P'
hn t't jelbeh
feSKtS
ben ban ben toolf oefclieuut en Ijaif ongeneten/ Op ber^
öaelt anbere fclj?icftelijfte cjrempelen / Die ;n> fetbe eenf^
oeel0 felfê geften en ban geloof toaerbtge perfonen ber?
ftacn te fjebben / Docfi 3ijn be felbe toolben mette
r tnb
öebangen/ geboob/ en nieeftbernielt/ gelDenp2n^
fenbaer op gefèt 3i)nbe.
<ï^ocö De Dterte tó ten naeff en jare feer gebctert / fo
Datmen [jet ficom feocljt boo? fo beel fcljellingen atë ïjet
ponben groten gegouben habbe / cn berhocljt toaö ge*
ïneeuV ennctgraengaffuifaen boebfel/ bat be men*
fcljen een berbepart min bjooö aten aiLo fp in ben Die*
ren tjjögcDaen Dabben.
1X7 f totllcn meberom opDefa&etoanoen<©?abe
vr ban Spcefier komen/ De meifee feer gefoiliciteert
merbe fo ban Den föaeb en 2Ö02ger lioplmben
ban
StrecBt/ al$f ban anbere/ ooft mebc ban De Staten
ban ben lanbe / D002 Dien fp berftonben bat be Contn*
Dtnne ban €ngelanb 3nnc faften feer nunftttu m^/ en
Öemgcljjfecnbe Staten ongelijft toaö gebenbe. W$
nu gencecljfaem gerefolbecrt toa^/ bat ncm be Conin*
omneban€ngclanbtDcbcrom tn't 5Scbcrlanb fonbe
fenben / ueeft np fulr met btberfe b?iehen acn 3jjnc bcjie
engoctgunilicljttebinn^ ^ ^*cn cocbcncnober*
gefcözeben^ bie baer ban feer bccblrjt ctcecfl 3ün / on*
Der anDeren fjeefr tn* Den y.^unn qcli2ebenaenDe
©2ebtcanten banEujb-^ollanu/ oefen nabolgenben
b2tcf.
m

"VTYn Heeren,
ik door mijne voorgaende niet
?abe,cn ■*"'*-hebbe
konnen dat
antwoorden op verfcheiden uwe
m
brieven na u wenfche en hope , is niet gefchiet by ge
nbe
ynb™* breke van den goeden wille die wy hebben om ons te
?ebi
in Godes f<\ke en defenfie van 't arme volk:
inten employeren
maer overmits , ik tot noch toe niet hebbe gehad de re
in
folutie van hare Majefteit op 't gene nodich was om be
joilanD. hoor Jij ken dien ft te doen in den ftaet van derwaersover. Maer hebbende hare Majefteit fich uitgebreit

f T^f

d"

««w«Üf°i & ***** Geeft ooit gefcf^ben aen be
uoicijt/ DeniefieniBep/ 1587. po beten,
fyT Yn Heeren, alhoewel hare Majefteit tot noch »?fef
xoe niet en hadde goed gevonden te refol veren om \a,,J**
rrovintaen van derwaers-over wijder uk te fpreiden,
"Ito
Proven0
" flC,hten
Cn °C"afien ' hare ?Unfte ov"r"efflï».
dan
fy voordefe
n hadd, gedaen, hebbende nochtan jgÜ«

JSSR
verfoek «Keft*
^enichfuldich verfoek
fö
ÜÏ y VCr deS V°lx en he£ menicMuw»ch
derkerkVn7v7,^UCSVÜlzcnne£

der
foLrv? er?ersoverAn c ^enerad en byfon" rlY'1
vele
luiden ym te
etee
ren te &evveeft
veL'infA
vreden
fo ÏS
S98T
voldoen om
, my de
metbegeerte
redelijkvan
con£

centement te depefcheren, om
in weinich dagen »«fiï»
derwaers te vervoegen, 't welk my
ik feer willichlij
doen, achter rugge ftellende alle particuliere infi
eere, plaifier of ander gemak, om my te ontlchten,
aden
Vinle v,erbimcnife daermedeik aen 't volk , om de
attectie die fy buiten mijne meriten my hebben
toegedragen, ben verobligeert, fonder dat de particuliere
otrentien my eenichfins daer af konnen wenden,
ik
hebbe de Staten Generael gebeden in de ftadDordrech
c
by my te komen , om aldaer met hen te befoingeren op
het gene van node fal wefen, en fo vele gelds als fy konnen by een te houden, om geen tijd of gelegenrheic
meerteverliefen. OpuE. verfoekende, foye
eluE,
in 't particulier aengaet , u behoorlijk devoir daer in te
betonen, en hier mede defen eindigende, fal ik het
furpe.
lus tot onfe byeenkomfte uitftellen. God biddend
Mijn Heeren , dat hy u E. wil nemen in ïijn heilige
hoede: gefchreven te Nonfuch den laetften Mey, 1 5 87 .
ftilo veten, lager ftont, u goede vriend , ondertekenc
R.Lycefter, DeSuperfcriptie aen mijne Heeren de Burgemeefteren en Schepenen der ftad Utrecht.

itpneeft ooft am ben ©urgemeefter ban mm\)tt
<0erarD pjoumnfc genacmt ban ^ebenter tn 't partt*
ruiter gefeDjeben / Defen nabolgenben b2tcf.
TLTEerBurgemeefter, hoe wel ik om de faclien en 't S&?fef
■■"'•quaedtraélementdat mijneHeeren vanderwaers- ban öett
over, myinmijnafwefen hebben betoont, de gele f^%a,
gentheitnietenhadde om weder in 't Nederland te ke- «dec
ren, nochtans confïdererende dendeerliken ftaet van Mtntei
afn ®f'

het arrn en goede volk , en dat fy nootwendelik te &™m.
gronde foude gaen, fo hare Majefteit de fake niet by mecfh-6
der hand nam , fo hebbe ik gewiJJichJijk alle mijn ge- b«HII*
om tm»**
, en alle
mak te rugge geftelt
derwaers-over
te trekken,
endatpractijken
in weinichvergeten
dagen, met
behoorlijke middelen en contentemenr. En de reftc
tot onfe bykomfte uitftellende , lal ik God bidden ,
door 't fecoers dat fy fent tot befcherminge van dien, en
mygecommandeert der waers te keren, dat ik niet Heer Burgemeefter , dat hy u wil nemen in zijn heilige hoede. Uit het hof van hare Majefteit te Nonfuch
foude ontfien alle particuliere refpedlen aen de eene fijden
laetften Mey , 1587. ftilo veteri, lager ftont u E.
iten,
deteftellen, enallecommodite
welke my God
in dit Coninkrijke heeft verleent te verlaten, om in geaffectioneerde vrient , ondertekent, R. Lycefter*
alle ijlderwaers tefpoeden, en de goede begeerte des 't Opfchrift was , aen mijn Heer Deventer Burgemeefter der ftad Utrecht.
volx , dat my fo dikwils heeft doen aenfoeken , te voldoen :d'affecTrie en y ver van 't welke my hier toe meer
^efe en btergelpe b$t'cben fcl)2eef öp meer / fo aen
heeft verobligeert , als de meriten der geender die fich Den(©ber(len &onop/ altf acn anbere/ oofttoerben
hebben geemployeert om door calumnicn en achter- bcrfcDclbenb2iebcngefcb2cbcn uitrwnof ban €ngc*
klap my daervan af te trecken, welke ik niettemin lanb / fo acn be Capttcmcn ban te b02gerpe t'ötrcf bt
willichlijk in 't vergetelboek fal ftellen , om de gene die alsS anbere/ Boe Dat 3Ü«e ^rrcllcntte ban &pfefïct
my ondienft hebben gedaen , geen fchade te veroorfa- Bcmgercct maebte om metten eerfien ober te bomen
ken, hopende het volk oorfake te geven de voorfeide
boibomenocr lafl en auto*

met feer beel boiic en met
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gchab babbe/ en bat f)>» be faRe alf ban
op een anöec maniere foube (lellen / $c.
<©e Staten o3enerae! öec bereenigbe ^eberlan*
ten/ ban becfebeiben toegen bier Dan getoaerfeftout
frinbe/ en coppe ban eenige bjieben geftregen nebben*
be / nebben niet Bannen laten eebg en amptg-balben
ben t|eere Sfimbaffabcur ben 23aron 25uftb02ft te ber*
flaen te geben/ bat fp fijn «excellentie tot berfebeiben
mael bectoont babben boc>2 fijn bertreft / en baer na
boo2b2ieben tn €ngelanb aen fijn €• (ïjebbenbe gefien
enberfïaen net acne pafltorbe inbe ftabötrecljt/ en
boojtftroop in eenige anbere fïeben ber geünieerde p?o*
bintten / om hie tot baer te treeften en opten felben boet
te ü2engen ) bat ^cfe fojme ban p20cebecen tot geen an*
ber einbe frreftre/ ban om fatticn/ ttoiften en ttoe*
ö2ac&ten te boeben onbec be boo2fcb2eben gennieecbe
f&oirintfcn/ fteben/ leben/ en tntDOonöecsf ber fel*
ber / en bat be auteurs? ficb onberftut binbenbe/ befe
pjobmtien geenanber einbbertoaebten moften/ ban
fjaregetoifTe rutnecn beberf. €n bat tcc contrarie/
fo 't fijn €rcellentie belief be tegen befelbefactien op
tijbsf te geben be remeoic öie 't betaembe / bat be boo?*
noembe p20bintien/ fleben/ ïcben/ en intooonberg
ber felber bcliouben foube blijben ten bienfte ban bare
3,TQa
een bafl
bertroutaen
fijn boomocmbe
<Êrc. jeu\
baermetregart
op nemen
foube nabatbetjojen
/ gelijft fp
iitl) berfeftzröcn ban ben goeben bjil ban bare ifêajefï.
maer bat fp bemerftenbebat/ nietjegenftaenbe baer
boo?noembe rcmonflrantien/ beboo2noemben banbcl
tn factien bagelijr bo?ber pafferen in be boo?f5 ftab H*
ireebt/ baer fjp c^n nieutoe bergaberinge befebiftt
Debbenbe/ btrectelijft tegen be generale unie ber $20*
tointien / fo batter feer grote inconbenienten te beb?e*
fen fionben / fo baer niet ïjaefteujft in boo2fien toerbe /
en fo 'tmogelijft uiaer/ boo? b'autojiteit ban baer
Doo2noembe iBajefteitof anberfinsf. €n bat nutben
inöanbenberboo2f3 Staten geftomen toaren toppen
trer b?ieben ban fijne €rcell. gefcb?eben aen be ftab 8=
ïrecDt / en in 't particulier aen ben 25urgemeefler 3&e*
Denter/ uit ben infjoubenbantoeiftemen anbere niet
6onbeoo2beelenbanbat fön^rcell.bp ficbö^ftper*
fonen/niet alleen be boo?f3 factien fabo?iferenbe : maer
felbe bie auteur^ fün/ bafteljjft menenbe batfp miff)2uiftcn ben naem en fignature ban fijn <£rcell. ^e
Uoo?f3 Staten ftebben nobig gebonben fijn <£. baer
ban toninge en lecture te boen / en Ijem copie te geben/
Inbbenbc fijn <!?♦ bertelijft fijn €>;cellentie baer ban te
bertoittigen (op bat fp mogen toeten of be boo?f3 b2le*
ben uit fjjn bebel gefcb?eben fijn ) en bp öaerlKajeft.
teinterceberen/ bat baer beliebe remebieteo?bonne*
ren tegen beboo?f3 factien/ gelijft b« üel)002b/ tot
garen bienfle en befjoubeniffe ber Sanben / op bat be
boo2noembe Staten ïjier na baer affairen mogen be*
leiben en fiaren ftaet berfefteren» 5^itisf gefebi^b ben
ai <3junö/ 1587. alö be felbe peeren Staten <©ene*
taelben 17 3!unijteb02enaen ben felben 3flmbafTa*
beur öabben obergelebert bare naber openbaringe
opten b2ief ban ben 4 3feb2uarij/ 1587. mant ben
SCmbaflfabeur 25uftbo2ft be peeren Staten <©enerael
aengebient geuregen
ijebben'oe/ïtabbe
bat f)Puanbare
eenige abbertentten
<ZEngelanb
iBajefleitö uit
re*
folutieopfijn gebefoingneerbe bierteianbe/ en bat
Dp metten eerfïen toinb na ber refolutie toaö bertoacij*
tenbe/banmeningefijnbe alfbanbefelfbe ben ^§ta*
een <3enerael booste fjouben/ fo bonben be Staten
4Benerael nobig oe Staten ban be parttculf re ^20bin*
tien baer ban teabberteren/ ten einbe fpneffensS bare
43ebeputeerbe nocb eenige meer fouben mogen com*
mitteren om be betgaberinge ber peeren Staten 43c*
nerael te fjclpen berflerftcn / en albaer te aenbo?en Bet
gene bp ben boo2noemben !£eere SCmbafTabeur foube
toerben gepjoponeert / en baer op te ftelpen abbiferen
't guttKben nooben bienflban benianbe en ber ge*
tnenefattf fouïebereifeben. 9Hljefnube bergaberinge
compleet *na#/ beeft be felbe ICmbafTabeur berftlaert/
bat fjare iBqiefteit/ en 006 fijne €rcellentie ben «©2a*
be ban Epcèfter nocb geen bolftomen contentement
namtn/ mettcbecftlaringe bpbe felbe Staten »èene*l

,

rael gebaen/ nopenbc baer ftf)2iiben èenftjn €rcell.
ban ben 4 3?eb2uarij 1587. bat baerom ber felber
goebe gclieftc toao7 bat oe Staten <©eneraei nabec
berftlaringe fenben boen op feftcre poimen bp Oen tëee*
re SCmbaffabeur Ijenüeben obcrgelebert/ getroeften
uiten b2ief ban ben 4 3?cb2uarij boo?f3/ ban atfoöe
Staten generael ficb lieten bebunften bat (p ften baer
op genoeg becftlaert babben / en batfe meenben bat be
faftebaer bpfoube nebben blijben beruften/ om geen
religuien/ of oberblijffelcn ban ongenoegen tuffeben
fijne €rcell. en be Staten te laten blijben / fo beeft lip
ben berfeftert / batbefafteninbenboo2f3 b2tef begrepen/ ale? gepaffeert in bergetenbeib fouben toerben gc^
fielt/ noefne bat baer opgeenbo?ber onberfoeft foube*
toerben gebaen / maer bat bet alleen foube Ureenen tot
beter genoegen ban bare ffêa jefteit en fijne dJrcelI, bat
befelbebaer uit bolftomentujft berftaen fouben/ bat
fuift fcftëüben ni^t toag geftomen uit eenige ontoille tic
fpftabben
boo?f5 €rc.ofom
ban
fijne
<£rcelf.tottefijne
p2ejubiceren
/ geujft Ijetb'autojiteit
bp eenige toer*
hc geinterp?eteert : maer alleen tot conferbatie ban
ben flaet ban ben ïanbe / te feer geftoaftt boe? bet on*
gelueftigen beftlaegüjft berlicöban be fiabban <©c*
benter en be febanfe boo? ^utpben / en 't gebolge ban
bt'en
/ op fulrte
toelfte berfefteringe
be Staten
^enerael
namen
boen/ opbatbe
toef geringe
ban aen
btcn
niet foube geinterp2eteert toerben tot nabeelbanben
Sanbe / alfo toerben eenige gecommitteert om be
boo2f3 berftlaringe bp gefcb2ifte te ftellen / be toelfte fp
in befe fo?meaenben boo?f5 Sfimbaffabeur obergele*
bert ijebben»
"T>E Staten
Generael der vereenigde Nederlanden ,
,
-*--'verft
aen hebbende
door de gedane propofitie van bc^la»
mijn Heereden Baron, van Bukhorft, AmbaiTadeur ringe
van de Doorluchtige Coninginne van Engeland * hare ton be
goede geliefte te fijn, mitfgaders ook van fijne Excell. &£&
dat de voorfz Staten nader verklaringe fouden doen op rael 09
fekere punten byden Héere Ambaffadeur overgege- LenB$[
ven , getrocken uitten brief by hun aen fijn Excellentie 4flJc,
gefchreven op den 4 Februarij leftleden , verklaren tyuatjf
dat fy volgens de verfekeringe hun gegeven by den ij8^™
voorfz Heere Ambaffadeur , een vaft vertrouwen aen- bJy
genomen hadden , dat de faken begrepen in den voorfz ntpccjlfr
brief ,als gepafleert in vergetenheid waren geftelt, noch- ^^
te daer op vorder onderfoek foude worden gedaen , om ^"^
alfo egene reliquien of overblijffels van ongenoegen bertatti
tuffchen fijne voorfz Excellentie en Staten te laten blij- g»
ven . Niettemin aenmerkende 't verfoek van den voor- jferfjecre
fchreven Ambafladeur, en dat de weigeringe foude ban
mogen worden geduit tot nadeel vanden Lande, heb- Sbul^
ben de felve niet willen na laten , te antwoorden als {Jj1/
3untf
volgt.
Eerftelijk dat fy bevinden dat de pointen by den ij«7.
Heere Ambaffadeur geexhibeert nietganfeh en al fijn
geftelt conform den fin van den voorfz brief , nemaer
in vele plaetfen daer tegen-ftrevig. Daerom en op dar.
weggenomen mogen werden onnodige difputen , is
goetgevonden defe antwoorde te formeren op de felve
termen en pundten van de voorlz brief.
Wataengaetdemoderatievande autoriteit der generale regeringe , waer in fijn Excell. niet gecontenteertisgeweeft, 't is waer dat de Staten generael goed (Foi..j
gevonden hebbende dat op de wettelijke regeringe foude gemaekt wordeneene inftru&ie, inhoudende hoe
en in wat manieren de faken van State en andere de regeringe van den Lande aengaende,behoorden wettelijk
getracteert te worden, met volkomen kenniffe van de
Heeren Raden van State , gelijk in andere republyken.
altoos is geobfèrveert geweeft,enfonderlingeinde(e
Landen , t'aenfien van alle Gouverneurs en Gouvernanten van dien, niet tegenftaende de felve geweeft fijn
grote Heeren van 's Princen bloede , en ook mede eene
Coninginne.
Sijne Excell. fwarigheid makende gebonden of gehouden tefijn aen eenige inftrudie , verftaende't felve
teftreckentotverminderinge fijner autoriteit, verkla-

rende opcntlijk niet van meningetcwefen (onaenge

fier*
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pemnge isgedaen, doordien byfijn Ëxcell. geratififien'tieivtgeby hem te vorens was geaccepceert
) het ceert en onderteken
Gouvernement aen te nemen by aldien men wild
t
e
, 't gene fy befiocen en gearre»
blijven ftaenop de vooriz inftru&ie. En alhoewel de lteerthadden, c welk was
de voorfz Staten valselijk Éeloven , dat tfelve fijne Exc. noit foude gcdaen hebben
"oornoemde Scaten lichtelijk konnen afmeten , dat
ten
ware de vooriz onruftige geeften hem hadden ira* ,
ftc Excellentie niet gehouden fijnde t'obferveren fijde
poin&en van de felve inftrudie, lichtelijk foude kon- beek, dat de vooriz Staten , micfgaders Raden van St*.
nen worden verleir door eerlüchtige , gierige en fcha- te vyanden van de Religie waren.
delijke menfchen , fo wel van defe als andere natiën,
^ Defelve hebben ookby alle middelen gefoch fijn
die hun dikwilsby de Princen fijn houdende, om tot Excell. in te beelden dat de vooriz Staten en Raedt vvnadeel en ondienlt van 't gemeen befte hun eigen pro- anden waren van d'autoriteit van fijne E\c en van alle
fijt te foeken , ftrcckende fondcrli
nge tot grote krenkin- de gene die die maintineerden,en dat hare actien,ad vyge van d'eere en reputatie van de Provintien en fchade fen en remonftrantien ( door dewelke fy tracleren van
loosheid ,
e) nicc

dewijle fijn Exceü. was een Prince die vooValfdan met I Sniften vTn fekëre remon^ftrande" gedaenra
ovetvolkomen kenniff
emetkonde oordeelen van de faken \ gegeven by IaquesRemgout en Steven
P.rrec, dieby
en perfonen van defenftate, en over fulx meer onder- | fijne Exc. altoos funderli
nge aengenaem üjn geweeft,
werpende periculen der fubtijle pradijken vanalful- i en met meer andere brieven en difcoerlen onder md'
ken volke. Dat nochtans de voorfz. Staten hun ten voi- kandcren gefchreven, waer uit lichtelijk te merken
ftaet
len vertrouwende op de voorfichtigheid en goede dif- tot wat wit en voornemen alle hare adien ,
doens,
en
cretie van fijne Excellentie, en ook geenfins willende pradiken geftrekt hebben
manqueren defelve volkomen contentement te geven, I Waerdoorfyfo veel hebben konnen teweeg
bren*
allefwan
gheid
aen
d'een
fijde
geftelc
hebben
,
en
hun
geconformeert tottet welgevallen van fijne voorfz Ex | gen,
vele faken
van groter
important
teert ,dat
, getrac
befioten
engeexecute
ert fijn
geweeftienbuiten
kencellenrie : ten welken regarde ook de voorfz Staten ter niffe van'tcollegie vanden Raed
van State en Staten
ernftiger inftantie van fijne Excellentie ook toegeftaen voorfz, waervan eenige hier na fpecialijken worden
hebben voor d'eerfte reife hen te defereren uit elke uitgedrukt en verhaek/'c welk toch door goeden raed
Provintie fonder voorgaende nominatie van de Pro- van de voorfz Raden van State, noch door remonvintien eener tekiefen tot Raed van State, en dat her. flrantien van de Staten niet geredreffeeit is konnen
gewoonlijke zegelen contra zegel der felver Provin- worden , door \ miftrou wen 'c welk fy fijne Exc. ingetien verandert, en in 't zegel
lal worden een beek hadden van hunne goede meningen, fo ten deelc
fchildeken van fijne wapenen , engeftelt
tottet contrafegel ge- kan
blijken by de remonftrantien van de voorfchreven
bruikt fijne wapenen
in 't geheel , noit te vorens eenige Staten
alhoewel
fijnerefolutten
Exc. door enad vijs
van die
Gouverneurs
toegelaten.
van den, waer
Rade opdikwils
goede
appoincteEn metterdaed hebbende voorfz Staten bevonden
menten heeft gegeven , is 't nochtans fulx dat door Tedat de voorfz confideratien niet te vergeefs waren „dan
genwerken van de voorfz luiden en aenhangers , d'exedat onlangs daer na eenige bofe geeften de felve occafie cutien van 'tmerendeel van dien fijn vruchteloos geblewaernemende, hebben onderftaen dooreenen valven, javeel tijds recht ter contrarie gefchied, gelijk
fchen fchijn en gelaet , bedeckende haer quaed en ver- door 't progres van de voorfz remonftrantien eenigfins
keert voornemen , metten dekmantel van liefde totte kan blijken.
Religie, en genegentheid tot fijne Excellentie hun geilen byde felve hebben gemaekt, foekende fonder ophouden pradijken om fijn Excellentie een miftrouwen
te doen hebben van de getroulte en gequalificeerfte van
defe Landen , ja felfs van de Edelen en lieden reprefenterendc de Staten , lo generael als lpeciael , feer wel wetende dat fy tot hun voornemen niet fouden komen ,
fo lange als fijne voorfz Excellentie foude regeren met
advijs van de felve Staten , voor eerft de voornoemde
Staten calumnierende datfy vyanden van de Religie
waren , om dat de felve niet hadden toegeftaen de voorgaende requeften van eenige Kerkendienaers, foekende in te voeren alfulke ordonnantien en difciplinen als
hun goed docht , 't welk mijnHeere den Prince van
OrangienHo. Mo. mkfgadersook de Edelen en Steden van den Landen altoos geacht hebben niet te konnen voortbrengen als alle voordeel,fo wel in de Religie
als Policie, ten aenfien de verfcheidentheden van opinien vande voorfz Staten en Steden,'twelk veroorfaekt
foude hebben grote fchifmen en fcheuringen in de
voorfz Kerken , en confufie in de Landen , fomen op
andere plaetfen heeft fien gebeuren ; hebben niettemin
de voorfz Kerken gelaten , in hunne vryheid , willende
door hunne autoriteit alle mannier dwingen tot der
felver obfervatien als luiden de regeringe en humeuren
van defe natie en van den ftaet van onfe faken, verifeaende , fulx toe confervatie en eenigheid van de voorfchreven Staten nodig vindende. Nochtans hebben de
voorfz calumniaceursalfulkgelove byfijn Excellentie
gehad, dat hy op 't overgeven vande requefte van eenige Predicanten , meeftendeel vremdelingen , en qualijkgeinformeertwefende vanden ftaet en tegenwoordige difpofitie van den Lande , de felve heeft toegeftaen
de beroepinge van een generael Synodus, al waer fy
voorgeftek en befioten hebben 't gunt hun goed docht ,
fonder dat daer van aen de Staten generael en particulier of
, collegie van den Raden van State oit eenige o-

En f onderlinge hebben fy te wege gebracht dat den
dubbelen rofenobel tot Amfterdam geflagen is geweeft , daer nochtans noit munte is geweeft , nochte
geedigden totte Munte nodig, gelijk wel is tot Dordrecht, eerfte ftad van Holland , van allen ouden
tijden daer toe gepriviligeert , den voorfchreven
nobel omtrent twee gulden ftuk hooger gaende als
de rechte waerdye van dien, na advenant de andere
ftucken te rekenen , en dit niet alleen buiten advys van
den Rade en van de Staten Generael , maer ook fonder
daer op te horen die vande rekeninge, de Generacis
en andere geftelt om ordinarie met hun advijs te dienen
op 't ftuk van de munte, endaerom kanmen niet bevinden als dat behoorlijke inftrudie en ordonnantie
daer op gemaekt is geweeft , of het profijt getrocken ten
voordele van 't gemene befte, niet tegenftaendedaer
van fo grote menigte fijn geflagen , en onder defe dwalinge meer andere noblen uit Engeland komende gepafteert en gehouden op de voorfz waerde , daer van de
gemene fake grote fomme foude hebben mogen profiteren, dies niet te min is de fchade daer van gekomen
tot lade van degemeeente of onderdanen, door de
daer op gevolgde affettinge.
Onder dexel mede dat de Majefteit van Engeland en
Denemarken befioten waren de navigatie te verhinderen op Spangien en Vrankrijk , hebben fy gepradifeert
dat onder den name van fijne Excell. voorfz gepubliceertis geweeft feker Placcaetop den 4 April 1586.
waer by verboden wierdde handelinge van defe Landen van Spangien en Vrankrijk , als geburige Oofterfc
fteden , en is metter daed ook fcharpelijk achtervolgt ,
ter tijd toe dattet merendeel van de handelinge en fchepen van defe landen fijn vervremt geweeft. Defe landen
fijn feer gefwakt geweeft van de fterkten ter Zee ( eenige behoudenifle der felver ) en van de middelen daer
toedienende, en dat de principaelfte fteden fijn ontbloot geweeft van 't merendeel van huune traffique,eer
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felve
worden dat federtde komdat verftaer. koft worden hoe verre 't felve pretext was 1 Ook falniet 't bevonden
eenige generale of partilanden
defe
in
Exc.
fijn
van
fte
1
Engeland
buitenderasningcvan hunne Majefteit van
en Denemerken° en noch veel meerder voor datmen culircj monfteringe ^is gedaen van de ruiterye of Endoor^de menigfuldige remonftrantien van de voorfz geile voetvolk van 't iecoers van haer Majefteyt niet
de gvoorfchreven
tcgenftaende
bekomen,
is verfbyocht
malen emftig'tfelve
elk vemeereweeft , op wStaten
Staten eenige remedie daer toe heeft konnen
rfoek
obfterende akoos daer tegens het tegendeel openbaerhun wel goede toefegginge is gedaen , nemaer niet
brieven van den voorfz daer opgevolgt, en alfulx de generale monfteringe nate wege
lijk
Paret.t in ï'ckerc
ut engebrach
Reingo
Staten hebben
gebleven , fonder dat de voorfchrev
Sy hebben ook belet door hunne pradtijken en on- konne komen te weten doorw en'tfelve werd vern
ien
ingen 3 de middelen die God door de na- hindert.
derhandeldat
ture van de landen gaf tot behoudenifle van onfen ftaet,
Dat ook alhoewel de voorfz Staten by de rekeninge
't vervoeren van de welke den vyand niet verfterkt, van den Trefórier van hare Majefteit hebben bevonnochte de landen befchadigt : nemaer grote fom me van
den dat de voorfchreven ruiterye hunne foldie betaelt
ht fou- wasfedertden iz Novembris, 158?. uit de penninpenningen tot welftant van onfen ftaet opgebracen
) dat
de hebben , en dit onder dexel ( na hun voorgev
gen van hare Majefteit tot lafte van den lande, iit nochde Magiftraten der ftcden in de Staten comparerende
tans fulx dat driemaenden daer na de felve cavailleryc
en adviferende, of merendeel van dien, koopluiden als noch niet in ordre geweeft isnochte gewapentom
waren en daerom fufped den vyand te favoriferen om
te worden, ja niet op de helfte van 't behun eigen profijt , gelijk te fien is by de brieven van den gemonftert
dongen
getal
, fo fijnExcellentie en hunne hoorden felfs
ten
Magiftra
yoorfz Reingout, daer nochtans deielve
verklaert
hebben
op de reveue gedaen inde maendjaiuiden met eeren fijn, tot tegenftant van den vyand en
nuary , 1 $86\ fulx dat de penningen van hare Maje't gemene beft goed en bloed gewaegt hebbende , en dat
fteit onnuttelijk fijnbefteet geweeft tot weinig profijt
altoos byexperientie bevonden is geweeft, datterge- van den lande , wefende niettemin de foldaten fo quanen fekerder middel is 't land minder quetfende en d'in- lijk getracteert, dat 't merendeel van dien armelijk hebgefetenen in hunne traffique onderhoudende, fonder
ben moeten leven , tot grote onkoften , fchaden , en
datden vyand iet daer by profiteert, mits dat goede or- foelen van der arme ingefetenen van den landen en befulx is 't felve gepradti- fwaerniffe van der Gafthuifen.
dre gehouden worde, en voor
van Orangien Ho.
Prince
den
Keere
feert by mijn
Sonder dat 't merendeel der foldaten van deté lanMem. en de Staten van Holland en Zeland , en gehouden daerom te beter getra&eert fijn geworden , als heb:
ifle
behouden
hunne
van
punót
l
den voor 't principae
bende na advenant vanden tijden gedurende d'ooriomaer hoewel de voorfz, praótifijnen ons arm Vaderland genoitqualijker
betaelt geweeft, niet tegen ftaende de
gemogen
te
vruchten
landen
noit
voorfz
hadden
de
toegeftaen , fo grote contributien,
hebben
niet gegoft
'tfelfy
dat
noch
fo
vaerdig
daer toe confent gedragen , en dat fo wy
nieten tot fijne befcherminge,fo ift nochtans
ve niet voor ongoet gevonden hebben , alft by hun felfs geloven
oorfake van 't groot getal fo Engelfe als
fonder nafien mocht te wege gebracht worden , gelijk Schotfe ,ter
en Yrlandfe foldaten , die door bevel van fijne voorfchreven Excellentie fijn gelicht geweeft en
genoegfaem konde blijken doorfeker hundoensgefchied te fijn , fonder dat fy daer toe commiflie van den hier te lande gebracht , fonder weten van de voorfchreRade van State gehad hebben.
ven Staten , directelijk tegens 't contraö met hare MaEn alhoewel volgens het oordeel van fijne voorfz Exjefteit gemaekt, waerdoor denftaet vanden lande in
aekt
genoodf
vyand
den
,
en
yegelijk
cel entie eneenen
d'uitterfte confufie is geraekt , als niet geproportioneerc
foude geweeft hebben 't veld te ruimen , by aldienmen ,
hem hadde bejegent mettet volk van oorloge doenmaels I wefende tottelaften, nochte de laften totte ftaet, fulx
dat de foldaten vandefen lande die altoos beft betaelt
ïn 't land wefende, daer by ge voegt fijndezooo ruiters, 1 waren
geweeft , in den tijd van tien maenden , en ge3000 voetvolxen iooo Duitfe pionniers , tot welker
durende fijn Excellenti prefentie, niet meer nebben
lichtingeby tijdsgefurneert waren 300000 gl. En was ontfangen, eenige compagnien vier, eenige drie, en.
by fijne Excell.aen de Staten gefchreven den 8 Marty
twe payen , en 't merendeel van de ruiterye
1586. dat tot vorderinge van de felve lichtinge van rui- fommige
van
defe
landen
niet meer als twe payen , waer doof
de
teren tot een leger nodig de felve genegotieert hadde
de felve fijn geraekt in de uiterften nood , fulx dat fonfommevan 150000 gulden, en dat boven dien byde
der derfelver getrouwigheid de landenwaren vervalnodig
gebracht was d'eerfte maend
len
in meerder extremiteit,als die door oorloge geweeft
Provintien te wege inge
om die goeds tijds te voegen by
totte eerfte monfter
(ïol,$2.) de voorfz macht, en boven dien dat door verfcheiden waren.
En alhoewel de felve aólen hadden mogen gehouadvertentien was voorgekomen , dat de felve ruiteren
den worden beftant te fijne om te vernietigen alle
s dat by geen voetvolkegereet waren: foift nnochtan
in dat beftond de befcherminge van onbrek van de vooifchreven ruitere de macht van den 't genefen waer
bedroefden ftaet, aengevochten
door alfulken
te bieden,is machtigen vyand , fo ift nochtans dat de felve luiden
lande niet beftant fijnde, den vyand 'tthooft
niet anders konnen te wege gebrach worden als een geenfins willende nalaten , yetwes dat dienftig foude
defenfive oorloge , blijvende den vyand meefter van 't mogen fijn tot hun voornemen, hebben mede onderveld, 't welk hy anders niet foude hebben konnen doen, leid
om verre te floten alle policie, juftitieen autoriby gebrek van lijftochten en andere behoeften , by geteit
,en met een woord gefeid den ganfehen ftaet van
valle defer landen armee machtig genoeg hadde ge- den lande , waer in fy fulx hebben gearbeid door haren
weeft den vyand 't hooft te bieden , 't welk fo behendig valfen fchijn en hypocrifie, waer mede fyluiden haren
is beleid geweeft dat de Staten noit kennifïe hebben
ouden gefpangnolifeerde conditie bekleden , dat fy onIconnen krijgen van den rechten handel van defe fake.
wettelijk enonwaerdig geinftitueert engeftelt fijn geMaer hebben naderhand door de klachten en bewijsaen
ters
Ritmeef
en
Meurs
van
weeft,
in
eenige van de grootfte Staten en digniTeiGrave
redenen van den
ten
vanden
lande, en hebben namentlijk fo veel by
fijne Excellentie en Staten gedaen verftaen , en door
zijn Excellentie te wege gebracht, datby de felve op't rapport van de Raden van State by fijne Excellengericht igeweeft
s
een kamer van de finantien, gan'ch
tie gedeputeert om met de felve te handelen, enparticuherlijk hen te informeren van de fake , datter geen en al tegens 't ad vijs en meninge van de Heeren Staten Generael, particulier en Raden van State, fo wel
fchortinge was by den Grave van Meurs en Ritmee- deforme,handelinge, difpofitie en gegeven autoriteit
de vergadert geweeft ten beftemden tij,
ftershebben
die van de finantien aengaende, als van de perfode en plaetfe, en daer naverftroit metten ruiteren en van
nen
daer toe geftelt , waer onder den voorfz Jaques
fijn
aekt
veroorf
Staten
landsknechten, waer over de
gecommitteertisals Trefórier, en dienvolgeweeft fo voor pacrdenals andere gevallijke onko- Reingout
gens
principalen
Diredtcur van alle de finantien en
ften de felve te geven ontrent 100000 gulden, demiddelen van den lande, waer in de macht beftaet ontot andere 'slands
vrelcke wel nodig waren geweeft
fen ftaet te behouden of t'ondcr te brengen , wefende
noodzakelijkheden gebruikt te worden.
cea
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eenperfcne van outs gefpagnolifeerten met goede'
re- Holland en Zeiand
denen fufpeö alfulke plaets re bekleden , daer aen geleniet twiftig
waren «weeft
ï£) 8oo jaren
y'f dfr, die
banden
- en (onderlinge
die van
fe
gen is t welvaren van den lande, en boven dien was on- dert
herwaers , ja felfs daer toe gebS door
der de felve,gefavorifeerdcperfonen maer eenen inge- hunne gefworen vyanden , principalijk fofkende
re tr
mengen en bederven de autoriteit van
boren contribuerende tot 's lands oorlogen , van gelij
de
Staren
v/n
ke dewelke*
mede fijn ppgerecht de collegicn der Admiraliteiten
fulx hebben gefproken ^dü^u Sr't
en
van mannen by de voorfz luiden daer toe ^recom- gefchreven om uittefpouwen haren hïet,onder
andere
mandeert, lijnde 't merendeel vremdelingen in Hollanden Zeiand , ganfeh ter wereld gene
kcnnifïe heb- der Staten, dat de regeringe
foude deug fo lan"c
bende van de Zee vaert , handelinge nochte toeruftinge de Staten in eenige autoriteit niet
waren , dattet enis maer
een
van Schepen, nochre van 't gene d'oorloge ter Zee ftaet van oriwetende en mechaniqueluiden
d?t
hun
ne
aengaet , nochte yetwes de dire&ie van eenen State autoriteit was geufurpeert en een tirannye
óver de «f
aengaende, waerdoor is gebeurt dat d'autoriteit by'c meente j die de ion yerainiteit behoorde , en niet de Staten, welk
t
maer dienaers waren geftelt met ^limiicheeps volke en 't volk van oorloge ter Zee is in kleinteerd
e
commi
ffie,die door hunne perfuafien ongerechtachcinge geraclet, mits 't welk den vyandhiet iskonnen
gehouden worden in room , en over fulx de koophan- Jijk onderkropen en aengenomen hebbende fouveraidelinge grotelijx verhindert, en eintelijk Hollanden niteit van eenige quartieren en fteden , onder dexel
van
Zeiand meer i'chade geleden hebben door drie kiene d overdracht daer van te prefenteren hare Majeft. fo de
Zehavens , als Grevelingen, Duinkerken, en Nypoort, ganfche wereld genoeg is bekent, en noch mach blijken
en eenige kiene fchcepkens, dan fy geleden hadden door by eenige gefchriften, uit.hun boefem eerf
t her ode ganfche voorgaende oorlogen , ten tijde hy noch was men, fijnde voorwaer een vergift niet minder valfgek
ch als
meefter van alle de havenen.jjjan Vlaenderen , Vrief- doothjk voor ons arm ellendig Vaderland , onnodi
g
1-md en alle andere rivieren met foo veel toeruftingen wefende t felve te betonen door lange difpuiten, als
van ichepen , heerkrachten en machten, daer mede fo genoechlaem
blijkende door een exempel allene,
veelftrijden gevochten waren, gunnendeen confere- ganfeh verfch en klaer, dat is, als den Konink van
rende boven dien alle andere diguiteiten fo van den bpangien wilde inruymend'Inqui
fitie, dat hy gebruikt:
lande van Utrecht als anderfins, vreemdelingen, daer heeft vier en fwaerd tegens de confei
entien, willende
toe volgens de privilegiën onbequaem. En bovendien regeren t land en aldaer op fteüen fchattingen na zijn
dat de extraordinaris oorlogs-commiffien en andere welgevalle, geen werk makende der Staten goe
tadniet wierden vergoft als merendeel aen vreemdelingen vijs , die hy , nochte de Spangiaerden niet wilden kenen luiden naharenbelieven.
nen als in manieren voorfz , maer watift wat men fegDen voorlz Jaques Reyngout heeft ook onderftaen I gen wil? men vind geen ander oorfake van detegenuit kracht van fekere extraordinaris commiffie hem bui- I woord ige ellendige oorloge, dan dat den Conink vari
ten ad vijs van den Raden van State gegeven , extraordi- | Spangien ( beweegt door alfulke verachte en verfmanarelijk te procederen tegens den genen die onderleiden den , heeft d'executie will
en doen door kracht van (Tol «o \
te handelen op vyands landen , en dat by forme van in- vreemder wapenen, 't welk de Stat
en van de voorfz
quifitie hier te lande noit gehoort, als willende preterie- Landen niet goed gevonden hebben. Den Keifer Cï~
ren of voor by gaen alle de jurifdictien van de Hoven rel de vijfde, bemerkt hebbende dat fijnen fonetefeer
derProvinticn, Officiren, Magiftraten van fteden en geneicht was tot de Spaenfe natie , had hem dikwils
alle andere ordinaris Rechters van de landen , als fufpect voorfcid dat hem 't felve foude gebeuren , by aldi
hy
cnfonderdesfelfskennifTe, hun informerende van de de Staten niet behoorlijk refpedreerde , want heten een
koopluiden felfs , boeken en regifters en andere, fo't grote fotheid is, ftaetswaerdigheid te willen vergelijken
hun goed docht, fonder voorgaende genomene infor- by de perfonen die in der fel ver vergadering verfchijmatien te vertonen , nochte te horen de verantwoornen, en niet by dien diefe reprefenteren^door hare
ediendersvande
dingevandeoppofantenofdergener die hunne onno- commiflie, endatgefeit wort datfeb
felheid wilden ftaende houden , voorwaer een barbari- gemeente zijn , dat is waer : te weten , in voegen als
fe fake fo gehelijk ftrijdende tegens alle vryheden , pri- alle Overigheden en digniteiten, ja felfs de Princen
vilegiënen
, rechten van den lande als oit was gefchied. die bedienaers van de gemeente zijn , want hare comEn om te verminderen de publijke autoriteiten der \
miffie komt niet van 't volk of gemeente, maer van
wettelijke Magiftraet , hebben fy onderleid door ca- de Edelen en Magiftraten geftelt en gemachtigtuitde
lumnien en valfe perfuafien tegens de felve op te maken principaelfte der fteden, ja fulx gemachtigt,dat niet
het gemeen volk , ja felfs de Capiteinen der burgeryen, eenmenfche in Holland of Zeiand in 17 jaren herdoende die t'famen komen en vergaderen by forme waerts gebrekich is bevonden hunne refolutien te gevan collegien , aldaer met de felve beraedllagende en te hoorfamen , fo dat men van deCe calumnien niet anwege brengende alfulke faken alfthun goed docht, en
ders kan oordeelendan dat hare meninge is 't fondament te ondergraven , om onfen ftaet om verre te werdat niet alleen met kenniiTe van de wettelijke Magiftrapen. Wy fouden henluiden met eeren en vrunden van'c
ten buiten
(
de welke 't felve niet koft gefchieden fonder te vervallen in den mildaed van muyterye ) nemaer gemeen welvaren achten , hadden fy niet aengetaft den
ook tegens der felver expreiTe wille, ja dikwils de Ma- ftaet van de Staten in 'tgenerael, maer dien die fy partigiftraet gebiedende 't gene hun goed dochte, fo alle de culierlijk wilden befchuldigen, want daer is niemant
wereld genoegfaem heeft fien gefchieden binnen U- of hy is verantwoordinge enjuftitie onderworpen.
En fiende in wat autoriteit met goede redenen 't huis
trecht,daer fy hun niet hebben laten genoegen met 't gene voorfz en van te nietgedaen te hebben d'openbare van NafTauwas, in regarde van de onvergelijkelijke
autoriteit van de Magiftraet, maer voorts varende be- verdienften van den Prince van Orangien H<>. Mem.
arbeid dat de tref tigfte en gequalificeerfte van de Magi- hebben fy ookonderleitdie na hun appetijt te onderftraet, die de gemene regeringe beft bedient hadden,
gravenen
, alfo fy geen middel noch oorfaek wiften om
buiten alle recht uit de ftadgewefen en gebannen fijn, te niet te brengen mijn Heere den Prince van Orangien
endenperfoon van Meefter Pauwels Buis, Raed van Gouverneur van Holland en Zeiand, hem opgekomen
State , aengetaft en in gevankenifïe geftelt , fonder eeni- by 't overlijden van fijnen vader en geconfirmeert by
ge middel van rechte of verklaringe van de redenen 't verdrach met hare Majefteit. So hebben fyte wege
waerom , tot groot verdriet en mifnoegen van alle lief- gebracht dat Dirk Sonoy commiffie is gegeven van her.
Gouvernement van Weft-Vriefland of Noord-Holhebbers van 't gemeen welvaren.
Willende voorts wegnemen alles wes eenigfins fouland, het opper fte gebied en Gouvernement vanGordc mogen verhinderen hun voornemen van ganfeh en cum aen Cleerhagen, van Vianen de Heer van Loeren,
al den bedroefden ftaet van ons Vaderland te niet te Capitein jan Bax van Muyen, en dat om de felve te
brengen, hebben fy hun niet gefchaemtfo by fijn Ex» houden van de hand van fijn Excellentie als Gouvercellentie , als by de gemeente met openbaer en heimeneur Generael, en dit alles foncter advijs van 't collegie
lijke twiftredenen in roere te fteüen den eenigen en van den
Rade yan State.

Ge*
\

Het tweeritwintigfte Bock.
Gelijk dok metter daed de felve en alle particuliere gefpangiolifeert,overfpeleren hebbende gepractifeert
Gouverneurs en Superintendenten van de fteden en hem met 's lands penningen rijk te maken , fo opentlijk
Staten van Gelderland, Utrecht en Over-YlTel noit is te fien by de aengetafte pampieren.
Eintelijk opdat hun voornemen nietfoirde worden
hebben gehoorfaemt mijn voorfz Heereden Gouverneur van Holland, noch ook den Grave van Meurs, gebroken met'tvertrecken van fijn Excellentie na Engeland't, welk fyvreefden te fullen gefchieden dogr
Gouverneur van Gelderland , Utrecht en Over-Yffcl,
d'autorifatie
die fijne Excellentie voorfz volgens dercja niet'talderminfte dat hun gecommandeert is gefolutie
van
de
Staten Generael gegeven hadde 't collewefende een abfurde fake, datter in 't geweeft , 'cvan welk
bied een Provintie veel Gouverneurs fouden fijn gie van den Rade van State , om in fijne abfentie van alle 'slands faken fo wel de oorloge als politie aengaende,
van gelijke macht, ionder twijfel byhun gepractifeert
om tot hun boos voornemen te komen , en by hun fo te mogen difponeren, blijkende byder voorfz Staten
refolutie en acteby fijne Excellentie getekent van date
is konnen den 24 Novembris 15 8(5. waer by haren achterraed
kloekelijk is te wege gebracht dat 't felve noitverfcheide
n
geremedieert worden, niettegenftaende
requeften en remonftrantien by den voorfz Staten foude ophouden , of ten minften 't volbrengen verlaten, hebben fo veel verworven by fijne voorfz Exceldaerom aen fijne Excell. gedaen.
lentie door de perfuafien van 'c voorfz miftrouwen dat
De ftad Deventer en forten van Zutphen , de princi- daer een
andere acte van gelijke
isgemaekt onder
paelfte plaetfen en van feer groter importantien van de de hand enfegei van fijne voorfz date
Excellentie, excedegemene lakejfelfsdefleutelen van den lande fijn in be- rende de macht en autoriteit hem gedefereert , waer by
waringe geftelt van Willem Standley en Roeland Jork,
en daer toe gemaintineert , niet tegenftaende de voorfz deprincipaelfte pun&en debefcherminge van de landen aengaende wederroepen en gereferveert fijn geStaten fijne Excellentie meermalen hebben verhoort,
weeft
ter eigener difpofitie van fijne Excellentie , en nadat uit feer gewichtige redenen den perfoon van den
voorfz Standley wafu-fpeet, enden voorfzjork ceno- mentlijkdc veranderinge van garnifoenen, waer mede
van de fteden van importantie en fronpenbaer verrader van fulx overwonnenen gecondero- 't merendeel
tier-plaetfen vandefe landenwaren befeten, en
dltfo
haregeneert, en alhoewel fijn Excellentie feide voor
fecretelijk dat noch in de Staten Generael, nochte iri
trouwigheid te willen verpanden fijnen perfoon en ee
re, fo hebben wy van hun geen beter gevoelen konnen i den Rade van State geen openinge daer van is gedaen
hebben, en bevinden metter daed dat de fauteninma- geweeft, voor en al eer die moft dienen tot juftificatie
terie van State niet fijn te herftellen nochte by panden jvan de weigeringe by Standley gedaen, der Raed van
|Staten bevele re gehoorfamen.
nochte borgen.
En alhoewel de ganfche wereld lichtelijk kondc- af- 1 En allo de voorfz Raden van State , en Staten Genemeten dat het doen van de voorfz luiden eintelik fou- { faeldoorde handelingeen tyrannigeen beeftige regede voortbrengen den ganfehenondergank van ons Va- ! ringe van de voorfz Standley en Jork, waer van fyfederland, fodaerinniet tijdlijk worde voorfien, waer jkerlijk waren onderrecht, verftonden te fullen gefchiedoor de Edelen en Magiftraten van fteden by allemid- j den dat naderhand gebeurde, indien goed tijdsdaerin
delen fochten te ondecken hun boos voornemen , en | by verandêringe van garnifoen niet worde voorfien,
dat door fonderlinge genade Godes alle haren aenflag waer van den Raed van State d'autoriteit by onbehoorwasontdekt, mits het fafiffiment vanden perfone en lijken middel was ontnomen, en alfulx de faken geraekt
•pampieren van Steven Paret , waer in men fag alle hun waren in 't uitterfte perieul , fo hebben de felve om niet
tfraed en voornemen , en fonderlinge dat den voorfz Ja- te failleren in hunne fchuldige plicht, daer van fijne Excellentie gead verteert, maer aleer de ordre en bevel
ques Reingout 't hooft en beleider was van den aenflag,
wefende dood-vyand van den tegen woordigen ftaet van Engeland konde gebracht werden , was hun voornemen volbrocht tot grote fchade van de gemene fake,
van de voorfz landen , van de Staten fo generael als particulieen
r, Raden van State , arbeidende by fijn Excel- 't welk na alle oogmerk (dewijle de burgeryc van Deventer den gemene fake was toegedaen , en ganfeh en al
lentie te vernietigen alle der felveradvijfen en refülutien , mitfgaders ook de goede correfpondentie derfel- vyand de overlaften van den voorfz Standley ) foude
ver met fijne voorfz Excellentie, ionder dewelke fy j voorkomen fijn geworden, byaldien de Heeren Ra
wel koften merken dat onfen ftaet niet koft beftaen,en 1 den van Staten, en Staten Generael geefifwarigheidgeeintlijk dat hy de gene was die met het behulp van ee- ,.<maekt hadden te contravenieren de geboden van fijne
nige andere 't merendeel van de voorfz liftige lagen ge- voorfz Excell. haren Gouverneur Generael, en voorleid hadde, fo uit fijne pampieren en brieven genoeg- feker by aldien de gouvernementen van Bergen en Oofaem te fien was , ja dat hy geraden hadde en fijnen fpot ftende niet hadden waergenomen en geredreffeert geweeftdoor
,
de funderlinge vroomheid van den Heeren
droeg mettet bannen van fo veel luiden meteere, deGenerael
Norrits
en andere Engelfe Heeren van de
fel ve noemende vetus fermentum > (den ouden fuerdeRaden van State , foude te beduchten geweeft fijn dat
fem) 't welk fijn Excellentie door de Gecommitteerden van de Staten van Zeland vertoont fijnde, en be- die den felven gang fouden hebben gegaen , ten aenvindende dewaerheid iulx te wefen , hadde de felve den fien de goede correfpondentie die men aldaer metten vyand was houdende , en onder andere dat den
perfoon van den voorfz Reingout doen aentaften , met
Hooftmeefter
vanden HeereWillugby, onder dexel
belofte recht daer over te doen adminiftreren , enlaeftelijk gecommitteert'tHofvan Holland fijn proces te van wederom te leveren den gevangen Capitein Geormaken. Soift nochtans dat hy dies niet tegenftaende gedel Bafta Aibanois, en fijne huisvrouwedie mette
met fijne aenhangers by fijne Excell. fo veel te wege ge- wagen na Antwerpen gereden, en aldaer welonthaelt
bracht hebben , dat den voorfz Reingout is verdragen geweeft fijnde met een fchip te water waer in de wagen
en opgehouden, en eintelijk om niet onderworpen geftelt was, wederomgekomen is, en dat defoldaten
te fijn den Hove van Holland gebracht tot Utrecht,om tot Ooftende leggende, verlatende hunne fchildwachaldaer te ftrecken tot een hooft van de muitmakers, of ten en corps de guarden met hopen by den vyand lieomtepractiferen een fcheidinge tuffchendie van den
Welke voorvallende periculeufe practijken , fchelmlande van Holland en Utrecht, 't welk ganfchelijk is
fe
verraderyen
die oit fijn gefien , ook fo vele factien
gepractifeert geweeft ionder eenigeredenevan tegenieggen of fondament , dooreene fimple wijfmakinge, onderde gemeente te wege gebracht, de klachten óer
arme ioldaten over quaed tractement enbetalinge, en
waer in fygearbeyt hebben fijne Excellentie eneenige
Engelfe Heeren altoos te houden , dat de voorfz Staten fonderlinge de fwarigheid daer in de landen hen fagen,
en Raden van State waren vyanden van de Religie en doorpen.
de onfekere regeringe en faute van commandement,
de Heeren Staten Generael en particulier aengevan d'autoriteit van fijn Excellentie , en dat den voorfz
Reingout door hun en alle de Rechters van den lande merkt en dat door alfulx onmogelijk wasdat de Provinwas gehaet , om dat hy van de Religie was , en ook pro- tien fouden konnen befchermc worden tegens fo gafeffie doende te vorderen de autoriteit van fijne Excel, weldigen en machtigen vyand, hebben raedfaem en
lentic , voor waer een vals dexel ? ais wefende hypocrijt, 1
nodig bevonden eenige ordre in hun faken teftel!en,en
fulx
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lanDcn/Dae
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?
fchende.
altijD getooon mag ronDclijfc tt p?oceDeren / bjeemtmenen
Hebbende te dien einde herftelt, d'autoriteit der ongeïjoo?t toa$/ Den Staten alöcrlep aenterfrenfeen
Gouverneuren van de Provintien , d'ordre van den gernaefet Beeft. «Den 3lDbocaetban foliant) mt üo*
krijgsvoike , de bewaringe van de frontier- plaetfen , en öan ban <@lDenbawebelt Defe fafee berftaen fjcböcnte/
Ijeeft Die aen tic Staten ban ^ollanö ontDeut / en te
d'oorl
te water
om alfo
ftate.na hun yermogen te ondcr- Rennen gegeben Boe en in mat manie
wanke,len
ftuttenogeharen
ren en op toat
De palpoorten byBurggrave op den name van fijn plactfe men Den felbenb?fef ober Den felben jutmis
Excellentie als Gouverneur Generael der Provintien fouDe binDen / Daer urn hp Diberfe meneeg toa0 belet*
in Engeland uitgegeven , heeft na rechte niet mogen Denöe en D?ijbenDe/ en fjebben De Staten ban ^oilanö
beftaen , dewijle een Gouverneur wefende buiten fijne gocD gebonDen Den felben^Jumuö te Doen acntatfen
Provintie niet heettte gebieden, 't welk in defe lan- en fjem
geD?ongen Denfelben briefte Doen er tn'beren/
3' J den altoos geobfer veert is geweeft , en 't felve ook ftrij- en Daer ban genomen fiebbenDe topte of biDimus/ftcb*
ben Den principalen gerefïitueert/ Dern aenfeggenDe
dende is tegens 't gemeen befte.
De Staten Generael hebben ook met goede redenen Datfp frjne €rcellentie beïjoojlön Demonfïreren fou*
onder cautie ontflagenden Heere Meefter PaulsBuis Den / mat inconbenienten uit ful&e, p>occDtn:en tot
aiio s ïands rechten en ook de gemene reden niet toe
Jaec dat een man van qualiteit , de gemene fake wel bedient

hebbende, en over fulx gefteld Raed van State,
door privé perfonen in gevankeniflè geftelt , en in
dé felve (es maenden lange gehouden worde, fonder
kennifTe van faken , of van den betichter of van den
Rechter , en fonder eenige wettelijke procedure.

acfiterDeel ban Den lanDc fouDen mogen omftaen / en
mag Den felben b?ief / lupDenöe alDU0 :
TLTEere Iunius, fijnde gerefolveert kortelijk derwaers
.I
•"—'■over te keren , fo heb ik goed gevonden, benefFens
^
de brieven die ik fchrijve , van eender materie , dat gy ba„
^abc
trekt of reift aen de goede fteden aldaer, conforteren- toan&g*

En om een einden den
te maken,
verklaren
dat | de en verfekerende de geaffedrion eerde ,'u wel bekent "j***
+ Februaryfo is
geftelt metwy goefijnde, van de goede intentie van hare Majefteit totter Smit
de kennifïè en rijpen rade van den voorfchreven Sta
landen hulpe , en goeden wille die ik hebbe om haer ctetarig
dienft
te doen : En alfo den Heere van Bukhorft , of an- ^J^f
ten Generael, diet'allen tijdenen vanouds altijds gewoon fijn geweeft hun faken opentlijk te handelen, dere aldaer hadden willen perfuaderen dat haer Maje- t,eni0
en ook mede fonder geveinftheid hunne Heeren Prin- fteit gerefolveert hadde vrede te maken metten Co- 9lunp
cen en Gouverneuren te vertonen de middelen , of
nink van Spangicn , en begeerden daer over 't confent Ij8?:
't gene daer mede 't gemeen befte is verkort: 't welk van de landen , gy fult haer vry uit feggen dat den voordoor lange ervarentheid hunne predecefïeurs bevon- fchreven Heere geen fuiken laft heeft gehad , en dat hare Majefteit in geen handelinge daer over geweeft is,
den hebben het fekerfte , 't gemene befte 't profijtelijx- maer
alleenlijk gefocht te onderioeken wat den Conink
fte, en 't minft quecfende de redelijke Princen, als fy
daer door bevinden hun ontdekt te fijnde liefde totte de landen foude willen aenbieden en geven ter caufe
gemene fake , en alfo af te weren de gene die door ca- van cenigen vrede, waer op fy bemerkende datter geenJumnien enquade practijken hun hebben verlcicltot derhande verfekeringe fy , vaert voorts met alles te
groot nadeel van hare eere en reputatie, to bevonden doen , dat fy denkt te dienen tot befchuttinge der {elver:
fal worden dat de voorfchreven brief niet anders is in- als 't blijkt by de Armade gefonden na Spangien , onder
houdende alsde waerheid , en herkomende uit een goe- de beleidinge van Draek , en by mijn wederkeren , met
*de affectie die fyluiden fijn dragende hun bedroefde goed getal van volke betaclt en onderhouden by hare
vaderland, refpedt van hare Majefteit, en tot eereen Majefteit boven het ordinaris fecoers. Sult cok te ken->
autoriteit van fijn Excell.
nen geven aen die laft over de gemeinte hebben, en
En vrefende dat by fijn Excellentie eenige fouden daer gy fulx dienftelik achtet, dat ik derwaers wedermogen fijn , die de felve foude mogen afkeren , ter her- keere , met betrouwen dat fy lullen voorts aen doen
cefTeren alle voorleden fwarigheden en my geven een
ten te nemen hare hoogdragenderemonftrantie, 't welk
als nu gefchiedende , onfen ftaet niet foude konnen behoorlijke autoriteit , nodig om te gebruiken defouwerden geconferveert , en fo voor defen meermalen verainiteit der felver Landen , fonder te hebben alle de
tegen-mineren der Staten , als te voren,
gepractifcert is geweeft tegens hunne overgegeven re- oppofitienen
de welke haer behoorden te contenteren , te behouden
queften. So hebben fyom hun daer van te verfekeren
goed gevonden het dubbelt van de voorfchreven brief fulx als fy pretendeerden gehad te hebben , onder de
hare Majefteit over te fenden, in welker goedertieren- Gouverneurs van Keyfer Carel en des Coninx , fonder
heid en fonderlinge wijsheid fy hun volkomentlijk ver- meer, gedurende mijn Gouvernement, dewijle ik niet
trouwen, fofy by verfcheiden aóten genoegfaem heb- begere te handelen faken van importantie, danbyadben bewefen , op dat haer Majefteit wefende wel en vijfevanden Raed van State, die behoorlik gemaekc
particulierlijk geinformeert van den ftaet van den lan- fal worden van onderfaten deslands: fult ook aenfegde, te meerder beweegt mag worden 't verfochte no- gen dat fulx is den wille van hare Maj. volgende d'indige extraordinaris fecoers toe te ftane , yolgens den in- ftrudkie die haer belieft heeft my te geven , by de welhouden van de voorfz. brieven.
ke fymy accordeert en beveelt weder te keeren , fo ik
Aldus gedaen en gearrefteert ter vergaderinge van de nietkonde verwerven van de Staten födanige autoriteit als behoorde , om niet te wefen alleen Gouverneur
Staten Generael in den Hage, defen 17 Juny 1587. onStaHeeren
van fchijn en in gefchrifte; waer van ik begere dat de
der ftond , ter ordonnantie van de voorfz
ten ,ondertekent
goede verwittigt worden , op dat fy in tijde mogen opC. Aerssens.
ficht nemen, dat my niet toe kome tot haren achteerdeel en verderve , contrarie haren goeden wille en
25oben Defen/ fo öebben De peeren Staten <©ene* meininge. Hier mede hebbe u God in fijne bewaringe.
raeloofe ftefiomen copie banfeHerenbjief/gefcfijeben Gefchreven tot Groenewich defen 10 Juny Anno
finDeïjanb ban Den j$ecretartë iBeeftec kantel öe 1587. onderftond gefchreven uwen goeden vriend,
25urcDgrabe/enbpDen <*5?abe ban £pcefter onDer- ondertekent R.Lycefier, 't Opfchrift was , aen onfen
teftent / aen 3önen ^ecretartë giuniusf / ban Date Den lieven en getrouwen , onfen Secretaris Iunius.

iog]ulö/iT87.baerbpDe felbe ïpcefïcr fijnen boo?^
noemDen «gecretartë bebeelt föne partpen en toelgun*
ïier^ te tlernen en animeren / en meer anbere fafeen
felfjj oor tegen Den ^mbaffaDeur 25uftBo?lt/ toelfecn
boo?f3. b?ief Den boomoemDen «Secretarie 3 uniuss
aen berfcfjciDen pjtbe perfonen in Dibe?fe fteDen ge;
communi
III. ceert
Deel. öeeft/ fonDec Den Staten of |Bagt*

3§en Den «Oberfïen^onop (De toelfie aen öen <©ia*
beban lj?cefïergefonDen fjaöDefener ^eoicam ge*
tiaemt 3a\\ 3]&icfiielf5. öie ftp bee! getyuiftte/ Uaec
Rem m?
meDe Mem jjaDDe laten toeten ailes toat
te Do?en/
er
Ipceff
ban
Den «foabe
Derbarennut*tó)hen«aDDc
eben/
i
1Wj. »
toetè
nefebz
jieo»/
eerffet
rtsm<
?eben/
gefcij
namentlp Oen eerflen mw

Het tweentwintigfte Boek.
992 aï* ter materie bfón«rt»êift btetmebe bpgeboegtüeb*
bolgt :

be/tn toag lupöcnöe als

23jfef

ban %Q>
refter
een ben
«©ber*
ftcn &o>
nop ban
fcett i
Mep f

veranderingen
HEcr Gouverneur, de alteratien en
ooriaaerts over ontitaen.üjn
na mijn vertrek dcrw
op
en
lver
reio
nen
kon
t
heef
niet
t
ftei
Maje
hare
ke dat
cht
eni
gew
en
>t verfoek van de Staten, io als fy wel foud
ecoureert te
hebben. Infgelijx dat in plaecle van gef
oorlogaen
ijk
erl
Werd™,eenigeonsbegondencenborghet rapport van Jan
te richten- maer hebbende verftaen
in gy contiMichielfz op u devoir en goeden vville,daer
getrouw
leer
een
nueert^ bevmc hare Maj. dat gy haer
particulier bedankeiku
dienaerhebtgeweeft, en in 'tmijne
er en reputatie hebt
E.vandeforge, die gy voor
t ielvete repedragenr-ikfalnietin gebreke blijven
hebt bebjk
wijie
gy
compenferen en uE in 't geneAeng
retour
mijn
e
aend
n
connen te doen maintenere
ftaet
y
derwaerts over, en weet ik bykansniet watm
de werelt
terefolveren. Ikfieaen d'eenefijd , dat alleontfa
ngen,
daerombegaenis, hebbende groter hope
dan ik wel foude konnen vervullen : aen d'andere fijde,
rdegenediecerfl door opentlijke fadtien mijnwede aldat
doen
,
n
ndere
verhi
komfte hebben getracht te de
hand. Den Grave van
tans indiredelijk en onder
Hohenlo, die aengaende verfcheiden voorledene Zwat hadde gerorrigheden die hy Tonder ecnig fondamen
houden, heeft
te
n
oldae
voorv
rde
behoo
m
t,he
meer
in defe concurrentie der faken den Predicant Vilhers
aen den Heere Bukhorft, enden Raedsheer Willekes
gefonden, om hen van fijnent wegen te verklaren, dat ik
derwaerts over eenigc luiden hadde onderhouden , die
hem te doorlteken of vergeordonneert warenhemom derha
lven mijnent wegen niet
moorden, endat hy
konde voldaen houden : 't welk mijn een groot hartleer
isgeweeft, niet aileen om dat het voorieide rapport
valfch is : maer dat hy mij n perfoon en eere io weinig
en allegeheeft geacht , dat hy 't heeft willen geloven als
dat het
lden
inbee
s
ander
niet
my
kan
ik
jren. En
felve een vont is, dien hy heeft bedacht als hy fach dat ik
ftond op mijn weder komfte , om alib ftilfwi|gende tot
woordigZijn voornemen te geraken. Ik fchrij ve tegen
verioeke
en
,
State
van
n
Rade
en
lijk aen de Staten
op hen , dat de waerheid der fake geboefemt en ondertaft mach werden, eerikmy kan reiolveren. Want ik
foude niet begeren dat mijn wederkomlte, in plaetie
van folaes mede te brengen den Lande tot ongemak
foude ftrecken. Na mijn wed er komfte uitdebaaftovenis my geadverteert, dat hare Majefteit u E. aengaende airede eenigedepefchen aenden Heere Bukhorft
oord verhadde afgeveerdigt, dacr op wy uwe antw
wachteun , E. veriekerende , dat ik mijn uiterlte devoir
fal doen , dat u E. van hare Majefteit niet werde gelaten
r conin defe conjuncture , maer dat fy u E. haer faveu
Heere
den
fijt
ur
erne
Gouv
,
Heer
mede
tinuere. Hier
te Groides,
Gefchreven in 't Hof
in genade bevolen. 1^87.
ftiloveteri , lager ftond uE.
defeneerften Mey.
goede vriend , ondertekent R. Lyccjier , De fuperfcriptiewas, aen mijn Heere Sonoy, Luitenant Gouverneur van Noord-Holland.

3&tt ftïmiben ban ben «Sjabe ban Eptefïer/ tanenfee ben <6?abe ban ï&oljenlo / altf bat be felbe boo? ben
ïBinifter ©Miers aen ben Sfimbaffabeur 2&ubi)02ft
foubc nebben boen feggen/ bat bc <ö?abe ban Epce=
fier eenige foube geco2i*umpeert nebben om hem te
fcermoojben ofte boojfcljicten / bit too?t bp 3Lpccfïer
alljier mebe gefc&eben/ namentlijn bat ben <©?abe
taan$oöenio Mx aenbcn$mbafrabeur25unh02|ten
ben fóaeögbcere tBilfceg boo> ben ïfêiniftcr ©illierjS
foube ïjebben boen acnbicnen/ boel) bit tg alfo niet be*
toonben/ taant noch ben <©2abe ban J^obenlo öabbe
fulr booj ben boojfeiben séinifter ©illicrS aen ben
fCmbafirabeut boen aenfeggen/ nocb ben^mbaffabeur nabbe fulr gefeib bat &em fulr toaö acngefeib
en bp toten / nochtans fa beöe ben SEmbafïa&cur baer
groot onberfseh opboo2 laflban be Coninginne ban
«Êngelanb/ aen be toelbc rappo2tgebaen toaö/ bie
öaecom aen ben felben 3$m&aïTabeur bcla|ïc ficD baec

op te informeren / gelp men genoeg ftcn Ftan uit na*
bolgenben b?ief ban ben ^Bmöaffabeur boo2f3. aen
5ionnl)eer3©illem ban rêlrefïong gefc^eben/ fo bat (f.58101.)
7.
butoclfclujntecnuptfteefifel getoeef? te 3t)n ban centge
gceften/bie
het bucr
allen 51'iticn
tsaren
flonenbe.
<©cnbantmecbjaebt
b?lcf ban ben aenSbitbafTabeuc
2Sunt)0?|t bjag luibenbe ais boigt:
lV/fYn Heere: naer dien my hare Maj fteit bel aftet batfben
J-v*-heeft, my door alle mogelijke middelen te inror- SBaron
merenj dat
van eenige
een rapport,
't welkmen
haer aengedient ®»jj'
heeft
boofe geeft
foude hebben
willenden §eni&«!
Heere van Hohenlo periuaderen en wijfmaken , dat fij- re Cref»
neExcell. ( Lycefter ) eenige ioude hebben opgemaekt Ion3»
omdenvooriz Heere Grave re doden , eene verfierde
en valfche iake , en onweerdig voor een Heer van qualiteiten eeren als fijne Excell En fo ik verftaen hebbé
datgy my ibud konnen feggeniet van defe fake, als
hebbende defen aengaende yets horen fpreken. So
hebbe ik u wel willen bidden , my te willen waerfchouwen , by uwen brief, wat gy daer van moocht verftaen
hebben, fulxikhopegy my niet fult weigeren te doen,
om de fonderlinge luften genegentheid die gy hare
Majefteit en fijne Excell. toedraegt , hier mede eindigende neffens mijne herrgrondelijke gebiedenifïc tot
uwe goede gratiën , ik bidde God,
Mijn Heere, darhyu neme in fijnheylige befcherminge, datum Hage defen x Juny ftilo novo 1587.1a»
geritondj feer geaffeétioneerde om u dienfttedoen.
Ondertekent T. Bukhorft. Hetopfchrift was, Aen mijn
Heere > mijn Heere Treflong.

^ter op tyeft be boojnoembe €re{ïong boo? ant^
moo?öe gejco^eben / bat bp nopt ban pemant baer ban
tn 't mtntte nocljte in 't meefte fjabbe bo?en fp?efeen /
bat bp 00b niet bonbe geloben / bat fiifr bp pemanben
ban qualue gefeit foube 3ijn mner ar Ijte 'et een bc?fic?t
uuiueitiei te toefen ban eenige onrujlige geeflen/ en
Quaöe paitiütiKu hik uut anberg focfjten ban om btitiz
be <d5?aben in piene jegens t»m anberen te öouben/ ten
groten onbten|l ban benianbe/ bat ijp baitciiift ge=
loof oc bat be l^eere 45?abc ban t^obcnlo/ alfeibert
bcm fuir alle be toerelb / ful.r bertroutoen op $ïw
Ocjcceïl. niet ïjabbe/ etc.
SCijö nu be Contnginne ban €ngélanb gerefoïbeert
majSom ben <0?abe ban Epcefier toeberom ober te
fenben / öeeft fp aen be peeren Staten 45mtati ttoee
bneben gefcl)2eben/ben eenen ban ben 20 en ben anbe*
renbanbenzi fjunpbp be peeren Staten <©enerael
bepbe ontfangen op eenen bag / namenujb ben 10
fjultj / baer bp men fien ftan bat be Coninginne / niet
)egcnftaenbe be b2ieben ban be peeren Staten aen be
Coningtnne gefcl)2eben/ban ben zo 3üP2il en bier bo*
ren berljaelt/be peeren Staten nocb al blijft bcftfyuU
bigenbe/ en ben <©?abe ban ïpcefler ontfcbulbiyenbe.
«©en b?ief banbe Coninginne banben so 3}unp toa^
luibenbeal^bolgt:
MYneHeeren , onfe goede vrienden , uE. E. gelijk
....
wy
felfs
mede
,
moeten't
vreemt
vinden
,
dat
wy
fo overvloedelijk van onfe gunfte hebben mede ge-u
deelt, fendende derwaers onfen neve den Grave van
Lyceftereen
, eenvanperfonagie
van onfen
qualiteit
en ftaet,mede
dien wy
hy
beGtals
de eerfte van
raed(daer
voor alle de wereld hebben betoont dat wy de felve
meer gunfte toedragen als iemand anders) om in gevaer
fij nes perfoons , noch buiten onfe prefentie te leven, tot
fijn groot leetwefen en mifnoeginge , veel verder , dan
hyoit heeft gedaen. Hebbende u E. E. ook geionden
een fo grote menigte van onfe onderfaten , fo van den
Adeldom als andere , om de gemene fake en welvaert
van de Landen aldaer te helpen hanthaven , ja fo verre,
datwy te defen einde onie middelen en fchatten in
geenderley wijfe fparen : wy nochtans aen uwe fijde bemerken, eenheel vreemde maniere van procederen ,
contraryals wy hadden verwacht, ftreckende tot befmettinge van onfe eere , aengefien het fobere refpect
datmen onfen gemclten neve uwen Gouverneur, fijn

banoe
»#f
j^n'
ban<pn.
gelanD
lc"f^
Staten
<5tnu
J^Jf
gunp
1 ƒ87.
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autoritcic verminderende heeft toegedragen:
ons met meerder recht oorfaek gegeven mocht hebben,
hem hier te houden , als u E. E. wederom te fenden , en
aen de felve,om hem veel eer den lmaek te doen verliefen van uwe vorige comportem
als hem genodigt
te hebben derwaers te keren. Meanetrenevenwel hebben wy
geen andere baftante reden of oorfaek gehad om ons
hier toe te induceren, als den yver en de devotie die wy
verftaen dat de ingefetenen van dien Lande ons in 't generael toedragen, en de gebeden fo menigmael vernieut van vericheiden luiden meteeren en goede patriot eno, m de continuatie van ons fecoers en het retour
van den gemelten Gravein fijn Gouvernement fonder
,
't welke fchijntdat dengeheclen ftaet van die Provinti , den voorfpoet van 't voorfeide volk en hare bloejeen
nde fteden moeten vallen ineen evident en onvermijdelijk gevaer. En om dit regartjhebben wy ons tegen
. de gemene reden laten perfuaderen , ons voorfeide fecoers te continueren,e ook onfen gemelten neve (fonn
der regart te nemen op fijn leven of op de confumptie
van fijne middelen,of felfs dat hy fo verre van onfe prefentie is afgefondert ) beweegt geworden , om met ons
confent weder te kceren. Maer nu willen wy van ftuk
tot ftuk de oorfaken van ons mifcontente
deducem
e
m
ren en verhalen , u E E. voorhoudend verfcheiden
e
faken , gedaen na uwe fantafie , als deporterende eenige
van de gene, welke den gemelten Grave , voor fijn vertrek van daer, officienhad
gegeven, en niet betalende de gene die u E E. getrdoeuwelik hadde gedient , felfs
hen hare vi vres afkortende, latende eenige van onfe onderfaten van honger vergaen , andere lanx de flraten
gaen bedelen , en fendende andere weder herwaers-overnaekt en berooft, om in haer Vaderland brood te
bedelen. Dit foude te buiten fijn gegaen de limiten van
eene Miffive , hier by gevoegt , dat wy geenfints nodig
achten , gemerkt wy den Heere Bukhorft expreffe lalt
hebben gegeven , u E. E. alles te particularifer , hoe
wel wy van hém tot noch toe geen fatisfa&ieenhebben
o tfangen: noch belangende 't verfoek dat hy op u E.E.
henef
t gedaen,noch antwoord op de faken die hem belaft

wVrënüoVtélëg^

felven)hadde konnen geven meer dan te veel rechtveerdige oorfake , om hem niet meer daer te fenden , 't eri
wared e /onderlinge liefde en affectie , diewy dragen
tot de luiden meteeren en wel geaffeólioneerden van
dien Lande , om den reciprocalen y ver en affe&ie, van
de welke wy een goed proefftuk hebben gefien , 't welk
ons heeft dóen prefereren haer welvaert en behouden^
voorde ondankbaerheid en tegenfpalt van eenige particulire perfonen van derwaerts over. Wy verwachter!
dan ( alles t'uwen beften geconfidereert ) datter gedaeri
wordenietallenelijkeen fuiveringe van 't ongelijk onfen gemelten neve gedaen, rnaer ook dat gyluiden hem }
als fijnde onfen dienaer van ftoetenqualkeit,daer hy
in is, voortaenfulk een refpc& toedraegt, als dat be^hoord , en wy weten dat hy (niet tegenftaende alledefé
onbeleeftheid en ondankbaerheid) niet fal ontfien,
voor u allen fijn leven en goederen in gevaer te ftellen >
mits gy luiden van uwer fijden , u met alle uwe middelen ook employeert om'tfelve temeriteren, En hier
mede defen eindigende , Mijne Heeren, fullën wy God
bidden u E-E. voor altoos te willen nemen in fijn hoogwaerdige en heilige hoede, gefchreven op onfen huyfé
van Groenewich den %z Junij 1^87. lagerftonduwe goede vriendinne, fo gy 't meri teert, Elifabtth \R.
De (uperfcriptie was, aen mijne Heeren , onfe goede
vriende
n. De Staten Gencrael der vereenigdc N ederlanfeProvina
em

fflp fonbennfernocl) meer anbere b?feben nebben
fionnert bp boegen / foo üte be <©?abe ban £pcefïer ge*
febjeben Beeft aen bendeere banCaron in Date ben
9 m*P 1*87. baer in üpfclnijft batfefeerïleere ban
qmlittpt tegentooo?öelijft in «gngelanb jijntre / ge*
fcn?ebenfiabbe aenmön^eercban 3©alfingam/ be*
toeibctoag bol ban rebenen/ ombetoelhe baerifêaje*
fteit Ijem tod öaefï na Jleberlanb mofi fenben / en bat
«et lanb fonber stjne toebernomtfe berlojen mofl gaen/
feonnenbe't felbe niet gebienttoerben/ ofalbaeraen*
genaem 3tjn cenen anberen $eerc upt 't felbe Coninfe*
rijn / etc. <©e felbe I$eere fjabbe ooft ten felbcn tijbé
aen ftemgefrfi?eben/ en Ijem geraben om belerebe*

ons in 't harte fteekt,om den ftaet van de voorfeide Pro- ncn bat fa niet toeber foube ueren in be ge&crlanben /
vintienen d'affeclie, diewy dragen tot Godes volk, I tenminflert fonber eengroot Depaleger /Jiebüenbe Be*
door den vyand geaffligeert , heeft in ons alle andere ge- bOnbenfO hele Ojfenfien tegen <Rat»!1 1 IBflUrttSf batt
batl ÖJ^tatttl
fo heylig jftaflBU W ban «OOwIO/ 't m«(lenlïed
dachten overwonnen , welke ons van eenhierom
tongtbatbefa*
fjope
battergeen
£tatt/
ban
»ab£
W
hoEn
aftrecken.
mogen
voornemen hadden
pen wy met Godes hulpe, mits datmen onfen gemelten S*"^11 &onn/n O^Cftt Of geacconmiobeect m»
¥*<
coufijn toelate , zijn autoriteit vryelijk te gebruiken,dat j**"• 9«*« **»*«" *" *** *™ •**«« toetmg
hy hem fo v romelij k tot def enfie der voorfeide Pmvin- * *» Smelten |eerebp geboegt fo W binnen
«J" tocberbeetöe/ fo Ögbacf tttl fólM CD &*
tien fal quijten en em ployeren , dat de uitkomfte van de W
«mrti*om :qW
mtöbeltoag
eenen/ toelue
*<**&<*
W en
uh.E. en heerlijk
in o?b?e tm
te ftellen
<®at ftbare
naaf.
weien geluckig
oodo*
ons. So falbidden
wy ook voor
den Almachtigen,
dat voor
hyu ren
E. E. mijne Heeren , onfe goede vrienden , wil nemen in fijn hoogwaerdigè en heilige hoede. Gefchreven op onfen huyfc van Groenewich , defen 10 Juny ,
1587. ondertekent Elifabeth , R. De fuperfcriptie
was , aen mijne Heeren onfe goede vrienden de
Staten Generael der vereenigde Nederlandfe Provintien.

€n ben anberen ötfef lufbenb* alg bolgt.
vten tijde felfs als onfen neve den GraTWj" YnevanHeeren
Intiete
Lycefter , ftaende op fijn vertrek van hier ,
juffitoe J^J-ve
onfn* cn fo ny van ons fiJn affcüeid foude nemen » ontfingen
wy van u E. E. eenige antwoordingen getrocken uit
jine
In <tèn# een brief , die gyluiden in Februario laeftleden aen onm Se fen gemelten neve neDt gronden (van de welke ons een
1tatcn dubbelt is gefonden ) vervatende eenige klachten op fekere poincÜen, daer mede gy hem ten onrechte hebt be*mv
id ban fchuidigt en befwaert , door welke , in plaetfe van 't ongyen d , van
bekenn
, te in
daen ft
en nevege
gemelt
geu)k onCcn
'"nY/
veelhei
gen handhae
dwalin
uwe eerfte
luiden
87woorden,meer dan in fubftantievan ftofFeof waerheid.
't Welke uwe faulte min excufabel ja veeleer groter
maekt door eene continuatie gelijk als fchijnt , van een
fo vreemde en ondankbare maniere vancomportegemelten neve (ja veel eer tegen ons
ment,
Deelonfen
II f.tegen
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gecontenteert foube toefen bat ben «laDe ban ^§tate
foube geauto2ifeet too?ben te befoigneren op b'aflfaircn
ban be oorloge en fane bon be politie /en bat albaer.
continuelün een i£eereban gualiteit/ tenminflentn dc
5prancopfe en =£ati)nfe talen erbaren3i)nbc foube toe^
fen / ben <6?abe ban ^oljenlo foube 3ün Capitein <©e#
nerael ban be oo?loge in be Quartieren ban be H5afe/
^ojitgban <©elberlanb/ en (©raefjlauritsf inZe»
ianb / om acïjt te nemen op tt fauen ban be Sübmirali*
tttt/ «te. begerenbe be boo?noembe 3lprefier op ben
boo?f5. ^eere Caron/ bat Ijp Dem foube abbiferen
(niet in generale rermen) maer öoe batmen op be b oo?*
feibe en alle anbere ftoaricDeben foube nonnen o?b?e
(lellen /etc.
^aer3ijnnocB anbere btfebcn uit Dct^of ban €r\>
geïanb gefcl^den aen eenige binnen ötrecöt / bat hp
alle goebe beboiren boo? öic ban be (tab aen Uarc J©a- (F. 101)
iefteit en sijne €reellentie gebacn babbe ben mogelijlï
toefenbe/ enbatternubolnomen rcfolutietoa^gebal*
eerftene ennfetopna't
metten/ betoeln
Bernbegeben
ellenti
len/ batjfïe3i)n€rc
rt^ efoube
bertoae
fpoebicl
ten uiterflen te accele*
liet alle gerectfcDap te manen en bo?tiS
baer fien fonben/
reren/ in ber boegen bat fp Dem
oberfenöenbe 600000.
fcliinft oocb bat Dare jBai'.toajS ellent
ie foube mebe
aulben/beïjalbett'tgene3öne€rc
getrou en
fouben
bem
b?encen/ batfe meb* baerom

587.
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Het tweentwintigftc Boek.
confïant Bltjben. <&tfzn B$f toag öeöatecttöcn clföen Staten ben anöeren nu boo?taen malfeanöeren beter ban %p
beeftaen fouben. 3£an öe Staten (bpfonber bic ban cetleirH9ep ftilo veteri.
;©e felbe ftlnüft nocD ni een an&eren Djtcfban ben ^ollanb ) fienbe alle ben bjeemben Danbel bic öaer ge*
29 IBcp/ 1^87. ftilo veteri , batljpom baertccon* taeben toeröe/ fo met fc&üben aen b'eene en ö-'anöere >
met Depmeiij&e
foeteren De aötiectentic troct öatsrjn Cjcceüemfe met- en
eomften
rottingen/
teeeföen bat Detmet t'famenf
3ijne nomfte niet enfouöe
gerecDt
ten eecftcnoberRomenfouöe/ enoatDP op 't uiteefïe toecöen/maer bat öefactienengueftienen op?oerig*
pofnet laag om ober te nomen en;genoegfaeni op 3ijn Ijeöen meer fouben
ontfïefeen öoo? be acljterraöen bte
toertren jlont / alles* öeeeet toefenöc enereouie
mtööelente ftellen/
üp Der DPDtelt/ enöatDpaltijög omtrent DemDaööeeenige
öanö om 5tjn laft te bcrbolgen en ter
quant patriotten/ betuelKe öP meer geloofd gaf in
fcerfefeert Denluibcn batfe Dem binnen toepnigöagen fanen
concernerenbe ben bfenfï en toelbaren ban ben
fullen fien/'t toelfc tip Den fcD?Uft/ om Ijenlmöcn te con* lanbe/ ban Dp be Staten felfsS gaf/ niettemin fp Doopfojteren en berfterfeen/ en occafte te gebcn te bolDeröen
en bolflanbig te bltjben atë getroutoe öienaerg ban &a*
Dem t'fünber nomfte fobanige ouöerrtcDtinge te
boen tenmet
alle bjpmoeöigDeiö en openDertfgDciö/en
<£rcellentie.
3ijne
ban
en
re fBajefteit
uitgetro
utoer
affectie/ batDPfoube nemen contente*
fep reD^üft meöe öat öace lEajcftcit metalbeeDae* ment/ en met fuift boo?neme
n bertoacDten fpUeben 39*
ftemeer fecoecS gereetmaente ban feïjepen/ om ben
ne
feomfie
met
groten
ernfi
/ berlangen en bebotie/ Do*
a&bber <$?ae6 toe te fenben / tot bertfer&inge ban 30*
penbe
bat
Dp
beter
raeb toolgenbe/ ben pluimfïrü* .
ne bloot öf e Dp tegen ben bpanb op ^ee tjaböe.
nerggeen
gelobe
meer
foube geben: mant be cjuabe
<®ocD top fullen bat bier bp laten/ om ben lefer rabenbanbe pluimfïrij&ers
®n<
öenrij&bom ber€onin*
taacö«tt<m"et al temoepeljjn te ballen/ en te beel ban eenbee* genbernielt/ oon tóöen ©ojfiongelucKigboo? toten
bc na De ganoe materie te fcfmjben. iptoöelretüb toerbe öe
ïSm «tfcab* ban ïucejler bertuaeftt / op Dope bat ben ttoift | be toaerbeiö too?t berftoegen. SBillenöe berDalben bit
«wUe
met 5öne feomfle/ geheel cejferen/ en bat DP en be boe&befïutten mette tooo?ben (€aciti/ feggenbs:
Datfe fchadclijk fijn , die geen hoop hebben te prospereren,
Dan door d'eenigheid in twedracht te verkeren :
Ook die geen hoop en hebben om te verkrijgen Amptén of Staten^
So lang die gemeen laek in rufte werd gelaten.
En H?j [eggen voor een fpreekwoord
pat eendracht maekt macht, maer tweedracht breekt kracht.

Einde van het tweentwintigfte Boek.1
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Van den voornaamftcn inhoudt der Hiftorie, na
't vervolg der jaren, in het
XIII.

TWEEDE

BOE

STUK.

Parma krank.
po-(i->4)
Prince van Orangien fchrijft aan de Provintien en ftcden die in
de generale unie zijn gebleven.
8.
^95-98(134.-126)
f 7 emgen
ALexanderFarnefe wordt Capit
erael. P-3(<>8) Articulengefloten tuflehen de Walfe Provintien
en den Prince
Malcontenten bedrijven veel moetwil onder Montigny. ibid.
riertog Hans Cafnnyr trekt na Gent.
ibid. Keiie
^Vrn,P-7rn^
p.98-i6i(i36.i38)
rlijkeCommiitariffen vertrekken van Colen.
p. 103(139)
Poincften door den Aardshertog van die van Gent gevordert. p.5
en wat vorder in de vredehandeling gedaan , enhoedefel/e
i69) vruchteloos afgelopen is.
L
£.103-113(140-147)
\ntwoordvandievanGentopdevoorfchreven poin&en. ibid.
Jan
Roda
wordt
van
Parma
in
Vricflan
d
gelbnde
n om vrede aan
acobHeiTelsenJan Vifch buiten Gent gehangen. p .6(70)
tebieden.
p.»4(i47)
Zerdere handelinge met die van Gent.
p. 6-12 (71-75) Oproer tot Groeningen.
ibid.
>Hertog van Anjou dankt zijn volk af, enz.
p. 11(75; Vruchten van de Keulfche Vredehandelinge. ibid.
DeStaten lenden gedeputeerden aan den Hertog van Anjou.p.(75)
1 3 Staten van Nederland fchrijven aan de Keiferlijke CommilTariffen tot Colen.
0.115(148)
Misnoegen van Coninginne Elizabeth over de handelinge van
XIV.
BOEK.
Hertog Hans Cafimyr.
ibid. Gedeputeerde
van de geünieerde Provintien fenden Comrnifla■lyontfchuldigthem.
ibid
rifien
aan
den
Hertog en Prince van Orangien.
p. 127(156)
lijneRemonftantie aan de Staten generaal.
ibid. Articulen tegensden Prince
aan
den
gedeput
eerden
.a Motte vak de Staten af.
doen
propo
P-*7(78)
neren^128-130(158,159)
?rincevan Orangien neemt voor een nader unie te maken ibid.
<Jader unie VU itrecht word aangevangen en beflottn. p.2i(8i) Articulen van de gedeputeerde der nader geünieerde Provintien
van den Prince van Orangien , en deiTelfs antwoorde daar op.
uftus Velfiusiijn leereen miraculen.
ibid.
p.i3i-i35(i6o-i63)
)orloge van den Koning van Porcugael »n Barbarijen. p.24(8 3 J
Wat
op
een
ige
der
fel
ver
is
gedaan.
p. 13 5(1 63)
loflufterft.
p.25(4o) Beeldftorminge binnen Sut
phen.
p.i 36(163)
p. 137(164)
La Mottes handel om den Bnel in te nemen en hoe afgelopen
1
5
7
5>. p.
hkrticulen van denader unie.
p.26(85)
'rovintien en ftedendie'd'unie aannemen,
p. 30-32(87,88) Hohenlo fchrijft aan die van den Bofch, en wat daar verders is
lennenburg maakt fwarigheid om hem onder de unie te begevoorgevallen.
p. 1 3 8-i4o( 1 65,1 66)
ven. p.3a(88) Meenen doordeStaten verafcht.
p.i4o(i66)
[fredehandelinge met Rennenburg.
P-32>33(8959°) LaNoveneemtWarwijkinen (laat de Malcontenten.
ibid.
Stralen ingenomen door Schenk.
p. 34(90) Beroerte binnen Campenen hoegeftut. p. 141(167)
□lertog Cafimyr reift na Engeland.
P-35C91) Twift tot Leiden tuffchen de Magiftraat en Confiftorie, en hoe
Hoofden der Malcontenten komen by den anderen. ibid.
bygelegt.
^143,144(169, 170)
larmas tocht voor Antwerpen.
P- 36(92) Twift tot Woerden en gevolg van dien.
p. 145-149(170-174)
lly belegert Maftrichr.
ibid.
lelchil tulTchen Uitrecht en Amersfoort.
ibid.
i f 8 o.
Imersfoort belegert en overgegeven.
P-37(92) Verfcheiden gewichtige faaken in de Staten generaal verhandelt.
hrrave [anvau NaiTau beraadllaagt opdeverfekeringevanden Remonftrantie door de Staten van Holland P-I5I~I59(I75-i8o)
aan den Prince(181)
van
i lande van Gelderland.
P-3/C93)
Orangien overgegeven met deApoftilledaarop.
p.160,161
liraten van Artois en Henegouwc fchrijven aan de Staten genel raal , en het antwoord door de Staten generaal daar op geCafteel van Harlingen belegert , ingenomen en geflecht.
p. 162165(183-185)
gevn. 7-44(93-97)
P-3
p:»ie van BruiTel fenden aan de Staten van Artois en Henegouwe,
1 en haar weder varen.
p. 44,45(97,98) Cafteel van Stavoren belegert en gedemolieert. p. 165(185)
,a Motte wordt voor vyand verklaart.
P4^(99) Mr.Huibrecht Duif huis wordt van de Magiftraat van Uitrecht
op fekere conditien aangenomen.
p. 166(185)
lontigny en de Heere van Heefe accorderen met LaMotte.ibid.
a No ve Haat La Mottes volk.
P47 (99) Rennenburg valt in Sufpitie , zijn handel wordt ontdekt , verfekert Groeningen voor den Kon ing en val t den Staten af. p. 1 60arma fchrijft aan de Staten generaal.
p47(ioo)
199(185-188)
.ntwoord der Staten aanParma.
P48(ioo)
Oproer en beeldftormerye t'Uitrecht. p.i 72-1 74^ 1 90-192)
ergaderinge binnen Antwerpen, wat daar verhandelt is. p. 48-5 1 Cortrijkdoorde
Malcontenten ingenomen. p. 175(191]
(100-102)
Aardbevinge door geheel Nederland.
ibid.
redehandelinge tot Colen.
p. 52-64(1 04- 112) Mechelen wegens de Staten generaal ingenomen.
p.
175(192)
PJ7
7('
93)
lailricht met geweld door Parma ingenomen. p.65-113)
van Overy ffel jagen den Grave van Hohenlo en werden
6(ii3) Boeren
te nemen.
1 gmonts voornemen om BruiTel voor den Coning in p.6
naderhand van hem geflagen.
(l97)

K.

: roote beroerte binnen Antwerpen.
p. 67(1 14)
1 eligions Vrede binnen Antwerpen.
p.<$9( 1 1 5)
:roerte binnen Uitrecht.
p.7o(i7ó)
proer tot s'Hertogenbofch.
p«73 (1 1 9)
isroerte binnen Brugge.
P75(IIQ)
ïroerte binnen Mechelen.
p. 76(120)
p- 84(126)
f et buitens tijd verfet tot Genten waarom.
P«87(12^)
op.
» lluiteryetotWef
Magiennenburg belegert Groeningen, accordeert met nsde vreede
ftraat , trekt daar in , verfet de wet , doedt de Religio
verkondigen, en teekent de nader unie. p. 88,89(129,130)
lencon biedt den Staten vorderlijke conditienaan om te handelen. P-9^30
fijn gelag
n
in
Orangie
van
< olJand en Zeeland willen den Prince

XV.

BOEK.

Refolutie van de Staten van HolJand en Zeeland cm ten genen
p. 181
tyde met de Koningvan Spangien Vreede te maken.

Staten van Holland bieden den Prince de Souveranitey ten hooge 206)
Overheid aan, die de ielve accepteert. p.183 (198)
Forme van de eeden wederzijds te doen.
p- 185(200)
Staten van Uitrecht delibereren om insgelijks te doen.p 86(200)
Die van Holland verfoecken den Prince van Orangien totGrave,
ibid.
dat hy accepteert.
187(201)
p.
Swarigheden byeenige hier opgemaakt.
Brief van de Staten van Holland aan die van Uitrecht, nopende
p.i 87-19 1(201-204)
het opdragen, enz.
Poin&en waar op de huldinge zoude gefchieden.p.191-194 (204-

houden.
'/ - ■
•'•„ f; dP-9»('3i)
voorge- Staten van Holland fenden afgefanten
edenenby de Staten generaal den Staten van Hollanbehoor
de te
Anjou
fteld, waarom men met den Hertog van
p-9^9503^34) La Nove komt voor Ingelmun
handelen.
fter,

aan den Prince van Orangien. _p.i94
en trekt na Rijflei o(p2e°eó)n
(a)
aan-
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aanflag , wort van de Burggrave van Gene vervolgt , en nevens
p.i^(2o6,2oy)
den Heer Marquette gevangen.
De Keifer fchrijft aan de Staten, en haar antwoord,
p. t^6\loL)
Dieft van der Staten volk verraft.
p. 197(208)
Aanflag van de Malcontenten op Bouchain , maar worden geflaibib.
gen.
Baron van Selles gevangenen fterft in de gevangenis, p. 198(208)
DeHeer van Hefe wordgevangen,en onthalft. p.i98(209)
Brieven van den Abt van Marolles en Grobbendonk worden
ibid.
afgeworpen.
Bm tegens den Prince vanOrangien.
p. 198-205 (109-213)
Rennenburg heeft berouw van zijn doen , maar wort wederom
moed ingefproken door brieven.
p. 203(213)
BartoltEntens wordt dood gefchoten.
p.205(2i4)
Groeningen in benautheid.
p. 206(1 14)
Hohenlo trekt na den vyand om het ontfet van Groeningen te
verhinderen , maar wordt geflagen. p.2o6,207(2i5)
Marten Schenk overfte derMalcontenten^flaatderStaten volk.ib.
Belegeringe van Groeningen wordt opgebroken. p.2o8(2i6)
Twift binnen Swol»
ibid.
Maftenbroek gebrand.
ibid.
Geelm uiden geflecht.
ibid.
Den Opllag befchanft door die van Vriefland. p.209(2i6)
Rennenburg belegert Delfziel en den Opilag.
ibid.
Rinswoude geflagen.
ibid.
Rennenburg doet een aanloop op Dokkom .
p,2 1 0(2 1 6)
Staten volk neemenMeppel in met de Kinhqrft. |
ibid.
Prince van Orangien wordt gouverneur van Vriefland. ibid.
Delfziel benaut.
ibid.
Hohenlo maakt gereedfehap om Delfziel te ontfett^n. ibid.
Komt voor den Opflag die hy in neemt, nevens de SchanfeMonnikerzyl.
p.21 1(218)
Delfziel met verraad van de overheid door de foldaten overgegeven. •
ibid.
ibid.
Rennenburg fchrijft aan Parma.
Publicatie op 't ftuk van de Religie t'Uitrecht gedaan.p.2i2(2 18)
Navarre en Condé geven beftellinge ter Zee. p. 2 1 3(2 19)
Koninginnevan Engeland doedt een Publicatie doen. ibid.
Staten refolveren om Anjou aan te neemen. p. 214(210)
Hertoginne van Parma komt tot Luxenburg.
ibid.
Bouchain door de Malcontenten belegert.
ibid.
Onruft t'Uitrecht.
p,2 15(220)
Frederik Tautenburg Aardsbiflchop van Uitrecht fterft. p.(221)
2 15
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238(2-7)
Vervolg van de belegering en 't ontfet der ftad Steen wij k.p. 230De Kuinder door der Staten volk verovert. p.239(7) Mackurn
240(ibid.
door de Vriefen.
7,8)
Rennenburg komt in Salland.
ibid.
Brief van de Malcontenten verfiert en in het licht gegeven p. 23 9-

Landraad ingefteld over de geünieerde Provintien, hoe veel,en op
watconditien.
p.24i-243(8-i8)
Verantwoordinge van den Prince van Orangien tegens des Konings Ban.
p.242-25 1(10-18)
Antwoord der Staten nopende den ban van den Prince vanOrangien.
p-25i(i7)
Sonoy wint Stavoren en belegert het Cafteel.ibld. welk fich overgeeft. p.25*(i8)
Staten van Vriefland verfoeken denPrince om inVriefland te ko«
men,daar hy komt;een landdag uitfchrijft,en wederom naHolland vertrekt.
p.25 1-253(18)
Vaart op Spangien en Portugaal verboden. p.253(i8) ennietde
trafïïjkeen koopmanfehap.
ibid.
Vergaderinge van eenigeRoomfe burgeren tot Haarlem, p.15^
Coornhart wat die van de Roomfe Kerke houdt.
ibid.
Requeft by de Roomfe tor Haarlem aan den Prince van Orangien overgegeven. p-254,255(i9,2o) welk qualijk wort genomen, ibid.256(20)
Accoord tuflehen de Staten van Holland en die ran Haarlem, p. '

Wat vorder in de fake wegens het overgeleverde requeft is gedaan
p.256-258(2I-23)
Anthonis Ruiskensveld maakt oproer tot Bruflel , en hetgeene
daaropgevolgtis.
p.258-26i(22-2 5)
Synodus generaal te Middelburg.
p. 261(24)
Kerkenordeninge in het felve beraamt , en andere faken in het
felve verhandelt.
p.26i-27o(i4~3 1)
Handelinge met Cafper Coolhaas.
p.27o,27i(3i)
Nyenoort belegt Auwerderzyl, doch wordt van de Rennenburgfe geflagen.
^270(32)
Schanfen in Winzum en Warffum leggende overgegeven , en op
wat conditien.
ibid.
Malcontenten nemen het huis te Baarle, maar wordt van La Garde hernomen.
p.270,27 1(32,3 3)
Charles deGavere,Heere vanFrefini maakt een aanflag om Breda
over te leveren ; hoofden van den aanflag ; en hoe ingenomen
wordt.
p.2.732. 74(33)
Pardon die van Breda door den Coning verleent, p. 274,275(34)
Aanflag op Heufden door Haultepenne te vergeefs, p. 275(35)
Oefïening van de Roomfe Religie binnen Antwep.verboden.ib.
Norrits komt wederom in Vriefland en flaat de Rennenburfe. ib.
Dood van Rennenburg.
p.276(35)
Francifco Verdugo komt in Rennenburgs plaats. ibid.
Staten generaal verklaren den Koning van Spangien vervallen
van al zijn rechtop de Nederlanden. p.276-28o(3 5-39)
Forme van den eed waar by den Koning afgefworen wort. p.280
(38)
Onruft tot Uitrecht en het gevolg daar van. p. 280-282 (38-40)
Aarts Hertog Matthias vertrekt uit de Nederlanden, p. 282 (40)
Predicant van de Ausburgfe Confeflïe tot Naerden predikt(40-42)
tegens j
de affweringe der Staten, en wat daar op gevolgt is.p. 282-285

Semmarien tot Loven en Douay.
ibid.
Rennenburg (laat vier vendelen van der Staten volk. ibid
Hohenlo trekt na de Rennenburgfe,die door gaan. p. 216(22 r)
Graaf Willem van Naflau word gefchoten.
ibid.
Hohenlo windt Coeverden.
ibid.
Rennenburg belegert , en krygt den Opflag,en doedt het flechten.
p. 216(222)
Hohenlo door Rennenburg geflagen.
p.21 7)222)
Rennenburg verovert Coeverden wederom, p. 2 1 8 (223) belegert en krijgt Olden-zeel. p. 219(222) belegert Swol. ibid. en
breekt daar voor op en Deutecom , dat hy ook verlaat $belegert
Steenwijk.
p. 219(224)
Die van Steenwijk fchrijven om ontfet.
p.22o(224)
Rennenburgfe nemen en plunderen de Kuinder.
ibid.
Gevarelijke brand in het belegerde Steenwijk.
ibid.
Rennenburgfe nemen Slooten.p.22i (225) en Sta voren.dat fy
fterk maken.
ibid.
Rennenburg fchrijft aan de Magiftraat van Enkhuizen. ibid.
Jaloulïe tu-fïchen de Provintien .
ibid.
Dagvaert der Staten generael tot Delft.
p.222^25)
p.285(4i) j
Procuratie voor de gedeputeerde van Vlaanderen, p. 222 (227) Groote fterfte in beide de legers.
Parmaneemt Nivelle. p.223(226)fchrijftaandievanBruflel.ib. Slag by Noorthoorn , die de Staten verliefen.
p.28 5,28 6(42)
(227)
Staten krijgen fchrijven van hare gedeputeerde by Anjou. p. 214 Verdugo belegert Nieuwerzyl en breekt wederom op. p. 286(42)
Eindhoven by de Staten ingenomen, ibid. en weder hernomen
door Schenk enHaultepenne.
p.286(43)
Anjou fchrijft aan de Staten generael.
p.225(228)
Die van Steenwijk fchrijven om ontfet.
ibid.
ibid Camerik belegert en in benautheid.
ibid
Staten fchrijven aan die van Steenwijk trooft-brieven , en ftellen Alencon komt om Camerik te ontfetten.
Parma
verlaat Camerik.
P-2^7(43)
ordre tot het ontfet.
p.226(228)
Muiterye binnen Steenwijk,
ibid. Alencon Victualieert Camerik , belegert en wint het Cafteel , en
breekt zijn leger op.
ibid*
Rennenburgfe beftormen de fwarten Sluis en wordenp.2geflagen.
27(l29)
28
8(
43
,4
4)
228(230) Prince van Efpinoy neemt S. Gilain , maer wort wederom verloren,
ibid.
Lodewijk van Montfort verraad Hattum en geeft het over.
p.
Parma belegert Doornik , en het wordt hem overgegeven, p.287,
Staten beleggen en winnen Hatt
ib
id
.
um.
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S tot,
E fijn'R.nadeel. p. 342-544 (36-29
Aanflagop deftad en het kafteel vanGrevelingen.787,788(43,44) -/pen
Joan Caftillo m Spangien met vier paarden van den anderen ge- Alencon fchrljft aan de Staten generaaren haar antwqo
rt daarop!
trocken.
p. 289 ibid>
(44) a
•
P- 344H5(39«4°)
Aanflagop Bergen-op-Soom voorde Spaanfe, maar vruchteloos.
Antwerpenaars geven
een verklaring uit tot hare
detentie, p.356
uteerde van de Staten komen by den Hertog doch vertrtkRemonftrantie van den Prince aan de Staten generaal.p.2 89,2(4.5J
510 Gedep
kenfondenettebeflu
iten.
p 347 (4.1)
Arcoord rjiflchen de Staten van Holland en Magiftraat van Ara- Vervolg der handelingen met Anjou. 0.34.7, £7 Ui Ie
XVIIL
BOE
K.
fterdam.
p. 290-292/45-47)
Onweder.
p.292 C47) GeerhardTruxes, Aardbifchop vanColen,laatde GereformeerXVII.
BOEK.
den hare Religie toe,wat moeyelykheden daar op gevolgt zijn.
1 f 8 2.
c
•
1
p 360,361 (3,-4.)
bpanja
arts komen op de Velueen trekken na Vriefland p. 363 (5)
Anj ou wordt uit Engeland verwacht, komtteVliffingen, en wat Cornel
is de Hooge geeft hem uit voor een baftard van Keiler
vorder met hem gehandelt is.
p. 293-312 (2-16)
Karel , word gevangen , fijne Sententie. p.364.3(6)
Prince van Orangien wordt gefchooten; de moorder blijft in de Beurs tot
Antwerpen verbrandt.
p. ^ fo\
furie dood, en wat verder daar omtrent is voorgevallen. p.3 12- d Prince van
Orangien trouwt voor de vierdemaal. ibid.
316 (15-19) Mansvelt
belegert en windt Eindhoven.
(8))
p.p.36366
7 ibid.
(9
Charlotte de Bourbon, huisvrouwe'van den Prince vanOrangien, Cafteel van Vierfel door de Staten ingenomen.
fterftp. 316(18) Mansvelt komt voor Dieft,en wint het. ibid. alsook Wefterlo.
Verdugo valt in Vriefland.
p. 316(19)
Burger hopluiden tot Uitrecht verfoecken dat de geeftelijkheid
Oproer tot Antwerpe en wat daar op gevolgt is p.3 67 368 (9-10)
niet meer in de Staten zouden compareren , en d' uitfpraak op Parma befpringtder n,
Staten Leeger.
p. 369 (10J
hetverfoek.
p. 317(19) Staten fenden gedeputeerden aan Anjou.
.
ibid.
Coning van Spangien v/ordtConing van Portugaalgekroont.ib. Coninginnevan
Engeland fchrijft aan de Staten gener. p.3 69 (11)
Con ing van Spangien betoont de Noordfe fchippers grote vrind- Anjou fchrijft aan den Prince van Oran
gien. p-3 70 (1 1)
fchap binnen Liffebon.
ibid.
Prince
van
Orangien
fchrijft
aan
Treflong,
en deffelfs antwoord.
SendteenHellebardier naEnkhuizen, wat die daar uitrecht en
het geene daar omtrent is voorgevallen.
p. 3 1 8-320 (20-22) Anjou vertrekt na Vranknjk.
(11 12)
P^7°' 57'
p. 271
(1)
xr , ...
,
Hertog van Savoyen heefteen aanflagop Deventer.
p-32o (20) a •
Duynkerk
en
voor
den
Prince
van Parma belegert, en overgeSchenk verfchal kt en gevangen,
ibid.
geven, ibid. als mede Nieupoort Dixmuide en Veurne.
Parma verfockt aan de Staten van Artois en Henegouwe om de
Spangiaarden wederom in het landt te brengen. ibid. ^ueftie
(ï2)
P-392landen
- van de fteden en platte
/-» cl
tuffchen de Volmachten
Hy belegert en wint Oudenaarde.
P-321 (22)
van Vriefland,en by gelegt.
P-372"378 (12-17)
Aalft ingenomen voor de Staten.
P-32a (23) Misverftand tuflèn Hohenlo en Sonoy
door
de
Prince
by gelegt.
p. 378
(17)
Placcaat van denHertog ven Braband om geen quartier,enz. ibid.
Dieft door Parma belegert en beklommen , doch werdtdaar we- Onluft totUtrecht,en wat daar
is voorgevallen, p.3 79- 392(1 7-26)
der uitgeflagen.
ibid.
Beradinge
om
met
Anjou
wederom
te reconcilieren. p. 392 (26^
Prince van Orangien in gevaar door een Catharre. ibid.
Remonftrantie
by
de
Staten
van
Holland
gedaan aan den PrinDon Antonio Coning van Portugaal verfoekt Afliftentie aan de
ce van Orangien.
p, 397 398 f30)
Staten,en hoe verre defelve hem wordt toegeftaan. ibid. Frahcen en Switfers trecken uit
Nederland. p. 398 (31)
Don Antonio geeft een declaratie uit waarom hy tegens den Ko- La Motte beroemt fich laft te hebben vanden
Koning om te
ning van Spangien oorlogt.
p.322-324 (23-25)
fchrijft
aan den
en
Vreede,
religions
een
mogen
accorderen
Inttructie voor de gedeputeerde der Staten op den Rijksdag,
p.
Admiraal Treflong.
p. 399 (31-32)
. ;
324"327 (24*27) Parma ruft toe ter zee en maakt een ordonnantie.
P400 (33)
Arenberg wertdoorParmaopden Rijksdag gefonden.p. 327(27)
Taxis neemt Sutphen in.
ibid.
DeRooms-catoüjken te Bruflel verfoecken vrye exercitie van Parma belegert Yperen. p. 401 (33) neemt het Sas van Gent
Religie.
p. 328 (27)
enLand vanWaas,enz.
ibid.
Gelderland neemt den Hertog van Anjou aan voor Hertog van De Graaf van den Berg doet handelen met Parma, en wordt
. Gelder en Grave van Zutphen.
p. 328,329(17,28)
gevangengenomen.
(33)
Hoogen Raad in Holland opgerechr.
p.33o(29) Graaf Willem Lodewyk van Naflau wort Gouverneurp. 402
van
VrieAnjou doedt fijne inkqmfte te Brugge. ,
ibid.
fland. p.404(34)
Aanflagom den Hertog en Prince om te brengen ontdeckt, en
Aalft aan Parma overgeleverr.
ibid.
het geene daar op gevolge is.
p. 331-333 (30, 31) Staten Generaal door deArticulen van de Unie refumeren en perLier verradelijk voor Parma ingenomen.
p. 333 (31)
fifterenby defelve.
P-4°4 (35)
Anjou binnen Gent gehuld tot Grave vanVlaanderen. ibid.
Coornhert fchrijft een boeksken tegens de Catechifmüs, enwac
Vffrdugo komt voor Lochum ,maar het wordt ontfet. P-334(32)
daar op gevolgt is.
p. 404, 405 (35-36)
Het huis te Keppel enBatenburg voor de Staten ingenomen, ibid.
Prince
van
Chimay
wordt
Gouverneur
van
Brugge en geheel
als mede Haffelt.
ibid.
Vlaanderen.
p. 406 (36]
Cambrefis enNienhoven by Parma ingenomen. ibid
p.406 (37)
Parma benaut Bruflel.
^
ibid. Jan Imbife komt wederom te Gent.
(D.oftenwind waaitnietin i4of i5weeken. p. 336(33)
15 8 4,
P»407 (37)
•Steenwijk by den vyanden overvallen en ingenomen. ibid. Aldegonde heeft een aanflagop Lier.
ibid. Spanjaarts komen op de Veluwe.
Verfoek van den Hertog van Anjou.
ibid.
ibid. Frederik Hendrik wordt geboren.
Placcaat van de afgekorte tien dagen.
ibid.
Paus Gregorius de dertiende verkort het jaar tien dagen, waar Gentenaars refolveren om noch met den Coning noch met den
uit groote twift ontftont.
P- 337 (34)
Hertog van Anjou te verfoenen.
ibid.
p. 407-voorgeflagen.
Antonio. Middelen van verfoeninge met d;n Koning
409 (37-39)
Slag te watfr tuffen den Koning van Spangien en DonP-338
(3+)

15
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Gentenaars fenden aan Parma om te handelen van Vrede.p. 409,
Lindhoven en Helmond van deFrancen ingenomen, p.339 (35)
• .
' (39)
Anjou beraat zich om hem abfolut meefter te maken , en ontdekt Handelinge van den Prince van Chimay tot Brugge. ibid.
zijn voorneemen aan fijne vertroude.
p. 339, 340(35,36) Handelingen ruflehen de Staten generael, van Braband, Magiftraat van Bruflel en die van Vlaanderen,
p. 410-420 (39-46J
d* Heer van Chamois maakt hem meefter van Duinkerken.p.340
Imbife heeft een aanflagom Denremonde aan Montigny over te
Francen nemen Dixmuiden in en Denremonde. ibid.
geven.
P-42°(4<>)
ibid.
.
Gent.
tot
n
Moeyelykhede
Herdes
Fougere hofmeeiter van Alencon gevangen , en bekent
ibid.
voor
hem
n.
verklaart
neme
Sluis
togen voor
Heer van Groeneveld, gouverneur van
ibid.
.
ten
Sta
de
Alencon heeft een aanflsg op Brugge, p. 341 (37) en op Antvvera 2
Ooften-
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Ooftendenaars verkkaren haar voorde Staren. p.42 1, (+7)
p.42i,(47)
PrincevanChiraay accordeert met Parma.
Grooteoneenigheid in Vrieiland,waarover. p-4*3>(+*0
Hans Hans-foon van Vullingen heefteen fchrikkelijk voorneibid.
men tegens den Prince van Orangien.
ibid.
.
fr
al
rh
on
word
ibid.
Staten generaal handelen op nieuws met Anjou.
Anjou ichtijft aan die van Gent en Yperen. p. «f23, 424 (49)
ibid.
Ypcren in benautheid en overgegeven.
(50)
5,
p.42
hen.
Zutp
Staten belegeren de Schanfe over
ibid.
.
rland
Gelde
van
neur
Gravevan Meursword Gouver
ibid.
Muiterije binnen Bergen -op-Soom.
ibid.
l.
Swo
binnen
ibldatcn
eenige
Moetwiliigheid van
Brugge en het land van Vrije worden voor vyanden verklaart
p. 426,(50)
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de handel met Vrankrijk in te brengen. p-4-89 {2%)
Refolütie van die van der Goude.
p.489—495 (28— 32^
Refolütie van de Edelen van Holland.
P-495 (32)
Staten generael refolveren om de landen te defereren aan den
Koning vanVrankrijk,en wie daar toe gedeputeert worden.ib.
Paulus Buis Advocaat van Holland fegt fijnen dienft den Staten
op.
(33-ibid.
3+)
Gent geeft fich over aan Parma en op wat conditie, p. 496-497

(34)
Champingy wordt Gouverneur van Gent.p. 488 ibid.
Verdugo heeft een aanflag op Campen , maar wordt ontdekt.
Afinga Entes fterf.
ibid.
Staten Generaal refolveren en gebieden de dorpen P-4
onder
den)
99 (35
vyanden gelegen te verwoeften , en wat daarop gevolgt is.

Edfard Grave van Ooft -Vriefland fendt Gefanten om den
ibid. Vervolg van de
Eems vry te hebben.
Anjoufterft.
p. 426,(51) Hohenlo geeft,
land, en wat
Willem Prince van Orangien wordt door Balthazar Gerard verPhilips
Koning
, wat omtrent die faak al is voorgevallen.p. 427-439,
mo rden
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(51-60)

Staten van Holland adverteren den Grave van Hohenlo wegens
het ombrengen van den Prince van Orangien.
p. 453, (2)
Die van Holland en Zeeland fchrijven aan de Staten vanBraband en ftad van Antwerpen , het moordadig ombrengen van
den Prince van Orangien.
p 453,(3)
Brieven aan den Prince geaddreffeert, worden door gecommitteerden geopent, en hare namen.
p. 454,(3)
Staten, Officien&c. werden by Provifie gecontinueert
ibid.
Staten van Holland worden tot Delft befchreven. ibid.
Saken waar over dagelijks wierd gebefoigneert.
ibid.
Gelegentheid der Nederlandfe faken na de dood van den Prince. ibid.
Refolütie van de Staten van Holland om die van Amfterdam
en ter Goude te befenden.
p. 45 5,(4)
Gelderfefenden gedeputeerden aan de Staten van Utrecht en wat
fy voor antwoord krijgen.
ibid.
Staten generaal committeren Graaf Maurits en denRaad van Staten tot den gouvernemente van de geünieerde Provintien.
p. 456, (4)
Middelen tot onderhouding van denOorlogingewilligt.p.456(
5)
Inftructie voor Graaf Maurits en den Raad van Staten, p.456-59,

p. 500 -505 (36-40)
belegeringe van Antw.
een remonftrantie over aan de Staten van Holdaarop gedaan is.
p. 505-507 (39,40)
van Spanien huldigt fijn Soon in Spanjen. p, 507
(40)
Grave Willem Lodewijk van Naffou word Stadthouder van
Vriefland.
ibid.
Hertoch Erich van Brunswijk fterft.
ibid.
Telingy na Zeeland gefonden en gevangen.
ibid.
Aldegonde fchrijft uit Antwerpen aan die van Zeeland en aan den
Prince Maurits.
p. 508 (41)
Treilong Admiraal van Zeeland , remonftreert wat al nodig is
totbevrijdingeder Rievieren.
p. 508 (42)
p.
(42)
Parma heen een aanilag op Bergen op Zoom te 509
vergeefs.

Parma doet Nimmegen beklimmen, maar fijn volk word geflagen.
ibid
Davidzon word uit Engeland gefonden en wat met hem gehandelt is.
ibid.
Onruft in den Haag tuffchen de Predicanten en wat daar op
gevolgt is.
p.510-515
518 (43-46)
(46-49)
Twift tot Medenblik in de Kerke, en hoe afgelopen, p. 515—
Dathenuskomt in Holland, word totVyanengearrefteert, tot
Utrecht op Hafenburg gebracht, en na lange gevangen iffeontp.519 (48)
(49)
flagen.
P-?i8
Erafmus Johannes geeft een Boekskens uit en wat hy voor heeft.

Antonio Koning van Portugaal doet een verfoek door fij
nen
ibid.
Teftament van den Hertog van Alencon.
p. 460,(7)
Ambaffadeur aan de Staten Generaaren de antwoordt daar op.
(5-8)
Ordonnantie van den Erf-raad tot Utrecht.
p. 461.5(9)
Handelinge met den Koning van Vrankrijk om hem de fuccefÉe Garnifoenen van het Noorder quartier worden verfterkt. p. 521
van defe landen te prefenteren,en hoe afgelopen,
p. 462-466,
(10-12)
(5o)
Garnifoen van Ooftende door Parma gefollici teert tot overgePrince van Orangienswaarfchuwinge aan den HeerevanS. Alvinge.
p.522 (51)
degonde nopende den aanilag van den Prince van Parma op Treilong ftilt de Muiterye tot Ooftende.
p. 523 (51)
Antwerpen. p. 466^ i2)is van advijs om de ftad te verfekeren,ib. Voorflag om Antwerpen te ontlenen.
P-5^3 (52)
Refolütie genomen om den Blaau garen Dijk door te fteken,welke
p.524
(52)
Gedeputeerde Staten van Braband fchrijven aan Treslong.
de Deekens van de Vleeshouwers foeken te beletten. p.467>(i3)
De Magiftraat blijft by de genomene refolütie , waar tegens haar Malcontenten neem en Ces Schepen voor Otterdum. ibid.
de Capiteinen der Borgery oppoieren.
ibid.
Farma komt na de Schelde.
ibid.
158 ƒ.
Liefkens Hoeck ingenomen.
p. 468. (14)
Jan Pettij n^Dolonel word in heeten bloede doorftoten van den Gelanten van de Staten generaat trekken na Vrankrijk^ en wat
p. 524-539 (53-63)
daar is voorgevallen.
Marqüis de Roubaix.
ibid.
Lillo belegert en wederom verlaten.
ibid. Ligeurs in Vrankrijk geven een gefebrift uit waarom fy de wapenen hebben aangenomen. p. 539—542 (63—65)
Herentals verlaten en van Parma ingenomen.
p. 4.69
Denremonde door Parma belegert en ingenomen. ibid Wederlegginge van hetfelve fchrift. p. 542—554 (65—74)
X X. B O E K.
Johan Imbijfe Voorfchepen tot Gent word onthalft. p. 469 (15)
Vilvoorden door Parma belegert.
P«47° (15) Hohenlo he :ft een aanflag op den Bolch , die miflukt. p. 598 (3)
p-559 (4)
Staten van Braband vorderen den handel met Vrankrijk, en Malcontenten komen op de Veluwe.
fchrijven aan de Staten van Holland , en'wat daer omtrent Pardon aan die van Zutphen door den Koning van. Spanjen geis voorgevallen.
geven, p.560-562 (f— 7)
p. 470-482 (15-23)
Voorftellingen om den handel met Vrankrijk te beletten, p.482. Verdugo valt in Vriefland tot fijn fchade.
p. 562 (7)
Twift
tuffchen
Edfart
en
Jan
Graven
van
Ooftvriefland.
ibid.
(22)
Jacob Grijfe en Joachim Ortel worden na Engeland gefonden Rudolphus geeft een Keiferlijk mandaat uit tegen de oorlog
fchepenopdeEems.
p. 563 (7)
en waer toe.
p. 482-487 (23-27)
Vilvoorden aan Parma overgegeven.
Oproer binnen Nimmegen in Gelderland, ibid. die haar tra&aat
P»487
Staten van Holland fchrijven aan den Koning van Polen (24)
maken met den Prince van Parma. p. 564—566 (7—10)
en
waer over.
Aarnhem
door den grave van Meurs met meerder volk voorfien.
ibid<
rnns ïvlaunts van Naffau geeft een fchriftelijke propofitie over
in de vergaderinge van de Staten van Holland, p.488 (27) Doesburgers jagen haar garnifoen uit en accorderen met Parma. ibid.
S:a:en van Holland vergaderen 'om haare refolutien, nopende
Tzxis
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Taxis haalt een grooten roof uit de Goylanders dorpen. ibid.
AccoorttuffchenParma en BrufTel. p. 567—509 (10—12)
William Parry word omgebracht en waarom.
ibid.
La Motte heeft een aanflag op Ooftende.
p. 570 (12)
Treslong word door Hohenlo na Middelburg gefonden, die aldaar van alle fijne ampten word afgefet en in de gevangeniffe
geworpen, en hoe die faak is afgelopen, p. 570— 597 (13—31)
Vervolg van de belegeringe en overgifte van Antwerpen aan
Parma.
P-795-^3 (31-47)
Aldegonde fchrijf t verfcheydene brieven, p. 614.— 619 (46—51)
Parma word Ridder van het gulde Vlies.
p. 621 (51)
La Noves oordeel over de handelinge van Aldegonde binnen
Antwerpen.
ibid.
Staten van Uitrecht geven een remonftrantie over aan de Staten
van Holland , en de Apoftille daar op.
ibid.
Gereformeerde doen haar laatfte Predicatie binnen Antwerpen.
ibid.
Cafteel van Antwerpen wederom opgerecht.
ibid.
Koning van Spanjen arreftreert alle de Engelfe en Nederlandfe
fchepen.
p. 622 (53)
Marten Schenk gaat over aan de Staten, en om wat
redenen.
?Ó23
(53)
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dragen, des felfs commiffie, eed en inftructie.

p. 663-665

Staten generaal fchrijven aan alle de Provintien en waarave/
.
Spanjaarden vallen in de Bom meier weert, wordendaar grotelijks benauwt en wonderlijk verloft.
p 666 (87)
Koninginne van Engeland geeft een verklaringe uit om wat oorfake iybeweegt is geworden, om hulpe te fenden tot befcherminge der Nederlanden.
p. 667-671 (87-91)
Koninginne van Engeland fchrijft aan de Staten vanUitrechc.
Staten van Vriefland rechten een Academie op;tot*Franeker.
XXI.
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1 ƒ 8 <S.
Lycefter komt over uit Engeiand.
p. 684 (4)
Elbertus Leoninus verwelkomt hem van wegen de Staten eerieraal' .
» ibid.
Refolutie op het defererenvande auctoriteit die men den grave
van Lycefter toeftont.
p.685 (5)
Swarigh
eidt
by
Nuis door den grave van Nieuwenaar ingenomen en p.gep624.
den
londer
grave
van
Lycefter
p.
686 (6)
t.
daar
over
gemaakt
.
(54.)
. (55) Accoort tufïchen Lycefter en de Staten generaal. ibid.
Slag tot Amerongen, tufTchen Taxis en den grave p.van624Meurs.
Commiffie van de grave van Lycefter. p. (f87, 688 (7)
p.690 (7-9)
Joachim Ortelt fchrijft verfcheidene brieven uit Engeland aan de Inftrudtie voor den Raad van Staten.
Eed
van
Lycefter
.
ibid.
als
oock
van
de
gedeput
eerde Staten
generale Staten.
p. 629-634. (59-63)
Adolph van Ofenbrugge wordt van de Hanfe Steden gefonden
aan ,hem:
r
ibid.
aan de Staten generaal j wat hy voorftelt , en de antwoorde Middelen der grave van Lycefter in handen geftelt tot onderhoudingevan denoorlog.
p.601 (9)
daarop.
p. 625-627 (55-58) Lycefter doet een propofitie
aan de Staten generaal , en de antTohan Hertog van Cleef trouwt met Jacoba van Baden. p. 627
woorde daar op.
p. 691,692 (9,10)
(57)
Spanjaard
en
vallen
in
Vriefland
en
der felvergrouwelijke tyranErneft Biffchop van Ceulen wordt ook BifTchop van Munfter.
nye*
p. 692, 693 (10)
ibid.
Haultepenne neemt het Bergfe hooft in.
ibid. Schenk flaat een deel oude Spaenfe foldaten. p. 793 (1 1)
Schenk flaat een van de ruiteren in de vlucht.
ibid.
Jan de Grave en fijn huisvrou worden omde religie uit Veurne en
froceffie
tot
Antwerpen
ter
gedachtenif
Te
van
de
France
furie.
ganfch Braband gebannen.
ibid.
Adolph grave van Nieuwenaar wordt Stadhouder van Uitrecht,
Hertoginne
van
Parma
fter
ft.
ibid.
,
p.628 (57)58)
- en des felfs inftructie
Dierte
in
Braband
en
Vlaanderen
vermeerdert
dagelijks.
ibid.
Staten generaal fenden Gefantenaan de koninginne van Engeland, ehwat die daar verhandelt hebben, p. 634.— 645 (63—72) Lycefter doet eenige fchepen met kaas en boter tot Hoorn aanhouden en ontladen.
ibid.
Parma neemt voor Bergen op Zoom te belegeren , maarftaakt
Grave
van
Embden
ruft
eenige
oorlog-fchepen
toe
om
derefijn voornemen.
p. 646(71)
viere den Eems te bevrijden.
p. 694 (1 1)
Grote dierte aan de fijde des Konings vi n Spanjen. ibid.
Licenten worden opgehouden.
ibid. Willem Bardefius word van Lycefter in 't Noorder quartier gep.695
(12)
fonden en waar toe. p.694 (n) en wat hy daar
uitrecht.
■ Schenk verfekert Tiel en dient fulks den Staten van Uitrecht aan.
ibid.
Aarnhem.
voor
ibid. en waarfchouwt haar
krijgt commiffie om hem te verfekeren van de Forten en
Gampen word met meerder volk verfekert. p. 647 (72) Sonoy
Cafteelen
van den lande van Embden.
ibid.
maken.
te
Voorflag in de Staten van Holland om een Advocaat
ibid. Willem Harte word van de koninginnevan Engeland aan den
graaf van Embden gefonden. ibid. en de ontfchuldiginge die
Engelfe foldaten komen over en worden gemonftert. ibid.
de grave doet.
ibid.
Yfeloort door de grave van Meurs belegert en ingenomen.
p.648 (72) Davidzon vertrekt uit Holland na Engeland. p. 697 (14)
Parma fend brieven aan verfcheidene fteden der Nederlanden.
p.648 (73) Thomas Heneadge komt over uit Engeland, enwatfijnboodfchap is.
ibid.
Bergfe hooft door den grave van Meurs ingenomen, p. 649 (73)
'.Staten generaal doen den Briel , Vliffingen en Ram mekens ruimen tot verfekeringe van de koninginne van Engeland, ibid.
Acte van indemniteit aan die van den Briel en Vliffinge
p.6geg
49 eve
(73n.)

Lycefter biet den grave vanHohenlo het Luitenantfchap generaal
aan, welk hy weigert.
p.698 (14)
Willem Lodewijk grave van NafTau flaat middelen voor om
Groeningen te dwingen.
ibid.
Onweder.
p. 699 (15)
Verraders in de ftad Grave geftraft.
ibid.
Hohenlo fpijft de ftad Grave!
ibid.
Schenk en Cloet nemen Werle in Weftphalen in.
ibid.
Schenk flaat de Weftphaalfe boeren, plondert' Herle, en word
van Lycefter Ridder geflagen.
p. 700 (15, 16)
Johan van Oldenbarnevelt word Advocaat van Holland, des
felfs commiffie, inftructie, enexcufeover
deaanvaardinge.
p. 700702 (16,17)

Parma fend aan den Koning van Spanjen. p.650 (73)
ibid.
Johan Fonk flerft in Spanjen.
Adolph grave van Meurs heefteen aanflag op Nimmegen , maar
• word ontdekt.
p.650 (75)
Haultepenne verjaagt de Engelfe.
p. 651 (75)
ibid.
.
gene
de Staten
fchrijft
Lycefter' van
Spanjen enPortugaal.
op raal
of handelen
te varen
niet aan
Verbod
ibid.
vrye Staten van Holland refolveren dat alle propofitien aan Lycefter
de
Engeland
van
Hamburgers verfoeken aan de koninginne
te doen , lullen gedaan en beantwoordt worden in de Duiriè
d daar op.
vaart na Spanjen. p. 65 1 (76) en de antwoorp.652
(76)
Taal.
P-702 (17)
misgewaat beHopluiden der borgeren tot Uitrecht fenden aan den Raad van Joffrouwen Cloofters binnen Uitrecht van haar
rooft, ibidop
Staten afgefanten en waar over, en het geene daar voorts
ibid.
komt binnen Uitrecht.
p. 652-663 (76-85) Lycefter
70+ 0 p.8,7019)
gevolgtis.
Verbod
van
eenige
toevoer
te
doen
aan
den
vyanden.
j,
p.663 (84)
Oproer in Schotland, hoe afgelopen.
Gouvernement en Capiteinfchap generaal over Holland en Swarigheden over dit placcaat gemaakt. p. 704, 70 j f19)
(a 3)
Noq
Wcft-Vriefland werd aan grave Maurits van Nafla'u opge-

BLADT-WYSER.
Staten van Holland en Zeeland doen een remonftrantieaanLycefter,en eenige bedenkingen op het placcaat van de Navigatie.
p. 740-743 (45-48)
Lycefter verbiedt den uitvoer van alle goederen na Calis enz.
P- 74-3 (47) gceft een placcaat uit op de coers van den gelde, ibid.
Staten van Holland en Zeeland doen een remonftrantie aan Lycefter, en de apoftillendaarop. p. 745—749 (48-51)
Koning van Denemarken foekt vreede te maken tufTchen Spanjen en Engeland.
p. 74.9 (>-<>)
Lycefter fendt Willem Bardefius aan de Staten van Holland ,
en ontbiet Johan van Oidenbarnevelt te Uitrecht, p. 749 (51)
gedreigt met belegeringe, krijgt afliftentie en wordt
Willugby en de Rkmeefter Bax flaan een groot Convoy van Campen
voorfien van nooddruft.
p. 750 (51)
p. 709 (22)
den vyand.
Willem LodewiJK Gouverneur van Vrrefland geeft een placcaat Wilts , Engels Capitein, van Hohenlo gevangen en aan Lycefter
ibid.
gefonden.
uit op het ftuk van de, dag- en nacht-wacht.
p. 709-712
(22-25)
Lycefter belegert Doesburg , welk hem word overgegeven, ibid.
als oock de Huifen vanHakfort, Boxbergen enNieuwberSchenk begint Schenkenfans te bouwen.
V'7I% (24)
Mansfelt neemt de fchanfe Wel in. ibid. als ook het huis te
gen, en belegert Zutphen.
ibid.
Aarfen.
ibid. Parma fend eenige Viótualie in Zutphen, en proviandeert het
volkomelijk.
P«75i (52)
Lubbert Turck Heere van Hemert wordt te recht geftek, fijne
prefentatie, en onthallinge.
p. 712 (25) Philips Sidney wordt gefchoten en fterfr.
P-75I ibid.
(53)
Parma belegert Venlo. p. 7 1 3 (25) en wordt tegens de wille van Adolph grave van Meurs fchrijft aan Lycefter, en waar over.
het garnifoen overgegeven,
p. 7 1 3 (26)
ibid,
Placcaat tegens die van Venlo.
p. 714(26) Schantfe voor Zutphen door Lycefter ftormender hand ingenomen.
p-753
Haukepenne belegt het huis te Wel , befchiet het felve en foldaP-75
3 (53)
P75
3 ibid
Stanley
wordt
gouverneur
van
Deventer.
tenophet huis muitiriereni Capitein Splinter van Helmixs
ibid,
Roeland
Jork
wordt
Gouverneur
van
de
Schantfe
op
de
Veluwe.
ftantvaftigheid j accoort waar op het huis wort overgegeven ,
dat Haukepenne niet en hout.
p. 714,715 (26,27)
f53)
Krijgsrecht, fententie en executie over de bevelhebberen en de Lycefter breekt fijn leger op en komt tot Uitrecht.
en fchrijft aan de Staten generaal.
foldaten die op het huis te Wel gelegen hadden.
P716 (27)
Francois
Draak komt uit Engeland.
ibid.
Scheeps tocht van Francois Drake na Spanjen en hoe de felve is
p.
764 (54)
(54)
afgelopen.
p. 7 16-7 11 8,(28,29) Adolph grave van Meurs komt weder uit Duitsland
ibid.
Predicanten van de gereformeerde religie houden by Lycefter aan Aldegonde fchrijft aan den preiident van der Mijle.
om een generaal Synodus.
p. 718 (29) Granvelle Cardinaal fterft.
Lycefter accordeert een generaal Synodus.
ibid. Staten van Holland vereeren Lycefter met een feer fchoon pre
fenr.
ibid.
Staten van Holland fchrijven aan hare gecommitteerden in den
(55)
Steven Paret tot Rotterdam verfekerten fijne papierenP-755
gefaifeert.
Raad van Staten,
p-71? (30) en der felver p.721
antwoorde.
(30)

Nöël dé Ciron en Bardefius worden in Vriefland gefonden en
P- 7°6 (2°)
waarover.
uitPlaccaat tegens de ongerechtigheid van het krijgsvolk , en ibid.
n.
de
ar
voeren van alle pa
Engelfe foldaten over hare moetwilligheyd geftraft. p. 707 (20)
Hohenta neemt den Spaanfen een fchans af en fpijfigt de ftad
ibid.
Grave.
Parmakomtinhet leger voor de Grave. p. 707 (21) en krijgt
deftadmetaccoord.
'p. 708(21)
ibid.
Lycefter trekt uit Uitrecht om de ftad Grave te ontfetten.
ingenomen.
ibid,
Engelfen
de
by
Hooft
Bergfe
het
en
Knodienburg

Lycefter wil een nieuwe kamer van finantie oprechten. Degecommitteerden in den raad van Staten wegens Holland vinden haar hier in befwaart : Lycefter wil daar mede voort, en
fegt aan de inftructie niet gebonden te zijn; en wat daar op
verder gevolgt is.
p. 721,722 (30—52)
A&e van de borger Hopluiden tot Uitrecht , waar by {y de Souverainiteit van den lande fondereenige conditie aan de Koninginne van Engeland overgeven , waar mede haar de kleine
fteden conformeren.
p. 723,724 (32,33)
Queftie met wat fegel in faken defe landen aangaande iègelen
(ai.
p. 724 (33)
Sauvegarden ten platten lande worden afgedaan en de felve landen
wordenter verwoeftinge overgegeven, p. 724, 725 (33) waar
van de executie word gefurcheert.
ibid.

Staten van Holland geven een inftructie aan haare gecommiteerdens om aan Lycefter voor te ftellen wegens de handelinge van
JaquesRijngout.
ibid.
Nicolaas de Drijver heeft commilTie van Lycefter, en wat de
felve inhoudt.
p. 758 .(56)
Staten van Holland refolveren om vrymoedehjk alles aan Lycefter te remonftreren , endoen daarvan openingen aan den
AmbafTadeur Willes.
ibid.
JaquesRijngoutspampieren worden gevifiteert. ibid.
Nicclaas de Drijver word uit ter Goude en de landen van Holibid.
land gebannen. p.759 (56) als ook Mr. Ambrolius Martini.
Gefchil in het Noorder quartier over de adminiftratie van de
geeftelij ke goederen, &c.
p. 759 (57)
Staten van Holland , Zeeland en Vriefland geven een remonftrantie over aan Lycefter. p. 760-763 (58--61) en de communicatie daar op gehouden.
p. 763-767 (60- 64)
Lycefter recommandeert de Kercken-ordeninge in het Synodus
generaal beiloten.
P-7^7 (63)
Deliberatie om meerder fecours van de koninginne van Engeland te verfoeken.
ibid.
Francois Draak wordt in Holland gefonden. p. 768 (64)
Antonio Koning van Portugaal geeft reden waarom hy den oorlog tegens Spanjen aangenomen heeft.
ibid.
Francois Draak wat die voor Don Antonio verfoekt , en de redenen waarom, p. 769 (65) antwoord der Staten op het verfoek. p. 771 (65) andere voorflagen.
ibid.
Lycefter recommandeert de fake van Don Antonio. p. 772 (66)
Gerard Prounink word gecommitteert ia de Staten generaal ;
die weigeren met hem te fitten , en om wat redenen , wat daar
op gevolgt is.
p. 772— 776 (67-70)
JaquesRijngout in fijn logement verfekert, en wat daar ontrent
is gepaffeert.
p. 776 (6^)
Rijngoutgaat over by den vyand, word en fterft Papift. p. 777

Paulus Buis Raad van State wordt'Uitrecht gevangen genomen.
ibid.
Sigismundus koning van Polen fchrijft aan de Staten generaalen
waarover, p. 727 (35) antwoord der Staten.
p. 728 (35)
Lycefter doet een propofitie aan de Staten van Holland en gedeputeerden van Zeeland, p. 728, 729 (36) antwoord op de
felve propofitie.
p. 730 (37)
Uideidinge van eenige voorname geeftelijke en wereklijke binnen Uitrecht, en wat daar omtrent is gedaan.
p, 75 1 — 73 7
(38-42)
Lycefter vergeeft binnen Uitrecht offitien fonder nominatie
der
Staten.
P«73<S (4-0
Parma doet Nuis belegeren', op-eifchen, beftormen , neemt
het in - de Gouverneur Cloét en Predicant Frofferus worden geworgt en ter venfteren uitgehangen, p. 737,738 (42,43)
Maurits van Naffau en Sidney vallen in Vlaanderen. ibid.
Axel by Prins Maurits ingenomen.
ibid.
Sidney heeft een aanflag op Grevelingen te vergeefs. ibid.
Colenaars fenden gelanten aan Parma.
ibid.
Sixtus de vijfde Paus van Romen doet een gefchenk aan den
Prince van Parma, en fchrijft een brief aan hem. p. 738,739
(43144) Lycefter wil na Engeland vertrekken, ibid. en word verfocht
fulks te willen uitftellen.
ibid.
Parma wint Meurs , Alphen en Cracou.
ibid.
Johan Ortel , waarfchout de Staten van de overkomfte van Roe- Redenen
waarom Lycefter wil vertrekken.
P- 778,779
(70)
land
Jock.
ibid#
(7i>72)
Lycefter
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Lyceftcr heeft correfpondentie met Eduardus Fortunatus,Mark- Aarnhem gewaarfchouwt van de aanflagen des vyands.
ibid.
EngelfenvanSwol, een geheel vendel, als oock een
grave van Baden.
bende ruiV-719 (72)
teren loopen over aan den vyand.
Lycefter doet een propofitie aan de Staten generaal, en Staten
p 88l (lo)
Joha
nBapnfta Taxis fchrijft aan de Magiftraat van
I van Holland en Zeeland, en de antvvoorde daarop, p. 780
Ca m pen,
gehj k ook doen die van Deventer.
n 8 8 1 (2 1{
(72) Profcnptie tegens Stanley en Jork.
Lycefter verfoekt fijn Excellentie van Naffau om hem te verge£ 88l )2A
Requef
te
by
die
van
Oofter
go geprefenteert aan den Sudhou'
felfchappen, 't geen beleefdelijk wordt afgeflagen.
(73)
der, enz. van Vnefland; en de Apofti
Lycefter geeft een memorie over aan de Staten generaal.p. 781 ibid.
lle daar op : nevens
een acte aan den Requefte gehecht. p. 884,8
Klachten by den grave van Lycefter gedaan, ibid. en de ant85
)
johan Norrits doet een prefentatie aan Stanley. p.88ó (23,24
woordedaarop.
(aJ5
en
p.782 (73)
heeft een aanflag op Deventer.
Elefolutie der Staten nopende de overgeleverde memorie.
/bid
Engelfe foldaten en ruiteren vallen in Holland.
ibid
iiV >
»
p. 782-788 (73,74)
^.efolutie der Staten nopende het gouvernement in abfentievan Placcaatopdemonfteringe.
p. 887 (25)
. Lycefter. p. 784 (74) Dat door Lycefter geftelt word aan de Swarigheden gemoveert over het placcaat toelatende de vrye naRaden van Staten.
vigatie opalle naburige rijken.
ibid.
jbid
Lycefter neemt fij n affcheyd en belooft weder te komen. p. 7 8 7 Placcaat fel ve.
p 888 / j
Paulus Buis uit fijne gevangeniffe tot Uitrecht verloft, en wat
' ver
(75) en recommandeer
de fake van de Religie, ibid.
ib.
t de Staten
daar omtrent is voorgevallen. p. 888-891 (25-29)
tre
kt.
Raad
van Staten word by provifie gecontinueert. ibid.
ohanCoutray krijgt commiflïe van Lycefter tot Admiraal over
Bardelius van den grave van Lycefter gecommlteerttot
het Vlaamfe quartier.
p. 785 (76) Willem
hefh
oude
nvandefecreetecorrefpondentie. ibid.
lycefter paffeert een fecrete acte tegens de commiflie den Raden
p. 893 7(29)
van Staten gegeven.
p. 786. (j6) Harlingen verfekert
door de veranderinge van het garnifoen'.
IHohenlo en Eduard Norrits hebben queftie , Norrits daagt Hohenlouit, enz. p. 787 (77) en fchrijft aan Lycefter. p.788 Cajus Rantzovius, Ambaffadeur van den koning van Denemarken, word gevangen door die van Bergen op Zoom.
I
(77)
ibid.
Holland
fe
fchepen
in
de
Sont
gear
reft
i/brft vroeg en fterk.
eert
.
ibid.
P«789 (78)
|>taten fenden gedeputeerden aan Hohenlo om met hemtebe- Koninginne van Engeland verfoekt tien duifend laften rogge j
welk beleefdelijk afgeflagen word.
ibid.
(raadtflagen van eenige faken totdienftevanden lande, p.789
Refolutie der Staten van Holland en Zeeland tot verfekertheid
van haare Provintien.
(78)
I ?taten generaal ftellen ordre over verfcheydene faken. ibid.
p. 894 (39)
Eed
voor
alle
Overften
,
Colonell
en,
enz
.
ibid.
■Lycefter approbeert de kerkenordeninge gearrefteert in het SySonoy
komt
in
den
Hage.
nodus Nationaal in den Haag.
p. 895 (30) reift over de SuiderP«79° (79)
zee, en ftelt aldaar ordre. p. 895 (31) krijgt: commiflïe als
Kerkenordeninge in het felve Synodus beraamt, p. 790-795
fuperintendent van het oorlogs-volk in het Noorder quartier.
(79-82)
ibid.
rlermanusHerbercs predicant ter Goude, wordt voordeSynodus ontboden , om wat redenen , en wat daar omtrent is Sonoy weigert eed te doen aan fijn Excellentie van Naffau, en de
moeyelijkheden daar uit ontftaan.
p. 895-904 (31-38)
voorgevallen.
p. 794— 826 (81—104)
feuibrecht Duifhuis Predicant in S. Jacobs Kercke tot Uitrecht Placcaat tegens de doortochten en overlaften der ruiteren en foldaten. p.904,905 (37,38)
begint tegens het Pausdom te prediken , en wat omtrent die
Staten
van
Holland
fchrijven
aan
haare
gedeputeer
den in Engefaak is voorgevallen.
p. 831— 837 (107-111)
Bamenfpraak fuffchen de gereformeerde Predicanten en die van
land, p.potf
S.Jacobs kerke.
p. 837 (111) Philips van Hohenlo, Balfour en grave van Solms doen eed aan
fijn Excellentie van Naffau.
ibid.
lan Auguftijnfe Uitenbogaart komt tot Uitrecht. ibid.
Ordre
tegens de fraude der Capiteinen.
ibid.
JVrticulen van vereeniginge van de kerken totUitrechti p. 838
Extraót
uit
de
inftructie
van
Lycefter,
als
hy
uit
Engeland
we(112) en moeyelijkheden naderhand ontftaan. p. 140 (113)
derom inde vereenigde Provintien gekomen was. p.907 (38)
redicanten van de gereformeerde kerke alle gelicentieert, en
het kerken fegel gebroken, p. 840 (113) wat daar opgevolgt Raad der ftad Uitrecht brengt te weege een by eenkomfteder
Provintien binnen haar ftad , daar die van Holland en Zeeis.
p. 842-847 (1 13-1 18)
land mede befchreven worden.
ibid.
Xogerus Eduardi wil wat nieus in de religie in brengen, p. 848
(118) Staten generaal fenden een miflïve aan de Afgefanten van ibid.
het
vorftendom
Gelre
en
Gedeputeerde
van
de
ftad
Uitrecht.
an Haren , Walfch Predicant , valt af van de gereformeerde religie, en fijne herroepinge.
p. 850 (120)
p. 908--9
18
ïtephanus koning van Polen fterft.
p-I5I O20) Verdere handelingen hier omtrent voorgevallen.
(40-47)
Thomas Wilkesdoet een remonftrantie aan den Raad van Staten en Staten generaal , en waar over.
p. 9 1 8—91 1 (47-49)
Staten van Holland en Weft-vriefland beantwoorden die re1587»
monftrantie. p921—
.
929 (49-55)
Gefanten
der
Nederlandfe
Provintien
handelen
met
de koninVloeyelijkheden tot Uitrecht over het afftellen van het eerfte
ginne
van
Engeland
en
haren
Raad.
p-929
(55)
lid der Staten,en wat daar omtrent is voorgevallen, p. 856—872
Maria koninginne van Schotland, haar geboorte, leven, gevange(55-63)
niffe,en dood,en wat daar ontrent is voorgevallen, p. 930—940
Lycefter fchrijft uit Engeland verfcheidene brieven, p. 871(14)
Gedenkwaardig gebed der Staten van Holland voor het begin- Verdere bandelinge der Gefanten in Engeland.
(63-72)
p. 940-953)
nen van haare befoingnes.
p- 872 (14)
Staten generaal fenden Gefanten aan de koninginne van Enge- Onweder in Franiker en Weft-Vriefland. P- 953 (72)
land, wat die haar hebben verhandelt, enz.
p. 872-878
(14-19) Willem Ruffel word Gouverneur van Vlifllngen. ibid.
van Engeland fchrijft aan Burgermeefteren en ScheParma krijgt het kafteel van Wouw door overgifte. p. 878 (19) Koninginne
penen der ftad Uitrecht.
P-954 (73)
^tanley verraat Deventer en levert het over aan Taxis. p«879
(20) Borger-Hopluiden der ftad Uitrecht fchrijven een leldfamen
brief aan Lycefter in Engeland.
ibid.
Roeland Tork levert de grote fchanfe voor Deventer aan Taxis.
UitBrieven, (fufpecte) uit Engeland door den Raad der ftad
(73>74)
ibid.
recht
aan
verfcheydene
Provintien
gefonden.
p-954>955
Waart- gelders in Holland aangenomen.
p. 880 (20)
Waartgelders.
de
over
overfte
Poelgeeft
van
afper
J
van
Inftructie
Thomas
Bukhofrft komt als Ambafladeur
uitP-9
Engeland.
5* ibid.
(74)
ibid.
Sta
ten
Burger meefteren enz. der ftad Aarnhem fchrijven aan deBorgerSchrijft
aan
de
Staten
van
Holland.
ibid.
Hopluidenderftad Uitrecht.
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Staten generaal fchrij ven aan de Staten van Holland, p. 956 (74)
Placcaat waar by verboden word niet te fpreeken toe nadeel
van de koninginne van Engeland, Engelfe natiën. Staten
p«957»958 (75>76)
generaal, particuliere Staten , enz.
en het geene by hadefavoër
and
Staten van Uitrecht en Gelderl
Staten , wegens
generale
je gedepuceerden is gedaan in de
. p. 959, 960
gefonden
Lycefter
aan
brief
het fchrij ven van den
(77)
rgen gedeputeerde in de Staten generaal , beantJan van Wijnbe
woordt den brief van defelve. p. 960-962 (77-79)
Staten generaal fchrij ven aan die van het Vorftendom Gelre en
P-9Ó2f79)
Graaffchap Zutphen.
Staten van Gelderland fenden gedeputeerden na Uitrecht
en den Haag , en der felver verrichtinge aldaer. p. 961-966
Norritx
Queftie tuffchen den grave van Hohenlo en Eduard (7
-82J
verdragen.
P-966 9-(82)
Koning van Navarre doet een verfoek aan de Staten , en wat
ibid.
die van Holland daar op gerefol veert hebben.
Joan van Oldenbarnevek foekt ontllag van fijnen dienft.
ibid.
ibid.
Johan Wilkes fchrijft aan den overften Sonoy.
Staten van Holland krijgen advertentie dat de koninginne van
Engeland genegen is tot de vreede die den koning van Spanjen
aanbied.
P-9<>7 (82)
ibid.
Spanjaarden,
de
tegens
victorie
bevecht
Draak
Francois
ibid.
Sont word gefloten., .
ibid.
Raad van Staten word gecontinueert.
Engeland.
Staten generaal fchrij ven aan de koninginne van p.967
(83)
OnruftindeProvintievanVriefland. p.968 (83)
Ooftero-oe, fend volmachten aan de koninginne van Engeland en
ibid.
haareinftruótie.
waarover.
en
,
Bardefius
Willem
aan
fchrijft
Thomas Bukhorft
p.969 (84.)
Willem Bardefius word door den Raad van State gecommitteert na Vriefland om de misverftanden aldaar neder te leggen.
ibid. komt in Vriefland , en fijne verrichtinge aldaar.
p. 970-975 (85-89)

Y

S

E

R.

Conferentie gehouden tuffchen de Heeren gedeputeerde Staten
en eenige befchrevene Dienaren des Goddelijken woords.
p. 975-981 (89-52)
Muiterye (gevarelijke) binnen Uitrecht. p. 981 (92)
(92)
Antonio koning van Portugaal fchrijft aan de Statenp.981
generaal.
(94)
Koninginne van Engeland fchrijft in faveur van Don Antonio.
Verdere handelinge met Don Antonio. p. 981— 983 (93,94)
Parma maakt gereetfehap om Sluis te belegeren.
p. 981
Arent van Groeneveld Gouverneur van Sluis fend volkibid.
uit
ibid.'
op kondfehap om te vernemen wat Parma in den fin hadde.
Zelanders fenden koren en vivres binnen SJuis.
ibid.
Sluis word voorfien van volk.
ibid.1
Parma komt voor Sluis. p. 984 (94) neemt Becaf, daar ibid.
alles
vermoortword.
ibid..
Hohenlo valt in Braband om Parma van Sluis te diverteren.
ibid.
Ariftote de Paton levert de ftad Gelre aan den Heer Haultepen.
p. 984 (95)
Dierte (groote en verfchrikkelijke) in de Spaanfe Provintien.
Wolven vernielen menfehen en beeften. P-985 (95)
Lycefter fchrijft aan de Predicanten van Suid- Holland ; aan
Burgemeeftercn , Schepenen der ftad Uitrecht ; en aan de
burgermeefter Deventer.
ibid.
Staten generaal doen een vertooninge aan den Ambaffadeur
Bukhorft op de brieven van Lycefter.
p. 986 (96) nader
verkiaringe op de felve.
p. 986-991 (96-100)
Lycefter fchrijft aan fijn Secretaris Junius. p. 991 (100) 3 aen
Sonoy.
ibid.
Thomas Bukhorft fchrijft aan den Admiraal Treflong.
p.992
(101)

Koninginne van Engeland fchrijft twee brieven aan de Staten
generaal.
P-992>993 (101).
Lycefter word weder uit Engeland verwacht.
p. 994. (I02)
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AUTHENTYKE
1-5» o.

N het 14. Boek, pag. 162. (182) nae
de woorden , Want Uykens ivas hem in
weegh by te voegen :
't Geen toen in'c heymelijk ontrent
den handel met Rennenbergh omging kan blijken uyt de naevolgende
ftukken, die nae fijn doodt zijn bekoomen, en nu hier in ?t licht worden
gebracht. Daerwynoch by voegen een Memorie, die
leer aenmerkelijk is, van faeken te Groeningen federt
den 23 November 1576 tot den 8 January 1580, raekendeBelly en Rennenberg, gepafleert: Mitsgaders de
verbintenifïe tuflehen Rennenberg en eenige Ingefetenen van Groeningen tegens d' Unie van Uytrccht
gemaeckt.
Negociation avec Ie Comte de Rennenbergh.
f E fouffigné Quiilain Ie Bailly jure & promets par
J celles a Monfeigneur Ie Comte de Rennenberg
Baron de Ville Gouverneur & Capitaine General des
pays Frife, Overiflel, &c. de me conduireöc fervir bien
Sc fidellement fa Seigneurie en une certaine negotiation
de reconciliation avec fa Majefté i voire de ne montrer ,
reveler, nydelivreraamevivante,dequelle qualité ou
condicion qu'il foit , ces cinq blancs fignez par moy reqüs
de fa Seigneurie , ne foit que les principaux perfonnages
n'ayent confenti & accordé les points fuivans, & fur
tout Ie fecours en aprés mentionné; ainsles remettre &
rapporter furement en mains dudit Seigneur Comte.
Premierement , que mondit Seigneur jouïra pleinement des EfFets de tous traittez & points , y compris qui
jufquesores peurent eftre erigez & faits 6c qui fepourront encore erigor & faire tant a Cologne que ailleurs
entre 1 es Commis de fa Maj. & quelques reconciliez ou a
reconcilier avec icelle, tant en general qu'en particulier,
touchant Provinces , villes 6c perfonnes , pour hors
d'iceux & d'un chacun point desdits traittez tant arreftez
que a faire, prendre en particulier a fonavantage tout
ce qui femblcra qu'a foy 6c a fes Gouvcrnemens fera duilable&profitable.
Item , que fa Majefté continuera mondit Seigneur en
tous les Gouvernemens qu'il a prefentement de MonfeigneuArchiduc
rF
Mathias , 6c des Eftats generaux , au
nom de fa Majefté : Et contiendront lesdites commiffionsentr' autres points ordinaires la réelle caflation de
la commifïïon de Monficur de Billy , 6c tous autres : Et
feront lefdites commiflions a ce pertinentes in forma
feurement envoyées ét mains de mon dit Seigneur
Comte devant Ie premier d' Avril prochain : Et lesdites
commiflions de Monfieur de Billy effeftuellement revoquées par fa Majefté hors Ie pays fufditdedans Ie mefme
terme.
%
Que en contemplation de fa vertueufe intention &

refolution luy fera tenue 1'offre & la promeflè volontaire
d'une penIe Duc
Monfeigneur
faite
a vint patars la piece
par dean Terranova
mille Florins
de dix
fion par
affignée fur les domaines de fadite Majefté en fes Gouvernemens.
Item , encore la fomme de dix mille ecus piftoulets en
efpecc de mercede promptement.
Item , encore la fomme de dix mille autres ecus piftolets en efpece , & a en eftre réellement payé trois mois
aprés la date de ceftes hors des domaines de fa Majefté en
fefdits Gouvernemens.
Item , 1'ereélion de fa Baronie de Ville en Marquifar.
Item , Fordre du Toifon d'or ala premiere occafion.

STUKKEN.

Item3a Monfr. d'Óyenbrugge,DrofTart de Harl
ineue,
continuation & confirma
tion de fes ctats & offi
ces!
avec une penfion dedouzecent Florins par an de
vint
patars pieceaffignez fur lefdits domaines.
Item , a Monfr. de Pipenpay la mefme confirmation
ae les etats & offices , avec une penfion de mille Florin»
parande vintpatars pieceaffignez fur lefdits domaines.
Item, au Marechal de Lecuwaerdeauffi une penfion
de huit cent florin
s.
Item , a Monfr. Ie Confeiller Gruyter auffi une penfion defix cent florins par an avec la redemption de fes
biens
circonqu'il
perdre a caufe de ce traitté & de fc*
ftancepourra
s.
Item,commenceront toutes lefdites penfions a prendre
leurs cours aprés la fignature de ceftes,& en feront pafTez
a chacun d'eux les acles & afliirances dues in forma , &
leur delivré devant Ie premier d'Avril prochain.
Item, encore audit Seigneur Comte, & aux trois
fufnomraez , ayant charge des trois Chaftcaux, la mefme
redemption des biens qu*iis pourront perdre par cettc
reconciliation. Selon loffre & la promeflè volontaire
que ledit Seigneur Duc a faite fur ceftuy & fur tous les
autres arricles precedents.
Item , au regard de 1'augmentation des gages des Soldats eftant ésdits Chafteaux fenfemble
des provifions
de vivres& de guerre, s'y pourvoyera par Favis dudic
Seigneur Comte felon que Ie trouveraen raifon.
Item , aura ledic Seigneur Comte fecours de trois
regimens depied & fix cent chevaux naturels du pays
eftant deflbus la charge de Monfr. Ie Baron de Montigny
& ayant tousjours fuivi fon parti, letoutfous la conduite
de Monfr. de Goignies, attendant que ledit Seigneur
Comte ait leve les deux regimens a luy promis par ledic
Seigneur Duc.
Item, 'fera ledit fecours envoyé promptement & en
toute diligence fur Ie pays de Gueldres/ous ombre de luy
faire la guerre, lequeltoutefoisnemarchera hors dudic
pays de Gueldres fur les Gouvernemens dudit Seigneur
Comte fans fan exprefle Ordonnance & commandement , fansque ledit Seigneur Comte ny les provinces
de lba Gouvernement feront obligezau payement dudit
fecours , mais en feront exempts j deforte que fa Majefté
payera auxdits trois regimens d'Infanter & fix cent
chevaux tout ce que leur peut eftre deja duie de leur folde
& a 1'avenir. Si feront tenuf de fortir hors defdites provinces ala premiere femonce dudit Seigneur Comte,
foic fitoft qu'il
aura leve les fufdits deux regimens,. ou
autrement
a fa difcretion.
Item , lefdits Seigneurs Prince& Duc feront payer
trois mois de gage promptement aux fix cent Reiftres &
quatorze
Compagniesd'Infanterie fous
a cent
cinquante
teftes chacune
, eftant prefentement
la charge
dudit
Seigneur Comte, qui voudroit faire ferment de fervir
& faivrele parti de fa Majefté & dudit Seigneur Comte,
refervant leur adtion quant a ceque leur pourra davantage eftre du fur lefdites provinces, comme auffi fera
luyeftredeau regardluydecequ'on
Comte
ledit
vable Seigneur
a caufe des
fervicespar
faits ésdites provinces
tant a la rcduétion des Villes de Deventer 6c Campen,
que autrement.
Si promets &c m'oblige de m'encheminer en toute
diligence vers Monfr. Ie Comte de Lalaing pour luv
faire fidele rapport de ces acÜons, 6c a nul autre, fauf a
Monfr. de Montigny 6c ledit Seigneur de Goignies, &
Aa
au

ent. Stukken,
Byvoeghfel van Authj^och
ttoee Regimenten

, fans
1 ^ yp. au farplus tant faire qu'ils trouvent les fecours' bons
.
oynydelay
uierd'aucunrenv
Item 5promersque mefdits Seigneurs Pnnce öc Uuc
deparfe Majefté approuveront&entretiendront les articles fufdits de point en point , & s'obhgeront de les
faire approuver & entrerenir defa Majefté, acondition
que lefdiu Seigneurs- Prince & Duc envoyeront dedans
fu1'efpace de rreote jours, audit Seigneur Comrelesaf
feaux,
&
ures
fignat
leurs
de
rmés
confi
es
rancesrequif
& fadite Majefté femblablemenc devant Ie premier
d'Avril prochain.
Finalemenr, en cas que fa Majefté ou lefdits Seigneurs
Prince &c Duc faillenc en aucun des points fufdits , ce
traittéferacaifé&denullevaleur & effet, maïs eftimé
du tour comme non-fair. Fait a Groningue ce dermer
janvier 1579.
Jbuiflain Ie Baillj.
Onderhandelinge met den Graeve van
Rennenbergh.

Ifconberaefcffêeben 45uifïainïe SSaflïp floeece cnbe*
ïobe bp oefen aen mijn Beet Den 4E>?aef ban tanen*
becgö/ SSaron ban miei oBouberneue en Capiteun
<0cneracïbec 3tanDen ban ©ucfïanD/ t©berptTeï/ $c.
mp toeï en gettoutoeujft te befïiecen en te Dienen fijne
<®oojï. m feftcee onöerïjanDcïing ban berfoening met
en/ t'ontDcfcften/
iKJajcf
fijne
rc teïept;
ïcbenDigc 51CÏ / bantoat
cenige ertoon
aen icttcb
lierenfcïfên
nodjob
fïaet of conöitic Die fou mogen toefen / De bijf geteeftcnDe
23ïanco3 / ou mu ban fijne 3£oou:ï. ontfangen/ tni toare
De boomaemffe prrfonagien De boïgenDepoïncteutoe?
aeftnrit en geaceojöecrt moeïjten ïjebben/ en uoben aï De
fjuïpbcnoen fjier na bcrmeït j maec Die berfefteeïijft te
ftcücu en uieöer te biengcn in fjanDen ban Den boojfep*
Dcnï£ecc<£Mcf.
• ©oojcerft/ ^at mijn bootö^eccboïftomentïijft faï
genieten De effecten ban aïïc De tractaten enpoincten
fjiec in berbat/ Die tot nu toe mogen opgefteït enge*
tnaeftt 5ijn / en Die noeïj opgcfïcït en gemaeftt moeïjten
toojDen tot ïleuïen aï£ anDetfing / tuffeïjen De Coinmiffatïffen ban ^brjne H&ajefïeut/en eenige Die berfoent 3ijn
of ficïj nocï) mogten bctfocuen met De feïbige/ fo tocï in't
ijenecaeï aï£ in 't particulier/ raftenDe p^obintien / &te*
Den / en ^erfoonen / om uut De feïbe en uut pDer poinet
ban De gefeiDc (Cractatcn / foo toeï Die balt gefïeït / aïg
noeïj te maften 31311 / in 't particulier tot fijn boozöeeï te
nemen/aïïc£ toat fcfjijncu faï aen ïjem en aen frjnë 43ou*
bernemeutcn nutcu boozoeeïig te toefen.
3ftein/ 3Dat Jwjue JBajefïeit mijnen boo?fd)jcoen
Ifeec continueren faï in ode De (föoubcmementén/ toeïfte
ïjp tegentoaojDigïj heeft ban jnaijn l^cer Den %ett^
ÏKCtog IBattijiaé/ en De Staten <6eneraeï/in Den naem
baii^fjncl&ajcfteit; en fulïcn De gefeiDe Commifïïet!
onDer anDcre o^Dïuaire poincten inljouDen De Caffacie
m Der DaeD ban De «Tommiflien ban mijn ï^eer De 2$ïïïp/
en aïïe anDcre 5 en fuïïen De gefeiDc Carimüffïen Daer toe
beïjoorenDe in fornia toeï fcfterïijft gefonDen jijn in ïjan*
Den ban mijnen gefeiDen ï?eer «6jaef booj ben eerfïcn
3Cp?iïnaefïftomenöe/ en De gefeiDe" #eec De 23iïïu faï in
Der
DaeD te rug 3 rjn
geroepen
Dooj M'ne
De .fèeDerïanDcn
binnen
Den feïben
termijn..fBajefï'cit uit
5^at uit inficï)t ban fijn Dengtfacm boomemen en
befluit/ l)emgeljouDenfaïtoo?DenDe ae nbieDing en ue*
lofte b^ptoidig geDaen b\i mijn 3£ccc Den ïf ertog ban
Crrcanoba / ban een perifiocn ban tien Duifcnt guïDenö
iaerlijïi^ totaofmubcc^ fjet fïuft/ geaffigneert op De
wmainen
bernementen.ban Mijne JBajefteit boojf'5 infnue43ou^
2fitem / nocï) De fomme ban tien Dttifent ïiroonen
^ifïoïetten in fpecte tot befoIDing pjomteüjft.
3itcm / nocï) De fomme ban tien iinifent anDcre ïiroo*
nen pftoïetten in fpecie / om met' er DaeD betaeït te
toojben / D?ie n?aeuDcn naer Date Defe^ / nit De tDomai*
nen ban ^ijuelDajefïeit binnen De boomocmDe<6ou*
bernementen.
Sltem / Oet bccbcffcn ban fijne 25aconnie ban miie
tot een .iBacftgracftcIjap.
3tcm/ De
Bcïegcmöcit. '4>jD;e De^ Muloen ©ïtejS met De eet/Ie

©oetftnecöten Die mijn 1 579*
boojfs #eer (0?aef mogen aengenaem 3Ön.
<^naen Denveer ban (^penbiugge/ ^?offart ban
^arïingen/ continuatie en bebefiiging infnne Staten
en dumpten/ metceupenfïoenbanttoacïfbonDertguïs
DcnjS jaecïijcft^ / banttointig f!unber^öetfïuh/ gcaffi*
gneert op De boo^frf)?cben ^omainen.
*3jtem/ aen Denveer ban ppenpop De felbe bebefüc
ging mfnuc Staten en ^impten meteen pcnfïocn ban
Dtufcnt guïDen^ jaeeïijft^ / ban ttointig fïupber^ ïjet
fïiiu / geaffigneert op De gefeiDe ^omainen.
^tem/ aenDenüEaecfcöaïftban aeeutoaerDen ooft
een penfioen ban acïjt öonDert guïDen^.
Stem/ aen Den ^eer ÖacD^becr De (6mpter/ ooft een
penfioen ban fe$ fyonbett gulDcn£ jaerftjft^/ met ï)et
ban fijne goeDeren Die ïjp mogt nomen te ba*<
bcrgoeDen
ucfen uit oirfaeft ban Dit ©erD?agenDe^feïf^omfïan<»
DigïjcDen.

€n aüe Defe gefeiDe penfioenen fuïïen beginnen ïjaren
ïoop te nemen ban D'onDerteeïtcnmg Defc^ / en Daer ba«
fuüenaenpDecbanbaer beïjoo?ujftacten enberfefterin*
gen in fojma tooien gepaffeert / en ïjaer in IjanDen ge*
ïcbert boo? Den eerfïcn ?Hp?iï nacfïïiomenDe.
S'tem / nocb aen Den gefeiDen ©eer <6?acf / en aen De
D?ie boo,?genoemDe Den ïaf! ïjebbenDe oberD?ic&afïee<
ïcn / De féïbe bergoeDing boo? De goeDeren Die fp mogten
ftomen teen berïief
en Doo?belofte
Defe berfoening
bicDing
b?ptoiïïige
Die Deneer / boïgen^
ï^rttog D'aenboo?f5
ijiec ober en ober aïïe De anDcre boojgaenDeartijfteïcn
geDaen fjeeft.
<Qn ten aenfien ban De bermeerDering Der befoïDingcn
Der ïirijg^ïieDen in De gefeiDe Üaftcclen ïiggenDe/ ne*
bcn^ Die Der pjobifien ban ïeeftocttenoojlog^beïjoef*
ten/ faï berfojgt toroDen met ïjetaDbij^banDenfeeec
<02aef boo?f3 na l)P Dat reDcïp faï binDcn®e gefeiDe 0eer <6?aef fal bpf!antftrijgenbanD?ie
Regimenten ^o'lDatcn en fe£
ïjonöf tt Rupteren
inboo?*
hngcnDe^aLanD^sijnDe/
f!aenDeonDer
mijn ^eerDen
25aronDeH§ontignp en ïjebbenDe aïtijt fijn partie ge*
boïgt
/ aïïe^ onDcr
mijn ^ecrDeDettoee
<0oignie£/
bectoacïjtenDe
Dat De't bebeï
gefeiDeban
^eec45?aef
Öeg^
inenten geïiebt fou ïjebbcn / ïjem 0003 Den gefeiDen i^eec
hertog beïooft.
€n De gefeiDe bpfïant faï baerDig en in aïïebïijtge*
fonDen too?Den in 't HanD ban 4$eïDerïanD/ onDer feïjijn
banïjemtebeoo?ïogen/ Dienocötan^ niet nit ïjetboo?*
feiDeEanDbau<ï5eïDerïanD optreftftenfaï/ in De <6ou*
bernementen ban Den gefeiDen ^eer<0jaef/ fonDerfijn
uitDjuftfteïp geboD en bebcï ■■,fonDer Dat De gefeiDe ï^eet
<6?aef / noeïj De ^wbintien ban fijn <6oubernement
gcïjouDen fuïïen 5ijn De gefeiDe öuto-benDen te betaien /
maec Daer ban b?p fuïïen toefen/ foo Dat &ijne lÜSaje*
fleit aen De gefeiDe 0,21e Regimenten Boetïtnechten en
fcd ïjouDert lïnptcr en faï betaïen aïïe^ toatïjpoaernn
ten acïjteren mag jijn en boojt^ noeïj macötoojöen.
^p fuïïen gcïjouDen 5ijn in Dié gefeiDe ^obïntien te
treftften foo ra^ aï^ De gefeiDe O^aefïjaer Dat faï beftent
manen/ Ijet5ufoo ra^aïöïjpfnneboojfeiDe ttoee Reg>
meuten geïicïjt faï Rebben I of anDerfin^ nafijngoetDuuften.
Stem / De gefeiDe peeren ^jin^ en hertog fuïïen
p?ompteïnftD?ietnaenDengagicn Doen betaïen aen fcü
ïjonDertïfupterenen beertien Compagnien ©oetboïft
pDer tot ïjonDcrt en bijftïg feoppen/ tegentooo#ig f!acn«=
De onDer 't gebieD ban Den gefeiDen ^eer<6?aef/ Dieeeö
fuïïen toiüen Doen ban te Dienen en De partie teboïgen
ban&ijnelfêajefïetten Den gefeiDen ^eec <6?aef/ be*
ïjouDenDe öare actie aengacnbe ïjet gene fp meer mog*
ten te goet ïjebbcn op De ftobintten boojf3/geïijft ooft De
gefeiDe
^cec <6?aefbanfaïtoegen
Doen ten
aeufici 1 ban
't genegeDaen
men
ïjemfcï}UÏDigï)i£
De Dieuften
bpDem
in De gefeiDe ^obintien / foo Doo? ftct innemen Der §>tc*
Den ban 3Debehtec en Campcn / aï£ anDerfin^.
^acr boo? beïobe en bctbinöe iftmpin aïïerbïijtte
treftften na Jffêijn ^ccr Den d3?acf banllaïaing/ om
Öein een getrouto rapport te Doen ban Defe beDiijben/ en .
aen uiemaiiD anDcr^/beljalben aen Den ï^ecc ban «üBon*
tignp/ en Den gefeiDen ^cec ban <6oignie£; enDacren*
boben foo beeï te Doen/ Dat fu De boojf5 bufïantgoet
binDen/ fonDer eenig toeDer fenDen nocj tutfïeï te ge*
bttiiftcu.
!3tem/
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5ftcm/ beïobcn/ Dat mijne gefciöe ïfeccenDe#2itté
en ^cetog / ban loegen &ijne .ïiteajefleut fnïïen toefïem,
jncnennatt-HomenDeboo^mtnueleh ban poincttot
pornct/ en fiei) beebinben öie te öocn toeftemmen en
iwcöionici! ban <i>ijue JBajefïcit/ op conditie bat be
Qifeibe ^«cen ^in^ en hertog binnen Oen tijt ban bcr*
tig Dagen aen Den boo^ ®eet <ajaef fuïïen fenben be
berfeftenngen ï)ier toe becfifcljt / bebefïigt met bare
onöeiteftentngencn jegeïen/ en &ijne gefeibe m^
fïeit iitfgeïijftg boouj Den eecfïen %mil naeftHomenbe.
«BinDcïij»/ inbien &ijne Ifèajcfïeit / of be gefeibe
peeren pnïi£ en hertog te fto^t bujben inecnigebec
gefeibe beloften/ foo faï Dit ©erD?ag bcmietigtenban
geenertoaerDe en effect 3jjn/ maec gebouDen moïben
afé geljeeï niet gemaecuc. <6ebaen tot <6?oemrigen
Defen lacfïen ban Januacp / * j 79.
Guiflain Ie Bailly.

Condit'iom
Comte
de Remimbourg
s* offert de [e
rendre aufqucUes
du cojiéduIeRoy
, prefenteé
par fon Deputé
J-acob de Coude?ihoven.
1^80. t A Charge que j'ay du Comte de Rennenberg, eft de
Judelivier tin blancfigné dudit Comte de Rennenberg
è fon Excellence pour Ie fait de la reconciliation dudit
Comte avec Sa Majefté, &ce fous les conditionsfuivantes.
Que ledit Comte demeureraGouverneur des Provinces de Frife , Overiffel , Groeningen , comme Ie Duc de
Terranova luy a prom is entr' autres offres.
En ontre que feront donnez, contant audit Comte
les dix mille ecus piftolets en efpece promis auffi par
ledit Duc.
Item que Ie Sr. de Billy ne viendra avec Ie fecours , &
que ledit fecours ne fera des Efpagnols.
Son Excellence ayant ouï la relation de ce Memoire a
elle exhibé par Ie Sr. de Coudenhoven envoyé par Ie
Comte de Rennenberg, dit que a fon egard elle dcfire
éftre efFeclué ce que Ie Duc de Terranova a promis audit
Comte, &fuivantceluyaccordepar provifion(quieft
ce que fon Excellence peut faire) Ie gouvernement de
Frife, Overiffel , Groeninghen , &c. tant que fa Majefté
enaitplus pleinement & abfolumentpourvü, comme
auffi confent que les dix mille ecus piftolets promis nar
iceluy Duc audit Comte , luy foient fournis felon 1'ordre
qui y eft mis , & pource que de ladite fomme ledit Coudenhoven aulieu dudit Comte fon Maiftre a confenti
pour Ie fervice de fa Majefté que foient employez dix
mille Florins de quarante patards la piece , pour la levée
du fecours qui s'envoye audit Frife. Son Excellence promet de bonne foy que des premiers deniers que fa Majefté en voyera par desa , elle fera reftituer audit Comte
iccux dix mille florins: Et pour Ie furplus ledit Coudenhoven pourra dire ce que luy a declaré fadite Excellence. FaitaMaftrichtle8.jourdeMarsi58o.
Par Ordonnance de fon Excellence

SKiËSK?* ?*" &cm seïebect d°d? Den $eec ban 1 f 8o?
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bebben; Mjehi^ooclt toefïaet/ bat be tientmifent
ütcoonenpifioïetten/ boo^ ben feïben ©ettog aen ben
gcfeiben 45?aef beïooft/öem bcc tot fuücn too2ben boï^»
genfö o,:ö^c bte bacc toe gefïeit is?. €n om bat ban be
gefeibe fomme / bie Couöenhobcn / in öïaet£ ban be ge^
feibe ^jaef fijn meeftet/ toegcfiaen beeft tot öienfï
ban &i)m IBa/efteit/ bat tien Dnifent gnïbcn ban
bcectig groten ftet finft /gebmifct fottben toojöen tot öet
merben öecïKtfpbenben bie men na ©?ieftanbfenb/ foo
befooft #&nt <£rcclïcntie ter goebec tronbje/ Dat ban be
eerfte penningen/ toeïfte ^ïjne M&fflm ftertoaert^
oberfaifenben/ öpfalboen toeDer gebenaenDengefei*
Den <r3?aef bc fêïbe tien biüfent gnlDen: Cn mat Daec
boben i$ faï De gefeiDe Conbenl)oben ftonnen femeti
mat^ijne^rceïïentieöem bierbaïben berfeïaert heeft,
©ebaen tot .ïBaefreicIjt/ ben 5 Dacf) ban Mwtt/ 1 580.
Alexandre.

Door ordre van fijne Excellentie

rERRETCKEN.
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Memorie van 't gene tot Groeningen is gepafTeert5
van den 23. November iy7<S.totden SJanuary
Anno 1580.Renne
Raeke
ndeh. Billy , ende
nberg

A Mo 157^. Den r%. cföobcmber i$ De ^eere ban
£V Söfflp ban fijn ^olDatni gebangen / Dociebben Die
^olbatni ben
fiaet aengeboben De floteïen ban be poott
toeber tho geben/ met Der conbitien bat be Ageren
fjaer gebjeec ooftfoïbcn loeberom nemen / enbe ben
met/ met be S5o^geren ïjacr smeren foïbeljaecaenges
bangenfafte helpen uitte boeren ban toegen be 05ene=
raïe graten (toant baer toaren niet meer a$ bzie been*
Hn/ ontrent bijfteöalföunberttincgten ffcrfi inbec
eètabt.) mt boo^fch^eben öeeft be öaet De ïmegtcn
gemcigert/ toaec benr be fönecöten terfwnt inbec pï
nog b}ie fïerae beenïen ünegtcn tot t)m unDetflant
untboDenöcbben.
^ie fe^ beenïen nu t'famen in De ^>taDt srjnbc / Öf &
ben fp Den met gebtoongen Daec gantfcïjeltjK tïjo beta=»
ïen/ enbe \$ bie fomme becbetaunge gemeeftxijooo
€acoïi$<ïBuïben£.
jlBibbeïertijti^be^ecre ban^ilïeter ^bonnantie
ban be generale Maten/ in 't ïefïe ban ^ecembec
anno 1 576. tïjo doeningen geïtomen/ aï<Jboe tjebben
flïi bie ban ^joeningen mebe bcceeniget met be Staten
ban^ebcrïantop
be pacificatie ban<0ait/ enbe baec
VERREYCKEN.
ban feftere acre unbec bat &tabt fegeï ben ïefïen bag
Conditien waer op den Grave van Rennenberg fig aen- ^eccmb2$ a»«° 1 5 76' °en Staten obecgefimbcn.
3lnno 1577. ben 10. ^ecembec aï^ boo? misberfïant
bietomaende fijdedesKoningsovertegaen. Overenbe
ttoifl ban be pattfïcatie ban <6ent be becïaratïeen^
gelevert door fijnen gemachtigden Jacob van Coubc affucantic baec op gemaehti>7 enbe banbe Staten
denhoven.
binnen doeningen obecgcfonben/ aïfltien batuitbec
D<£ ïafï Die fit Ijcb ban Den <0?aef ban ÏSennenbergb / gebmïite copic ïefen mag / öebfien na ïange beïiberatien
$obertcïcbercn een 23ïanco/ geteeeftent bp Den 23o?gemcefleren enbe Ï5aet oït enbe nije / De b$ic f)aflo?
een / Mohnïten / enbe <6cefrenjïte / aïïe enbe een poer be
^)ijiie<ï5e'enen*
aen met
gefetDcn^acfbanïïcnnenbecgb/
tit tot berfocning ban Den boojfj <é jaef
^ijne IBa- ^tooren-meente / 25oumefïeren ban be <êüben / $op*
ïefieit / en Dat onDec De boïgenöe Cönbitien.
ïnibni / 23ebeïhcbbeccn / iSotmeftcccn ban toegen bec
5^at De boouifcö?eben <J5?aeffaïbïijocn <6onbemenc t5ojgecen / be beeïaratie / enbe afféurantf c op be pacifï^
obec De P20bineien ban ï)?icfïanD / <0beru|fel/^oes catié ban -6ent ungenomen / enbe met haec 'piben nn*
ningen / |c. geïijft De hertog ban itecanoba onöcc an* Dertciïtent/ enDe maïftanberen gesbjoren/ Die ban be
Decc acnbirbingen bem heeft belooft.
beiber ïïiïigien b'cene ben anbecen tïjo befeïmtten enbe
^aerenboben / Dat in gcrce&en geïbe bctaelt fuïïen te
befcljermen / ben €rt?()ertoge ban ©ofrenrpboojf
3ijn aen ben gefeibcn <6?aef bc tien ötüfcnt Croonen OBouberHf ur aengenomen / §c. bit i«S fjirc binnen (ïfyoc*
ëifïoïettenin fpeciebp Den boomocmben^ectogmeDe ningen aïfo aï^ booifeïjjeben gefcfyet ben 2. M0U&
$!nnoi?75>.
belooft.

5|tem/ Dat be ï^eerban 23iïïpnietmetDeï)UÏpben;
HÏ^Daa-oochttoifl binnen 45?ocnfngen ccïjof/ boo?
DenfaHiomen/ enDatDegefciDe öuïpbcnDcn ban geen
be meefïe 23b2gercn ook ten beeïe ben iSarf be ïetten/
bat
^paenjaecDen fiiflensijn.
DatmenDiei>2ebieatienbc£ ^epïigen <^uangeïiumj» in
, ^>öne €peïïentie öebbenDe geBoo?t öet öeïae^ ban <$2oemngc 11 niet foïbeu pjebilten
tocfeboojuame*
/ Daec
■(A 3
)
W

Byvocghfèl van Authent. Stukken ,
gecojcigeerttetoojDen. 5^at boo?t£ ¥L lieoen becme?^ if8o,
Det tooe ^nnceïijhe Ccceïïentie ban ^2anjen nnDec an«
Dece tljo onfec btü2ocfiFenifTc boo?getoeiit/aï^ Uz Ijier lig*:
genDe ïinegten DVc <i3enecaliteit folöen Dienfïclgh mo^
gen vm becmit^ gefegt De ,f>taDt anDec^ foïöe gaen an*
Den ©uant / toilïen tof' nn^ Dog an fijne <£rccflcntie ba»
flelijit beerxoutoen Dat onfe goeDec Dienfïen/enueceittoiTc
ïiggeitanDe^enecaliteit/ metpjomptenjft cpbicngen
ban fo beïe DuifenDen tot betalinge Dec toaïfehen <^oïDa<=
ten/ nnDe eigen betoaecenifteöefcc^taDt/ fampt allee
gehoo?faemec eecbieDinge/ (o guctgatig ectoont/ en
Gcorg van Lalaing Grave tho Rcnnenborg , Vry betoefen / ong enDe Dcfe ^ètaDt genocgfaem ban foDanig
ende Baenner Heere tho Ville Heer tho Villero fnllenhnnnen betonen. ^oDattonDoo^ eenguact/ en
lmbreichis ,&c. Scadtholder unde Capitein Gene- ontoaecacgtig aenbïengen niet en folDen begoten onbec*
rael over Vrieflant, Overyflel, Groeningen ende DienDec/ooIt onbecgbojDec falte aïDuj? beïaf!/ enDe becac^
Linge.
gntoaent te too?Den / toacc Doo? top nogtan£ bjifnnDec
niet anDer^ afê bpanDcn folöen geagt / enDe gctcantcctt
E3Me / «tafefïe / €auace / ^oog-geïeaöe / 3licbc mogen too?Den/ tm fn <&Qb enöe De l^eecen aïDaec alfnï^
23pfonöae/ un£ ïjeu&en itlgfte gneDe 23o?gaen/
enDc Sfngcfetenen Dec &taDt <6?oeningen (Die Den fnfc top
ïte^ inDa*
pi metenDe
gena'öen
tooïDen on£
Iteecen/
aftoenDen/
ecbieDen
pjefenteeren
afê en
mannen
ban
gioné BzeDe nae De Difpofïtie ban fijne %\ttfe begeren cecen tec pnege / enDe cegtmatige Dcfention tegen^ nDec
ego genieten) met unDccöanigbeit te hennen gegeben/
boe l^t fp u ïupDcn Daetomme aengefogt bebben/ Dat gp meniglp/ Die on£ fal toilïen/ ofteDecbenobecfeggen
top in 't aïDecgecingfte eenige co^cefponDnitic / ofte
ftoatigljeit gemaeftet öebt om Den eet Die on£ ban [jet Dat
tcahteecinge met Den ©pant gebben gegaot/Dan gebbat
eo2jpi$Det ^taDtforemneïgnen Den 15. Dagb4!fêattg ou^flecté/ tooe ooft nog anöe ^enecaliteit tcontoelglt
anno 1 577. geöaent?/ unDec anDeten meec igbecbie^
€ot Dien einDe u ïieben/ al^Defe^taDt^
Denbc/ becanDainge in De Migit/ Decïjalben Defeïbe gcgoIDen.
<6eDeputeerbegcfantenDectoaect?
afgebceecDigct/ om
öaec op becfogt onfc bauIatinge/cnDe boïgeu£ Dc£ boo2? onjS in aïïe£ Den gemeinen tacDIiWtcn
beflnitg/ enDe
cefolutien
tot
toeïbaect
enDe
ceDDinge
De^
gemenen ©a*
JL'Ö?ebcn€ct£ontIafïinge.
fcieromme
ton niet
iionnrn toeigecen / onfe meininge
biec opbebben
tgo berïtïaren/
Decïant^
mcDc
Deeïagtig
/
gemeen
enDe
gelgliftumig
Dat top tooi tgo bjeDen jijn/ ofte niet anDcr£ begeren/
enöe ente fal
golöcn
/ fo boben
Dat onfe?"
oftebafïaen tgo begooien tgo ggcfegien/ Dan Dat De teenDeDragen
cegt niet
begoten
Defenacgteng
allen /naon^<èoöt
met
maniere
ban
ftcijg/
enDe
oojïogg
aïgiectgoobecballen
Difpofïtiebulbjacbt
ban fn'11 %itefe
fo tooïDat
in ton
anöecen
a# in Defen
begöotf
tetoojDen/
ooit ontflaen
De enöe gcootcïglt^ te toilïen beöetben laten / alfo SBactoïc
booL!fcg?eben &taDt ban doeningen ban Dennet boo^ ^nten^©betf!e3ttütenant/ betgangen ^atoröa tg a
|cg?cben iiVt poinet ban De öiligie unDe togDetnict/ p^anDio met fïjn Itnecgten/npt feltoett bo^ anDct <^taD£
unöc Dat felbe ooit niet b?cöa Dan confomi De boo2fcb?e- gtafte/ bafïbnanDIijftcttoïjfeliomen aenD?ingcn/ Dog
ben Difpofïtie imDe ^Donnantie ban fn'ne altefe. niet bpanDïgK£ nog bcD2eben / Die top funfï ooit niet an*
€DcIe/ €cntfefre/
Cccbace/ J^oog-geleecDe / IBijfe /
geagt enDe gegoIDcn gebben/ Detoijfó
aiiebebefonöece Deïfeecefpmetu. ©atum 25ugeII in Dec^afêbninDen
bnfunDec^ fijn <£ena0e on^ aengcfegjeben / Defeïbe niet
unfe©eït-ïegec Den ï3..fèobembn0?Cnno 1578. <&& tot Dec &tabt£ / ofte Dec ^2>taDt0 nnDecbootige beïaftm*
Dectenentu gneDe B^ient
ge/ Dan aïïeene tot betoatenifTe Det Umiten/ Doo?bebcl
Georg van Lalaing.
ban fijn ^ooggeit aïfner geïegt enDe onDetljoIDen folöen
toetDcn. JBpöebben ooit meöe fïjn <6enaöe aïgiet (too
Den Edelen , Erentfefte, Eerbaren, Hoog-geleerden , nbetonfï)metaïïe beboo?Ighe eete enDctcbetentieont?
Wijfen , unfen Lieven befunderen Burgemefteren , fangen : enDe fteDe£ boo? unfen genepgbeu ^taötgoIDct
Raet, olt ende nieuwe, fampt Taelmannen , ge- in onDetDaniggept etftent / enDe gebolöen. ©at top
fworen meente , undé Boumefteren van de Gilden obet fnlï$ uiet gcetn befettinge toeöet folDen begeten in
der Sradt Groeningen .
te laten / ftan un^ uiemant met teDen betftctcn / Die
fulue£ aï^ top (leiDct) aen De tgien ^acenmetonuit*
D€na6.5fêartiu09hmo 1579.$ binnen (Sjocnin- fpjeïtelgïte jammet/ fegaDeoiDeïjettfectbetfogt/ enDe
gen tocDec eni opcoer gemanct / tegen£ De ]d,:cDica- geïeDen / enDc Dettoegni ooft Daet met nigt en bcgooten
tic Dc£ dertigen <£uangelimng.
bcöagt te toojöen / a$ foïöe De ^taDt geneigt jrjn fig m
<Pen 3. 2CpnI fgn De €DcIen SSutgemefïcrcn Sfogan Det ^panjaat^ en Det ©panDen ganDen te eentoige fTa^ betnpe te bcgebeue/ toegljalben gu alöact met allen blijt
©gfccg'n / Moff Socïofê fet^gecr/ met Den
&inDico
banDcciètaöt^oct023Joganneg<6onöa/
tc^obc
ge^
cnöeetnfibp fïjuc Wtcftl fijn «tfeccïlentie/ Den 0aDe
feljifttommemeDe met Die 45cnecale Staten ban alle ban
Mttatel fampt Den ^eeten <6enetale ^tatnifuït
gjobintien tgo caDen boo2 Defe£föcDaïant£ Deelbaren/ fea* biööelgfe in allet öemoet betfoccKcn/fauciteten/ enDe
«ufïe / OÊeniggeit / enDe Ö?eDe fo aï£ Daet ban ofte an^
öaec mit bet aenflaenöe becöecf enöe tnine
Det£ mugte taeDfaem gebonDen toetDcn. CnDc Dctoijïe anljolöen
ban öet ^taöt / enöe ianDen betbocoet/ enDepIig boo?^
De bnïmagt Dec boomoemoe peeren niet bolnomclijfi
genoeg getoeefï i$ / i$ De Üïaet^gcere 1 uïoff U^oeloffen / Qi-bomen/ De onnodige nofïen albiet betmgDa/ enDe
tneDetomme binnen doeningen geltomen enDc een an^ wiicgtcn op anöetc pïaetfen tot Dienfï bauDc (6enetaliö
Der bnïhomene^ocuratie gegeben/ toaee op eerfteen tcit geimploieett / enDc bctlegt mogen toetDcn / ïatcnöe
IBeffibe an 23ncgemefïec3]ol)an JBgfecift gefegjeben / De queftim enDe gefcbülen tnffeben ^taDt enDe 3£anDen
rnDeanDen.^inDicam/ enDe Dat met eonfent Dccgaiu> bcbolcn
Dct5«fïitic(nabeco2öounantienban
^oogljeit)
31311 / funtict fo betoctffelgltltenfn'ne
boo^genomn*
fcget 25ojgciiie aï^ boïget.
Ittngcnöcgetoaït/ öen toeDcrpattiie conttatic/ banfo
loftelijuc ozöonnantie te gebengen eDDet tbo gefïaen/
C O P I A.
Dan beïe licbec cencn pöecni in fïjn oïöegebjuiu/ b^p
UBfen genctte/ beboeten Ccentfefïe/ eerbare/ enDe enöe getegtigbeöcn boo2 allen fotffen enöe getoalt gene?
ïfoog-gelcetDe/ H %icbcn bjieben ban Den 10. en öigrgucn te befebntteu / mainteucten / enöe bantbabcn,
i3.enDcmtpec 3luDoïpï)um ban Den i8JSap gebben ^00 brie belanaet eenigec bu2emöe folieiteceut öeccil^
topafle tooïontfangen/ enDcöïieDen epcufe enDeun- gionéfaftebctcefTenDc/ toilïen top fv$ht$ fyn met fijn
fcïjult optee anöecen .ïlfêiflibe/ mit fampt n bigt/ enDe Wtcfc I enöe i^oninïtïgïtïte jföajef tcitg ÖaeD ban ,^>tate
DiligentieinDec ^taDt faïten aïDaec aengetoent geecne in imöceDaniggcit bcim gefteït bebben/ Daainne bp p2ogcgoo?t/ enDcamgenomen. CnDeljoetoel^acmcnDe bifïctcbcrou2Dcncfo/ enöeaïjS Die felbe tot mecfïenut/
25oöc aïDaec eenigec maten opgeïjoIDcn / ijebben ton b2eDe/ enöecenö2agt DetimOerfaten too2öen bcbinöen
Dog niet nonnen firn nog mernen Dattetparrjtictofte tebcijocni. Do2öccaenganiöc öe<Deuecaïc miööelen/
$egcï ban Dien gegnetfet eböcc opgetoeeft/ foïDc nogtan^ öetoijle ueffenö fertecc moöeratie / etliiftec be3toacingen/
foöanc Dact (afé Dec ^taöt an gcuc cepntatie feec naDee ooft bet plaetfc enöe gobc tjau vDelftïjI/ op Dec ^taöt
lig) tooi beboojöen an Tuuen Autocue UeiDaeït / enöe 1 doeningen ij! na beöoo? beranöert'üwöen/ bfW»en
ton
j

1 580. lijft boo2 oot/aue antoenbcnöe/ Dat öie ïiact met öie
gantfcb'c^gecpe in cet$plicgt/
$recen toaain
&taÖt;
fjoïöetecnbecscgclöcn
b*ief gcgcbcnDe»gaööen/
tmöa anDecc ooit meöe aengeno:ncn toa£ / Datmcn bin^
nen doeningen geen baanDaing in De Öeligie foïöe/
«03 toolöe maeKen/Dcrbaïbcn Die ban De <0erefemceröe
ïïiïigte eenige an fijn <s5enaöen afbeccöigöen/flju <&t na^
Oc in 't lange De fcljelinge tgo ftcnnen gcbenDc / toaec op
fïjn<ü5cnaDeau25ojgemefrcten enDc if5aet / gefcgjcbm
beeft a#boïgt.

Tot de Hiftorie Yan
i f 80. top m$ ortcfbïbeftt/ öcfeïbe miööeïen alïjier meöe te
toillcn accepteren enöe fa't toerft fïeïïen / ooft na behoo?
erccutecenïaten/ geïp Dat fa anöerebe<6eneraïegc*
uniceröc&teöenna aöbenant gcöaen/ enöe onöetfjoï;
ben tooit / Dog onöer beljoojlpe p?oteft öcno pjojubitio
m ber ^tabtg ^ibiïegien/ b$ enöe gececötigüebcn /
tegen^öie ban öe €>mmeïanben afó anberjl 25eïan*
genbe ooft öe poincten/ebbec unttourpen banbe nije <6e*
neraïctïnie/ ban procuratie enbeanber^/ an&taöt/
tnöe&anöengeöerigeert/ tooïöen top un£ geïnfttoa^
an uufec fijöen öaer in fcïjiftftcn / enöe boegen na beïjoo:
möe geïegentljcit / toen öefeïbe mrê bp fijn <£enaöe tljoe
gefant boo«0 geopent/ enöe boörtefcn foïïm sijn/ u
licöen mogen ïjier af fcfnifteïijft fïen enöe brrnemen/
toeging uefmarelijft enöe fïrengeïijft upeeïagt. <$oöt
öe lieert toiï on£ ten beffen rigtcn/enbe u in gocber toeï*
baert ecljoïöen. o3efcï)?eben unber onfen fignette ben
a 5". Man anno 1579. cfèota bat oefen bnefbet gant*
fcr23o?gc
rpe/ enöe öien ban ben<6iïöenboo?geïefen/
öie ooft een fjeïugfuïftegappjobeerr enöe geaccojöecrt/
«ctumutfupja.
Aen B Johan Wyferink , ende Sindico der Stade Gefanten tho Antwerpen. Borgemeftereh ende Raet olt
endenye, fampt Taelmans, Sworen-meente , ende
Boumefteren van de Gilden der Stadt Groeningen.
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W nibe boben anneminge ber cb?rigeeröe
le
miööeïen) ooft öc generale unie boojtan meöe nagenera
beïjooi
t onöertjolbcngeneget/ enöe boo?t£ öat top uné in ge*
bop?fame nnöeröanigïjeit na unfen gecingen bermogen/
foHcn enöe toiïlen gemeen^ / enöe gcïijftfomiig ozagrn /
ngten enbe öoïöen/ in 't gene bp fijne ^oogftcit/ ben
«act ban £>tate/ fampt be peeren <$eneta\e Staten
tot icööiuge / ruft/ enöe befcljecmingebe^ geinenen ©a*«
öcrlant^ / crlpfóinge öer p?ibeïegien enbeb?ijbeöen/ ooft
totfïigtmgeban b?eöe enöe eenö,jagt/ eenhe«igbero^
ömeert / enöe boo? raetfaemfï ingefïen / ooft toc^ na öer
tööen gefïaït enöe griegcnt&eit / faï boo? nooöïijftf! gete*
fotbeert/ enöe gefloten mogen toeröen/ öaerfunflöec
^tabt^ p?ibiïegien / tractaten / b?p enöe geregtigheöen
metöactInftfoUeninberfto?tet/ enöe bernaöeeït toefen
.
Rebben bertoegen ganfê bnlïcftomen magt enöebcbcï
gegeben/ enbe geben in ftragte öefe^öen<i5rntfefien/
^ooggeïeeröen/enöe Cecbaren 3ïoï)an 3©ijfe rinft 23o?*
gemefïer/ ^octo? 3oï)an be <6ouba ^iiiöico / enöe
'iLulofTöadoffed ïiaetgbectoanter unfe afgefamen/enöe
<6cöeputeeröe frunöen / omme ban unfent enöe öer
&taöt toegen / fig mcöe fa öe bergaöcringe öer peeren
<6enerafe Staten (boeïj felfg reetje tegen öie ban öe
©mmelanöeu) trjo erbougen enöe binöen t^o ïaten/
öaer feïf^t'anbooren öer ^taöt regt enöe gekgentöeit
(ten einöe aï^ boo?) tljoremonfhcren/ enöeboo?tjhn
aïïe booibaïlenöe öer OBeneraïiteit^ faeften tïjo feggen/
communiceren / meöe fluiten / enöe refolbercn foo enöe
aï^ öe noot/enöe geïegentbeit 't feïbe tijöïp£ tot meefïe
boo^öeeïban'tBaöerlanteiffcïjen/ enöe boderen faï/
toe^ öan aïfo fa 't
boozfeïjjeben öoo^ unfe boo^
fcl)Kbcn <6efantm gene
enöe <Bcïnagtigöcn
tot noot/ nut/
enöe toeïbaert beé geinenen bcfïcn meöe refoïbeert/ ber*
ïjanöeït/ enöe gefloten toeröen faï. ^at feïbe beïoben
möe toiïïen top opgemeïte inöer quaïiteit boo?fcft?eb(u
(boo? foo beeïe un£ öe^ na ccöcïijftïjeit aengaen faï) fieöe
enöebafl onberb^often tïjo ïjolöen/ ooftua beftoo^na^
ftomen / enbe agterboïgen fonöer argeïifï. (Ctjo ooj=»
ftunöe unfer &taöt ïjicr opgeömftte ^ignetta / gegeben
öen i. öag 2lunp anno 1 579*

DCna8. jiBeutoefcnöeafcentionig öag mini 1579.
publiceert öefe onöccgcfclnebcn puncten / acnge*
fienöoo? ttoifï enöe oneenigfteït &teöcn enöelanöen
(ïeiöecjberöo^bcncnöe onöergaen/ enöe nu öe nuefïie
banöcfiiïigion^fafte/ £teöe enöe bafï in ïjanöenban
fijne i^oogljeit/ enöe fóaet ban &tatcgefïeït enöe ober*
gêgebcn. 3£at öaeromme ban nu boojtaen aïleborige
rjuereïlen/ enöegcfcïjiïlen/ öaet enöe nijteen£ ober an*
bcre toegen fullen bmntïijft (toóe Unber CbJifienen) ne*
bergeïegt / bergeten enbe bergeben toefen enbe bïijben /
bat ooft genie olöe ttoifï faften toeöer foïïen gereppet/
«og eenige feftamper / ofte fcï)eïttooo?öcn gebmi&t too?*
ben öaer ttoifï enöe ouïuftupt fouöe rijfen mogen/ bp
fh-affe enöe pene ban r.goïöcguïbcng/ ofte anber£ ar*
ïiitraïijft gcfïraft te too?öen na öcr faften geïegentöeit.
&o pemant fijn me^ en getoeec op eenen anöeren too^öe
tteftftcnöe faï t'eïfter reifc bcr&eurt fjcbbcnbijfgoïbcn
gulöen^. <£nöe toiïlc boo?t£ (öaer miöt bafïer bertrou* Traktaet ende handelinge tufïchen Heeren Georg van
toent bjeöe enöe tenöjagt/unöer öer bo?geren enöe in*
Lalaing G rave tho Rennenberg , &c. Vry ende BanUioonöcren geftnffet ) aï£ nu maïftanöeren berfefteren / der-Heere
tho Ville , tho Villero Imbrechis, &c.
foben/ cnöcfweten ö*een öen anöeren fa rijt ban nooöen
Hooft van fijne Majefteits Finantien. Stadtholder^
&n te fïaene/ enbe tïjo ïjeïpen/ ooft trou enöeïjoït te
ende Capitein Generael over Vrieflandt, Ovefyflèl,
fijne. 3'rem bat top befe ïofïpe &taöt fonöer eenige be*
Gröeningen ende d'Ommelanden , Drenthe ende
fettinge / tot öienf! enöe beïjoef Coninftïijfte IBajefïept/
^>nncr ^ooghcit / enöe öer <6eneralitcit feïbe^ met ïijf / Lingen, van wegen fijn Altefe , en de Generale Staten
ter eenre, ende Borgemeftcren, ende Raet olt ende
goet/ enöe Woet toiüen (met öer ïjuïpebanaBobt)be*
nije, fampt Taelmans, Sworen-meeflte, ende Boutoaren/ feïjutten/ enöebefcfjermennaaöe unfemagt/
mefters
van de Gilden , met den gemenen Borgeren ,
batun^<0obtfoöeïpe.
Den 1 3 , September 1 5 79. is de voorrchreven Eet andermael vernieuwet , als volget.

D3Üermibt bafïer bertroutoent bjebc enbe eenb?agt
unber öen 25o?geren enbe intooonbcr£ gefïigtet/
toiïïen aï^ nu maïftanöeren toeöeromme berfefteren/
ïobeu enöe ftueren / öe een öen anöeren in tijt ban nooöe
tip te fïaen / enöe te ïjcïpen ooft trou enöe ïjoït te jijrt.
3Item bat top öefefoffeïtjfte ^taötfunöer eenige bc*
fettinge/ ban ecner ofte anöer partie/ tenöienfi enöe
be&ocf Coninftlijftfter J^ajefïeït/ fijner ^oogïjeit /
enöe öer (^cneraliteit feïlif^ met ïrjf/ goet/ enöebïoet
toinen(metberbnïpc ban OBobt) betoaren/ ftïjntten/
«nöe befeïjermen na aïïe unfe magt / enbe öier inne nicïj*
te^ te boen fonber aïgemeine confent/enöe gueöen toiïïe.
Oatun^<OoötfoDcïpe.
C O P I A.
Wl

2&uroemefïeren/ enöe öaet oït enöe nntoe/
fampt (Cacïman^ / ^tooren-meente / enöe &oumeflerenbanöeOBiïöenber ^tabt doeningen/ boen
Itnnt / enbe beftennen mit^ oefen bat top op 't genaöigfï
aï^ fijn ïïaet / enbe gebane bertooningc ban fijne $oog*
fratgerefoïbcertenbcentfïoten/ Cerfieïijft öat top niet
Ifeberg en fieu / foeften / nog begeren / öan öat öeur alle

ende Ingefetenen der Stadt Gröeningen ter andere
zijden. Op den 11. Juny 1579-gemaekt.

T .fèöeneerften beïoben Öie ban öer &taöt <02oeningen
1 ftginaïïe geïjoojfame unöetöanigö^t na jjaete ber*
bermogen gemeen / enbe geïnftfamig te maften / rigten
enöe bóïöen in 't gene bp fijne Üoogïjeït/ ttaet ban
&tatc / fampt be generale Staten / tot rcböinge / rufi
enbe befeïjerminge öe? gemenen ©aöerïant^ / beïjoïöin*
ge ber pjibiïegien enbe b?uï)cöen / ooft tot fïicïjtïnge ban
b?eöe enöe eenöjagt / geö^onnect enöeboo? raetfaemfï
ingefïen/ ooft toe^ na ötr tijöen gefïaït enöegeïegent*
§e\tl faïboo?nootïijft gerefolbeert/ möe gefloten mo*
gentoo?ben.
(&en anberen niet bactïijft^ ofte bpantïijï^ binnen
enöe buiten ïjaere pookten te attenteren/ enöe öen ï|eere
^taöthoïöer boo? feftcrïjeit ban oefen/ enöeïjctéerfte
artieuïi tïjo fïeïïen fe$ <©fïagier£ ofte <6pfeïaer $1 öie fijn
fenabe öun nomineren faï/öie toeïfte binnen öer ^>tabt
ampen betoaert/geteaftteert/ enöe geöoïbeïi fnïïen
toerben afê mannen ban eeren / enöe niet afê gebangen
ïuiöen/ enöe ofte gebeuröc öat pemant ban Senïuiöen
öoo? ïjaer noottoenöige affairen bp bare \p\i$ / toijf enöe
ftinöeren moften toefen/ fiiiïen aï^ öan in ïjarepïaftfe
anöeregegualifïcecröeperfonen/ bp öen i^ccre jbtabt*
Öoïöer genomineert/ enöe bp bie ban doeningen in fijn
OSenaöe fijn ïianöen gefïeït toojöen/ enöe foïïen öe

1

s

en,
Byvoeghfel van Authent. Stukk
€nöe toag nog

onöcrtciaent
1 f 80. ($fragier£aïfobctoacrt bïrjbcn/ enöe gijfcïmge ïjoïöcn
EvertUlger. AlbertRelteman.
ter tüt enDe tonle toe De faften toegen£ fijn Wtcfc / enöe
Criftoffel Deeft.
Willem
Ubbena.
Öec<ëeneraïitcit Der geboert cnbc bïïïtftbcïtnatictïjanJohan van Ballen.
fttlïcn fpïuiDcn
Geert Cnill.
Geert Entens.
Öritroïïe»5ïJ»/ 'ttoeïftc gefeïjiet sijnöe
toeDcromme op bme boeten gefïeït tocuöen ooftonbeïet
KarelHiddink.
rshof.
Henrik
Aflchendarp.
Loeg Alle
enDe onbefcïjaDigt acn lijf enDe guet tocDec binnen Der
Rembertus Ackema.
<§>taDt doeningen mogen fteeecn.
Roelof Battink.
TjathoNanfTum.
3. föm DerDen fnïïcn Die ban doeningen gun acngeno;
Sijger Sijgers.
mcnïtrijg^oïftDatdijftafOanftcn/ caffcècn enDe Doen
Ende waer verfegelt met de Segel der Stadt
bectreftften / ooft meöc ïjunnefcïjanfTen Dicfp buiten Der
Groeningen.
&taöt gemaeftt ïjebben/fïigtcn. Snfgenjft^ beïobet Den
booifcfj?eben 2£ecrc .^taötfjaïDcr fijn fttijggboïft ban
25o?gemeeftcren enDe ïlaet ïaten meten $c ï^oe bat
cn en in enDen/ fcftcrcojöonnantie/ enDe bebeïfcïjnftcnbanöen^oo^
aftteftft
te laten
ooft Dateïij'ft
&taöt
öer
3£am / JEinfum enDe anDere pïaetfen tïjo quarticr
ïugtigfïën / ^oog-geborenen / unfen <£5cnaöigfïen ff ut*
mit£gaDet£ De £>cïjanfen te ïaten Dcmoïieren.
4,. .*%$ boojt bcboortnaert/ enDe beïoben Die bootfefyeben fïen enDe peeren / IBattïjiag <£rtïj£-ïfertoge ban <Bo*
frenrp/^c. «Boubetncur/enDe Capitein «Beneraeï Defec
&fabt[joïöcr / enDe Die ban doeningen refpectibeïijft / Couinftïpcr
Itèajefïeitg ^eDerïanDen / obergefonöen
mit Dei* Daet De <*3ebangen0 aentoeDccsijDenfo^teïa* Deftiïigion£-b?eDe/
enDeeenDjagt binnen öefer&taöt
ten/ enDe Dat Den afgenomen 23eefïenDen33o?geren/
doeningen
beïangenDe/
fo enDe a$ De tyunDen ïjier na
enDe^ngcfetenen ban <0?oeningen gerefïitueertfoïïen
foïïen
met
bnjte
aenïjooren
/ unDc inöen befien becfïaen.
tooien.
5.
stem beïoben Die ban Der &taDt doeningen / met
fijn «BenaDe in tyuntfpe communicatie te treöen / om Eerftelijk een Meffive aen unfen Genadigen Heeren
Stadtholder den Grave van Rennenberg &c. hier teaïïe bozere poincten enDe öiffecenten t'acco^Dercn / faïf
genwoordig famp an Borgemefteren ende Raet gedienDe onberfto#et Der Maüt enDe €>mtncïanocn toe!
ïjecrgebjagtepu?ibiïegien / tcactaten/ b?p enDe gcrecfjfig;
rigeert , ende gefchreven , aldus luidende.
jjeöen/ enDe foo beer DeDiffecenten tuffcïjenDe£>taDt
enöe #mmeïanDen niet en ftofïen berDjagen too^Den/fo D<£n JBeïgeboren <6?abe ban Rennenberg *c dBou^
berneur / enDe onfe feer lliebe / enDe 25eminDe Den
fulïen Die in fuïften gebaïïe bp juftitic befTegt enDe geDete
enDeanDece banDcJil)ag^
öeett toeröen/ Dog fijne ïf oogïjeit£ o?Donnantie bp faute 25o?gemeflerenenDei5act/
fïract Der ^taDt doeningen.
ban accoojt aïtijt boo^beïioïben/ mit£ Datmcn miDDeïer*
ï©eïgeboorene 43?abe /feer ïiebe enDe beminDe/ fo top
tijtllyitt meDe/niet Dateïp faï mogen attenteren/unDer ban aïïe ttoeeD?agt DiffiDentïc / enDe apparentie / incon*
berbant in naeboïgcnöe articuïen beeïjaeït.
benienteniuDefettubbcïantetijDen booste Romen/ bn
6. €nöe aïfo Die ban doeningen berfefterïjeit berfoeften/ abbijfebanonfcngueDcnBcbe/ enDe HieutenantvSe^
Dat Die ban ö'€>mméïanDen of pemant anDerj? gene
bpantïpe attentaten tegen^fjare &taDt of Den ïjaren neraeï Den $?incc ban €>:anjen/ en De föaet ban Staten
aentigten/ enDe boortjanDen nemen foïïen/ fo neemt Den goetbinDen/ inDe &taDt OB?oeningen eene Reïigionögeren enöe 3|ngefetenen ban Dien in fijn fabegarDe/ enDe
pjotectie/ met becbant ban fijn <6?aefïpe Cece/ ïfanDt
enDe €egeï / Dat Die ban doeningen / ofte ïjaren 25o?*
geren enDe ^Ingefeteuen ban Den #mmeïanöen ofte pe^
mant anöer^ ban ïjacent toegen/ an ïjunne perfonen/
gueDeren/ ftoopïjanDeï/ ofte traffinue geenfcfjaöe ofc
ïjinDer gefcïjieDen faï / ofte tegeng ïjem pet DateïijR geattenteert faï toojöen.

8.

3frt$ ba-binöen fïg Die ban ^oeningen tot berfefeerfc
Öeit ban D'onDerïjoïDinge ban Dit tractaet/ enDe tot unt*
mflinge De^ peeren ^taötïjoïDec / aïïe ïjaren/ ofte ïjaren
ïugefetenen / perfonen / enDe gueöen / tot aïïen pïaetfen
öaer Die gebonDen/ ofte benomen mogen toerDen/ om
DanenancïRpartïe ban Dien/ met parate erecutie te
becïjaïenï)rtg«ie/ enDe fo beer Dit tegentooojDigtrac^
taet bp ïjenïuiDen niet agtecboïgt/ enDe nageftomen
toert/ bertïjienenDerenunciccen tot Dien epnDe aïïe b&
nefteien / creeptien/ gratiën/ pjibiïegien berftregen enDe
nog berftrijgenöe/ enDe ooft §tt beneficium DifponerenDe
Dat generaïe renuntiatie geen pïaetfe en ïjctft ïjet en
feöatDefpeciaïcboojgegaen 5p.
^inbïijft tot meerDerberfeftertfjeitban'tguntboo^
feïjjeben 1^/ fo geben Die ban doeningen nog ober/enDe
berfoeften Die omïiggénöe p?obintien öeïjant öaer aen
tïjo ftoïDen/ban 't gunt boo^feïj^eben i$1agterboïgt too?*
öe / enöe fo beer / bn ïjemïuiDeri / ïjier inne eenig inb^eft
gefcïjicöe / Dat fuïupDen tïjo De,é ^»taDtó ïafïe enDe ftofre/
tot refïabïif]ement enöe unöerïjaïDenifte ban oefen ooft
met toapenen (öej§ noot 5ijnDe) fuïïeu mogen geconfïrin*
gj:ect tooien. ©irftonDe Defe fo öebben De ^eere
^taötrjoïbcr
enDebanöe toegen
2$o?gemefïerg"cnöe
Qact Der .^taDttereente/
<6joeningen/
Der ^taDt en^
De gantferje 25o:geipe ter anDere fljDen/ oefen bp ïjare
JBBSJ on&eeteftent/ öoen berfegeïen/ enöe onber^
gecftujjï tip ïjoïöen belooft/ aïïe^fonöer argofteïifï.
üctum i©mfum enöe doeningen öen n.3!«np anno
1579* enöetoa^onDerteftent/
Georg van Lalaing.

Ende verfegelt met des Graven Cachet.

ïfSa

ïjebben ommc bjeDe enDe eenigljeit unDer De goeDe 23o^
geren aïDaer te joïDen I tot toeïbacen ban De boo?fcö?e*
ben&taDt/ mit confecbatie ban ïjaer oïDe/ enöe toeï^
Öeergeb^agte p?ibiïegie / b?uïjeDen / enDegeregtigöeöen/
boen concipiëren De artpeïen ban De 0iligion^-b?eDe/
ïjier bbgeboegt in effect conftum/ Die top met aDbijfe ban
De <6eneraïe Staten uboo?etïpe maenDen obergefun*
Den/ en in Deliberatie gefleït gebben/ berfoeftenbentet
te min ampt^ö^ïben u in aïïen ernfï / ooft o^DonnerenDe
De feïbe te accepteren / enDe De feïbe ^taDt toeï enDe
DeugDeïp
bp fijn
goeöe
o?Dec t'onDerïjoïDene/
enDe na; te
boïgen
in aïïe
poincten/
enDe artïcuïenbppjobifie/
enDe tot Dat anDergDieuaengaenDe bp De boojfc^cbeu
45eneraïiteit faï too?Den (totconferbatieban een pges
ïijfe^ b?pïjeit enDe berfeftcrtïjeit) gcrefoïbeert enDe gefïo*
ten faï toefen / enDe toiïïe De^ in geen geboefte toefen toeï*
geborene <tobe/ feer ïiebe enDe beminDe. ^ö^nieDe
Den aïmagtigen bebeïenDe/uit Bnttoerpen ben a. 3|unp
anno i579.E.©.onDerteftent
Mathias,Bet.N.D.Sille.

Hier na is gelefen de Riligions- Vrede.

ASfomenïjaDöe berjfjoopt öatöoo? mïööeïenbanöe Reiigion^
pacificatie
ban 4Bent/
enöe önïetroubïen
banöe / @;otöfc
tien Daer
na geboïgt
aïïe ïanftDurige
m#ber* Vrc«eflanDen / ttoeeDiagten / enöe DiffiDentien in Defe Mebcti
ïanDen foïDen ïjebben geceffeert/ enDe Deur miöDeïen ban
aïfuïften accoo?t enDe eenD^agt Der gemeine rufieenDe
b^eDe/ ooftinrefpectebanDeïïiïigie foïDeunDeröoïDen
Öebben getoeefi / om aïfo eenD?agtenjft enDe eenfament^
ïrjftDefe^ ÏanDen enDe bpfiinDer e/ öe ^taöt ban <6?oe*
ningen in öaren oïDen fïeur/ negotiatie/ ïjanDeïinge enDe
ftoopmanixïjap/metconferbatie ban ïjen ouDe/enDetoeï*
ïjeergeb?agte regten/ pjibiïegien enöegeregtigïjeöeu/
enDe anDere goeDe Deugöeïijfte poïitïen. «^ogtan^toant
men bebonöen ïjéeft Dat De boojfc&eben patifïcatie ban
«Bent eecfr Deur erp^e^ toeDocn banöe ^panjaeröen /
enDe ïjaren acnïjangeren bpanDen ban Defen ïanöen/ en*
öe öaer na ooft öoo? eenige anDere ï^ gebioïeert / enöe in
biberfcfje poincten geloften getoeefï/ toaer btmbtbif*
fiörntïe tuflrïjen ïjen/ öie ban De ($erefmmeerDe Öiïigie/
enöe

Toe de Hiftorie van P. Bors 1 1. Stuk,
-980 *t»öe ** Catfjoïpc /met eenige anbere toeberom begof!
oeffeningen/ niet meer ban be Cathoïpe Öoottifcfte 1 580.'
' ' te
rijfen
enbe
op
te
fïaen
/
cnbc
in
fommige
&teben
enbe
*
.!3ogin^geïtjhöombebiberfiteit banbe ïiiïigfe/ p&
JWcftften banbe <tëeuiiiectbe $>?obintien fo te bermeer* Öiïigie/afêb'anber.
teren / bat apparentujtt angettoijffeït baer beur pe* mant fijn lijf ofte goet te hinbectn/ injurieren/ moepe*
fchapen toaren op te fïane groote berbïtteringen / bibi* nifft ofte letfd aen te boen met tooojbeu / ofte met toer*
(lm I enbe meerber fchanbaïcn/ Die namafê fonber groot ften. &og ook berftoopen ofte booj «ttcn eenige feftam^
iloettebcrgieten niet en fülben 3jjnccmebiabïe/ enbe pere ofte injucieufe fchiïberpen/ ïiebeften£/ baïïaben/
taant oinaï 't feïbe tho becboeöcit / enbe befeïbc ttoee* refereinen ofte anbere ïibelïen ofte fchriften biffamatore.
b?agten / bibifïen / oiffïöenticit / cnöc toantroutocn / upt .15og ooft blagen eenige marften ofte teltenen / Daer beut
ben tocge te nemen/ enbe aïïe bloetffojtingeteberhoe* fpeïftanbeten foïïen mogen irriteren / ofte bertoeftften
ben/ baboe fijne ^ongbeitenbe<£relïentte/ bpabbijfe tot ttoecbjagt ofte guefïie.
«Enbe toat biberfebe Cïoofïcrèrt / enbe <0obg-buifen
toanbenfiabeban &tate/ neffen^ tjaer Wfenbe boen
25ou:ge- unïang0 gepïunbert/ enbe befc^aütgt getoeefï/ bebbenbe
concipiëren fener 8iligion£-©?eDc / enbebanbefclbe
n beur baer af grotenjftg / enbe met gueber caufe te beftla*
doeninge
nieUtoe
enbe
olt
mcfïcmi enbe Öaet
gen / i$ geou:bonneect ben boo?fcb?eben ^eere &tabtbaer op t*ate
ftt / otnmebenfeïbeni
maenben obergcfeïjf
•bet ctJijherpgeraben
hoïber/
enbe be Jfëagifïraet baerinne tebetfienfobat
nbe
enbe gort bonben
bifercnof
beboojt.
eteentie re
ooojfajiebni&tabtt'abmitteren/ enbe ter niet
<®at een pegefijft Öerti faï betb jagert teftomen/ tet
en ïjeö?
fleïfen. Mmz aïfo fn tot norr toe cpntïijft
pïaetfen
baermen anbere Öiïigic ban be fijne eperceect /
op
ojDcc
fonber
bat
n
bengerefoïbccrt/ cnbè touberftac
ten
fp
bem
toagte ban fcbanbale / enbe teguïere naer be
b'erercitie ban be booïfc&eben öiïigie/ He ontufïc/ ttoe* fïatuiten enbe
o?bonnantien banbe fóerften/ ofte temDjagt enbe oneenigbeit bagcïijft£ 5ijn toenemenbe / met
pelen
baer
bp
b«n
binben jah
be rufïe enbe todeberberf/ ban
feergrooteafbjeftenb
^at bic ban be bóo?fcb?eben (JBercfomiecÉbe föiïigie
toaert Deffeïbec &tabt / enbe gocbe gemeente. &o ift bat
haecïiebm
$?ebtëanten / Minifteté enbe €onfifïorian*
om alïe inconbenientien bie bosberg bactuitfoïbemo:
gen boïgen / enbe ten einbe bat een pcgcïijft foïbe mogen ten foïïen moeten p?efenteten aen ben pn'neipalen ©ffi?
hebben rebeïnue oozfafte ban eontentement / enbe toaec cier enbe iDagifïraet ber ^tabt doeningen om aïbaeé
na Iju hem beïjooit te reguleren, &ijne Jfucflcnjfte te boen beboo?ïrjftcn <^ebt ban getroutoigheiit/ enbe on*
©euriugtigbeit bpabbijfe ban ^ijneCrceUcntic/ ewe berbanigbept in aïïe poïitijRe faeften/ fonbet baer o$*
Kaebt ban ètate / mitfgaber^ be 05eneraïe Staten ge^ eenigfïnt^ te ufucperen / ofte bem bact mebe ofte eenige
3-urtóbictionaleactc/ nocb
auttjoritept
banbe
tocï .■'l-urtóbictionaleactc/
mit£ bcfen / ben tocï^
AthAtiiwrr'twffnoeh nietbe
nietbe
authoritent
bnn oe
o;bonneect mitóbefen/
enbe mbnniieert
ccrt heeft / mnt
oibonn
jiKagifïcaet
te
mogen
moepen
birenteïijli
/
nog
inbirefe
oott
rneut/
(6oUbe
de.
berg
Rennen
ban
neborene <J3iabe
in roat manieren bat 311.
artbe^ teïnh
25ojaemeftecen / enbe Raet oït enbe uieinne/ enbe
©erbiebenbe
befeïbe ^ebicanten/ Mimfletg enbe
ce ban be JBagifiraet / enbe «tëemeentc ban be boo^ €onfif!oriantenooïtmebe/ ban be Cathoujfte iliïigie
ftfneben ^»tabt <6?aeningen / bat fp / enbe eïïtc ban bert
en in'topenbaertefpjeften/ oftep?eften/ ofteanbecfint^
réföectibeïnn / üefe 0iligion^-©?ebe onbectoogïijït
uferenbe eenige tooo^ben / ofte p?opoflen tenberenbe tot
ie
cetbat
totcon
it/
gtigbe
eenbja
ftome/ aïïe b?ebe enbe
opcocc/ enbe febitie*
haerber epgene pjibiïegien / regteu / enbe gecegttgbeben
IKaer 5a! bem blagen mobeflelp / niet &ebiftenbe /
t on*
ber &tabt doeningen/ enbe (gemeente aïbaer
bient totftiebtinge/ enbfc
öcrboïben / acceptnren / in baebïjjue fffS/^lfSSSt nogfeggenbeban'tguntbat
inflruïitie
ban
üie
auditores
enbe tot onbertjout ban
hooriiifteereattiefïeïïcnbe/ boenbe befeïbe toeï fïnïite. gocbe unie enbe eenbjaebtigbept
m bn aïïe / enbe eenen pegeïijfteber boojfcb?eben 250?.
<DateenpegelijftbjiebP5P/ faïgeboïben fijn be Jpee*
/ nïi.
oeren enbe gnmoonbeté ban toat fïacte / quaïtteitfonb
er fïeltjKebagert/ afbacr ter pïaetfen gecofïumeert teon*»
bolgen /
git/ ofte eaxmk tyt fp nahomm enbemger
/ berbouben/ ertbeaengaenbebetbersoopen/ enbe eterf
eren
mani
aertegen^tbe nomen ofte boen inee
ban ben bïeefche op berboben bagen bem b?agenpoïiti?
oft onber toat pjetert bat foube mogen toefen ImW fteïijft / nae be ojbonnantie enbe be ufantie aloaer.
öiïigionJ-©?cbe/
pjobifie/enbe tot bat op ben generaïen eraï
faï geboïben 5bn bc (©becigb^c/
ofte regeï Uien acngaenbe bp be (©en e gtatcn faï enbe©ateïuin'tfijnc/
Ifêagifïraet
alïe
beboo?ïijhcrebcrcntic/
enbe obe*
ban
t
enbe toeïbaet
3ijngeo?bonneett/ afémentotrufïc oce
bientïe
te
blagen/
cnbebcfeïbeaïïefmt^afTifïercnbe/
fol
benlanbenfaïbebinbentbcbebo n. toap
enen/ mclin'tbangen/ enbe ftraffen ban aïïerbanbe quaet*
CcriT aïfo egeen^iligie met getoaïbe/ enbe
ii/ boenberé/ M mebe tDeïboomameïijïitegen£beober«
bpge
inge
nog
/
en ftan nog en mag onberboïben
tteberé ban befe o?bonnantie.
e 03obe^ mojEtberttJag^
<gnbe tot b^eebcr berfefterbeit ban eïfiften/ fïjne boojf^
tnaer alö een fonberïinge gratiemt
bat aïïe CbnfMnae
tet toojben/ enbe bat bet beta
■JDïtefe aïé45oubeEneut enbe kapitein iBertctacï/enbe be
menfehen/ bantoati3iïigiebcfcïbe ml onoetlingeïe; boojfchjébeni^incctfan ©rangien/ aï^ ^>tabtboubec
Mtena <6eneraeïbanbenïanben ban betbiaert^abcr/ met be
ben eenbjagtclijR / enbe pjijfcïp. / ben ng^aber
jgbeit.
be
ban
be lofïijfte poïitigue ozbonnantie
atbos ^fficieté enbe jtftëagifïraten banbe boo?fcb?eben ^tabt/
benc
cb?e
oo:f
^otógoetgebonbenbatbiebaubeb
foïïen nemen enbe ontfangen/ ncmeiibe ënöe ontfau^
b?p
fnne/
m't
eïft
e/
öffigf
erbe
foime
oBere
liiief enbe fuïïen ïnogen bïijben/ fofp boo? <6obttot genbemit^ bcfen in baeeïieber ^>aïbegarbc/ Coterie/
tnbebjanft
enbe 2L5eujareniflTe / fo tocï ban be ecne/
êaïiaheit ïieurber jieïen foïïen toiïlen / enbe m menmge 23efcbecmenitTe
fien bagc tebcrant^ afé ban be anbere öiligic / enbe funöcrïiwge bert Ceefïe*
uptter
ten
rtt
becf!a
elh^
iiaer
tijn
moojben.
,
_-..v. . ^.
lijnen fïaet/ benïuibcn ïlechcn / ïtïoofleceiienbe<6oc^
men
Die
benbocbanigbbie5tjn/ nptgenomen bie gene/ biebiert
«gie
O^nbe tot bien effecte foïïen bie banbe
tóligie boojfeb^cben geojbon*
noemt cfccrefomieerDe/ genieten ïiberteit ban befelbe ban be <6ercfo2iueerbe bobcn / beiobenbe ooft be tran^^
neert fuïïen too?ben aï^
hcur Öiïigie te ïnogen ererceren m fjebicaticn/ <W
^oopfeï|/ obolen/ ^egrabnu^ grctTeur^ / enbe obertreber^ teban
o^bonnantie*
nen/ ,^acbtmaeïe/
ftraf*
/ enbe /enbe
punieren
boenbefe
feu enbe anbere faften bare fiiïigien aengacnbe / m fuïïte ban cïft poinct fonberïingeperturbateur^
gemeine
banbe
licn regïe aï^ frnaï^febït.eufe/ enbe
Pïaetfen gemijt enbe ougebnjt/ op aïfuï
enbe anbere crempïaeEÏijft nabe
henïieben bu ben 4&abe iennenbetg ^oubetneur/enbe tufte enbe toeïbaert/
geïegentbeit/ enbe Delicten / funber eenige biflïmuïatie
ero?.
enbeb
/
ïaten
thoge
oftebcrb?agb.
ót/
efcbf
aïang
'aetf
giftcen / regarb nemenbe op bc geïegentbeit banbe
bcHla
bent roozb
Ben aïïe be toeïftc ooft be bant foïïen boïbett aïïe be
nïaetfe/mbe menigte ban beperfonen.
<0ilben / Coïoneïïen / €apitcincn / l©agtme|ler^ / no*
metmeïfeetoeïatinge/ bie ban bc boo?fcb?eben »
tic
crcrci
tot
tabïc 25cbcïbebberen ban be boo?fcb?cben iètabt / mitf^
üiê ïienïiebert foïïen te b?eben boïbcn/ fonbet :
of gabctébe boo?fcb?ebeu ^?cbicanten/ tÜÖiniflcr^ enbe
ïen in 't ïjcimeïijh/
tot eenige conbenticu
San biet/ofte eenige
r manieren te mogen innemen /ofte Confifïoriantcn ban be booifcïweben Riïigie / betocïclie
ooenbaet in
a\$ ober bc 45e*
aebmiften eenige anbere pïaetfe getopet/ ofte on^rt. refpeetibeïnftfotoeïunber baerïiebetotn/ ben fine h ett tot
ban meente gcijoïben fuïïen 5ijn/ ooft
8 Se tot eï& becfenecbebe fo tocï ban b' eenc/aWlecnig
, fïciftteenbepunctueeïeobferbatie ban befen/ etibe elft
anberen
Ö'anbcre Öiïigie/ $ berboben/ eïfebennagïa
tenfioeren poinct fonbalinge <£et te boen/ in banben bafl bm \im*
finté te beletten nocb floeren/ boen
en / ceremoniën enbe anbeie cipaïen Officier/eiibe H^agiflraet refpectibeïnft elft m %
ofte befeb
n. abige
Stuk.n / bie bienfl
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t. Stukken,
Byvoeghfel van Authen
me ban Dec &taDt mogen

i?8o, fïinc/ boben Dien foïïen bc <$cmcmte ban beibcn$tjben
Dcnotninccen tmee of biie pecfonen / ötcuit ÖaccïuiDni
smeren foïïen ïjenïuiDen na O'inrjoït
belöbc
nacmoefen
reguleren / Die ooft magt cnöc autïjotitcpt
tïjon/enöe
ban
sma^
hebben foïïen bacrïuiDenmegen/ aïïc occurenten
mogen
tïjo
ïcaet
iBagif
feeben
boo^fc
De
ricrhcöen met
ftartDeïen/ tcactecenenDcccfoïbcten/ enöe Ditaïïe^bp
maniere ban pwbïfïe/ enDe tot Der tijt DatbpDedBenc*
taïc Staten anöccg faï looien geojbonneecr. Wbu$
rreöarn binnen öcc &taö ban Wnttocrpen/ Den 29 üBap
m'tgiaet- 15 79. enbe to^ onberteftent bp fijne ^oog*
ïjeit boD?fe&cüen / enöe «excellentie.

nog inDagtig mefen / fioe 1 580.
Dat ommc tmee oojfaften De <0pfeïaetg gefieït jijn / na*
meïijft/ omteobeDiecenenbc t'agtecboïgenDiebcbeïen
ban^>tjnci|oogbeit/ enDe <0enecaïe Staten/ aï^ooft
omme niet Dateïïjftg binnen ofte buiten öacc^tabtte
attentccen. Hnbeun£ ban fijne Wteftt enöeDe<6ene*
caïc Staten beïafïet / Defe £taDt in becfeftecbeit tegen^
Denbpanttïjofïeïïen/ enDeDe25o?gecen/ fampt %n*
moonDeccn met geene bcfettinge begecen beïaftet tja
mefen / enDe Dan nog bïijbcnDe De ^taDt in oneenigïjeit/
enDe DiffiDentie onDec Den anDeten / in ftumfïigen ttjocn
in öanben enbe gemeït öec bpanben / 000? Defeïbe pjaft*
tijften en toe Doen ban eenigequaDe patriotten mebee
mugte gecaben/ (bat «Bobt toiï becöoeDen) enbe tot
eïntïijftbccDecfenDefïabecnpcgeb^ogt mojben/ inDten
in tijDe öiec tegeu^ nigt becfien mo^De. ^0 \$ tm$ een*
fïeïijft gefïnnet Dat 23ucgemefïec^ enDe föaet/fampt aïïe
c6e5mocenccnDc23oumefrcc^ ban ben t$>iïöen/ goebe
enDe beguame miDDeïen erDenften unDe ramen/ unbe
on^boo^fïeïïenmaer Deur Defe frontier ^taDtberfeftcrt
tegcn£ Den bpant / De !® agifïraet in beöoo?ïijfte geïjoo?*
faemöeit obebieect/ enDe De 25o?geren enDe SjnmoonDe*
reniubnentfeïjap/ ïiefDe/ enDe eenigbeit met mafiian*
Deren mogen ïebcn enöe conberfecen/aïïc DiffiDenticn en*
De mantroumen mogen meg genomen 5tjn enDe bïijben/
enDe ban nu boo?taen aïïeuno?Dentïtjfte ïjanDeïinge niet
meer te bebniebten fïaen/ Dat geDaen mcfenDe/enDe un^
bertoouttoteontentcment ban ^>ijne Wtzfel enDebe
<ï3eneraïiteit bonnen enDe mogen/ b?p/ïo^/ enDeïeDig
fïcïïen/ Dacc toemojDen mpun^ooft beneerfïigenmct
aïïer magt / Dat aïïc pjibiïegien/ rechten enbe öcerïnftöe*
öeu Defêc ^taDt in aïïen puncten geceftitueert / gecon*
firmeert enDe boo^taen ficDe^ unDcrboïDen merDen / tot
meïbaert cnDc neringe Der 23o?geren/enDe inmoonDeren
Der feïber / Dcmcïfte Denc uneenigïjeit enbe mi^berfïant/
een tijt ïaneft feec ten agteren geftomen / enDe nut fuiïte
miDDeïen gautg tïjo gronDe gaen mo?Den / geïijft notoic
# Dat uneenigöeit aïïeene oojfaeft i$ getoecfï / ban mine
enDe imDerganft Der grootfier HÖonarcöien/ïanben enbe

ïtobec ïaten 23o?gemcfreeen/ enbc öaet toeten batfc
niet Dien ban öenoïöen m&] fampt Oen (0e3tooren /
rnöe23oumeftcr£banben<#iïbenbefe boojgemcïte fahen fjeb&en boojt an beim gefMt / enbe in ïjanben gege*
ben ben €Deïen / nnbe $toog-gebocen / tcgenmoo?bigcn
j^eece ben <6?aöe ban tflennenberge / unfen <0enabigeu
if eeren J>tabtljoïDer öaec inne mijDer te Difponcren/ en*
DebcrojDcncn aï£ &ijne <0enaDen faï bebinben totbe
meefïe rufïe enbe eenD?agttebeï)oorcn/ De£ ïjeeftfijn
«BcnaDcn boïgcm? genaDigïijft bero?Dent / ooft boo? goet
enöe raeöfaem iugefïcn moe bier na boïgct / te meten.
©at öie banbe ÏjcfomiecrOe ïuïigie foïïen bp p?obifïc/
enbe u)c£anöcr£mobóo?Daerinne faï mefen booten/
tot exercitie enbe ocffeninge ïjaerber fiiïigie/ aï£ in bc
boojfeïpeben €>;bonnantie becmeïbetinbeugengcbmi*
ïten/ &ainct JlMburgenliecfte/ enbe Die IBinnebjoe?
bceiierfte.
©ooïbcfjoïbenbatfp/ nog niemantbanïiareutmc*
rte n 1 öe boo^eïj^ben^eefte moctmiïïigïijft fuïïcn febofc
fureu / nog öe bceïöen fïonuen enbe b?eften/ ban o^beiit*
bjft (uianucerfc ïjaec immec ïetten / enbc in öe toege
fracn) afnemen / enbc bie fetten ïaten baec bic Wtfttt I
enbc Die banbe Cathoïijfte ftiïigie be£ beïieben faï : m$
fnïïen öe <ScefMgftgeit/enbe Öie ban be <6iïDen aïïe ïjaec
Dingen / fo Defcïbc m cene / ofïe beiDe Den fteeften mogen
fjebben binnen Defen Dage baec ïaten uit ïjaïen/onbecïet/
enöe onberbinDert ban pemant.
freöen. Dit bovengefchreven is den Eerbaren RaeC
B>eDe foïïen Die ^aecïnrfcbc centen becbaïïcn/ enbe
(van Sijn Genaden) overgegeven den 8 JaD'opftomfte ban &inte UPaïbucgen ïüerfte ooft ban nu
nuary,anno 1580.
boortaen aï£ boo$cen / fo toeï tot pjofjjt enbe onDerïjok
^jjn (BenaDe geb?aget jrjnbe (ban ben Cecbaren
Öenban&intejfêartenê ïterfte gefteect enbe gebmiftt
ïïaet)
mie ftn boo? quaDe patriotten ïjïïDe/ öeeft fijn <$ts
mojben / aïïctijt tot fijn 45cnaDe / enbc Deg ïïactg bifece- naDen Den Cerbacec Haet geantmoo^t :
ï)iectegen£pe
&oDan/ faïpemant
goet /Dunnen.
tienen Doen
1 . ©ie gene Die pei£ particulier moïben fytbhttt*
na
erempeï / t£
anDece ten
ofte aencigtcn
moïDe
a.
me niet contribueren moIDen tot Den ooiïogc.
gcfïaït cnDc Dec faften geïegenrïjeit gefrtaffet mojDen.
3 . me Ijore tOber bei t niet moïDen obeDieren*
Dit bovengeichreven aldus met der kloeken van den
4.
me tïjo enöe ofiben bpant fcïmjben.
Recht-huife binnen Groeningen gepubliceert, ende afgelefen op dag Petri & Pauli Apoftelen , anno
1^9. tot oirkunde der Stadt opgedrukkeden
Smgnette.

Dit nabefchreven is een brief van den Stadtholder
uyt Schotterburen.

a5eo?gbanHaïamg(ï5?abe tïjo Jüennenberg/ ©&»/
enöe 23aenöeröecr tï)o ©iïïc / &taDtï)oïDee / cnDc Capi*
tein <Benecaeï ober ©neflanDt/ ©berpffeï/(6?oenmgen/
Den <©mmeïanöen / ©?entïje enöe Eingen/ ^ooft ban
^ijne IBajefïcit^ finantien.
€rentfefïe/ ^ooggeïeeröc/ eerbare/ JBijfe/3liebe

met na i$ De &taDtï>oïDer tipt Dec &taDt getogen Den
aïïc Dinft ongeDaen/ en^
enDe ïictgefcö?eben.
!|nnp
3°* fijn
be
bêeï-Jtnno
Dingen1579.
miöïertijt
cïDnöcc be£
fïjnbec ontcent i^ai6 pecfonen gemeeft/ Die een p?otefï
boo?Den0aetgcDaenbeböen/ Datfe De pacificatie ban
CoïïenbcgeecDen beanttooo:t te ïjeöben/ Daec fonDec
mp öebbenbannmen
picn / De£ fcönjben^
Den b?ief
#?incemetbanbpmaecöe'co*
;©arma feec
ttoijffeï maï acta ban jijnt / De ^taDtboïDec beeft öiec- 23pfunDere
geerne ontfangen / nog fo beïe tiebec omme Dat gp Dacc
amenteu gefcï)?eben/ Dat niemant in 't
entegenmanD
pa?ticnïicc foïbe mogen Die patifïcatie ban Coïïen aeip bcneffcn^Denb?engec ban bien^lo&an öocröa geben*
nemen ofte bcauttuoo?Den/ Dan Dat een peDec fijn aDbijg fteïijft ingetogen ïjebbcn / öaec anc göp feec mol gebaen/
tipt aïïc #?obintien tfto J^obc acnfijnMtefey enbe De enöe met Dec Dactbctonet/ bat gp gene co^cefponbentie
<J3enecaIiceitfoïbcfenbcn/ baecma^ bebocencen^oc* met Den ©pant int meinigfïe begeret tïjo goïDen / enDe
ïjoeuM mp u ïieDen'tfeïföe fonDec ecnig tmijffeï moï
to:/
3;'o{)anni^
ban€oïïen/
Cbïfclje
bjeöe JiecKociba
binnen genacmt
<0?oeningen
gcfonben metbe
Die ge? bertroumen/ fobebbenmp nogtan£ in anDece guartie^
bangenbrojbe/ met ooft een 23o?gec §oljan ©eïeftec renbebonDen/ ïjoebeïcguaDeg De bpant/ mit aïfuïïte
genacmt / ooit eeue <0cett (CafTeÖemaftec genaemt/ ïiftigepjactjjcftentöemege geb?agt heeft f fnnoeeïinge
Dacc op gefeïjacb een geoot opcoec Den 1 8 ^HugufH / enDe bp Die ban 3llcto# unD ^enegoumen/geïijft Die feïbe Doo?
moïbcn Öoecba boojrcft:cben met be anbece lo^ bebben/ gemelten ïloccDa/ ooft bp u ïieDen bcröopet ïjeeft te
De^tabtboïberfc():écfmcn foïbe bemföoctDatf)o3lie* Doen. ,ï©aec mp ïjoïDen on^ boo^feftect / gpïicDen mo^
mciöcn fenöcn/ ©cïcfteci^ ïo^geïatcn/ ÖoccDa $na DcnbeDenftenDatnaDiepatifïeatieban<0ent/ öe gene*:
iliemecöengeb?agt/ DaccnaDoo^beïe becbauDcïingcn caïe unie om geen anDcc oitfaftengemaeftti^/ afêafc
öatinen De &tabtboïbcr gecene in be &tabt ge&abtbab? fecneomDe^panjaert^unDe ïjaer aDïiecenten uit Defê
De / i^ ïjp ten ïeften tot ^fTen geftomen / enDe unDec beïe ïanDen tïjo ber jagen / meïftc unie fo foïemneeïgemaftet/
becïjanödmgen in doeningen geftomen/ enöe fo beec unDe met eeDe bcbefïiget om pjotert ban pactie ban Bi*
geftomen / Dat De fe£ boojfc&eben <6ijfeïet^ baec <6öfe= ïigie/ ofte ^ibiïegien/ nog oin eenige bjeefe ofte gebaec/
ïmgc becïaten/enDe toeDecomme inDee ^taöt te bomen ofte
geene oirfaftctecmercïtbeöoo^t/ ftan ofte mag ge*
tocgeïaten/ op conDiten aïjS boïgct
I tracteert / gefepareert ofte tïjo niet gebaen moïben.
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ijöo. $eïncft top ooft niet ttorjfeïen/ afê be gemeente ban
2flctoi
outoen bee&pa
it«M«:
ber &»aniarrhrti
njacrbcn mhiil
©eneaotltoen
^Ctoié/é/ enöe l^eneg
Renende betoog berncmenbe tooien/ foïïcnfc aïïe be
autfjeuren/ bef e feperatie ban be «Beneraïiteit te laffe
leggen / enbe be feïbe ten uitcrfïen berboïgen / bettoegen
boo? be gene bie in regetïnge fint am eecïiftfïen unb' bet
ten $ / be <6emeente te continueren in 't gene fp geïooft
enbegestooren/ enbe tot berfeïfftogeburigetoeïbaect
gebpen mogen / geïijlt gp ïjier inne gebaen ïjebben / nnb
top uïufbenïjicrfurne toeï fcftcrïijrt to foïïen boen ber*
troutoen/ enbe bertoegen ooft bebanften- SSeïaugeube
iN^woerba/ aïfobcfeïbeuptbefeïanben bertreftfte
n*
be / ban ung oirïoff gebeben beeft / enbe un$ baer tegen
ooft fcftccïjeït gebaen/ niet te toilïenmetbcnbpauttc;
gen£ung/ ofte be gemene faeftebanbeïen/ oftetcaftteeen acïjten top niet aïïenc bat befeïbe beïjoojt naöe plac*
caten tegen bie gene bie met ben bpant trakteren / maer
afêecne bie fijn ccre/ enbe tcontoe bergeten ïjceft/ an
fiafê/ eerc/ lijf enbe goet gefïraft toerben / berboegen top
cmfïcïijft begeren / bat gp bp aïfo ïief u ig be bcbojbctïn*
ge ber gemener faeften/ gemeïben ^an£ fioerba in fïrift*
te enbe feïjarpe betoareniffe fïeïlen / fijne inffcuction afnemen / boort aïïe toijber cojccfpcnbenticn bie ïjp/ un be
bpant Dooitiem ofte anberen / in nnfen <J5onbernementen/ ofte aubere nuartieren ïjoïben mogen/ unbe op
toat plaetfen / ooft met toat perfonen toeï fcïjecpcïijR af=
b?agen / unbe ung in aïïec biligentie berfïenbigen/ toant
top niet berfïaen batmen anber£ aï£ boben berïjaeït met
ïjembeïjoo,:tte ïjanbeïen/ maer anberen tem erempel
gcflcaft tïjó too.Jben / ten toare eeuige notore perfonen
ban unfeu ftrijg£-ïicbrn binnen .ïlfèafïrigt gebangen/
tegen£ fjcm foïbcn mogen ïoé geïaten toojben / baerom*
me fijne ^oogïjcit / enbe «ÜJrceÏÏentie een groot gebaïïen
gefcljien faï/ bie aïbeceetg berïangen bacromme aen ung
gefcïjKben ïjebben. 3Bp berfïaen ooft ban ben boben/
Dat gp be fSEafTcïjemaftec gebangen ïjebben fo acïjten top
imnobiglj baer funbcrlinge ban te fcïjjijben/ niet ttoijfe*
ïenbe gp tooIDen ben feïben ooft na ïuibt bet pïaccaten
fïcaffen/ fonberïingc afê fóo een upruerfcïjemenfcïje/
bic oog uptutocr&tabt unbe &tabt£ 3fur$bictie ber^
toefen i$) tljot erempeï ban anberen tobcïjoo?t enbe tooï
bctbientïjeeft. <£nbe mogen boo? een fefterpjoeffhift
ïjoïben/ batjjetgeeneguebe patriotten fijn aïïe be gene
bit unber eenig p^otert be unie tïjo fepareren / enbe met
tcnigerïpemibbcïen mitbe^panjaerben ofte öare ao*
ïjerenteri tïjo accojberen. Cnbe foït u ïuiben ban un£
becfefteren / bat top ju om geen perijfteï / ofte oicfafte ter
toereït fpmitenbe ter caufeafê boben berïjaeït/ berïa*
ten / maer ten uitecfïen met lijf/ goet enbebïoet bpfïaen
foïïen / bie top ju Crentfefïe / éooggeïeerbe / eerbare /
ïöijfe/ ïiebe bpfonbere hier mebe <0obt ben SWmagtigcn
bebeïen. ^atum 't ILantg &cottecburen ben 6 %&
gufïi ICnno 1 57 9. )\\ guebe ©mnt
Georg van Lalaing.
De Upfchrift.
Den Ernfeften j Hoog -geleerden , Eerbare, ufide
Wijfe , unfen lieven byfunderen Borgemefleren , en
Raet der Stadt Groeningen .
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farefteny enbe ooft onberb^eeMijft na nomen/ endcag*
terbojgrn/ aïrentgene in be boo?fcï)?cbcnacte/ enbe
eiW» bpfunber bctoiïïigtenbe obergegebmié. .^onbec
arcöenbeftf!. Wcmm ben ipStonuaeiug anno 1580.
^nbc fijn rjaer namen met öaer eigen ïjanben/ unber
Öetp^ncipaeïgefïeït.
VerbintenifTe tuflehen de G rave van Rennenberg en de
ondergefchreven perfonen
van den 24. Februari 1580. tegensd'Unie vanUitregc

A3Lfoomen öier beboren^ enbe bpfonber nu upt fom^
mige geintercipieerbe fetyiften enbe anber^ genoeg
bernomen öeeft / batmen met aiïe pjafttijften / neecf!ig=
jjeben/ enbe onbeïjoo^ïijfte mibbeïen tcagt befe0oogfoffeïijfte ^tabt <6:oeningen te bjengen onber bc pacte
3©p <6eo?gie ban Eaïaing (6:abe ban ïïennenberc& / cuïiere^nie tot Hitrecïjt opgeregt/ enbe boïgené bie
©jn enbe 25aener-öeere banBiïïe/ Üooft ban ^ijne feïbemetguarnifoentebcstoacen/ 'ttoeïft aïfo|eton*
i^ / infonbcrljeit bat niemant tot eenige nieu^
^Vajefïcit^ f inantien / ^tabtïjoïbec enbe Capitein be^oojlijft
toe
particuliere
Unie ofte ©erbinteniffe gebtoongen/
/
<0?oeningen
^bcrpfTe!/
/
ober"w„.©neflant
<6encraeï
•f^i
v
1 r?T»«^.i^w"i .« / ...\.'j{;...ai. l^ •...lf»ï m'mi tt\n
maer
bie
feïbcbjpenbegoettoiïftgllnften
beïjooren inge^
.
, 4l ,,
^'ommcïanben/^entbe/ enbe 3tingen berïüarentöo ,t „
bjeben t'fijne ben fe^gpfeïacrö tot Campen nu ontrent gaentetoetbai/ enbe boo:t^tenbn:enbe tot quabecon^
febenmaenbengetoeefïtbo
,
fttbo fijne,
febenmaenbengetoee
fijne/ ^ateftjft
ban &unne • fcquentien mebe tot ruiue enbe uiterfïe berbaf ber wh
binnen bef er bilcgicn b?n enbe gcrecïjtigfjcbcn befer^tabt/bat boo/t^
toebcromme
enbe
/
gpfeïinge ttjo untflaene
Stabt ©jp/ $?anft/ unbe onbefcöabigt te ïaten ftomen/ top <6eou:g ban 3taïaing (0:abe ban ïïennenberglj/
enbe terf&nt bc bjieben baer toe uobig 5ijnbe te paft> ^tabttjouöer. enbe Capitein (èeneraeïobec ©n'efïanöt/
<0berpffeï / doeningen $e. ^n ben boo Jfc[j?eben gein^
ren/ be$ foïïen bit ban befec ^ètabt bpfoïemneleacte tercipicetbe
fcfjjiften ban be <!3ebeputcccben becboo?^
tractaet
oné beïoben/ enbe teltenen / te unbecljoïben ïjet
fcbJebenKnicgcotcïijft^nabebagt
toerben bermit^baC
tuffeften un^ / enbe befer ^tatJt ben 1 1 31unu ïefïïcbeu top in befet ^tabt fonber guarbe geftomen
jijn / Uabirn
bacrinne gebaen ung toe^
gemaeftt / enbe be beïofteni»Te
öerommebemieutoen/ f^en ttoeben bat aïle enbe een on^'tberfoeft banguarbe geheel bpbie banbec ^tabc
getocigert enbe afgeflagcn toa£/ enbe top on^ op ben in*
pegeïijft bergeten/ enbe bergeben faï aïïeoffenfien/ bie gefetenen
ber feïber toeï betcontoenbe/ ja fu\U$ bat baec
pemanben ter caufc ban be ïjahbeïinge be$ trafttaet^ uit geinfereert
bat top baetom öet ^tabtljouber^
enbe nagc^ ^Crnpt niet toeï toert/
boo?gegaen
't geen baeranbcrni
boo?fcb?ebenenbemitboo?t^
genoeg
en ftönnen boen / bat top boojt^
circumflantien/
aïlcn
boïgctté/
ban bie eenigfin^ fouben toiïïen fufïineren ban pemant^ in'tïaetfïe inftomen binnen befer ^tabt bpfoïemneïe
geïeben te ïjebben. Return doeningen ben 17 3ta* acte geïooft / getceeftent enbe gefegeït bebben / bat befè
Mout tot bie particuïiere Unie niet en foube gedongen
nuarie 1580, onberteftent,
(B 2)
toer*
Georg van Lalaing.
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Byvoeghfèl van Authent. Stukken,

< 8 o. tocrbcn/ ooft mebe met geen <0uaruifoen be3toacrt.
^oofrebbenüju ^taötïjotiöec boo?fcfr:cben / enbe Die
Vingerlenen ber boomoembet &tabr friet onber ge^
feh^eucnonétnetmaittanberenbneerc/ ttoutoe/ enbe
retberboubcn enbe becbinben bn befen tegeng aïïe onbe*
froo^ijftc mibbeïen / betoeïfte tot introbuctie enbe inüoe*
ringebet boojfcïfêebcn particuliere Unie binnen befer
&tabt 't fn bitectenjft ofte
inbitectelijft
fuïïen enbe
mogen
boojgenomenbjetben/
bateïijn
te refïfïeren/
tot
Dicriff e ConinnïijKer jBajefïeit / bec <tèeneraïiteit / enbe
boojt£ tot ouberfroubinge ber pubilegien / bju enbe ge^
regtigfreben befer £>tabt / enbe bo?ber£ ooft mebe tot be*
fcfrecminge enbe betoaringc ban aïïen ben perfonen friet
onbec gefcfrïeben/ allen onfe ftcagt enbe magt/ooft mebe
Infl goet enbe bïoettcbetfïceftften. fö'oirftonbe ben
jfatibt-fcfruften fricc onber gefMt binnen befec^tabt
doeningen Den 24. tfebniacp 1 5 80.
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Roelof Neeldemaker*
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Hendrik Korfmaker.
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Iohan van Ren.
Harmen Krabbe.
Albert Houtkoper.
Heindrik Everts.
Iohan Alofs.
Heindrik Harthouwer.
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Gerrit
Schoemaker ,
Iohan Moelens.
Berent Muleer de Schoemaker.
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t Iafpers.
Iohan Muleer de Schoemaker.
...... Robbers, bekenne te blijven by de gepubliceerde pacificatie van
Gent , foo van ons geloove over gefworen is.
Heindrik Alofs.
Gueret Hergen.
FrederikLevirik, pro regs

6c pacifications gendamenfz.
Symen Heindr
Ianfen.
Iohan
iks.
Pieter Ianfen.
Tonis Ianfen.
LambertAlberts.
Theodori Everharden»
chor-ad ho moer.
Iohan van Rene.
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Verbinteniffe tuflehen den Grave van Rennenberg
ende de binnen genoemde perfonen , tegens de Unie
vanUitregt. Den 24. Februari 1580.

a 3lfoomen friet beboren£ enbe bpfunöer nu / uit fom*
0 mige gcintctcipieerbefcfruften enbe anberflntg ge*
noeg bernomen / batmen met aïïe p?actijften / neecfïig*
freben / enbe onbefroojnjfte mibbeïen getcagtet freeft befe
èoog-ïoffeïpe^tabt<02oentngen te brengen/ onbec
be particuliere lïnie tot ïtitregt opgeregt/enbe boïgen£
bie felbe met 45uarnifoen te bestoaren / 't toeft» alfo fret
onbefroojïrjh $ / infonberfreit bat niemant tot eenige
nieutoe particuliere Muien ofte berbonteniflen gebtoon*
gen/ maerbefeïbcbjpcnbe goettoiïïigïpen befrooren
ingegaen te bwben / enbe boo?t£ tenbetenbe tot nuabe

ton*

Tot de Hiftorie van P. Bors 1 1. Stuk.
i ?8o. coKfeguentien/ mebe tot ruïne enbe upterfïeberberf ber
pjtoiïegien top enbe geregtigïjeben befer &tabt/ Dat
tooo#£ top <&eo?g ban Eaïaing «Biabe ban Kennen^
fcerg/ &tabt[janber enbe kapitein <0eneraeï tioettyiefr
ïant/ (^berpiTeï/ cnbe doeningen $c.inbeboo2fcïj?e>
ben gemtercipieerbe fcb?ïftcn ban ben (Ü5ebcpnteerben
bet bocunocmöc Unie gtooteïpg nabebagt toerden/
bermitg bat top in befer &tabt fonber guarbe genomen
3Ön / nae-bien óng 't berfoeft ban guacbe geïjeeïijuen bp
bie ban bcc &tabt getoeïgert enbe afgefïagen toag/
enbe top ong op ben ^nqefe te nen bet feïbee toeï betrou*
toen/ jaefütt$ bat baer uit geinfereert toert/ bat top
baerom bet ^tabtfjoubecg atnpt niet toeï genoeg en
nonnen boen / bat top boo?# in 't ïaetfïe innamen bin*
nenbefer &tabt bpfolcmüeïe acte gelooft/ getenent/
enbegefegcït ïjebben/ bat befe &tabt tot bie particus
ïiereönie niet en foube gedongen toecben / enbe mebe
met geen guarnifoen bcstoaeri. &oo ïjeuben tup &tabt^
houberboaifcjjjeben/ enbe bie 2Cngwtcnen ber boo?;
feibe^tabtfjier onber gefcï»eben w$ met malftanbe^
ren bp eere / troutoe / enbe eet berbonben / enbe beebinben bp befen tegen alïcn onbenoojïijne mibbeïen / betoeï*
ne tot introbuctie enbe inboeringe ber boojfeïjjeben particuïiere Unie binnen befcr&tabt 't 5P birecteïijftofinï
bicecteïijlt fuïïen mogen boo?genomen toerben / batriijït
te cefifïcren / enbe tot bienfïe ban fijn ConinMjjue JBa^
fefteit / ber «èeneraïiteit/ enbe boostg tot onberfjoubiuge
ber p2ibiïegien/ b?u enbe geregtigïjcben befer &tabt/ en*
bebo?bet$ ooft mebe tot befetjerminge enbe bctoaringe
ban alïcn ben perfonen ïjier onber gefeïjjeben/ aïïen onfe
Iftragtenbemagt/ ooft mebe ïijf/ goeténbebïoettebec*
flreMten. Coicnonbe be öant-feïjuften ïjiec onber ge*
fieït binnen befer &tabt doeningen befen %* ff ebmaci
1580.
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Willem Clafens , KrijgsLambert Ianfen.
Harmenlanfcn.
knegt.
HeineHeinens.
Iohan
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Hans van Hem.
Iohan Iantfen.
Iohan Somer , in Gareyn- Mei Ken.
Pieter Bareli.
ftraet.
Iohan Evert.
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TRANSLAET.
ICr «Beojge ban Maing <0?abe tïjo ftenncnuurcj /
©?pfjeect|)a©iHe$c. «fèabaticfc gcfjabtïjcbbereïa*
tie ban 't gene bat be ^eec 2|acobban£oubcn&oben
(banmpbuïmagtï)ebbenbc) gebaen enbegeaccojbeect
\}eeft met ben ^cetog ban €erra $oba/ $jinceban
eaftrfbetecaua$c.eommiflarisl ban ben fconinnon*
fenlfccce. 3|ube communicatie baube «Tollen na feher
gefeï) Jift geteiuent ban ben boo?fcl)?eben 0eere ^ectog/
enbe berfegelt met (1jue JBapenen/in üatc ban ben ïefïen
«töobcmbecïacfïïeben/ benboomormbni Coubenïjobe
obecgeïebert inber nualitcit aï«5 uobcu. Cnbe aïïe^ toeï
becfracn ïjeubeubc Ijebbc üi gcaccepteert/ cnbe acceptere
in aïïcn gocben toiUen cnöeaffectie/aïïe en pebcre poinc*
ten enbe acticuïen ba?r begrepen bie ik j)icr jjolbe boo|
bccïjarlt/ cnbe bicn-bolgen^ beïobeingtiebertcontoe/
enbe in tooo,ïbcn ban een <£beïman / enbe een man
ban eccen / cnbe onbec ben eebt bie ih fcfjuïbig bïn <6obt/
enbe aïó
fijnein jlöajeflcit
/ om faï
befeïbe
boltrett'icn/
foa
beïe
mijnber magt
sijn /teenbe
fo baïbe boo?
a$ jjet
gefeïjieben ftan / beïobenbe onbec ben feïüen eet ïjen boj*
bcraïïegetroutoigöeit/ enbe geöoo^faemïjeit bie boo^
fcï)ujcben fijne iaSajefïeit / geïp a$ gueber enbe getrouw
toe baftaeï cnbe onberbaen betaemt tbo boen tegen^
<©bcrïjei t enbe natuecïijïie # Jincc / accepterenbe ooft be
pei^/ gratie enbe beneboïeritie/ ban fijne Jfèajefïeït/
aïïe fijne ©affaïen/ enbe «©nbecbanen berïeent nabe
tractaten enbe accoojben / fo toeï ban bet <6en$ ebict f
perpetueeïe Unie baer op geboïgt/ tractaten ban Hrtoi$J Colïenafêanberg bie fijne UBajefieit fijne unber*
banen mag genieten ïaten/ berfoenenbe baer ban acte
ató bobeu ban mijn l^eere ben ¥)«nce ban parma/
^ïaifance/ Huitenant ÓBoiibecneuc/ enbe Capitein «Se^
ncraeï ban fijne boojfchjeben IBajefïeit in 0jnes^eber«=
ïanben/ te bebefïigen banbeboo^fcïj?eben fauen. 3(n.geïijftuen beftennenbe / bat ih op be tïjien öuifent ^ifïo=
letten fompbeïobetsp boo? ben boo?fcïj?eben ïleitog/
aengerecben<tëeIbeoutfanttenïjebbe/ enbe mpaenge*
recbcn<6eïbebetaeït5ijn fefifyen buifent punben/ ten
p^ijfebanbeertiggrootenmunte banffïaenberen/ tha
toeten bactbicn buifent tïjo Coflen upt ïjanben ban ben
boo?fcïneben Coubenïjoben/ enbe anbere b^ie buifent bie
iïtbaecbeborengontfangenïjebbe/ bp ben^ntfangec
ban doeningen/ ffrijtema. %n oirnunbe ban befen/
Öebbe ih befen geteiftent met mijne .fèaem / enbe
mijn Cacfjct met mijn Rapenen ïjiec onber ge*
fieït ben % Martij anno 1580. <6eteRent 05eoujge
be üaïaing/ engcfegeïtmetbencooben I^aflcïje met
fijne Cacïjet.
Pardon van den Grave van Rennenberg.

n* raaümi
a Ufo 45eo?ae ban Haïaing/ <6?abe ban föenne
enbe
rneur
^oube
A bucg/ Bbbecr ban Biïïe (|c.
kapitein kernrad ban ©?iefTanDt/ aberpfleï/ fffff
n^c. ^eeftboenrcmonfhre.
tongen/ ^?en«je/ ïinge
ban parma / enbe|)ïai^
J)?ince
ben
ren aen mm teere
tance 7 Senant / OBoubccneur enbe Capitem <&ene*
ïanben ban
M [ ba» ben tainu unfe ^eere inbiefijne
&P mj enbe
hectoaer^ ober. ^en gueben toiïïe
bcreit
De bafïe cefolutie bie ïjp genomen babbe ban aïdjtMw*
fijne
teSn bcïtoniuïiïijhc^anbamcnten ban enbe aïbp
mm geboojfamen / gelijk «nc getcoutoe
nnrmnSeBaiTaeï/ enbeonbecbaenbetaemt/ bcï«>

booten
b m SSS3S3S grip ÖP becWaectbftóe/tb^
fmie
a^c. Comirtfto
Sg ban €cïca kob
€r>
Time
en/
Colï
fSrit/ iube communicatie ban
it
cfie
.faj
ffle^^eSnsitttwn toiïïe ban fijne

toiïïm
Ige^neS aïji m't partner b.e toeberHcetcn
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t. Stukken, &c.'
van Authen
hfel
Ijecft gefintöeit.
betfocnen/
nut fycm
irto.tlw fijne MMtfcitcnbcföByvoeg
OrnbeïanïienbegeïuMu'gïebet. IKprccom^ if8o;
ontfangcn enbe crftcnt / ontfaugt enöe erftent gemeïbcn manberenbetoeï ootmoebriijR in ngoebe gratie, tïit
43>abe ban Cïenncnbueg booj een guct ^ienaer / ©af (Öiammonbt ben 23 <£)ctob?$ anno 1 5S0.
U goede ende geaflfedtioneerde Nevc om
facï / unöc <*3nbe rbaen ban fijne SSa jefïeit / bcrgctcnbe
Emanuel de Lalaing.
u te dienen, onderteken»
aflc fafte in ronfo^nite ban ben tractact Der patificatien
gcbacn to Coiïen/ enbe öicn ban ben p?obinticnban
%ttoi$ ü>encgoutoc (Jfc. ï|em gebcnbe enöe accojbcrct^
Mijn J^eere ih öebbe bergeten utïjö jeggmbatfR
bc öautligtingc ban affe fijne gucben roerende unbcun^ alombJcïaengemerKtöebbenbe/ gant^boeneïijn enbe
roerrat»? bic baer mengen geajrefïecrt / of geïjolben/ of noobig bebinbe bat gn &mantg na fijne IBajefïeit in
gefïcït 31J11 unbcr be ïjooge Ijant ban fijne jlfêajefïeit / &panjen fcljiftt/en ih berfehere mp bat gp ban öem ont*
toaerbie ooft mogen gelegen 3ijn/ na inhout ber boo^ fangen fbïtaïïe contentement op 't gene/
bat gp ïjent
fcjjjeben tr actatcn te boen. Cnbe bebeeït fijn <Örcdïen| folt nonnen ïatcn cemonfïrcren.
tic aIïe<£onbenieut:en/ Öaben/ officieren/ 3©etbou*
%h bibbc u ooïi bat gp in guebe enbe gunfïige reconv
bttêj Itettermefïeren/ ©affaïen enbe ttnberbanen/ nibe manbatieljoïben bult be ©ene$ bic gp baer bp u ïjebt /
refpcctïbeïijft ben genen bic 't beïjooten fat/ ïjaer öant en enbe nameïnft \jct mijne gelijfe mp be^ tïjQ ju berïate.
toeg te nemen/ enbe ttjo ïicljtcn banbieboo^fetoeben Ernfefte, Eerbare und Voorfigtige Heeren >
Burgeguebccen bic geajrcfïcert 51311 / enbe ben boo?fc[j?ebcn
mefters und Raden olt ende nieuwe, fampt Tael4Bu:abe ban ilenncnbucg befelbe bjulijft gebmiftcn laten
mans, Sworen gemeente , ende Boumefteren van
in conformiteit afêboben/ funbee bent ofte fijne O^ffide
Gilden.
eieren baerinnc te geben eenig letfcl/ ofte bccfïoiïugc ter
contrarie. oBcbaen tot HSaefïricöt nnbec be name ban D3ft i^ bp u <£beïe bergaberinge mgefcöjeben bat
fig bc toeïgeïcecbe peeren ^c|)epen? bp on£ fulïen
fijne boojfeïncben <£rccïïcntie ben 5; bag partij 1580.
ïïnberteftent fCïeranber. ,fèog ïeeger booj ojbonnantie binben ten boo^fïanbe/ rufïe/ en goebe mibbelen toaer
mebe te contentement ban H^beïe kop ban befe ïanft*
ban fijne «Örccflentiegeteftent/ ©e?ceftcn
burenbe/ fcijabeïbac 03ebangeniffe in oefen periculeus
Die Grave van Lalaing aen den Grave van
fen / ftcanftïtjue tijben gereïapeert magten toerben. &a
Rennenberg.
iflbattop nogmaeï^ feer bemocbig berfoeUenH€beïe
Tranflaet.
famtïtjtteniucouciberatie/
fo befen alïe^ gebeurt gun*
\J[ i^n ï^cre / mijn «föebe ih ftebbe^aïïpniettoiÏÏen fleïijïi beïicunen toiït on^ tereïaveren/
in ofte uit bec
iyx laten rcifcnfonberïjem bit tooojt mebe te geben/ &tabt boen bertrefthen atö fulft$ ö €bcïe nutf?^ unbe
't toelft ih ftoL:t maften toiï om bat bit boojfc&cben oicbaerliufl binben bjoubcn / top toiflen beïoben enbe
©aHpufyocbecfalftonncn informeren ban 't gene bat
/ bat top ou£ fo toeï binnen afê buiten ber
[)ierommegaet/ tbabm toclftenïft mp refercre. 3jft on^berbmben
^tabtmcta3oDlperi)uïpeaïfo
toiHen blagen/ b&tH
ben tod bjoebig / battnen tt bc mibbelen niet en geeft bic
ih bject Dat gn ban boert bebt / en u noobig 3tjn / ban ih <èbelc nu nog nimmcrjSfig met reben unfe^fultöebben
te behïagen. ^clobcnbe injJgeïijri on^ an niemanbt ban
bioöeutoclootmocbenjft bat gp u baeromme niet ber- be famcntïrjFte 25o2gcccn öoog enbe neberige flanbe^
fTaen toilt/ maer ben gucben boojtganft bien gp bcfï
feeergeöabtïjebt continueren/ toantfogpmet toeimg ban toat conbitie ofc qualiteit bcfe ooft fuilen mogen
mibbèfenbfcmenu geeft/ grote bingen boet/ fofuïtgp toefen eenigfïnsJ tïjo tojeeeften / ban beïe meer een pege^
tit$ te meer eer / enbe reputatie bctftnjgcn / aï£ toefenöe lijft in 't fijne na unfen bermogen te ïjeïpen boojftelïeit
enbe benificeren / enbe bbo?t^ m aïïe flilïe enbe eenfaem*
dcöeugbcfobcïc bermaerba* aïg een man mettocimg heit/ a$ fuïftjs ben eer enbe b?eebïiebenben bctacmtf
beïe boet / of fomen u be mibbelen geeb bic gp ban boene
(jebt / fo foïbe gp baer ban fo feer niet ge-effirrteert 3011 / feben / feïjieften / enbe unué b?agen. 3£it boenbe fc
BierommebibbeiftuanbermaeïuJeï oótmoebeïijft/ bat
't^incipaeïbefec ïïequefïcióbp^'^eeren ^cïjepe*
op ben 14. 31unp 158 1 obergegeben/ enbe toag
gp u geenfm£ toilt berfïautocn / ban meerber enbe meer- nni
mit
een
pber^ fjanben ber (0cfangen onberfcöjeben»
öcr moet grijpen/ cnbebcïeïiebeebarfïcn/ alg niet te
buïboeeen bat gn fo tocï begonnen ïjebt. <6p fuïïet niet Hoc orclius.
Dierk Schaefïer.
Jooftvan .....
quaftjft nemen bat ih n ïjier ban fegge/ afê ftomenbc ban
LulofRoelofs.
Reinouth
Alberda.
eeng bfóctbeètoanteu bic niet ïicber en begeert ban te
Wilhelm
Ubbena.
Hinrich ... *
fïen / bat u reputatie aenbjaffen mag / enbe omme u ge^
Alberth Berenftein.
ïjoojfaem te jHn ftennc <6obt. 3£an ih bibbe u mijn
AiTuery
Wilhelm ....
Dreweta
.... Huddinga.
$ccc/ enbe Mbe te toiflen mebcbeeïen uboïftomcuc

AEN

AEN

DEN

L E ES ER.

Tot
geen
ontrentnaerder
het punt deropening
Souverainiteitvan
in defefaeken
Landen te aengacnde
dien tijde , en in de'tvolgende
vier Jaeren , is voorgeval len > fal niet ondienftig zijn hier vervolgens ter neder te
ftellen verfcheide Refbluticn over dat Stuk in de Vergadering der Heeren Staeten
genomen , vervatende de gelegen theit van d'aenmerkelijklte Handeling die in die
eeuweis voorgevallen. Onder welke Aften ook eenige fullen voorkoomen, die
de Hiftori- Schrijver BOR alleen ftuksgewijs heeft aengeroert : ook eenige
weinige die by hem gevonden worden, en hier, om d'aeneenhechting der faeken,
niet konden achtergelaeten worden.
Deliberatien <tn Refblutien gehouden en genomen in Je vergadering der Ed. Gr. Moog. Heeren Staeten van
HoUandt en Weft-Vrieflandt , over het Stuk van 't Gouvernement, de Souverainiteit, opdraght der
Hooge Ovrigheit en 't Graeffchap , en der felver aenkleven, in de jaeren 1580, 1581, 158*,
1583 en 1 584 : door een voortreffèhjk Heer bj/eenvergadert.
Ophet XIV. Boek p. 182. 1. 34. (197.) nae de woor- nomen faï mogen too?ben met fijn <£rccïïentie teabbi^ if 8ö*
feren fo be?re be iniöbeïen befecÈanben befïenbigï) foube
den ,en <ujat nederiuaert C. de Rechtere».
mogen toefen/ ommebe^ojïoge te continueren/ bat
Den 28 Martii 1580 nae Noene.
ben hertog ban ^ïenconboojegeen $?otecteuc aenge^

moeïjte too^ben / inbicn niet / bat bn fïjne <Srceï^
nbebetfcfujjbmge nomen
inctba
öe'tpo
<£ngam
fiflpmfi
1580. rcs^j
ïentie
metten
feïben $tïencQn fuïhe Alliantie gemaent
* * op 't aenneemen ban ben ^ertogeban
foube mogen toeröen met abbife ban bit ban be naecbec
Hjïencon aï£ $?otecteuc bec ikeöerïan* Unie
ten meefïen bienfle enöe berfeuectïjcit ban bm
Den / hebben be €öeïen becnïaert bat bn
3Lanöe.
ïjenïuiben in bec boo?fcb?ebe faehettoe
5^ie banber <6oube conformeren öen mette meefïe
3tojarigbeben bebonöen too?öen : eecfï f!emmen/bat
mebe ben «fóaeme ban bm Coninft faï ber*
tocïït
't
/
ren
becanöe
te
cc
ïatenbiojöen.
eenj&in
ban
3tfn
te
/
jtoaec
feec
too?ben
te
bebooj?t gebaen
. henniffe,,ibeboo
niet
)mii ban met . gtoote
bieban ïïotteröam bat menben©?cbebanbcïmee
eufec ben ï^ertogeban
banger
enbe
cn^nóiKmewbec
tercaen tene* benConinftgeïjeelfaïaffnööeu/ enöe ben Coniuftge^
Sflïencon/ atë#2otecco?/ enöe abfoïut ben
Cbeïen met houbenberbaïïen ban aïïe Üecijten^ouberanitebefét
men / toieng conbitie / aert en nature
«Örceïïentie t<$ou* ianöen / fijnen naem niet meer te gebminen / in ^fluffe
en të behent/ bat baeromme fijne
be»nement befer Hanben aengeboben fal toojöen / ober tie/^egdm/ enCommiftlen/ befeïbe te beranöeren/
Slufïicieren / «officieren en &cöutternen
Manöten^eeïanb / ommeboo!t£bp fijn <£reïïentie aïïeöaeöcn/
eennicutoen€eötaftenemcn/
enbe te boen 3toeeren
ge>
ie
aïïiant
enbe
metbenfelben ^ïencon gcbanöeït/
bieban
ban
e
fijn
^rceïïentie
/
enbe
ben
Staten
aï^ ï)008f <®b?igöeiÉ
paöbif
aïle^b
bat
maeftttebjo2ben/ enöe
te mogen berfoehen
miööeïen
.
befee Hanöen : ©oo?t^
■> , ,
benaöeteUnic
/
t
aewura
^at be naem ban ben Coomnït met meer
banbefentie/ refcrerenbe 't feïbe tot bifcretie ban fijn
maar achter toegc geïaten / enbe metten feïben bn «tfreïïentie.
<0o?cljum een 25efcïjcrmïjeer aen te nemen metab*
egeene botèec €rartaet ban pepfc faï geteeben tooien.
n
üanfïj
bïfe ban fijn €rceïïentie/ enbebe meefïe fïemmen banbé
Pie ban 3Nö?ecï)t bernïaeren bat bp aöbrj£
<©e*
e
Staten/ baer mebe fpöcnconfojmeeren fuïïen/ enbe
«grceOentieinbetocftomenbe ©etgabcringbanb
nen
necaïe Staeten tot Bnttocrpen/ aengaenöe befae
t£ ut fupra.bcrïtïaeren niet langer te bnjbenin©je*
écïjiebam
ban ben tertogeban SUlencon geïjanbeït enbe gebaen bOOJ
bcnïjanöeï metten €onincn/ enöe aï^ nocb niet en faï
faï mogen toojben fuïhg ten meefïen bienfïe ban ben
al>
nbe
Öanöeïen met ^lïencon / maec ben Bpanöt refifïe*
ïanöebcbonbenfaï mo?bentebebeoren/ bïnbe
bat
anonis
paafic
is
termin
in
nbt
ren / met afflfïentie ban fijn <£rclïentie / ben naem ban
^oïïa
tiibtó Hie ban
ntooie
en
ben Coninït teberïaten.
bcrïat
faï
teïiju
abfoïu
t
ben naem ban Coninl
3£ie ban Éaerïem berfcïaercn ban geïpen .
^ie ban ben $5ïitle bobben aïïe bo?bere ©?ebcbanbcï
tre*
faï
r
berbe
niet
n
batme
aeccn
bcrïiï
^cïff
ban
mt
met ben Coninïi afgefïagen / enöe boo?t^ bcrhlaert bat
ben in communicatie ban ©jeebe op be^rticuïentot men ben ^ertogc ban?lïcnconaï^^?otecteurfaïaen^
Ceuïen obergeïebert/ aï£ tenberenbe gebeeï tot ruïne
nemen mogen/ onöer alfuïne conöitien aï^ fijn €rel<*
ban ben %müe : aengaenbe m\ ïf ertoge ban SUÏenron/ ïentie
enöe öe Staten <ï3enecaeï mette feïbe fnWm_ _ober*
boomoembc nomen.
aïfoo na be boot ban fijn €rceïïentie beober
i£ollanöt
3Wencona$$?otecteut45eneraeï mebe
fijne ^cboonbobenconfo^meeren ben mette meefïe fïem*
met
baeromme
foube toiïïen commanbeeren bat ngeab
bifeert.
«Erceflentie eerflbieropraïtoecbe
ïcntie aen tcbieöcn't43ouber^
fijn «Crccïcn.
Hïcftmacr.^eöe
<©ie ban Hcpöen bcrïtïaeren nooöcïoos tc3nn ijiec nemen
rïanö
öcr
t
poinct ban be
enbe aïcer op 't geno
00 te refoïbercn/ boo?
©oom bat 2fiïcncon aengenomen faï tóoiöen afé f^o*
men enöe
3ijn
fal
boet
n
contributie eenen feuere
banöefe
boo^ tectcur/ onöer fulhe conöitien afétot öicnfïe
beflooten/ omme baer nanjpcttjftcn aengaenbe betoo?ö
naem
Hm
e 1Lanbenoojbaecïöftfïfaïbcbonöenb3öu?öen/
noembe faeïten ban5lïencon gebaen te mogen
ben ban be Coriinn te bcrïaeten.
tenmeefïenbicnfïebanöcnUanöe/ bat niettn emin
ïjen mettet aöbij? ban
&aem ban m Coninft aebtee tocge faï geïate toojben. €nchbunfen confo^mcecenmette
meefïe fïemmeii.
boo,?t£
e / enöe
eiiti
fijn feeïï
nj^acmban to
te
n.
' ^ieban2Cmfïcrbambccnïaercn batbe
^^
maetacïjtertoegefaï
l öen naem banöen<£oninïtacIjtecte
cm
jf
mm
ben Coninft niet meer gcbmiat/
ccrt
oeïaetentoojöen/ enöe eenen nieumenceötgepjefl
JTSonniïtcnöam3!öem. .
bat aïïe boibere B^öeöanbel metter Comnft faï uio?^
maetf
|pcöenWiït3tbcm/ aengaenbe ben Conmft/n maec
gj
entie 't log
ben afgeflagen. &jn ^rceïï
n bcroérenöc Wmcan/ befdbe niet aen te neme
ban toïïanö aïboren acn te bieben/onöer aïfume tituic
Inf
obermitë befeïbe
fijn €rcïïcntie öe Hanöen te befenöercn.
met
aï^ bem geïieben faï te accepteren / atan
meöc
öcm bat
aïé be «Ööeïem
enbegoebtopgeffeïttjeeftmetbefe
èubetoater berg
b 5iöetm
ge^
pöen
er
<0eertcu
egeencCïuifïeÏDR^/ ^P«ter/ noctjte getcoubj

.
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1580.

Byvocghfel van Authent. Stukken,

op'tfluft ban bec jfinancie : enbe ïjebben bie graten 1 580.
.fèaerbrn
inet't atljtct
abbi? banbe
gro* ban
tc&tcbcn/confbjmeecen
be$ <Cotirau$ïjcnuaeme
toegt tefe$laten.
fèolïanb met fijne Crceflcntic gefïeït enbe geno*
miucect/ omme baec op ra ben boomoemben 3lanbcact
iDafjp coiifo^nceccn ïjaec mette meefïe fiemineii.
tebcfoïgneecen/ fïonftïjeer ^bjiaen &eece tot&toie*
ifêuiDeu'Sbcm.
ten / ben Öacbt^f eet jfêc. 31b?iaen ban bet mijief
Den 21 Aprilis 1580.
Mit. <£omeu£ Coninn/ enbe abpmon j^ennect^/
f e. iubcr JFinantie boomocmt/ &itli 3Jan(s
enbe booit£
S^n toerörram boojgeïefen bie eefoïuticn banbe &ta* Honft
tien ban £)otfanbt / op be poincten ban be p^opofïtïe
2Ulbu0gcbaencnbegercfolbeert/ afémebe gefïooten
ban fïjnc l^aagncit/ fijn <25pceï(cntic gebacn ben Staten
«Örncrael / mft£gaebcr£ be iufïructie ban öacrlirber ge* in be bergaberinge ban be Staten ban ^oiïanbt binnen
öt'pntefiDcnotnmetomtitraci:penDaeeopHinegeb?agtiöen ü^aege ben naefHcfïenenbeïefïenlfêaetö/ i.enbe
tcUwben/ enbeinöe ©ergabering aïbaer tcbefoigne* 2. %pnïi$ : enbe geojbonneeet öaeriuibec gebeputeecben
ren i cube geozbonneert befcM fultig ben .jcbeputeecben opbe&ccgabeciuge ban be<0eneeale Staten tot %nu
rhebt gegeben te toajben aï£ öefeïoc &iec nac toecben ge* raeepen mebe gegeben te toojben ben 2 1 '^pjfli^ 1 580,
infececct.
>
Den 19. Odober 1580.
Extratt uyt de antvooort ende Rejblutie van de Staten
van Hollandt op de propofitie gedaen by fijne Hoogheit
- ende 'de Excèllentk^dtn Staeten Generael binnen der
Stadt Antwerpen , acngsiepde 't Gouvernement ende
't onderhoudt van den oorloge , tot diejifie der Gemene
'Landen , den Gedeputeerden van de Edelen ende Steden
vav Holland voor haer luider la(l ende inflrutlie mede
gegeven , op de aenjlaende vergaderinge van de Staten
GeneraeL

ban be&tebcn
ïjebben
men^ieeïcgebeputeecben
in ben lyeuten teöoen
concipiecen
feKeceacngcno*Teconcïacticu^ SSen
ïenenOcconbiticnbaec op be tjooge ^b^igtjeit binnen hooge o^oiïanbtfüubc mogen too?ben aengenomen/ metcon'"1?1*"
fecbatie ban be ©jnbommen / $?ibüegien enbe (JBececfj* „ Xndt
tigfjebenbanbenfelbenEanbe: enbe baec op eïrrap-foudeaeo*
pojt ram te bjengen/ op be aenfiaenbe ©ecgabecing ban genomen
WMd<;n'
be Staten.
Den 8 December 1580.
%\fo bit Staten ban ïfoïïanbt nobig bebinben bat Redrcflemet goebe ueunifTe / infietjte enbe cefpeete gepjocebeert ment faubjerbe tot
ceb?efjement
ban aiïebc£
fauten
enbe abuifen
bie [,e"rcn. **
inben
Meibè
enbe regiering
<6emeenen
3lanbt^d«|emce.
faeheu bebonben toojbeu : ïjebben neffen^ Ijaerï. ge- nenLandts
committcecbcn
3foncliï)eec Willem ban Euiïen ban «giennge
MJoelbt/ »aenbanbec
Mm/ SonHrjeec m& ^Jeni
Öam ban liïcmonbe / Mt. Soöan ban <0ïbenbaï*
nebeïbt/ ^cancoi^ .fffêaelfon / enbe ben ^eforiec:
Boo^t? oecommitteert / enbe committeren bn befen/
een ban £enoen / ?Cmftecbam/ ber <0oube/ enbe ^oora/
omme t'famcn in albe r biligrntie /erufHijh te boibereu
bie facïten bienenbc tot benboojnoembenceb^effemens
te / met alfuirue o?b2e ató bebonben lal toxnben ten meeff en bienfte ban beu Eanbe / enbe fo be?te be boomocnvbegecommitteeröennoobig fuïïen binben/ baec op te
Ijoorenecnigepeifoonen/
niet toefenbe
ban ben Staeten / enbe noctjtau?
ïtcirai^ban'tCoïlegic
Ijcbbmbe ban

AHfoo bie Staten ban $oïlanb / acïjtccboïgenbe bic
boo:fc!j:eebe pjopofltic tot onbeeïjoubt ban ben
&raet ban Den ftanbc / mit goebe ojbje op 't bojöec bc?
ie ibt ban ben oortoge booj al noobfg bebonben ïjebben te
bocnboojfïen/^c.
Inftruclie,
^engaenbcbrn^ettogebanSÏIcncon/ alfa bie ban
^ólïanbt mebe ïjebben nonnen bemetften Die ouaebe
toittc/ enbe ontcoutoe ba ben Comnftban&panjen/
fjjnen dienaren en acnljangeren / ra beeïe en berfeïjei*
bene faften feejcn^ bc pïibilegien/ gececïjtigïjeben en
bjufjeben bec Jkebccïanbenbeimnt enbe betoefen / afê
niet aïïecne bie ban l^ollanbt/ maec ooft alle anbere
$jobincien bec ^bedanben / baec ban boïuomen ften*
ïiiffc en ecpecimtic ïjebbcn/in becboegen batmen anbe t$
niet en ïjeeft te bettoaeljtcn/ woeste te bebenfteu ban bat
bie &pangiaeeben / enbe ïjcucen aenïjangeren cpnteïijft
bocugenomen ïjebben / bn aïïe toegen fo ban getoeït / aï^
ïiftïge acnfïagen befe ILanbcn ïjeucen moebraiï te onbet*
bjerpen ; cnbcboattj? te bjengen tot eenc cïenbige flabec^
nue / fjebben bie Staten ban foliant geïijheïijft en cüite^
ïrjh abfolnte te famen befToten/enbe bcchïaeet/baet bn te be boo^gaenbe öanbeïinge enbe'tbelcibt bec gemeene
yetfïfleren bat nu noclj tot genen tijben bp bie ban ^oïj fachen/ ofte ooheenigeanbece/ toefenbeinbenbienffe
ïanb metten ConinU ban ^panjen/ nocjtc banfijnent ofte ban ben Staten boo:noemt : gullen be booraoeni*
inegenenfaïbjojbengeljanbrit f omme met benfeïben be <6ecommitteerben btfeifbc boo^ tjenluiben mogen
oubee eenïgen Bjebenljanbeï te aecojbeeen/pai^/bcflant ontbiebenenbeïjenop aUe^bcïjoojiijhen in|o?meecen/
omme baec naec bp fijne Crcellehtie/ en ben Staten
of b^ebe te maften / 't 30 op raat poincten enbe artïcuïen
opaïle^boo?fïentemogen b30|bennaecbes=
't
fcïföefoubc
mogni
bjefcn/maec
bat ben naem
ban ban
ben booraoemt
Cauinri
alomme
binnen
ben booraoemben
ïïanben
Ijoocen.
Den itfjanuary 1581.
$)aïïanot mettee baet / enbe met ben aïbereecfïen be$
1581.
boenïi|[i5ünöefaï toojben uitgebacn enbe aebtectoege
^ijne €rcencntie genomen sijnbe in be ©ecgabecin? 0rd
geïaeten / fo toel in 't ffufe ban bet 3iuftitie aï^ ra €om^
miffTcn enbe anDcré : <Snbe ten einbc baer tegcn£ boo^ ge ban ben Staten/ jjeeft ben staten boo^geljouben/concipie.
fïenmagbjoiben ïiiet be aïbecbcnuaemfïe toegen enbe batalfo bp tjeuïnibeu eenige uitten <Ublen be^tebeoreatege«
miöbelenbaüonbecrtanbt/ buïpe nibcaffïfïentie/ bie* maren geeommitteert/ om eenige ojb?e te concipiecen/^
nenbe tot bcfentie enbe beb?ijbinge bec boo^ 3lanben / bere
fo meigoebe
tegen^
alle faultcn
abuifen / als1
op be
mfc:
beleibinge
ban enbe
be£ €>emeenni
Eanb^
faften
ïjebben bie Staten boo?f5 op befaeïteban'taennemen
ban beu boctffr ^aitoge ban 2Cïencon al^ ^jotecteue communiceect.
enbe bat aïïeg 't feïbc fijne ^rcellentie fonbe too^bai ge*
OBenecaeï ber Bebecïanbeu gecoinmunicecct / enbe bcr^
fpL:o!ten met fijn 5pnnceïijïi €reelïentie (n\ex bat bie
^ijnCrceïïcntieecnfrlnftbibt en becfouftt bat baec
boojfs gebeputeecben ban bc Staten Ijen baer toe ge* op ecnjlltjftmocijte toecben geïetïj/ aïfo befeïbe bp fijne
ïj?eïij(ïcn fnlkn refereren.
«érceHcntiegocbt bebonben too?ben/ enbe fuïc befelbe
<Öp't poinet ban ben <^ouberncmeuteaïfo be Staten ïjieït booj gerecommaubeert / uitgefonbert 't poinct be*
ban ^oïlaubt noobig bebonben ïjebben baer op metten coerenbc fijne <Urcelïentie baec op be Staten fouben
eecfïcu goebe oïbjegcftcït te ujo^bcn/ totbo^beciuge/ mogen boen fuïcfpluybcn tmmeeften bienfle ban ben
beïent/ enbe oiiDecïjoubt ban be^ <6emeenen Hanb^ Hanbe fuïïen bebinben te beljooren : bat mebebe &t&
faefteu : öebb:n bie Staten ban ï|olïanbt mebe ber* ten op alicg in ben öeureu fouben toilïen nemeirrap;
nïaeet enbe goetgebonben / bat eenen ^ouberaiuen po^t/ taieiuDemet goebenojbjebe gemeente contai*
3Lanb^caetgeftdtenbe geconfïituecct faïtoojbenopbe tcmentmag5gegcbentoojben/toelfte concepten in ïjan
ojbonnantien / enbe inftcuctien bp fijne ïf oogfjeit / «Êr* ben ban ben Maten fijn obecgeïebect.
&ün obergeïebert in ïjanben ban ben Staten ffa
ceïïentie en Staten <J3cneLael geconcipieect enbe baer
op toerben onberïjouben / uitgefonbert in be poincten Dacclutbcc (öecommitteerben :
eubearticulen baecinncbie Staten ban ^olïanötmet
<Öerft ben concept ban aïïe faniten enbe obnifen gean*
bc anbere oBeunieerbe Pzobincicn becflaen/ bat bie notcectinbecegieciuge bau bejï <6emeeucnflanb^fa
boo^fcïjjcebe ojbonnantien eninfïcuctie fal toecben ge* ften / Nunpero primo.
Cen concept beroerenbe be föemebien tegen.é be faul*
rebjefTcect acljtecboïgenbe ben coneepte en infïcnctie
ïjaerïuiber (^ebeputeerben mebe gegeben ; ©an geïjjften ten en abuifen / Numero 2.
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ï ƒ 8 1 •. <0?bonnantie op bt becgabccinge enbe befoigne ban ^onbecain/ enbeabecboofttegebitben/ mbt berbie* 1 ^8i
benaïïeétoe^totconfecbatieenbebefcöecmingebecfe^ /,
De Starten/ Numero 3.
SInfïcuctieboojbeöaeben neffen£ fijne Cjeceïïcntie/
Numero 4.»

3f nfïcuctie 000? be <6ecommtttecrben ttt tfinantien/ ©o?ïoogfaeïïenteJDatec enbeter£anbe falbifno
kken
enbe deurgt"5
e op aïïe «Stóen/ ncrentró
$* ^«««ti
%$$&$egoebtbt
inrten/
naecrrjn
&1
ofte
met
nïau?,e
abbtó
ban
ömïtero
^nfïcuctie booj öc fóaebcn tec ^Cömicaïttcït / Nu- b.efi,neCtceïïentic3cï,cben fal mm 3BSÏ2SSST
mero 6.
te gebyhen in be boo?fcb?ebe Ccijcïjfahen/ fieïïenbe
enbe geb^mftenbe alfuïïie ©becflen/ Capitainen/ Xieu*
^nffcuctie
boo?
ben
Sftbbocaet
ban't
<6emeene
%antl
tenanten / ^fficiecen en ièoïbaten aï^ fijne teeïïentic
Numero 7.
geïieben
en goetbunften faï : (©ntboubcnbe befeïfbe/
^nfïcuctie booj be ^eccccatiffen ban ben ïlaebert/
fravifren tot beïcibingen bec Ccijcfa
enCommi
enbeaïï
tfinantien enbe^bmicaïitcit neffen£ fïjneCrceïïentie/
Numero 8.
faeften/ enbe 't gunt baec aen Meeft eenigfintó noobitt
jnnbc
op behoort tcactement/ enbe befoïbinge met
3inficuctie genetael booj bt ficntineefïetg en<©nt*
a
fnïïte
goebe en genecaïe Ccijcb^-ojbeninge/ enbe bifti*
fmiger^/ Numero 9.
plineai^
tot foulagement bec Sngefetenen/ enbe ten
3£bpben&taeten cfcin ben beucengertomert tap*
banbenHanbe in albecgeïijhheit / enbe
cinetfe
minflen
pojt/ oinme baec opanttooo^tenbe tëefoïutïe inne te
jeit fal hunnen gefchfeben.
brengen
18 ffebmatp
in be eenpatigf
5^at fulr bit gebeele befebecminge bet boo^fcb«bc
tèctbecgeöm: (Cot
bien einbe toftomenbe'gabonbtg
te compaceeen aïïjiec binnen
be Jbtabt ©elft / omme boo?tg bit bctgabetinge gebou* llanbenfaïfiaentotbifpofitie en ojbonnantie ban fcne
be tt too:ben naec bat bit geïegc ntheit ban bec faefte/ en* Ctceïïentie/ bit baec toe faï mogen gcujuihen alle be
be be p^efentie ban fijne Crcriïentie / enbe bet &taeten teebten / enbe aojtogbftfjeepen / enbe 25óot^gefriïen
<£enecael fal beteifeben : ooft met boïftómen ïajl omme jegenbjoo?big in bienfï bec boo?f5 Hanben toefenbe/enbe
bienocb bo?bec aïbaec angenomen en toetrecuf!fuïïen
befelbe
concepten
te a?tefïecen/
mogen ïjdpen
cebjeffecen/ i$ 't mogen toojben
/ tot aïfuïaen bienfïe/ aenfïagen enbe et*
noot/ enbe
einteïijft
ommeboo?t£inttain
gebjacïjt te mogen toojöen : enbe obetfuïp mebe met pïoicten / enbe baa* ban in eïhen <8uacticc / &ttbtl ofte
bolïioomen mac^t omme te mogen beïpen committeten ©ïehhefo beele mogen becbeeïen/ ïogcecen/ febiham
enbe ojbonneeccnal^ fijne «Êrceïïcntie tot tuebecflanbt
bk in ben Coïïegien befoigneten fuïïen,
becBpanbcn / enbe befebecmeniflé bec feïbec Eanbrn
Den 15 Maert 1581.
bebinben faï noobig te srjn / enbe bat fonbec boojgaenbe
JUpi'Olt
abbi^/ ofte betoiiïinge ban ben ^taeten/ IBagificaeten
enbe
de con
?3$bpbe Statten getceben in communicatie/
ban
be ^teben ofte ban uemant anbec^/ baet toe te bec*
tutie
be
befoigne/ omme tot cappojt in te brengen aengacn
toarbtc
n/ inbecboegen bat aïïe &tebenenbe élefehen
andc
het potnet ban betfcb?ijbirtge/op be conftitutie/ enbe On*
}verig,
ofte 't 43acnifoen benïuiben toe*
bet Ccijcb^
ïciti
bccljoubt ban beabnghrit binnen ^oïïanbt enbe ^ee* altijt^
elften nuactiece
cegacb / enbe binnen
gefonben elj: in fijnboïh
ïanbt. €nbe[jebbenbie ^taeten geftjftelöftbetftïaect/ teco?bo
nnantie
ban
fijne
Cjcceïïentie bp p?obifie fuïïeit
enbe gccefoïbeect bat nae bebooeïpe ecbecerttie bit
aleec fp luiben fUïïen boeit
enbe
booj
/
ontfart
gen
&taeten / fijne #2incelpe «Êrceïïentie ecnfïig betfbe* cenige cemonflcantie/ ofte
betfoeft ttt contcacie tot
confet*
fcen en bmm fuïïen bat befeïbe tot befe ntie enbe
eenige Hrtecbtert iti
bat
fontec
ontïaff
Öeucec
inge
batiebanbenllanbe ban ^oïïanbt enbé Eeelanbt ge*
^cbanff
/
©leftfte
ofte
£teben
n
en of op eenige ^teeft*
ïicbctegcbmïftcn beauthouitcit/ fijne f ?inceïpe <t£p
ceflentiè bu bc Unit ofte <èoubecncmente ban ben Han* ten ofte ^uif 'en ïeggenbe in be ^ccijfen / ofte 3|mpofïeit
beban 0öïïanbtertEecIanbtgeconfaeect: <£nbe bat mcecbec ©jpbommeu fuïïen mogen genieten ban be
bie &tacten en eïïtïibt ban bienpjefenteten fuïïen fijne 3[ngefetcnen ban bien*
^atfböö^ egeene onbecfcöeibt fal mogen toasben
&#nceïpe €rceïïentie baetirtne te geboojfanien / enbe gemaeftt
tnbeu ^tiacticrc ofte &teben banbelmech«
Diehanbt baec m tt ïjoubcn / bat alle be gcencn bit baec
ten / 25oot^gefeïïen ofte &cbepen aïbaec toefenbe / ofte
tegen fuïïen pogen te boert bicecteïp ofte inbicecteïijh / bptoien
befeïbebetaeïtfbïïentoojben fotoanneec bie in
bet
in
aïïeg
gcfïcaft too?ben naec beöoocen : enbe bat
boegen afê §iec naet boïgt/ fonbec bat ben naem of segeï anbece <&uattietcn getcoftften toojbc n : Ifëaec ful>banbenConinu ban &panjen bojbec gebjuiftt fuïïen ïenaïïeïtnecljten/ <©o?ïogbfcbepen enbe 25ootjSge*
feïïen / mibt^gabec^ aïïe be penningen bk uit be gemee«
'
.,.
too?ben.
■'.
.
.
■-,■:,
■"
nemibbelen ban begnic fuïïen p^oecbecen ban eenbee
ment nc*
Stlfoo bie «^taeten ban ^oÏÏanbt bebinben bat aïïe banbe natuice/enbe conbitie gebouben/enbe aÏÏé^tebert
gemecnféftapjtfn/ engocbefoepublpcn met eenigheit
meefï tooien onbetbouben/ gefïerftt enbe bebefugt/ enbe <®uacticcett ban bien booj een ïicljaem geceeftent
bie toeïfte niet toéï en han 3fjn bp beeïe irt luifle enbe ge* toqJbennaebeboocen*
moebtmeefï toccfcbecïcnbe/ enbe mit^bien noobig te 5jjn ^at mebe egeene ïmecïjten ofte 25oot^gefeÏÏen irt tt*
banbennoebte
boomoembe
<®uattia*cn
ofte ^tcben
aen*
bat bk ïïegieringe ban bien aen een Jjfooft / enbe <©b?ig* nige
genomen
gecaffcect/
noebte eenige
Cnuipagie
heitgefïeïtüjojbeen beboïen: enbe baetomme bit boo^ ban
Schepen ofte ^cfjuitcn gebaen / noeïjte befeïbe op*
noembe25öntgenooten/naecïange communicatie en tij* geïepbt
fuïïen mogen toojben bp ben SSonbtgenootcit
pen becabe op be fo?me ban fiegietinge enbe abminifïca* boomoemt
ban tcc ojbonnantie en bp beïicben ban fijne
.tiebartbe^ gemeene 3tanbt^ faeftenbecfelbecjanben
aeboubert bent be ingeboocenc gocbe affectie/ ïiefoe/enbe boo2fch?ebe$2inccïpe€rccïïcntie.
^ijnc^tceïïentie faï boen naeftomen aïïe fijne bebe*
tteibii fijne f ?inceïrjrte Cjccencntie J©iujeïm ^ince
toegeb^agen
beeft
ïen / enbe ojbonnanticn / toetten/ bifcipf ine enbe articu*
bart €>canjcn &. altijtg btft Eanben
eene ïen beg ücijg^banbeï^/mit fïcaffïnge banbe obertcebecg
<ecccïïentie bjefenbe
senbe betoefen : bit fcïfbe fijne
boomaemfïe pecfonagie befee ^ebeeïanben / enbe eene ban bien / baa* toe bit ^taetert/ enbe ^>tebcn mit beuce
.^cbuttapen/ enbe gemeente beggebceben jtjnbe bit
mirtcipalebccfeïbeclanben/ bobben becfocötenbege*
ïjanbt
fuïïen houben. . ^, *
......
Eeben / enbe boo? foo becï a$ in bnnïuiben i^ afé ^ooftj
t
enbe hóödfle «abecigbeitbecftooccn / enbe gefïeït tot bie £aï fijne ^tceïïentie mit bie &taeten boo^noem
banbe
n
penninge
gemeene
banbe
t
tontfanf
tegiccinge bec bootf5 l^nben enbe ^>teben ban f oï* boort^to
fïeÏÏen/ ofte continuecen binnen eÏÏten
mogen
Unie
onbecbjintenbcbrtejbmge
ben
aïïe
tanbt/ mïtégabecg
aï be glfoe on* «©uattiere aïfuïfte ©ntfanga^ aï^ b^ góet bunïtat
ban be gemeene faehen bec féïber 5lanbengeïieffte
ban fijne
öectoccpcnbebie goebentpifle/ enbe
plicbtbn
enbe
£mt €tceÏÏentie faï ban toegen bk 45?aefïijftjjeic
€rceïïentie/ atbtccboïgenbcben€ebt/
be
gebaen/
€tceïïcntie
ban ^oïïanbe/enbe Eeeïanbt/0ccht/enbe giufiitie boeit
heuctuibeh f!jtie #2inceïtjfte
geben
abmihifïteten bp ben Jïaebt ©?obmciaeï ban ben ®ob&
tocïïten fp ïuiben gccónfcceect en gegebcn hebben/
t/ obecalïebepactfen robeSfngcfetenert
en confeveren aï^ nocj) mibt^ befen aïlen bomomen banManb
faï.
marfjt enbe authoriteit baec toe eenigfint^ noobig snnoe ban ïloÏÏanbt/ Éeelanbt/enbe ©jiefianbt/onba ben fel*
tot ftenniffe ban
aïïen faften^rrn
e / in be.
fojme enbe maniecen bicc naec boïgenbe,
$obe cefojtecenb
ben feïben
ben
^obe
fïaen
. ... ..
voorfz
de
lang
foo
Ce toeten bat fijne «tfjcceïïentie
Martij
Laflden fullen zijn in Oorlog of Wapenen bOÏÏtomen
^atb002t^inaïïe boojbaïïen/ gefcbiïïen enbe jnbi^
WW
n
geb^f
enbe
ben/
cïjtöeb
tenbema
Likiiikgc-autïjocitei
eieïe faeften b« ^of enbe benöaebtfjobinciaelboo?^
II. Stuk,
Numero 5".
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Stukken ,
Byvoeghfel van Authent.
^ijne
Ccceïïentie
faï eïigeren enbe becnieutoctiten
fpeeteett geftent enbe
**s i. nomitinitöeucenïiDtmatengerc
bebeïen geobeDiecct fulïen gebjooneïijfte gefettc tijDen Die .iHSagifïcaeten in De &te=
'

nacruiiDetmanbaten/ enbe
tooiDen/ fo binnen oefen Ouactiece ban ^DÏÏanDtafê
ou*
Deri^oojDec-quarticce enDe Eeeïanbt / fuïr afê ban
&teben
eenige
Dat
fonbec
Dm jjerftomeii $ geDaen /
ofte #ïaétfen ïjen Daec tegeng fuïïen mogen fïeïïen/
noeste ooli Die pjobifim / enDe bebeïen ban Den feïben
$?öbe mogen conrcabcniccen uodjtc benbahDegfucté;
Dictie baii Den feïben ^obe mogen onttteftften/ ofte
ie SBont*
eenige tïieutoigbeit inne béngen Daec tegen^DDen
beucen
in
eïr
n
mibDelc
enbc
Voegen
alle
genbotcn-bp
fuïïfn booten^eïjoiiDeïóïi nodjtangbat egecne p?obifien /ban Den
feïben ftaöe fuïïen tooiöen berïeent / noeïjte ooeft eenige
piocebupcen geaDmittcect jegeirè De OjDonnantien en
lïefoïutien ban De &taeten / norfjtc ooft eenige ftenniffe
genomen aengaenDc De inneftomff en Der gemeene .JifèiD*
Delen ban Der Mniegebeffinecct tot onbetboubt banDec
Oorloge / maec Dat Die felfbe faeften ïaeten tcc bifpofitie
ban De <6ebeputceröcu ban Den ^taeten binnen el*
ftén <©uactiece gcfïeït / enDe mit£ Dat Den feïben ftaebt
jjen
faï bebben
te boegenaïïenaecDcugDcïofte
befcb?ebcnpjibiïegien
ceebtert / enDe
D'«*
nniteït
/ mit^gabecg
cofïitinen/ enDe inDe matecie ban appeftaticenerecu*
tien ban fteucïttiDec fententicn / ïaften / ojDonnantien
enDe iïefomtien ban Den &tacten. <De£ faï fijne <£rceï*
ïcutie tot Den feïfoen ïïacDt aïïen ^ooft-Ófficiecen / en*
De anDece officieren banDec fjufïitie totCoïïatieban
De damere ban De cefteninge naec ouDecgetuoonteniet
fïacuöc / fie quaeme perfonen fïeïïen/ enDe p^Donnecen
banbjegenDie^neffeïijftlfjcit ban ^oïtanDt cnDe^ee*
ïanbtboomoemt/ te toeten/ fotoanneet eenige ban De
jegentooojbige faï mogen obecïeDen/ ofte Den tijDtban
eenïg Officie gc-erpiceect jtjn. fCen toace om eenige
reöen fijn «Srcelïentie boben Dcfen goetbebonbe eenige te
uecanbecenoftebernieutoen.
'iCtoeïcftfïjn
<£rcettentie
mi$bien
faï mogen Doen in beiDen
gebaïïenmetaDb$
ban Den &taeten boo?fcb|cbe/ Debtfïfte fijne Crcelïen*
tiealtfjöt fnlïen Denomineren Djie becinaeme perfonen
uuttentoéïftentotteb'acerenDc &taeten en Ófftciente*
fjjettib'e/fijn
eenen fafaltijDt£
becojbinerert/mitjS
Dat
taöen
boo?f5 «Hrceïïentie
Qaeö ban #oïfanD
fulïen Jijfi ttoee
uitEeelanDt afë naec ouDet.becftomenofteDepjibiïe*
gien ban ben feïben EanDe/ enbe fnlïen Dié t)atr Den
ÖacDc boomoemt bp pjobifïe mogen becufenen aïïe pjó*
bifien in matecie ban gcatirn / aï0 eeïief enDe cefêitUTie
fuïlién d$ bp Den gcootert tëatbt ban l^ecïjcïeri pïacb te
too?Den geDaen ; Stem aïïe SSeneficien bah tenten
afë$$emfïcicn ban gïnbentatig/ ban Ceflfttt en ban
öiecgeïijftcn.
puften ooft bp pjobifie tec eecfïer mfïantie tfenniffe
hebben ban aïïe nuefïien feuDaïe baïïenDe binnen #oï=
FanDt / mit£ Dat in fuïftcn faeften bp ben fuïïen sijn / Den
&taDtbouDet enbe ïtaebt ban De Reenen/ afó ban ouDt^
gebjeefi bebbenbe enbe noc5 i'egentooo^Dig sbnöe.
%p fijne <£rceïlentie aï^ bp Dec ObecïjauDt fuïïen
mogen ioecDen beeïeent aïïe <6?atien / aï|0emiffien/
5^acDonnen/ Öefpnten/ <©uinnuerneïïen / 3Legitima*
tien / enDe Diecgeïijue ban toegen Die tocffcïgftijeït aï^
öoben na beljoojïijftaDb^banDeOfficiecenenDeï^et*
ïjoubecen banDec pïaetfe ofte anbecen afê naecoubec
gebjoonte: ban geïijften aïïe Octcopen/ 23enefïcien
«nbe pi^rogatiben / ofte ^ibiïegien aen eenige <£om*
inuniteiten/ ^tebenofteBïeftften/ 'tfeïfDe geDaen faï
toojDen met aDbi£ ban Den ^taeten/omme aïïe queftien
te boojftomenj öo«benbe fijne «frcclïentie ooo? bc*
befiigt/ enbe geconficmeect aïïe ^?ibiïegien/ Octcopen/
25eneficienen^a£cogatiben tot noeïj toe ooft op ben
naem ban Den Conincft buiten en binnen ^oïïanDt
beeïeent/ uptgef
't gunt
Den ïfectoge ban
^Iba geDuicenbeonbect
fijnen <©oubebp
cnementê / enbe
fij*
&38FWÏ0 \n ben ^oen <Boubecnemente cefpec*
tibeïnft t feDect 't begin ban Dec ÏBapeninge in ioï.
lanDt enbe EeeïanDt gegunt ofte geacco2Deect mach
$nn.
^ijne €cceïïentie faï onbec fijn #anbt enbe Eegeïe
SSS?? § ai5f9uacben/ enbe f afpojten aï^ 't feïbe
fnbe 9eöae»/ ronbec Dat pemant
S5 zlÉSÊL
WJ t/
S?
mjpnanb
ofte in Eeeïanbt/ toie ïjp fp fjem fulp faï on*
öecftaen Dan bp ejcpjeflê autoriteit ban fijne ^caïcntïe.

Denaï^ naec ouDec fjeeftomen/ ^anDtbefienenDe©?i* 1581?
biïegien ban Den &teDen: I@eIbecf!aenDe inDien Den
nooDt ofte becfeftertbej.it mödfjte becepfeïjen eenige af*
fieïïinge ofte becnieutoinge ban Officieren / J©etïjouDe*
ren ofte jfeagifh:aten ban De &teDen ^buitm De ge*
toooneïijïie tijDt/faï fijne €cceïïentie 't.feïfbeooft mogen
Doen mit ftenniffe ban faeften / enDe ban 't meetenDeeï
becgenec Die De ©?oetfcïjap enDe 't €o?pug Dec feïbec
^teDen3tjn cepjefenteecenDe : aï fonocc p?aejuDitieDec
ièteDen boo?fcïj?eben J^anDtbefïen/ enDe #|ibiïegien Die
niettemin geïjouDen fuïïen tnojDen enbe uujben inöeuc

geöecï.
<&e\üh fijne €rceflencle oofthanDtöouben/ enbe bc*
fclje cmen faï aïïen Kecïjten / ^ibiïegien / <0erecï>tigöc*
Den/©|pDommen/ enDe ïoffeïijfte Coflumen Dec 3£anDen
enDe J>teDcn ban ^oïïanDt enDe Ejeeïanbt/ onDec fijne
gehoo?faem{jept3nnDe
in 't gemeene
enDe ban eïfteene
ivrt bpfonDec / mit boo?fïanDt
/ banDtïjoubinge
/ enDe
p?otejcie ban De p^eminentien enDe autöoctteit ban aïïe
toetteïijfte Officiecen/ JlBagiflcaten / enDe Oberigöeit /
fonDec Dat Die (6oubecneucp / Capiteinen ofte anDecen
tot bojDetinge banDe cïTcijcbfaften in eenige <©uactieten
gefïeït/ïjun fulïen bccbo?Decen noeïjte onDectoinDen eeni*
ge ftenniffe te nemen ban $oïitijftc ofte gfuötcteeïe faften
binnen ofte buiten Den &teDen baïïenDe/maec Daec mcDe
fuïïen ïaten betoecDcn Den Officiecen/^agifftaten enDe
HDetïjoubccenaïbaec/ mit^gaDec^ Den ÖacDc Piobui* Denf July
ciaeïfuïcbanouDentijben aïtijt^ gebmifteïijften/ enbe
geobfecbeect i$ getoeeft.
<2nDe aengaenDe Die Öeïigie faï fijn €cceïïentie Fjant* is m volle
ïjouDen De oeffening aïïeene banDe<6ecefó?meecDe<Öuan*
geufcïjefóeïigie/ fonDec Dat fijn €]cceïïentic faï toelaten lvieenrgeatadeevt-«enn,
Datmcnoppmant^geïoobe/ ofte confcicntiefaïinnui* acd oSpende
cecen / o^e Dat pemanDt tec caufe ban Dien eenige moe* Retleixgtife die
jeniffe / nijucie ofte ïetfcï acngeDaen faï tocnDen : DoenDe
bo^Dec De oeffeninge Dec boo?fcïjjcbe35eïtgie aengaenDe/ textgcioffeïïcnaïfuïftegoeDeo?D?eaï^naec gelegentïjeit Decfae* hfrjieeeecreitertdtrieaafeldlns(d8e
ftenenDeConDitiebanDe ^»teDen ten meeflen gecufïig*
ïjeit enbe commoDiteit ban De (gemeente fonDec bec*
. ?Sgl
minDecingebanoBoDt^^a'e/ bebonDen faï toojDente
Dienen /enbe te beïjooren : ooft mit abb# ban Den ^ta«
ten té 't noot.
<£nDr fuïïen Die &taeten / enDe 25onbtgenooten in 'c
gemeen / ooft Den Officieccn/ Ifèagifïcaten/ &tbut*
teciJen enbe gemeenten in aïïen ^tcoen/ enDe ©ïeftften
eeDt Doen fijne €rceïïcntiemDeboo^fcö?cbe fijne cegte*
cinge / Bebeïen enDe o?Donnantien boben becjbaeït / enDe
tot onDccïjouDinge ban Dien getcouto / onDccDanig enbe
gefjoojfaèm te toefen / aïjó ooft bp ofte ban töcöen fijne
CrccJïentie cecipjoqueïp gejtöoccn faï toojDen in De
boo^fc^ebe eegieeïnge Dec 3tanDenbön ©oöanDtenDc
^ccïanDt / ïjeucen ïïecïjten/ f>|ft)iïegien /l^pDommcrt
enDe ïoffeïijfte Cofïumen/inbe feme enDe manieren a$
boben/ bpaïïc mogeïijfte toegetebefebecmen/ enbe te
bo^Dccni jegens aïïe ficucen ©panDen / enDe tifrebet*
pactfipeit
$aïboo?tg fijne Cfcceïïentïc in elften nuactiere Daec
Defeïfbe bcm faï ohtbouDen tot fnnebcï}uïp enDe rat*
mogen nemert/ enDe gcbmiftenDe<2BeDeputcecDenbatt
be&taeten enDe ^teDcn/ Die binnen elften nuactiere
op 't beïepDt Dec gemeene faeften fuïïen toefen geojbon*
neert
: 3Hn aïïe 't tueïftc bebben
^tae*
ten/ enDe23onDtgdtooten
boo?Diefooboo?noemDe
beeïc b»« angaet
beïooft/ cnDCb«nbctbonben/ beïobenenDebecbmDett
bpDefen fijne «ecceïlcntie onDecDanigïijften te geboot
famen enDe naec btucen becmogen te Doen geboo^fa*5
men t'aïïen tijDen De^ bebcï enDe ojDonnantien ban fijne
CrccïïéntiebebbenDeY
:
^nDeofinDefen©ertionDe/
enDe Unfe mic^gaber^
benopDjacbtc ban Den &taet/ enDe o^oubecnemente
Dec boo?fcb?ebe StanDen eenige DuifïecbepDt ofte tittüf*
feïacbtigïjeDen fouDett mogen bebonDen toojöen / faï Die
mtecpietatie/ entie't bcDuit ban Dien fïaen aen fijne
«Crceïfentic Den feïben 23onDtgcnooten/ enDe Denmei
flenfiemmen ban Dien. <$eDaen tot ^mfïccbam Dcit
rb.iBactöi58i.
^ïe ban ?HmflecDam becftïacen Dat fp ïuiDeninDe
ertenfie b»cc boren berfjaeït in 't geöecï noebte in 't Deeï
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ï 5^1- nieten confentecen uocïjte betoiïïigen: ban berfoefcen
Copie Daer ban/ enDe tijDtommcopDieeccfïe ©erga*
Deringe auttooojt ïnne te béngen.
Den 16 Martii 15:81. nae Noene.
Atnfler35ie Staten ge5oo# ïjebbenbe bie berMaringe ban bit
dnm Conftitutie
banSÜtnfïeröain op'tconfent bp ïjen gelagen/ aen*
Overiggaenbe Die Conflitutie ban bc »©toigijeit binnen $ok
hcyt.
lanDt / bcïjouben£ ïjaerïuibcr $?ibiïcgien enöe fat$fac*
tic : ïjebben bic Staten berfiacn bat aengacnbc 't pcinct
ban De $|ibiïegien aïïe anbcce ^teben geïijae ©ecgabe*
ïiuge a$ bie ban Bmfïccbam/ bic$ aengaenöe ïjebben
«ebaen / fulr Dat een pegeïija Daer inne faï bhjbcn onberftojt enDe beroereube Die boomocmbe fatiffactie/ aïfo Die
ban $lmflccbam berMarcn baer ban niet te nonnen
mijnen/ ïjebben Die Staten niet tcgcnfïacnbc boojgaen*
bc refoïntie gecommitteert ban Der IHijïe/ 23jaffet/
<9Ibenbacnrbeïbt/ enDe jifèaeïfon/ omnie Die faenen mit
fijne <Örccïleutic nacbec te communiceren/en aïïe poinc*
tentercfumeren/ bac* op Die 3toarigïjeDen enDeDiflfc
renten fonöcn berufïen mogen / aïïe mibbeïen te fouaen
omrae Drfclbe te bergeïijaen inDien 't Doenlijk #/ inDien
niet aïïe 't felfoe Den Staten upgefrifoifte te rcmonfïre*
ren / omme Daer op naer boo^gaenbe cappojt
geDaen te
mogen toojben naer beftoren.
Den 2,8 Aprilis 15S1.
iSouvernc
Sttn gecommitteert eene ban De €beïcn/ ban Der
rticntc.
Bnjïc/ <9ïbcnbarnebeïb/ enDe fforceft/ omme fijne
«Crceïïcntieoberteïebcccu aïïe Die föefoïutien ban Den
Staten Die fotoeï op Den <0oubecnementeaï£reb?cfTe*
ment ban beïrpbe beg gemeenen Hanbtg faeïten in J|oï*
ianbtsijn genomen.
310 gcréfbïbeert öat in De acte ban Den <£ouberne*
mente/ Die fijne Crccïïentic faï obecgeïebert too^ben/gc^
infercert
faï toojben
ïjier na boïgt; <£nbe
aïfo Die
^tatenberfïacn
naDer't gunt
met fïjn€reeïïentie
te boïtcccaen
't gene tuffeïjen fijn Crceïïentie/ en Die Staten in $ip?iï
1 580 if gehanbeït / berMaeren Die Staten Dat Daer inne
met fijne «Êrceïïentie mebe geljanbeït faï too?ben op De
abminifïcatiebanbe^omepnen/ enDe nopcnbe'tfïeï*
ïen ban een Hientenant in 't aftoefen ban fijn Crceïïen*
%iil mit$ Dat Die 3£omepnen aïbooren fuïïen toerben
gcfuibert enDe beïjoojhjften &taet Daer af gemaeïtt.
Den 30 Mey 1581.
op 't gou- óbc Staten ban ^oïïanbt aenmecaenbe Dat Die booj*
van
vern"neatgaenDeï!efoïutien
genomen op'treD?eflement ban aïïe
|Erccllenr
£
fauïten/
en
abupfen
gerefen iir t beïepbt ban be$ gemeen
tic.
nenïïanbt^faeuen/ niet beïjoo?ïija mogen toerben in
trapn geb^cijt / geeftretueect/ noeïjte onbeeïjouben/ ten
5P op'tfhift ban 't «Bouberncmente beïjoo?ïijae o?b?c
aïbooren faïsijn genomen / Rebben bcrMaert enDe gccc>
foïbecrt Dat Die ïïcfoïutie op Den feïben oBonberne^
mente genomen fijne Crceïïentie gecommunicecct/
enDe boo?t£ntitten feïben een Dagïj gcraemt faï too^
ben / omme binnen Den $aege Daer op fijne Creeï
ïentic
ben beï)oo?ïöïten
eebtDoen
af te: enbe
nemenbaec/ enbe
gcn>
nen tocDcront
Den eeDt te
na benbanecbtaï
omme te boen bernieutnenbaer toebic<$ebeputcecben
Beb«ïwöfnfnïïcn3önmit boïïtomen ïafi te becfeïjijnen/
omme baer na aïïe 't feïfbe binnen ben ^tebcn geapp?o*
beert/ enbe boojfêbp publicatie geo^bonneerttetoo^
hm/ Dat aïïe ©afaïen binnen feucrentijDt ïjaerïnnDcn
eeDt/ enDe manfeïjap bernieutoen fuïïen mit pDeïer 6anD
bte op De 3tccn-b;icbcn aïïeenïijU faï tooien aenge
tepftent
<©ie ban Der <&oubc berMaeren hier toe egeene ïafï te
ïjebben/ enbe ïjebbenberfocötbubbeït ban be fiefoïutie
genomen op 't fiuït ban ben boomoembcn OBouberne^
mente/ ouime in ben geuten gecappojtcert / enbe ter
eerfïer ©ergaberinge ban bc Staten öaerïiebec ant*
lnoo?t baec op inne gebjacïjt te toojben.
5D»ie ban^cïjieöam perfifieren bpöcurcboojgaenbc
üefoïutte bat egeene becanberinge ban peeren of <t£ebt
ibeïjoo jbe gebaen te toojben.
35ièban ^mfïecbam berMaeren baer inne mcbete
confenteren aengaenbe 't beranberen ban ben €cbt foo
toanneer 't feïfbe bp b'anbere ©?obincien mebe faï jijn
aengenomen / enbe nameïija bp Die ban &cïjieöatti lm
öer<0oube,

Nae Noene.'
I5"8ï;
%$ bp bic -ban Der <£ou&e/ en ^cbteDamaengen
rne-.
mr n / op j!l)aenöagïj toeaomenDe toeDecom alhier o^Gouvc
bin^ ment*
nmöe&taöt^mfïcïceDainte compareren en epntïijft
anttooojt/ ciiDe rapport inne te béngen / aengaenDe
t <©onbecnement ban Den 3tanDc ban ïf oïïanDt Dat
fline Crccïïcntie i$ opgeDiagen/ regart nemcnDe Dat
Daer bp ^ouberainetept ban Den feïben Eanbe niet
too^DobeDergeDjagc
n.
Den 6 Juny 1581.
u ^J&teten berfïaen ïjebbenDe tipt ïjet rapport ban ofmead«
pare <6rcommitteerDen / Den l^cetc ban ^Ifpcren / enDe Conin& .
^eeiaiiot
/ Datm 'l^aoc
De ©ergaDe
uteerDenbanr
De (eeDep
ban De Staten
r^rmgc
4Bc? faï oo^
v«5ï?i?h5?V.
n/
fjouDe
en
booïgr
efoïber
MOÜ"^inaé
ommeter
ofmenkU
DenConinnban^panjenboo? Bpanbtfal becïiïaren/
of men Den naem ban Den Coninft boiDer in paccatert
of anöere ©oïitiïie fachen faï gebjupftcn / en Die Eegeïen
ban Den Coninh faï beranDeren/ enöe in toat foime : en
Dat Daer op Die ban ^abant aïreeDe ïjaDDen berfcïaert /
Dat Den Coninft ban ^panjen aï^ nocöboo^BpanDt
nictberhïaertfliïtoojDen/ maer Daer mtDe geftiperce^
Deert faï tooien / tot Dat Den f ertog ban $njou naDer
in Den aianöe aïïjier faï srjn genomen /ten epnDc 't feïbe
afêDanmet mcerDer berfeaertïjeiLit geDaen magïj Voo?^
Den : ®.e meer aïfoo jegentooojöig nieï thiee-bonDcrt
^cljepen in &panjen en ï)o?tiigaï npt Defe HanDen
3ijn geïiomen / enDe Voeï D«e Dupfent 23oot^gcfeïïen Die
mpericuïgefïcït fouDenujo?Den: .ï^acc öat öcn naem
ban öen Coninh in aïïe pohtiiie faaen en ©ïaccaten faï
acïjtecbjegegcïaeten/ enDe De naem ban De generale
staten in De pïaetfe ban Dien gcbjupftt tooien: Dat
meöepeEegeïen ban Den Coninft berauöcrtcnDeinDe
pïaetfe ban Dien ïjet groot Eegeï ban De Staten 03ene^
raeï / ofte een anöer getynpat / Dat in De pïaetfe ban öieii
fouDctuerDcngemaeht: öcnbcnDeCDeïcn/ enDe&te*
Den ban ^oÏÏanDt berhïaert/ aengaenöe Den Coninfc
ban^panjenofmenDe feïfDe boo? ©panDt falbeïiïae^
ren Dat omme reDen aïbooren Daer meDeaï^nocïjfaï
tocröcn gcfuperccDeert ; aengaenDe 'tberïaeten ban Den
naem ban Den Conina/en 't bernieutoen ban Den <Öeot/
enDe Eegeïen binnen ^oïïanötfoingjufTitie aï^^oïi^
tnctine / perfifleren bp De ïlefoïutie Den 19 ?Cp?iïté Daer:
opgenomen/ enDe öat fuïraï Daer öcn naem ban fijne
Crccïïentie/en De Staten ban ^oïïant in De pïaetfe ban
Dicngcbmpatfuïïentoo^öen. <£nöcï)cbben boo?t^ Die
ban Der <6onDe/en ^cïjieöam ben geconfojmeert mit De
ïlcfoïutie genomen op Den (©ouberncmente ban fijne
«Örccïïcntic Den 1 9 partij ïefïïeDen : Die ban Der <&ox&
De berïiïaecen egeene ïafi te Rebben / omme te confente*
ren in'taennemen ban Den hertog ban fCnjou/ ofte
omme Den feïben eeDttcDoen. 5^ie banfCmfïerDam
berMaeren/ Dat Dit feïfDe cerfl Die^oofben banïjcnre
^cïjutterpen faï moeten tooien boojgeïjoüben : €nbc
acngaenbe Die 45cncraïitept/ beraïaeren bic ,^tacten bat
&£ /9^J
ïn Ü^SÏ?^
3f capert 'tfaüoo?
Den
enbe g8g
bat bic ban
^oïïanbt bic $>acm/enbe
^cgeï
ban be 4$eneraïitept hict onbertoojpen fuïïen toefen
Dan acïjterboïgenbe bic 3lanbt4ïaeöt in faehen ban bet
(jDojïoge / be feïfbe neffen^ bic ïjoogc €>b2igf)ept gecon^
flittiecrt sjjnbe/ bat mebe bk ban ^oïïanbt be feïfbe niet
fubject fuïïen toefen in tyclitique faeïten / ban op 't fMé
ban be Conbopen binnen ^oïïanbt / in&rcïijr geb^upftt
faï tooien ben naem ban fijne <^rceÏÏentie/ enbe^ta^
ten ban l^oïïanbt/ ban geïijaen tnaïïe aubetecontri*
buticn.
3Die ban ^eeïanbt berMaeren ban geïpen/ mifé bat
'tgrootc^egeï niet beranbert faïtoojben/ enöe in be
Conbopen ben naem ban be <0eneraïitept geobfetbeeef
faïtoo?öen.
Den 7 Juny i?8i.
Wz staten ban ^oïïanbt berfïaen fjeübenbeuptöetconink
rapport ban ïjaerïieber <s5ceommittcrröcn bat in bey30^^
©ergaberiuge
Statenban(0eneraeï
ïjoubcn
/ of men ban
ben beConina
^panjen toaji
boo^ boo?ge*;vc",Xe
©panb v«iiki«o^
faï berMaeren ; of men bc naem ban ben Coninïi towöee
in pïaccaten / faeïten ban Sufïitte en ©oïitijcijue faï ge^
fyiiHaen/ enbe bie Eegeïen ban ben Conina faï beranberen/ intoatfo?me; Rebben
bie Staten Vanfolïant
(C *\
&*
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1 58 1 . neruïaert /aengaenDe Den Coninft ban Spanjen / of
men De fcïföc boo2 ©panbt fal betïiïaecen/ Dat obecmit£
geootc meenigntc ban Scïjcpen ïjen uut Defe3tanDen op
Spanjen en #oitugaeï begebcn ïjebben/ Daec op tod
Diie tumfmt SSaotjJgcfcïïen toacen / Daec meDe aï£ nocï)
0 tooiden gcfupcccebecrt; aengaenDe 't betïaeten ban
Den naem ban Den <£oninh/cnDe 't bctnieutoen ban Den
<£eöt ertoe Eegcïen/ binnen ïfoïïant/ fo in^ufïttie
nfé poïir ijhc I pecfïfïcrai bn De ïïefoïutic Den 1 9 9UpjiI$
lefHcöcn Dae e op genomen : €n Dat fuïr binnen foliant

faï
politie
t'n 2flufïitic
Den Coriinö
naem baneïacten/
ben
<£rceï*
naem banafêfijne
enDe foDen
toerDcnnaeg
ïentie /'enDe De Staten ban ^oïïanDt in pïactfe ban Dien
gcbjnpftt fuïïen too'Dcn : <icnDe aengaeiiDc't groteEegcï
ban De <Denccaïitept Dat noetoeï Die Staten ban foliant niet en brcfïaen 't felfüc Ecgcï ïjcueïupDcc aen te
gaen / enDe beel min tot ïjcucen ïafïen fouDe mogen tocc*
öen gebjuuïit/ enDe Dat niettemin om aïïe naeDenften te
gecafjeectn
/ enDe beïjoojbe
toaet ommefenece
felfpe bèta* ang
bennijDeiït: Soifïnocljt
confïDccatie
tctoo2Den
in Defc con junccure boo2 goèt ingefïen op De caffatie ban
't felföe gegeï niet te infïfïecen/ban aïïcenïïjft ban toegen
Die b an ^olIanDt te Doen becnïaccen / Dat 't Eegeï blij>
benDe/ men 't fclfbe niet faï getyupïien Dan bpfpecïaïe
confent ban bc $20bincien: <Ümbe Dat men in Deujie*
ben enDe Depefcïjcn Daec meDe te kegelen uptD2URfteïijft
faï fïeïïcn Die nacmen ban De $2obinrien Die lubrunen
ïjebben bctailïigt. CnDe Dat in aïïen gebaïïe Die ban
|>oïïanDt Die s$aem enDe 't ^cgeï ban De <6enerafo
tent niet onDectoojpcn fuïïen toefen / Dan acïjtecboïgem
De De ^jnfïcuctic ban Den 3lanDt-SaeDt / in faeuen ban
öct^ozïogc/ Die feïfDe neffeng Die ïjooge^betigïjept
geconfïitueeet 3nnbc/ enDe niet in $olitïque faenen/
mit-a Datop'tfïuu ban bc Conbopen enDe 3ticenten/
binnen i^oïïanöt en aïïe anDete Conttibutien inDe $ïac*
caten gebjnpUt fal tooien Den naem ban fijn Crceïïcn*
tic enDe De Staten/ enDe Dit aï pzobifioneeïp tot Dat
ben feïben 3lanöt-ïiacDtnetTen£ Die ïjooge <^bctigïjcpt
aïs booten faï toefen geconfïitueeet.
Den 27 Juny 1581.
Gourerncmante.

cÖefien'tfcfcrjbenbanDeSSucgemeefïccen enDe föe*
geecDec^ ban iSimfrccDam ban Dato Den 2? DefeeJBacnt
Dat fp ïunöcn geccfoïbeeit toarcen 't poinct ban Den
<©oubctnemcnte ban fijn «Öcceïïcntie tcfïeïïeninDeÏP
bccatic ban De <£apitcpncn ban De Sc&uttetpc enDe
«ÖiïDenaïöacc/ cubenocïjtan£ 't feïbe niet DoenenfonDen tot Dat fp ïupDen Daec op fouDen ïjebben berfïacn
'tabb$/ enDe Die mecninge ban fijne <£rceïlenrieenbe
Den Staten fijn geeommitteect De boomocmbe JBatfje*
nes /aDacmont /teenDe
D'^Dbocaet / omme 't feïbe fijne
»£rceïïemieboo2
ïjonDen.
Den 28 Juny 1581.

öouvernementc.

Verfchrij'
vinge.

35c Staten geïjoo?t ïjfbbcnDc upt Jet rapport ban
ïjaccïïeDcc (DccoaimtttcecDcn/ Dat fone <Èrceïïcntie
gcenfin£ cacDfaem bebonDe / omme 't poinct ofte Die
ïicfoïntic bp Den Staten becnicutot op 't fïuft ban Den
<6onbecneiiiente ban fijne «€]cceïïcntieobecDen HanDc
ban ^oïïant ceuigjlnt^ te communicecen De Capiteinen
banDe^cïjuttecpnienDe OBiïDen^ binnen De j|»tcDen/
obecmit^ De confeqnnitic ban Dec faïte/ en Dat 't feïfDe te
boten fijne Ofrceïïentie toa£ opgcDjagen/en fuïr aïtïjan^
alïecnïijïi tec ececntie/cnDe in tcain faï toecDen geb^acöt/
enDe ten cfTectc gebjacïjt / enDe gefïeït naec beïjoocen.
ïfebben De Staten fuïc meDegoct gcbonDen/ cnbe
fulp becfoeïjt ^icoïaejjï 23?upninït ÖacDt enDe ^ecreta*
ri? ban fijne €cceïïcntie/ omme ïjen te teanfpojtecen na
•?lmflecDam / enDe Die JBagifhraten aïDacc 't feïfDe fuïr
booj te ïjouDcn / mit^gaDec^ Die gcoote pecicuïen en in^
conbenientcn/ Die Daec upt fouDen mogen cijfen/ in
gebaïIcDc^gcmeeuen 3lanDt^faeheopDcn OBoubecne*
meute/ en De beïijDinge ban Dec^ojïogeDen^cïjutteepen enöc<tëiïDcu£ boojgeljouDen tooien enDe 0 ban
^taten toegen Daec toe meDe gecommitteert Mt3m^
ïug25up^^Dbocaet.
Den 1 July 1581. Nae Noena.

^ïfoDe^tatniban^oïïanbt
bp De Staten <6enecael aen fijne
becfocïjtjijnpe ïjem boïgenbe
£?mce Wptnoi/ enDe anDete

becf!aen hebben/ Dat
€cccïïentie op ftuiDen
't fc&ijueng ban Den
in^abanDt/ ©ïaptu

Decen ofte Eeeïanbt te toiïïen ttanfipojtecen / obet* 15 Si.
mit^ D'aenïiomfïe ban Den ïlectogb ban ?ïnjou fijne
Ccceïïentie boo? anttooo?Dt gegeben ïjaDDe in ö?ie
ofte biec Dagen afë noeïj niet te mogen bettcehntn/
obeemftt^ in ^oïïanDt aï^ noeljop'tfiuïibanDecon^
.
tcibutien egeene ojDje en toa£ gefïeït : CnDeDie^ta^ '•
tenbebonDenïjebbcn Dat beïe SteDen/ IjaecïieDeccïBe*
DeputeetDen tec DagïjbaecDt niet gefonDen ö^bben
omme op 't fïufc ban Den dBoubecnemente D'autïjoct*
tept ban fijne <£ccclïcntïe te bebefligen in 't afnemen/
en 't pacten ban Den CcDt Daec toe DienenDe : ïjebbcn
De Staten geojDonneect / Dat aen De feïbe SteDen faï ge*
feïjjeben tooien Dat fp ïieDen aengefienj*?-232ief^ ïjaec*
ÜeDec <6eDeputeecDen Daec toe fcbihnenmitboÏHomen
ïafi / ten epnDc boojgaenDe ïïefoïutie ban Den Staten /
aengaenDe Den feïben oBoubecnemente genomen in Den
jace
3Lr]cbj.
't'ffuft ban
Den ©ecbonDe
enDe Unie
ejintïijh
macïjop too?Den
boïnomen
enDege-effectueect;
enDe Dat meDe aen Die ban J©oucDen / (ïBeecttupDen*
becge / 3©eefp / IfêuuDen enDe l^accDen tot Dien epnDe
faïgefcïj?ebentoo?Den/ omme tenïangfien DenDecDen
DefeclêaenDt tot Dien epnDe ïjaecïieDec (fBeDeputeetDcn
aujietinOen^aege
te febinnen/
in aenfieninge
bettcea
ban fijne <i5rceïïentie
aï^ boocen
fonDec Daerbanban't
eenigfin^ ïjaecïupDen f ercufecen,
Den 3 July 1581. Nae Noene.

D'o?D?c Die genomen
faï tooien
op 't fhtn/ SS?*
banAengaenDe
Den <ï3oubecnemente
Defec 3lanDen
ban ^oïïanDt
acïjtecboïgenDe 'tpoinctbanbetfcïjnjbinge / Rebben De
oSDeïen / Die ban ^ojDjecïjt/ i^aeeïem / 3Mft /ItepDen/
^mfïetDam/ ÖottecDam/ <6ocincïjem/ ScfjieDam/
23?ïeïc / ^lïHmaec / Cnntjupfcn/ tni^Den bechïaect en*
De geaccojDeect Dat acbtecboïgenDe De acte ban Den
<6onbecnemente/ enDe Die Öefoïutie Daec ban jtjnDe/
Den beïjoojlij&en CeDt fijne Crceïïentie afgenomen en
geDaen faï tooien/ enDe boojtg DieconDiticnDaecinnc
begcepen / in aïïe£ boïïiomen enDe acbtecboïgt : 25eöou*
DeïnTien Dat Die ban 5^eïft ïjebben berïüaect/ Dat aen*
gaenbe De ^oofï-neecingen ban De SteDen/ De contcibu*
tien Die Daec obec geDaen fouDen tooien/ mitbooi*
gaenDeconfentbanDe SteDen fuïïen geïjebentoojben:
Dat meDe Die conditie op De ftefoïutie ban^pjiïUrrr.
in De Bjoetfcïjappen fuïïen toecDen gecojcigeect. v
<®ie ban HLcpDen becMaecen ban geïijften/enDe boo?t£
Dat 't boonioemDe 05oubecnement faï toojDen boï^ ,
b?aeïjt / enDe ge-erecuteett / onbecminDect Den ©ccbon* •
De/ enDe Knie mit Die ban ^eeïanbt gemaent
5^ie ban ?ïmfïecDam becMacen acbtecboïgenDe De
«cfoïutïe bp SDucgrmeefïecenenDefe^enDacrig ÖaDen
Dec feïbec SteDe gent.nen op 't fïufc ban Den <6oubetne*
mente Daec bp fijnDec jpojfïeïü&e <6cnaDe 't 45oubecne*
ment ban Den 3lanDe ban^oïïa
nDtopgeD?agcn/ Den
CeDt fo ban fijn tfojfïeïijfte <j3enaDe / enDe Den SteDen
ceeipjougueïijft geDaen fouDetoojDen/ acbtecboïgenDe
t Dubbeït Die ban SÜmfïetDam geïebert/ becMaecen Dat
aïfo egeene HanDen noeïjte SteDen fonDec ü»ooftenDe
boogc^becigïjept in goeDe p^ofpecitept en moge toer*
Dengctegcect/ acïjtenöoog nooDigö Dat men fijne «fr*
celïentie faï becfoefcen/omme aï^ <0becbooft enDe hoogc
abecigïjept 't dBoubecnement banDen HanDe ban Öofc
ïanDt aen te toiïïen nemen/ enDe obetfuïje fijne «Srceuen*
tit
't felfot te Diffececen : ^an aïfo 't boenfj Dubbeït bek
en becfcljeiDe
ne poincten i$ beïjeïfenDe contcariecenDe De
fatiffactie enDebecfccegenegececötigöept bp fijne f02*
fïelnue<*5cnabe/ enDe Den Staten ban ^oïïanDt/ Die
ban BmfïecDam beeïeent/ fo en fouDen Die ban ^mfïet*
Dam (beïjouDen öaecïuiDec €eDt De StaDt geDaen)
niet becmogen ïjen 'tboo?f5<tëoubecnement teonDer*
toecpen / in 't geene toc£ eenigfinté ïjaecïupDec fatiffao*
tic contcacie fonDe mogen toefen / hemaec yecfïaen Dat
De feïfDe fatiffactie/ mit£gaDet£ aïïe anDece acten:Den
feïben fo bp fïjnec JFo?fïeïijfce aBenaDeaï^ Den Staten
beeïeent fuïïen bïijben in ïjeurïieDec gefied enDe onber*
minDect / na De toeïfce Die ban ?CmfïecDam in meeninge
5ijn ïjen te ceguïeecen tec tijDt en toijïen toe ïjeucïupDen
bp fijne €cceïïentic m Den Staten Daec ban boffiomen
contentement faï geDaen 5ijn/ enDe Dat fp ÏupDen Daec
baneffectueïijft enDe bjptoiïlige affïanDt fuïïen öebben
geDaen : «EnDe aengaenDe ïjet afijïeïïen ban Den <&nt*
fauger^ ban De aemeene penningen aïfooeenige^ntö

2.1

Tot de Hiftoric van P. Bors 1 1. Stuk.
1581. f&nger^tcr^bonnantiebanbe Staten beeïepennin*
gcnopbacrlicbcr tttbit Ijtbben opgenomen/ betfïaen
(onbecbeboo^ïijftecebecentie) bat bet bepo?tementniet
ueboort te gefebieben ban bp ftenniffc ban be «ïfèagifïca*
tm I enbe bat aïfuïfte «©ntfangecg ban baeeïupbee bec*
binteniffen/ baerinne fpïupben ïjen boo? ben Staten
bebben gcfïeït effeccueïijft fuïïen toefen ontïafï, fobeeïe
'tabmiuifïceccn ban be Sufïitie / mitggabecgaïïe booj*
baïïenbe gcfcbilïcn/ enbe jttbiciceïe faeften aengaet/ toojt
fep bic ban "ICmfïecbam baec m geconferfteeet enbetoïï*
ligt/ban aïfo berfebepben gcfcbiïïen en quxfïien tufTcïjen
ben Staten / enbe bit ban Simfïecbam 3ijn gerefen / fo
ban becfcöeibc tenten bit be Staten aen baerc 23urge*
ren ten achteren 5ijn / afé anberfïntg : foo beefoeften bit
ban '$mfïcrbamaïgnocb bat aïle beboo?f5 quxfïienen
gcfcljilïcn booj aï afgebaeu mogen tooien ; enbe fa be?*
te baec in niet en toojt becfïen / enbe bcuc 't bectceft ban
öieneenig m#becffanbt/ ofte ontoiïïigbcpt in contci*
buticn / ofte anbece petitien quame te be?cijfen / becftïa*
een bit ban Hlmfïecbam / bat fp baec ban booj <tëobt en*
De be JBeccïbtonfcbuïbigb fuïïen 3ijn/ aïgfïjne €rceï*
lentie enbe ben Staten tot meecmaeï/ fo bpmonbe*
Iijftc aï£ fctjjifteïylie cemonfïcantien baec toe betfoebt
bebbenbe/fonbecbatbaecop pet bp ben Staten/ niet
tegenfïaenbe be goebe geïicffïe/ eiibe becmaningeban
fijne Crceïïentie gebifponeect i$.
^>ie ban ben 25u'cïe bceftïaa'en / aïfo ben &tabt ban
ben 25ncïe nptten Éanbcn ban ©oomc tfjm ban ouben
tijben aïtijt^getocefï igeenemp i^eeeïijftbept/ fonbec
öatfpïuubenoie ^aeflijftb^Pt ban ï^oïïanbt jijnfub;
itct getoeefï/ ban bat bp fucccffie ban tijben beboo?*
noembe ^eecïijKïjept aen bogec lÉemocie üectog^ %h
&2ecbtban$5epctcnaïg <&?abeban^oUanb/ Eeeïanb
en ©|ieflanb $ gebeboïbecct getoeefï / bien be feïfbe
^cecüjuljept gecegeect / enbe boen cegeecen beeft apact/
enbe op fijn feïben conform aïïe baeeïupbee oube#ubi*
legien / ^anbtbcff en / Cofïuimen / ©oïitien enbe con*
ttiuntien/ bit ooit beïe jaren beurei^berigbept/ <&ou*
beencue^/ enbe&tabtljoubee£/ enbe ooft baeren&ou*
berainen Öaeb feparatim ban ^oïïanbt gebabt bebben/
Uptgcfonbert bat in bc reguarbe ban be gcoote crceffibe
onftofïen bp fucccflïe ban tijben be boomoembe^ecc*
lijfcljept aen be ^tabtboubec enbe ben Jjfobeban^oï*
ïanbt/ be 3JufIitie aengaenbe gecombineect 5P P*
toeefï/ betoeïfteeftec in alïe bacrïupber boomocmbe
Pjibiïegien / fDoïicien enbe anbece dBececbtigb^öen/ en*
be maniecen ban contcibutien apact gebïeben stjn:
«Ênbe hebben niettemin be <6?aben ban ^oïïanbt / enbe
fijne &ucceffeuc£ beueïupben &tabtboubct£ apacte
tommiffïe gegeben obec ben SSucïe enbe ben Hanbe ban
©oome / afé bat ooft noch naecbec macb bïijften / bp. be
commiflle bp be Coninftïljfte j^ajcfïcpt aï£ <lB?abc ban
ï^ïïanbtfïjnbec*t.«5.ïaeft gegeben aï£ 't feïfbe mijne
«Öö. #eecen bit tot meecmaïen i$ gecemonfïceect / fUir
öat in §tt becmogen ban ben 23|icïe nietcniëfïmpe*
rijftcn enbe abfoïuteïijuen met mijne €b, ^cecen ben
Staten ban ^oflanbt ftet boomoembe accoo?t te con*
cïnbecen en0e bebcfïigen : ^ijn niettemin bit ban ben
232icle enbe Hanbe ban ©oome te bjceben ben feïbente
eronocecen ban ben eebt en plicht baec mcbefpïupbcn
ÖenConinh ban «^panjen afê §eecc ban ben Blanbe
ban Boom becbonben 5ijn/en fijnbec pjincelpc <ecceï*
lentie obec te blagen be Ijooge #bccigbept/cnbe 't45ou*
becnement ban bt feïfbe teeeïijftbept / enbe in bier qua*
fttept be feïfbe fijne Crceflentie eebt te boen/en eeïtennen
afê <0ppecbooft/enbe4Boubecneuc obec ben 20?ieïeenbe
5tanbeban©oomc/ mit^ bat fijne «Êrcelïenticbieban
ben 25?ieïe enbe aLanben ban ©oome boomocmt/in bicc
ouaïitept ooft faï aennemm/cnbe toebecomme ttbt boen
ban beurluibcn te ïaten bp heueïuibee boomoembe oube
Cofïuimen/ ^olicien/ en ma»
$?ibiïegien/ Öanbbcfïen/ boben
gecoect/ aïgebupcenbe
niecen ban Contri&uti"n
be^nie: Stem bat ooft befe quaïiteptinfijnba* €rceï*
lentie^ commiflïe faï geinfeceect tooien aï.é in aïle anbe*
te boo?gaenbe Commiflien ban ben ^tabtbouberg ban
^oïïanb i$ gebaen getoeefï, Return beiU7 Sw"P 1 58 1.
O^nbecgetciRent / mp jegentocojbigb. P- Langne.
Zfrz €beïen/ enbe bTanbece ^teben ban Hoïïanbt
ïjcbben'tinboitben ban befen nietgeabbopeect/ maec
Die ban ben S&iele gebouben booj eene Eibtmaebt ban
toflanbt»

^e <6ebepnteerben ban be ^teben bobben gelpeïbft
becftïaect bat bit conbitien bit bp eenige &teben tooien
gecefïringeat op 't fiuft ban ben <6oubecnemente/ con^
cecnecenbe bit pjaeeminentien / 't toeïbaecen enbe ge*
cecijtigbepbtbanbegemeene ^teben bie feïfbe bp allen
.^tcben in 't gemeen mebe fulïen genoten toojben.
3'^bpben^bbocaet op be IBemocie ban fijne <£r*
ccllentie mebe boo&ebouben bat 't biffecent ban bit ban
2Hmftetbambooj'tbectceKban fijne Crccïïentie afge*
baen foube mogen toojben.
3j£ mebe becftïaect bat bit ^omepnenaïbocenbart
aïïeïafienfuïïentoojben gefupbect aïeec bit feïfbe fïjrte
Crceïïentie fuïïen toojben opgeb?aegcn.
Erjn gecommitteect eene ban be Cbelen / enbe ï^aet*
ïem om aïle 't feïfbe fijne ^reeïïentie te rappojteceri.
Den 5 July 1581.

5Bïfo bie Staten ban ^oïïanbtboognoobig bebonben Gott7"»£
bebben baerinne te boen becfïen / bat boo? 't bectceft ban mcn
fijne ^rceïïentie 't <6oubecncmentebefec Hanben fijne
«Sfrceïlcntie abfoïuteïp enbe mitter baet opgeb?agen
toojbe/ enbe baer toe benbeboo?ïijften €ebtfnne€p
ceïïentie afgenomen / enbe gepj*fïeect bebben baeco^
gecefnmeect be 2ücte enbe ^efoïutien/ baec op genomen/
enbe ten epnbe aïïe jtoaecigbeben onbec ben.4teben baec
inne mogen too?bcn toeggenomen / enbe fnne <!5rceïïen*
tit egeene oo?faefte gegeben ban eenige biffibentie / nae*
benftenenquabenbecmoebebaec upt meecbecinconbe*
nientien 3ouben fïaen te bectoaebten : bebben be <t£bzltn
en ^teben geïijfteïijft becftïaect boïftomen ïaft te ^tbhtït
omrnc beopb?acbte ban ben boomoemben oBoubecne*
mente boïftomentïöften te effectueren/ enbe baer op ben
<£ebtafte nemen enbe toeberom tep^aefïerennabatbe
Wctt ban ben boomoemben <6oubernemente i$ gere^
bztfftttt/ en erp?cffeïijft gerefoïbeert/bat baer upt faï ge*
ïaten tooien bit bpgeboegbe riaufule bier naer boïgen*
be: <ö*nbe aïfoo be staten boo?fcb?eben berfiaen naerbec
mit fijne «Srceïïentie te boïtreftften 't geene tuffeben
fijne €rccïïentie / enbe ben ^taeten / in ^p?iï# biunen
ben 3Iaece 15 Go. i$ gebanbeït: foo fuïïen be Staten
boojnoemt baec in mebe mit fijne Crceïïentie banbeïen
oplieabminifïcatie banbe^omepnen ban j^oïïanbt/
enbenopenbe't fïeïïen ban eenen ïï-ieutenant in 't af»
toefen ban fijne €rceïïentie : <£nbe aengaenbe 't poinct
ban be Kiïigic/bat baec upt faï toecben gecopeert be nae^
boïgenbe eïaufuïen; boenbe fureberen enbe ophouben be
erercitïe ban aïïe anbece ïfteïigien ben <l5uangeïio contca*
ciecehbe : €n bat in be pïaetfe ban be naboïgenbe tooo?*
ben faï fijne ^rceïïentieabmittecenenbanbtbouben be
oeffeninge ban be <6ecefoimeecbe Cuangeïifcbe föeïi*
gie/ gefïeït fuïïen too?ben be naecboïgenbe tooo^ben/
^l fijne Excellentie handthouden de Oeffeninge alleene van de Gereformeerde Euangelifche Religie :

€nbe aïfo bit ban 31mfïerbam bo?ber bebben berftïaert
bat fpïupben perfifïeren bp be berftïaringe bp benïupbert
baeropbenttoeebenbefer Mwnbt gebaen/ bebben be
staten gecommitteert be^eerebanj^athene^/ bart
ber jlfêijïe / 3HeImonbe/ ©ïbenbarnebcïbt/ Caerï (&ang
en C, ifeoorenburgb / omme met fijn €rceïïentïe be
boo?fchjebe becftïaringtecommuniceccn/ enbe boo^
teabbifeecenop'tfïuft ban be fatiffactie ban fijne <©r*
ceïïentie bit ban^mfïerbam berïeent/ ofbitn onber*
minbert mit b'opb?acbt ban ben boomoemben (6ou*
bernemente niet faï mogen toerben gep^ocebeert / mitjS
ge^dacrr byde
baer inne mebei fMcnbe / te bebouben een pegeïijr
opcaa
reebtigbebenenbefatiffactien/ enbe in toat boegen bie Hccrcn
b™™ van
ban aimfterbam ban baeeïiebee fatïffactien contente* Staten
ment faï mogen gegeben tooien.
Hollandc
Volght de Acte in de bovenftaende Refolutie
gementioneert.

lende fijn
zijn ftcl-

^efcibberfcbap / €bcïen en^tcbenban Mfanbt/ ^rcn^
repjefenteerenbe be Staten ban ben feïben Slanbe/ ceWiucm.
boenftonbt eenen peqeïijften/ Wfoo top bebinben bat Princcva»
aïïe gemeenfcïjappèn'en goebe Eepubïij&en beDouben/ <Jgi«
t met
fonberbep
too?beninmet
ftCor«ig«bp *»•
nn/ een*
bebcfïigb/ t betoeifte
toeïftan3
enbeeenigbept
gefïcrftt be
tnachtcn
beeïe in toiïïe / geboeïen en gemoebt /bïkM$ enbe meef! heit over
g«
b^febeeïenbe/ Soois't, bat naeïangeenberfcbeibene * den
van
communicatienopbefo?me/ regiennge enbe ^abmin «qu^^
iboo^
ftratie ban beu &taet enbe gemeenefaeftenbe
(C 3}
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/ noeïjte 1 581,
\s%\. fcteebe Xanbett ban
<ü%Donnantie
ter
Dan
too:Den
mogen
opgeïept
De
feïf
De
pen becaebe/enDc aenmecftcnDe De fonDecïinge enDe fa* enDe bp belieben ban fijne boo?fcfj?eben $?inceïijcHe/
gebocaTn goeDe gniegentïjcpt / ïiefbe enDe pbcrbp Den ücceïïentie.
§èoo2Ïucönsen/ ^oocïjgebooccn/ tfucfï Den 3&ince ban
ücceïïentie faï Doen naechomen aïïe fijne bcbe*
i^iatgnen / <0?aèbe Dan .Mfouto $c* altijd öefc llan* ïen^>ijnc
enDe
o^Donnantien
/ toetten / enDe Difcipïinen / enoe
Den toegeD?agen/ enDe Detoefcn tot boo?fïant/ enDe
ook
articuïen
De^Crijg^-öanDeï^
fïraffinge banDen
ïjautftouDingcban beuren toetert/ b?pDomme enDe obertrcDcr£ ban Dien / Daec toe Demet
&taeten
/ enDe &te*
gereejjticbeDen/ fijne $nnceïijfte€rceïïentie/ toefenDe Denmitöcucen^cïjutterpen/ enDe gemeenten/ De^
eenc boomaemfïe $erfonnagic Dcfcc BeDecïanDen/
jtjnöe / Die JjanDt fuïïen ïjouDen.
Dec gebooDcn
D'cceflc ban Den Staten boo?
oocftccnepancipaïeenDeberfoebt
^aï
fijne
ücceïïentie mit Den &taeten boojnoemc
enDc
cnDc gebcorn
feïber atanöen / ïjebben
boojt^
tot
Den
ontfaneïi banDcgemeene penningen ban
foo beeïe in on£#/ a$ tooft/ enDe ïjöocöfïe aberig^ De boo?fcö?ebe önie mogen fMen/ ofte continueren
ïjept beeftoocen/ enDe gefleït tot De regeecinge Dec boojfs binnen elcften <®uactiece/ aïfuïcïte Ontfanger^
aï^ öera
EanDen / enDc ^teDcn ban foïïanöt/ mit£gaDcr£ alïen goetDmtcftenfaï.
DenonDertoint/ eiiDebeïepbinge banDe gemecnefaeefte
«^ijne Ccceïïentie faï ban toegen / enDe op Den naem
Dec feïber 3lanöen / al Dcfeïbe onöcrtoerpenDe Den goeDe banDe
ban ^oïïanDt / enDe EeeïanDt /
toiïïc/ enDc geïieftc ban fijne €cceïïentte/ Dentocïcftcn 0ecï)t <DiaeffeïijRïjept
enDe Sufïitie Doen aDminificecenbpDenÖaeDt
ton geconfeceert bebben/geben enDe confereren afê nocb ©?obinciaeï
banDen j^obe ban ^oïïanDt/ obecaïïen Den
mit£Defcn aïïen boïaomcn mac&t enDe autbocitept /
paetfen
enDe
De 3|ngefetenen ban ^oïïanDt/EeeïanDt/
öaertoecenicbfintgnoDigb 5önDe/ ïnDer fdmie/ enDe enDeBnefianDt/
onDec Den feïben ^obecefo^tecenDe/
manieren ïjice naer boïgenDe.
enDe
bcfjoorenDe
in
aïïen faeeften tot nennifje banDen
€e toeten/ Dat fijne Ccceïïcntie foo ïangeDcboojfs
feïben
ÜobefïaenDe,
EanDen fuïïcn stjn in Ooiloge/ ofte JBaepenen / bol*
^atboojtg in aïïen boo^baïïcnDe gefcfjiiïcn enDe iu*
bomen autfjorïtept / enDe macht Rebben / enDe gebmpc* Dicieeïe
faeeften / ïjet ^of ) enDe Den ïïacDt ©?obinciaeï
hen faï aï£ ^oubèrain / enDc ©berbooft te gcbicDen en*
boomoemt
/ mït ïjeuren HiDtmaeten gecefpccteect / ge*
De becbïeDen / aïïc£toe£totconferbatte/ enDe beftfjee*
Uent
/
enDe
ïjaerïnpDen
jfêanDaten/ enDe bebeïen geobe*
minge Der feïber ïauDcnDienïijft/ ofte frbaeDcïijcft faï
Dieect
(uilen
too:Den
foo
mogen toefen/Dat aïfuïr fïine <&vcéüentie op aïïe Crncfjs i^oïïanDt/ aï^DenSoo^ binnen Defen «Êuartiecc ban
faeften / enDe i©o?tocï$ ©oïeft te BDatec / enDe te Eau? fulcc aï£ ban ouDen Derguartïere/ enDeEceïanDt/
Den fal Difpone ren naer fijne goctDunftcn ofte mit aDb# eenige ^teDen ofte heeftomen ré geDaen/ fonDcc Dat
pïaetfen ïjen Daec tegeng fuïïen mo*
ban Den genen Die fijne <£rceïïentie gcïiebcnfaït'aïïeu genfïcïïennocïjteoocftDiep?obifien/ enDe bebeïen ban
tijDen Daer toe te gebmpeften / inDc boo?fcï)2ebe €cijcïjs Den feïben f obe mogen contraben
ieren / noeïjte hen
faeeften / fïeïïcnDe enDe gcbmpcftenDc aïfuïcfte Oberfïe / banDe
gurtéDic
tie
banDen
feïben
^obe
/ mogen ontcec*
Sieutenanten / Capitepnen / officieren/ enDe ^»oïDae^ ften ofte eenige nïeutoïc
ïjept inneb^engen / Daec tegen^
ten aï£ fijne €cceïïcntie geïieben / enDe goetDuncften
De
&tacten
Dec
boo?fcïj?e
be HanDen bp aïïe toegen/ enDe
faï ontbonDenDc Drfcïfoe/ enDe allen Commiffariffcn miDDeïeneïccïn
Dcnöeucen fuïïen oocftboo?fïcn behou^
tot beïepDinge Dec Ccrjcbfacften in 't gunt Daer aen Dcïijcft noeïjtan^ Dat egeene p?obifie banDen feïben iaDe
«leeft eenicïjfint^ noDiiij 5ijnDe opbeboojlijcftettacte*
ment/ enDe befoïbmgc mit aïfuïcfte goeDe enDe genccaeïe fuïïen tooien beeïeent/ nocöte ooft eenige p?oceDucetr
gcaDmitteect jegen^ De <©?Donnantien/ enDe ftefoïutten
Crncïj^-ojDeninge enDe Difcipïine a$ totfouïagemcnt ban
Den ^taeten/nocïjte eenige ftenniffe genomen aen<»
Der 0ngcfctenen/ enDe ten minfïen quetfe banDcn 3Lan^ gaenDe
e/ Dec gemeene miDDeïen Dec éme
De in aïDer-geïijcftïjept enDe eenparicfjept faï ftunnen ge* boojfeïjjeDebeinnecompfï
gcDefïinee
ct tot onDerljout banDer^o?ïoge/
fcïjieDen/ Dat fnïcc begeïjeeïe befcbecmcniffebecboo^ maerDefeïbefaecf
teïaten
ter Difpofitie banDe «BeDepu*
fcïjjebe HanDen faï fïaen ter Difpofitïe/ enDe o^Donnantie teerDen
banDen^
taeten
binnen eïeften <©uactierege*
ban fijne «Ücceïïentie Die Daec toe faï mogen gebmpeften
ficït
/
enDe
mit^
Dat
Den
feïben
ïjem faï hebben te
aïïeDelmecïjten/ Oojïocbfebcpen/ enDe25oot£-gefck boegen naer befcïj?eben ceeïjten/fóaeDt
aetjuitept
/ mi%aDer^
ïen jegentooo?Dicb in Dienfie Dec boojfcbtfbe llanDcn alïeDeucöDeïijcïie
Mffcöien/
enDe
Cofïupmc
n/enDe
toefenDe / enDe Die nocb bo?Dec aïDaec aengenomen enDe
in
matecie
ban
appeïïatie/
enDe
eceaitie
ban öaecïupDec
toegecufï fuïïen mogen toecDen/ tot aïfuïcfte Dienfïen/
aenfïaegcn/ enDe ccpïoicten/ enDe Daec banineïeften Sententie nae De ^Donnantie/ enDc öefoïutienban
^uartiecc/ ^teDen/ enDe©ïecften/ foo beeïe mogen Den^taeten: ^e§f faï fijne Ccceïïentie tot Den feïben
becDeelcn / ïogeren / feïjieften / enDe o^Donneren aï^ fijne fóaeDt aïïen ^ooft-Offitciecen/ enDeanDece <©fT«cieceni
Ccceïïentïe tot toeDerfïant banDen ©panDen enDebe^ banDe giuflitie tot Coïïatie banDen feamec banDe ceec*
feïjermeniffe Der feïber 3tanDen bebinDen faïnoDicöte fteninge / naec oubec getooontc fïaenDe / bequaeme pee*
foonen fMen / enDe ojDonnecen ban toegen Die oBjaeffe*
5jjn/ enDe Dit fonDer aDbi^/ enDe betoiïïinge banDen ïijcftïjept
ban i^oïïanDtenDe SeeïanDt boomocmt/ te
^tactcn/ l^agifïraeten banDen ^teben/ ofte ban pe^ toeten/ foo
toanneec eenige banDe jegentóoo?Dige faï
mant anDer^ Daer toe te bertoacïjten / in Derboegen Dat
mogen
obecïcDen/
ofte Den trjöt ban eenige wïciecen
öflen &teDen / enDe ©ïechen aïtijt^ ïjet Crijcïjé-©oïcï$ /
ge-ecpiteect $$nl ten toaece omme eenige ceDenen/
• ofte't^uarnifoen
toegefonDen
eïcc in fijn fijne Ccceïïentieb
obenDefegoet bebonDe eenige te bec*
tegart / enDe binnen ïjenlunDen
cïclten O^uactiere
ter ^Domiantie
ban fijne Crceïïentie / enöe bp pjobifie fuïïen ontfangen anDecen / ofte te becnieutoen : 't toeïeft fijne <£xcelim*
boo?/ enDe aï ecrfpïupDen fulïen Doen eenigeremon^ tie mit^Dien faï mogen Doen in bepDen gebaïïen mitaö*
bi^ banDen ^taeten boomocmt / Detoeïcfte fijne <£reefc
fïcantie / ofte berfoeen ter contrarie tot ïjeure ontïafïin' ïentie
5c/ fcniDec Dateenige ïtnccötenin^teDen/ ofte©ïec* nen aïtijt^ fuïïm Denomtneecen D?ïe bebuaeme pecfao*
tipt Den toeïeftctot Den bacecenDe ^taeten/ enDe
nen/ ^cbanfTen ofte eenige ^terchten ofte ^upfen
efficien
cefpectibe fijnen ücceïïentie eenen faïbeco^
ïeggenDe ïnDèn ^cetjfen ofte 3liupofïcn / meerDer ©jp*
Öommc (nïïcn mogen genieten Dan De 3Ingefetenen ban DonnccenmitöDatinDcu boo?fcb2eben ^aeDtban^oï.*
bien; 3£atbooL?t£ egeene onDerfcjjept faï mogen too^ ïanDtaïtöt fuïïen 5önttoeeuptSêeïanDt/ até naecou^
ben gemaeeïtt inDen ^uartieren / ofte ^tcDen ban Den Dec öceftomen ofte De $«biïegien banDen feïben Han^
ïinecljten / 25oot?-gefc«en ofte ^cïjepen aïoaer toefen* Den : <£nDe fuïïen Die bah Den teDt boomoemt bp p?o^
De / ofte bp toie DefeïfDe betaelt fuïïen too?Den / foo toan- bifie mogen berïcenen aïïe pjobifien/ in matecie ban
neer Die in anöcce vQuartieren getroeïten too?Den / maec gcatien / aï^ ccïieffenDe refïitutie/ fuïcc aï^ bp Den groo*
fuïïen alïen tacïjtcn/ Oojïocljfcljepen/ enDe SSootg- ten 0aeDe ban IBecïjcïcu pïacïjt toozDen geDaen: Stem
•
gefeïïen/ mit^gaDer^ aïïe De penningen Die uptte gemee- aïïe 20eneficien ban öeeljtcn / afé 25encfïcïen ban 2P»?
ne miDDeïen baMDc ^nie ban ^oïïanDt / enDe ^eeïanDt/ bentari^/ ban Cefticn / enDe Diecgeïncften / fuïïen ooct
ntoj
fnïïen p^occDcccn ban cenccïjanDe natupre / enDc conDi* bppjobifietececrfïecinfïantie ftenniffe öebben ban aïïe
tie geïjonDen / enDc aïïe ^teDen / enDe <®uarticcen ban nucftien feuDaïc baïïenDe binnen $ oïïanDt / mit^ Dat in
öienboo?een3lic(jaemgeceecftent tooien naecbeöoo* fuïeften faeeften bp öcn fuïïen jijn Den ^taDtljouDec/
enDe öaeDen banDen Heenen aï^ ban out^ getoeefi lyëfc
een -, Dat meDe egeene ïuiccötcn/ nocgte 25oot^-gcfeï^ benDe
/ enDe nocï) tegentooo^igb 5tjnDe.
(en in eenige
banDe boomoemDe Cuactieren / ofte ^te*
Den aengenomen; nocöte gecaiTeert noeste eenige Cf*
2^P fijne ücceïïentie aï^ bp Dec obrcïjattt fufien

ijSi.

Tot de Hiftorie van P. Bors I L Stuk.
mogen tanben berïeent / aïïe gratiën / afê fóemiffïen /
#acboeng / tëefpijten/ Ouinnuerneïïen/ 3trgitimatien/
enbebieegeïncïten/ ban toegen be45?aefTeïgcïtt)eptaïg
boUen naer beboojlijefte abbig banben officier enbe
Jtëetbouberenbanber pïaetfen/ ofte anbere/ a$ naer
ouöergctooonte.
©an geïrjcïien aïïe Oetropen/ SSencficien/ enbe
$jerogatiben/ ofte$nbflegten/ toeïberfraenbebatint
berleenen ban eenige Octcopen/ ofte pjibilegien aen
eenige <Communitcpten/ ^teben/oftc©lechen/'tfeïfbe
gcöaenfal toojöen met abbife banben &taetenomme
aïle quefiien te boo?nomen / houbenbe fijne <£rccïïcntic
boo? bebefticbt / enbe geconficmeect / aïïe $?ibiïegien /
Octcopen / 25eneficien / enbe #?erogatiben tot nocb
toe ooeft op ben naem üan ben <£onmcft bupten enbe
binnen ^ollanbt berïeent / uptbefonbert'tgnnt bpben
ifcrtorrebanTOagebuprenbe fijne <0oubecnemente/
tnüc fijne ^ucceffeucg in ben feïben <*5oubecnemente
refpectibe 't febert beginne ban bec J^apeningeinïtol*
ïanotenbegeelanbt gegunt/ enbe geaccojbeect macb
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ïanbt beuren fiecbten /$jibilegien/ ©jpbommen / enbe x 5& 1 .
ïoffelDCHeCofMpmeninbecfónnc/ enbe manieren aïg
boben bp aïïe mogelijke toegen te befcbecmen / enbe
te bojbcccn tegcirê aïïe tjeure ©panben/ cnöc tocöcr*
partpen.
&aï boojtg fijne €rcelïentle4n eïcften Ouactiete baee
örfcluc hem fal öntljouben tot fijne bebuïp / enbe öacbc
mogen nemen / enbe getyupc&en be <ècbeputectben
ban ben &taetcn enbe Jkeben bie binnen eïc&en <®uac*
tieceop'tbeïeptbecgemeenefaectte
fuïlen toefen geoj*
bonnecrt.
3ju aïïe 't toeïcït ïjcbbcn be boomoembe Staetert
Uoo? foo beeïe !jen aengaet belooft/ enbe Ijenbctüonben / belonen enbe berbinben bp befen fijne «ïÊrccllcntie
onberbaenicbïijcft te geïjoojfaemen / enbe nacc ïjacc
becmogen
te boen geïjoojfacmen
t'aïïen tijben
beg benei
enbe O?bonnantie
üan fijne €rceïïentie
bebbcnbe.

<Ênbe of in befen / mitggabec£ ben opbjacbte ban ben
Staet/ enbe <6oubernemente bec boo?f3 Hanben eenige
bupfïecbeben ofte ttoijffeïacbtigbept foube mogen be*
bonben too?ben / fal be interpretatie/ enbe 't bebnpt ban
&rfhe Crceïïentfe fal onber fijne $antenbeEegele bien fïaen aen fijne €rceïïentie / ben bonen gemelte
berïeenen bic &auffbeguacben / enöe^affepojten/ aïg &taeten / enbe meefïc flemmen ban bien.
43ebaeninben^aegeonber'tEegel banbe Starten
't felfbe tot nocb toe i$ genfeect / enbe gebaen fonber bat boomoemt
bier op 4&ebmcnt befen 5 3luïp Wnno 1 58 1.
pemanbt in i^oïïanbt j ofte in Eecïanbt/ toie jnfp/ Öem
OnDecfïont
ter erpjeffen bebeïe enbe Ojbonnantie ban
fnlcrfaïonberfiaen/ ban bp erp?cfTc aurtjocifatie üan
be
&taeten
ban
ï|oïlanbt bp mp / toag gcteecïtent
fijne «ÖrceÏÏentie.
&ijne<£rceïïcntie fal creëren/ enbe bernientoen ten
C. de Rechtere.
getooonehjeaen tijbe be jtBagifïcaten in ben &teben
^ebbetibetcrfijbenopgebntcRteen Eegel in rooben
öï^naeronbenljecKomen/ Jfaubtbeften/ eube$?ibiïe* J^affcbe met een $apiere Öupte Obecbecfet.
gien banbe &teben/ toclüerfïacnbe inbien ben noot /
ofte berfeecftectbq't moctjte berepfleben eenige aflreïïin* In Dorfo van den voor fchreven Brief zijnde geïchreven
opFranchijn, flont als volchr.
ge f ofte bernieutoinge ban officieren / J©etöouberen
Op bupben bebben t)it ban be öïbbecfcbap / Cbrïcn/
ofte iBagtfftaeten banben «èteben bupten ben getoone^
enbe
45ebrputeecben banbe ^tcben ban i^oïlanbt / ïjiet
mogen
ooeft
ïijeften tijbt/ fal fijne Crceïïentie'tfeïfbe
genoempt / aï^ cepiefentrcenbe ben &taeten ban
boen mitnennifje ban faecnen/ enbe ban'tmecrenbeel onbec
ben
feïben
lanben / enbe ben ïjoubcnbe ontfïaegen ban
oer geener Ut be ©?oetfcöap / enbe 't €o?pué bec felber
^>tebe fijn repjefenterenbe al fonber p^juöicie bec && aïïe €eben / enbe piebten bacr mebe fp lupbeu ben je«
ben boatfcljjeüen tanbtbeflen / enbe ^«bilegien/ bie gentooo^bigen (Coninck ban &paigncn al^b«rbooren
niettemin geï>ouben fuïïen too?ben/ enbe bïijben in gene <J3?acbe ban ^oïïanbt / Eecïanbt/ enbe ©jieflanbe
eenicbfïntgbecbonbenmoebtcn 5ijn getoeefl/ jètaet^aeöeeï.
<$elgctt fijne €pceïïcntie oocït öanbtïjouben / enbe be* getobfegep?efïeert/ enbe gebaen aen fijne $?incettjcKe
feïjermen fal aïïen Öecbten / ©nbiïegien / (öetccbtigbe* «ercelïentie ben €ebt ban getroutoicbept / enbe geboot
oen/ ©^ibommen/ enbe loffelijRe Coflupmen ber faembept tot onberboubinge / enbe bebeflinge banbe
%mbml enbe^>teben ban tollanbt/ enbe Eeeïanbt poinctenbanbecegiecingein'ttoitte/ enbe ober b'an*
m H gemeen enbe ban elcft een in 't bpfonber mit boo?^ brréfijbe ban befen bermeït/ beboo^noembe^taeten
ffcmt/ öanbtboubinge/ enbe p?otertie battbejï?ecmb fonberïinge baer on bergaebert / enbe baer toe boo? fijne
nentie/ enbe antoritept ban aÏÏetoettelnlte officieren; €rceïïentieingoebengetaeïeberfcbeenen 5fjnbe/ f oir*
lëagiflcaetett/ enbe Obccicöept / fonbec bat bie v6on± honbe ban befen bp ben feïben €ebeïen / enbe «ïBebepu*
berneur^ / Capitepnen / ofte anbere tot bo?beringe ban teecben / onbecgefcb?eben / gebaen op 't &tabtbouber£
be Gcncbfarcnen in eenige <©uartieren geflelt ben fWlen palette in 't Hof ban ben J&aege ben a+ 3fuïp 1 58 1. bp
berbo^eren noebteonbectoinben eenige ftennifle te ne? ^onchecen Rutger van den Boitfeler , Heere tot Afpemen ban #oïitgcgue/ ofte gjubicieele faecnen binnen ren, Arent Heere tot Duy venvoorde, Cornelis van
Goudriaen Heere tot Aflendelft , Adriaen Heere toC
ofte bupten ben &tebenbaïïenbe/ maec bacr mcbeful^
enbe
/
ten
jifèagifïra
/
Officier
ben
/
betoerben
toeten
Swieten , Johan van Wouraen Heere tot Vliet , ende
ïen
Willem van Zuylen van Nyvelt , upttcn naemebanbC
?obin*
f
B&cthDubcrenalbaec/ mit^gaber^ benïïaebe
gebjupcïtt/ enbe ge* Cöeïen / Adriaen van der Mijle Dodtor in de Rechten ,
tijben aïtijt
ban oubengetoee
ciael/ fnrireertig
ft. ^
obfêrb
_ n 4. ende Cornelis van Beveren (èebepUteetben ber ^tebC
ntie
«örceïïe
fijne
fal
ïïeligie
be
<5nbe aengaenbe
van Berc^0!bjccbt / Nicolaes van der Laen , Adriaen
<gebanbe
aïïeene
ngc
oeffeni
ThomafTen,
bc
n
Thomas
ende
-bonbe
,
rs
enbant
Burgemeefte
boo?ta
kenraede
re^imieerbe Cnangeïifcbe Öeïigic / fonbec bat fijne <ep <6ebepnteecbenbec^tabtl|aerlemj Jacob ComeiifTe
tellende fal toelaten batmen op pemantg geïobe ofte Moerkercken Burgermeeiter,Joncheer Abraham van
confeientie fai inqnicecen/ ofte bat nemant tec caufe Almonde, ende Mr. Pieter van der Meer Penfionaris
ban bien eenige moepeniffe/ injurie/ ofteïerfelaenge^ be^r ^tabt ^Clft / Jan Janfz Haersdorp Burgermeefter,
baenfMtoerben/ boenbe bojbec b'oeffeninge ber boor- en Ie- Mr. PaulsVos <0ebeputeerbe ber ^tabt ïepben /
e aengaenbe fïeïïrn alfulche goebe o?b?e Mr. Jan Jacobsfen , ende Dirck Gerrits H opkoper <$(*
fch?ebe'öeligi
a§ naer geïeW&cpt ber faetften/ cnöe dmbitim ban
ben &Ubtn ten meef!en gernfïigbept enbe comtnoDP bepnteerbe ber ^tabt (©OUbe / Cornelis Pieterffen
Bylewcrf Raet.'
tent ban be (Semeente/ fonbec berminbermge ban Vroefen , Burgermeefter , Jan Meliffen
is ende WilPenfionar
nevelt,
Oldenbar
van
johan
Mr.
te
enbe
bienen/
te
lem AdriaensvanGoèderede <6ebepUteerbe bee&tabt
05obe^ eere/ bebonben fal too?ben
behooren : ooeft mit abbig banben ^>taeten ift noot
Ru wen , ende Mr. Barm / Job Pieterflèn van(©ebepUte
ooeft ben Offi* 0Otterba
erbe ber5>tabt
«enöefWIen be ^taeten in 't gemeen/ enbe
is
Penfionar
Buys
s
<0eineenten tholomeu
tferen/lteagifïcaten/ ^cbutterpen
n Burgermeefter,vanLeoBaerent Pieterflè
in allen &teben / enbe ©leeften <^ebt boen fijne f jince* (èomicbem/ Vroetfch
der
Mr. Willem
ende
ap,
joriffèn
nart
w
mge/
regiee
be
fijne
^fcb?e
IijcReCrceflentieinbeboo
beien / enbe O?bonnantien boben becbaelt/ enbe tot on* Meer, Penfionaris bet ^tabt &cbl'ebam/ Jan ComMei/ Adriaen Gij*beeftoubinge ban bien getcouto/ onbecbanicb enbe ge* mers, «^ebeputeecbe ban ben
^cïjoonïjoben /Jan
ban
eerbe
fwKttfaem te toefen/ aï^ oaeft bp ofte ban toegen fijne bert Beyers (^ebepnt
Ofrceïïentie recipjoqueïijeft gestooocenfal toozbenmbe JanflenSteenhuyfe, Mr. Nanninck van Foreeft , PenMr. Adriaen Antonis (gebennteerbe ban
s,
fionariende
Uoo2f$ce2ierinö$Dec Banben ban ^oïïanbt enbe ^ee*
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Byvocghfél van Authcnt. Stukken,
> men / bat be boo^noembe pjefentatie r^lfjowben faï too?* i f8 1,1
t H
B
1 5"8 1. ISUÏCK
ben /al^ niet gebaen.
BPuiregteerfTen urgermee Docto otFraonogrn
sbranltiac
f
o
r
r
t
t
i
c
m
e
j
s
3&ie ban ^mflerbam ïjebben berhlaert bat fp ïnnben Mem.
/
e
r
Sfimon
Macifonac,ob<#ebeputeerbe
eban
ller,Cncftïjupfen / Thomas
f
e
tocï
bcrïjoopt ïjabben/ öat fijne €]cceflentie/ enbe be
e
n
SimonfTen,25ucgeemeefïeeban n<£Dam/
ClaesJanfTen
de
Coolman, ^urgermcefïerban jÉKnininenbam/ enbe ^taeten op 't fïuïi ban ben 45oubernemente foubnt
jacob MattijfTen, 25urgecmeefïee ban $ïurmercpnbe : ïjebben aengenomen be bernïaeringe bp öeurïupben
acïjtecboïgenbc öacrïupber ïafl baer op obergeïebect/
oubccfïoHbt / mp jegentooo*big / toag onbe ere uitent
nocljtanö aenmerchenbe bat be Starten baer toe niet
C. de RECHTERE.
en ftonnen berflaen ïjebben be feïbe ban ^Imfierbam
©p ïjupbert bert acïjticnbcn bacïj 3Jantiacp i^%/ beraïaert bat fp ïupben te bjeeben sijn 't <6ouberne^
<£ompaccrcrtbe boö| fijne <£,rceïïrntie firpniec Cant ment ban fijne €rceïïentie int afnemen / enbe p?efïerm
23urgemccfler/ Cïae^&imonffcn banlicpben/ enbe ban ben <&ebt te ïjeïpen effectueren / mit^ fiebbenbe
XDr. önufcf) <£ïacffcn $enfïonari£ ber &trbe ban ^lm- Wte baer inne niet bojber geöouben tejijn ban acïjter^
fleïrebam/ ïjebben in beu naeme/ enbe ban toegen t>t boïgcnbeöaetïupbeeberriïaeringe/ gebbenbe ^taetcn
geïjeeïe Comité betfeïber &tebe / aï£ baer toe fpeciaïijCf berhïaert te b?eeben te jgn öeurïupber^cteteberïce^
uert gcauthocifcert bp $?ocUcatie in bate ben bierben ncn bat befeïbe beraïaeringe bp gen i£ gebaen/ enbe baer
Dcfer boo^ïjjebe .(fêacrtt / bie fp mebe erïji&eerbcn/ ber? af %ttt i$ berïeent onberminbert/ enbe fonber pjejubitie
ftïaert bit Die boben gcuocmbe sêtabt nut aïïen ben ban een pgeïtjer gccecljticïjept / fcoaec inne bk ban %m*
Sntoaonberen ban öien / geïijen a$ anbcrè SLtbtma? f!erbam berhïaert ïjebben niet te aunnen confenteren,
Nae Nóenei
ten/ enbe &teben ban ^olïanbt/ ïjert boojtaeu ont>
Hagen ïjidöeu ban aïïe <£ebcn / en plichten baer mebe fp
2Cengaenbe bit faeefte ban bie ban SCmfferbam / ijS ïd&u
Jupöcn ben dtonink ban &panjen aï£ gier boren «B^abe
ban i^oHant/Eeeïant enbe ©2icflant/eenigfïut£ berbom tuebcromme nut ben feïben getceben in communicatie
ben 5ïjii getoeefï/ljebbcnbe naer aïfuÏÏte berhïaringe enbe opbebifferenrehgerefen upt faecïte banljaerïupberfa*
op 't betfoeeït bp ben Jöetïjoubcteri ber boo^feïjjebe tiffactUI tenepnbe't03oubecnement ban fijne <£rceï*
^tcöeuacn fijne <£rccïïentie fc&ifteïijra gebaen/ ban ïciitie baer boo? niet en too?be beracïjtert/ ie bp beu
&taeten m confïbecatien geïept omme bie ban ^mfïer*
'Tljn^rcellentiebcu€ebtaï£<®bct[)óoft/
enbe ontfan*
Ijoogfïe bamteboeufcecfterep?3efentatie/ fuïcr aï^ ö^naefaï
#bcrïjeptbanbe<02aeffcïjappe ban êoïïanbt
gen in berboegen/enbe manieten aïg fijne <£rceïïentie in üjo^bengeïnfereert»
öe iï£acnbtbane3uïüJÏeftboo?leben ben bobengenoem*
Den ii July 1581. Nae Noene.
Den <£ebt bien ban be fiibberfeïjap / <£beïen enbe (èebe?
puteecbebanbeanbere &teben ban i^oïïanbt gepjxf
<De Statten booweïefen stjnbe b'?Hcte ban^enber^H3"1^
teert enbe gebaen ïjabbe: ïjebbenbeban geïïjaenbebo- facï bie bp bie ban ïfaerïem foube gegeben toojbente* |!,nvcr*
genö be %cte ban Contracte/ enbe ^Cccojbe tuffeïjen
bengeuoembe
bu'e
<0ebeputecrben
upt
hracïjte
banbe
boojfeïnebe procuratie in ben naem/ enbe ban toegen fijne «ereeflentie be ^taeten / enbe bie ban ïjaerlem ge=;
maeent / totafbocninge ban öaerïupber fatiffactie/ ïjeb*
ben"
IDetïjouberen
/
burgeren/
enbe
aïïen
anberen
3Jntooonberen bcr bobengenocmbe &tebe ban ^mjto Denbcfeïbc^ctebanïïenbtrfaeï acngenomeri enbe ge*
oam gepjefïeert / enbe gebaen aen fijne Crceïïentie afé accepteert / acöterboïgcnbe 't inncgoubcU bau bien/
«©beeïjooft/ enbe ïjoocïjfïe oberïjept bootfefaeben ben fuïcr be feïfbe ïjiec nae fïaet geregiflreert.
ï©p 25b?gemeefïecen/ Öegietberg/ I^etöouba^ enbe
«tëebt ban getroutoigftept /enbe getjoo?faemïjept tot on*
öetïjoubinge / enbe bebefhnge banbepoincten banbe gemeene B^oetfcïjajppen ber &tebe ban ^acrïem / boen
ïionbt enbe bekennen bp befen / bat hoetoeï in 'taccojt /
tegieringe Coieaonben
in'ttoitte enbe
be ober
befen ofte
ber b^agïj / ten oberflaen ban fijne $?inceujcue Cr*
bermeït:
ban opbefen
ïjeeft3tjbe
fijne ban
Crceïïen*
tie/ enbebeb?ie<0ebeputeerben boomocmt bit onber; ceïïentie / tuffcöen öen Statten ban ^oïlanbt /enbe bc*
teecaent binnen ber Mebe Hkf bbeïbucgï) in ^eelanbt / (ei Mebt op bate ban befen gemaeftt/ enbe ^ea^refteert/
ten 3£aege Maent enbe gjaere afê böbeu: Wle$tet beïangenbe b'annuïïatie banbe fatiffactie bp fijne $?m*
pjefentie / enbe bptoefen ban:Ifêicïjieï ban Gebeten ceïijche.Crceïïentie/ enbe ben boo?fcb?eben &taeten
23urgermceflec bcr Mebe ^o?b?ecïjt / enbe üBc. $au* ben 2Bucgemeef!eren befer Mebe opben*x9|anuarn
toefé 25uu£ 0aet enbe $bbocaet banbenllanbeban 5Cnnó 1577 binnen ber 5>tebeban bet ©eere gegeben/
^oïianbt/ a$ fpcciaïijcaenbpb*n &taeten ban éoh enbe aïïe 't gnnt top foo ban toegen befer Mtbe /aï^ bec
ïanbtbaertoegecommitteertsijnbe/ enbe toa£ onber* purgeren/ 3[ntooonberen/ enbe artberen pjetenbeer*
tepcaent
ben
/ noeïj
'ten acïjtcrètt
toefen / egeenè
mentie 0e*
•GuillaurnedeNafïbu. •
maeeïit
en toert/
ban bente bijfacïjfïen
©eniiincRbieiri
Paulus Buys. W. van Beveren.
ben 31aere 1 580. geconfenteert enbe ommegeflaégeriï^/
Reynier Cant.
Ruyfch Claeflen.
top be$ niettemin geïjoubcn fuïïen sijn baer inne te coh*
QaesSimonfïert.
tribucren / enbe te geïbenconfomt be^pofïiïïeban fijne
f?inceïijcöe Crceïïcntie ban te booren gcfïetf# 't bier*
Den 10 July .1581.
be
lllrticuï ban be poincteh ban 't gunt top boo?on^
Amfter?ficngacnbeï)etbiffcrent ban bie ban ^mfïerbam be boo^fcöjebeiiacötectoefenbeniój^artijtacötïgïjeerfï*
dam ü,üCfaftic.
Starten geïjoojt ïjcbbenbe 't rapport ban fijne<Öreï^ maeï ge-eröibeert toaeren epffcöenbe: 5^at oocube
ïentie^ mceninge / enbe berMaeringe i^ bp ben «^taeten boo|fc5|ebe Statten ban ïfoïïanbt ongeïjoubëh fuïïen
ban i^olïaubt bcrïtïaert/ enbe gcrcfolbccrt/ bat foo bejre 5ijn on? eenige betgeïbinge te boen ban eenige onbeken*
öie ban ?inifïerbam suiaericljeiit fonben maecnen / om^ be/ ofte bec5toegert ïafïert/ fïaenbe op Sje.ijeefïcïrjcue
me fijne <öpielïentieteïjeïpen Defereren/ enbe opbiae* <JTonbenten/ Coïïegien/ ofte (Diïben-goeïieren bie fp
gen ïjet (©oubecnement acöterboïgenbe tiie berfcfeij* on^ (ten befjoebe befer ^tebe ben 25urgercn7 Jfntooon*
binge/ enbe noeïjeang ïaf! fouben ïjebben omme naecber
baeeopteïjanbeïen/ ben feïben ban^lmftecbamboo^ beren/ enbe anbere particuliere bie noeïj foo ban 't on*
beröoutbanben&öïbaetcn/.afêbanbe
geïjouben ^ube mogen b)o?ben batbe^taetenteb^ee? ren
/ enbe berfeïjooten penningen ten geïelj'e'tbe
aclj&ren toae<=
jjjnj»
ben 5jjn inöcn fdben «ïBoubccncmentetcbocn erp^rffe^ in betaeïinge gegeben / enbe opgebjacgeri tjebfieh / h jn
Al (bndcr
ten nefTen^betrioojben behoudens een ygelijcke Privi- Öie bp eenige Conbenten ban bien baer atiyèfteïtmat
Prejudicic
legiën, Gerechtigheden &c be cïaufnïe enbe befati^ gen 3ijn ofte anbere ; mité bat top jegen^afiednbeöoo|?
der Srede
factie
bie
aen eenige ièteben foube mogen jijn gegeben/ fytiie beïafïingen on^ inet reebt fuïïen mojsett beïjel*
voorfchreveHantofte
foo
be?re
bie ban ^mfïeröam Daer mebe niet fuïïen pen/ tnbe booten/ enbe ïjoetoeï mcbeonbeébebóo^
veften en
5ijnteb?ccben/
bat be &tactcn teö^eeben fuflen jnn fcb?eben geeficlijcfte goeberen / begrepen $n bieöoebede Privileaï^
Aftores
bie
faecïte
ban be fatiffactie boomaemtfc ren banbe peeren ban M. 3an^ o?b# / raöneri ©aer*
giën die
,
niettemin nentbjee m^aenben eerflhomcnbe
boO: bert Voorban ïem rcfibcrenbe/fo fuïïen noeïjtang be boccffDiebe ^tae*
gehouden ^aïïanbt te boen beciberen mitg bat aï^ban
be 3Ccte ten ongetjouben toefen de Eviftione , aïfoo fp bien aèn*
lullea wcr.
den ende ban ben <8oubernemente abfoïnteïijcR fonber infettie gaenbe on^ ten betjoebe aï^ booren aïïeenïijcft opgeb?a*
blijven in ban be fatiffactie fijne <£rceHentie faï tooien opgebiae^ gen / enbe opgegebcn ïjebben aïfuïcït teeïjt ènbr actie al^
heur gekeel.
gen / 't toeïcfc bit ban ^Imfïecbam boojgeïjonben Jijnbe be boojfcïj?ebe ^taeten aen be feïbe goeberen mogen
foobe^re'tfeifbe bp öenïupben niet m toojt aengeno? ïjebben omme'tonfen jpeticuïe/ fcftaebf / enbe baete/

I.

Tot de Hifiorre van P.Bors II. Stuk.

Cnbe befangenbeöet poinct banbe Contributie tot be* if8
ifSi. 'tWaccotöc/ ofte anöccg op ong
feïfë ftofïeaenge*
baect te too?öc: tot aHe'Ckndcft öeboojfcbjcbe&tae*
ten on£ fulièn Doen betotjfen alle beboojïnrne buïpe/ betae
ïti^/ 5on be ^taetenboomoemt tebje
't geen
ban eörii
met e '
enöe affïfleiitte bupten baecïupöec ttofïen / fonöec nocb* £22KSn ^"M**" / f"öe eecfï
tan£ O002 foo beeïe öe goeöecen banöe Hcecen ban ^f^f^rntttieoen in fiquiöatie boojcom,
« fföcüen
'^"^nöfn
enöeffaci
foofo
mieil
m,
öanHaï^olla
te ifo^
önren
nöt/
befel
be Commi
ffen
&t,3|anp: betoect/ bat be ^eecen ^taeteri geïjouöen ojöonnecenfullcpjocc
n: Cnöe öen boomoemöen banS
toefen öaec inne pet te boen / tegen?* 't gunt
SJota.dat (lillen
öefelbe peeren ban &t.§an£bp
fijne $jmcelöKe €t*
1 jp defe
cellenti
ofte
c/
ben
boo?fc6
?eben
^tacte
n fpcciaïijcuen K^^i08^^^013^0 im* * ^tmbouöen/
! :lau(ulc
ï?l
3laecbanö
enöe
e 1578/
ran de St. met ïienniffe ban faeefcen bupten be fatiffactie bergunt / öe
Delft^nf
mmï
banbm^m
en Jjouö
i en ban
ectfi
^ennocninch
en^a
ece
> lans Hce- enbe gegeben $ getoeefï/ cnbe in foo bejee naemaefê
1 579 : 23cï)oubelnctt öat öe geeue öie bebonöen tooit in
I en by den ooeft bebonbe
öenan
öecengeïjouöen te5ijnöen felbenpjobifioneincft
moeïjte
n
toojben
öat
eenige
pactpen
öec
Staeccn
naeö
efententiebauöen^obe falboïöoen: Cnöeaen^
yelisge- boo?fcö2ebe<8eefïelijcKe/ ofte «tëilöcn-goeöecenfpecia*
cth aleer
gaenö
e t gene noch te betaeïen fiaet 5ijnte toeöenbol*
feïben &taeten pemant in'tpatticuliet
bnben
I I felfde by hjcuen
; ïen is aen- in pantfdjappe gegeben/ ofte becbonben toaetcn: foo
öe niööeïen ban ^no^
Contcibuti
bat
^taet
en ie/
befïinecen
;e nomen fulleu top ten beljocUc alg boben be felbe becpanöe ofte S?mf4!2 '^"^
oo^^e bie öeatif
fact
becbonben goeöecenaen on£ mogen ceöimccen/ enbe Ujïïen tot betaelinge ban öeebef
l jfte geouöe fcïjuïöen in 't feïfbe
: afleert.
ïoffen met öe fomn.ie baec booten be felbe becpaut / ofte
^eöe ban^Hm.
becbonben 3|jn : ÏBelbecfïaenöe inbieu naemaefé be* ESB^°ictSmilcn-?ebO0^Ö?^E
Karm/
^öc
be
^Oöcpt
ban
öien
egeenepïaetfeful^
banben toojöe / öe felbe becpanbinge / ofte becbinteniffe lenbebben/ ten toaece fplupöen 'tfelföemeDetotöae.
eene meccfteujelie fommetebebjaegen: iCe toeten bo* cenpjofgtetoiïöen gebrnpcaen: mt$ öat öiec meöe
ben be fomme ban ttoee öupfent gulöeng een£/ ong baec öe booifcmebe fatiffactie ten bepöen fljöen geïjouöen fal
ban bp be boo?fcö?cbe&taeten betgoebinge oftecem- tooien al^ gecenuncieect/ enöe öie ban "^mfïecbam
boucfement gebacn fal toojöen tot bifetetie enbebec> ooomoemt ïjet <6oubetnement ban fijne €recïlentie fute
Hïacinge ban fijne iPjincdgdse Crceïlentie / alfoo be ^naenncmen/ al^ bedoeïen enöe anöece^teöcn ban
ollanöt^toelbecfïaenöe öat bp cefup£ ban oefe piafen*
&tactcn betnïaect bebben ten tijöe ban'tboo?fcb?ebe ftatie
öe smeten boomoemt öe fcïföe öouöcnal^niet
©ecö^acöegcenefeecïtecïjept/ ofte ïienniffe ban eenige
geöaen/
enöe bp oefen inöien gcbalïe p?otcfïecen ban
becpanbinge / ofte becbinteniffe gebaöt ïjebben/ enbe bit
alle mconbementen bie gefcljaepcn ml Doojöebooz*
al niet l)tcgeuft
in 't boo|fs
%cco$lcfttofte/ feb?ebe tergibecfatie ban öie ban ^mflccöam tot naöeéf
felföe
©ecöjac
alfuïcraenöe't
niet en
i£ becbaeït
/ ofte uptgeöju
ban bet gemeene aianöt te bolgen.
bat meöe 't bef^ech in 't boo^fc&ebe Wcco?t gefïelt
banbe opöjacbtc / enöe aïienatie bec goeöecen alöaec ge?
9* aetefoïbeect b& öefe p?aefentaa'e ben <5eöepu^
toen/ aen ou£ geöaen bp alle Conttacte ban pepfe/ teecöen ban|tmfiecöam cbccgeïebect
fal tooien / ooeft
beflant/ ofte öictgeïijcKefïaenöe te boen ïjouben/ enöe Tonöec aöbtf ban fijn €möentie / 't toefch fulcr^
on£ te boen baliöecen niet toijöet£/ ofte anöecg te bec*
fïacn en i£ / tot lafie ban be &taeten / ban bat befelbe ^,1 ^taeten too&ttoptgm Jijnbe ben nieutom
Cebtöiebpeenen pegelDcftgtbaenfoubetoo?ben/ fte&*
&taeten alle öebboic fullen öoen omme fuïcr t'effectue* ben be feïfbe epntelDcfe
öeajeeffrect aï^ ö«c na bolgb^
ten/enö te betoege
foo 't feïfbe niet ftonöe geöaen
toecöene/ enbe top n/enbe
affïant fouben moeten boen banbe
E E D T.
felbe goebecen in 't gefjeeï ofteöeeï bat oirê in fuïclicn
lEp&cloben möe jtoeeeen/ ben f&ince ban ^ai^edtM*
gcbaöe bp ben &taeten in betaelinge toanongaebtee* gne/
aï^rep?aefentecenbe/ enöebemgcöcfeceectjönöe^JlS;
toefen l inbepïaetfebanöegetefïitueetöe goebecen foo
beeïe betaelt fal too]öenalgbp fijne ^incelrjclte <£rceï* feïjappe
öen dfoaef* ceucatt,ï*
cegiecingcenöeban %iefïanbt/
öe if ooge-€>becicöept/
ban ^ollanbt/ enbe
Eeelanöt/
lentie / ofte teöe J^obinciael in fijn abfentie/ baec ban miöt^gaöec^
öen £>taeten ban öen felben %anbe ge*
fommacie bupten team ban pzoceffe geïtent/ enöeupt* ïjouto/ enbegetcoutotetoefen/
ben te geboojfamen/
gefpjoochen fal tooien aïgnaec ceöenen/ enöe Mlicïv
naec onfen upttecfien becmogen/ ïe*
5ept op afle£ ceguacöt genomen jijnöe / fal bebonöen enbe'taffifiecen
gen^ alle baeclupbeconfe
öec boo?fcb?ebe llanben
toojöentebebooten: Coicaonöe fjebben top SSucge* ©panöen: enöe bouöen enbe
obecfuïcc onéontfïaegenban
meefïecenenbcHegiecöec^'t^egel ban ©etbanöe bec öen<eeöt/ enöe alle pliebt öaec meöe top öenConincfe
boo^&teöe biec onöec aen gehangen ben 2.4 <3Cp?iïi^ ban ^pangien/ a$ eectijt^ (6jaebe ban öen Sanöe
in
't ^jaec
becbonben 3ïjn getoeefï : 25eIobenöeboo#S
tacbtjg
b. on£ ^eeeen bunfent bijf bonöect/ een en boo2fcb?ebe/
aïïe^ te öoen/ bat goeöe getcoutoe 3|ngefetenenban
3£e ^taeten ban ^oïïanbt gebootf ftebbenöe be stoa* ben boo?fcb?eben Hanbe baecen ifooft/ enöe booge
ricbeöcnbpöe<6eöeputeccöenöcc &teöe ban $lmfïet* <Dbecicbept fcbuïöicb sijn te öoen :
Soo waerlijck helpc ons Godc Almachtigh
öamgcmoüeeet op'tpoinct ban öen <0oubecnemcnte
ende lijn Hcylich Woorr.
ban beu boojfeïj jeben Hanbeu / enöe omme fijne |p?in^
cclijelte Crceïïentie öaec op ben Ceöt af te nemen / bat ^ boo?t^ gecefolbeect bat bp ben ©afaïïen enbe
öieuan Wmfïecöam öen'tfeïföe a5ouba*nemente bol* Hemmannen/ niiöt£gaöec£ anöece ©ffïciecen meöe
öaec beneffen£ €eöt geöaen fal toojöen/ clcr nae öe
gcnöeöenOToncepte
niet enfatiffactie
begeecen'tonöectoecpen/
ban bïijbenöe baecïupöec
/ enöe beeftcegen quaïitept ban ïjeucïupbec ©ecfoonen/ enöe bienftm/
octenfooban fijne bdoJfcb?ebe ©?inccïöfte €ccelïentie met cenunciatie ban alle pjoteften öaec 't feïfbe fal noo*
aï£benji>tacten inljaec ge&eel/ ten toaeceïjenïupöen öïcb toefen.
Den 12 July 1581.
op öe feïfbe fatiffactic beöoo|ïijcn contentement gege*
bentoojöe: enöe bat fptoptoiïïicïj baec banaffïantbe*
9tf bp öe 4B»föeptiteecöen ban ^mfïecbam feeeïtete Am&c&i
ben/ bebben niet tegènftaenöeöeiètaetennietenbec*
ftaen eenicïjflnté tec oojfacefte ban öe felbe fatiffactie in fcb?iftelncïte becïiïaecinge obecgeïebect tegen£ bit****
p^aefmtatie ban be ^taeten aï^ blecnae
öie ban ^Imfiecöam gegouöen te jijn öeuc öien öe feïfbe boó^gacnöe
bolcbt.
bpfjeuclupöengccenuncieectenöe geinfringeccti.ö/ tot
3£e <6eöeputeecöen ban 5£mftecöam gefïen bebbenbe
bó?öecingebanöenboo2fcï)?eben töoubecnemente/ en*
be ten aenflen bat öaec aen öen ïanöebanï|oïlanöt feechece^tcteban pj^fcntatïe bauöei^eecen ^taeten
gcooteïijCjC i^ gelegen : 5^e <6eöeputeetöen ban %m^ ban foliant tot affïant banöe fatiffactie bet boo?fcb?ebe
flecbam boomoemtgepjaefenteect/ enöe aengeboöcn/ ièteöen in öate rj. SJntó 3lcrcj. ba'hïaecenal^nocb/
batbe^taeten te b^eeben jijn ban §me fïjöetetonc* öat alfoo geeneSlanöen/ noeïjte ^>teöen fonöec booge
hen ban be boojfeïpebe fatiffactie boo; foo beeïe Öe feïfbe <0beciebept in goeöe toelbaect / en mogen toecöen gece*
tot ïjaecen boo?öeeï i^ / enöe bat fp lupben ban gelijcnen geect / fp ïupöen booeb nooöicb acbten/enöe nietïiebcr^
te bjeeben jijn bat fijne $2inceIjjcRe ^rceïïentie bic ban en faegen öan öat fijne Crccllentie aï^ <^becïjooft/ enöe
^imfïecöam boomoemt gebc contentement op Ijet booge #becicbept 't cDoubccnement ban ben llanöc
poinct ban &et onöecöouöcn banöe<6acnifoenenbin* ban"%oïïanöt toojöen geöefêceect / tot toeleaen epnöc fp
lafï (boïgenbe öe Pefoïutie ban öen ffacot
ïjaccïupöec laf!
nen befeïbec ^teöe / fukv afé fijne Ccceïïentie goet* baeclupöec
öuneften/ enöe mit öie ban $tmjletöambecö2aegen fal: öec boo?fcD.jebe ^teöen) öen boojfcfi^ben i^eecen
II Stuk,
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ent. Stukken,
Byvoeghfel van Auth
faï too?ben/ aen Oine €rceïïentie

beneffen^ oen CDeïen/ t f g T :
& S i . matte n op Den 5 oer feïber f^jiftcïijcft UMxq»
ban
mit^ Dat'tfelfDe
fCbect gcnaDt / op tjoopc Dat omme De re öeïychïjept
enDe anDere ^teDen ban ^oïïanDt/
De gerecïjtigïjcpt
ban
op
nietenfaïfirecïientotp?*juDicie
Dcn<6
ban
ren
Defere
bet
Dien Dm bö^tgaheft ban
fouDeïjeb' ban Die ban 2CmfïcrDam boomoemt / Die fp ÏupDen p?ae*
) ban Dien niet ennemae
bcrncincntc/Viiöc gebald
r Dat tenDeren/ upt nracïjte banbaerUipDcrberfcregenfatif*
jDcn/
gctoo
uDcert
gcrcta
Béftöecachtect/ ofte
ïant factie/ enDe anDere nacboïgenDe pleten banDe ^taeten/
totaff
nt
nteme
conte
ttjcU
beïjooj
unDcn
mm öciiLi
cn bcï)ouDen£ ooeft Den felben &taetcnïjaerlupDcrDefete
anDcr
en
(getij
actie
fatiff
torn Der banfebjebe JètcDc
# gefeïjic t) föuoe ïjcuüen argeben / oinme De toeïefte Die titj enDe gereeötigljf Pt ter contrarie. <£nDe Dit aïïe^ ter
banSCinnecDaui tot conferbatie ban De B?eeöe/ enDe tijttoeDieban ^mflecDam boomoemt/ Daer opgege^
aïïemirffteii teebitcucn tot mccrmacïe boo* Dm^eere ben fal toefen contentement / ofte Dat bet Different op De
pjxfiDcrcuDcban Den viacDef wbiuciaclban ^oIïanDt/ gereeïjtighept ban De boo?f5 fatiffactie bp Den fiaeDe
tot Htrecljt / booj frjtie «ÊrceUrhtie / enDe in Den ïf aege |)^obinciaeïbp toegen ban ^uftm* faï toefen geDect^
in fCpali^nno %m fa competenten getacïe gecompa- Deert; 'ttoeïen De boomoemDe ^taeten ban baren t
teert jijn getoecfï : enDe aïljoctoeï De 45eDcputeetDen toegen te b?eeDen3ijn Dat gefctjicDen fal binnen Den tijt
cnöe Dat*t getoijjsDe bp fententie Deffmb
bcrhïaeren'tgcnebco2fcï)?eben rê te toefen beutïupDcr banB
an*
met
ÏuuDen
fp
nen
Dat
bertoo
tibebanDen^obe bpp?obifle faï ïjebben erecutte: Die
Iaj1/'nocbtan£ omme te
ban WmflerDam bebben Ijier op genomen rappojt.
inge ban 't gemeenc bcfïe/
Der£ en foecnen Dan De bojDcr
e;
confifl
en
te
jcu
becfïa
mcntïi
boïïio
Den 18 July 1581.
De toclcue fp ïuuDen
een in 't Defereren ban Der boogc «Sbeticïjent aen fijnDcr
«Örceïïentie : &00 pjxfen teren fp ÏupDen afê nocï) ïjet
?CengaenDe 't poinct ban Den <Sotibememtnte ban Gouveme.
€rce!ïentie bp De (6ecommittcerDtn banDe&tac* "X^n,de
fijne
an*ï
n / enDe
cn£nötDe fijnDc
<£Deïelentïe
peerenr <£rceï
ernementun
45oHb&teDc
teDefé
ï^oïïo
n banie"fT
Dere
™™
elïentie
fijnejSrc
urïupDtn
am öerdam.
tcngcrappo?tcert
^mfterD
p Die ban
De^cteb
men / Den <t5z\xt ban fijnDcr <£rcelïcnttc te ontfangen / boojgebo
ubtnstjn/De/Datbpïjt
enDe fijner €rccïïe utic te Doeue / mit£ aïboren bebbenDe obergeïebert Die tot beurïupDer non-p?a?juDitie fouDe
SCcte / Dat fulcr niet fa\ ftrecuen tot pj«juDitie ban baet* mogen Dienen / acngaeiiDe 't Different ober öaerïupDec
ïupDer fatiffactie enDe berftregen gereebtigbept/ Dan Dat fatiffactie: fijne €rcelïcntie boo? anttooo?t baDDeber*
Defcïbe mit£gaDet£ aïïe anDere berftregen pleten/ foo nlaert / Dat fijne Crcelïentie op 't gcDefereecDe dBouber^
ban fijne €rceïïentic/ éR$ Den peeren &taetcn fuïlen nement niet racDfaem bebonDe Den CcDt te Doen / enDe
uïijbeninbaccïupDergebeeï/ enDeonberminDert/ naer toeDeromme DenCeDt t'ontfangcn/ boo?/enDe aleer
'tfcïfbebpalïeDe^teDen abfohiteïijcH toojDe geDaen/
'tinbout ban De foelcïiefpIupDen gen becfïaen tetegus enDe
fukx Die guaefïie ban?tmf!crDam toaere bereeniebt/
men
boïuo
en
toefen
fal
uuDen
gegeb
Ieren tot Dat beurl
ofte geDeciDeert; temeer Dat niet ban goeDen aenfien
contentement/ofte D~at op De gereebtigbept banDe boo?f3 fouDe toefen/ immer£ een naeDeuchen geben bp Den
fatiffuctk bp Den ïïaeDe j^obinciacï bn toegen ban 'Ju* ommeïeggenDe ^obincien/ Dat fijne «Ercellentie op fijn
iütie fal toefen geDeciDeect ; 23p refup£ ban toelae pr<e* bertrecH
buptenDenltanDeban $|oïïanDt (Daer toe feec
fenratic De boo?fcb?ebe <0eDepnteerDen ban toegen De
n toojt aengebou«=
boo^fc&ebe &tcDc pjotcfïeren ban aïïe inconbenienten / infïantelijcftbp De anDere ^obincie
meutebpp?xflatie/enDe
6ouberne
uïcften<
.
Den)
fouDeaïf
Die ter faecne ban 't retarDement ban bet Defereren ban
Den <0oubernemente/ enDe geboïgc ban Dien aen fïjntrer I afnemingeban€eDtfoïcmniferen/ oï^ of fijne Crceï*
€rceIïentiefouDe mogen be^rpn/ enDe Dat fp ïnpDen ' ïentieDaernaebaDDen gétoaebt/ enDe eenige occafien
Daer ban onfcbulDicb fuïlen toefen/ aï£ aïïe miDDeïen Dieg aengamDe toaergenomen/ enDe Daeromme fijne
ban 2Ccco?De tot meermaeïen boojgetoent bebbenDe / <tfrrellentieraeDtfaembebinDenfouDe Daer meDetefu^
fonDer Dat bp De peeren ^taeten (niet tegenfïaenDe De perceDercn Den tijt ban biet itëaenDcn/ mitg Dat miD^
•■ fcb^trïncne ^cticuIcu/goeDe geïiefee/ enDe meenicïjbul* Deler tijDe De faeefte ban Die ban ^mfïerDam toerDe ber^
Dige bermacniugen bp frnDet «Erceïlcntie/ Den^eecen eeniebt / ofte befïift / ten epnDe aféDan 'tfeïfbe (0ouber^
abfoluteïijch matfj too?Dm geDefereert / omme
Statten geDaen) Daer op bebooilp $ boojfïen getoeefï. nement
©erftïaercn boojt£ De boojft <0ebeputeerDen Dat fp aïïe bo?Dere quxfiien teberboeDen : aïïe 't toeïen geboet
nipoen iube booifdjzcbe Wit ban De peeren Statten Ijcbbm De <ajelen/Dieban3lcpDen/(®02mcbem/ ^cbie=*
niet en fouDen bermogen te confenteren fonDcr hoo?* Dam/ WtUmneil furmerepnDeberuïaertDatnoote*
gaenDe rapport ('ttoclcft fp ÏuuDen p^fenterrn mak ïijca met f^tt Defereren ban Den boomoemDe <0oubrrne*
Deröaefi te Doche) boe tocï Deur Dien f» ÏnpDen De a3eaï- mente gepjoceDeert faï moeten too?Dcn/ omme alle
ïegueerDe renunciatie/ enDe infractie banDe fatiffactie
enten te ber*
moettoiïïigbmt/ Di^o?D?e/ enDe inconbeni
tocï erp^effeïijeh ontüenucn/ aï^ Dat fp ïupDen bctfïaen/ boeDen
/ alfoo De faene ban Den <0oubernemente aïreeDe
Dat Den gep?efmtecrDcu ïjonDertfïen ^ennineït ban Den
toaeren/ D'anDere ^>teDen
footoijtrucbtigb gehomen
ban fijne Crceïïentiegeconfo^
upDer
aDbig
't
met
^aere 1-578. ïjcurïunDen mt ïiracljte
ban
ïjaerï
ben
bebben
fatiffactie/ enDcberUregeirgerccï)tigöept recïjteïijcaen meert: €nDe alfoo niettemin De€DeïenenDe^>teDen
i^compctcrenDc.
gcïncfeeïijcïi raeDtfaem mDe noDicb bcbonDen / Dat
JBacr op bu Den .^taetcn mit aDbife ban fijne &vttk 't poinct ban Den (Souberncmente mochte tooien ab=
ïentic gecommitteert 3ijn/ban Der iBnle/ban Der 3tacn/ folnteïijch in train geb?acbt / enDe ge-ëffectueert : tyte
De HacDtö-ifcecen jiBenijn/ enDe ïoofen/ omme De ben De ^ètacten gecommitteert ban Der .ï^gle / ban De*
boojfeïjjebe pufentatie enDe bcrhïaeringetebifïteren/ 3laen / eene ban ^cïft / enDe ban $oom/ omme anDer^
enDe alïe miDDeïen te foecucn Dat 't <0oubernement ban maeï fijne «Excellentie te berfoeeïten/ Dat naDien De eDe^
fijne €rccïïcntiefoo tocï bp Die ban Süinfïetbam/ aï^ ïen / enDe <§>teDcn Daer toe toaeren befeftjeben/ enDe met
anDere ^teDcn abfoïuteïijch toecDe geDefereert: enDe boïïtomenïaft gecompareert/ omme fijne <£rceuentie
Daer tegens* Die ban ^mftcrDam ^Ccte berïecnt mit con- abfoïutehjcU 't boomoemDe <0oubernemente teDefere^
. teutemcntbanDe^>taeten.
ren/ fijne 'Êrcelïentie Daeromme in Der faeefte ban Die
ban 5£mflcïreDam boomoemt fuïcr fouDe toiïïenboo^
Den 13 July 1581.
ban Den boomoemDen <6ouber*
D'erecutie
Dat tot
Amfter3&e «6ircommitteerDen ban De Statten/ ban Der fien
ect macb
nemente
grp^oceDe
too?Dm.
H^ijïe
/
ban
Der
Hacn/
Venijn/
enDe
Hoofcn/
bcrUlaert
"
dam.
ÖebbcnDc Dat Die ban ^imfleïreDam / egeene ïafl berDen 19 July 1581.
hïaerDen te ïjebben / omme naebcr bcrftïacringe te Doen
^pDe45ecommitteerDen ban De&taeten/ ban Der ^^
op 't acnnemen ban Den <6ouberncmcnte ban fijne <£r-- JBjjïe 1 ban Der &aen / enDe anDere Den pacten gei ap
ban njn^rcei^
ceïïmtie/ DanfaDbeurlupDmingefclnifteal^boorentó 1 poneert/ ;tjiiDe De bozere berftïaermge
<©ouberne*
Den
ban
Defereren
bet
aengacnDe
tlcntie/
De
»ebp
De
ban
Concept
't
gcfien
enDe
obergeïebert:
feïbe <èecommittecrDcn geconcipicert/ i^ 't feiftit bp ben ' mente ban fijne ^rceïïeutie/ enDe bet Pieten ban Den
^tacten boomoemt gereD?e|Jecrt / enDe geojDonneert
toe DienenDe / te toeeten / Dat fijne €reeïïen*
De (0eDeputeerDen ban^lmfïerDam obergeïebert te tooj; «^eDt Daer
tieafênocbniet racDfaem bebinDe/ omme Daer meDe
Den aïg biet naeboïcbt.
boo? Defe tijDt te pjoceDcren / bpfonDer obermit? bet
^e^taetmbaniloïïanDt/ bebben ba*ïüaert/ enDe
€rcellentie alfoo 't feïfoe een
ban fijne
bertreeft
nooDieb <tèoubc
berïiïaeren bp Defen/ Dat bp Die ban ^ümfierDam De nieuto
bp De anDere ^?obincim fouDe
rnement
booge «©bericbept / cnöc 't ^oubeniementr geDefereert febtjiwn tt toefen/niet tegenfïaeuDe bp De jegentooojDige

Toe de Hiftorie van P. Bors 1 1. Stuk.
1 5 8 1 .ïafl ban bc n <6oubcrnentcnte 1 be boo:gaenbe ïafl / enDc
iScfolucic binnen ben ^aere 1 576. un fijne <£reeïlentie/ bcrummtt nefta ben Oeïen en anbere &ttffi
'
e nbe be &taetcn öfe$actigacuöc genomen / meerbee/ en* poiïant fiwfmimtie fuïïeu öefcccren/mitg öati i'tban
(eb
öcbjccöcrfalbebonbcn too?ben: ï®acr inne fijne <£p
P?*i»*«w
Dacrc fatiffactie
rcïlcntic gebuprenbe ben tijt ban biet jTBaenöen te bjee* 5^52
enbc anbereWrccrien
pleten bantotbrn
Stactcn ban
öaer nae gebom t :
ben i$ te coutimteten / niït£ bat ban toegen ör Starten cnbe öat benïupben 't effect ba» Dien fal boïgcn
tfflt
bare acngeboben goettoilïigbcpt/enbe bebboir baet inne toe öat Die ban f rafïértemi bacr ban botuomen ter
centen*
tementfullenl)cbben
nicöctootècgcpjxflccrt/enbc betocfen : Rebben be €be*
ontfangen/ ofte hat'tattwtmi
^renöepecfifïeertbp:öeetöc
ban öe Statten tegen?* bc feïbe fatfcK
ïcn/ bic ban 'ilcpöen / cnöe Cnchïjupfen
geperfifleertboo?
bp
bacr uoo&aeube iïcfoïntir/ aï<J öat fïjn€rceïïentieboo?:3!ufïitie
fijn Crceïïentie
toefen gWcioecct /behoudens
nochtans epnteïijcft
dat die vanfaï Amlle
rdam hen fullen conform
fijn bemerk 't booniocmbc <6oubcrneirient faï toerben
opgeö:aegmomtnc alle pericuïen/ enbe inconbenienten m'aecken d'andere Steden in 't poinft van 't veran
deren
tcbcrljocbcn: Mc bc anbere Stcben ïjeubeninacnfle* van de Magiftraet op gewoonelijcke tijden.
niuge banbc rebenen bp fijne Crceïïentie booj gebouben
Öcn bacr me bc geconfo^neert / onnne aïïe naebencHen /
Den 1^ July 1581. Nae Noene.
cnöe jaïoufie ban bc anöcrc $?obincien te bcrljoeben/en?Cïfoo be ifrtaeten ban ïf oïïanbt obermit^ ïjet hoocfc Gouvewe»
bc ten cpnbc 't bc rtrech ban fijne <£rrcïïcntic bacr mebc noobicb bertreeïi ban fijne €rceïïentie uptten
fcïbenmCQtnieten tooiDe gcrctatbccrt mic£ bat tot bernieutoinge
bp fijne <£rcclïcntie ben ^tactcn' boomoemt
ban ben C*cöt cc rfï ban fijne ^ceïïenn'c / bc Statten /, 3Lanbc
,
enbe aïïenanDercngcpjoccbecrt fal tooiöen/ enbc ooeft :joojgc&euöen / noöieb bebonben ïjebben booi'tfcïfbe
tot bc ranöcnnge ban aïïe Cituïen cnbe Scgcïcn banben jïï??*1 JP , r <$onbcrnemcnt ban fijne erceïïentie fuïjc
Conincïiban&paitrncn: ^at mebc fijne *ej:ccUent!e mfoe bp bie ijan i^oïïanDt / cnbeEceïanbt/ moer Unie
aïïe geïjoaifaeinbcnt acngeboben fal tooïbcn op bcn\bmnm^n^fu^7^iHtbefeïeett( enbeaengeno*
03onbcrnementc fijne «fccccHcntie te booten aeiigcbo^ !21?? ^ ^ne ^"IJcntic fuïp: te doen Uoo^fïen / batmit
Tcncvrtde öcn f Cnöc gebcfercert : cnbc fnïcr be &tacten in train '5? „ e? n^cbt/ mittjoritept/ cnbc goebcortne fijne
hooliiiS f«Wm born fïcïlcn / cnbc effectueren/ aïïe ficfoïutien en-, if ^elïentic m ben felben 43oubernrmeute / mart) tooj*
dner op ge- bc rcmebicn/ bie genomen én tegenj? aïïe fanïten / cnbc i£c" ^continueert tot bat op bc bernieutoinge ban ben
kthmach abupfenmbcrgcmccnefaccfccn: ^at mebc binnen ben ;\£™m ®gttmietnente met gemcene enbe boïïiomen
sS, ÏZ 1 & oan *iet jfeaenöcti bic biffcrenten met bic ban ^in^ iïag öa» a»/v0f « ^tföcn m be fcïbc gnie mit fijne €^
aïïe^
^fn ^Fbanbeït/_
*tllmtl*
JËSn ^ccbammit ©nntfcïjappcafgebacn/ ofte bp %uftitk ten
cpnbc ^aï
gcbitprenbe
bc aftoefenenbc
banobernomen/
fijne €rceïïcntie
den gou- fnUcii tooien gcbccibccrt ; rontinncrenöe nnbbeïcr tijt
cnbc autoritept
ban tocgen fijne
verne'nen 'tboojuocinöe<0oubcrnemcnt aï^ naerbeïjooren/ ten b'o^b^c/
nooteïijchen tot befet tijtbie
gefïeït moet too?bcn <èrccïïentie
in goebert
Ómlnefaï cpnbc bacr nae't boo^nocmbc oBouberncment boïno* acnfien / cnbe refpecte / getroutoeïijeft/ enbe gocttoiiïicö
fteiien die mcïijcït macf) tooien gefoïemuifeert / cnbe in train ge* macï) too?ben acöterboïcöt/ enbe onbedjouben/ ten
bwcl)t acfjterboïgcnbc bc öcfoïntic banbc ^tacten/enbe mecflcnbienfte/ enbe berfcecïterïjent ban benïanbe:
ciaufuicn
die dacr
uytxija
fijn bcfcïfbc gecGmmittccrt ommc 't gnnt boo?f3 i^/fijne Cnbe ten epnbe aïïe ïïefolutien banbe Staeten boo:^
geheten. •tfyceïletitie te rapporteren/ ten cpnbc bp fijne €rccïïcn* noemt genomen mit abbife ban fijne €rccïïcntic op H
tic bacr inm boojficn macïj tooien aïé beïjoo^t.
rcb?c^ ban aïïe fauïten/ enbe abupfen inbergemecn
Amfter^ic ban ?Cmfïcrbam ïjebben berafaert a$ Jier nae facefte rtiogentoo^bcnboïhomen/ enbe gc-effectueerte/
darn
boïcöt: batfpöoogïjnobigö acïjtcn bat fijne «fjcceïlen*
tic ïjet <6ouberncment abfbïuteïijcK enbe cenbjacfjteïp cnbcboo?alop'tberanberen ban ben <£cbt baermebe
^ngcfetenen binnen
tocröcgcbefcrccrt/ toacr inne het toeïbaeren ban ben aïïe «©bericbept / officieren / enbe
sèpangicn aï^ nocö
ban
Conincft
ben
Hanbc
boo?f5
ben
aianbci^confificrenbc/ Danaïfoo bic ban Hlmflerbam
aïïe ïjeptneïijfte
epnbe
berbonben/ten
jijn
mogen
fonben
bcrflonben/ bat fnïcjt niet tocï en ïtonbe gefeïncben /
©pant
metten
berbant
cnbe
cojrefponbent
piteïjt/
ic/
boo? enbc aïeer fp ïuuben affïant ban ïjate fatiffactie/ nptten booifs 3lanbc macï) toerben taeeij genomen.
enbe beruregen gccecïitigöcpt ïjabbcn gebaen/fo ïjebben Rebben bc Statten boojnoemt ernfïeïijcït fijne Crceï?
fp ïnpben tot meermaïen gcure t6cbcputccrben in com*
berfoeïjt enbc gebcben niet alïecne in ben boo^
peteriten gctaïe tot bicn cpnbc afgebeecbigïjt / cnbe ooeft ïentie
nocmbcn (Soubcrncmcnte te toiiïen continueren / macr.
mijne peeren ben ^tacten op ben 1 5 partij ïcfïïcben / oocfe mibbeïcc tijbc aïïe boïïtomen macïjt / cnbe autori*
binnen Der &tabt banWmflccbambergabertjijnbcgc* tept
bacr op te toiïïcn gefyupcKcn/ detoeïcïic be Staeten
infinneect/ enbc berfoeïjt bic gucfïicn / enbc gefcïjiïïen bp boojnoemt
bp befen bcloben te geïjoojfaemen/ cnbe boen
Ujurnlijcft HccoL2b te toiïïcn af ïjanbeïen/ toaer op bp
be ^ca*cn Starten [jen boo? anttooo^t i^ gegebcn / bat acïjtetboïgen/ aïfoo ben bienfï / ^berieïjept enbc 't toef*
bacrenbanbcnSlanbe/ cnbe b'^fngcfetcnen ban bien
fpaïccbccenigcnpttcn [jeuren ïjabbcn gecommitteert / bacr
acn mcefc i^ geïegen / bat boojt^ tot bernieutoinge
enbc bat fp ïupben ïnbien bocnïijïï toaere be fcïbc gefeïjiï* ban ben €cbt gepjocebcert macïj toerben / eerfï bp fijne
ïen boo2 ftaec bcrtrccïi foubcn aföanbcïcn / cnbc fo bc^rc Crceïïentic in Banben ban be OBccommittccrbcn ban be
fp niet gcnocdifacm geïafï en \Joaeten / bojbecc ïafl ban Staeten/ cnbc baer nae bp be feïbc a3ecommïttectben in
Öacrepiincipaïcn foubcn fïen te bekomen : &00 Rebben banben ban fijrtc Crccïlcntic / bacr toe be fcïbc bp befen
bic ban 3fimflecbam (niet ttoijffcïcnbe of mijn peeren toerben
geaimjorifcect bp ben Staeten/ ommeboojt^
öc&taeten foubcn met fnïeftcn ïafl op befe bctgaberingc
bp bc boo?f5 «6ccommïttccrbcn mit autoritept/ enbc ïafï
inbenéacncijcbbcnbcrfcïjeencn getoccfï) tynte&cbe; ban fijne Cjcccïlentic / enbe ben Staeten/ bie ban ben
jpntcccbcnmcompctentcngctacïe in ben i|acgcj met/ l1aebe$Jobinciaeï ban ben Slecnïjobc/ enbe OTamere
abfoïute macïjt afgebca-bicïjt/ nemacr aïfoo fp berftacn/ ban bcöeccfeeningcin i^oïïanbt ban baren jegentooo^
bat mijne peeren be jètaeten / ofte cenige ban gen niet
bigen <£ebt te beranberen / aï^ nacc bebooren / mit ber*
bic ban wmfkt*be bet ïafl/ cnbe autoritept/ bat befeïbe banbentebe/
met
in 't minfïe
sijnomme %ccopt/
enbnmtïijcït
geïafï
enbe affjanbeïingebau
bamin
Crcclïcntie/ enbc ben
bie ban 2Hmfïcrbam öceeïicninge ban tocgen fijne
toiïïcn
boo:f5 quefïicn te tecben/ foo
pjócebcrcn mettet
boen
te
boomocmtboo
staeten
jt^
öcfaecUe(èobtbcbcïcn/ cnbeïjcnbooidBobt/ enbebc
aïlcn #fficie*
ban
€cbt
ben
baet tot berahberingc ban
ïècreït booj gc-ërcufcert geïjoubcn ïjebben aï^ ïjeur ren/
Heertmannen/ ©afaïïen / ^agiflcacten / enbe
nptterftcbeft tot ^cco,2b boojgetoent / cnbe gebaen \)efc
boo?fcï)?eben Eanbc ban ^oï*
benbe) enbe föo be?re bie ban Himfïcrbamtotanbcren ^ngcfetcnen binnen ben<£rccïïcntie
met bc <JBccommït^
fijne
mebc
bat
tijben tot aïfuïcïictt abfoïttten ïafl aï£ booren niet en ïanbt/
teerden ban be Staeten boojnocmt geïiebe o^b?e te
jfionben getaeften/ toiïïcn fp bacr mebc boo? gc-ërcufcert flcïïcn op bc bernieutoinge / bcranbctmgc/ cnbc gc^
geïjaubentooibcn.
bnipcïi ban aïïe &itulcn / enbc Ecgeïcn binnen btn
Verklaringe van die van Amfterdam op de Acte van in- lianbc ban i^olïanbt op öat öe feifbc mit bc bcr^
demniteyt by die Staeten den felven overgelevert.
anbecinge ban Den €cbt aïjf booren gcïncftcïycït in
SCïfoo tufTcïjcn be Staeten ban l^oïïant/ enbe bie ban train geb?acï)t / enbe geiuupent mogen tooien:
tCmlerbam feecttece stoarigtjcöcn jijn gemobcertop t cnbc ommc boboer te boo?ficn op t beïepot Dc«*
bcfererenbanben<$3oubï:cnementeaen fijne 5Fo?ficïi)ue <6cmecnc 3lanbt^ faccïien / bat fijne erecffentie
bc\i
in Coïïcgic ban&m*
röcn2)
ae\ient be ©ccouimittcc(D
^cnacbe : fo 5ijn be boo?fs Staeten/ en bie ban $mfïct< *
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ifSi

Die van
Amftcrdam perli
fteren by
haerluyden voorwende
verklaeringe.

Byvoeghfel van Authcnr. Stukken ,
macïjt/ enbe aunjoritept ban

€>taetcuunt boïkomen
fijne €xccikntk te beïafïeu in aïïeg 't effectueren/ te
Doen uolftouien/ enbc executeren De refoïuticn bieten
tot bicnfïe
enbebenabuuf'cn
aïïe fauïten )ban
gcn£ tiitUcfytkt&e
bc$ fnh/
51311 genomen/
Haube boojnocmt
enöe
ïenbc&tactcnboomocmt niet aïbee neecftigïjept bcr^
fo?gen / enbc baer iimt boojficn bat binnen ben tijbt ban
bfer iflSaeuDen eerftfeomenbe 't boojnoembe «Boubecnc*
ment fijne Cjrccïïentie boïftotnenjcken / enbe met ge*
mrcnberfjnsit faï tobiben beruicutot / enbe aöfoïutdrjcft
moge looien gcbcfcrecrt/ enbe opgebjaegen: Cnbe
bat oberfuïcr binnen mibbcïcrtijbe bie rjuefrïen/ enbc
biffecentcn aengacnbe bc fatiffactic ban bie ban^Cm;
frerbamafgdept/ enbe ter neber gelept fuïïen mogen
tooien 't 30 bu bjnntfcljappe/ ofte epntcujcK qebeci
beert bu toegen ban %iflitie I enbe ooch binnen ben feï*
ben tijöe naerbee / enbe bQÏfeomcujcKcn seïet op öe
poincten / enbe cïaufuïen bk in be becnieutoinge banben
boo^fcïjjebi: <6oubcruemente mogen 31311 gerebjeffeert /
omtneöacrnac'tboomocmbe dBottbernement inalïc£
gefoïnnnifeert/ enbe in train geb?ad)t/ oocn boïuoberöonben/ enbe ge-effectueert te mogen
incntlncKon
tnoibcn.
Den 20 July 1581.

3f^ boo^eïf fen bebooL2noembe %cte banben <0ou*
beruemcute/ enbe Ijebbcn be ^taetcn bc feïbegeïjou*
benboo^gea^rcfïcert/ enbe fulr gecommitteert/ enbe
coinmittrecu&pbcfcn bendeere ban jEatcne^/ €op
ndié ban 2&cbcwn/3;0nc!)cèt Bbjabam ban ^£ïmonbe/
^epnirr <ï£&ut/:l!3r0. Sojjan ban ^löcnbarucbeït/enbc
«ï5annjj;ci:batiHJüiTef!/ enbc 't mecccnöcd ban ïjacr*
uipöcn./ osnmc inct affifïentie ban bcn^iobocaetban
ben lanbc ban l>o!ïanbt / 't mljouöen ban bien in alïe£
te boïtennen / tube Ce effectueren.
Den 21 July 1581.

%$ gdjoiiöni booi geajccfïeect ben <&tbt bk fijne
Crrelfentic foubetoojöcn gcp?efïecct/ enbe toeberom*
me ontfangen ban fijne Crcdïcntie/ enbe boo&é bp
eenen pegtïijca gcöaen faï tooiben aï£ ï|te c naer boïebt.
2fllfoa ben Conincu ban cèpanjen jegeng ben Cebt
enbc pïicïjt baer mebe ïjp aï£ <0jabe ban Ifoiïanbt/ Ecelanöt/
cnbeö'3SngefetenenenbcBucflanbt/
ban bien toa£ befdbc3lanbcn/
becbonben öefcïfoeaïïcenlncH
niet brfdjennt / macr met aïïe mibbeïen ban getodt/
Die van
ïjcpmdrjcue acnflaegen/ enbe bc?caberpen/ ïangejae*
Amfterdam heb- rengcarbcntljceft/ cnbeafênocö arbepbenbe$omme
ben ver- befelbe in een ecutoige epgenfeïjap/ enbe flabernp te
klaert
cgeene laft béngen / enbe ban ïtjf enbe goet te becooben/ enbe baet^
te hebben osnine tot bifeïjerminge ban be boo?fcb?ebe Hanben/en*
ommeden
ber(oebe3!ngcfetcnenbpbcnCbeïen enbcètcben/ re^
voorfz
p?e]cnteccnbe
ben ^tactcn ban be felbe Hanben/ ïjoocl)?
Eedt te
nobicj)
bcbonben
i$ I ben boonioemben Conincn ban
doen> Tonder voor- ^panien te berïactcn/ enbe be booujfcï)?cbe 3jngefctenen
gaende laft
vande Ma- t'ontflaen ban bcn^ebt/ pïiebt / enbe berbinteniffe
giftraeten baer mebe fp ben feïben berbonben mogen jijn / Soo is 't
tot Ambat top onö Ijoubcnbe ontfïagen ban ben <^ebt/en pïicöt /
fterdam.
Nota. In baer mebe top ben Conincïï ban ^panjen / eertijt^ ber^
de Eedt
bonben sijngetoeefï/ berïüacren bp <&cbe bat nip on£
geftelt van geïjed/ ei:be fonber eenige naebcneften öouben boo? ont*
lïjne Ex- flaegenbanaUen^ebcu / pïicöten/enbeberbinteniffen
cellentie.
baer mebe top ben boomocmbe Coninft ban Jbpangien/
aï^ eectijbt^ <6?aebe ban i^oïïanbt/ Eeeïanbt/ enbe
©Ifeflanbt/ berbonben mogen 5ijn getoeef! ; beïoben/
enbe ^toeerea bao?t^ ben ^inceban^raigncnaï^re^
pzefeuteceuöe / enbe ïjem ^>tact£-getoij£ gebefereert ge^
tóeefï jijnDi' be öoogc ©becigïjept / enbe regiecinge ban
be boo;fc(fêebe 45:aeffdncïtïïepbt/ enbe ILanben ban
ïloUariöt / Eeeïanbt/ enbe ©uejlanbt/ geljouto enbe ge=
trouto te toefen/ ben fdfben ^eere #:inceinoerboo^
fcïjjebe quaïitc te geboo?faemen / enbe 't aflifïeren naer
onfen uptterflen bermogen tegen^ aïïe enbe eenen pege*
ïrjdi stjnber 5Furflcïrjcïte ÖBenaebe / enbe ber boo?fcö?ebe
3lanben Duanben : 23ciobenbe boo?tö alïe^ te boen bat
goebeenbegetroutoe 3Ingefetenen ban be boo?fcö?ebe
llanbenljaeren^ooft/ enbe fyaaqe ^berigöeptfcljuï'
bigbSDnteboen:
Eedt vernieuwt.

I58l,

Den Eedt van fijn
SSeïobencnbestoeecen/
bat Excellentie.'
top be <të?aefïijcf)ept /
lanben/ enbe 3|ngefetenen ban Jfoflanbt/ Eeelanbt/
enbe ©uefTanbt boomoemt/ geftouto/ enbe getrouta
fu\kn
toefenban
/ ongbe reguïecen
poincten bp 3lanben
ong in't
aennemen
regieringenacDerbe boo^fcïj?cbe

belooft/ cnöeboojtp aïïe^ te boen bat een gort enbc getrouto ï^ooft enbe fyaoqt (©bcrigöept ban ben boojfcö?eben<0?aeffcïjappe/ enbe Hanben fcbuïbigïj i^ te
boen.
Soo waerlijck helpe ons Godt Almachtigh,
ende fijn Heylich Woort.
Den 22 July 1581.

2[gafénocï)bcrKlaert/ enbe gecefoïbeert öatbe ge* Eedt VM
concipieerben<£ebta$boorengea?refïeert
bpfïjne^r* Je va"
ceïientie ben ^taeten / «aeben / enbe fteecftèninge
^c. ende ReV
gebaen
ban ben
Übbocaetfaï/toojben
bp fo?menaer
ban bat'tgeconcipicerbe
pubneatic faï beruunbicïjt
en* keningc. *
be boojge^ouben toecben / mit^ bat bp maniere ban ju*
ftificatie bie pjefcriptie ban ben Conincn / enbe anbece
motiben / enbe rebenen baer bp geboecljt fuïïen tooien :
enbei^gerefoïbeert/ bat mit 't afnemen cnbe'tpjefïe*
ren ban Den <£ebt gefupercebeert faï toojben tot obecmo^gen / boïgenbe 't abb# ban fijne €rceïïentie / ober*
mit^ 't rapport baer op genomen bp bie ban 2Umfïers
bam/ müt| batmit'tbernieutoen ban ben <t£ebt ban
bic ban ben HaeDc / enbe reeeïteniuge faï tooiben gr pio*
cebem/ enbe fijn gecommitteert ban ber IBijïe/ ban bec
Haen / enbe €ant / omme 't fcïfbe fijne Crceïïentie aen
tcgeben.
ïl^eïcaen boo^fcï)?cben <&ebt be f^efïbent / mbt föae*
ben ban ^oïïanbt / Eecïanbt / enbe ©^iefïanbt / mitj^
gaber^ bie ban be reecheninge t'faemen Coïïegiaïitec
in be föaebt-Camcr ban ben §obe ban ^oïïanbt berga*
bert jijnbc gebaen / fjebben m ïjanben ban 3ionc§cc
Öutgert ban 25oetfeïaer / üeece ban ?tfperen / lange*
racft / enbe OTarne^ / Comeï$ ban 23eberen / out 23uc*
gemeefïec ban ^o?b?ecljt / öepnicc €ant / ^urgemee^
fïer ban ^imfïerbam / Mt. $anningjj ban fforeefl
pcnfïonari^ ban ^iïcïtmacr / geaffifieert met Mt.
j^auï^ L23unp Kbbocaet ban 't gemeene Hanbt ban
ijoïïanbt/ aï^ baer toe bp ben peeren .-ètactcu gecon^
mitteert.
Nota. ^atbeboo?fcïj?ebe %cte fvücx$i\$ boorenin*
ber Camerc bau ben iïacbe / enbe reecheninge flaet ge*
regifïreert.
Den 22 July 158 1. NaeNoene.

/ Canten / Eedt*
ban ?lfpercn
be peeren
*$$ bp
<6ecommitteerb
t/ aï^/ 23eberen
ben Woocae
/ enbe
JForeefl
ban be &tacten gebaen rappo?t / bat bp be pjefibccenbe
ïïaeben p^obinciaeï / enbe Camere ban be reecaenïnge
toa^ gerenuncieert ban öaerïupben boo?gaenben €eöt /
tnbe pïicïjt baer mebe fp benConincn ban^pangtrn
toaeren berbonben enbe gebaen ben beljoojïijcuen Cebt
ban getcoutoigöent boben geroert/ enbe öeurïupöen ,
boo?t£ toa^ geïebect ben generaeïen Cebt bie bp öen afc»
ïen ^uppcoflen / enbe anbere foube toerben boojgeïjon*
ben aïg ïjier nae boïeöt/ enbe bat baer af acte in ben
öaebe/ enbeCamece banöereecneninge toa^geregif*
treert aï^ öier naer boïcïjt.
?ïïfoo ftenneïijen # ben Conincït ban ^pan/en mit Formevaa
fijnen aenhancïi/obec ïange boo&enomen/ enbe gefoeïjt generalen
te&ebbenfïjnnenvDjaeffcöap/ ïanben/. ^eöengoe*^
vaenH0er
ben^nbecfatenban^oïïanbt/Eceïanbt/ ©jiefïanbt/
oocïtgetodbri0cïtinitongeïjooibeto?eetöept/ enbe rp* landt heb.
enbe J» ;«morttoiïïige
ctoozpenfnnm
ranniet'onbe
/ enbe Wort bec ^IUmI
/ goet ngebtót/
tod be ïicïjaemen
heeefcfjappie foo
feïber (©nberfaten aï^ ïjeuce 5ide / enbe confcientie aen- veert dat
gaenbe/ tot bernidinge ban ben ^>taet / t gemeene fAac ;
h™™
%mbtnte/ / aiomme
toelbaert
befie / enbe 'te gefjeeïe
be oprecöteoienf
ban boojfc&ebe
ge ber
onberb?ucïtin
eenfamentïijh
enbeecce<$obeg tegen^ aïïea5obbdijcRe enbe ll^erdt* voorge- ;
ÏDCHececöten / mit^gaber^ be ©?pbommm / »iïe* ^£ J
gieft/ tanbtbefïen/ eeredjtigïjeben / enbe anbere cerden!
beuchbeïnefte gebjupenen ban ben Hanbe / ben meben/ voorfchreSoo waerlijck helpe ons Godt Almachtigh , enbe Hceben ban bien in 't generad/ enbe in 't bufonber ve Eedt ru
ende fijn Heylich Woorc.
enbe bergetenbe ben pïicïjt/ enbe ^ne0.
te rugge
mebe hp ben feïben 3lanbe aï£<të?aebetot m«n.
baerfïdïenbe/
Cebt
Öeure

Tot de Hiftoric van P. Bors 1 1. Stuk.

^

1 581. bcure/ enöe Dec boojfcbJene beuce©?pDommen/enbe
OSececbticïjeDen/ befcbecminge enDe banDtfjoubinge/
becbonöen / enbe becpïicbt toag / ïjeöbenöe De boben ge*
S2ffil2ïïWlïWB* ™™ nemen/ enöe ©pantö
meïten <£onincïi/omme t'fïjnen boofen boomemenbetec Joban/
aöt/ enöe
tegetaecaennietnaetgeïaten/ fonDcc eenige oojfaecïte ffiSfebanöec.^t
^tecchte
ban Matmni
möe^on
öoo^noe
*!*&*&
enöe
boo^
mentoe Öo;(o3etmöen mboo?f5
ban BpanDfcbap / Cctjcb / ofte <©o?ïoge / bupten / ofte
Söen bw
binnen fijne
offictcn/
antien/nöeaïïf
ban öaemge
met getoeït Eec^
boonioemt/ £oïïanbt/
©nefïanbt De3LanbenbanJ
enöe rilanDen/
ïanot/
en / bfc:
becfouca
goeöeon
nict ^enfïae
enDe
^r^ cemonfïc
SSiSngen
aenbieöi
/
ooch
è
bp
totecceffT
/
ban
e|eecen
D'anDec
bjeetnDc^atie/ enöe &pacnfcb Ctijch^boïcR t'obec*
iafïcn onDcc 't gebict ban eene uutbeemfcbe / enöe Ca* necaete^tacten
gcDacn/ omme eene gemeene citfle/
pitepn <U5enecacï ober De ganfcïje tfèeDecïanDen / Den f,nifflenratmacnÖfmbecfcbepöentïöettenbpöege.
enöe
©?eöe mDen lanöe te mogen genieten fonöec cent^
$cctocbban2Hïba/ aïïcg contcacie De l^ibiïegicn Dec
feïbee Hanöen bp ïjeni foïemneïijcfc be5toooten/ enöe
enöe Dat
ten ïaetfïe
ïjiec naec niet alleen jcgengDc^nbiïegien/ maet oocït öeöen
/ omme
feïbe ^eecïij
©panDtfe*
^en De/ enöe
mf n^009b
ïf5
ï£^!
S2ïï
feïjap/
e
enöe
^o?ïog
tebefïecïjtcn/ enöe tec neöecte
jegcné aïïen cecbten / enöe beboojïijc&e toegen ban ^w
fïitie eenige banöe boomaemfïe ï^eecen / beeïe €beïen / leggen/ brengen een t'famenfcomfïe banöen^cctoch
enöe g?oote meenicbte ban goeöe 25ncgeeen / enöe 5|n- ban i^oba €e?caban toegen öen Coninc
h ban &pari^
gefeteiïen ban öen 3Lanöe/ onbetDient mitten stoaec^ gien/ enöe feecttece <0eDeputeecDen ban toegen Den
Den / hoojbe / enöe buptc gcoutoeïtjcncn geöaen omme* 3>taetenöec^eöei'ïanDen/ cnöeonDecïinge commune
brengen / öe goebeceu foo ban öe feïbe omgebrachte / aï£ catie/ enDe t'famenfp?eec!tingeDaecop
tot
banfeecbceïeanöecen ïupöen öen 3lanDe Deucfcbncït/ Coeïen geïjouDen 30110c/ De feïbe Conincïange
ft DetijDt
boojf?
communicatie epntelijcft afgeb^oochen f^etft gehaDt?
ofte anöccg becttoefcen 5ijnöe geïjeeï/ enöcaï'tfïjnec afflacnöe aïïe ceöeïijc
ïie ConDitien / miDöeïen enöe toe^
€iijtfyp
boo?fcï)?ebe
't
boojt£
ïaetenöe
/
fïaenöe
(Cafeïc
boïcït binnen öe boo?fcb?ebe ïanDen ban üoïïanö/ Eee^ gen ban ©jeDe/ enöe becfoeninge aïöaec bp beooog
ïanö/ enöe %ieflanöt/ aï£ oocït mmeetanDece$?o* genecaeïe ^taeten öecJkeöetïanDen geDaenbooitoen^
bincien / enöe mitten 3ingefetenen ban Dien ïeben/ enöe Den/ enDe aenbieöen fonöec öat ïjem aï^ #ectoge / ©2in*
Öanöelen naec ïjacccn appetijt in aïïen moettoiïïe/ ge* ce/ 43?aebe/ enöe i|eece Dec boo?f5 écöecïanötfcbe
ï)?obincien cefpectibe gelieft ïjeeft cenigïjaenfchoiito/
toeït/ enöeaUetöanöeonbeföjaecïjelijcfte/ enDeafgrij- ofte
acïjt te nemen op fijne eece/ €eDt/ enöettoutoe/
Uïaegcn
/ enöe/ fuïcjc
't fcb?ijben
/ fonDcc
feïtjhe
Dat öaecmeöebpöe feïbe lanöe/ enDe eïcïi ban Dien in 't
te openen
eenigeop ooccn
<@nDecfaten
Dec armeobccDaeDcn
tenïaetfïen naec ïange geDuït/ De $nnce ban d^cai* bpfonDec aïtnt^becpïicïjt/ enöebecbon&cnfêgetoeejï/
gnen f c. niet aïïeene afé een boomaemfïc ïiDt Dec &tae* oocït tec 5ijöe fïeïïenöe aïïe €>fficïen / genegentöeöen en*
tenbanDe^eDecïanDen: .ïfremaec oocït aïgtoetteïijcn De lieföc Die öp foo toeï nae De cecöten Dec natupce / aïö
Dt/ enöe abecigbept^-ïjaïben gehonöen/
töoubetneuc Dec lanöen ban ï^oïïanDt / Eeeïanöt/ en* fijne eeccCeïgötoa
^ öen boo:f5 j^cDecïanDen/ enDeaï*
enöe
fcbuïö
De ©jiefïanDt boomoemt/ enDe De&taeten Dec feïbee
LanDcn
oeuDel
fuleco
ban Poïïanöt/ Eeeïanöt/ enDe
EanDen/ genootD?ucïtt $nn getoecfï tot befcbecminge
nöt
©jicfla
/
aten ban Dien mit beDenc*
enöe
öen
©nDecf
Dec ^fngefetenen aïöaec jjeucïupöen } ©jpDommen /
c
hen
Dige/
ïjeucDe
gefïae
enöe
boojgaenöe getcontoig^
$?ibiïegien/ enDegecccbtfgbeDen/ Degeoo?ïofoe/enDe
toetteïncaetemeDieban<0obt0buïpe/ enöe De JBape* ïjept te pjaefleccn enöe te betoijfen : ^00 i^ 't Dat mijn
nenDefcnfïbeaen te nemen/ mit fjope/ cnbemeeninge ï^ecce Den #?ince ban «teignen/ (0?aebe ban j^af=
ban Den bobengenoemDen Coninït beg te betec ban fijne fouto / ^c. mit^gaDec^ De &taeten ban ^oïïanDt/ ^ee^
ïanDt/ enDe©?iefIanDt/ boo?(6oDt/ enDe De ï&ttdt
oncecbteüjcïte/ enDe ongobbeïrjcïïe baomementeDoen becnïae
ct bebben / enDe becftïaecen bp Defen Dat fp ben/
affïaen/ Daec toe/ enDe beneffeng geb?upcaenDe aïïe
toegen ban bectootungen/bemoeDige becfooucïten/ enDe mit£gaöec£ aïïe De (^becigbept enDe gemeente Decfeï^
becïanöen/ tjouDenb?p/ quijt/ enDe ontfïaegen ban
fuppïicatien : &00 i$ nocbtan£ Den feïben Conincfc mit Den
CeDt Den boomoemöen Conincn ban ^paignen
alleg tot betec abbtë/ niet aÏÏeenujca niet te bctoegen
getoeefï / maec gefimuïeect bebbenbe eenige betoegenif eectijt^ geöaen/ fonDec eeniebfintg Daec inne/ noeïjte
Conincïi aï^ <6?aebe ban ïf oïïanöt/ %tz^
ft] enDe genégentfjept tot ©?cDe/ ïjeeft foo fiaenDe De aen Den feïbeniefïan
öt/ ofteanöecfïnt^ in fijnen öienfïe/
ïanöt/
enDe©r
ïjanDeïinge ban Dien tot 25?cDa / afê Daee naec bectoet^ ofte onDecDaenigbept/in
eenigec torjfe bo?Dec gebouöen/
penDe aïïe bfflijne conDitien/ enDe miDDeïen ban ©jeeDe/
ön/
öentes
ofte
bctbon
geïijch
De feïbe ïfeece feince/
enDe berfoeninge bp fijne ^inceïncïie <Öpceïïentie / enDe enDe ^taetcn becflaen Dat fp ïupöen
/ mitVgaöec^ aïïen
Den ^taeten ban 3|oïïanDt enöe Eeeïanöt / boonioemt/
/
n/
enöe aïïe öe ^fngefetenen ban öe
mit öeuce geaffocieetöen ban 23ommel / enDe Sneren / &teöen ©ïecne
ïanöenipfbjure, ooeft boo? Datum ban Defen/
onDecöaenigöïijeKen aengebooen De feïbe fijne ^rceïïen* boojfs
ïo£/
enDe
ontfïaegen getoo^öen 5ön: <£affecenöe/ tt
tie^HanDen/ enDe&teDen boomoemt De^ teïjeftigec
mitbup?/ enDejtoeeet/ aengegcepcn/ bpaïDetïjanöe niet DoenDe/ enDe affïeïïenöe binnen De feïbe SlanDenbp
toegen ban ©panDtfcïjappe/ enDe <©o?ïoge / Doen Defen De^boo|noemDcnConincc naem/ enDe 3©aepeï
De eenige betobecDe pïaetfen enDe^teDen banDe feïfDe nen / fonöec in toiïïe ofte meeninge te jijn ïangec te ge^
©?obincien gcontfijctten becnieïen/enDe bectooefïen mit öoogen / Die feïbe aïöaec eenicbfmtg ge-eect/ eeftent/ ofte
aïïe afijcijfeïncftbent ban b?anöen/ enöe moo?öen fonöec in eenige faecïie ban (©becicbept/ ofte öegiecingc öec
geb?upcnttetoo|Den: öouöen*
onDetfcïjept ban lEannen / ofte ©joutoen / jonch / ofte 3tanDenboo?taenmeec
ouDt / geïijcn aï^ oocn boo? De ï©aepeninge ban Die ban De Den feïben <^onincft becbaïïen ban aïïe fijnïïecöt/
ïleeclijcïient/ enDe^becicbcpt/ öiebpaï^
^oïïanDt bp Den &pangiaerDen al^ tot ÖotterDam ^oocbept/
OBiaebe
ban
De feïbe ïanDe / eenigbfint^ boo? Datum
aïïe
tegtn^
j^aecöen
tot
naec
Daec
toa^ begonnen / enDe
ban
oefen
^ttft
mogen ïjebben / ofte aï£ nocb fouöe toifc
aïöaec
en
Qngefeten
toegefepDe geïoof aen Den acme
ïen
pjetenDecen
te bebben : enDe Daec bcncffen£ aï£ een
©panfc
ban
toag gecontinueect: <©p toeïcïten boet
openbaece
©panDt
fijn ^inccïijcïïe Cccclïentie/
fcftap/ enöe <©o?Ioge öeut onbecfaeDeïijcfte begeecte Den ^>taeten ban Den ban
HanDe
ban ^oïtanöt / EeeïanDt /
ban De boomoemDc moettoiïïige ïjeecfcbapppe be boben*
/ enDe beuten
©junöen
genoemDen Conincït boo?t^ baecenöe / oocb tegen^ öen enöe
noten©jiefïanöt
; Cnöe gemetefct
öe boo?f?
ban öen/ enöe
ïïaeöeSSontgc/ enDe
anöccen fijnen ^actocïjDommen / <<5?aeffcöappen/ enDe Öeecfteninge
eenfamentïijca aïïe anöece
^ eecïgcïtfjeDen banDe ^eDalanDtfclje #?obincien/naec 3!uflicieecen /inenöe^oïïanöt/
ban ^oïïanöt/ Eeeïanöt/
«©ffïciecen
Dat De feïbe tot <0ent eenen IoffeïijcRen / enDe getoenften
enöe bebint ban öe
confecbatie
tot
©nefïanöt/
enDe
©?eDe/ enöe ©eceeninge mit Die ban^oïïanDt/ enDe
EeeïanDtfteuce meDeEiDtmatenDec c^eDecïanöen ïjaö^ <©becigïjept/ ï|oogbept/ enöe ^eccïijcïïbept ban De
Den getcefx enDe befïooten tot becnieutoinge ban De ou* <6?aefltjcft'bcpt op Den naem/ enöe tec eece ban öen
De ©?unötfc&appe / Üanötecingc / enDe JBeïbaecen ban boomoemöen Conincft ban '^pangien / aï^ <0jaebe
Mae;
öe gjngefetenen ban aïïe De boo?fs ^obincien / enDe öat ban ^oïïanöt/ Eeeïanöt/ en ©?iefïanöt/in ïjeuce
nieutoj?
ban
toe
De feïbe ©?eöe (ïjoetocï foo naemaeïg \$ gebïeecften) ten / ^impten / cefpeetibeïncn tot uocb
feöectbct beginne Dec ^o^ïoge
metgcootegebepnflbeptbpïjem genoucïjten aenïtom^ gefïeït/ enDe ge-ecDt
gecontinueect sijiigctocefï :
Conincft
feïben
Den
aï^ gefleït tot <0oubec* jegen^
fle ban ^on Sloljan ö'^lnfïcice
enDe
/
ct
geappjobee
neuc Dec feïbec 3lanDen toa£
fêecRïaecen in^geïijeft fijne f ?inceïijcïie <^cceïïentie/
enöe
(D3)
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Byvoeghfêl van A

uthent. Stukken,

1581. eHöcöebobcngcnoemöe Statten Dat fp aïïe De feïbe /l flacn babben bat op ben boojnocmben pjobifioneïen 1 ^81
r nöe eïeft ban ben ban De n bootó beuren Ceöt / jbtaet <6oubcrncmcnte be <étaetcn in 't beeïeenen banbe boQ?=
enöe 2lmpt bccöjaegen bebben / cnöc beröjacgcn bp Dc* noembe ïactflc berfoebte %ttt baböen gcconfcnteect/
fen i fïciïcuDe ofte öe fcïtac typ De boo?fs beuce ^tactcn / fulcr bp ben SBurgemeefiec Cant mebe in ben fijnen
3Hmpten bjcöeeommc te mogen aenbaecöen/ cnöc be* toa£obergefcb?cben<
Dienen naec bp ben gcpjxfrccrt / enöe boo^ aï ge öaen faï Rebben baecommc bt ^taetcn gecommittcect ben
ÜeeccbanKfpecen/ ban bec Mvfrtl ban bec 3taen/
5ïjn Den naeboïgenöcn Ceöt $c / ut iupra.
^nbecniinöcct Den <£eDt op beuce nieutoe Commif- ^ïöcnbacnebcït / cnbc cenc ban McKtnact / omme
fïen be urïupöeu refpectibc te Doen/ bebben/ enöe 't er* 'tfcïfbe fijne ^rceïïentie aen te gebni/ omme boojtg
pcöiecre 11 op Den nacme ban fijne $iintt\i)cne «grceïlen* baec nac baec innc gebaen te mogen Uio.zbm naec bt*
tie I onöec tituïe / enöe quaïité / aï£ in öcn boojgaenDen
%$ bp be <6ecommitteecben boo^noemt gecappen^
<5cöt/ mitsgaöer£ ben Starten ban ^oïïanöt/ Eee=
lanöt/a$ booren.
teert
Dat fijne €rccflentic op nac i^oene teb?eDen$
boocenAfte van
Daec op ben Cebt te boen / cnbc ooeft af te nemen.
®c&tactenban$oïïanDt grfjocHt bebbcnbe'trap*
continuatie van die po?t ban beurlunDce <Ü3ecommitteeröen/ aengaenöe ben
Den 24. July 1581. Nae Noene.
van den
Prelenten.
<&cbt/ enöe $ïtc(jt öie bn bïe ban öenföaeöc$jobin*
Rade, en- ciacï/cnöe Caincee ban öe ceecueninge in ï|oïïanöc mag
Afperen, Duven voorde, Nijvelt, Aflendelft, Swiedc reecke- oeranDect / enDe geöaen tot öienftc ban ben Hanöe/bebten, Vliet, Mijle, Beveren, van der Laen, Thodcn8nieS- &cn berMaect / enDe geojöonneert / becïtïacren / enöe op
mas Bereken rode, Mocrkercke, Almonde, vander
wen Eedt. öonnecen bn Dcfcn / bat bic ban ben Üaebe $ jobineiacï
Meer , Baersdorp , Vos ,Jacobi Hopcoper , Vroefen ,
boojnocmt/
Commiffie op't
Bylewerf , Oldenbarnevelt , Willem AdriaenfTe,
flnch
ban öceacbtccboïgenöc
Sufntie / enbe baecïupöcc
Die ban be fteeeïtemnge
tot
confcrbaticbanDcgerccbtigbept/ enbe inuomfienban
Ruwe, Buys, Baerent Pieters Burgemeefter^ Leonart Joriffen , Mr. Willem van der Meer, Combe 3£omepiicn / enbe bo?öecinge ban öe£ gemeene
3lanöt£ ccecftenïngen in baerïuuöer ^tacte / enbe <®ffi>
mers, Beyerflen , Steenhuyfen, Foreeft, Mr. Adriaen , Symon Pieterflen , Ysbrant Jacobfen , Maelfon ,
tie fulïcn continueren tot bat bp be feïbe ban Dc ïïaebc/
ThaemsSymonlIen , Claes Janflen Coolman ,Jacob
enöe ceccftemngc op baerïupbèr nicubje 2$?ieben ban
Matthijflèn.
Commiffic öni faboojïijcïictt €cbt faï 5311 gebaen / bat
boo^btcbanöenilacbe^obinciael boomoemt/ ben
5©e Cöeïen / enbe bec ^>teöen <0ebeputcet
bobcn
fuppoofïen ban ben boojf5 üobe mcDc baccïupöcn <Öcbt genoemt/ gecompaccect 3nnDe &taet£-gctoiben
jfe
a$ booren fuilen boen bccanöcccn / enbe ben felbcn öaer Palette ban fijne «icrceïïentic injegentooojbigbeptop be
ban
nac infinueren / enbe bcïafïen in baecïupöcc Dienfïe / en' fijne <£rccïïentie/ ommc fijne <tfrceïlentic af te nemen
bc offitic aengaenöe öcfaecfeen banbe 3|Ufïitie mebete cnöc toebecommc fijne ^rccïïentie te p^fïeceu Den bt*
continuecen tot öatljaecïupDec opbaece nieutoe 23ue* bootenen <CeDt op De continuatie ban Den <*3oubecne*
toen ban «rommiflïe/ meDe ben befjoozfijenen «SeDtfaï mente ban fijne <£rceïïcntie/ beeft fijne Crceïïentïca^
5Ön afgenomen.
boocen ben ^taeten boomoemt boojgebouöcn be goeDe
Den 24July 158 r.
gunfïc/ cnDc af ectie/ Die fijne <£rceïïentic aïtoo^tot5edtfAmft«- %$ bp bit ban Stmfïecöam afê nocb naec boo?gaenbe bcfellanbcn/ enbe 't toeïbaecen bec feïbec beeft geb?ae^ ÖSSdgen. wat mebe fijne <&ïctHmtic tot bienfïc/ enbcboz^ientie.en*
vemeGou* raPP°# m om Öwwit gebaen op De ftyme ban Den <£eb/ öecinge Der geltiecne faeeften tot nocb toe niet beeft ont* de den
ment." ben
°k 3D«
^rccïïentie
enbete bjeeben
afgenomen
too^
/ becbïaect
/ bat gebaen
fp ïupben
jtjn foube
/ Den boo^
fien eenigc moepten/ hoflcn/ pecicuïen/ noeïjte tcouaen/ Staetcn*
noemben€ebtteboen/ mitg bat beueïupben berïecnt maec rijf/ enDcgoet/ goetujilïigbïijcït Daec boocen
faï tooiben be Hctt bn baccïupöcn ïaefï becfoebt ; en aïfo fittft gefteït / enDe ge-erponeect/ enDe boctoeï fijne
<erceïïentie toeï becboopt l)abbt bat be feïbe eenigbfïntg
be Starten bebinben bat bp 't berïcenen ban bc boo?f3 baec inne foube bebben toojben
betitelt / noebtan^ acn^
?fictc (bic cecfl op 't abfoïute <tëoubecnement ban fijne meceftenbebeeenfiige begeerte/ enbe toerfoecu ban Den
<etct\lmtit toa^ bafoc&t/ enbe afgeflaegen) 't gcmccnc ^taeten Dat fijne ^rceïïcntie in Den feïben <£ouberne*
aiantgcooteïncjc in ïjacc gecccötig^ept foube jijn gep?ae?
jubittett-, bcbben'tbooinoemDe becfouch ban bit ban mente foube beïicben te continuecen fitïcr'tfcïföe fijne
3Hmfïetbamafénoch afgeflaegen: 25pfonbec aïfo ben €wn~entit in SCpuïi ïrrbj. i$ opgeb^aegen / beeft fijne
<£rcellentie becftïaect 't fdfbt aïfltïr te bjebcn te wn aen
^5ebt
op benaïïeenïijft
pjobifloneïen
Crceflentie
gebaen 05oubetne'mcnte
faï bjo|Den / baet ban
onbec fijne
bit te nemen / obecmit£ bt boogbnoöïgbcpt ban Dec faecïte/
ban 9tafïecbam ïjaec aïcebe bcgeben bebben op ïjaerïui; mit^DatDe^>taetenaenbaecïupbec fijöe niet naeïaten
bet fatiffactie / mit^ bat be &taeten te bjeeben jijn/ bit toillcn mit goebc co^cefponöcntic fijne <£rceïïentic Daec
boojnoemben ban ^Imfïecbam aïé nocb tt bcdeenen innc te beïpen/ enöe'taffifïcren : Cnöc Daec op fijne
3Sctc bat bit ban 3Cmfterbam boenbe ben boosuoemben €rceïïentie boo?geïefen 5ijnDc De poincten / enDe conDi*
^ebtfuïïen bïnben in baalupbcc gerecïjtigöept bit fp tien ban Den feïben a&onbecnemente/ i^ bp ben ^taeteti
tot nocb toe aengacnbc baetlupber fatiffactie / enbe nae- fijne <£ïttïïmtic aï^ nocb ecnfïeïijcït becfoebt / Dat fijne
€rceïlentie geïiebe Daec op te continuecen 't boomoem*
tooïgenbe
Keten ben
ban iètaeten
ben ^ta'eten
geïjabtmebe
mogen
tyb> De
ben : bïijbenbe
baec tegen^
m ïjaec^
<6oirbecnement/ cnbc D'autocitept Daec bp fijne
ïupbec gebeeï nopenbe ïjaec ceebt / cnbc bcfentic tcc ffurfïeujc&e OBenabc geconfeccect in aïïe^geb^upcïien
contcarie.
op Den naemc ban fijne Crccïïentie aï^ Den feïben geDe*
^nbc fo be?ce bt boo^fs berftïaecinge bp bit ban %m- ftxmt 3ijnöe öc booge €)bccïgbept / cnbeöegiecinge
fletbam/ foube mogen toecben afgeflaegen/ bobben be Decfeïbecltanben/ fonöecbennaem banöenConincn
«ètaetenboojt^becaïaect/ cnbc gecefoïbcect/ bat ben ban^paignen/ ofïtc fijne autbocitept Daec inne te ge*
feïben ban Kmfïecbam faï toojben boojgebouben / of fp b?upcuen/ofteboo?tacnte boen gebjupeïten. ^ïfoobe
ïupben/ egcnenlafï bebben / ómme bcucïiwbentcfub' boo^fj Staetcn bcrfïaen ban ben <Qcbt/ nlitfytj cnbc
mittecenaen bic ban ben Kaebe/ foo be?ce op be bet* becbintenifTe/baec meöc fp ben Conincn ban ^paigncn
anbecingc ban bt feïbe 9Ccte 't feïfbc acn bic ban bm eeniebfint^ becpïicbt/ ofte becbonben bebben mogen
Öaebeboomoemtbecbïeben foube mogen tooien/ bat toefen ontfïageu te sijn. ©ecfoucftenöe booste öe &tae*
bpben<Öbeïcn/ cnbc aïïe beanbece ^tcben/ Den <£eDt ten b^t tot meecbec bafiigbept / enbe becfeècftectbept
fijne Crceïïentie faï bjojben afgenomen/ cnbc toebeet ban ben feïben <6oubecnemente aïïe be feïbe poincten /
ommc gep?xfteect/ onbec conbitie/bat fijne <£rcellentie enöe conbitien bp Ceöe/ enDe beboojïijefte becpïicbtinge
bmmbt ban bic ban 2Cmfïecbam baec nae niet fal tooj* bcbefïigbt fouben mogen trjo^öen : 't toieïcïi foo obec^
ben afgenomen op ben boomocmben p^obtfïoneïen mit£ öe abfentieban fijne <&xcclltntit I aïg anöece boo??
(Soubecnemente ban op geïijene conbitie/ aï^ bpben gebaïïen faccuen tot nocb toe noptboïb^acbttoa^ge*
anbecen ^teöen i^ gebaen / ten bjacee
^00 i^ 't bat fijne Crceïïentie Daec op bpben
toeten / enbe confent ban bm Stacten. met boojgaenbe ujeefï:
&tcuta,rip ban Den Staetcn boojgeïefen sijnöe befo^
ïDaccop bie ban Kmflecbam becWacrt bebben bat mebanöen^eDt fn]cx öefeïföc biec booren f?aetgecc^
fa ïupben cgeencanbeceïafïbebbcn ban bp haeeïunben gifïceect/ Daec op beïofte/ cnöc CeDtgeöaen ï)tefti\t
aï^ booren i^becnïaect/ bn fonbec aïfoofp ïupben bcc- banöen ban Den &taeten» tuacc tcnetré bic Cöeïen/
cnöc

Tot de Hiftprie van P. Bors 1 1. Stuk.
i ƒ 8 1 . cnbc <6ebeputccrben ban be &teben / te toeten 3!onehe; Öjn m aïleji tcguïeten acbteeboïgenbe beboomoembe I5^1ren ïïutgct ban Den 23oitfdaec/ %em tot Wperen/
^taeten:
€nbe ten etinbe alle
2Uctent^eece tot <Puibcnbou:be/ €omeï#ban<6ou; cBKWP
t felfbe te betetbanmacööe taozben
geboibctt
enbe ge-cffec*
bnaen &eece tot Wcnbelft / Mbnaen ifeete tot &toie- tueert/ïjeeft fijne ^rcclïentie booit^ gco:bonneeit/enbe
ten/ gjobanbanlDourbcn/ ban ©liet/ enöe Mlem o^bonneett bp befen allen ^ftkieeen / enbe anbeten bim
ban ^upïcn ban «fè ijebelt/ uptten naem ban öe «Ebden/ befenaengam maclj tn 't naeïiomen / tube effectueten
Süöjiacn ban Dei- JBijïc <B)octoj in beöcdjtcn/ enbe banbeboomoembe Refoluucn/ enöc3lufïtuctien ban
Co«id#ban ^ebereu/ <6eöcputeetben bet &tabt be ^taeten fohbet eenige sbjaetigljept / ofte toebetflant
^oujb?ecljt / tfticoïae£ ban bet ïaen / ^bnaen ban teobebieten/ enbe ben baet naetecéguletcn: <6ebaen
SSetdteutoöe/ 23utgetmeeftet/ enbe €ï)oma^ €ïjo- in bai ï^aege onber be ^anbt enbe Ecgeïe ban fijne
maffen/ <®cbcputeetbeu bet &tabt ^actïem/ Sacob Crcellentie ben 24 mfo 1 5 8 1 . enbe toaé onbettf nhent
Couicïiffcn liaoctfcetcftcn Sucgemnéeflct / ^ondier (©uimaume be^affau: cnbc toat nebec/ ten23uteïe
3tb:a[)am ban SWmonbe / enbe Mt. petee ban bet banf ijne i>|inceïijche Creelïcntie & 23?upnincn.
Watt tegen? bc ^tacten boo?noemt fijne Crcriïcri*
, jBeccpnfionacté/ ^cQcpnteetbcnbcc£>tabt3£cIfT/
1 3|an SfawS 23aer£Do?p 25urgcrmeefïet / enbe .flor. tie obetgelebert ïjebben be 'Uctc ban ben <6onberne*
PiufcBoé/ 4&bcputeecbcuber&tabt1lenbcn/ #j§r.
:l mente fuïcr be felfbe in SUpnli 1576. bpben €beïen/
Sanjiacoöfenenbe 3£ircfc<6e?cit£ J|opcopcc/ <!3cbe* enbe «Beöcputeetben ban be ^teben ban feoflanbt/enbe
puteeebc bet £f abt <8ouba/ &omeïté peterffen ©joef ^eeïanbt i^ onbettepeltent / enbe be3egelt / mit^ bat op
fen SSutgctmecflct / 3[an ifècïiffeu 23nïetocrfF tëaebt betuggebanbicn/ boïgenbe be begeecte ban fijne Cr*
Mït. 3Man ban Olbenbarncbelt £enfionac#/ enbe cclïennc i^ acugetqiclient be Wtc t)iet nae boïgenbe.
fl&llcm aibnaen£ ban (Öoebccebe / <£ebeputcecbcn bcr
€>p bupben Ijebben bit ban ben ïubbetfeïjappe/ €be* ¥dl S?
^tabt tïotteeöam/ 3|ob petetffe ban ftutoc/ enbe
be ^teben
enbe <6ebeputc
t^ict/ onbet
benoemt/erben
a!£ ban
remaefente
tenbebanbe i|olfanbt
JBr. 25autbolomeu£ 25up£/ f enfionartë/ <£cbepu; ïen
&taeten dctlchapi
teetbcn bcr&tabt (föojnicbem / 23aect peterg ^5uc* ban ben feïben atatibc/ enbe ben boubenbe ontfïaegert
germeefïer / Heonatt ^oeiffen / enbe Mt. BMIem ban ban alle plicbten/ enbe OÊeben / baet mebe fp ïupben ben
bet Meet pnfionatig beu 3>tabt &cbiebam / 3jan jegenbjoo^bigen Coniucïi ban ^paignen afö f^ict boten
<£ommer£ <&cbeputcecbe ban ben 23ucïe / Slbnaen 03?aebe ban ioïïanbt/ Eeelanbt/ enbe ©jieflanbt/
Klelbjecbtg2depetg43ebeputcctbe bet ^tabt&cboon; eenigjöfmtg betbonben meebten 3!jn getoeefï / ^>taet^fcobrn / 3(an 3janf3 ^teenljupfen / Mt. jföannich ban gcbjij^gep^aefïecity enbe gebaen aen fijne #?inccïtjclie
ffoceefï § enfionati£ / enbe Mt, Wpaen 3!ntam£ a3e* Crcellentiebcn €ebt ban gettoubjigbept/enbe geboov
öepntcetbcn ban $!ldtmaer / &nmon tyietetg 25utgcr* faembept tot onbetboubiuge/ enbe bebefïinge ban bc
ntcefter ban t$Qpm / f^bjant ^facobffen / enbe ^oeto? poïncten ban be tcgietinge in 't toitte/enbe obet b'anbcr
jptancoté jGBaeïfon ban <£ncftbupfen / i£baemg &p* fnbe ban befen betmeït / be &taetcn boo?noemt fonbet*
monffen 25ucgetmeefïee ban Cbam / <£Iacg 3Jang linge baet op betgabett / enbe baet toe boo* fijne <£reeï*
Coolinan25urgctmecfïer ban Ifêonnicïtenbam / 31a* lentie in goeben getaele betfebeenen jynbe : /Cer oit*
cob Jtöattljijfë SSutgetmeefïer ban putmetcpnbe / conbe befen bpben feïben Abelen enbe <6ebeputeetbert
iètaetg getond be fojme ban <£ebt fnïer befeïbebier onbetgefc&eben op be^ ^tabtbouber^ palette in 't
booten tnebe fïaet gcrcgifïeett bp ben .^ecretatig booj* ^of ban ben l^age gebaen ut fupi a bp be bobengenoem*
geïefen 5tjnbe baer op belofte / enbe Cebt mebe gebaen be©?efenten»
ïjebben in ïjanben ban fijne Crceïïentie met albettebe*
®e ftibbetfcfyay/ Cbeïen/ enbe ^>teben ban foliant/ ^ae vinte
rentie / enbe baet nae fijne <£rceïlentie betfoebt bat fij* tep^aefentetenbe be ^taeten ban ben felben ILanbe/ ^S
tte Credlentie foube toilïen booten bat bicban^m ^oenfeonbt/ eenen pegeïgeft/ alfoo top bebinbenbat heyc&
fïerbam onbet gdijcucn <&cbt gebjaebt mogen toetben / aïlegemeenfcbappen/ enbe goebe 35epubltjcnuen/ be- defeifdc
tnaer bat anbetfintg fijne «gjeceflentie ben feïben ban boubcn/ gefietcltt/ enbebebef!icbttoo?ben/ infonber^'"^^.
SCmfïetbam baet op onbet egeenen <£ebt foube toilïen bept met eenb^aebt / enbe eenigbept/' be toeïcïie niet toeï oSïï?
ontfangen/ fonbet boo?gaenbe abbife/ enbe confente aan 3ijn bp bede/ in tioïttc/ geboden/ enbe gemoet/ gen;
DicatDil^ / enbe meefl betfcbeelenbe : ^óo ig 't/ bat
ban
ben enbe
.^taeten
't toeïeft fijne
<£rceflentie
fnïer ïjeeft
belooft/
ooeu /betMaett
baet inne
niet te fuïïen
boen naet lange/ enbe betfebepbene communicatien op te
fonbet Hcnui tfe enbe abbife ban ben ^taeten omme alle ftnme ban ïïegietinge/ enbe abminifitaetic ban ben
oneenigïjent / enbe ttoiffe te bet^oeben : enbe ïjteft niet* ^>taebt/ enbe gemeene faeefte betboo^f53!tanbenbatt
teinin fijne <£rreïïentie betfoeïjt bat be .^taeten be faec* ^oïlanbt geboubcn : 3©p met rijpe ba*aebe / enbe aen*
ne ban bic ban SCtnffetbam te teeftte inneficnbe mebe metcuenbc befonbetïinge/ enbe tngebooten goebe ge*
alle öebboir / enbe neetfïigïjept brillen boen/ bat alle negentbept/ liefde/ enbe pber bpben ^euduebtigen/
tjuxflien enbe biffetenten metten eetfïen be^ boenïijtft i^oogbsebooten futfï/ ben $?ince ban ©taignen/
3ijnbetet nebetgcleptofte gebecibeett mogen too?ben/ <i3?acbeban^affouto/^c. altijd beft Stanben toege*
ómme alle petieulen enbe ineonbenienten te bcr bjaegen/ enbe betoefen tot boojflant/ enbe banbtbou*
bingc ban beute HMbaett / ©jpbömnie / enbe <6erecb*
Oocöcn.
tigbeben/ fijne Credïentie tocfenbe eene boomaemfte
%$ bp fijne €rceïïentie op 't gunt boo?f5 i^ ben ^tae* ^ctfonagiebefetcïi>ebedanbni/ oodteene pjincipaeïc/
ten geïebett beïjoojlijcfcc %tttj aï^ b^t naet boïcïjt / en*
be bat aengaenbebeBetgaebetingen ban be Colïegicn enbe b'eerfïe ban ben ^»taeten bet fclbct Hanben / ï^cb^
beu beef Ocht/ enbegebeben/ cnbeboo? foobeeleinon^
ban be .staetcn.
^Cïfoo fijne <erceïlentie/ omme te booten op 't beïept i$ aï^ ^ooft / cnbc Ijooge ©betigbept berïiooren / cnbc
ban bt$ gemeene Manbt^ faeehen nobigïj bebonben geflèït tot bic tcgietinge bet boo?f3 ïïanben / enbe &te*
Öeeft booz 't bettteeït ban fijne <£rccïïcntie o?b?etefïeï* ben ban ^oïïanbt/ niit^gaöcr^ alle ben onöcctoint/
enbe beïepbingc ban be gemeene faeehen bet fclbct lan*
ïen
op be"©rtgabetinge
be <J5ecommttteerben
bic in ben / alle bc felfbe onbertoetpenbe bic göebe toiïïe / enbe
Coïlegie
ban ben Stattenbanban
#oïlanbt bp fijne €rcek
gdieftc ban fijne Creellentie/ ben toddien topgecon*
ïentiesijn geojbonneett / &00 i^ 't bat fijne €reeïïentie feteectbebben
/ geben/ enbeconfetercnaï^ nocb mü$
acljtetboïgenbe be Kefoïutie ban ben &taeten boo?i
befen
alle
boïfcótnen
madjt / enbe autboritept baet tot
noemt / bcboïen / enbe geojbonneett tytftl bebeeït/ enbe
ojbonneett bu befen/ben felben <ü5ecommitteerben/ enbe eenigbfint^uobigb 3ijnbe inbetfojme/ enbe mannie*
boo? 't ren f)iet nae boïgcubc. Cc tocetene bat fijne Crccïïentie
op öaetïupber infïcuctie
eïcr ban ïjeutïupben
foo lange be booif5 Hanben fullen 3jjn in (0ojïoge / ofte
ïjaetlup;
in
enbe
Colïegie/
een
tetcnin
eetfietetompa
Depenen
/ bolltomen autorirept / enbe macïjt Rebben /
Der befoingen te contmueten op be bojbetniffe / enbe te*
enbegebjupclicufalaï^^oubctain/ enbe ©berbooft/
tboo?
mettetbae
fuïe'r
enbe
faethen:
gemeene
ïtefolutieu
be
bje^ber
alle
effectueten
boen
al teboïïtomen/ enbe
tegebieben/ cnbc betbicDcn aïle^tocuétot confetbatie/
biebpben Statten tegen^ alle fauïten/ tnbeabupfen enbe befc^etminqc bet fclber 3tanben bienïijdt ofte
in be gemeene faecue jiju genomen ; enbe bat fonbet fcbaebclijcft faï mogen toefen/ bat alfuïrr fiinc^ree^
eenige aenfien ban petfonen / fabeut /ofte öiffanulatie / lentie op alle Ctngbfaechen / enbe <^ojlogb£ boïcli te
enbe al 't felfbe bolftomen/ enbe ge-éffectueert 3ijnbe bat fflatetj enbetelanbe fal bifponeten naet fijne goet* aï£ ban be boo?f5 03ecommitteetben ïjaetïupbèt ©etga* bunlten/ ofte met abb# bau ben geaien/bie fijne <£rcel*
öttingeinbjieCoUegienfuïlen betbeeïen/ enbe boo?t^ ïnitié gdteben fal t'aïlen tijben baet toe te geb^ipe fieii«Tl/

kken bie, &taetèn
Stutegen^
ent. / baec
el van Auth
Byvocghf
bjengen
enbe gcbmpchmbe

T 5 8 1 . m be bootf* Crijcïjfaecftm fïclïenbc /
/ Offï*/
/ <ïTapitepnengeïieben
/ 3Ltcutcnanten
è>bcrften
'uïcacI3cnbe
aïf
1 ^boïöaeteu
/ aï£ fijne «grcelïcutie
eieren
enbe goccauncheu fal : Ontïjoubenbe öe feifbe / cnbe
aïïcn Commiffaciftmtotbclcpbingebet Crijcbfaeehen
met 't gtuit baer acn hleeft / cenigt)ftnt£ nobigb 5tjnÖe
op behoojftjeft tractement / enbe bcfolbiugc / met alfuïc*
he goeoe/ cnbe gcucracïe <£rijgb£cttbeninge / enbe
Zèifciplim/ aï£ tot fouïagemente der Sngefetenen/
cnbe ten tninfieti quetfe ba» ben ïanbe in aïbec geïijcfo
Ijept/ cnbe eenparigbept fal hunnen gefeïjieben/ bat
fulcr be gebeeïe befebermeniffe bet boojfó 3Lanben fal
fïaeu ter oifpofïtie / enbe O^bonnantie ban fijne «Örecï*
ïentïe bie baer toe faï mogen gebjnpchen aïïebe ïünccb'
ten / Oojlochfchepen / enbe SSoot^gefeïlcn/ jegentooo?bicïj in bienfïe bet boojfj Hanben toefenbe/eube bie nocb
boboer alDacracngenomen/ enbe tocgcruft fniïen mo<
gcntoo:öentotaïfïiIchebicnftcn/ aenflaegen/ enbeep
pïoicten / mor baer ban in elchen Ouarticre / &teben /
eniie ©teen foo beeïc mogen betbeeïen / logeren/ fcfyic*
«en/ enbe ojoonucren/ aïg fijne «gjceellentie tot tocbec;
fïant bet ©panben / enbe befebecmmeniffé bet feïber
Sanom brbinben faï nobicb te 5ijn: enbe bat fonber
abbisl/ ofte betoillïnge ban ben J>taeten/ ïifèagifïraeten/
ban De &tebcn/ ofte ban pcmant anbcr£ bacc toe te
bettoachteu / in berboegen bat alle Steden / enbeDïcc*
ken altQtg t)tt Crijcl^uoïch / ofcc't&uarniföcn ben?
InpDai toegefonben elcjc in fijn reguatd / cnbe binnen
cïeheni&uartiereterOjbonnantie ban fijne <Örceïïen?
tic l enöe hu pjobifie fntteii ontfangen / boo? / enbe aï eet
fu ïunben fülkn boen eenige cemonfïrantie/ ofte bet;
foech tec contrarie tot ïjeure ontïaftinge / fonber bat
eenige ftnecfjtm in £>tebcn / ofte ©ïechen/&cbanffm /
ofte eenige ^tereftten/ ofte^upfen ïcggenbe in be3Cc?
enfm/ ofte 3fmpofïcn meecbcr©;pbomme fuïïen mogen genieten öan be ^ngefetenen ban bien.
3^at boo?t£ egeene onberfeïjept fal mogen tooien
gemaedü in tie €iuattieren/ofre ^teben ban be ftnecb'
ten/ £5oot£-gefcïïen/ ofte &cï)epen aïbaec toefende/
oftebp njiebe feïbe betaeït fuïïen toojben / maec fuïïen
aïïe ïtnecïjten / Oojïocbffbepen / enbe 23ootëgefeïlen/
mit£gaber£ alïe bie penningen bie upttegemèene mib*
öeïen ban be Unie ban ïf oïïanbt / enbe Eeeïanbt/ fuïlen
mocebecenbaneenrebanbe natupre/ enbe conditie ge*
ïjoubcn/ cnbe alïe ^teben/ enbe <&uartieren ban bien
booj een ïicljaem gereechent ujojben naer behoren :
5£at mebe egeene ïineebten / noctjte ^ootögefellen /
in eenige ban be boomoembe (©nartieren / ofte Jbteben
aengenamen/ nocötegecaffeert noc5te eenige <ègnipa^
0ie ban &c£epen/ ofte ü»cï)upten gebacn/ noebtebe
feïbe opgeïept fuïïen mogen ujo^ben ban ter «d^bom
nantie/ enbe bp beïieben ban fijne boo?f5^inceïijcïie
Cpceïïentie : ^ijne <Öj;celïentie faï boen nae nomen alïe
23ebcïen / enbe ©jbonnantien / 3©etten / ^ifciplinen /
enbelfirticnïenbegiCrijeb^öanbeï^ met fïraffingeban
obertreeber^ ban bien / bacr toe be „§taeten / en &teben
met ïjeure^eïjutterpen/en gemeenten be£ gebobensijn*
be bie ïjanb fuïlen boubcn : I>aï fijne Crceïïentie met bie
iètaetenboomoemt boojt^ tot ben ontfaneït ban be ge?
meene penningen banbe boo?f5 Unie mogen ftcïïen/ofte
continue cm binnen elften rjuartiere aïfuïftü (0ntfanger^
aféïjengoetbunaenfaï. &ijne<!£jcceïïentie faï bantue?
gen en op be uaem ban be (f&aeffelijcHfjept ban i^oïïant
enbe Eeeïanbt öccïjt / cnbe giufiitic mogm boen abmiv
nificeren bp ben ïlaebe ^obinciaeï ban bm^obe ban
goflanpt/ ober aïïe bepaetfm mbegingefeténenban
^oïïanbt/ ^eeïanbt enbe ©jiefïanbt onber bmfelben
^|obe refouKerenbc / enbe beborenbe/ in aïïe fahen tot
henniffebanbenfeïben j^obe flacnbe ; ©at boojté in
aïïe boojbaïlenbe gefcbillen/ enbe jubiciele faehen ïjet
ïf of mbe ben ïïaebt j^jobinciaeï boomoemt met öeuren
uitmaten gerefpecteert/ geftent/enbè Ijaecïupbcc Mm*
baten enbe bebeltn geobebieert fuïïen too^ben / fo binnen
befen Vaarttere ban ^oïïanbt aï^ ben ^oo?bernuar?
tiereenbeEeeïanbt/ fnk); tx\$ ban ouben berïiommen
tógebaen/ fonber bat eenige ^>tebm/ oftepaetfeu bacc
tegen^ fuïïen mogen fïeïïen/ noeïjte oocRbiepïobifien/
mbeucbeïenbanben feïben tobe mogen contrabenie?
een/ noeïjte ïjen ban be 3furi^bictie ban ben feïben
tobcmogenontcechen/ ofte eenige nieutoigjjentinne*

bet boo?f5 Hanben
bp alïe toegen / enbe mibbelen eïcr in ben beuren fullcn
ooch boojficn : bcljoubeïijcïi noctjtang bat egeene p?o^
bi0en/ ban ben felbcn fiaebe fuïïen tooien berïeent/
nocljte ooch eenige p2oeebucen geabmitteert / jegen^ be
<iP?bonnantien/
enbe' Jïefoïutien
ban be iètaeten
nocljt*
eenige ftenniffe genomen
/ aengaenbe
be ïnïtompften
ber gemeene mibbeïen bec Unie boojf3 gebefïineect / tot
onberïjout ban ber <^ojïoge/ maer bte felfbe faechen
ïaeten ter bifpofïtie banbe <6ebeputeerben banbe ibtae^
ten binnen elchen <Suartiere gefleït j enbe mit^ bat ben
fcïben tiacöt fjtu faï hebben te bougen naer befcïj:ebeu
recljten / xquitept/ mit^gaber^ alle beugljbeïijche ^u
bilegien/ enbe Cofïupmen: Cnbe in materie ban ap*
pcïïatien/ enbe ereeutien ban baerïupbec ^enteutien
nae be d^jbonnantim/ enbe töefoïutien ban be ^taetm.

©e^ fal "fijne ^rceïïentie tot bm feïben öaebt aïïm
i^ooft-(^fficiecm / enbe anbece officieren ban be Sufïitie tot collatie ban be Camere banbe neechenïiigc
naer ouber getooonte niet flaenbe/ bequaeme perfoonen
fïeïïen/ enbe o?bonnereh ban toegen bie (&?acffeïijcft*
hept ban ^oïïanbt / enbe Eeeïanbt boo;noemt/ te toe*
ten / foo tóanneer eeniger ban be jegentooo^btge faï mo*
gen obaïijben / ofte ben tijbtban eenige officie ge-érpi«
reert 3jjn /ten toaere/ ommc emige rebenen fijne <£rccïïentie bobcn befen goebt bebonbe eenige te beranberen /
ofte te bemïeutoen : 't J©eïch. fijne Creeïlentie faï ma*
gen boen / in bepbe geballen met abbi^ ban be ^taeten
boomoemt/ be toelche fijne <örceïïentic aïtijt^ fuöcn
benomiuerenbue bequaeme perfonen/ uptten toelchcn
totte bacerenbe ^taetcn / enbe Officien refpeetibe fijne
Crcelïentie eene faï bero?binerm/mit^ bat in ben boo jfj
ilaebt ban ^oïïanbt dltijtg fulïm 3ijn ttoee uptÊee?
ïanbt/ aï^ naer ouber bercommen/ oftebe^ibiïegim
ban ben feïben Sanbe : Cnbe fuïïen bie ban ben töaebe
boomoemt bppjobifïe mogen berleenen/ aïïe p^obifïeiï
in materie ban gratiën /algreïief/ enbe refïitutïe fuïcj:
aï^bpbengrootenfiaebeban iBecöeïen pïacïjtetoo^
bnt gebaen : %tem alle25cneficicn ban Recljten / aïïe
25eneficien ban ^nbentari^ / ban Ceffien/ enbe bürge^
ïijehen : fuïïen ooch bp p^obifïe ter eerfïec infïantic
henniffe Jebben ban aïïe tjucfticn / feubaïe balïenbe bin^
nenüoïïanbtmït^batin fuïche faechm bp ben fuïïen
3üu ben &tabtïjouber / enbe fïaebe ban be Eeenen / al^
banout^getocefiïjfööcnbe/ enbe noeïj jegentooo?bicb
3tjnbe
23p fijneberïeent
"Crceïïentie
bp ber oberïjant
fullcn
mogen ; too?ben
alle aï^
gratiën/
aïj! temiflien/
parbong / refpijten / quinguemeïïcn / ïegitimatien / en*
be biergeïijche ban toegm be <6?aeffeïijchï)cpt aï£uo*
ben/ naer beïjoojïijch abbi^ banbe Officieren/ enbe
H3et[joubermbanberpïaetfe/ ofteanberen/ aïgnacc
ouber getooonte ban geïijchen aïïe Octropen / 25enefi*
cien/ enbe l^crogatibcn / ofte ^ibiïegien : 3©eïbec*
flacnbebatin'tberïeenm ban eenige Octropen/ ofte
tjïbiïcgicn aen emige Communitepten / ^teben / ofte
ïecïwn 'tfcifbe gebacn faï tooien mit abbi^ ban be
&taeten/ ommc alle quxfïicn te boojftomen : boubenbe
fijne €rceïïcntie booi bebefïigbt/ enbe geconficmeert
alïe ^ibilegicn / Octropen / 25eneficicn / enbe ^aeco*
gatiben tot noch toe ooch op ben nacmbanbento
ïunch uuuten enbe binnen ^ollanbt berïeent uptgefon*
bert'tgiüitlmbcn ^artogê ban 'Jüïbagebuprcnbe fijn
<6oubernemciite / enbe fijne &nccefTcut£ in bc feïbe
«Boubecnemmte refpeetibe febert 't begin ban bec U3ae*
peningeiniC^cïïanbt/ mbeEeeïanbt gegunt/ enbege^
acco:bcertmacïj
&tjne Crcclïentiefaïonba'lïjne
ï^anöt enbe Eegeï^ijn:
berïeenm
bic ^aubegarbm/ enbe
paffepojten / aï«S 't feïfoe tot nocï) toe i$ geufeert / mbt
gebaen/ fonber öatpemant in ^oïïanbt/ ofte in Secïanbt \3iie Ij» fp ïjen feïcr faï mogen onbetfïaen / ban bp
erp?cfTeantï)orifatiebaii fijne Crceïïentie: ^>ijne<Ör*
ceflentie fal creëren / enbe bernicutoeu ten getoooneïijca
hen tijbe bie lü&agifïraeten inbe^teben/ aï^ uaerou*
ber getooonte / Ijerhommen / ^anbtbefïen /enbe ^?ibü=
ïegim ban be «ètcben : ïöeïberfïaenbe inbien ben noot/
ofteberfeechertbeptmocljteberepffcben/ eenige afftel*
ïinge/ ofte bernicutoinge ban Officieren/ D^etboube*
ren/ ofte jlfêagifïcacten ban be^tebm/ buptenbege*
toooneïijcïte tijbt/ faï fijne Crceïïentie 't feïfbe oocït
mogen oom met fimnifTe ban faechm; mbe ban 't
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Dec fefbec &tebe 5tjn tepjxfentetenbe/
aï fonbe c p» /^^J^*^JNöw»Pf^#
inge Daec op bergabect / enbe baect«^«*fcttlSï- juöitïe
2S^^^^^*?5l^iSïSl
2£^JS^eS£
toe booz fijne €xctU ^J8«
beu &teben boo?f5 ï£anbtbefïen/enbe $?ibiïegim ientie in goeben getaeïe becfetjenen 5ijnbe ; €cn

oiccon*
Die niettemin gebouben fuïïen toojben/ enbe bïijben in De ban befen bu ben feïben ^beïen enbe oBebeputcecben
hene gebeel/ geïijcft fijne Crcclïentie oochhanbtboii* oiipecgefcïtëeben gebaen opbe^^tabtljouber^^aïette
Den/ cnoebcfcbecmenfaïaïïen ïïecftten/ $?ibiïcgien/ in t ï^of ban ben Ifaegc ben 24 3'«ÏP 1581.3^ bp^on^
<0cccebtigbeben/ I^pDommen/ enbeïoffeïijcne CofHip* üeren öutgec ban ben 23oetfcïec ïfeece tot Wpecen/
men ber Eanocn/ enbe &teben ban ëoïïanbt/ enbe Recent/ ^eccetot^ubenboojbe/ Co'neïtóban<6on^
Djiaen/ teece tot ^fTcnbe ïft/ 2Cbjiacn/ ^eece tot ^tnic*
Seeïanbt
in 't gemeen/
enbe ban enbe
eïck protectie
in 't bpfonbec/
metboonlant/
banbtboubïngc/
banbe ten/ 3foöan ban JBoucben/ J^eece tot öïiet / enbe iBiï*
pjaeemmrntie / enbe autotitcpt ban aïïe toetteïijcfcc <0f* Jem banjgupïen ban ^jjebeït/ tintten uaem ban De
fïctc ren / USagifïraeteu / enbe€>baigbept/ fonbec Dat Abelen/ ?tb?iaen ban Dec Mm/ ^octo? in De Öecïjten/
Dic<i3ouberneuré/ Capitepnen/ ofte anberen tot boj* enbe Cojueïi^ ban 23ebecen/4Bebeputcciben bec &tabc
DenngebanbeCrijcbfaecnen ineenige <®uartierenge* <®o$zaljt/ Mcolacg ban Dec tam/ ^bnacn ban
fielt / Ijen fuïïen berbojberen / noeste onbertoinben eeni* 23ecchcncoDe SSurgecmeefïec/ enbe (OTöomag Cftomaf*
gcïienniftetenemen ban $olitncque/ ofte fïubicieeïe fen I <6ebeputcecben bec ^>tabt ïf aeclem / 3acob &ou
(arcften binnen / ofte bupten be jkeben baïïenbe / maec ncïifTen IBoecfteccïien 23ncgecmeefïn7 ^oncbee m?&
Date mebe fuïïen ïaeten betoecben ben ^fficiec j IDagi* bam ban ^ïnionbc / enbe jfêc. ©ietec ban bec Ifêecc /
fïraeten/ enbe JDetljouberenaïbaec/ mitggabec^ben f enfiouari^/ <6ebeputeecben bec ^tabt ^eïff/ 3Ian
ïïaebc ï^obiuciaef fUfgfc ban oubcn tijben aïtijtg ge* ganlTen 2Saet£bo?p 25ucgecmeeflec / enbe IBr. f auïg
DHipcnt / enbe geobferbeert i$ getoeefï ; enbe aengaenbe ©0^/ (aebeputeerbenbec^tabtaiepbcn/ IBc. §aii
bietöeïigicfaï fijne Crceïïentie boo^tacn hanbtbouben 3|aeobf]én / enbe ^iceïi 05eu?citfen l^opcopec / oBebepu^
beoeffeningeaïïecne banbe oBcrcfojmecrbe diangeli* teerben bec^tabt<6oube/ €omeï# ^ietecfTnt ©^oe^
fety fteïigie/ fonbec bat fijne <£rcelïentie faï toelaten fen 25ucgecme e fïec / 3'a" ^eUfTen 55ijïetoecfT0aebt /
Datmenoppemant^geïobe/ ofte confeientie faïingui* mt. 2ïan ban ©ïbenbacnebeït ©enfionnaci^ / enbe
reten/ ofte batpemant tcc caufe ban bien eenige moepe* ï©iïïem?tb?iaen»Tcn ban (6ofbecebc/ 43ebeputeecben
nijTe / in jurie / ofte ïetfeï aengebaen faï toojben / boenbc bec^tabt Öottecbam/ %ob f ietecfién ban Ötitoen/
bojber be oeffeninge becboo^fj Religie aengaenbe fïeï* enbe Mt. 23actï)oïomei^ 25up^ #enfionnaci^ / <6ebe>
ïeri alfuielu gor be o^öje / aï£ naec geïegcntïjept bec face* pnteerben bec ^tabt <6oniicöem/ 23aecnt $ietec£
hen/ enbe conbitiebanbeiK-ètebeu tenmcefïengeruf* 25ucgermeefïec/ aieonactgocifTen^octfchap/ enbe
tigïjept/ enbe eommoöitept ban bec gemeente fonbec Mt. ÏDiïïem ban bec mm/ ^enfioïiaci^ bec^tabt
bcrminbeeingeban<8obe£eere Debonbcn faï tooien te .Jcï)ïebam / 3?an CoinmecfTen / <6ebf puteecbe ban tien
Dienen/ enbe te behooren/ oocïi met abb$ ban ben 25?ïeïïe/ 2Sb?iaen dJijgbectfe 23enec^/ <!5ebeputeecbe
ban &ct)oonïjoben / San 3|anfTen ^tecnöupfen / mr.
fnïïen be &taeten in 't gemeen
^taeten i$ 't noot ; enbe
oocfc ben Affineren / jfl&agifïraeten / &chuttetpen/ en* Banninch ban 5roceeft penfïonac$ / en mt. Wtyiam
De gemeenten in aïïen &teöen/ enbe ©ïecuen €ebt ^ntoniffen/ <0ebepnteecben ban mchmaec / &i«
Doen fijne $nnceujcHe <£rceïïentieinbeboo?f5 fijne Öe* monpetecffen/ 23ucgecmeefiectot^oom/ ^l^ant
^Jacobffen 23ucgecmeeftec / enbe ^octo? JFcaneoijS
giecinge/ $3cbeeïen/ enbe ^bonnantien boben bec* .IBaeïf
on ban «^ncïiïjupfen / €öaem^ ^pmonffen
on*
IJacït/ enbe tot onbetboubinge ban bien gettonto/
25ucgec
meefiec ban €bain / <Cïaeg 3ianffen dolman /
ofte
bp
oocït
aïg
/
berbanigb / enbe geïjoojfaem te toefen
23ucgec
meefiec
ban Ifêomiiftenoam/ 3Jacob IBattïjijp
ban toegen fijne €rceïïentie recipjogueïijeft gejtooocen
fen
/
23ucgec
ban ©ncmecepnbe : «©nbecfïont /
mcefïec
faï too?ben in De boo?f$ öegiecinge bec Hanben ban $oï*
lanbt/ enbeEeeïanbt/ oeneen hechten/ fjiböegien/ gefcö^eben mpiegentooo?bigö onbectepenent.
C. de rechtere;
©jpbommen / enbeïoffeïgene Cofïupmen in De fomie /
te
toegen
mogeïijene
aïïe
afêbobenbp
enbe mannieren
Renverfael van fijne Princelijcke Excellentie.
uefeöecmen/ cnbetebo?beren jegeng aïïe beuce ©pan*
Den / enbe toebecpactpen : &aï boo?t£ fijne €rceïïentie
Willem by der Gratiën Godts Prince van Oraignen >
in eïcïtcn <®uactiece baec be feïbe ben fat ontbouöen / tot Graeve van NafTouw , van Catz-eneileboge , van Vyanfijn bcïjiïlp / enbe ïïaebe mogen nemen/ enbegebjupc* den, van Dietz, van Bueren , van Leerdammc, &c.
uenDe<SeoeputeetDen ban be &taeten/ enbe &teDcn Marquis van der Veere , ende van Vii Mingen , Hecre
Die binnen eïcïten «©uactiere op 't beïept Decgemeene ende Baron van Breda, van Dieft, van Grimbergen,
ïjeb* vanArlay, van Noferoy, &c. ErfFBurgh-Graeve van
; in aïïe 'tbuntoeïcït
geojbonneett
fuïïen toefen^taeten
faecnen
aengaet
boo? foobeeïe
be boomoembe
ben
, ende van Bcfanchon 3 Gouverneur , ende
beïooft / enbe ïjen bctbonben / beïoben / enbe becbinben Antwerpen
Capiteyn Generael van Brabant , Hollandt, Zeelandt,
bp Defen fijne Crceïïentie önbecbanigljlijcRen te geboo?* Vrieflandt , ende Utrecht , Doen kondt eenen yegelij k ;
faemen / enbe naec ïjeucen becmogen te Doen geïjoo^fae* WoobeÜiDbecfcïjap/ €beïen/ enbe ^teben ban ^oï*
men t'aïïen tijbe be^ bebeï enbe <^2bonnantie ban fijne
ïanbt rcp?aefenteccnbe be Statten ban ben feïben Han*
<tf rcelïentie öebbenbe / enbe of in Defen/ mit£gaber£ tim be/
uptfeecKeceoo^faeeïten/ enbe omme cebenen ben
opb?acftteban Den &taet/ enbe a5oubecnemente bec baec toe betoegenbe / 011^ fcec ecnfïeïijcu ïjebben bec^
boofelanben eenige bupf!ecï)eDen , ofte ttoijffeïacö* foeïjt / enbe begeert te toiïïen atnnemen be ïjooge <0be^
toojben / faïD intecp?**
tigbept fouDe mogen bebonben
aeu fijne €cceïïentie / cigfeit / enbe ïïegiecinge ber boo^fs ïanben / tm min*
fiaen
bien
ban
bebnpt
enbe
/
tat ie
flen boo? eenigen tijbt/ bcrhlaerenbeon^metgemeenen
De bobengemeïte .^taeten / enbe nieefïe fïemmen ban abbife
rijpen beraebe baec toe / mit£gaDet£ tot aï*
&tac* ïen ben/ enbe
enbe beïepbinge ban be gemeenc
Dien : <6eDaen in ben ï^aege onbec't Ecgcï banbe
onbertoint/
on*
tenboomoemt fytt op gebnieïtt benj^IuïP ^g» ban
faeeften bec feïbeclanben/ bechocen/ enbe gefleït te
öccfïonttec erpjeffe bebeeïen/ enbe (0?bonnantie
ïjebben/ foofpïupbenbefeïfbe faecïiciiganfcbcïijcuon*
De^ètaeten/ CDeÖccötece/ op Den cugge ftont ge* fen
toiïïe / enbe geïiefre toaren onbertoerpenbc / enbe aï£
nocb on^ eonfererenbe / enbe gebenbe boïftomen macïjt/
e*
D'^b
ap/
cfeïj
nibbe
e
banb
bie ban be &tebert ban ^oïïanbt/ enbe antboritept baec toe eenigbfmt£uooDigb 3tjnbeiti
bbencben
enbeputee
45cbe
/ enbe>upb
ïen<Ip1
bec fo?me/ enbe mannieren biec naec boïgenbc. €e
hiec onbec benoemt aï^ cep?aefentecenbe De ^taeten toeten/
top foo ïange be boo?f5 Hanben fuïïen jij» W
banbenfeïbenEanbe/ enbe öen ïjouöenDf pntfïacgen aorfoge/bat ofte
3©apenen/ boïïiomen autoritept enbe
fp ïupöen ben
ban aïïe <£bm / enbe PKcbten / baa' mebe
ag biecboo* maebtgeb^upeften fuïïen afó^ouberain/ enbe e<£brr>ierrentooojbigen Conincïtban^pangien
hooft te gebiebcn / enbe berbicben / aïïc^ toe£ tot onfer^
een <£3 jacbe ban ^oïïanbt / Eeeïanbt / enbe ©jicfïanbt / batie/
enbe befeberminge ber feïbec Hanbenbienïjjch
t^ten 3ijngetoeeft/ ^taecae
cenialifmt^ becbonben moeïjgeba
ofte fchaebeïijeft faï mogen toefen/ enbe aïfuïcr op aïïe
enaenfijne^mcelg
aStm*fte#l enöe
oj* Ccijcbfaeeïifu/ enbe «£ojlogb£-bQÏcft te ÏEatec/ enöe
SaelïentieDen <eebt ban getcoutoigljcpt / enbee geï)o
be te Hanbe te bifponecen naeconfcngoctbuncricu/ ofte
ban
fïmg
föêmncpt tot onbecboubinge enbe bebe
allen
met abbi^ bau Den genen Die 011^ geïieben faï ttfiöen
ec
D'anb
aen
enbe
toitte
't
in
cinge
aegic
be
>
ban
<E
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toe te gebuipcuen in De bootfs «rnjebfaecnen tooojft Hanbcn bp aïïe toegen/ enöe miöbeïen eïcr in ben i ?8 i
ffeïïcnbc / enöe gebnfpchcnbe aïfuïche ©becfïeri / Uien beucen fnlïen oocfc booten : 23ebouDclijcn noeïjtang
tenanten/ Capitepncn/ ©fficiecen/ enöe ièolbaten Dat egeene p^obifïcn ban Den feïben Üaebe fuïïen tooien
a\$ on£ geïieben/ enDe goetbuneften fall ontboubenbe De beeïeent / noetjtc oocït eenige pjoccDupcen geaDmitteect
feïföe/ cnDc aïïen CommïfTatïfTen tot beïepbinge Dec jegen£ De «©joonnantien enDe ifïcfoïutien ban Den &ta*
ten/ noebtecoeïï eenige ftenniflc genomen/ aengaenDe
Ccycbfaccïïen/ tnïfë 't gnnt Dacchïeeft/ eenigbfint£ De ittïtonificn Dec gemee ne miDDeïcn ban Dec iJnie boo?*
nobtgb 5gnDe op beïjoojnjeh tcactcment / enDe bcfoïbin<
ge/ met aïtuïcïic goeoe enDe genecaeïe Cnjgljé-oïDe* noemt/ geDefïineect tot onDerïjout ban Der Oojïoge/
Die felfDe faechen ïaeten tcc Difpofïtie banDefe
ninge/ enDe 5B>ifcipïine / afê tot fonïagemente Dec %xi* macc
DeputeecDen
bauDe^>taeten binnen eïchen «Buacticec
gcfeténen/ enbe ten minfïencjuetfe ban beu 3ianöe/ in
aföergenjcMjept / enDe eenparigïjept faï nonnen gefe^ie^ gefïeïc/ enDe mug Dat Den feïben töaebtften faï Rebben
öen ; Dat oocu fuïec De gebeeïe bcfcbecménifTe Dec boo^fs te boegen naec befcb?ebcncecljten/ aguitept/ mitggaïïanDen faï fïaen tot onfec bifpofïtie/ enDe d^bonnantic Dec^aIïeDcugï)öeït)el5c#ubiïegien/ enDe <£ofïupnien :
öaec toe tou fuïïen mogen gcbuipcïïen aïie Die ïineebten/ enDe in matecie ban appeïïaticn/ enDe ereeutienben
<0o;ïorrb .écijepen/ enöe 25oÓt£gefclïen jegentooo?bigïj baeeïupbec^ententien/ naecDc^öonnanticn/ enDe
in Diende Der boo:f5 Hanben toefenbe / enDe Die toojDec llcfoïutien ban Den ^tacten : 55e^ fuïïen top Den feïben
aïbaccaengenomen/ enDe toegeenfï fuïïen mogen móp> föaeöt aïïen i^ooft officieren / enöe anDecc <$fficiecen
öen totaïfuïcncn Dienfïen / aenfïaegen/ enDe ecpfaicten/ ban Dec ^uffitie tot Colïatie ban De Camece ban De
enbe öaer ban in eïcfeen <®uactiecen / Jbteben / enDe Öeccaeninge/ naec ouDec getooonte niet fiaenDe/ be^
©ïeeften foo beeïe mogen berDeeïcn / ïogecen / fcljicïicn / quaemepecfonenfielïen/ enDe ojDonnecen bantocgen
enbe ojöonnecen aï£ top tot toebecfïant bec©panöcn/ De(ïB?aBf1i)cnljeptt)an^oïïanDt/ enDe Eecïanbt boo^
cnDebefcöermcniffeDcrfeïbec HanDen bebinDen fuUen noemt / te toeten foo toanneec eenige ban De jegentooo?uooDigö te jgn : enDe Dat fonDec aDb# / ofte betoiïïinge Dige faï mogen obeeïeben / ofte öen tijbt ban eenige offi=
banöej>tactcn/ jflSagifïraeten ban De ^bteDen/ ofte cie geëepiceect jijuöe / ten.toaece top cmme eenige ceöe^
ban pemant auDer£ Daec toe te bertoaebten / in Decbon? nen bobén oefen goet bebouöen eenige te beeanDeern/ofgen öat aïïe ^teDrn / enDe ©ïecïïen aïtrjté bet Crijgb£* te te becnieutoen : 't toeïeh top mit^Dien fuïïen mogen
noïen/ ofte 't OBuarnifoen benïupDen toegefonDen eïcr in Doen in bepDen gebaïïe met abbiLs ban Den Starten
boojnoemt/ öctoeïebeon^aïtijt? fuïïen öenominecen
fijn regart // enDe
enDe bpbinnen
onfec enDe
&& öue
öonnantie
pjobifïecïcuen
fuïïen<®nactiece
ontfangen 'tbooz/
bcguaeme perfonen / upttcn toeïchen top totten baaleer fp ïnpben fuïïen Doen eenige cemonfïcantie / ofte cecenöe ^taeten cnbe Offieien refpectibe eenen fulkn
berfbe m iet contrarie tot ïjeure ontïafïinge / fonDer Dat beco?Donneccn / mit^ öat in Den boo?f$ fiaeöt ban ^oI=
eenige liuecbten in .4bteöen / ofte ©ïeeïten / ^cbanffen/ ïanöt aïtijt^ fuïïen 5ijn ttoee upt Eeeïanöt/ alp naec ou^
ofte eenige ^bteeenten / ofte ïf upfen ïeggenöe / in De %t- öec ïjecfeomen / ofte De ^jibiïegien ban öen feïben 3lanctjfen/ oftc^jmpofïen meecDcc J&pöomme fuïïen mo* öe: enDe fuïïen Die banöenfiaebe boomoemt bp pjobi?
gen genieten Dan De 3}ngefeteneh ban Dien: ^at fie mogen beeïeenen alle pjobifïen in matecie ban gca*
boo^t£ egeene onDerfc^ept faï mogen too?Den gemaecht tien/ atö ceïtef j enöe cefïitutic / fnïejr aï£ bp öen grooten
in öe^uartieren/ ofte ^teDen ban Den tocfjten/ ïïaeötbanlBecïjeïenpïacljte too?öen geöaen: Sjtem
25oot^gefeïïen / ofte ^cïjepen aïDaec toefcnDe / ofte bp aïïe33encfieien.banÖeeï)ten/ aï^23cnefïcien ban^Jnlöic Defcïbebrtaeït,
toojDcn/
ih | bentaci^/ ban CefTïen/ enDe Dicrgeïijeïïe: fuïïen ooeft
anotre
^nactieren fuïïen
getcoeften
too?Denfdö'/ toanneec
maec fuïïenDieaïïe
bpp2obifieteceecfïecinfïantie nenniftc bebben ban aïïe
ftheefjteti / @o?ïocT)feï)epen / enöe 23oot£gefeïïen / guseflien feuöaïe baïïenöe binnen ^oïïanDt / mit^ öat iu
mit^gaDerpaïï: Die- penningen öie uptte gemcenemiö? fuïehen faechen bp ben fuïïen 5ijn Den ^taötbouDec / en*
öeïenbanöeHnf^a'T^öïïanDt/ enbe Eceïanöt fuïïen DeöacöenbanöeSlcenen/ al^ ban ou$ getoeefïbeD^
PjoceDCCen ban eenoxrïjanDe natupre / enDe conDitie ge- benöe/ enöe nocb jegtntooo?öigb sbnöe; 3^atbpon£
ïjouöen/ enDe aïïe ^teDen/ enDe (©uartieren ban Dien aï^ bpöec obecbant fuïïen mogen toecöen beeïeent / aïïe
boo? een Hticnaem gereeeftent too?bennaa*bef)ooren: gcatien/ afétaiifficn/ ^acöon^/ Éefpijtcn/ <^uin^
^at meDe rgeene $Jnecï)ten / noeïjte SBoot^gefeïïen in riuecneïïen / legitimatïen / énbe Diecgeïijcfte ban toegeit
eenige banDe boomoemDe^uartiecen oft^teDen aenge* De (D^aeffeïijcftbept aï^ boben naec beboo?ïijcft aöbï^
nomen/ noeïjte gecaflecct/nocïjtc eenige Cguipagie ban banöe^fficiecen/ enöe JBetbouöecen ban Dec pïaetfe
^cïjepen/ofce^c^npten gcDacn/nocïjtc öefeïbe opgeïept ofte anDece a(£ naec ouDec getooonte ; Ban geinenen
fulkn
too:Deu
Dan t'oufec
(©jDounantie/
en be? aïïc€>ctcopen / 25eneficien/ enDe©?*cogatiben/ ofte
lïebcn: mogen
55at ton
fuïïen /boen
naïiomen
aïïe onfeBebcïen/
P^ibïïegieri : Jï^eïbecfïaenDe öat in 't beeïeenen ban
en (D^onnantien / IDetten / Wcipïinen / m ?Cctienïen eenige (©ctropen / ofte $ubiïegien aen eenige Comnm*
De^ <£rijc[$?)anöc$/ rnet fïrafinge ban De obertrceber£ nïtepten / ^teDcn/ ofte ©lecnen 't feïfDe geDacn faï too?*
ban öïen / Daer toe De Jbtaeten / enDe ^èteDen met beure Dar / mit abbi^ ban Den ^taeten/ omme aïïe quefïien te
^cïjuttci'nen / tnbc <Öemecnten Deé gebeDen 5tjnDe De boo?homen / boubcuDe boo? bebefïigbt / enDe geconfic^
Öanöt fï\\kn ïjouDcn: Dat top met Den^taetcnboo?^ meectaïlc ^jibiïcgien/ (^ctcopen/ 23enefïcien/ enöe
noemt/ boojt^ tot Denontfahch banDegemeenepen* ^aecogatibeiuotnocbtocop öen naem ban öen Coningen ban öec boo?f5 tlnie fuïïen mogen fïeïïen/ ofte nineïï bupten / enöe binnen ïf oïïanöt / beeïeent/ uptge*
conthiurrcn binnen elchen ^uartiere alfuïcfte^ntfam fonöect bp Den ï|ectoge ban ICÏba geDupcenDc fijn (0ou*
ger^ afé on^ goetDuncucu faï / enDe ban toegen / enöe beencmente /enDe fijne ^uceeffcur^ in Den feïben <tëou#
bnrnemente cefpectibe 't feDert 't begin ban Dec K)aepe*
op ten uacm/ Ï5eeï)t
ban De<6jaeflr)eïibept
ban abminifïreren
^oïïa'nDt / enDe
^eefanöt
/ enbe ^ufïittc boen
bp ninge in l^oïïanDt / enöe Eeeïauöt / gegunt / enDe geacöen ïlacöt ^obinciaeï ban ben ^obe ^?obïnciaeï ban co?öeectmacb5iju; öattopmeöe onöec onfec ï^anöt/
enöe Eegeï beeïeenen fuïïen öe &aubegacDen / enöe
^oïïanöt bt/
ooer EeeïanDt/
aïïe befïaetfen/
'enDe De3fngefeten
en
ban^oïïan
enDe BncfTanDt/
onDerDen Paffcpo^ten / afé 't feïföe tot nocb toe \$ geufeect / enöe
felsen ^obc refo:terenDe / enDe beïjörcnDe/ in aïïen faee* geDacn/
fonDec Dat pemant in $oïïanDt/ ofteinEee^
ïien tot UennifTe ban Den feïben $obe fïaenDe : <^at
ïanDt / toie bp 5P ben fuïec faï onöecffoen Dan t'onfec ex*
boo?tp in aïïe booibalïcnDe gefcïjiïïeri / enDe juDicieïe fae* pceffe
autbocifatie : 3£at top cceecen/ enöe becnieutoen
nen bet ^of enDe ben ïïaebt f Lzobinciaeï boomoemt fuïïen ten getoeonïijcfcen tijbe Die J^agiflcaeten inöe
mtt beuren Hibtmacten gécefpecteect / geïïent/ enbe ièteöen/ aï^ naec ouDec beeftommen/ ^anDtbefïen/
baeeïuuber tïmanbaten / enbe 25cbeeïcn geobeöieert fuï^ enDe pjibiïegïen ban De ^teben ; JBeïbecfïaenDc ïnöien
ren tooiben / foo binnen Dcfen <Öuartieceban ^oïïanDt / öen noot ofte becfeecfcectbcpt moebte becepffeben / eenï=
Sr be1 ^p°??erqnartierc/ enDe EeeïanDt/ fuïec afê ge affïeïïinge / ofte becnieutoinge ban <0fficiecen / Wet*
ban oubcn bcrïïomcn i^ gebaen / fonbee Dat eenige &te. bouöeccn / ofte Jfêagifïcaeten ban De ^teöen bupten
Den/ ofte ^ïaetfen ïjen Daec tegen£ fuïïen mogen fïcïïen/ Den getoooneïijenen tijDt/ fuïïen top 't feïföe oocnmo^
nocbteoocïïDicpjobifien/ enDe bebeïen ban Den feïben
i?obe mogen contcacieccn / noebte ben banDe gnrtó. gen Doen met uenniffe ban facenen/ enöe ban 't meecen*
öeeï Dec gcence DieDe©?oetfebap/ enDe't€o?pu^Des
Dietieban ben feïben ^obe mogen ontreeften/ofte eenige feïbec^teöejijntepjaefentecenöe/
aï fonöcc jp?aejuöitie
nieutoigö^'tmnebjengeny öaec tegen£ öe ^>taeten öec öec &teöen boo^fs feanötbeilen/ enöe ©jibiïegien Die

niet*
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i j 8 1 . niettemin gcïjouDen fuïïen toojben/ enbe bïijben in beur ïöchetooojbent'acöterboïgen/ enbe t'onberhouben De if8i.
gebeeï/ mitggaberg ooeft Dat top ïjanbtbouben/ enbe te poincten ban be Segieringe in 't toitte / enbe ober b'an*
febecmen fuïïen aïïcn Öecbten/ $;ribïlegien/ <*3erecb* bere fijbe ban befen berrneïtj jnnbe aïïjetfdfbeaïfoo
tigïjebcn / ©jpbommen/ enbe loffdijefte <eTofIupmen ber gefrfjietop t^tabtïjoubcr^ ^aïettein't^offbanbert
3LauDcn/enbe &teben ban &oïïanbt/enbe ^eelanbt in't tae8e ben 24 bagïj 3luïp be^ giaer^ i58i.ïjebbenbe
gnewïlentietot bebefïinge ban bien bit mitepgene
gemeen
/
enbe
eïeft
ïn
't
befonbec
/
met
boo^fïant/
bantüanbt
onbertepeftent / enbe toa^
boubinge/ enbe pjotectie ban bc pmminentie/ enbe
onbert
nt/ »
Guill
aumcepefte
de Naflau
nutbotitept ban alle toetteïgefte officieren / H&agiftca*
ten/ enbe Oberigïjcpt/ fonbeebatbicciBouberncurg/
Den 2? July 1581.
Capitepnen/ ofte anöcren tot bo|becingc banbe Crijcb*
5^e ^taeten ban ^oïïanbt/ fjebben totbojberingejurticit
foeeften in eenige Ouactieteu gefteït / ben fuïïen berbo^
ban
be ^ufïitie / enbe ten epnbe aïïe ptobifien ban ben Eedt*
Deren/ noeste onbeetoinben eenige ftenniffe te nemen
ban $oïitncque ofte fjubiciceïe faccuen binnen/ ofte üobe l^obïnciaeï ban ï|oïïanbt/onber aïfuïcfte i^ituïe/
bupten ben &tcben baïïenbe/maet baer mebe fuïïen lae* enbe autboritept mogen tobben berïeent/ geb?upcftt/
ten bctoerben ben Officier / JBagifïraeten / enbe ï©et* enbe ge-ërecuteect / aï^ naec beïjoren : ©erftïacrt/ cnbe
böuberen aïbacry mibt&jaberg ben töacDt $jobinciaeï / gcojbonneert/ berftïaeren enbe ojbonneren bp befen/
fulcr ban ouöen tijben a}tijt£ gebjupeftt/ enDegeobfec^ bat boojtaen in'tdiaum ban aïïe ^ententien gcfïeïê
beert $ getocefï ; <£ubc acngaenbe bie Öeïigie fuïïen top faï tooien/ doenbe föecïjt ban toegen beboogeObc^
boderen/ cnbebaubtbouben beoeffeningeaïïeeneban rigbeptenbe <6?aeflncftï)eptbantoïïanbt/ Eeeïanbt/
be <0ercfbtmicerbe Cuangeïifcbe Öeïigie / fonber bat top enbe ©jieflanbt / bat mebe aïïe bebeïen boostaen gebaen
fuïïen toe Iacten / batmen op pemant£ geïobe / ofte ron* fuïïen tooien ban toegen be ïjöoge Oberig|)cpt/ bat aïïe
fcientiefaï innuireren/ ofte baf pemant ter caufeban flmpeïen pjobifïen boojtaen berïeent fuïïen too?benop
naem ban ben $?efïbcrenbe / enbe ïïaeben é?obin?
Dien eenige mocpenifTe/ ofte ïetfeï aengebaen faï toojben/ ben
ciaeï
ban ï|oïïanbt / Éceïanbt/ enbe ©|ief!anbt ; bat aïïe
Doenbe bo^bcr be oeffeuinge ber boo?f3 töeïigie aengaenp?obifïen
ban Natiën /§& berïeent fuïïen too?benop
DcfïeïïcnaïfulcHegocDco:öjjaï£ naec geïcgcntbcptbec
faeeften /enbe conbitie ban be Jbteben / ten meefïen ge- ben naem banben^;incebanOraignen/ic.aï^ï)^
oogeObcrigbept/ enbe Ï5egïeringe ban bert
rufïigïjcpt / enbe commobiteptban ber gemeente / fon- benbebeb
llanDen
ban
^oïïanbt/ Eecïanbt/ cnbe ©?iefïanbt:
Der berthinberinge ban <£5obe3 eerebcbonben faltoo?*
Den te Dienen/ enbe te beïjoorén/ ooeft metabbi^ban ^at boo?t^ bp fojme ban attacbebanbcnJjfobeop't
bebcï ban be ïjooge Oberigïjept gep?ocebeert faï too?bert
Den &taeten $ 't noobt ; €nbe fuïïen De &taeten in 't tot erecutie in faeeften baer op bp boo?gaenbe p?obifie/
gemeen ooch be Officiccen/cnbe tfi£agifïtaeten/&cbut*
terpen/ enbe Gemeenten/ in aïïe ^teben / enbe ©ïeeften enbe Eetteren <£recutoriaïen aïreebein'ttoercfti^ge^
tteben : Cnbe i$ boojt^
ben ^>taeten geo?bonneert/
an§ <£ebt boen in onfe föegieringe boojfeïjjeben / SDebe^ bat bp p?obifie gebmpcfttbp fuïïen
&ignetteri
ïen/ enbe O?bonnantien boben betfjaeït/ enbe tot on* bit ban ouben tijben 5ijn gebjupeftttoojbcnbe
/ aï^ te toeten bie al*
Derjjoubingeban bien getrouto / onberbanigb / enbe ge* ïeeneïijeft inneïjouben be JDaepenen ban i^oïïant / %tz*
banonfen't
ooch bp ongofrc
te toefen/ afé gestooocen
hoojfaemceritëocnueïijcft
©?iefïant/ enbe aengaenbe 't bernieutoen ban
ïoegen
faï too?ben/ in De ïant/enbe
/ berftïaeren be ^taeten/ bat foo toel be Bbbo*
Cebt
ben
boojfs ficglcringe ber Hanben ban ï^oftanbt/ enbe Eee*
/ enbe pocureurg / a$ be <öbeïïupbcn binnen bert
ïanbt / beuren Sïecbten / $jlbiïegien / ©jpbommen/ en* caten
geïjouben fuïïen 5ijn/ mebebaerïupberCebtte
ï^aege
be ïoffelijcfte Cofftramen/ in ber fojme/ enbe mannieren beranbere
n in fjauben üan DiebanDen^aeDe^öbin*
aïö boben bp aïïe mogeïijefte toegen te befebetmen/ enbe ciaeï boomoemt
: toaer naer een pgeïijeft bemfaïgeb^
te bojberen tegeng aïïe beuren ©panben / enbe Ifêeber* bentereguïeren.
partpen/ mitg Dat top in benOuaeticrebaertopon?
31^ geojbonneert bat bp ben ^taeten ban ^oïïanbt /
fouben mogen ontfjoubcn 't onfen ïjuïpe/ enbe raebe ban toegen 't gemeene 3Eanbt/ in aenfieninge ban be
mogen nemen/ enbe gebmpeften Den <6ebcputccrben folemneïe %ctt op gifleren tuffejen fijne Crceïïentie /
ban ben &taeten/enbc ^teben bic binnen eïcuen <Öuac* enbe ben ^taeten gepaffeert/ fijne <£r«ïïentie/ enbe
tiereop'tbeïeptber gemeene faeeften fuïïen toefen ge- be ^taeten <6enecaeï op 't abont fuïïen toojben ge*
&oo i^ 't Dat top ommeteboïboen'tbcr*
ojbonneect:
fbueftenbebcgeecen ber feïber &taetenban$oïïanbt/ tractcert*
enbe toiïïenbe ben feïben Daerinne beïieben/ mit£ga*
Den 1 Augufti iySi.'
©e^taetenban i^oïïanbt/ ötbben tot Dienfïe bancdinifliin f>eure mecningc/ enbe 't gunt fp ïupben berfïacn
Der£
tot toelbaert ber Itanben bicnïncft te 3ijrt öe boo?fcö?.ebe Den Hanbe berftïaert/ enbe gerefoïbeert bat tot bec**ifrenoP
Oberigöept/ enbe föegieringe ber 3Lanben in fb?me/ b?acïj/ bepo?tement/ enbe beranberinge ban ben CtótSS»
enbe manieren boben betmeït aengertomen ï)rf>ben/ banbeOfrïcieren/ enbellSagifïraeten/ bp eenige <&t* van d«i
enbeaennemenbpbefen: S5eïobenbe/ enbe on^mit^^ commitceerben ban benföaebe ^?obinciaéïfaïtoojbenEedt«
Dien aen ben feïben &taeten/ enbeHanben berpïicöten^ gep?ocebecrt op be Commiftte ban ben feïben föaebe
De De poincten / enDe ^firticuïen boo?fcïj2eben ter goebcr |)?obi uciacl / enbe niet op ben naem ban be ^ooge Obt'
troutoeteboÏÏJomen/ enbe t'acbterbofgen foobeeïon^ rigïjept / aïfoo ben feïben ben <£ebt too?t gebaen / enbe
aengaen macf) : <*Znbt aïïe^ op be beïofte/enbe berbanbe i^bpben &tactcn boomoemt geracmtbatbenfiaetöfeï* §eer ^ieutoburg^ gecommitteect fal too?ben binnen
ban geöoojfaemïKPt recipjoce ban be 5t|be bantenben
feïben Den .fèoo^Dernuartirre ban ^oïïanbt / ben $ïaebt£ J^eee
ben Statten bp öaere berfegeïbe 23|ieben
fpnbe / enbe fa^efte on^ baer jegen£ gebaen / enbe bo^ €afemb?oo^ tot^aerïem/ enbe in &ennemcrïaribt/
Dèrinbim'tnootsn te boen bebeftigen naer beljoren/ tot ?Cmfïerbam / in ^Hmfïerïanbt / enbe oBopïanbt / ben
cnbe inljout Der felber 23?ieben : lOTen oirconbe befen Öaet£#eeeban3Loon/ tot 5^o^b?ecöt/ enbeinEupt*
met onfen #anbt/ enbe Eegeïe bcbefïicöt/ gebaen in ^oïïanbt/ tot tëomidjtm/ <6eertrupbf nberge / 't 3Lant
Den^aegeDen 53luïp 1581. enDe toa^ onbertcpeftent ban ^eu^ben/ enbe appenbentien ban bien ; ben tfïaetg
ban ^ecrJöijugecbentot^eïft/ fiotterbam/ ^cïjiebam/
d3uiuiaumebc^aflrouto/ baer beneffen^'tEegeï
nochïaeger
enbe
jijnbe:
opged^ucïtt
fijne <£rceïïentie
©ïaerbingen/ 20?ieïïe/ enbe'tSanbtbanObermaje;
fionbtgefebjeben/ bp bebeeïeban fijnber<ï5cceÏÏentie/ en ben Öaet£ #eere Camerïin tat Hepben/<J3oube Ou^
onbertepeftent/ &. ^upnincfe/ op be rugge fïonbt betoater/ïöourben/ ^cïjöonïjooben/ enbe be appenben*
tien ban bien; enbe fal bpben boo?noemben Commif*
_ ■
gefeft^eben.
farien
ben Officieren/ neffen^ bie ban be J&agifïrae*
Op öunben öeeft mön <l3ertaebige §tm Den ^mce
ten/
bïeonber
ben <&ebt in officio mogen sijnbiunen
ban Oraignen/ <6?aebeban ^atfau^c.gep?asfieert/
enbe gebaen aen Die ban be ïfSibbcrfdjap / €beïen / enbe ben &tcbcn/ bm <tBcbt geïjjefteïijeften toopen afge*
<èeDeputeerbenbanbe ^tcben ban l|oïïanbt/ rep?«^ nomen; enbe boojt^ ben Offirifren ban bert &tebm
fenterenbe be pacten ban ben feïben Eanbe/ ben <&zbt beïafl ben feïben Cebtalïen anberen Officieren binnen
aï^ Oberïjooft/ enbe öoogbffr Obcrigïjept ban ben ïjeurc<èuartierc eïcprcfpectibc mebe af te nemen/ mit
ban Üoï- bozbereïafi/ bat be boo^fcljjebe Officieren jjaerïupbec
bouengenoemben Eanbe / enbe ^aeffc!jappe
ïanbt aï^ bp be boojfcfeebe ^taeten baer toe beeftooren/ J©etïjouDer£/ enbe aïïe bie onber ben €ebtin officie
cnbegcfïeït3ötiDe: 25ribbénDé Dienboïgen^inf?ince^ mogen sijn / mebe ben <&ebt fuïïen boen beranberen
(E 2)
ertfë

nt. Stukken,
Byvoeghfel van Authe
Forme van de vernieuwinge

van de voorgaende Eeden I58Ii > 81 . ciiöe ban afleg pertinente berMaeringe onber bebanbt
byden Leenmannen te doen.
baiiöe ^ccrctarifTcn ban eïeftee pïactfe Doen obetïebeeen
2dïfo
30ö!ïïppu^ Coninch ban &pangnen/tegeng ben
in fjanben banbe <6ecommitteerbcn uptten ïlaebe $?o? Cebt / enbe
plicftt / baer mebe ï)P aï£ <6?aebe ban ï|oï?
ber?
binciaeï boo^iocmt / omme ban alïc£ bp Den feïben
ïanbt
/
Eeeïanbt
/ enbe ©?ieflanbt / ben feïben Eanben/
haeïgcbottbcn/ enbe baer nae bp publicatie/ oftean? enbe bc 3ingefetcncn
ban bien toa^ berbonben / be feïfbe
«Êcbt
ben
ban
ber£ gcnecacïrjcïien/ tot becanberinge
aïïeeneïrjcu
niet
befetjermt
/ macr ter contrarien bp aïïe
botöec rjepioce beert te mogen too?bcn / aï£ naer bcboo?
mibbeïen
/
ban
getoeït
/
bepmeïijeft
aengefïaegen / enbe
ren : $ctüni ben 3-0 gulp lünno 1 5 8 1 .
ïtfïigbeben/ lange jaerengearbcptïjeeft/ cnbeaï^nocb
Den 16 Augufti 1581.
$ arbepbenbe in eene eetitoige engenfeïjap / enbe fïa?
F.£U
baer
ben
SSïfoo be Starten ban ^oïïanbtnobigbebin
bernptebjengen/ enbe in öaere b?pbomme / enbe gé*
Schuttfcrs
aïïen
boo?tacn
bat
/
booten
boen
te
en
generaïjjen
inne
reeïjti^ïjept aïbertjanbe ktfel / ïjinber / enbe fcöaebe aen=»
ende Buren/ ^oozreren/ enbe burgeren binnen be bcenbe/ beboo?f5 3lanbenban()aérifn toeïbaerttiran^
Jbcïjurtcr
gers.
&rcben / enbe ©ïecnen ban ïf oïïanbt ben <£tbt afgeno? neïijeften te beroebtn ; enbe boo?t? bunten aïïe reeïjten /
mentoo#aï£ naer beïjooren : be&bcn geojbonneert te bengoeben©afaïïen/ enbe 9!ngefeterien ber feïber aï|S
fdfetjben acnbe officieren enbe «ïBagiftraeten ban aï? openbaer ©pant mit Witt / enbe Etoeert / in goet / enbe
ïcn 5>teben / enbe ©ïecnen binnen ^oïïanbt bat fp ïup?
bloet berfeecïiertïjept
aen te grijpen : Mité 't toeïrfc tot befeïjetminge /
beu boojtacn aïïen aenïtomenbe Jbcbutteren / $oo#e? enbe
ber ïanben/ enbe 2ïngefetenen
ren/ enbe 23urgcrenaïbaerfuïïen boen/ beïoben/ enbe boomoc mt bp ben €bcïen/ enbe ^tebcn rtpjaefenteren3toeeren ben $$uce ban Óraignen / aï£ repjsefente? be ben Statten ban ben feïben 5lanben ïjoogfinobigb
renbe/ enbeöem|)taetó-getöij^gebefereert5Dnbe/ be bebonben # / ben feïben Coninch ban &pangien te berfjooge Obcrigïjcpt/ enbe ïiegicringe ban be boo?f5
ïaeten/ enbe ben boo?f52ngefetencnt'ontfïaen ban ben
«èzacfïijcubept/ enbe Hanben ban üolïanbt/ Eeeïanbt/ <£ciitl
picïjt/
baer ittiebefp ben fth
enbe©jiefïanbt / gcljouto / enbe getrouto te toefen / be ben berbonben enbeberbihteniflc
mogen 3ijn : ^00 berftïaeren top bp
boo?f5i^ccre $jince 111 becboo^quaïitétcgebooifae? <!£ebe / bat top on£ geïjeeï / enbe fonber eenige naebenc^
meri/enbete aflifreeen naer ïjarcen uptterfïen bermogen hen ïjouben ontfïaegen ban aïïe Ceben / piekten / enbe
tegen? allen / enbe een pegcïtjcïi fijnber ipurfïcïijcue berbmtcn iffc / baer mebe top ben Conincn ban ^>pang^
45eua:be/ cnöe öer boojf5 Slanbcn bpanben : enbe nenboo|noemt/ aï^<6?aebebani^oïïanbt/ Eeeïanbt/
boo#£ ai te boen / bat goebe j enbe getcoutoe 3ingcfctc? enbe©^ieflanbt/ berbonben mogen 3tjngetoeef?; 25e?
ncn ban Den böo?»5 kanoen fjaeren $>aoft/ enbe tjooge ïoben / enbe 3toecren boo^t^ ben j^ince ban ©raïgnen/
#berigijcpt fcnnl!bigb jijn te boen : 5^oenbe boo?t£ be? aï^ rrpjaefcnterenbe/ enbe §tm gebefereert 3ijnbe be
ïoben/ enbe 3toeercn in 't particulier ben „^tcbcnaïïc Öooge €>berigï)ept / enbe ïïegieringe ban be boojf?
getroiitogöept / cnbeafiTtfïentie/ aï£ naer getooonte/ ^acffeïijcïiïjept/ enbe 3lanben ban ï^oïïanbt/ Eee?
enbe be noot ban be fatciit tot bienfïe ban ben Hanbe faï ïanbt/ enbe ©jiefïanbt/ mit^gaber^ be boo?f5 ^ae^ijR*
berepffcöen.
typt I enbe 3Lanben / geïjouto / enbe getrouto te toefen /
ben feïben ^eere ^?ince m be boojfs quaïitept te geèoojs
Den 19 Augufti 1581.
faemen / enbe 't affifïeren / naer onfc uptterfïe bermo*
£edt van
®m ^taetcn ban ^oïïanbt boojgeïefen jijnbe te gen
/ tcgen£ aïïen / enbe eenen pegeïijeft fijnber JFurfïe^
Leenmanfame ban ben <£tbt op 't bcrïjeffen ban ben tenen ïijcïie <6enaebe / enbe ber boo?fcï)?ebene 3ianben ©pan^
een
ban nn boo?taen / bf bben be feïfbe goetgebonben / enbe ben/ oeïóbenbe boo?t^ aï te boen bat goebe/ enbege*
gea?refïeert / omme boojtaen gebaen te toojben afê t)itt tcoutoe 3fngefetenen ban ben boo?fcï)?eben llanben
naceboïgbt,
baecen i^ooft/ enbe &ooge ©berigïjrpt fcöuïbigö 5ó«
3Jc& beïobe/ enbe stoeece / ben $?inceban ©raignen/ te boen:
a$ rep^fenterenbe / enbe fjen gebefereert 5ünbe be boo?
Soo waerlijck helpe ons Godt Almachtigh ,
ge Oberigöept/enbe ftegieringe ban be <të?aefïijcKbept/
ende njn Heylich Woort.
enbe atanben ban ^oïïanbt/ Eeeïanbt/enbe ©jiefïanbt/
gebouto/ enbe getrouto te toefen/ jegeng aïïe fijnber/
Den 13 Augufti 1581.
enbeber boomocmbe Hanben ©panben/ enbe toeber?
partpen/ enbe bat icftbefelfbe ©panben/ enbe toeber?
3Lébp 3Crien <6i^^ecï)t^ geé'röibeert be naeboï*
partpen/mit raebt/ enbe baet naer aïïen mijn bermogen genbe ^dete :
<&p ïjupben ben ri. ^Hugufli 1581. i£ bp bïebanbe Schoo«faïbeïpen toeberfïaen / enbe aftoeeren / fonber te fuiïen
toefen in eenigen raebt/ ofte baet/ öaet be feïfbe fijne ©;oetfcïjap/ befer &tzbz ban ^cöoonïjoben / %tw\ hovcn'
<£rceïïentie/in ber bobengemeïte nuaïité ben boomoem? 43ij?b;ecïjt^23eper/ 23urga-meef!er ber feïber k>ttbe
gecommitteert te repfen in ben feaegein be©ergabe=ï
ben Stanben'tgemecne befïe/ ofte Onberfaeten ban ringe ban mijne peeren ^taeten/ om aïïeenïijcft boï?
bien eenigb öinber/ frijaebe/ ofte naebeeï afhomen
moeïjte / maet inbien fuïcr pet tot mijnber ftennifTe genbe boo^gaenbe befdfoijbinge be %cte banbenCebt
fijne Crceïïentieafêoberfïe (©ber&ept ban ben (è?aef*
mocifjte ftommen/ bat ieft 't feïfbe bp aïïe mogeïijefte toe? fcDappeban^oïïanbt/ Eeeïanbt/ enbe©^iefïanbtge^
gen fonber bepnfen / faï beïetten / enbe terfïont fijne
^inceïijche Crceïïentie/ben &taeten ban ben % anben/ baen/ enbe gep^fïeert'tonbertepcRcnen/ enbe baee
ofte ben Jbtabtboubec ban ben Heenen öet feïfbe faï ber? mebe toeberomme te fteeren foo top ong confbjm maec?
toittigen/ ofte baer af goebe toaerfcljoutoinge boen/ ften mïtte meefïe fïemmen ban aï 't gene aïbaer bp mij*
ofte boen boen ; 5^at ici\ oocït be ï^oogïjeut / ^eerïtjCR? ne peeren ^taeten gerefoïbeert faï tooien/ enbebe
Öept/ enbe ^omepnen ban be <è?aeflijca5ept boo?? ^tebe be mac&t niet en fyttft omme be Koffen ban 't
noemt faï öeïpm beöoubcn/ enbe betoaecen: 2Wïc£ repfen te berbalïen / mit boïaommen ïafi toe^bpïjem
naer mijne maeftt / mbt bermogen / enbe aïfnïcr bojber baer inne gebaen faï toerben : (Cen oirconbe mijn ganbc
fijne ^nnceïijcïie ^pceïïentie/ enbe ben Hanben aï^ bier onber gefïeït / enbe toag onbertepeftent /
boben aïïe bpfïant/ enbe bienfïe boen in raebt/ enbe baet
J. de HoefF.
binnen ben feïben BLanben/ baer itk fnïcr bermaent/
Den 4 September 158 1.
ofte berfoeïjt faï ?ijn: 3£at ieftmebe fecreetfaïhonben
't gunt bp mp ofte ban toegen ber booge Oberigïjept / 9Wfoobe ïètaeteH ban ^oïïanbt/ berftaen tyifom / Tituie van
enbe<6?aefïijchïjept
boo?fcïjjeben geo^bonneect/ ofte'be? be goebe gebefte ban fijne <£rceïïentie/ aengaenbe be pn *»dj
boïen faï taojben / fonber
pet te openbaeren 't toeïca tot €ituïe ban fijne <erceïïentie aï^ bat be feïfbe boo?taen nt,e'
aïïe erpebitien op ben naeme ban fijne <£rceïïentie ge*
Gcïjtcrbceï ber feïber ecnigïjfïnt^ foube mogen toefen : in
bjupent
faï too?ben / in fornie aï^ fytx naer boïebt.
enbe boo?t£ bienboïgcn^ aï te boen 't geen
een ge?
trouto BafTaïe/ enbe Heenman fcöuïbigö bat
Wilhelm by der gracie Godts Princevan Oraignen,
faï mogen
3Dnteboen.
Graeve van Naflöu , van Catfenelleboge, van Vianden ,
Soo waerlijck moet mijn Godt helpen , van Diets, van Lingen , van Bueren, van Leerdam, &c.
enfijnyeylichWoort.
Marquis van der Veere, ende van Vliffingen, Heere>
ende Baron van Breda, van Dieft, van Grimbergen,
van Arlay, vanNoferoy, &c. Erffburch-Graeve varx
1

Ant-»

i5*i.

Antwerpen, cnde van Befancon, Gouverneur, ende tebetoonen/ haer in beboo?f3faecïie te
toiïïert etcbnuc
Capitcyn Generaelvan Brabant, Hollandt , Zeelandt , ften enöe empFoperen/ mit^ öat bp fijne <£rceïïcntie fóu?^ 158L
Vrieflandt , ende Utrecht. &onörr Öat lïl bt tóeöftfal öc tooien geboegbt upt eïefte fjobintie
ban ïicttocrté

öaer fijne Crceïïentie feïbcr $ f&cecftenöc noch ter
tijöt ban öe ïjooge aberigïjept / €ituïc/ ofte mentie ge*
maccRt M tooien/ maer öat fijne Crccïientie booj
goet aenfien faï öat't feifbe gefcïjicöe alöaer öe &taetcn
boomocmt öie ban bet Saeöe ^obinci
aeï / ofte anöere
ban fijne Crceïïentie boo? goet aenfien faïöat?tfeïföe
Hefc&ïeöe aïbaer öe ^taeten boomoemt bit ban bec
Jtaeöe fjobinciacï/ ofte anöete ban fijne Crcejïentie/ in
Öeuceaubcrcerpebitién mentie jijn rriaecRenbe: &00
fê tl öat bc &taetertboonioemtbecRïaert/ enbegecn*
öonneert ïjebben/ berïtïaercn/ enöe ojöonnetenbpbe*
fen : 3£at baer nae boojtaert in alle bepefejjen / cnbe er*
peöitienbieCituïcn ban fijne Crccïïcntieinfonncge;
umpeftt fa\ toojöcn / foo tocï bp bic ban öen fóaeöe ©20*
binriaeï a# anöere öaec ïjet feiföe in JMfetibt faï nobigh
bebonöen tooien.
Titule.
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Den 5 September 1581,

- 3fê geojöonneect te fcïjjijben aen fijne Crceïïentie
Too aengaenöe öe confïitutie ban öe «Toïïegic / a$ becoe*
cenbe öe mtuk ban fimc Crceïïentic/ afê ïjiec naec

boïgfjt,

2Wfoo Ion tot bo?betinge ban öe gemeene faene Ijoog*
noobigïjbebinben/$c.
©oou*t£ fa\ utoe ffo?fïeïrjcRe «Benacbe geïiebenban
01$ ten beffen te betfïacn/ öat top onbejeeeïje jïjnöe ban
öegoeöe gebefte ban utoec ffo^fïcïijcfce OBenacöc becoe*
renöeöci£ituïe ban utoec JFojfïeïjjcRe oBenaeöe/ fukx
Öe feïfbe boojtaen in aiïe erpeöitien op fijnen naeme
gcbmpcRt fouöen tooien/ fouöeröat in öe erpeöitien
Daer utoer jfojfïeïrjcRe töenaeöe feïbeti^fp?eechenöe/
noeïjter ttjöt ban öe ïjooge ©berigtjent/ Cïtuïe/ ofte
mentie gcmaecRt fouöe too?öen / maer öat utoe 3fo?fte*
IrjcRc (6enaeöe boo? goet gelieft aen te fien / öat 'tfcïföe
flefcïjieöe aïöaer top / bic ban öcn föaeöe $jobinciaeï alIjiec / ofte anöete utoe jFojfïeïijcRe «Benaöe / in ïjeucïup*
öec erpeöitien fuïïen mentie maecRcn/ öie ban öen
föaeöe boomoemt öen feïben ïafï ontfangen ïjebbenöe
oné feeënere jtoaticïjeöen op ïjupöen boo?geïjouöen ïjeb*
öen/ öie öaec upt fouöen mogen rijfen/ ingebaïïeöie
Cituïeban ïjooge ^ucnoijent ooch in öe erpeöitien öie
op öen naem ban utoer jf ojfïeïijcue oBcnacDr geöaen
fnïïen toojöen/ niet fonöe mogen too?öengeb?upcRt/
upfonöeraïfoo bpöie ban öen $5aeöe$?obinciaeïboo?*
noemt in aïïe p?obifie ban gratiën fuïcr aïreeöc öeur on*
fen ïafl $ gebjupent feöert'tberö?acb banöcnCeöt/
enöe 't berlaeten ban öen Baem / enöe iCftuïe ban öen
Conincn/ enöe öat bp on£ ban utoe f o?fïeïijcïte (Öenae^
Öe/ afê ïjooge ^berigïjept öen <£eöt i^ ontfangen:
Cnöe öat topöaer oputoer JFo?fïeïgcïte <6enaeöe aï^
onfe ïjooge (©berieïjept ïjebben gestoooten t'obeöieéren/
enöe aïïe ïjuïpe enöe aflifientic te uetoijfen / te meer aïfo
DeiCitule ban utoe fforffenjcae dBenaeöe afê (6ouber*
neur / enöe Capitepn <0eneraeï ban ^olïanöt i|c öaer
tegen£ fouöe fcóónen terepugneren/ enöe een anöere
Öooge #berigïjept berftaen te too?Den : ^aï öaeromme
utoer JForfieïrjctte <6enaeöe geïieben on^naeöerbanöe
goeöe meeninge / berfïant / enöe geïiefte ban utoer fop
fteujefee (ïBenaeöe öïe^aengaenbe mebete aöberteren :
®encpnöebpon£ öie ban öen föaeöe boo?noemt öaer
ban ucljoortnchc onöe^ricgtinge geöaen/ enöeboo^t^be
fojme ban Cituïe boo^taen geb?upcht macïjtooiöen/
acljterboïgcnöeöegoeöe geïiefte ban utoer #o?fïeïijcne
03ciuuöc.
Den 12 September 1581.

ober / fommigc ban öen %M ) enöe anöere öaer toe toeï
gequaïificccröc perfonen / aï£ 23ucgcrmeefiecen ban öe
Wmmn
I cnöe ^ooft-^tebcn :
baciomme bp
öen feïben £anöt-raeöe toeröe betfocï)mto
t öat öe &tacten
boo?noemt <6cfiené-25?iefé / enöe fonöer cenigb uptfïeï
haerUipöer Opeöeputcccöe tot öicn cpnöer af^aetDigcn
fottöcn : tf bben öe ^taetcn gdijcïteïnctt bccftïacrt öat
eïcr niöen ïjeuren bp öen %oetfcijappen 't bertteeïi ban
fijne ercellentie aen öcn boomoemöen ^ectogö ban
^njoubcbonöcn ïjebben ban grooteninficn/ stoatig*
nept/ enöepedcuïen/ enöe öaer acnbenlanöcnbau
if oiianöt fonöerïingc i$ geïegen : €nöc öat öaer op bert
^taetcn boonioemt te meer naetbcneucn too|tgege^
ben/ obermitsSboo&aenbe crempeïen/ bicin©?ancï^
rijcft trta gebïccïïen aen öen Hlömiracï aïöaec / enöe ober
fijne <erccïïcntie meöe beifocïjt fouöen mogen tooien /
Doctoeï op öen petfoon ban öen ^eitcnïj ban ^Injou
goet bertroutoen toert genomen/ macr b^t norïjtanjS
öe faeefte ban fijne ?Utcfie öeur pL?actijcQuen ban ben
©panöt miflept fouöen mogen too?öen/ enöe öaer onöer
gefoeïjt / cnöe te toegc gebjaeftt/ 't gunt rot nacbeeï ban
öcn pecfoon ban fijne <£reeïïcntie / cnöe öe bcöctffenifle
bccaianbenban^oUanöt/ enbe^eeïanöt fouöen mo^
genficccRen/ mitggaöec£ ooch eïcbbanö'anöereom*
mclcggcnöe 3lanöcn / öaeromme fijnne Crceïïentie
ernficïucïi beifocïjt fa\ too?öen ban fijne boojnemen ok$
aengaenöe te toiiien affïacn / enöe fuïcr öe boonioemöe
repfe niet acnnemen / macr ïjem öaec af te toilïen ercu*
fcren / enöe becï eer naeröer öefe lanöen te toiïïen ïiom^ donneett
men / te meer aïfoo öe ^taetcn boomoemt ban meenin*
Isgeorge jtjn / eeifiöacgïj^ te öoen boïtrecHcn öacrïnpöcr tercferi
boo?gacnöe fiefoïtitie genomen in ^puïii58o. Cnöe bcre,n.
ïjebben öe ^»taeten gecommitteert Öen Hlöbocaet / enöe "JJ £
Matlfon/ omme te trectten aen fijne <^cccïïentie/ enöe Landtaï 't feïföe fijne Crceïïcntie ernflcïijcft boo?teöouöen/ Raede.dat
cnöe te berfoueïten op feeeftcre ^nfttuctk öie ïjentot fj?*£?
öieneunöe faï toojöen meöe gegeben: JlMcRe <6ecom* noemde
mitteetöe pcrtinenteïijcR bp gefcö?ifte fnïïen annoteren/ fchrijvens
enöe becbaeïïjouöen ban 't gunt fijne Creeïïentie öaec ^^
opfaïöebbengeanttooo?t/ enöe berïtïaert omme ban SeïïSü
aïïe^ rapport geöaen/ enöe öaer mebe beranttooo?tte doencommogentoojben: ingebaïïeeenige 5toarigbeben ofte in* «nuniceconbenienten öeur 't boomoctnöen bertrech fouöen ren4 •
mogen oberftomen/ 'ttoeïcR dBobt bcrïjocbe/ fonbec
bat be ^taeten mebe geracben binben pcmant ban bert
%bel/ ofte Surgemccfrerën banöe ^teöcnmcöeöer^
toaect^ te fcfjic&en: cnöe aïfoo öe^taetcn boomoemt
ïjoogljnooöigïj bebinöen / obecmit^ öegrootebcranöe*
ringe öie in öe ïïcpubïijcque feïjijnt boo?ïjanöen te öoen
pjoeeöeren / in öer faeche aengaenöe öe boomoemöc 0e^
foïntie genomen op öe ïjooge #betigïjcpt öa* feïbec
Hanöcn / omme öe feïbe eerfïöaegbé te mogen öoert
boïtreeïien : Cnöe ten epnöe aï 't felfbe gebo?öert magïj
too?ben/ afênaerbeïjooren/ cnöe aïïe jaloufieöic^aen^
gaenöe onöer öen Sucgemccftecen ban öen ^teöen
macïj toeröen toecï) genomen / ïjfoben öe ^taetcn ber*
ïiïaett / cnöe gerefoïbeett bat ben <6cbcputeecben bïe op
beboomoembc ïicfoïutie jegentooo?öiglj jijn getoecfï/
<JTopie autljentijcq faï geïebert tooien onbet ben €ebt
bat fp ïupben gebouben fnïïen 5ijn / te boen be feïbe €0*
piconbee öen te gouben fonöer öe feïbe te communïce*
ren / öan affeeneïijcR öen 25tirgcmeefïceen ban be &te*
öen / ofte oocr eenige Copie öaer af te geben / ontfïacn*
öe ober fukje öcn feïben <#ebeputeerbe ban ben <&ebt bit
fp ïunbeu te booren ïjebben gebacn in 't bcfïupten / cnöet
tcpcRenenberboo2fcïj?ebe0cfoïutie/ tcncpnbe be con*
öitieubaeropbienenDegeconcipieert/ cnöe bcfaechetert
effcctcgcb?acötmacötoo?ben/ tenbïenfïe/ enöe bcr*
feecRertljefit ban ben Haube,
3i^ geoJöonnccrt te refcriöeren aen öie bart ben
lanbt-raeöe öat öe ^tacten op^tboomoembc feïjjij4
bcn^ mit fijne Crcclïeiitie ïjebben öoen communiceren.

m »ct. q$z ^taeten ban ^oïïanöt eïcr in öcn ïjcuren gecom^
municeert ïjebbenöe 't fcïj?rjbeng ban öie ban öen Hantcaeöe / geoiöonneectbanbeeètaeten «JBenecaeïbanöen
25 öer booiïeöene .ï^aent ban flttguf!t/ inïjoubenöe öat
öen i^ertogïj ban 2Cnjou binnen öefe Bcöerïanöcn / mit
grooteboo?fpoetgeftomen3ijnöe/ noottoenöcïijcïi bec*
epfcïjt öertoaertg te fenöen eene mercftelijcïte / enöe eer*
Den 13 September 1581. Nae Noene.
lijcuc ^mbaffaöe / omme fijne ^eurlucötigöcpt te con<=
Mfooöe^taetett ban ï^oïïanöt/ öoogönoobigïjDe
gcatuïeren/ enöetoiHeïiom te jceten binnen öefe 3tan*
OntwiiÜ'
öen / fijne ^uneeïijefte ^xctUmtitiüt gunfïe / enöe fa binben tot bienfte/ cnbeberfeecïtertDept banbenBtan ! doen
van
ïjebben geöaen / foo omme ö'eerebanöen
fouöe
beur
e öoen boojfien/ öat mittcn eerflen gc^den'êcjt,
3tanöen
te betoaecen / aï^ fijne ^oogïjept aïïe refpecte benöaerinnet
p joeeöeert mag toeröen tcgen£ öen geenen öie ontoilïïcïj
(ES)

Ö*

gen in 't

- <ÊeDt Daer op (^ gebaen / mit
Stukken.,
t. a^rceïlentie
hcn
Aut
van
l
hfc
oeg
bp
fijne
Den
Byv
c
oftcOff
/
n
tëDeete
^mbacïj
/
ë^eercn
fïsönat
.gctoee
I f8 1
aentepeftcninge ban Den €eDt Die bp Den ^taeten meDe
eieren hen te bctbzaegen banDen <£eDtban Den Comnft / Daer op i^ gebaen : enDe Dat onDerDe^èignatureban 1^82^
^e *
cnDe te Doen
3» Den &eDt fijne «feeïïcntie aï£ booae
t / Den&ecretar# ban Den ^taeten boomoemt/ acïjteC'
berfcïaer
iètacten
De
tigïjept naer bcöooccn : Rebben
bolgenDe boo^gacnDe Öefoïutïe ban be &taeten.
cnDe gcrefoïbcect/Dat ban toegen Die ban oen ^obe p?o*
ne
inpetfo
ge
ontoiïïi
bmciacïbanlfoïïant/ aïïe De feïbe
Den 18 January 1582.
fullcti bccfcbecben tooftcn/ cnöc bp ben Commiffatiflen
Extract uyete Inflrudie voor Ricchardt Barradot als Hooge
't5pban
Officier
alïen3ijn/
bccuïact
^obcOfficie
feïben ofte
uauDen cte/
Daer
De feïbe
Dat en
Detfeïbe
Gecommitteerde van de Staeten van Hollandc,
toat&ta
omme den Staecen van Zeelandt voor te houden.
bantoojDcn gcïjouDcn gebepotfeect : enDe Dat fuïtfDe
Overig*
ooeft
Dat
fonDer
eï
impetrab
toefen
fuïïcn
booifs Ófficien
&aïblr<tëecommitteerbc bercnuoemt/ ben ^tarten heyt.
De feïbe perfoonen toeöerommefuïïen mogen uommen
Eeeïant meDe booj boubcn D'3Ccte ban De ïjooge
in Ijaec boozgaenöe pïaetfe ban tefiDentie/ ten 3P bp com ban
Oberigljept/
fuïcr tit felfbe bp fijne €rccïïentie/ enDe
fente ban Den ^taeten: «ZEnDeDcn peeren enDe Sim; Den Staeten ban ^oïïant in 3|uïioïcfïïeDen cecip^ou*
bac|)trtcei'en tcbcruïaccen Datï)cutlupDen geinterDk Queïijch bp <£eDe i$ bebefiigbt/ toefenDe conform 't gunt
eenige
ceert toert cenige gerctfjtigïjeptin'tfMen ban
Officieren/ofte Jufficicren bouftec te gebjupïien/nocïjte in %wM$ I57T- &P öic ban i^oïïant/ enDe Eeeïant/
fijne ^rcelïentiei^opgeDjaegen/ enDe Daer omme ber*
ie ftcn toebec- foucfeen Dat De Statten ban EecïanDt meDe Daer op
ooeft in öcurïupöec pïaetfe ban tefïDent
omme te begeben fonDec boojgaenDe confent ban De
kétaeten : cnDe Dat tniDDeïec tijt ban toegen De ïjooge ban fijne «^rceïïentie Den «ÖeDtafê ijoogeOberigöcpt
onfangen/ enbepjaefïeren toiïïen/ enDe Den <£eDt Daer
Oberigncpt De Officieren enDc^jufïicieren gefïeïtfuï- op aïïeu Officieren in Beeïant meDe ïaten bernieutoen/
ïen toerOch tot ïafïe ban De peeren enDe $inbacïjt^
acï)terboïgenDe tjet iuueï)ouDen ban ben CebtfuïcrDe
peeren.
feïfbe in foliant i^geDacn: (Cen epnDen eenencenpa^
Den 22 November 1581. Nae Noene.
rigen boet omme rebenen aïg boben Daer inne macï)
Hoogs
3$ mebe gcrappojtcect / bp Den 2CDboract / Dat fijne tooien onDerDouDcn / enbe fijne «Êrceïïentie te beter
OverigCrceïïc utic bcrfocljt IjaDDe/becRlaeringe ban Den &tae* contentcment Dic^aeugaenDe macï) too?Den gegeben /
>icyt.
ten/ acngacnöe De Oberigïjept/ Die fijne <£rceïïentic# Daer toe Den boomoemben «3ecommitteerDe Dubbelt
geDefcrecct/ toat mioDeicn ban ^omepnen/ ofteam ban De boojfcfj^ebe ^ cte ban De ïjooge Oberigïjept/ enbe
DcrsfnbjectfnUcn toefen/ omme Daec meDe in be feïbe <ö*eDt too^t obergeïebert .
3&t boo|fcï)?ebe <6ecommitteerbe faï boo?t^ Den
ïjooge Oberigïjept te mogen tceDen: 3£at niettemin
Staeten
ban Eeeïant bermaenen/ enbe boo? ïjouben
fijne <£rceïlentie aï£ noeïj te bjeDen i$ lijf/ enDe goet/ tot
gunt ben nacfïïefïen JlBartij 1580/ aengaenbe be
bcbjijöinge Der boojf5 atanDen t'erponccen -, ^at 't
boortg De ^taeten Daer inne fouDen toiïïen boo^fien Dat Öooge Oberigïjept ban fïjnet^rceïïentie i$ berïjanbeït /
tot befjoef ban De <$uarbe ban fijne «irceïlentie O?bon- bcflooten/ enöe onDertepcïtent bp Die ban l^oïïant / enDe
nantie oBeneraeï fonDe berïeent mogen toojDen/rjoo^oen oocït ban toegen Die ban Eeeïant / bp Iföeefïer^ ^tob
tnt ban bijf ofte fe£ 4BaenDcn/ten epnDe De feïbe <6uac- ©aïcu/ W. Öocïfiu^/ Cafpar ban 'Bosbergen/ enDe
De ïjaece betaeïinge ter j^aent fouDen mogen genieten / 0icïjarDt25a?rabot/ tén epnbe bie ban Eeeïant mebe
aïfoo op De <0uarDe enDe betoaerniffe ban fijne Crcel^ baer op geïïebcn te letten / omme hie faeche te boen bol*
ïmtie fonberïinge tot Defer tijt booten moet tooftcn teccuen/ fuïrr naer geïegentïjept bejS tijt^ ben bienfl
ban ben 3lanDe faï becepffeïjen / Daer toe ben boomoem*
tegengpericuïen/
aïïe stoaerigïjept/
enDe onbecffant/
enbe'an*
öere
Die fijne <£rceïlentie
fouDen mogen
ober* ben oBecommitteerbe i^ mebe gegeben bubbeït ban be
p?ibiïcgie bieccrtijtjSbp ©joutoc «^aria benllanben
bomen.
ban Holïant / enbe Eeeïant i$ gegeben / $c.
ïtrft*

Den 24. November ij8i. Nae Noene.

(en.

Den 22 January 15 82.
%$ gerefoïbeert Dat De perfonen in ©rrgabecinge ban
ben&taeten ofte inofficio toefenbebieaïgnoeïjegeene
3£e Staeten berfJaen öebbeube upt öet aengeben ban Enekhuy»
CeDt De ïjooge Oberigïjept en ïjebben gebaen De feïbe ben fiaetg-ïfeer Mt. ^iteïi ban bei? ^icutoburgö/ bat
8e&oubenfuïïen5ijneecfïDaegï$teDoen in öanDenban 25urgemceflerat / enbe ÖegeerDer^ Der ^tabt ban
De^?xflDerenDe / ofte Den <tëecommitteerDe.
€nchïjupfenbpöaccïupber Iteïfftbe banben<$3Ianua*
rpïcfrïcDcn/ berfoecttenaenben boq^noemben banbee
Den 2 December 1581.
Jkieutoburgï) / aï^ gecommitteert3ijnbe/ in Den «Jtac*
SCengaenDc'tboïtcecïten ban De fiefoïutfe genomen tiere ban jföoo^ttjoiïant/ op De beranDeringe ban Den
ben 22 %$$$ 1 580. in De faeefte ban fijne €rceïïentie : €eDtDen^cï)cpcnenban€nchbupfen
bo^Dec berïüae*
Hebben De €Deïen / enDe 4BeDeputeetDen acngenomen / ringe te toiïïen Doen/ en contentement geben
in ïjaerïup*
eïcr in Den Deuren te Doen concipiëren eenige poincten
tiaec toe DienenDe / enDe Daer af rapport inne te brengen Der gemoet/Dat fp ïupDen öen banDcn <ïceDt banDen €a*
mogen ïjouben
bw feïben
ïosVenCommijTariö
ontfiagen/ onbec
D'21cte
op De acnflaenDe BergaDeringe / mitg Dat Dubbelt ober* tiinft
ban beïoftcniffe
bp Den
IjeurïupDec
gefonbett faï toojDenbanbeboojnoembe öefoïütie aen
Den geenen/ Die niet prsfent 5tjn/ enDe De feïbe Öe* gegeben Den 29 '3ïugufïpi58i.DatinDe bccanttooo^
ban fijne <£rceïlentie Den $?ince ban Oraijgnen /
foïutic ïjebben onDcctepefccnt; met betMacringe ban Dinge
tcgcii^ De p?ofcriptie ban Den Conincït ban ^paignen /
Den <£ebt Die geDaen i^ omme 't felfbe fecteet te ïjouDen. aïïe De 3fngcfetenen Der <Öcf-^eDerïanDen ben boo^
Den 2i December 1581.
fclj?eben Conincft gecompetcect fjebbenDe/ enDe nae*
^e BDbocaet 25up^ öceft aï^noch gerappo?teert/ mehtlrjcfc De ïanDen/ enDe 43?acffcï)appen banüol*
Dat fijne CrceïïcntiebctMaert&eeft niet geraeDfaemte ïant/ Eeeïant/ enDe©L:ie}Iant/ belobcnbe/ baerbpbe
bmDen/ Dat afé noc5 gepjoccDeert too?5e/ omme te boojfeïj^ebe Commiffari^ be boo?fcï)?ebe interpretatie
boltcecfcen De poincten/ enöemticulen/ Daer op fijne t'alïen tijden te beranttooozben : Rebben be Staeten
«Erceïlentie aï^ ïjooge ^berigöept abfoïuteïijcït fouDe boó^noemt/ acïjtcrboïgcnDc De boo2fcï)?ebc berïiïaeringf
tooien acngenomen/ maer Dat D'^DbocaetnooDigh ban Den CommiffariJmeDe berfïacn cnDe beeuïaert/
Datobermit^ ben Conineïs ban &paignen oberbefe
beb^nDe
crfïe
fijne
Crceïïen
tie
ober
te
ïeberen
DeWctembop^'te
betaïi
jene fo:me Daer op fijne Crceïïentie ^eDerïartDcnbceftgctirannifcert enDe fijn Debboir niet
Den €cöt ïjeeft gcDacn : enDe iè bcrfïaen / Dat De feïfoc en tyeft gebaen/ acïjterboïgcuDeDcn CeDt enDe Picïjt
^cteonöcc bc IjanDt ban Den &ecretari£ faï obergeïc* Daer mebe ben boomoemben Conincït toag berbonben/
beboojfcï)?ebe^cDerïanDen/ cnDe eïeft Derfeïbecpjo?
*
uerttoojöen.
bincien in 't particuïier/ Den feïben (Conincïi geenen
I582.
Den 8 January ^82.
Dienfi/ nocDte geDoojfacmïjept meer fcïjuïDigb 5Önte
Hooge
&$ berMacrt / enDe geojbonneert Dat bp De €>ecom* betoijfen/ maecöen Daer ban naer recïjtcnontflaegen
Ovcrigmittecrbc op De ©ergaeDermge ban Den ^vtaeten <£cnc* ïjouDen Daer op bp Den «Tommiflarig ^ieuburgb boo^
hcjft.
raeIjcgentooo?Digbgeccet jijnDe/ fijne «Örceïïentie
faï noemt een ^cbuctie ban rechten gemaeeftt faï too?Den/
boften obcrgeïebertDetóban Deöoo^oSep
enDe 't feïfDe Mteftcsg gieter ban Der IBeer / cnDe
ban fijm Cyceïïenm «*er Den 3UnDen ban toïïant fufe Oïbenbarnebeïbt
gecommuuiceert sijnbe/ bit ban

Cnch*

Tot de Hiftorie van P. Bors II. Stuk.

Eedt.

DenEedt
van die
van Amfteidam.

«Sneïïbupfeu obcrgefonbcn/ omme ben baet mebe te ^ebbenDc naer
39 i 58 i.
aïfuïche berfeïaetinge / enDe op't'bec^
mogen bouben gecontenteert.
pech bu Den JBetöonDeren Dcrboo?fcï)?ebe ^teDeaen
fijne ^reeïïentie fcljjifteïncue geDaen ban fijne Crccfe
Den 23 January 1582. NaeNoene.
Jentie Den €cDt aï^ ^berbooft / enDe boogïjfïc €»berig^
v 5f£gercfoïbccrtbatopobcrmo?gcn geboort faïtooj; Dept ban Den <J5?aeffcbappe ban foliant ontfangen/
oen t rapport ban De Commiffariffcnbieopbeberan* in Derbougen / tnDe mannieren
/ aï^ fijne €rceïïentïc
Decmgc ban Oen <£cDt3ijn geo^Donnecrt.
m De jjfèaent ban Suïio ïefiboojïeDcn / Den bobenge^
noeniDen €eDt Die ban De ÖiDDccfcbappe/ «ïcDeïen/ enDe
Den 25 January 1582.
(tëcDeputee
rDenbanDen anDeren ^teDcn ban^oïïant
^bpbeCommifTarifTen Ifèeefïcr^ ^iren ban bcr
gep?aefleert
/
enDe geDaen ïjaDDe : ^ebbenbe ban geïijc*
^tcutoburgb ban fijne befoigncn in Den £fèoo?bernuac* nen
De
bobengenoe
mbe D?ie OBeDeputeerDen/ upt hracb*
twee/ 43crarbbanï©ijngaerbenban fijne befoignc£ in te ban
De
boo^fcij?ebe
procuratie in Den naeme enDe ban
Bwfïanbt / peïgrom ban 3too m Eupt-Mant / enDe toegen
Den JBetbonDecen / 25urgemeefïeren / enDe aÏÏe
anDer ^ntooonDeren Der bobengenoembe &teDe ban
Ofèicoïae£
Camerïin
m ïïïjijnïa
nDt/ BSagifïra
"aengaeneten
bc'tbecï
boegen ban
aïïc officier
en/ enDe
ban ^tmfïerDain gep^fïeert / enDe geDaenj acn fijne
Crceï*
pen <£eöt ban Den Conincïi ban ^pangnen / enDe jentie aï^ Oberöooft
/ enDe ïjoogïjffc Oberigbept boo|^
tbmiicutoen/ enöc beranberen ban Den <ü;ebt op ben
naem ban De booge Oberighept: <£nbe 5ijnbefelfbe fofêcben/ Den€eDtbangetroubJigbept/ enbcgeboo?^
Commiffariffcn OeDancht ban hactïupber befoingue£ / faembept / tot onDerljoubinge / enDe bebefiinge ban Den
poincten ban De ïïegteringe in 't tuitte / enDe ober D'an*
Der
jijDe ban Defen bermeït: (€en oirconDe banDefert
enDe
bebboie
Dacr
innc
gcDaen
/
enDe
b'cïafï
ban
Den
feïf*
DenhaiTÏiipbcrbcfoigne eïcr te maeeïtenfommierber*
beeft
Crceïïentie enbe De Dne (6cDeputeerDen boo^
bacï/ omme Dacr naer Den &taetenncffen£beboo?f5 noemtfijne
Dit onDertepcftent binnen Der ^>teDe HSiDDeï^
üifpingncn^obecgeïebectjijnDe/ boojt^inbee faecuen burgbingee
ten^aege/ ^aent/ enDe^aerc/
enDe tegen£ aïïe ontoiïïigcn booten te mogen tooien 1 aï^ boben ;ïant/
aïïe^
ter
p^fentie/ enDe bptoefen bart
naer bebooren.
M ictytl ban 23cberen / 23urgermeefïec Der J>teDe bart
Den 25 January 1581. NaeNoene.
^o?ö?ecbt / enbe Mt. f auï^25up^ ma / enbe mbo*
Wfoa De ^taetcn ban ^oïïanbt / noobigb bebinDert caetbanben Hanbcban^oUant/ aï^ fpeciaïijcïien bn
Daer inne te öoen booten / Dat Die ban Der <éouDe Deur ben ^taeten ban ï^oïïant baec toe gecommitteert
De onberfïant bp jfjen gerefen aengaenDe De becanberin? jijnbe : enbe tuag onbertcpeftent / <6uiïïiaume be Saf=
ge ban Den <£cDt / ben niet bo^ber acfitec en bouben foo fauto ; enbe toat ïaeger f. 25up^ / Mt. ban 23ebcrm /
in be£ gemeene 3Lanbt£ Contributien / aï£ omme ter 0epniec
Cïaeffen. Cant/ <CIae£ ^>pmonffen enbe öupfeft
Dachbacrt te compareren/ enDe fuïcr Die ban Der <tëouDe
^en27 3[anuarp^nno 1582. i^bp^icoïae^^oti^
boomoemt ban aïïe£ bcbooiujcK te Doen onDe?recbten/
bkt^l
ben 3tbbocaet 23up^/ toeber obergeïebert bê .
Rebben gecommitteert ^fónchec ^afym ^eere ban
p?incipaeïe %cte Öenberfaeïe ban fijne Crceïïentic bo^
Matfyeneg/ töebiecc^c. enDe "ÉDriaen ban 2$erchen*
roDc bcm cerftDaecïjé te tranfpo^teren/ binnen Der boo^ ben geroert/ mit^gaber^ be originele Meben ban
fcb?ebe &teDc ban Der <6ouDe / enDe ïjeurïupDen boo? te ■aiccojbe bp be ^taeten mit bie ban Wmfierbam ge?
maeeftt/ enbe bp fijne Crctfïentiegcconfïrmeert/ om*
ïjonDen Dat De <0eDeputeerDe ban HlmfïecDam op 't me bp ben feïben ^Ibbocaet betoaert
tetoo?ben.
2Ucco?Dt mit bmrïuuben gemaeent op De afDoeninge
3!^
mebe
bp
fijne
€rceïïentie
Daer
op gefcb?eben aeit
ban öaerïupDer fatiffactie / enDe De approbatie ban fijne
Den
&taetcn
ban
^oïïanDt/
afê
gïec
naer boïebt/
Crceflentic oaer nae geboïebt / in banben ban fijne tip
ceïïentiemeoeDenbeöoo?ïijcitten <£eDt Rebben geDaen/ enDe Daer af Dubbelt aen aïïe^teben bjo?toberge*
öat meDe binnen ^ImfïcrDam Den <£eDt sS$ binnen an? fonDen*
■■ :
iïd . ■ •'
Dere &teben bernieutot faï toojDen / enDe beranDert : De Prince
van Öraigne , Graeve van NaffauW , &cT
enbe boor$ Dacr op too?t aehgeftouben / Dat ban geïrjc*
nen binnen ^eeïanDt geDaen macb tooien/ omme
j Marquis van der Veere, &a
'
CDeïe 7 €rntfefïe/ Cerfaeme / ^oogbgeïeerbe / 3Wf*
aïïe pericnïen / enDe inconbenienten te betboeben : enDe
Dacr omme Die ban Der <i5ouDe niet naeïaten toiïïen cretc / Hiebe / 23pfonDete v betfïaeii bebben bp Den W*
ïjaerïupDer penningen meDe op te brengen in bettoee bocaet ban Den 31 anbeban i^oïïant/ jfer. i>auï^ S5up^/
ïaetfïerepartitien/ enDe boojt£ öaerïupDer <0ebepüteer* enDe anDere u UeDer<6eDeputeerDen/ mit bem aïbiec
De meDe ter bacïjbaert te toiïïen Doen compareren / om* gehomen 5ijnDe 't gene fp on£ ban U H. toegen aenge*
Dient bebben / cnbebp De feïbe ooeft ontfangen bebbenDe
me op aïïe£ meDe te örïpen refoïberen.
De Wte geDepefcbeert op De töcgiec inge ban Den boben*
Den 26 January 1582. Nae Noene.
genoemben llanbe ban ^oïïant / oné Oberbooft /enbe
3HS geboort het rapport ban iBr. $aufë 25üp?J/ $b- booge Oberigbept/ bp H 3t. gebêfeceert : Cnbe og
bocaetbanDén3tanDe/ Dat fijne <£rceïïentieobergeïc; aïïe^ berfebepbene communicatiert mette feïbe H ïiebcr
bert'5ö»be öe %cte ban De booge #becigbeptbenfck <6ebeputeerben bacr op gebabt ïjcbbnibc ; ^00 hebben
ben opgeD?aegen / ban De Htanben ban ^ólïant/ De feïbe top (om ban onfen toegen niet naer te ïacten ban t gene
ïjaDDe geaccepteert / enDe Daer tegen^ berïeent^3jieben tot bojberinge ban be^ gemeene Hant^ faeeften eenigb*
ban 0enberfaele fuïcic De feïbe ï)ier boorené fïaen gere> fïnt£ macb bienen) onfe ï!enberfaeï-23rieben bp on£ ge?
giflreert/ Dat meDe fijne Crceïïentie Die ban^mfïec? tepebent/ entie gefegeït op 't gene boo?feb?cben fêüie*
öam / enDe Dé OBebeputeerDe ban ^HmfïetDam renp?oce ncnbc/ ben bobengenoemben utoen oBeDeputecrDcrt
Den bcïjooïïtjcften €eDt op De ïjooge Oberigïjeptbeb^ ooeft obergeïebert ; ©erbopenbe mit ^BoDe^ buïpc in 't
De rugge ban 't boomoemDe föen* onDerbout ban Depoincten in De bobengenoembe Wttc
fuïcr op
geöaen
ben
berfael
/ fïaet/ meDe
aengetepcKent / aï^ ftfec nae.
ban töegieringe begrepen óné fukx te boegen / enbe te
^p ïjupben Den acötienDen Dagb 3fcnti&p De^ quijten / bat beé 3lantj?-bienfï / enbe toeïbaeren / be^ te
gaer^ 1582. ComparerenDe boo? fijne <6rceïïentte meer bacr bn gêbo?bect faï mogen tooien / on£ ban ge*
Öepnier Cant/ 25nrgermeefïer7 Cïae^ ^pmonffen ïijeften ganftbcïncfi berfeecfterenbebatop'tonbcrbout
ban ïepDen ffföet/ enDe Mt. ïfJupfcf) €ïacffen^en* ban be boojfcb:ebe ïïegieringe bpH ïupben in^geïijcjc
fionnaci^ Der ^teDe ban UlmfïerDam / ïjebbeh in Den aïfuïcHeojb?egéf!eïtfaïtoo?ben/ bat aïïe ono?beningc
naem enDe ban toegen ïjet geïjeeïe €o?pu^ Derfeïbcr bie bier booren in 't beïept ban be^ gemeene 3iantg face?
&tebe / aï^ Daer toe fpeciaïijcïten geantborifeert bp p?o* hen fouïic mogen getoeefi jgnbe / ccfferenbe / aïïe^ \300p
curatie / in Date Den bierDen Defcr boo?fch2ebe l^acnt / taenc met aïïe bïijt/ ernf!/ goebe eenb?acbt/ enbe on?
fp niebè eröibeeTDen berftïaert/bat De bóbengenocm- berïinge co?refponbcntie / gebanbeït / getractcert / enbe
Die
De «^taDt mit aïïen Den SIntooonDeren ban Dien / geïtjefe gebirigeert faï toojben / jijnbe ongettobffeït bacr bp in
aï£ aïïe anDereltïDtmaeten / enDe &teDen ban ^oïïant/ aïïc banbeïingen aïïen goeben / enbe boojfpocbigen
Öen boojtaene ohtfïaegen öieïDen ban aïïc €eDen / enDe boortganeft tot toeïbaeren bc$ ©abcrïanf ^ te bertoaeïjpiebten/ Daer meDe fp ïnpDen ben Coninn ban ^paig? ten ; toacr toe grooteïijcr too?t bienenbe bat ben ïupben
nen/ aï^<0?aebe banï|oïïant/Eeeïant/ enDe ^itp foo ban Den KaeDe ban Uppeï/ ïïaeDc f)?obinciacl /
ïant eenigöfint^ berbonDen mocöten 5ijn getoeefl j ban Der itoïtenftaaner / aï^ aïïen anberen officieren/

nt. Stukken,
Byvoeghfêl van Authe
fiegeetbet£ bet boo?fcb?ebe

&ttbt ban bate öen 24 3£e* 1582»
i?8* . iföagifftaetcn/ enbe anbeten/ cenigb betoint/ ofte bebcï ccmb?#ïefïïcben obecgefonbentoa£aen
öen ^ecceta*
in Pollaxit
bebbenbe/ bp u ïupbenbefefaecnebooige?
40
bouöen sijnöe/öefïïbe toeï etnfïeïtjcK betmaent tooien/
ten cunöe be bobengenoemöe poincten ban be föegietfnrrc bp cenen poëten ban öe felben in fijnen tefpectc
tori fïrictcïïjcfcen naet genomen/enbe acbtecboïgbt too?'
öen/ fooa#top ban aï 't feïuc/ enöe toat toijbet^ beft
faeche orïaitgbt mitten boben genoemden utoe 43eöeputcetöen gecommunieeert bebben/ be£ 041 ban bun
■fuït morren bctftacn/ enöe fuït on£ tot aïïen tijden utoen
öicnfrc toiïïigb enöe betept binöen. ^fet mebe
<£ocïe/ roe ntfefïe / tectfamen / ^oogbgeïeeeben/
mfmtt/ iliebe/ 2$pfonbcre/ 5ijt<6obtbeboïen/ ge*
fcfjjeben tot ifêibbclbutgb ben 20 bagïj ^anuatp anno
1582. <£>nöccfïont gefeï^eben 8 ïiebet goebe©?ient/
toaéonöcctepcacnt/

Den E«4c
Tan die
van Amfterdam
gcdacn
zijnde>is
d'approba'
lic
van
fijnExccI<
tenciein
delen gcgcrolght.

ti£banbcn&taeten.

Refolutien van de Vroetfchap ende Regierders der
Stede Enckhuyfen, genomen den 15 Decembris
I58i.opdepoin<5ten ende Articulentuffchenden
Heeren Staeten van Hollandc ter eenre, ende die
Magiftraeten van Amfterdam ter andere fijde,
geconcipieert op de afftant van de fatiffactie der
voorfchreve Stede ten weder zijden.

Zfrit ©joetfeïjap/ enöe ïïegcctbet£ bet g>ttbt ban
<£ncHbupfen/obetgelefen/enöe gc-epamineect fjebbenöe
öe boojfetjjebe poincten/ enöe op öe fclbe naet becfebep*
öene communfeatien / toeï tijpcïijcïi geïetb / 5tjn toeï
bettoonöett getoeeft/ öatmen öie ban Stmfïetöam in
Guilliaume de Naffauw.
beeïc/ jaein tmeetenöceï ban öe boojfcfeebe %ttitu*
®e ^upeefetiptie toaé
ïen/ foocijtfec/ enöe ïibetaeïe pjefentatienacnbieöen/
Den Edelen , Erentfefte, Eerfamen , Hooghgeleerde, omme ganfetjeïijcït te toiïïcn toijenen/ enöe aftïantte
Difcrctc , onfe Lieven , Byfondcren , Sraeten öoen ban ïjaete gep^tenöeecöe gccecbtigbcpt öet boo?*
fc&cbe fatiffactie aengemecent öe fetoe in ïjaete toefen
's Lanrs , ende Graeflickheyt van HoJlandt.
bïrjbenöe öe J|eeten Staeten foo abantagieut / jae boji
*$$ bp ben boomoemöett fiöbocaet getappojteett öetïijthet fouöe jijn öan öie ban ^Hmfletöam felbet/
bat fijne «Êrccïïenttc 't ?Ücco?b mit bit ban Sfcnfïetbam
gemacent beeft geapp^obeett/ acïjtetboïgenöe btWtt toaetomme bic ©joetfeöap/ enöe Hegietöet ^ ücfet M>te*
öe egeene bo^öete öifpnten toiïïen maehai/omme meet?
ban
app
jobatie
tjiet
nae
boïgenöe/bie
beut
't
boojnoem*
öete
quaeflie / enöe gcfcbiïle n teboojfconmien / maet tec
öe 3Icc oit ip getran^ftteett.
tonttatie/ omme eenö^atbt enöe tufte in öen ïïanöe
Wilhelm byder gracie Godrs Prince van Oraigne,
enöe ommebjeebe/ enbe
Graeve van Naifauw , van Catfenellebogen , Vianden , banitoiïantt'onbetöouöen/
bjuntfeljap te maecluu/ enbe te Uoopen: hebben be
Diets, Lingen, Bueren, Leerdam, &c. Marquis van ^oetfejap enbe öfgictöet^ boojfcö?eben naet beeïe/
der Veere , ende van Vlifïïrjgen, Heere, ende Baron enbe betftöepbene öifputen/ enöe 3toatigrjeöen 't cttfie/
van Breda, Dieft, Grimbergen, Arlay , Noferoy , &c. ttoeeöe / öetöe / bietbe / bijföe / feffe / febenfie / acïjtfïe /
ErfF Burcl>Graeve van Antwerpen , ende van Befan- enöe negenöe poincten geaccojbeett / enöe foo beeïe aen*
clion , Gouverneur , ende Capiteyn Generael van Bra- gaet ïjettïjïtnöc ^Ctticuï/ ïjoetoeï'tfeïbe # eenfaeefte
bant, Holiandt, Zeelandt, Vriellandt, endeUtrecht. ban fonöctïiuge importantie/ enbe ban gtocte confe*
%\kn öen geenen öie befê tegentooo?bige getoont fuïïen quentie/ niettemin ommetebenenbobcn betïjaeïtcon^
tooien/ Saluit. Wfoe ban toegen ben Staeten ban fonneeten ïjenbieB?oetfc|)ap/ enbe $ïegietöet^ boo|
ïloïïant/ init^gaöet^ Öen25utgemeefleten/ enbe töe felben inöefe / mette meefïe opinien.
Ctoaeïffle ^IcticUuï / too?t geaccojbeett.
n'iecöet^ bet tefpeetïbe
Mabt ^Cmfietbam
/ bp feeeïtet
<0e*/ 't
beputeetbe
on^ boo?geb?acl)t
i^ ebet&cute
^ficco^t
^openbe 't ttoariffie SCtticul fuïïen bit ban Urnfïet*
oftebetöjacï) bp ïjenMpöen onöetïwigÖ gemaetïit / enbe öam ben in befen hebben te tcrjiilcren in eoufomutmt
befïooten op feecfite gefcbiïïe ban be fatiffactie / tnft$ be ban afie be anbete ^teben in ^oïïatrt.
fPacificatie tot <6ent / benfeïben ban 2Cmfïetbam t^itt $5d»nqmbt fjet bettfticnbe %tticu\l aengemetent
eboocen^gegebcn/toa^/ enbe 't feïfbelGccojt ban bate *tféïbe bitecteïijca flcijbenbc i^ tegn?^ bk ^Pacificatie
öen ao bagb ^ecemb?i^ Öeg 3faet^ 1 58 1 . enbe ten toe- tot <*5ent gemaeeftt ) enbe tot upttetfte naebeeï ban ben
Klanbe / enbe ^teben ban ^oïïant # ficecfeenbe : aïfoo
öetfïjben befegeït/ baet beut btft onfe 23n'eben fijn beut be ophomflen / enbe Öetiten in befen getoett / nae boo?^
Cefleecften ; enbe bat top ban toègen / enbe bp be <&cbt'
fijne <£tceïïaitie/ enbe Staeten
puteetbe aï^ boben betfócbt 5Jjn getoeefl 't feïfbe %cco^t gaenbe^efoïutieban
banï|oïïaiit
«jn
bctRÏaett
boo? gcconfï^neett / enbe
tttatifitcten / ènöetebebeftigen/ totmeetbet betfeectot gemeene befebetminge ban ben 3Hanöe ban foliant
ftettbept / enbe bccffatuinge ban bien / &00 i^ 't / bat
top / öinme te bebo^bccen / enbe bantljouben aïïe gocöe ge-é'mpïopeett / enöe tot onbethout ban bet ©o?Iogt
eeïiigbcpt/ enöeb^nntfcbappe/ onbetöenltibtmaeten geconfumeett beeft öie $?oetfcfjap / enöe ïïcgicröct^
ban ben Staeten/ enbe^teöen baneenöct$?obincfe/ öcfec ^teöe/ foo omme teöcnen boben betbaeït/ aï^
ban foliant/ geflert hebbenöe 't boojfeïjjebe Wco}tl omme öie metcnelijcKe confetiuentie 't feïföe ^tticnï
'tfeïföeboojgoet/ ïofnj^W enöe ban toactöcngetjou^ met gemecnöer fïemmen afgcfïaegen / mit etp?effebet*
Öen gccoufc?!nectt / enöe bebefltgbt bebben / bouöen / hïaettnge baet benef en^ in befen niet te mogen toojben
confojinexeh/ enöe bebefïigen mit^ öcfni/ betnlactenöe/ obctflemt/ enbe ingebaïïe bp pïutaïitept ban boifen
enöe ozöonnctcube aïfuïct bat 't feïfbe in aïïe fijne potnc* foube betfïaai toojben bat obttficmminge in befen
tmbn partpen ten toeöecfijbeh/ aïïen anbeten/ enbe pïaetfe faï mogen bebben : ^oopjotefïeten öie©?oet5
tenen pegclijcïi Dien 't acngaen macb naetgeftomen / febap/ enöe ïiegiecöctg beftt ^teöe öat fpïupöenge*
enbe onbr rbouDen faï tooien : &uïct top oóeft bp befen nootfaeeïit fuïïen toefen/ ï)en ban baetïupöet ppyubititl
toeïctnfïdtjcR/ enbe uptbnicheïijcft beïaflen biênban fcfyaebmj ftoflcn/ enbeintetefTen(bietoeïcRefpïnpben
Öenöaeöe/ mit^rraöet^ aiïen anbeten (©betigbeben/ tttcauft ban befnt eenigbfint^ fuïïen mogen lijben) te
<&ft iciet$ I enbe Jumciet^ / in foliant / Eceïant / enbe boen guatanöeten / enbe cpnteïijcfe te ïaeten betnoegen/
©jieflaut/
'tboo;fcï)?ebe^cco?t| enbe aïïe be poincten enbe bolboen/upt aïfuïcfee mibötlen binnen baet &tabt/
ban
bien te öoen
/enöe ïaetcn bebben boïïiommen effect/ enbe 3(Urï^öietïe baïïenbe/ aï^ fpïupben totte tneefle
enöe fttaebt / fonocr pet öaec tegcné te öoen / o^e ïaeten eenigbept / b?ebe / enbe jètabté nooteïtjebe conf etbatie/
enbe toeïbaeten / bebinben fuïïen tebetepffeben : <Önbe
gefcbfröcn
/ in onfen
ecnigcenaem
\üïtftönbettepenent
: "^e^ t'oit conbe
top
befen mit
/ enbebebben
onfen bpfoobe?te beut oo:faecfte ban bieneenige pecicuïen/
3egeïbactonbftaenboenbangen: <&ebaen tot JlBiö* ofte inconbenienteri fouöen mogen tijfen/ betïiïae?
öeïbutgïjinSEeelant/ op öen 18 öagb 3fanuatiu^öe^ ten rjooi <6oöt / enöe öe I&etcït öaet ban te toefen se>
31aet^ 1582. toa£ onbettepcftent^Hiïïiaumebe^a^ èxmfettt.
faiiüi : op be pïiefte flont gefcb?eben/ bp mijne genabige
<Bp 't titettt)ienbe ^Cttfcuï / mentionecenbe banbt
^eecc ben f?ince / onöettepcnent / ^ 23?upnincït: betïiopiuge banbe ^ómepnen/ ten epnbe bit CtebU
onbnr bebbcnöe bet beucgeflectïten uptbangenbe Eegeï teuten aenbaeten aebtettóefen fouöen mogen getaec*
ban fijne <£tccïlentie.
ften / toojt bp öe ©^oetfeïjap betflaen 't feïbe biïïijcft /
%$ baet op boojgebouben be Sefoïntie bart bit ban mbt
tebeïijeft te toefen : 23eboubeïijcft battet aebtet*
«Cnchbupfm/ aï^b^tnaetboïgbt/ betoeïcïtebpMif= toefen fébett bit pacificatie gebaïïen aïïeeneïijït neffen^
fïbe ban bc 25utgemeefleten / ©loctfebappen / enbe 't Capitaeï baet ii.pt faï tooien betaeït.

ï f8 ti

Tot de Hiftorie van P. Bors 1 1. Stuk.

èlpt tyt bijfthienbe SCrticuï toojt berïtracrt batmen
f erft/ enbe booj al baer op fulïen hooren 't abbré ban
beöeecften-ftamer/ omme afé öan
ifpo<
neten fitïcjt: afé men baer op bebinben baerinncteb
fai te behooten.
23eroerenbe ïjet fefïienöc 2ictinil fp?eecKenbebaube
|3aerrufïe / stjn bic ©joctfefjap / enbei1egierbcr£ befer
&ttbt toeï bettoonbert bat be ïegentooo^bige jf® $b
ffraeten ban 3flmfh?rbambie£aengaenbe/ eenige nu*-fïienmaeeften/ aengcmercftt be booc2fcïj?ebe#acÏRifïe
in alïe mannieren iggeaïiencerc/ enbe bp fijne Crcek
rentiemetbooigaenbeftenniffe/ abbté/ enbe ober ecn^
ftomingc ban be Staeten ban ^oïïanbt / bie ban Cncfc
hnnfen betoiïïicht/ enbegegeben/ fuïcr bat naetïnne*
honben ban be pacificatie met rebenen / enbe recht
*t feïbe SCrticuï aïïjicc behobjt getopeert te toefen / enbe
aïfeeneftjeft totte pacificatie geccfeteect.
&öo beeïe aengaet Ijct febentïcnbe/ enbeachtienbè
5trticulcn / biet^oetfehappen/ enbéfóegierbec^boo^
fchjebcn conformeren hen niette abbifen ban be anbere
g>ttbm I onbërminbert/ enbe fonber pfcejubitie ban
Öaerïupber refoïntien op te boojgaenbe Hcticulcn.
2iïbu£gebaenenbe befïooten inbeboïïefèergabecin*
ge ban be ©joctfehap/ ehbe ïïcgietber£ befer Mtbt
«Öncïüjupfen / ten bage/ enbe jaece boojfc^eben in «en?
niffé ban mp onbecgetepenent /
jacób Jooften.

Verclaeringe van die van Enckhuyfén voornoemt op
de poin&en ende Articulen tuffchen den Heeren
Staeten van Hollandt, ende de Burgemeefteren »
ende Regierders der Stadt Amfterdam , op de afftant van de Satisfactie, der voorfchreve Stede gein aeckr.

<©p 't berbe SCtticuï bec boo£fch|ebe póinctcn $ bp
tiie ban «ïEncïihupfcn bereïaert/ bat be<6uarnifoenen

Den 3 February 158a.

i^g}.

3Jf up ben Commiflarfé Mt. ® ireft banber terVtihv
,Amftir
&«cgh gcrappojteert bat binnen! K
Overig. " .

penen /enbe ^ en beirtigh mZn

itcmaS/

m^?/^^? ■ öanöen öanbeoütfien^ulacc"
[iommmr°UhÖUff,ï ff^nöaïefceect/ enbe toeber ge>
SSSSPJ^SK ?u^meefteren aïbaec %mm
finoffiS/ cnöe^"ö?acht te onbethouöcn hoocfe

enbe
n/t^ber
tóe
tI,/ n/^öe
^
rCpJttcrpe
Jn>ST^ch»t
SS al[e?
ot^eb
SSS
mebet
SÊdih*
eu
bjojb
?te?t? &?ac Itmocïjten
/ ommebaer naer
mtffiw" 3^W«i binnen ümftttem mebe ter
E^ï^a?tt2C?i1ï1ïfrac^/
ooj.
baerlgcrfl
bebonben foube rno^ben o^anbec^fuïcr
te toege te b^eugenv^
Den 24. February 1582. Nae Nóene.
Extraft uytte fecrete Inftrudie voor de Gedeputeerden gaende naer Antwerpen op de vergaderingé
van de Staeten Genera
el.

^at be boo^fcb?ebe c^ebeputeecben hen baeriune fuh
ten toacïjten / enbe booten / bat bp ïjenïupben cgeene
acten gepïeegïjt
to02ben/ bie tcgen^ bie' pacificatie
ban ^ent foubenen mogen
ffrijben/ enbebaec beuc bie
bauïfoïïanbt/ onber'tgebiebt ban fijne HWtefle/ ben
ifertogrj ban Sflnjou fouben mogen bjerben gefubjec^
teert/ berber ban tot noeft tóe bie^aengaenbe foube
mogen 51)11 gehanbeït : ^uïcr bat be boojfcfuebc (feebt*
puteerbe peeren / beu fuïïen onthouben omme fijne *m
tw te congratuïeren ban ten aenhoubeh bati fijne €r*
cellcntie: €nbe in fuïeften gebafle fulïen hen aïïrene*
löch aïbaer bectboonen aï£ OBebeputeerben in be<6ene^
rantept / fonber eenige aenbiebuige te boen ban be bien*
nen ban bie ban ^oiïanöt in 't particuli
^atmebé
be boo?fch?ebe <6ebeputeeröen op eenigeer:Jpefïin^
bart
fijne ^tïtetre egeene fembïant en fuïïen toonen/ maer
alieeneïijeït honoris gratia aï^ 45ecommïtteerbeninbe
jseneraïitept aï^ booren aïbaer fuïïen berfebijnen ; al*
ïe^infooüïepncngetaïe/ aféeenicijfïnt^ faï boeneïijeft
mtfm/ Ijoubenbe ïjenïupben ban alïe bozere acten bp
fijne «lÊrceïïentie in refpecte ban fiineHiitefTe boo? ge^
crftifeett / mft 't gunt aïreebe bp bit ban ^oïïanbt/ mit
fijne <Erceïïentic i$ berhanbeït / baer tegen^ be <0ebepu*
teecben niet gelaf! fuïïen 50» mt t'attenteren. !|c.

Dinnen
bec boo~2fcfeebe
&tabt bc<ü%bonnantie
betaeït fulïen too?ben
alïe
feg toeecuen
/ enbe boïgertbe
bari fijne
<fi*cceïïentie / enbe peeren Staeten : enbe mitg bat bit
gebjupcatenbefulïen
toojben
ter pïaetfe
't fijne
€rceï*te
ïentie/
peeren
Staeten
fuïïenbaer
binben
nobich
tocfem
't&efïe2Ccticuï too?t afgeflaêgen / aïfoo bat bie ban
Sümfïcrbam ïjeure toereïten aï£een£beeï£bicnenbetot
fooutoinge ban een nicutoe ^aben / gehoubeh fuflen toe?
fen te matchen tot rjaec feïfë ïioften.
©p 't fcbcnfïe ^rtictiï toojt bcrfïaen / bat bit ban
SCmfïerbam ooeft in be fcbulöcn baerïnnebcrhaeltge?
honben 5tjn te trebcn/ afêméeft beucheutentóeboen
gemaeeftttesjjm
't9Uchfre$icticuï toó;t geheeïafgejïacgen.
Dën 28 Marty 1582^ NaeNoen&
<®p't ncgenbcSCrticuï toojt bit/ enbenaeboïgenbe
Sïcticuïcn bcrfïaen bat bit ban Bmfïerbam / enbe haerc
^ilfoo be Staeten batt ï^oïïanbt/ obermitjJ btfe jegen?
45obt£hupfen / foo beeïe bit gcefteïijcïtegoebcrenaen tooojbige conjuncttice nobich bebinben t'ereeberen /
gact hacc beïjooren te confoperen met aïïe anbere omme ten meefïenbienfïe/ toeïbaeren/ enbegoeöeber
^teben/ enbe meer ban bie feïbe niette genieten/ ofte feeclierthept befer Stanben ban #oïïanbt te boen bok
henïupben bit gecfleïijcfte goeberen te acco^beren / tube treeften 't gecne bpfïjncl^incelijcïieCreeïIenticin^
öeijouben ïaetcn / tm$ bat aïïe anbere ^teben ban ge- pjiïï 1580. tó geöanbeït/ hebben gcojbonncett / bat' vangeiijéi
inenen ïjebbeu / enbebeftouben.
aenbe 25ucaecmecflercn banbe ^tebcn ban 3£o:b*ccht/ f!°--te
3CengaenbcöetttoacIfbc$irtieuï biojtberftaen/ bat taecïem / ^cïft / SLepben/ ^mfïerbain/ <Boubt/ ïtTl
Dieïïanbfoenen/ al^ ooeft anbere geefleïijcfte goeberen ftottcrbam/ ^chiebam/ 2$?ieïe/ ^ïcftmaer/ ^oo^n/ deienvari
fin bit ban ^mfïerbam gebmpcftt / enbe geempïopeert <Öncïihupfen mït^gaOer^ conjunctum aen bm geeiïen HoI,andt;
fuïïen too?beti / fuïèr bp aïïe anbere ^teben/ geb^upcht/ bic uptte boo?fch?ebe ^teben bit refoïutïe baer af ge*
o^e gcfteètt toojben / enbe benïupben metten feïben tepeftent / enbe ontfangen bebben / bat fi; ïupben cenen
conformeren.
ben 3 2CpfiI#
aïfjiec/ fonber
in bm
$aegcïjeiicïieben
in ber Üerberge
toïïïeii t'fabont^
ïaeten bïnben
23eroerenbe fat bertrjienbè ^cticuï toojt berfïaen / ban
bat bit Steben haer ICcrijfen/ in bec <@o?Ioge geein^ eenige faultt / omme op '^ anberert baeclj^ baer op in 't
pïopeert ïjebbcn / in be üctaeïinge ban be tenten / niet bjereft te mogen trebeu / enbe boojtg in ber fatelu $$&
enbe eeberen aï^ naer behoorenbooj/
toefen/ immec^
en bebotert
geh'ouben
Staeten
enbp ben
Mtbm te ïjaer^lcdjf
aleer ben féïbcn
Den 14 April 1582.
tenten
haere
in
ï?Sentier£
be
aïfoo
•,
gecemboucfeett ?rjn
$Ifoa be Staeten ban ï^oïïanbt bebinben egeene öoó^ n00&
ban geenber beter conbitie en Bonnen toefen ban bit
_ ^
Mtbm haerc accijfen.
get/ ofte noobiger bienfle ben 3tanben ban^oïïanbt overig-te mogen tooiben/ ban bat in tjjt£ biefaeeftcn H'yfap 't beertbienbe ^rticuï toö?t berftaen/bat be Öen^ gebaen
ban
be
ï^ooge
^betiebent ban fijne <Creellen$ïc mogen
ïacnafê
ten boo? be pacificatie gebaïïen fuflen blrjbenf
mo?benboïtrocften/ enbe bat bact op tocï/ enbe bol*
be "^rtieuï.
ïtommelijcft macb toojben geïetï) aï^ uaec beïjoornt :
booren op 't boorgaen
25eïangenbc het bijftrjienbe 3Ccticuï too?tberfïaen/ Rebben gecommitteert ben i^eere ban ïiBatfjcnc^/ t&i*
bat bit ban SUmfrerbam hun behooren te reguleren/ cfjieï ban 25eberen / 3facob Cojneïf>]éu ban «CDoer*
enbe onbeeb jeecfteïrjcït naer te nommen beure Hoptütn ftereïien/ ,f^r. 3Biïïem23acbefin^/ €o?neïi^j^ietf efbanbeïeenirige/ enbe btenboïgenbe beboojfchjebebjie
fen ©joefen / enbe ^pmon .fBepnerté / enbe befatf
*
poiibcn
honbert II.
(F)
«n
Stuk. t' ft\ te betaelen

4ï

enr. Stukken ,
Byvoeghfel van Auth
tottet
toeïeft bon
geceebtigbept
enöe/ Ifoogbept
reebt/tï)ept
x 5 8i. m ben
feïben te ftfflbtt I öat aïr°° fp S5 S&& t, fijn
fefc
cpt Der
/ enDe/ 'tïfectïijchb
<e?aefiijcï
i
4
en
/
g/
berlïanD
metten
aencieben
eenicbfïnt
moeïjte
te
n
iem
fg
omm
gecommittecrt
5 gp ben statten jjn
racinen/ enbe concipiëren De $oinctcn/i npe hebben gecompeteect / enDe fp ïupDen atlüïcr Dm feïben

hèïpen
ConincH aïceeDe toaecen afgegaen/ enöe hen geheel/
ConDitien Daer toe DienenDe/ enbe öe boo?fcb?ebejlïtae'
boomoembejSe*
De
aïïe
Dat
/ Dienft / enDe gchoo2facmbept 1 f%*>
gebiet
fijnen
npt
al
enDe
ten aeo20onnccct bebben
\%w
.öati
romniittcctDen Daer toe Den 23 Defer Höaent
Den ï^acge * "
omme inmiDDelectntDaer
lig aïïjicc
boo2fcb?tbe3LanDen,
cljjebe te toiïïcu
aennemen/ regieren/ enDe aDmimficeren /
a«e^ te boojfien / Dat tot bo?Dermge Der booif
aege
bcnD
c&je
oüJf
„„„*
;.
- t&1at,ten ■ in Dec nualité / onDer Den naeme/ enDe rpgcntlijche mb
n/ mbetento
mogen ~Diene
faï ..„,„...
faccht ,«.
fonDer eenige
faultebanbenbpgeb?cecue
alfjiet n DenbanJ?^egeteïactc»
^ ^ ; enDe^eereDerf
elber1lanDen: «ÊnDe
t3inDcn/
op pepne
Dien/ geacht 1 l™^
^^Koki^
h&MnnXMrsffi&rkAH**™^*
*
Dat
top
Die
reDenen
bobengeroertröprfbehobetgctoas
ne
gemce
Der
tebwDcn/ aï£ quaDe patriotten/ enDe
/ enDe bebonDen hebbenDe in rechten / enDe bilhjeft*
l^ gen
fijne: <£nDc i£ boon£ gecero
fuicv bebefiicht/ Dat Jben boomocmbcn Conincft
faechc niet toegeDaen c te <£eco
bept
mmittcctben niet gehoü; met goeDe
bectt Dat De boomoemD
toettehjche faeclie/ enDe ter ooifaecueban
Den ftiilcn jpt/ 'tfeïföe Den 23ucgermecfïeren / enDe fijne öngobDeïgche / onrccïjtbcetDige/ mor ttoiïïige/ en*
fitegierbcrg in Den heuten t'openbaeren / macr Daer toe
tpgetoeïbieb beetfeben / met eene onberD?aeehujcRe
fullen mogen gebzupefcen Den ^enfionauffén eïcr in De
ober fijnen igoeDen/ gettoutoen <$nDcrfacteu
rahnpe/
ben baten.
jegeng fijnen <£eDt contrarie Die $?ibiïegieu/ ïtanDt*
Den 31 Mey 1582.
befïen / <&erccbtigbeben / enDe ©2pbommen/ De boben<ZÊnDe om aïïe DiffïDentie bjecb te nemen / aengacnDe geineïten 3Lanben/ ban Der ^becigbept/ enDe ^t^
De faeche ban fijne (ïfrccHentie Die tuffeben Den &teDcn febappie / Derfeïber berïaeten enDe berbaïïen i$ getoeeff ;
en*
nDe'toprecbtegemoe
aenmerche
baerDenbeneffcn^
Daer ! De
cngniomen
be&tcDena
nebbenbeucen
ré gerefen/
aliecDe
goeDen toille
Der bobengemeïte
Staetent/totter
2CDDen
booten
Dom
te
uutren
eene
eïer
bp
op
bocaèt ban Den llanDe / of Den feïben DicfaengaenDe banDt bouDinge / enDe bebo?Deringe ban 435oDt£-Dienff/
eontentcment fal mogen gegeben tooiorn: $lïfooans mit^gaDet^ ban 't gemcene bef!e/ toeïbaert/ enDebe=
berfmtg Die ban ^elft berulaert bebben / Dat fp ïupben feberminge / niet aïïeene ban Den 3lanDen ban foliant/
eenige üptten benren ban mecninge 5tjn te fchjfcnen aen enDe EecïanDt / macr ooch ban Den anDerelt omïeggen*
2Sontgenoten / 3LanDen / enDe ©creenicb&c ^obin<
fijne <fi3rcellcntie/ omme epntcïgca ban Defclbe te bec- De
cien
teöen^ beuren ©panDen / naementïijch tegén^ Den
fiaen De reDenen / enDe mecninge ban fijne <lÊrceïïentie OToninch
ban ^ifpangien/ alle uptterïijche ©panDt^
acngaenbe'tboïtrecttcn/ ofte tyt uptfïellen Der boo^ febappe/ foo opten feïben 31 anDen/ a$ ooch op on§?
febjebefaeefte.
aentoenbenDe / fonDer bem te bermijben onfen perfooh/
Den 29 Juny 1582. Nae Noenc.
met aftiröfeïötfte moo?babïge boegen naer te traebten/
Procuratie
naec
Dat bp on£ hupten aïïe reebt / enDe reDenen in onfe
Eön
gebepefebeert
25^iebcn
ban
g?öcuratietjoo?
Den
Hooge
<£cre
/ <6oet/ enDe 2Moet / aïïe üerobingc enDe naerDeeï
©eece
ban
Wperen/
Den
KlDbocaet
VBa&l
enDe
^octo?
Ovenggebaen
f)etft gebabt/ foo beeï bem mogelijcfc ip getaeefï;
ctëeDeputeerDcn
metten
omme
tseyt.
/
l^aeïfon
jFcancoi^
banEeelanDt/ enDe^trecbttefaemen enoeooclïin't ^00 ifi / Dat top 't boc#b?ebe Der Staeten eriifieftjcft
bpfonDere met fijne ^rceïïentie te communiceren/ ban^ berfouch in Dauche nemenbe enDe Daer inne beïiebenDe /
Delen/ enDe berD^aegen/ aengaenDe De ^betighept/ bienboïgen^ be llanben / enbe <6;aefiöc&bept ban ^oh
Öegieringe / enDe berfeeefcertbept Der boo?fcb?ebe Han^ ïanbt/ enbe Eecïanbt/ mette ^oogbept/ ^eefïöcft^
Den/ fuïcr nm\fmt$ faï Doenelbclt tuefen/ enDe Dat bept/ enbe aeneïeben ban bïen/ aengenomen fjebben/
op De befoingncn/ enDecefolutien Den 15 enDe 16 3|u^ enbe aenncmen mit£ befen / omme bp ber gratie / enbe
nö DicfaengaenDe in Den i^aege genomen / meïefte $20- buïpe ber ^ïmaebtigen <6obt^ naer be uptterfie macljt/
cutatic bp Den ^ecretari^ onDcrgetepcftent ^ijnDe / enbemibbeïen bie beur fijne mogenöeïfanbt/ on^ fuU
Den boo?noemDen Iföaelfon met De minutei^oberge? ïen toojben berïeent/ Defeïfbe Sanoen/ Den &teoen/
iebert.
3tebcn/ enbe ^ngefetenen ban bien te bantbouben/
Den 23 July 1582.
enbe te befebecmen / jegen^ ben boornoemben <Conincft
Extraft uytte Memorie voorden Gecommitteerden ban ^ifpangien fijnen acnbangeren/ enbe aïïen anbe*
van den Staeten , van den Lande van Hollandc , ren / bcure©panbeu / boof bm jegentooo^bïgen / enbe
toehomenbentrjbt/ cenfaementïijchmetCituïe/ enbe
op de Vergaderinge van den Staeten Generael :
SCutboritept/ aï^ 0B?aebe/ enbe^ecre ban Den feïben
feé 4BecommitteetDen Daer toe ïafl b^öbenDe / fiiïïen HaiiDcn onDer onfen naem/ enDeobetbanDtalbaecte
met fijn feeïïentie communiceren / enDe hanDcïen/ abminifïreren / Öecbt/ f^uftitk/ enbe aïïen faeeftert
aengacnDe De faeche DiebenïupDenin'tfecreeti^meDe totte <6?aefïijchbfpt beboocenbe/ enbe De^oogïjept/
gegeben/ ten epnDe Daer baneerfiDaech^ rappojt ge^ ofte ï^eerïöehbfpt ban Dien/ aenraechchbe/ fonoerbe
Daenmacbtoo^Dcn.
feïbe <*5?aefïijcnhcpt af te gaen / noebte inbe feoogbept /
enbe ^eerïijchbf Pt ban bien te boen / ofte laeten ge*
Den 14 Augufti 1581.
febieben
eenige berminberinge / beïobenbe boo?t^ in
Wilhelm by der gratie Godts Prince vanOraignen,
^ineeïijche
tuoojben naectehomen/ enbe ben cjemeï*
Grave van Naffouw &c.
ten Staeten te bemiïïigen / afê top betoiïïigen üpttyuc*
%\\m Den genen Die Defen jegentuoo^Digen fuïïen flen/ ftehjcfc bp befen aïïe aïfiiïcïie 2lrticuïcn / enbe Cohbitien
ofte booten ïefen / Saluyt : 3Clfoo Die Staeten ban ^oï*
bu Den^ettogeban^njou
in 't Contract ban Den
ïandt / enDe EeeïanDt / onïancr Deur feechere beuce aï^
23 3Ianuarb
1 581. met fijne üoogbepttot3$o?Deauje:
«ÖcDeputeerDen / enDe boo^maeï^ binnen Den feïben gemaecht/ DenSlartDenin'tgeneraeï/ ofte ooch pattfc
3Lanben ^taet^gebjij^ in De item ban^p?iïi^De^ cuïier Dien ban 25?abant / in De bïgDe imrompfie geac*
Siaer^ 1580/ oni bebben boojgeD?aegen gebaDt/ De co?Deett/ betoiïïicöt / ofte beftoootenmacb5üu/ 't5p
oöjfaecït e / enDe reDenen toaer Deur fp ïupöen betoogen/ in 't gebeel ofte in Deeïe/ enDe boo? foo beeï Die op ten
genootfaeeïtt / enDe euntelnenbefiootentoaeren/ hen faecfcenbanl^oïïanbt/ enDe^eeïanDt/ mogen too?Dert
mit aïïen ^nDecfaeten / enDe ^fngefetenen ban Den fel* geappliceert / enDe Die Staeten ban Defeïfbe itanbcti
ben SLanbcn te tjuijten/ tebouDenontïafï/ enDcont* bie feïbe tCcticuïen/ ofte Conoitien/ ofte eenigen ban
^faegcnbanDen€eDt/ enDe ^lk\}t Daer meDe ^ boo^ bient'beucenmeeffen boo?beeï/ ofteoirbaerrefpectibe
mael£ aen Den jcgenbjoo^Digen Conincï» ban#ifpal fuïïen begeeren te genieten/ enbeeeniebfint^ bienujerf
gnien/ inDetguaïitéa^<j5?aebeban#oïïanDt/ Eee^ mogen binben : <^nbe baer en boben aïïe anbere poincfenot / enbe JBefibjicfiattbt / ceniebfint^ berpïrcbt/ ofte ten
/ enbe Conbitien
iiit naecmael^
t^onfer inauguratie
berbonbenbjaccengeujecfi/ foo fp lunben DefeïfDe m bp naerber
Capitulatie/
enbebanbeïingc/
naer reebt
ktnm bp openbaere fcïj?iftcïijche bcccïaetinrje aen aïïe enbe bilïichbept bebonben fuïïen mogen tooien tot ber?
De toeteït genoeeb ïjabbcn behent gemaeeïtt / in Der boe^ meerberinge ban(6obe^eere/ tottoeïbaett/ jerufïig*
gen Dat fï; ïupben Den bobengemeïten Conincït berfïon^ bept / enbe berfeechertbept ber boo^fchjebe Eanben /
ttmj enöebacïaectbaöbenbeibaïïentejtjn/ banalfc ^iiberfaeten/ enbe üngéfetenen ban Dien te Dienen/
nét
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mcftmaec/^oom/€ncriöupren/^cTjoonr)obcn/€bain/ 158$.
Monmcftenoam/ eubetoatec/ JBoutoen/ ifêebem
uhcq^eu^Deit/ <i5ccrtcupöcnbergb/ Baccben/ Wette/
^upben/enDe$ucmerepnDe/ &taet$S -toijfe bccbait*
ben/onDcc©ïecuen/ enbe
fgf"öf
eetlijc,^nan
riljebcbtten
n ban ftïep
i^ollanne^tc
Dt / enbe
^oïlanbt be*
boorenDc/ m befen met benoemt / ^oenhonDteencn
pegeïneften; Wfoa Dcn^eucïucbtigcèooghgcboorcn
©ojfï/ #?ince/ enbe^eece/ Den#?incebanOiaigne
<teebe ban Saflbuto/ ie. bp on£ ecnfaementïrjcft Den
^taetenbanEeeïanbt/ feecueren tijDt geïeöen / bene
eenige OBcDeputeerDen / enbe boo^maelg fonDetlinge in
be Böaent 2tp?i!i£ 1 5 80 &taet£-toijfe binnen ben San*
be ban tf ollanDt boojgeDjaegen jijn getoeefï/ be oojfaec*
ftc cnbe teDcnen/ toaec Doo? top betoogt n/ genootfaeeftt/
enbe cpntlgcft beflooten toaeren/ ong niet alleen ben
<®nDerfaeten/ niDeSngefetencnDeefeïbeeSanDcn/ te
bouben ruigte/ ontlafï/ enbe ontfïacgcn ban ben <£ebt/
a'cngaenbc be faecfte ban fijne Crcelïentie.
enbe pïiri)t/Dacc mebe top te booten aen ben jegentooo?*
Den 17 January 1583.
bigen Conincft ban ^ifpangnien/ in bec qnaïité atë
<ï^e bcrgacbcringe gcnecael ban be &taeten ban l^oï* <6?aebe ban foliant/ Eecïant/ enbe ©?ir flant / eenich*
ïanbt boben grfjouDcn op be palette ban fijne <£rcel* fint^ betbonben/ ofïe betpïicbt toaeten getoeefï / afé top
ïcntie / aengacnDe btfeltic faecfte ban fijne Crceïlencie : bp openbaece fc&iftcIijcKe beeeïaeringen aen aïïe be toe*:
cnbe ig feecïmt töenbccfael aïbaec geajcefieect / uptge? relt genoecb ïjabben beftent gemaccht : 3[n öct bougen
fonbect bat bp cenïge &teben baer op i$ genomen bat top Hm boben gemelten Conincu al£ een€pcan/
becflonben / enbe bereïaert ïjabbcn berbalïen te ?ijn ban
rapport.
Den 14. Marty 1583.
allen fijn tectjti enbe gtceebtigbept / 't toeïeft ï)em tot
be^aefllijchhcpt/ ^oogïjept/
enbe ^eeclijchljeben bec
ober/
€rccïïentie
fijne
bat
/
rt
gcrapportee
5£boo?#
boo?fc
b?cbe2
.anbcn
met
ben
aencleben / eenichfmtó
/
mitjl Die menicbbuïDige p?actijequen / enbe boojfïagcn
mocljt
bebben
e
gecomp
eteett
/
fuïeje
top ben feïben €0*
ban ben ©panbt/ noöicï) bebint / bat fijne faechen mebe
nincn
alceebe
toaece
n
afgega
en
/
cnbe
ón^ geöeeï / enbe
gerjojör et too?De : %$ baer op geojbonneect te febjnben
al
upt
fijnen qebitüt / btenfi/ cnbe geboojfaemhept bab*
aen alle &tcbcn / bat be boomocmbe ban bet JBnïe ce*
ben onttegen: ^tjneBo^crijcrïeaBenaebc/ mitgbien
nige faceften boo?geb?aegen ïjeeft / ban toegen fïjne <Hp
c eUcntic/ enbe onber anbeten mebe aengaenbe be bojDe feet ci-nfUlijeïi betfoecftciibe bcboojrcb?ebc<6?aefïöcfe'
ringe ban be faeefcen ban fijne <&£ceïïmtie : ^at bact^ ben
bept ban
/ ï^oogbept
/ enbe ^eeeïbehbeben met ben aeneïc
bicn / te toiïïen
aenncmen / cegecen / cnbe ab*
omme be Jjteben op be aenfïaenbe ©ecgabccmgc eenige
miniyltcren in bet nuauté onbet ben Baem/ enbe€ituïe
Öaerïnpbec 45ebepnteecbcn toflïcn febicnen ban ben ge^ afê <62aebe/ enbe %me becrelbctaLanben/
enbe bat
nen Die op oc boo^gaenbe banbeïinge 5ijn getoeefï / enbe
fijne
©02fïeïijcft
<i5enabe
c
öoo?
rebenen
boben
getoect
be befïe henniffe bebbcn ban befaeefte ban fijne €xceb
cbpeïöeh
obettoogen
/
cnbe
bcbonben
fjebbenbe
in
tttfy*
ïcntie/ cnbe mebe niet naeeïaeten toiflen teftommen
ten/
cnbe
tJiïïijchöept
fuler
gebcflicbt
Dat
be
boo?fcb?ebe
geccfolbccct»
Conincft mlt$ titettelgdit faechen ter ootfaeche ban fïj*
Den 26 Marty 1583.
ncongobbcïöcrte/ onreebtbeerbige/ mocttoiïïicb/ enbe
$p 't poinct ban be betfcb2Übmge/ aengaenbe be getoeïbicb btetfctyn/ met cene onberbjacblijeKe €&
faecne ban fijne Crceflentie/ i^getefoïbeert/
bat bet 'rannpe ober fijne goebc / getroutoc €>ribcrfaeten / te*
0enberfacï ban fijne Crceïfentie toofit obergeïebert/ fal gen^ fijnen Hebt/ contrarie De $jibiïrgitn/#antbcfren/
befegeït too?ben . Ce toeten / bp tyie ban be outfïe <£bv (0crecbtigbeben / cnbe ©?pbomnun Der boben gemeïte
ren/ aïj§ titn ï$mc ban föcnenbnrgb / bendeere ban 3Lanben / ban be ^berïgbept ber feïber betïaeten i^ ge*
JEijngarben enbe^atbenc^/ cnbe bat be^tebenin tocefï : ^Icngemcreïit b^bbenbe baer beneffeng fijne
aïtulcïien o?b?c fegeïen fullen aï^ befclbe te booten ge^ ©o?fïeïtjche (6enaben onfcn opcecljten gemoet/ cnbe
baenbebben / fonbee pjaejubitie ban pemant^ gerecb- goeben toiïïe tottec banbtbonbingc cnbe bcbojberinge
ti$\}evt I ofte bat eenige &tebcn baec bp fliïïcn 3ön ber= ban
<6obt£ enbebefebecminge
bienfï / mit^gaDet^nietban'tgemeenebefle/
toeïbaert/
alleen ban ben San*
bpbenïupbooi-fïemmen
ofte
egelen/
HOitih'tbooj-f
be
ban
^oïïanbt
/
cnbe
Eeeïanbt
/
ooeft ban ben
öengepjaetenbeert; cnbe i$ ben^lbbocaeteenlijflcge^ anberen omïeggenbc 23ontgenoten/ maet
Sanben/
enbe bec*
n
?ebefeïbefime
lebect ban be &tcben/ cnbcintoato?b
eeniebbe
^jobincien
tegen?
baeteBpanben
/
nacment*
fegeïen: €e toeten ^o^b?ecbt/ ^aerïem/ ^elft/ 3tep= ïijcU tegeité ben Conincn ban ^ifpangnen / aïïe upttcr*
ben/ 2MfrTbam/ OBonbc/ fïotterbam/<ï5ojnicbem/
^cliicbam/ S3?icïïe/ ^lïcRmaer/toom/^ncïibupfcn/ ïljcïte bpantfeïjappen op benfeïben 9tanDen aentoehben*
^cboonboben/ €bam/ B^onnicïicnbam/ iBebenbïicq/ be / enbe ben ïaetfien mebe innegefien 't gunt fijne ftop
«Benaebe boo? oogen gefleït toa^/ bat ben boo^
^cu^öen/ ^ubetoater/ JBoucben/ 45eertrnpbenbergb/ fleïgche
noemben
Conincft bemnïet enbabbeontfien/ noebte
«èarrben/ fl^ecfp/ .mupben/ f nrmerepnbe / cnbe aen* betmbt fïjne <6enabe ©erfoone men afgtrijfeïijefte moc^
gaenbe Wpercn/ ^cucnelum/ aï^tocfenbe onber par* babige toegen naec te traebten/naer Dat bp fijne §cot\)'
ticnïiece peeren fuïlcn bpbeanbere^>teben berbangen
gemeïte <6cnabe in fïjne cere/goet/enbe bïoet/ aïïe beroo*
tooïben : Cnbe 5ijn boojtg gecommitteert ben ï^cere binge/cn
naebeeï grbaen baDDe/foo bem mogeïijeft toa^/
aïïe
in
ban Wperen/ enbcBSaeïfon/ omme te treeften
Daecomme
DcfeïfDe fijne ©o^ffclijefte <J5e nacDe cimtlijcït
^tcben / cnbe 't boo?feb?ebe ïfïenbecfaeï aïïomme te
betoogen
i^ getoeeftte beïicben/enDe
/ in 't boozfebjebe
ousS etnfrieb
bec*
boen befegeïen al^ naec bebooren : SLémcbetoeïnoo* focch
Daneftelijcft
Dienboïgnié
ornflan*
toe
baer
in^geïije^
ük\i bcbonben bat ben ^bboeaet
Den / cnDe <6?aefïijcftbcpt ban ï^olïanDt/ enDe Ek:eïanbt
be?rcfijnbifpofïtiefuïcrtoeïa* met De $?oogbf pt/ ^eetïbcftbeDen / cnDe at ncïebrn ban
foo
gecmplopeert
toojbe
ten fat.
Dien aen te nemen/ omme bp Der gratiën/ enDe bnïpe De^
5^at be Hete ban CommiflTc bierinne gementioneert ^iïmaebtigen <£oD# / naec npttetfle macïjt/ enöe mia>
fïact gcregiflcecct op ben 5 HJp«ï$ naefïboïgcnbe.
Deïen Die Doa? fijne mogenbe banbt bem fouben tooien
9« gcrcfoïbeert bat ban 't tabecfaeï ttoce Engine* betïeent/ befêïbe Hanben/ ^teben/ïebcn/enöe Sngefe*
enbeb'anbere boo? t tenen ban Dien te beboubcn/enbe befebecmen trgené Den
lel b'cencbooj fijne €rceïïentie/
be bpbemcamt boomoemben Conincft ban ^ifpaigncn/fijne aenhaneft/
^atme
n:
to02be
ït
befege
faï
llanöt
mittecebfn ben ^)teben-23?ieben ban non-prxjudine enbe aïïen anberen/ onfen/ enDe Der boojfcb?cbe ïanben
nt fuïïen mogen toecben npt ftraebte ban benrlup* ©panben boo: ben tegentooojöigen / enbe toehomaiDeu
bcrïcc
bec
Commiffie.
„. „
^oï* tijbt : €enfaementïijcft met miaü/ enDe autboriteut aï^
ban
g>tcben
cnbe
/
5^e ilibberfebap/ €beïen
fijnen .èaine
ïant/ ^o?D2ecbt/ ^aetlem/ =Hei;ben/ ^mfïerbam/ / (è^abe enDe ^ecceDerfcïber lanDen/onDcr
enbe
45oubc / öottecbara / 03omicbem/ ^cbiebatn/ ^2iele cnbe^beröanbtalöaert'abminiflretén/
(Fa) öecïjt/2uffc

i ƒ82. enbe te bebooren; %&e$ t'oirconben/ bobben top befe
met onfen naem geteecfte nt / enbe onfcn Eegel Daec on
Der öoch aenbangen : vDeDacn in Der Mcto Dan S3mgge
opten bcertbienDcn bacb ban 3Hugufto bc£ 3Iaerg 1581.
«IPnberftont/ gctepcftent/ <£nilliaumc De Baffauto:
CnDe op De pftjcquè ftont gefcb?ebcn 23p mijnen gcna*
bigen ï§ccre bm ^ïnce/ cnDctoa^onoertepcftentB.
23?upnincït / cnbe toa£ boo?t£ bebefïicbt metten upt*
fjangenDen grooten Regele ban fijne €rceïïcntie in too*
benJBaflé met eenbobbeïefïeerte; nocbïaegecflont/
gecoHationeett jcgené be t^tiginaïe opcne "Ucte ban
beccïaecinge banfï}nê<£rccïlentie/ cnbe baer mebe be*
bonben accojbcccnbe Dn mp &, $3mpnincft.
Den 21 November 1582.
90 bergaeberinge gcïjoubm ban ben &tacten ban
$)oitanbt / bobcn op ben palette ban fijne «örceïïentie/

1^83.
JUpport
Hooge
Overightyt.

fëgclcn
van de Ste
den.

Nota.
Afte ran
non-ptaejadttie.

\
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Byvoeghfel van Authent. Stukken,

jcpt brijoo* fjebbenbe onber uptïjangenbeeen^egeïingeeïe3©afTe 1 f 81.
SWHtó / enbe aïïe fhecficu tot De (0?aeflncuïcpt
i f 8 3 • rrnbe/
enDe De ^omj^cpt/ enöe ^cctlncKïj ban Dim aen eene Dobbeïe ffranchine fleerte,
i^er (©?bonnantie ban be SSurgermeefïerg enbe öe*
aenraecïtenDe / fonDcr Defelbe ^aeflijcliljept af te gaen/
pt
geerber^
ber ^taDt 5ïinfïerDam / getepcaentïJ3:$ie*
noeïjte m be ^oogfjept/ ofte i^ecrïncHljc ban Dien te
Doen / ofte te latten gcfcfjieöcn / eenige berramberinge/ terffen / ïjebbenDe onDer uptïjangenbe een Eegeï in geete
bciobenbe boourt£inJiónnccïjjcnctooou?öcn / naeetclto* 3©atTe/ aen een Dobbeïe JFrancfjine fleerte.
men/ eubeou^tebetoilligen/ aï£ fijne <0enaeDc Date*
Cer #?bonnantie
ban 23urgermeefïers'
/ enbe Öe*
Der&taDtd&ouDa/
geteecbeut €:3obfoon/
njclt onbc r fijne Ü?anbt/ en Eegeï / uptbmcïteïncït ïjeeft gcerberg
bctotïneïjt / enöe aïfuïcïte Sïrtieuïen / enöe <£onbittcn / fjebbeuDe onDer uut hangeuDe een Eegeï m groene
iUDatTe aen een Dobbeïe f raneïjine fïerrte.
Den
ban uje
't Contract
in
2Unjou
ban
bp Den j ^cttocf)
a$
*33annati 1581. met fijne ï^oogïjept tot$$o?bea
Cer ©jDonnantie ban 23urgermeefïerg enDe Öe*
geerDer^
ber ^tabt Öotterbam / geteeeïtent §: ban ber
taeï/
enDe oocït par*
BemaechtDen3tanöenin't<0enc
ticnliet Die ban Sdjabant in De bïijbe incompfle gcaecoj* wMI tybbmbe onber uptïjangcn een^egeï in groene
Deert / betoilucïjt / ofte beftoocen mogen 3tjn / 't 5? J©affe / aen een bobbeïe jfrancfjine fleerte.
(€er ^öonnantie ban 23urgtrmeefler^ enDe Öe*
oobeeïöicopbe
in 't geheel/ ofte in 't Deel/ enbeboojf
föeclten ban ^ollanbt/ cnöeEerianbt mogen toerben geerDcrg Der ^taDt «Öomichem/ getepcuent %\ ban
geappïiceert / enöe tonbefcïfbeSlrtiruïen/ ofteCon* Den ©eïbe / ïjebbenbe onber uptïjangcnbe een Eegeï in
Öitien/ ofte eenige ban Dien t'onfen beflcn / nut/ boo?* groene Waffe aen een bobbeïe jpranchine fleerte.
Deel / ofte oo^bacr/ refpectibe fuïlen begeren te genieten/
(Ser ^bonnantie ban 23urgermeefler^ / enbe Öe*
enDe onp bienlijeït mogen binDen: enbeDaerenbobcn gccrDerg Der éètabt ^eïjiebam / geteeeïtent ffl: ban
aHe$oincten/ enbe Conbitien Die naermaelg 't fijner ^erttjen / Ijebbenbe onber upthangenbe een Z c gel in
©ojfleïijcïteaBcnaeDe/ inauguratie bp De naerDee <JTa* grtfene JDaffe aen eene Dobbeïe f ranehiue fleerte.
pituïatie/ enDe IjanDeïtnge nae rechten/ enbebiïïijcït*
€er #?Donnantie ban SDurgetmeefler^ enDe Öe=
geerDer^
Der ^taDt 23ncïe / geteecbent g: De Hanguc/
pept bebonben fnïlen mogen toerben/ totba'mcerbe*
ringc ban <6oDe£ eece / tot toelbaert / gerufligfjept/ en* nebbenbe onDer uptïjangenbe een Eegeï in groenen
De berfeeclterthept Der boojfchjebe Eaubcn / «©nberfae* ï^affe aen eene bobbeïe tfrancïjiuc fleerte.
reu enDe ^ïngefetenen ban öien te Dienen/ enDe te be*
^er <©?Donuantie ban 23urgetmcefler^/ enbe Öe*
hooren/ naec bu?ecberinhout banbeopene^ete/ enbe geerDerg Der^tabtftïcïimaer / gettpcïient C: Coo?n/
3&neben ban fijner ©ojflehjclte töcnabe onber fijn iï^an* nebbenDe onber tiptbangeuDe een Ecgel m groent lüaf*
Den / enDe Eegcïe bie^aengaenbe bp on£ ofte onfen <0e* fe / aen een Dobbeïe JFrancïjme fleerte.
€er#?Donnantie banbe 23urgcimeefler^ enbeöe*
öeputeerben bcrtoo?ben ban bato Den i+ban'jlugufli
eerber^ Der &taDt ^oom / geteeeïtt nt 03: ^afTcu /
ïefïïeDen : ^oo ifl Dat top fijne genacDigengoeDcntoiï*
Ie / enDe genegc nthept t'on£toacrt£ / enDe tot Den boo?* ebbenDe onDer uptïjangenbe een Ecgeï in geelenï©af=«
féljjcben ïanben ban ^olïanbt/ enbe Eecïanbt/ ten e / aen eene bobbeïe tfranchine fleerte.
(Cer ^jbonnantie ban 2$urgcrmeeflerg/ enbeöe*
ïjooghflen bebancltenöe recipjonueïijclt ben felbeU fijne
n
#r uaDe aengenome ïjebben / enDe aennemen mitg De- geerber^ ber «ètaöt Cnefcljupfèn/ geteeeïtent Sfacob
fen a$ <6?abe / enöe $eere ban Den bobcngemeltcn Soofïenfê/ hebbenDe onber uptïjangenbe eeuEegelin
groene ©affe aen een Dobbeïe f raneïjine fleerte.
eDe tnct
appe/ on//
aïïe
enDe ^eerftjelttj
<6|aef'"cjj
Standen-/
aeten
enbe Den^nDerf
ban Dien/
ten aeneïeben
(€ct d^öonnantfe ban 25urgermeefler^/ enDe öe*
ban Dim atn Den feïben fijne ©o^fWijc(te«6enaDe in Der geerDer/örc iêtaDt ïSef)oonöï*en / geteeeïtent g: De
boo?frïj?ebe guaïité mit£ Defm uutö?uriteujcït becbïn üoefl / IjebbenDe onDer uptbangenDe een Eegel in groei
öenöe / met beïofte ban fijne <0enaebe te raftn ■/ en* ne J©affe aen een Dobbeïe JFrancijine fleerte.
fSer^löonnantie banSÖurgermeefleren/ enbeöe*
Debetoijfen/ boen p?aefjcren/ enDe betoöfén (ifl noot)
aHe geljoojfaemhept / entre gmoutoigïjepr/ Die top/ gcecöer^öer &teDe «CDsmt / geteecbent^l: 23?eeD/ ïjeb*
enöe aïïrgoeOe<®nöerfaeten banHoïïanöt/ enDe Ecc* jbenOe onDer uurftangenDe een Eegeï in geele 3©aflé/
ïanbt/ ïjaeren <*B?aefl7 enbe Kweere ban Defelbellau* |aen eene bobbeïe Jrarrctjine fleerte.
Den refpectibe fctjuïDicb mogen jijn / enDe behooren
Cer ^Donnande ban 25nrgermeeffer^/ enöe Öe*
naer alle recht / enöe btllicljc nt te pj eflecen J enbe te be* geerberg Der ^teDeüSunuicltenDam/ geteeeïtent #: %:
Eeebeeeg/ öebbenDe ouDer uprhangcnöe eenEegeïin
torjfèii / enbe aïïe 't f"clbe met behoojltjcïten <£ttit ube* geele
IDaffe aen een Dobbeïe JFraneïjine fleerte.
befligen/
baer/ aïföo/
toamreer 'toy berg
bermaent/
enbeöe faccïtefuïcr
fal enbe
5jjn berepflehenbe
: WW onber
Cer <^bonnanric ban 23urgermeefler^ enbe öe*
brïofte ban fijne ©o?fMijcne(0cnaebe/ enbebeconbi= geerber^ ber^tebe^ubetoater/ geteeeïtent 3©:3tup*
tien boben berljaelt / enöe in beboo^fcïjïebe opene 25iie^ fr^/ hebbenbe onber uptïjangenbe een Eegeï in groene
ben ban fijne ©ojfïelijcheOBenaebe ban Den i4Bngufli fflaflc aen enie Dobbeïe tftaneïjtne fleerte.
ïeflleDcn/ naerDer bermeït: ?CïDuégearrefleert/ enDe
Cer ^Donnantie ban 2$urgermeeflerg/ enbeöe^
geerber^
ber^tebeJBonrben/ geteeeftent 5^:^irelt*
Den 16 jfêartij 1 T-83 bp Den .^taeten in 't generaeï
goetgebonben / enbegcfïooten / eerfïbaecïjg bp tyie ban fen I ïjebbenbe onber uptljangenbe een Eegel in groene
De outfle banDeKibbtrfcïjappe/ enbe€ebeïeh/ mit^ JBaffe ani eene bobbeïe tfraneïjine fleerte.
gabcr^ aïïe bebobeugcnoembe^tebenmetbaerenEe*
Cer ^bonnantie ban 23urgermeefler£/ enbe Öe*
gelen ban berbanbe/ oftefecreetfegeïeninfulcnefaec' geerber^ ber &tebe Jtëebenbïicq/ geteeeftent ^:pe*
hen gebjooneïijeft te gebjupeïten/ besegeïtfulïentoo^ terffen/ ïjebbenbe onber uptljangenbe een Eegeï in groe*
Den: opbephjrquefïont/algboïcbt.
ne JBaffe aen eene bobbeïe Jprancfjine fleerte.
Ban toegen öe fóiböerfeïjappe/ enbe Cbeïen toa^
Cer <0?bonnantie ban 2öurgermeeflcr£ enbe Öe*
onöcrtepcïicnt/ <®ttaban€gmont/ 3IbeJ©ijngaer* geerDer^ Der ^troe ^eu^Den / geteeeïtent Ö: Come?
Den / enbe Soïjan ban ^ateneffc / öebbenbe onber pe* liffen / IjebbenDe onDer uptljangenDe een Eegel in groe*
oer fijn naem uptïjangcnbe een Eegeï in rooDen J^affe/ nen BDaffe aen eene Dobbeïe ffraneïjine fleerte.
aen een bGbbcïe f raneïjtnen fleerte.
Cer <02bonnantie ban SSurgcrmeeflerg/ enDe Öe*
(Cc e <@$oimantie banSourgemeefieren/ enDe Öe* geerber^ ber &teDe (6certrupDenberge / geteeeïtent
gectöcr^ Der ^>tabt ©0!b?ecïjt/ geteeeftent m:$aw g! De #oefl/ JebbenDe onDer uptljangenbe een Eegel
tocl^ / ïjrbbenDe onber uptljangenbe een Eegel in groe* iuaroene IBaflc aai ceneDobbele ^tancbïne fleerte.
nen föaffé / aen eenen bubbelen jfraneïjinen fieerte,
Cer ^?bonnantïe ban S3urgermeefler^ enbe Öe*
mt <0?bonnantie ban 23urgeineefïeren/ enbeöe* gecröer£ Der ^teDe j!>arrDen / onöerflonDt bp rnn
geeröer^ ber %taöt ifaerïem/ geteeeftent SB: lieert/ ^ccretati^ Der ^tcbe .fèaerDcn / enDe toa^ onber*
ftebbnibeoiiber nut ïjangen een Eegeï in groenen i©af* tepeïtent 3 : <6oerijfTen / ïjebbenbe onDer uptljangenbe
fe /aen ecnen Dubbelen 5f ranefjmen fïeerte.
een Eegel in groene B^afié aen eene bobbeïe ffraucljï*
mr ^?bonnant!e ban Söurgermecfïer^ enDe Öe* ne fleerte.
geeröerg Der^taöt^clft/ getejicftent <të:^iep/ heb*
Cer ^bonnantïe ban 25urgermeefler^ enbe Öe*
br nöe onber npthangcrsöe een Eegeï in groene 3©aije gcerber£ Der ^èteDe J©eefp/ onöerflont^ecretari^b^
aen eenc öobbeïe f raneïjinen fleerte.
pjobiile / toa^ onberteeruent &itcnt jfêartenfjen / öcb*
fCcr^bonnantie banbe 25urgermeefïeté enbeöe* benibe onber uptljangenbe een Eegeï aen eene bobbeïe
öeerber^ Der StaDt 3lenben/ getepeftent g: ban toute/ ^raneDine fleerte.
Cer
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€ec <©?bonnantie ban 25ucgermecfïenS/ enbe fie*
gcccbcc^ ber&tcbejöupben/ getcecfient San ^age
&ecretario7 bcubenbe onber uptfjangenbc een èegeï
m gccïe Xéafte / aen een bobbelt tfrancbine fïeerte.
te <$2Donnantie ban SSucgermeefïecg/ enbcüte
geecberé ber &tcbe$urmerepnbe/ geteecftcnt %x%*
bjiacnffen/ bcbbeubeonbcruptbangenbe eenEegelin
groene i©affe aen eene bobbele ffcancbine fïeerte.

gaberinge ban be <6ecommitteetben ber geunieerbe i^J*
^öbincfen ben 14 befer JBaent aïbaer i^ gelept : <6nbe
aïbacr op be bo?beringe / enbe gemene HaubtjJ faceften
te ueïpen abbifecen / bcfïuptcn / enbe o?bonncren / acb^
terboïgcnöe ben lafï / enbe ^nfïructie bie ben felben
bic^aengaenbe faï toojben mebc gegeben: 23eïobcnbe be
Staeten boo? goet / bafï / enbe ban toaerben te bouben/
alïe'tgunt fülcr bp ben booinoembcn<6cbcputcerbcn
Den 5 April 1583.
in be gcbcfoigneert
boojfc{^ebe©ergaba'in"ge
toojben
gebanbeït
enbe
/ fonber baer faï
tegen^
te nonnen/
ofte/
%$ ben 2Cbbocaet / enbe Ifêacïfon obergclcbert m 't
gefebieben:
(Scbaen1583.
in ben Haege onber 't 2c*
Colïegie Depbe öe Senberfaeïen / in forma, fuïcr be* ïaeten
geï boo?f5.
ben 8 ^p?iïi^
feïbc fuïlen befegelt toojben/ toefenbe befegelt/ enbe
Den 3 Mey 1583.
onbctgctepcuent bp ben &eece J©tjngaerben / enbe ooeft
gelebcrt be 2Ccte ban Ijaerlupber Commiflïe.
^Ón gecommitteert be^eere ban USatbeneg/ ©o?< Different
^e &taetcn ban foliant hebben tot bienfïe ban ben
biecht/
?imfïerbam/<13oube/ïlotterbam/Hoom/ SjfiïïL
3Lanben gecommitteert/ enbe committeren bp befen enbe ben©cïft/
Hlbbocaet/ omme tebifïtercn/ enbe in com^ant.
^onenbeer ftutger ban ber 25oitfelee / !Br. $aufê
te leggen 't gunt bp fijne €rcclïentie i$ ober*
2öup£ ^öbocaet ban ben boo?f cbjeben Hanbe / foo ber* municatie
gefbnben/
bienenbe tot goebe onbc?ricbtinge banbec
re fïjne fïecutetoeïaetcn fat/ enbe ^.jpranco^4iQae^
/ bie tuffcljen fijne €rceflentie/ enbe bie ban ^ol*
fon / orame öet Hcnbccfaeï bat fijne €rccïïcntie fal tooi* faecïte
ïanbt/ enbe geeftmbt/ fbube mogen 5ijn gebanbeït/
ben obetgeïebert : enbe bp Den Jbtaeten boomocmt tn 't enbe baer naer 't féïfbe ben &taeten booi te bouben/
gencraeï goetgebonben / enbe befïooten i$ / eecfïbaecbg
bp bïïc ban bc emefte ban betëibbecfcbap / enbe<£be* omme boo;t£ baer inne gebaen te too?benalgnaec bc«»
len mit£gabcc£ be naerboïgenbe &tcben ban ïj)ollanbt boojen.
mït fleuren Eegeïen ban berbanbe / ofte fecrete Eegeïen
Den 6 Mey 1583. NaeNoene.
befegelt fuïlcn too?ben / mit^gabecg geïrjcltc o?iginalen/
5Cïfoo be &tactcn ban =^ollanbt / geboo^t bebbenbc dvïl'
bat bp ben Starten fat geïjouben uioiben te boen befcber iBgle
gclen / enbe onöertepcnenen / metten eerfïcn be$ boen* enbe
ben öaeb$b«c ban
ban ©ïbcnbarnebeït/
aengeben ban
upt §et
j(I3r.3|oban
be goebe
mep*/ rdaceCMO'
ujcït jijnbe / bn ben J^eere ban üenenbucgb/ ben &eere ninge/ enbe geïiefte ban fïjne ^jincdijefte ^cellctitte
ban 3© iingaecben / enbe ben ^eere ban Matfyewjè / bp alp bat bp ben &taeten boojnoemt / baer op foube mo*
<^o?bjcc&t / ïfaecïem/ ©elft/ Slepbenj 2ümfrec' gen toerben gcletb omme in ti)t$ te boojfïcu cegen^ alle
bie ban/ ctëoube
Dam
/ ïïottecbam / <6ojnicbem / &cl)icbam / onberflant/ enbe jaïoufie bie binnen ben geunieerben
23ncle / ^ïcftmaec / Hoorn/ €ncïttjupfen/ &cboonbo*
foubemogennjfen/
upt'tgeenebatbpbtc
ben / €bam/ jBonnicftenbam/ IBebenbïicq/ ^cugben/ ^obincien
ban^ollanbt/
enbe ^eeïanbt/ mit
fïjne ^incclijcnc
<aubetoatet / l©ourben/ <6eectrupbenbccge/ ^aecben/ <£rceiïentie i$ gebanbeït : enbe fonbcclinge beur be ber*
JDcefp / JÜBupben/ $urmerepnbe / met beueïupben fe* fegelingebie baer optoojtgebam/ befaeeftetoijtrucb*
cteete Eegeïen/ enbe onber be banbt ban bcurïupDer ticb i^ getoojben : Cnbe bat tot bien cpnbe be ^taeten
&ecretariffcn a$ tocfenDe 't felbe Öenberfaelnaer boo?- boojnoemt aen be geunieerbe Jpjobincien fouben toüTen
gaenbe communicatie bp De «goden/ enDebaojfrffêebe febpjen / enbe ben feïben onbejeiebten ban be geïegent*
&teDen/ enbe bn (jcure gemeen aDb$ goetgebonben/ ïjept/ enbe toaecbept ber felbec faeclic: a$ bat baec
enDegeacrefïeect/ enbe bat Deboa?fcb?ebebefegeitnge mebe bie ban ^oïïanbt/ enbe ^eclanöt egcenfïntö ban
gebaen faï toojben maïfuïCKenojb?eal£beboo3fcb?ebc meeninge ;ijn bf ni ban ben gemecnen Wctbrnibe / enbe
&teben b»cc boben $ijn gefïeït/ fonber op pjsjubitie/ Unie te fchepben / maer be feïfi&e baer mebe te meer te
ofte betminoeringe ban pemantg geteebtigbept aen* boen bebefïigen / enbe onbcrfjöuben : bat mebe be &ta*
gaenbe 't boojfegeïen/ feflïe/ ofte boojfïeminen/ bie ten boomoemt baer op fouben toiïïen boen refumeren /
eenige $tcben baer tegeng fouben mogen pjatenbecen/ be ^rticuïen bie fijne ©?inccïijcfte €rceïïentie babbe
Daer ban een pegeltjcftfalblDbeninfijngebeel: €nbe boen concipiëren : ^ooifï/ batbe^taetenbooniocmt
be boomocmbê <0ecommitteeeben ben feïben &teben
gehoojt bfbbenbe 't rappo?t ban baeeïupber <©ecom*
beï)oo?lrjc(te ^ficte ban non-p?aejubïtie/ betfoc&tjijnbe mitteerbe
/ enbe 't gunt bp fo?me ban jfêiflïbe bie^aen=>
fuflen berïeenen mogen: toaertoebefeïbe(6ccommtt*
't feïfbe goet*
bcnlupbcntoa^gcè'rtcnbeert/
gaenbe bp bebben/
enbe gebouben boo? gea?refleert/
teerbe toojben geïaft / enbe geautborifeert bp befen aï* gebonben
ïe^ ooeft in confemité ban befcï)?i^clijcHebccdaeringe enbe booit^ berMacrt/ enbe gco^bonneert / bat be booj*
Ukactij
bpfïjneCrceïïentie/ baer op gebaen/ ben
be &taeten <6ene*
fcfeebe ^jieben / abb?cfTerenbc aen^obincien/
op ben
geunieerbe
be
ban
eïeft
enbe
raeï/
pjocure*
't
in
toefen
faï
noobe
bat ban
ïefïïeben/
ren
/ enbe fonber
berbo?beren ban be boo?fcï)?cbe berfegelinge/ naeme ban be Staeten ban ï|oïïanbt/ fuïïentoojben
bat be boomoembe <6ecommitteerbe be ^teben / fuflen
gebcpefebeert / enbe aen fïjne $?inceïijcue €rceïïentie /
berfoucfecn nae be o?b?cï)ierboorengc(ïeït/ maeeftt^ ofte ben (6ccommitteerben ban ^oïïanbt toefenbe op
ïen ïjfuce repfe bien aengaenbe mogen maeeïten tot bc ben ©ergabecinge ban ben^tacten45cncraeïtoo?ben
meeflebojberingc/ enbe bcrUo?tinge ban bien/ mit^ obergefonben/ enbe bubbelt baec af aen fïjne #jince*
gaberg omme be mecfïe nofien / enbe tijt beeïicö te ber* lijchc ^rceïïcntie / omme bp be felfbe/ ofte Den toom/
öocben / bccfoecKen ben &taeten boomoemt allen l^a* mirteerben boo^fch?cbcn / mit abbijfe ban fïjne fxceU
gifïraeten ban be &teben ; bcbeïenbe alle anbere Capi* ccïïentie bcboo:fcbicbc23^iebenobergelcbert/ ofteop^
tepnen / enbe officieren ben boomoembcn 45ccommit* gebonben te tooien / boïgenbe bc goebe toille/ enbe ge*
teecben ïjierinne te toiïïen boen / enbe laeten gefcljicbcn liefte ban fïjne <&rceïlentie : batmebeinbiïigcnticbub*
alle boibermfTe/ buïpe / enbe affifïentie/ fonber be$ belt baer ban aen b?n ^>tactcn banEccïanbtfaltoo?*
bermaènt ofte berfocljt «jnbe: <6ebaen inben^aege
ben obergefmben / omme bp ben baecinne mebe ae*
onber 'tEegel ban ben Jbtaeten boojnoemt f>tec op ge* baen
te too:ben / fuïcr fp lupben bebinben fulïen te be*
bjucht / ben 26 iBartij 9&nno 1 5 8 3 ♦
volcht hier
Den 15 April 1583.
booren.
't Inhoud
naer. en van de voorfchreve Brieven
Qecom©e 3>taeten ban ïfoïïanbt / tybuen tot bienfïe ban
mi
..itteerde ben Hanbe gecommitteert / enbe committeren bp befen
kan) menfien hier boven ia 'i XV. Boeck
Brief(201.
De/h
f. 187.
o? de ver- gjonenheer ^oïjan ban ber 3boe$! ^ccretot^oo?t*
S?em8C tonen/ be peeren ^r. faufó SSup£ ^bbocaet ban
Den Hanbe/ «Bobert J©iflemfrcn 25?affcc / <®ut-ïïQp ■^"plubbcnmctgrootïeettoefen bcrfïaen/ bat beeïc
SchY.
gemeefïer /enbe Mt. ©ieter ban ber Meet / fenw
©00*
n metten bcjlenenbupben/ Dat top ocbebbeii
mtié ber Stabt ©elft / mit^gabcr^ fiepmec Cant IBenffbrrpt
Qmnmue
fïjuber
llanbcn
öcf&c
SStóg&
^urgermcefïec ber ^tabt3fimfïcrbam/ ommegefae* crcconftrctrt/ jac ooeft bat eemge qtiacttoifligc/ baec
nicntlncft ofte't meerenbeeïban bcnïupben ban toegen iitit emvt&m fouben toiïïen nemen/ omme bc gc^
bic ban toflanbt tot atrccöt te compareren rnbeBer* inepntên te bcrtoccHen tot affcöcyömgc ban be bef tooo*
ten
(F 3)

ent. Stukken,
Byvoeghfel van Auth
ïange aï ïjaööen boojfint/

enöe foo öetKojteïijcftöarr 1 585.
naec toeï bïeeca/ tcntijöeöeboo?fepöen€öeïöomba^
toont ïjebbenöe öe inconbenienten/ enöe fo?cï)ïijchbe*
öen öieapparenteïijcïtenfïonöentebertoacöten öoo?'t
booL?fieï ban öe ^nquifitie: JBe-b?ontoe banitacma
(aï|öoen<0oubcrnante in ÖefeEanöen) boöen/ enöe
becfoeïjten
aenöenConincïit'interceöeren/
tcnepnöete
öat öe boojfcb?cbe
3lnquifitie moeïjte geïjeeï toozöen
niet geöacn / enöe miööeïec in &pangien gefdnöen/
omme 't berbotb aen öen Conïnch te öoen / öefeïbe 3|n*
quifitit in fuccïieantie te toilïen öoen öouötn / toeïcïie
occafie toeï tcrflont gebattet bjo?öe omme teboïb:en<=
gen ïteurc ïanch boo^öaebte quaeöe meeninge/ bJant
niet tegenfiaenöe öat bp toeïaetinge ban öe boojfeïjjebe
^ertoginnc/ enöe aöbife ban öen töaöe ban Staten
öe pnquifitie in fureïjeantie gefïeït / enöe öie ban öe Öe*
ïigie toat grooter bjubept öer €onfcientie toegelaten
bjecöe: 'tbjeïcïi naemaeïé ooeftmetpaccaten/ enöe
23?ieben ban öe^ Conincp fegeï toojt geconprmeert;
ièoo gefcïjieöcnt nocljtang öat feerfio?t^ öaer nae öen
^ertoge ban Wto I met getoapenöec ïjanöt/ enöe gcoo*
te macïjt ban ^pangiaecöen ïtftnjaert^ ober toojöe
gefonöen/ öebjeïcne ooch terfïont aïïe öeHanöenfiiel
boo?rcbeï/
aï^ gecommitteect
te bebbcnCrimenixfe
Majeftatis divinè
& humane, enöe
begon öefeïbe aï$
fooöanige te tcacteren tegen^ aïïe ouöe il^cttcn/ <6e^
bnipcneu/ ïlccïjten/ enöe |)nbiïegien ban öen lanöen/
infïèlïenöc
nieutoeenöe
Öecöt^-flcelen/
ö'ouöe
tenietöoenöe/
omme fïootenöe
aïïe 3juri^öicticn
5Cut§oritept
fïcï) aïfoo te fojeeeften ban 't ongclncn öat öefeïbe &pai* ban
öc
j^agiflcatcn
öer
.^tcöen
/
enöe
ï^obincieri/
gnaei'öen ïjen biclöcnacngeöaente3ijn/ öeuc öien öat
fp ter grooter infïantie ban öen dBenecaeïen j>taeten enöe ban öen <£oubecneur£ ban öen Hanöen / jae in 't
geöbjourtcn getocefï toaerennietalïcenïijcttteberïaten ftojtgefept/ banöcïenöc niet minmetöen3Lanöenaï^
öe Wicïcn / enöe <&oubetnementc öie fp aïreeöe fïeeï£- nieutoe bernregene p?obincien/ öiemcntotfïabernpe
getoijö/ enöe onöer öupm benropen/ enöe ingeflocftt toiïïjouöen/ pïanten aïöaer met nracJjt ban wapenen
gaööen / maer ooeft gebeeïyenen te ontrnpmen öefe öe boo?fcï)?ebe 3Juquifitie / 't Conciïium ban iC?nitcn/
«föeöccïanöen / met toien£ goeöt fp aïreeöe ceècneningb öe nieutoe 2$iffcöoppen/ enöe öen ttaeöt ban €?oubïe?7
gemaeent öaööenïjcutconberfabigegierigöepöt/ enöe opreebtenbe Cafleeïen / enöe ter öoot bertoijfenöe öe
begeren teberbulïen/ mit^toelcfeemenpoocböeonöec boomaemfïe peeren / «Êöeïïupöen/ burgeren/ enöe
öe boet te brengen alle o?ö:c ban ouöe poïaic öefcr Coopïupöen / enöe aïïe foojcen ban ©oïeften fonöa* aen?
5Lanöen/in pïaetfe ban öien inboerenöe nieutoe <Cofhiu; febouto te nemen op 't önöcrfcïjcpt ban <tèefïacï)tc/
men/ 8fantien/cnöe3©etten/ cnöeboo2t£inöeaömk Conöitie/ ofte eenige ©uöeröom/ in bougen bannen
nifïcatie / enöe genoeebfaem tot öe <©becigbeptban aïïe niet en fac& / ban 25ueïcn te beïöe / 23ïoetfupger£/ in öe
ber SLanöen / öen Cacöinaeï (6?anbeïïe / met eenige ïlecbt-fïoeïen / enöe gebcpngöe ©jienöen/ enöcfeben
anöere ban öefeïbe factie / öetoeïefte men toeï toifïe Ijcm flupbcr^ penningen binnen öen gcmeenenïjupfen/ Öie
begeben te bebben tot &ïaben ban öe boojfepöe &paen^ niet en öeöen öan te ïupfïeren/ nacraïïepjopoojïen/
fcfje föprannpe : tottoeïeïten effect men niet aHeene^ enöe te öeur tojoeten aïïe öie feerceten / omme te toeten
ïrjeften aïïe &taeten / enöe ©fficien öen meefï öaec booj toacr eenicfj goet boo? banöen toacce / ten epnöe fp ïjcm*
fcieöenöe te hoop fleïöe / omme öaer meöe te booten / ïunöen rijcït mochten maccïicnmetöeconfifcatienbo'
Den genen öie ban öe feïbe humeuren / enöe quaöe boor ben een maentïrjcïi getaïban onö?aecï)ïijrïtc ïmpofitien/
nemen moeïjten 5011/ maer ooeft öeöe opcecöteu nieutoe enbeïafïen/ eractien afgeö?ongfn fonöer reöen/ ofïe
3Iuc$öïctien / enöe ©ierfebaren/ onöer 't öccnfel ban fonöament nae öien öattec cgeen €>o?ïoge en toag/
öe nieutoe 23ifTcboppen / berfïrecftenöe oberfuïcp öe
5ijnöe öe boomoemöc 3£uc ö'ttiiba fonöer eenicï) toeöec^
macïjt ban öc c0eefMijchbept öen $aug banöomen feggen
ontfangni met aïïe mogeïijefte eerc enöe rebe*
met <£cöe tocrpïicïjt 5ijnöe: enöe bebcfïigcnöe Öe3jn= rentie: Nomina öe föurannpe/ enöe to?eetï)ept toa^
tiuifitie/ enöe §ct boo^befïupt ban öe decreten ban 't fnlct öat öe geöacïjteni^ öaer af noeïj ö?oebicb/ enöe
«JTonciïium ban inenten ; omme fuïcr finiflecïncft / on* groufaem # boo? aïïe ecrïnche/ enöe bjoomeïjerten/
öer öe banöt / enöe beöccKteïijcft te ontnemen aïïe geiijcït aï 't feïbe H mijne ^cernt (metöetoeïcftcfulcr
macïjt / enöe autboritept / foo toeï öen peeren ban öen niet min aï£ met on^ i$ geöaen) meer aï^ nenneïijch i$j
BLanöen/ aïgöejfèagiffratcnöer&tcöcn/ enöe«©jöi* foo öat top uooöeïoo£acï)tcn öaec ban naccöcrberbacï
nar#<8fficiercn ban öe gufïuie/ enöenaeöcrïjantöe te öoen»
bcrö^ucftmgc ban öe $?ibilegien/ <0erecbtigöeöen / ït=
Boojté i^ eencn pegeïijeften ftenneïijeft ïjoe öat öen
fantien / enöe ïoffcïtjcïte Cofïupmen ban öen ilanöen / b?oome ^eere P?iuce ter feïbetf tQüt aïj?toeïboo?fien/
te biege gcb?ac[|t jrjnöc / binuen Öe feïbe op te rccïjteu / enöe beftent ïjebbenöe öcmepningeöa'^paignaecöni
cene nieutoe poïicic geïjeeï contrarie öe ouöe/ öoo^öe enöe
öaer omme in ^uptflanöt bertroeïten jijnöe bp
toeïcïte öe ©uberfaten / enöe gfntooonöeren in öer ecu^ beeïegoebe ïupöen ban eece/ enöequaïitept/ genoot/
toigljent gebïeben fouöenbebben^ïacben banöeOBie^ gebeöen / enöe geimpojtuneect too?öe / öefe quereïïc en*
öe 't boojfïant ban öe b?pöept öe^ ©aöeeïantg te toflïen
cigbept
/ enöe <JMtup$)e pt / mit^gaöec?" öe b^eetfjept aennemen/
öer ^pangiacröen/
te meer öeur öien foo ten aenften banöe
enöe beuren aenïjangeren öetoeïene
öeuc oefen miööeï öe pooien geopentljaööen/ omme 0202e öie ön toa£ ïjouöenöe/ enöe fijne quaïitept/ aï^
te accuferen/ enöe bcfcl)uïöïgen / allen öen genen öie obeït fijne particuliere intcrefï/ ftpfuïcrgeïjouöentoa^
men toifïe ban ftcurïupöcr ïjumeuren niet te jijn / enöe
öoen/ aï?3 öieboben 't beeïiejï/ enöe confifcatie ban
öefeïbe m öen fïrich ban öe^nguifltiegebjacljt te &cb* te
aïïe fijne c&oeöeren/ 3lanöen/ enöe ^eerïijcftïjföen/
ben / t ïebcn / goeöt/ enöe eece te benemen : fumma öe fijn epgen ^oone berïooren ïjaööe / öie ïjem tegen^ aïïe
[accLle $mm f°° be?cc öatmcnïtïaecïijcftenboo^l)an= ÏJecïjten / enöe |)?ibï(egicn ban öen 3Lanöen ontboert
öen facb/ eene gcocte/ enöe fojcölijche becanöeringe öeé toa^/ upt öe Uuiberfitept ban Hoeben: enöe öatïju
Oemeenen bolcr / öetoeïche becoo^faeent fouöen ïjebben öaer en boben bp opeubaer Hbitt bernïaerttoa^boo^
öe gronbeïijene beöecffentó öefer ,éföerïanöen/ ter toijïe tebeï/ ïtettet/opcoericïj/ enöe crimineel ban tefaMajemenm^pangien öe bjugge maeeftten / toaeroberöe ftate met ontaïïijcKe anöere injurienbemgrooteïijcr in
Sjpangiacröen in öefe Slanöen fouöe neeren/ omme fijne eere / enöe reputatie raechenöe.
aïle^ onöer ïjaeclupöer fubjectie tebjengen/ enöe öen
&ijn <örceïïentie öan fienöe/ enöe beftennenöe öen
fiebeelen atanöe tot^ïaeben te maecnen/ foo fp ober goeöen toiïïe/ enöe affectie öe£ Dol er beeft ficb geflercnt

cnö«©erbantöcr45eneraclc&taeten/ enöe
ren Unie-/
*
4
1583- tot berfoeninge metten Conincïi ban ^paignen/ boo?t*
fïcïïenöe/ Dat ton met Die ban Eeeïanöt ong fouöen
billen fcöepöen ban öe.43enecaïitept/ enöe ong ontïcöi^
gen ban De qemecne Contributie/ enöe lafïen ban öer
öltoïoge: ©an foo onfe tneeninge/ enöe öie ban öen
&tactenbanEccïanöcaïttjtgetoeefï#/ noebtë/ enöe
ccutoclijc&en 5ijnfaï7 baf!/ befïenöicb/ cnöeonbccanöccïn'cu te blijben in 't onöccbout öer boo?fcb?ebe geöaen
Unie /
enöe ban geïijciicn in öe renunciatie eentnaeï
ban Öc iCnramiie öer ^pangiaeröen / enöe beuren aen=
jfjancteren j <§oa fjebben mp noöicïj geacljt H ïupöcn
in 't ïange te ouöczcccbtcn ban bet toaerbept öefer facc>
«e/ enöe öen gcont onfermeeningeHïupöenboo?ooï
gen fieïïcnöc 't gene ban öen beginne af tuffeben fijne
Crceïfentie/ cnöeon£7 metten ^taeten ban ^eeïanöt
gebanöcït/ enöe tot betfcbcpöene repfen berbattet i$
getoeefl.
£ouöenöe H ïupöen aïbooren mijn peeren inbacb'
tigfj ban öe fasclie iii öefe ^eöerïanöeit gepaffeert feöert
öen 3laere 1 166 / toamtcer ecne groote/ enöe öe gefonfïe
parttjpe ban öen Cöeïöom begonft öe oogen te openen /
enöe ïiïaetïijcRcn te (Ten öat onöer öe frïuWeïcn ban uut
teropen öetoacreScïigie/ mcnaïlcpngaen£ttacbtcöe
ben gebeeïen Hanöe in'tgeneraeï/ enöe een peöer öer
Baffallen / t^nöcrfaeten/ enöe ^ntooonöecen ban öien
in
't particulier teflabernpeöer^pangiaccöen/
onöertoerpcnöemocttoiïlige/ omme
enöe
onberö^acOftjcae

met
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ƒ83. met alle bc Mtancien fljnre 23ïoct-bertoanten / enbe
©?uitberttn^uptflanbt/ baer bp opfcttcnbe aïïc fijne
miöbeïen/ fonbcc te bcrfparreupettoc£bemmówïncït
toa£/ omme t' famen te béngen eenen macbrigcrï Öcic*
htacht/ beur toeïefte ïjb berboopte binnen
'£3£anbté
geuom
en /5ö'nöe
be&tebecfeïb
ben eebembelooft
fljnbc
csnöcb
cge*
ben
fouben
gelijcÖat
hc beeïe
ïjabbe
n maer
aïfoomemant ftcbbojfïeberclaercn/ enbe openbaren/
toecbe genootbmcïit nacr Bjancïtrbcïi te becttechen /
enbe ban baer in 3£uptflanbt / aïtoaer ïjp foo landt bcr*
cocfoc/ tot bat beur beongcbonbenCurannie/ toject=
tjeöen/ gctoclbt/ enbe onltup#jept ber^aiuaerben/
ban bage tot bage bermecrenbe/ bptoeberommemet
meetber impöjtnniteptbctfocbt/ enbe gebcben toecbe/
öe toapenen toeber in be banbt te nemen / onber belofte
bat be &tebcn flcb aen fljuDer jtjbc bereïaeren / enbe
bougen fonben/ enbe infonberbept bie ban ^clïanbt
enbe ^ceïant / bie bem baer toe groote itifïantic beben/
öetoeïdte ooen pacticuïferbee / enbe innelijdtee co:re*
fponbentie met bem toaeren jjoubenbe : <£nbc batten
aenfien bat bpboomiacl£beutxn<6ouberneurgetoeeft
toaé afé 3tienteriant ban ben Conincft ban ^paignen /
t tneïcri be oo^faeeft toag / bat bp anbccmael befloot tot
boojfïant befec faeeïte op te (ettcii alle 't gene ï)p tec toe?
telt befat/ betbinbenbe/ enbe bccfcttcnbcflcbfcïben/
cnbe ben fijnen totten upttctfïen toe / toacc toe tot fijne
groote ïafïen / enbe beftoacrt|ifTe/ mitg bc geteoutoe
bpfïant ban mtjne peeren fijne ^oeöeeen/ enbean*
Dece^ectoanten/ «Scalïieccbe/ enbe dienaren/ rnit^gaberi* be berïtopingc / enbe berfettinge ban alle 't gene
hp tct toereït be Jouben habbe I bpeputïncït te Uicge geCiacljt Ijeeft fijnen ttoeeben öeertQcbtfööfïctdt/ enbe
maefttigl) a\$ een pbee beïtenti^/ niette toeïcucnaee*
Dien m te bergeefé gearbept ijabbe t'ontfctten be Mabt
ban bergen in tenegonmen/ obermit^'ttoepnicbbp*
fïant^bicnbatfp bc
anbece toae
^>teben
betunfen'
öoo*
berbeert
rert / ïjem
ban bemoebten
maebt bcr
^pan?/
giaerben/ enbe berbaefï beur be b^eefe ban be maebt/
enbe bijeetïjcpt banene b'^ïlba/ bP genootfaedfetbjer^
öc upt b'anbere ^obtneien öem te begeben binnen befe
3Lanben ban $oüanbt/ metten toeïclien bpaïreebete
booren SMliancfe gemaeeftt/ enbe beloften berhregen
babbe / bat fp bem met alle bare maebt bpftacn fouben:
Mn albaer aengeliomen/ enbe beanbcre^?obincien/
enbe ,§teben / onber f\ct abfoïnte gebiebt ban 3&nc
D'Uïbageb?aebt5ijnbe/ beeft een peber bonnen merc^
ften 't beöboit bp fijne Crceïlentiegebaen/ omon^té
conferberen / enbe toebcr fïcïlcn in onfc oube toeïfïant /
enbe bjpbept : ©erfparenbe ter certrestjben ganfcbclijci
ïten niet 't gunt eenicbfïnt£ bienen mocljte t'oni cc boo?^
fïant / enbe befcbccmïngc regent ben aenbal/ enbe tmee;
Deinbafïen batibenboó?fcpben^ucb'5Hïba/ enbe bcr
gecner bie bem bebbcn gefttccebeert/ fcoacgenbeober*
fuïcr fijn epgen ïeben/ enbe bcrlicfeube bne ban fijne
epgene S&bebercil / met beeïe anbere fijne S3ïoctbcr^
toanten/ ©jienben/ enbe dienaren/ boben 't berfetten/
tnbe berpanben ban aïïc fijne gocberen: enbe ter am
öere^ijbe poogenbebpallegeboucbïijcïiemibbcïcn/ foo
ban bertbooninge/ aï^ bebeti/ enbe fuppïicatien acn ben
Coninca ban ,^pangiengebacn beur tntercetjie ban bc
boomaemfïe potentaten bet €b»fïenbept te mogen
nommen totcencgoebe/ geïucïifaïige f enbebeftenbige
ïïicebe I cnbe reconeiïiatic met ben boojfebjebén Co*
nihcl»/ omine beur fuïebert mibbeï niet aïïccncïtjcïicn
oné/ enbe bie ban Eeeïanbt/ maer bengebeeïcnc^e^
berïanben te beb?ijbcnbanbeeïlenbigbcbcn/ enbebecbnet baer fp in gebaïïen toaeren / cnbe befeïbe meber te
mtngen/ cnbe onberbouben in beurc oube fleur/ enbe
b?uljcpt niet aïïeenltjcftbeclliebamen/ maer ooeft bcr
pielen/ enbeConfcientien/ 'tbjeïcftbeecnigebdame^
men /.enbe loon mag bat on tn alle fijnen arbept/ pc*
rijcftel / enbe aenfïagcn / bein boo? oogen mag fteïlenbe/
maer en tdiïbe ben boomaentben €onincït/ tiopt tot
bept berfïaen/ ban ter contrarie t'fa*
rebeujeu
centge
en5tjnbe CommifTarifTcn ban bjeberfijbcn
mengeïtom
binnen bcr &tcbe ban 25?eba / bebe albaer ban fijnen 't
toegen upibmcïïcïijcftbecclacren/ batbpnietcnVuilbc
bekennen booi €>nbcrfaten/ enbe©afaïïcn/ pcmant an*
ber^ ban ben gcenen bie openbare pjofefïïc fouben boen
ban be öoomfche Öeïigie / benanenbe aïfoo ben luecb /
enbe boop ban alle anbere bozere üEeactaten/ enbe

teitoege laeten
SSïïft
< eïbebemercuenbe/
enbe toiïlenbc
niet arf>
ban al bet geene foube
mogen bienen
tot
JgJ^w
*>pant£/ befcjiecnnnoe
öebben metten tegen£
anbecen'tgetoeïtbe^gemcenen
naerber berbintenifle/
enbe time gemaeeïtt ; enbe fijn €rccïïenrie
boben be
auujoutept bie bem te baoreu competeerbe/ rrebefï*
reert bolfiomenbebeï/ enbeabfoïutemarbt/ omme te
gcbicöen/ foo te, ©ater afê te Slanbe / foo toeï tn 't flueft
ban $oucie/ 3ufhtte/ ^atien/ afê €>o?ïoge:
onber ben naem beg €onincr ban ^panaien /en bitbodt
foo
tón?cAe 501100" ta <®afrW fowöen 5tjn / 't ivelcïi ton
pociï fe^fBaenben baec naee twtöf&Wh geflipulceit
jebben/ metten (taecaïen Staten inbe ©acifiratie
ban 45em / bp fomte ban p?obifïe fuïcr aï^ mebe bjenat
net mticuï ban be felbe pacificatie oné geböucht
gebbcnDe met ben Staten ban be boojfebjebe anöere
^obincien / omme te toebccfïaen 't getbelt/ enbe 23at*
bmfche bj^ectbept bet ^pangiaecöen / enbe beuren
acnbangeren/ betoeïclie in 't epnbe b>a^ uptb?eechenDh
€nbe foo bc?rc berfp^epbe bat be boo?fc&iebe £>pan*
giaerben in openbare <0o^oaeguacmcn tcgcn^befelbe
fjobincien/ gelijcli fp te booten maren tegen^ Jollant/
enbe Eecïanbt / in bcr boegen bat ten tijbe be boov
gft^ebe $?obmcien tracteerben/ enbe beflooten/ met
^onj^oljanb'^ufïria
bie gefonbentoo^ebantoegeti
ben Cobincïï ban &pangien
/ top met bic ban ^eelatlt
aféboen erp^efTelijclien berhïaerben ban rjeenbetmee^
ningb
5tjn 't boojf5.®ractaet/ cnbc ?iccoon te ag*
grcêrenteban
onber erp^effe ronbitie/ cnbe ïafï bat be
Wticvkn ban De boo;feö?ebe pacificatie in alle bare
poinctcn geobferbeert foubetooiöen/ enbe bat alle ben
jêteben ban ^oïïanbt/ enbeEreïanbt foubcn toojben
qctyaebt onber 't<0oubcrnement ban ben boomoem
ben
^ince/
bat eenigb
anber oBoitber
neur ïfecre
baer ober
maebt fonöer
foube Rebben
te gebieben
/ ter tiji
toe anber^ foube toefen geoL?bonneert : om toéiche 00^
faeeïte aï^ ben €rtg -^ertoge^atbia^gcliomentoa^
tot l)ct OBoubernement generaeï/ top/ enbe bie ban Éec*
ïanbt nopt eenigb bebeï Ijebbcn toiïïen ontfangen I noc5
ban beni/ nocb ban bie ban fijnen Öacbe/ 't $ in 't
particulier/ ofte generaeïtjen/ met b'auDcce ^iobav
cien aen oné gebaen : ban bebben alleenlijdiCti 1 geobc*
bieert ben bebeïen / enbe bifpofltien / uptgegaen öp bert
jf&aemc ban fijne Creelïcntic: enbe boben birnflenbc
bat een groot beeï bcr ^obincien flcb begonnen toanc*
nclbaec te tboonen / enbe be ooren te bougen tot bc bah
fcfye mibbeïen/ cnbe ïifngeboo^Mungcn bie be^iinee
ban ^arma / met be ^ertoge ban tëIcjea-.Boba toaecen
gcbmpcïtenbe / omme befeïbe toebcr te bzengen tn bc
flabcrnpe bcr ^pangiaerben / onber berd ban be
^ipaenfebe &oïbaten te been bertreeïten naer spatte
gien/ cnbc bat al 'tfcïbegebicbtettocrbebpennaebic
beur eeng grooten baet^ cnbc ngbt tegenj? fijne ézctb
lentie opentïijcït betoonben anber^ niet te tocnfeöcn al^
fijn beberf
in 't particulier
eeneaboojfcb?ebc
ooeïteen
/ mbe met
nicnbjc
befoïatic
/ enbe beitooeffin
ge bet
Hanben ban ^oïïanbt enbe Eeeïanbt.
^0051311 tou genootfaccht getoo?ben beboojfeb^ebe
Ücfoïutic onber on£ ban nicuto^ te bebcfligen / cnbc
maïnauDcren te belbben ben boo?fdj2eben %erc p^ince
te ïjantbouben in fijne autoritept/ cnbe abfoïupt^ou^
berucment ban ^oïïanbt/ cnbe Seeïanbt / fonber albaer
pcmant anbcré toe te laten / ofte te ccuenneu.
<Önbe bit alfoo naemaetë ben Conincït bart^wan*
gien beur fijnen ©oïmaebtiebbe ben ^cctögc ban fatwa
föoba tot €oe\cn berïiïacrïngc bebe/ tctoiïïatbïijbeu
uu fijn boamemen/ gelijcu ooch tot 23;eba gefebiebt
bia^/ fonber ecnicbflnté ie berbooren Oefeeroatinoc*
biqel enbe rerhtbeerbige cequifttien/ cnbc becfoecheii
bcr (èencracïe itaeten / cnbc boben bien m pïaetfc ban
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pgeïrjcïi beüeitt fïaet/ enbe beur ecne 25a?bacifcbe tornt*
ijept bebecWt met beu mantel ban facbtnieebig&cpt te
arbepben beïanben te p^pttecenineenmoefteeïeii
onbergaticï»/ eube befolatie/ ftcb toouenbe in plactfe
te ?ön/
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aïee£aectïoüp a$ Doe ©?oetfcïjappen / enDe anDece Die 't bcïjoojDen / cnDe
tien fncM fïae / cnD conö
.
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afëa
t■öoeacefint foo tod in 't gunt De ïïcï
getoooneïijcn i$ öunaDbi^tebecepfTcïjen/ gemeenDet
ïjanDt beflootcn/ enDe gea^cefïeect ïjebben fijne €xceb
<0m"
toeïefte
reDenen
top
t'aïïen
tijöcn
/
toanneer
Daec
ïentie
boo^ aïtijt/ enDe inpecpetuitéteconfececenDen
tntasfhegetocefr#/ te ttaetecen met Den^ertögeban
getooonltjcnen GLitule / onfec $?ince/ enöe ^eece / ïjeb*
ÉLm'ou aïtijt oufe meeningc UPtömcftenjchen geopen* ben tot Dien effect gecefoïbeect Den boomoemDen ^?ince
iiacct/ enöe t)et Mxtiail 'ttoeïcït tot Dien epnöegefïeït
t'inaugucecen tot onfe <©becigöept / <J3?aebc/ enöe $)ee*
i$( in'tfCcactcmcnt ban 2?o?Deaujc becnïactt/ enDe tel
bectcoutoenöe foo feec opDeboojficïjtigtjeptbanu
boo: oogengeïjouöen ïjebbcth
mijn
^eecen Dat öcféïbe De faecne niet guaet ofte b?ecmt
€nöe aïfoo ter feïber tijöe De dBeneeacfe ^taeten bet*
fuïïen
binDen / niet aïïccneïijcK in confiDecatie ban De
toacfjtcnOc De aenfcomfïe ban fijne ^oogïjept bcfïgïj
ban fijn <£reeïïentie t'on^toaect^ / enDe De pac*
toaeren / omme te böïtreeïtcn 't gunt boo?maeï£ Dn meciten
ticuïiecc obïigatien üec boojfcïj?ebe ^obmeien ban §ol^
ïjcm ïupDen begonnen toag op 't belcptbanDetöegie* ÏanDt/ enDeEeeïanDt tot fijne <£rceïïentïe/ Detoeïetie
cingeDccKLanDen/ Deur 't opreeïjtcn ban ecnennieü* een pgeïijca moet beftennen fuïcr te jijn/ Datfpcjua^
torn Eanöt-raeDt: ïjebben top niet Die banEecïartöt
anDcc^ijiecinnefouDenïïonnenijanDeïen/ fon=»
't feïbe toefïaenöe crp?cffeïijcïtên gefupuïèect/ tiatföó ïijcïten
bectebetjaeïen
DefcijanDebanonDancïibaecöept/ enDe
toeï >t fïucft ban De f oïicie/ a$ ban DenBofcneban ignocantie / maec
infottDecijept naec Dien aï^ Defeïbe
<0ojïoge binnen ï^oïïanöt / cnDe EeeïanDt bïijben fbuDe
tec Difpofitie ban fijn Crceïïentie/ ong begebenDe al* conform fè DeiCcactaten / enDe ^cco^Den foo Dicnmaeï^
ïcenïijcft tot Den 3LanDt-raeDt / boej foo beeï De gemeene gemaeeïtt/ bebefïigïjt/ enDe geceiteceert met boo?toe=*
Contcibntfen / enöe toeDecffantDecBpanöenmetïjet ten / enDe genougen ban u mijne peeren / Detoeïcfte
acnuïeben ban Dien belangen moeite/ ebengeïijefttop oocït geappjobeect3ijn bp De Djie boo?fcïj?ebc foïemneeïe
in 't €ractaet ban 23o?öeaur ten reguarDe ban fijne Ccactaten/ aen Detoeïcfte aïïe De^obincienin'tges
necaelöem ïjebben gefubmitteert/ enDe bp<^eDebec>
ïf oogïjept geDaen ïjaööen.
pïicïjt/ te toeten Set /Cractaet ban De pacificatie ban
" CoiitïnuecenDeboó^tetfeïbettgDeronDeïijcB/ cn- <6ent/ ban De erectie ban Den 3LanDt-cacDt/ enDe Dat
De in aïïe Oprccïjtigïjrp
guntgemaeent
top teboocenöaD
t 'tDien
Den
ocgonntn/
Rebben boben
een foïemneeï
ban 23o:Deaur ; berfïaenDe obecfuïcr in 't minfïe poinct
(Cractact bp 't toeïcïie mp fijne Crceïïentie geattri* on^ geenfïnt^ te bertyeemDcn ban De baf!e Unie/ bmntöueect Rebben De Cituïe ban ^ooglj-^becigïjept met fcljappe / co^ccfponöcntie/ enDe b^oeDecïijcne conjunctie
abfoïute macïjt ban in aïïe^ te gebieben / enDe Dit fonDet Die top metten anderen <$euniecrben ^obincien ge*
p?jefinitïe ban tipt/ cnDe met uptfluptinge ban Den ftoooren ïjebben / maec tec contcacie bègeecenöe Die
Dan out te onDecïjouDen / enDe on^ bp aïïe
Conincïi ban ^pangien ('t toeïcït aï^ boocen gefept i$) meecDer
miDDeïen
te becïtïouchen/ op Dat topmetgeboUgïjDec
top te boouen onOec De autïjoriteptbanDenboozfcïjje*
ben <Stohincït geDaen öaDDen/ enbealïeeneïijcïigeDup* ïiracïjt enDebeceenigöDer toiïïe ganfefjelijcïten uptconen
renDcbeu«0ojïoge.
mogen *t joeït Dcc &panjaecDen / cnDe ïjeucen abïjaecen*
J©elch Ccactaet aï^ Doen oocr met€eDe ban fijne ten / enbe onbeeïjouben ben toaeren Öeïigie / enbe
€rceïïentie / enDe on£ recip^oqueïijch bebefligöt té ge* tööbtö-bienfï/ fonbec t'eenigec ttjbcn te becflaen tot
toeefl/ enDeópenbaccïtjcK gefoïemnifeect / met bkee* ceconciïiatie ofte öanbeïinge/ 't5pbicecteïijc» ofte in*
tinge ban De jegentooojDigïjept mijnec peeren De<6e* bicecteïijcït metten ^pangiaerben/ ófteïjaeren geboï*
necaïe^taeten/ enDe<6eDepüteerDen ban aïïe De ©?o* ge : 25egecenbe bat u mijn $eecen geïiefte soïjem in
bincien aï^ Doen bergaDect 5ünDe binnen Den ^aege / geïrjene intentie te refoïbecen 't 5P Defeïbe epnteïijcft
foo omme te boiDecen Deetectie ban Den boo?fc{j?eben met fijne ^oogïjePt guaemen t'acco?Decen / ofte anDer*
3lauöt-cacDt/ afó ommeJco|ccfpönDentie te ïjouDen met fint^ in aïïe anDece cbenementen ; enDe aï ifi foo bat top/
fïjne^oogïicpt Diefp bertoacïjte/ UPt ^ancïicijcïttot enDe Die ban EeeïanDt fijrtè ^oogïjept niet en eeïtennen/
ontfet bet ^>tabt Cametïcfc.
entoiïDey Daecommegcenfint^bebucïjtsjjn/ Datöet
31" confo?mité bantoeïeft^tactaet aïïe^agifïcae* feïbe eenige fepacatie ofte affcfjepbinge tutjeïjen on^
ten / enöe v^fficiecen ban ^oïïanDt foo binnen Den ^te* foube ftonnen caufecen/ naetbicn 't feïbe gefcöietbti
öcn afó ten platten Hanbeii/ becïaetenDc Den boomoem^ €cactate/ ertbe Stipulatie ten toebecfijben/ enbe met
Den €onincït ban ^pangicn OïeDt geDaen ïjebbenöe aen erp?e£ confent ban fijne ^oogïjcpöt/ jaeoochbatcen
fijne €jcccllentie : oocïi aïïe Paccaten foo boo? aï^ naec pebee aïceebc boojfien / enbe oo:beeïcn ïtan bat in aïïen
öc acnUomae ban fijne ^oogftepöt jjjn gcpubïicecct
gcootïijcr faï bienen/ omme De 3lanben t'on*
gc\oo:bi'n op öen naeme ban fijne €rcelïentïe De ï©a* gebaïïe
ba'ljouben foo in be toaece Öcligic / aï^lin ©^prjept/
penen ban ben Conincït afgetoozpen / enDe in beeïc enbe toetteïijene boojfianbt/ ïjeucDec ouDe Wetten/
placrfcn Der P?mcipaïe&tcöen opgcfïeït Die ban fijne Cofïupmen/ öfantien/ Üecïjten/ enDe ^jibiïegien /
«Cjecdïentie.
tot toeïcfeen epnDe top ïüpben met Die ban EeeïanDt on^
aenbieDen/
omme naec onfe upttecfïe macïjt aïïe mo*
't DDcïch foo bejee ban Daeu i$ Dat fijne ©ooghept
foubc gnaetgcbonDe
nïjebben/ aïfoo Dat hp tec contra* gentïijcfte afliftaie aen u mijne ^eecen te Doen/ met
rie tot mcctmael bectoont ïjceft / öaer aen een goet be^ pL?aefcntatie / omme ban niento£ te bebefïigen / enDe
ïjaegen enöe genougen geJjaDt te ïjebbcn / DeenDe bebe* catifïceren on^ ©ecbont enDe Knie/ mettec Daet Defeïbe
doeft

Tot de Hïftorie van P. Bors 1 1. Stuk.

15-83- oocft te betcacfjtcn baec/ enbe toanncec bc occafïen fuïcc
fulfai mogen beecpffeïjen.
§ict mebe/ mijne ifeccen/ bibben top ben SCïino*
genben <ï5oöt / ntoe <£. te toiïïcn confccbcccn / in lang*
bnuge toelbaecen/ enbe gcïucftfaligc cegetingc. <&&
feïncben in ben fage ben 6 Men 1583. UtoeCDeïe
gcaffeetioncecbc Bnmbcn/ Bagcbticen/ enbe gettoutoe
23ontgenotcn/ be tfiDbeefcbap/ Cbcïcn cnbe&tcDcn
ban mbaM/ cepcaefentctcnDe ben Staten ban ben
felben iianbc. €ec o^bonnantic ban be Staten boo^
noemt getepenent:

4i>

C. de Rechtere.
Het Opfchrift was :

'Nota.

€beïen/ «etentfefcen / JEijfeh/ feccBoojfïcnigen/
Wcccten/ enbe ^ooggeïecebe peeren/ ben Staten
<Sencraeï ban be <£cnnïecrbe ©jobimfen bcc 3$ebcc^
ïanben.
^atbeni2^eu^Innoi583/mitabt!ire/enbebeuc
becfoueft ban fijne ^eenentiebeWeben/ acnDe«3e<
E^^S
abb?e||écenbc
in 't ben
Coïïcgie
ban befeiüc
^taetenSS1
3ijn boo^geïcfen
: enbe
«BeDeputeccben
ban be $?obincien eïcc baetïupbet 2$?icbengelcbect/
bat mebe be OBeceputcecben ban be #?obincien fijne
excellentie enbe ben <6ebeputcecben ban ^otfanbt ^cb*
bengeeongtatuïeert.
3Dc anttooojt/ cnbefcïmjbcn£ ban fijne €ccclfl(entie
ï)ift' op gcbolgbc/ fïaetï)iecnaccopben
17 IDcpgccc*
gifreect.
. .
, Sijn befe 2%iebén gcfcïfêcbcn aen bc <0cnccacïe &ta*
ten.
Bangcïijcftenaenbe&taetcnbanSSiabant.
; ,,
Wen be ^taetcn ban bcnffutftenbomtöelce / enbe
(teeffcöap ban Eutpöen.
2$cn be ^tacten ban ©ïaenbeten.
2Ccn bc &taeten ban ©ncflanbt.
%cn be ^tacten ban iteeïjt.
Hen be &tacten '£ 3lanbt£ ban Mectylcn.
$Cen be &tacten ban «©betpffeï.
Den 11 Mey 1583. NaeNoene.

Vergadejtnge befchieven.

gi£ gctcfoïbeect/ enbe aengenomen op ben i7bcfec
B)aent / ben <£beïen/ enbe ben <0ebeputectbcn ban ben
^btcben aïïjiec m ben ^aegetoebecommeteboencom*
patecen/ mit boïftómeh lafï ƒ dtrime t'aènrjooten 't
rapport ban be 4$ccömmitteecben bie opbeöecgabe^
tinge 31J11 banbe<i3eunieecbel^obincientot^tL-ecbt:
boo#£ ban be 43eeommitteetben getocefl jijnbe opbe

toiiten bolbetben m be bafïe Hnie / Ite'miSE / 5E£
cefpo
nbentie/ oioe^f
flSfcK^iff.lSS
. ,
,, , W- ^8?
/ ÖIeJ^
5^2^?2
ïieben mette
n antï
m ^^
55?
" ^^
^S
J^
^^
^^
^&
|jen öebt :, enbe oocfttofribe ban nieuSd itcbcbc^igm/

mDc Daec beneffertf te betfreeftcten ba Den S
2
gocDcn pbec /enbe fonbeeïinge affectie
/
Sf
iB
Int trjben ben ïïanb en ban ^oïïanbt / « mebmun
allen anbecen goeDe^ntooonDecen befemS be
enT
b?acgeh / baeebcne bccmeecDect 5ijnbc : MnSn
S
bat foo aï^ ban aenbegin onfe eenige meuninae omen:
W naefK aïtht iè

ttn^fi

fe %*°&

^bnacbrigb berteent / met H tóbec goeben caebt/
enbe abbg aife faeeftcn tot mSttJSém
enbe giocie/ tot bicnfïe ban ben atanöe/ boojmi
t/
enbe toeïbaefen ban be goebe anbecfaten/ S^fooe
ntoooiibecen beffelf^ »n öouben / tSuS&w&t
toe top ben^ïmogenbn^eece bibber \3gR* &

ïöchen ban ben ^eete ban Hfpecen / enbe JFcancotó \<Bm0^mMt^^S^^^X
Ji>aelfon/ Cccelïentie/
aengaenbebebecrege
ïingeban'ïafï
töenbetra
eï B^ant
ffinn3V?83
: enbe:^^JH
toaö
(anbecfïo
onbecte
iugercffi
peftent :n föaSSm
ban
goeben
« Aiebcn mSSS
amnh
ïnff ommete
homommen
met boïïiommen
(ïine <ï5L'ccïïentie / met
ban fïjne
GUILLISr"
AUME
DE NaSSAUWbc(pen cefolbecen aï 't guntnootnjen/ baecopböo^'t
De fuperfcriptie was
cerfï gebaen faï moeten toojben: enbe oocft op aïïean;
bete poincten ban boo^gaenbe befcïjiijbinge/ baec op
%en be .Utaetcn ban ^oUanbt.
a$ nocö niet en i^ gecefofbeect.
Den 21 Mey

1585. .
Den 17 Mey 1583.
^e <6ccommitteecben ban ben ^taeten ban ®oh l^
Die Prince van Orangien , Graeve van Naflauw 3
ïanbt/
te toeten benf eece 23oitfeïec/ Mt. £auï£ 23np^ S£
Marquis van der Veere, ende Vliffingen : &c

, Cbeïe/ €centfcf!c/ Cetfame/ ^ooggeïcecbe / ^ifcee^ ^ibbocaet ban Den Jtanbe / enbe 3bi. f eancoté meSC fi'n ExceI=
ccctc / Hicbe / ^pronbetc. «Öifïercn 000? miobagb snn fon / öebben ben Stacten boo^noemt bewoont De 25;ie- Jcntic'
ben ban Öenbecfaeï / enbe gecappo^teect hcntnröDen '
v5nn^hns
on^
aïÖ,cc
gcpiJefenteett
U
ïiebec
25neben
ban
ben
cbaecen in 't befegeïen Dec feïbec ^ieben: Ce
Excciien- tf)ienben bagb bec jcgentooojbigecUÏacnt/ metbub* toeDe
tic aen de beït ban be 23?ieben hie g[)p lietten aen be <6cnecacïe toeten bat befeïbe 23|ïeben boomoemt up ö:jc ^öcfcit
baec toe gecommitteect toaecen bcfegeït/ enbe onae*
stacten. toee(ï
^taeteii5ijnbe)
/ (tenenbe
fcïücH
baege'aïöiec
nocï)
becfaemeit
getepeftent / in^gcïijcc bcfegeït bp aïïen Den ^teDen / en*
oocft aen aïïe ben (0eunicecben^o; beget
cpeftent bpöaccïuuöei^eccetacifren/ uprgcfon^
bincien 3ijt fcï)?ijbenbe / toeïeft bubbelt bn on^ naec opc^
ningc ban ben bobcngcmeïte Ü ïiebec 23ncbengefïen/ bett bat bie ban ben 2&ieïe 't feïbe aï^ noeïj niet bctmk
enbe obeeïefen 3ijnbe / ïjoetoeï be Stacten ban Eeeïant/ enïjaböen/ obecmit^ eenige becftïaccingenbnöeniire*
baen/ bie be boomoemoe OBecommitteecben niet becop alfulcften fc5?öben/nocï) niet en toaccen gecefolbcect/ moebt
en te acccptecen/ enbe baec bp befeïbe ban Den
bebinbenbe noefttané bat geïijcfteCoppe ofte bnbbeït/
23ncl
e
aen ten felben £>taètcnaïcccbe bpHidebcn tóobecge* becma nöcïjtan^ pccflfleecDcn niet tegcnffacnDe alïe
cningen bp be <0ecommitceecben booLjfc|jjeben
fonben / enbe baec op met ntocn (èebcputeerben aïf)iec
3ijnbe / enbe oocft anbece onfe goebe ©,:icnDen / enöe 23:ieï
baec tcgen
gebaen;afljiec
%$ gecefo
bat bieLb
^ ocmt
ah n ben
c uoom
fulïen ïbeect
becfeïjjeben
tooiöe
uu
©icnaer^ gecommnniceect öebbenbe/ óoeft inaenfie* |De boouifcf)?eöe (Decoinmitteecö / oïnmc
boó^ ben /
en
ninge bat be Stacten <6enecaeï / ten felben öaegc toae^ |enbe
bie
ban
ben
tïacbe
^obin
ciaeï
te
compa
teecn/
eenö?acbtelncft
i£
ten op baec bectreeft ban biec/ foo
bnc
ïiebec
H
bobengenocmbe
be
caebtfaem bebonben /
etibe be faecit aïDaec afgeD becftï
teaect/
mogenenbetooie
a$'
n' on*
gcd?D
ben/ foo aen be <6enecaeïe Statten/ aï£ oocft aen De naec beljoocene : 3f^ boo*t£ aen
neett bat bie 25,:ieben ban Öenbecfaïe bcfegeït jnnDe
<!5coeputeecben ban eïcfte^obinciein'tpacriculiecte gebonDen fnïien tooien in öanDenuan benWöbocaet
(g;
nan
p:aefentecen / 't tocïcït omtcent be mibDagb beuc
ïactcn irStukl

IJti

Renverfael voor
fij » Excellentie.

Renverfael Amfterdam.

E'dttegens den
Coninck
/an Spanen.

hent. Stukken,
Byvoeghfel van Aut
J^ince / Den &taeten ban

betïebecinge
ban De» Hanöe ter tijDt toe/ Dat opDcoponee
rt : 3M
gcDif
euDe
en/
boot
ban Dim° faï toefen
5
boo;t£ naer De bode befegeïimje Derboo?fcb?ebe23?ie*
in De Cae*
ben Duubclt autentjjcq fal geïeüert toojben Die
ban Den
ban
e
^fenti
p*
ter
ge
tenin
Heccf
De
ban
mere
Èoogen/ enöe^obinciaïcnfeDe/ ten epnbc Defeïbe
mcDcftcnniffé mogen bebben ban De facefte : Berftaen*
De boo?t£ De pacten Dat in 't capituleren met fijne m*
erïïcutïc 't aDb$ ban De boomoemDe Djie Colïegicn me*
£ge*
De berfoebt faï too?DenopDatDc£gcmeene1LanDtöebüc
n
:
ert
betoa
cn
toojD
magb
reefttighent te meer
De ^tactcn booztS betnïacrt Dat eenige fuïïen too?Dcn
geeommitteert / ómmc De poincten ban De Capitulatie
te concipiëren : Wie ban ^mflcrDam hebben fyct op
obergeïebert feeeïtere bacrïimDce bernïaeringe / enDe re*
foïntie : (Jé meDc beruïaert / enDe gerefoïbeert / Dat
De boojfebtt be 23?ieben ban ïïenbetfaïe niet fuïïen too?*
Den obergeïebert/ Dan binnen De $?obincie ban^oï*
lanDt aen banDen ban fijne €rteïïcntic / ofte fijne <£r*
ccïrcntic^ 43ecominitteerDen / foo toanneer fuïcjr Dn Den
^taetcn boomoemt fal njefm gerefoïbeert.
Den 4- Juny 1583.

«Dp'taengeben banj£icoïae£2$mpninr/ boïgenDe
De CrcDcntie ban fijne <£rccïïcntie/ ommeonDe^recbt
te mogen 3tjn ban De gelcgent Ijept Der faeeften aengaen*
De De berfegeïiuge ban Den ïïenberfaeïe ban fijne «Örceï*
ïeutir/ enDe of eenige ftoaerigbeDen Daer inne bpDen
^teDcn in 't particulier toerDcngcmaccfct/ fuïcrDaer
af De fame tot 2ïiuttoerpen genoucb toert berfpjept / i$
geojDonneert Den boomoemDen 23?unnincr boo? ant*
tooo^t te bougen / Dat 't boomoemDe töenberf acï aïom*
me bp ben<§>teDcn$berfcgcït/ enbeooeft gerefoïbeert
Dat 't feïbe niet obr rgeïebert faï toojDen Dan binnen Den
3LanDen ban ^oïïanDt / toeïeft Óenberfaeï Den boo?*
noemDen £5?upninr bertoont faï tooien : enDe foo ber*
rebp eenige anDere $?obmcienDieéaengaenDeftoarig*
bo;t gemaeeïit fouDe mogen tooien/ Dat Die ban #oï*
JanDt niet naeïaten fuïïen fijne <£reeïlentie in aïïe^ te
affiftccen : enDe aïfoo fcer nooDigb bebonDen toozt De
faecïie ban fijne Crceïïentie mitten aïDer eerfïen De^
Doencïijclt 3ijnDe toert boïtroeïten / aïeer eenige ftoarig*
ÖeDeu Datr tegen^boo?hommentotberacbteringeban
De fa^cue; enöe ten epnDc 't beïept ban Deö gemeene
aiant^-faecïien in ^oïlanot mit meerDer tippel enDe
autboritept magb too?Den gcbo?Dert/ 5fjn gecommit*
teert Den #eere ban Wpercn / enDe eenen ban 3&op
D?ecbt bp benïunDen te nomineren / omme mit Den
booinocmDen 2B?upninr te trechen aen fijne <£reeïfen*
tïe / enDe Den feïben te beïpen onDejcecbten ban De geïe*
geutbept Der faeefte aengaenDe bét boo:noemDe Öen*
berfaeï: enDeboojt^ernfleïijcHenteberfoucRcn/ enDe
aen te bouDen Dat fijne Crceïïentie bem binnen Den
HanDe ban ïfoïïant fouDi^ geïieben te tranfpo?teren /
ten eerftcn Dc^ Doenïijcïi 3ijttDe.
^ie ban ^mf!erDam berftïacren/ Dat De&taeten/
op De ïaetfïe ©ergaDcringe De J1efoïutiebanDe©2oet*
febappen Der feïber ^teDe / onDer De banDt ban Den ^e*
ccetari^ febjifteïijen i^ obergeïebert / toacr upt De &ta*
ten bebben berfïacn beurïupDer meeninge/ opoberïe*
bcringe ban Den ffcnberfaeïe / enDe 't geboïge ban Dien/
fttlcr Dat De <6eDeputeerDen Derfeïber ^teDe tegentooo?*
Digb aïfjier 3nnDe op 'tboojnoemDe gep?oponeerDe niet
en bermogen t'abbiferen / Dan fuïïen gaerne beuren
f jiucipaïen Daer ban ten befïen Doen rapport.
Den 13 Juny 1583.

^oïïanDt / enDe Den $3urge* 1 f83.
meefreren Defer ^teDe fuït geboo?faem toefen : enDe in*
Dien göp berncemt Dat pemanDt met tooo?Den / ofte
torrenen pet geDaen/ geattenteert / ofteberaetflaegbt
toojDe/ totnaeDeeï banDenboo?fcb?cbe^eere$?ince/
Den gennieerDen 3lanDen / enDe namcntïijcft Den 3lan*
Denban^olïanDt/ ofte eenige ^teDen Der feïber/ enDe
üufonDcr Defer &teDe fouDe mogen fïreeften: DatgbP
't feïbe terfïonDt / enDe fonDer bertreeïten Den 23ucger*
mecfïeren Defer J>teDe te hennen geben : enDe boojtg
aï Doen/ enDe ïaeten fuït Dat goeDe/ enDe getroutoe
3IntooonDeren
Defer &teDe bebooren te Doen/ enDe te
ïaeten.

Soo waerlijck moet Godt Almachtigh helpen , ende
fijnHeylighWoort.
£jjS boo?t£ gerefoïbeert/ enDe erpjeffeïijeft beïafï te
fcïjjijben aen De Officieren / enDe f fèagifïractcn ban
alïén Den &teben / mit£gaDcr£ Den ^ooft-€>fficieren /
enDe ÏDet-bouDeren ten platten HanDe ; Dat fp ïupDcn
aïïen Den geenen Die uptgetoeuen 31J11 getoceft / enDe op
De pacificatie toeDer ingenomen/ ooeft Die tipt %m»
fïerDam 3ijn geïept / Den eeDt ban abjuratie ban Den
Conincft ban ï^ifjpanjen niet geDaen bebüenDe/ mitp
gaDer£ Die upt anDere ©jobincien in üoïïanDt aïreDe
3ijn genomen ofte afêiiocftfuïïcn nomen refiDeren: Den
boo?fcb2cben €ebt eccftDacg£ met goeDe o?Drr faï too?*
Den afgenomen / enDe oocïi eenige anDere $erfoncn ban
cjuaïitept/ niet banDeIfêagifïraten3ijnDe/ enDeoocït
Die notoir fufpect fouDen mogen toefen / tot Difcretie
ban De Jtëagifïraten / enDe foo be?re eenige $cefooncn
ontoiïïigb ofte toepgerigb fouDen mogen jgn / Den boo^
fcïj?eben <^eDt te Doen/ Dat men Dcfeïbc^erfonen faï
Doen bertreeïten uptDen&anDcban^oïïanDt/ fonDer
Dat aïfuïcne perfoonen in eenige ^teDen ofte pïaetfen
in j^oïïanDt toeDer fuïïen mogen ontfangen toojDen :
Daer toe aïïe $erfoonen boo^taen goeDe getupgeniffe/
bertrecïicnDe upt De eene pïaetfe in De anDere / rjebotiDert
fuïïen jijn te bertonen: tocïbccfïaenDe Dat De gene Die
ban anDere föeïigie ofte gcfintbe!;t3ijnörruWrn mogen
boïfiaen/ mit£ Doenor berïiïaririgb bp barrr Ifêanne
toaecbept : enDe Dat Defeïbe aï^ meineeDige gefïraft fuïïen tooien / foo be?re eenige faute bp ïjenïupDen in 't
gunt boo?fcb?eben i$ bebonDen toojDe: i^boo?t^geo^
Donneert Den boo^noemDen CeDt tefenbcnaenDieban
EeeïanDt/ ten epnDe Defeïfbegeïiefbe ben Daer meDe te
conformeren.
Den 14 Juny 1583.
9P geeommitteert Ifêacïfon / omme met 25oitfeïaer/
enDe 4!tèr. g|acob ^auïi te treeften aen fijne Crceïïentie/
enDe te berfoueften De aenftomfïe ban fijne <£rccïïentie
binnen Den EanDe ban {foUanDt/ acbterboïgenDe De
infïructie bier naer op Den 15 3iunD geregifireert.
Den 25 Juny 1583.

SÜ geou?Donneert ^r. JFrancoi^l^aeïfon ober te ïe*
beren De infïructie bier naer boïgenDe.
Inftrudtie voor Jonckheer Rutger van Boitfeler,
Heere tot Afperen, Langeraclc, &c. Mr.Jacobi
Pauli , ende Dr. Francois Maelfon , Gecommitteerden van de Staeten van Hollandt , omme fijn
Excellentie voor te houden 't gunt hier nae
volght.
Ceefïeïijcu fuïïen De boo,?fcb?ebc <J5eeommitteerben
fijne <£rceïïcntïe reberenteïijeft aenbieDen / enDe Dien*
fïeïijcu cecommanDeren De goettoilïigïjeut / enDe affectie
ban
Den Staeten boomoemt/ omme Defeïbe fijne <£r*
3Den Statten boojgebouDcn 5ijnDe 't Concept ban
Den <£cDt Die aïomme in ÏNïïant geDaen fouDe too?Dcn / ceïïentie geboo?fameïijcft te betoijfen in aïïe 't gunt tot
$ DcfcïfDe geïjouDen boo? gea?cefïeert / enDe boo?t Daer confecbatie ban De eere / enDe autboritept ban fijne <£*;*
op tëefolutie genomen aï^ ijkt naer boïgbt.
ceïïentie/ enDe tot Dienfïe ban Den ItanDe faï noDigb
toefen / toaer tegen^ Den Staeten boo?noemt toeDer*
Eedt.
omme ban fijne <£rceïïcntie genaDeïijcft 3bn bertoacb*
^atfmecrtgïjp/ DatgbpbenConincrt ban^ifpam tenDe aïïe fabeur/ b«ïpr enDe bpftanDt/ naer Dat De
gien/ enDe fijnen aenljangerni/ bout/ enDeboortaen nootïijcftb^t Der faeeften $ berepfcbenDe.
bouDen fuïtboozöpanDen/ enDe uontflaegen bah Den
<iBnoe aïfoo De Staeten boojnoemt Deur baer booj*
«fccDt / enDe plicïjt Daer meDe gïjn Den feïben betuonDen gaenDe ^ecommitteerDcn feerfteren tijDt gcïeDen aen
5ijt getoeefï: Dat gbPDen^ïnceban^rangien/ Den fijne €rcelïentie feer ernfïeïijcften bebben Doen berfoec*
3lvinöen ban ^oïïanDt/ enDe Die met Den feïben geu* ften / omme berfcbepDcne rebenen Die aï^Doen fijne <Ur*
nïeert bïijben fuïïen/ mitégaDer^ Defer &tcDe fuït toe* ceïïentie 3ijn boojgebouDen / ten epnDe fijne <£rteïïentie
fen gebouto/ enDe geteouto / Den boomoemDe üeere bem binnen^Den ïSnDen 'im^^m^S^Sm

te

Tot de Hiftoiie van P. Bors II. Stuk.

15$}- te latten binbrn / fonber bar be Staeten boomoemt öe ^'[abcben ban bie ban Eeeïanbt
baeni&S
ri>mft
gen too?bcn / enbe boo?t£ baerVer Safac
SSn
ï
't
feïbe
aïöno
ïjebb
cl)
moge
eu
genie
n
/
ten
fnïle
be
n
boo^
fcïjjcbcn (föecommittcetben jegcntooojbigïj fijne €rcel*
ïentie boatfjouben bat bent 't aftoefen ban fijne Crcel* j*™W** gcpjoccbeerc «)8E
ƒ83.
9%t
Den 19 July 1583.
fentte topt ben £anbe ban ^oïïanbt be gemeene facetten
aïbaer m groote fajarigïjebcn enbe berïoop sijn geïto*
men / enbe biwber bcrbaïïcn fuïïen/ obermitg De quabe
humeuren/ enbe ïtïcpnc refpecten tot be gemeene faec^
oefccfiBaent/ omme bena^tot mibbeniuiSi-ïrnm Verf d"
fte/ nDietooz
bpben/
beeïebacc
bagcbent
ïijci'me
opentribu
bacrticn
t/ rnbe
toefe
oocïtccgc
becon
met bc^
ak &\ %% Wen m tej%M^£
3 \F
ïeene bccacïjtcct / macc oocït be ftanben ban ^oïïanbt/ ban Moztujijehj ffepmet «Tant / enbe
mr Sfi bü*h'
tube ccnfequcntehjeït be omïiggenbc |)?öbincicnbeur 't Si^SSS^ t*^1 committeert benf
getorït ban ben 3öpanbt in ruïne/ enbe ucbcrffcnifle &f»^boümoemt/bebootfcDjeto
gefdjapen fuïïen jijri te hamen / ten jp metter bact baer
in boojficn toojbc/ mctbetcgentooctfbïgïjept cnbeauSZ-iS®?* te bertreeïjen
tetoflöflm/toiïfen
bat /foeWf^bt
ïunben wSnai
thoritept ban fijne Crcelïenttc toefënbe binnen ben .Pibbeïburgï,
óS
3lanbe ban ^oïïanbt/ öaer beur oocït be omïeggenbe contenteren mit beuWöcn hen nïïcSffinSS
$?öbincicn te meer foubc mogen tooien gebient in tranfpo?teren/ ómnie in öcl^SSSSf
tl
fjaer
bcfen
enbeb
foot
ïiröc
tre
oann
erfee
r
eer
eïter
tbept
/'
ben Öpanbt alle nnobcïen banmbaficopbcnUlanben
ban ï£olïanbt fuïïen sijn benomen / toaeromme be boo^ naer
4iBibbeïburgïj te5önöe
bertreeïim/
^S?°T
fawtömbe^tactenbafraf
maecacn fouöm
feIj?cbe<6etommttteerben aï^nocj) fecr ernfteïijcït bcc*
foeeïteu / enbe öaer op aenfjouben fuïïen / ten epnbc magïj
n öftntic
tooien tcaööerteren/
ten epnbe
afó naer beïjooren.
n"ooifien
knbe hm
ten cpnDc
S
fijne <£rccïïcntie gcïïcüe fijne faccïteh / enbe affairen tot belet m omme :fijn Crceïïentie contSS
Sïrtttocrpcri aïfuïr baer uae te richten / enbe foo beeïe
te boen op ben genen / enbe aïbaer fnlct fal noobigï) toe^ ban
ï^ol aubt
öa^Ö tottoaeraeuomen
^ibbeïburgD / baiibie
ïcbum
feu/ bat metten cerfïen be£ bocuujeït sijnbc bc repfe/ lZte°iï0t^mmagft^ tooien
enbe 'tgeooj
betreedt enbe
ban anig
fijne €rceïïenti
naer l? oïïan
macï)
eiiomen tombeen / ofte anöerbt* compareren
bert
/ altoaer nietteminoa3etentotminfien
mmnSwCnrS00?,dj?eUm
^ibbcïburgïj
met bziete
gerommitteerbeiï
fa\ mogen toerben gebefoioncat
fmt£ten'fuïï
<ï3ccomm
be „4taStaen emtbe berït
en be
crbcp:otc
n ban
boDjno
ïacreitte
fretetoctf
n enbe
h bat
ten bodmoemt fjen onfcljuïbigï) fuïïen ïjoubcn foo bcjre oen, m^aerfon t^ naeberfjanbt ïjiec tóe mebe
aeeout*
fal, tooien mebegege,
hV'M^r^^S2
rt.
mittee
.^Jul
, .y 1583
öeur
't
ïange
aftoe
ban
fijne
<grcc
cenig
peri?
feu
r
ïïcnt
e
ic
Den
23
!
cuïen ofte inconbenienten ben ILauben ban ^oïïanbt
foubcn mogen oberïtommen.
Extrad uytte Inftrudie van de Gecommitteerden
(€e meer aïfoo fonber f)ct bptocfen/ en^cpj^fcntie
van den Sraeten van Hollandt, omme op de Verban fijne <£rcclïcntie binnen ben Hanbe ban ^oïïanbt /
gaderi
ngh van den Staeten Generael tot Middelniet mogeïijclt faï 5ijrt te biöccbcren tot capitulatie/ om*
burgh
te compareren , endealdaerantwoortende
me te boltrecuni be inauguratie ban fijne <£rcelfcntie
Refolutie van wegen die van Hollandt in te bren- aï£ <5?abe enbe ^eerc bcrfelbcr Hanben / 't toeïcït bodj
gen als hier nae volght;
al
nootïijften
/ beur bien
felfbe groote
aïïe be , fuïïen bbo?t^ be boo/5.
toereït
alcebé bie'nt
beftentgebaen
iggemaecïtt/
enbe'tfonber
(èecdmmittcerben/ in be
btéreputatie / enbe oneer ten toeberfnben berber uptge^ Reenen ban fijne <£rceïïentïe ten beffen
mogen neïpeu
fielt/ ofte naergeïaten faï mogen too?ben.
abbiferen met (ïjnc <grceïïentie / enbe oocït bie ban %ee*
<tcnbe foo bejre fijne Crceïfentie geïieben foube/ aen
gaenbe 't boomoembe bertreeït / be faeclte te boen ram* !ffi4S?SöS^S2S wJSJ WiPf h^? öe
municeren beu Matten in 'tgeneraeï ofte. eenïge in 't j^S^tZ^i^i^^^^
S lmUm acacöe m*
vavticitiieel fuïïcnbc bcboo^cï)Jebe^econimitteerben |SSnhSS?SS
gefteit.
3ö«
'uucn
ae"9ani0P
boen
Den
mogen
14.
Septe
öaeriniie
mber
faeeïten
1583.
feïber
tot bo?beringe ber
ncïjtctboïgcnbe
ben gocben abbif c ban fijne <£rccïïentie/
boenbe ban aïïe? rapport aen ben &taeten.
Extracl: uytte antwoort vaii fijne Excellentie gegeven
Den 28 Juny 1583.

%$ geó?bonneert te feïwijben aen bendeere ban %^
hcyt by die peren / Jffl^c. ^acob ^auli / enbe 5^r. tfrancoig Maek
*in zee- j-ony <0ecommitteerben ban bf ^taétentot^lnttoerïjaerïunbec
febertpen/
be Staeten
bat aïfoo
toefënbe/rben
v«rAein°t"pcn
onöer^
naer^nttoer
bertreeïi
(6ecommittee
•ennemen
vaniijnc cecfjt5nn bat bie ban jfêibbeïburgb/ ©eere/ ertbeber
Excciien- ^oc^ ^c^fjept maectten in 't aenriemen ban fijne
Crceïïentie/ ten ?p bie ban l^ibbeïburgïj gecebintegreert toerberi in öaerïupber l^jibiïe gien / fuïcr befeïbe
boojben€>0!ïo3b 31JH getoeefi/ enbe bat 't feïfbc oocït
gefcijiet met gemeeneri cbnfenc ban be anbere geüniecr*
be^:obiucien/ enbe bie ban ï^dïïanbt niet enbtrfïaen
in 'tbnfonbec bupten bie ban Eceïanbt te capitnïeren /
ofte fijnbec <£rccïlcntie particulierïijcït tot een <6?abe
ban £?aïïanbt bupten bie ban Eeeïanbt aen te nemen;
/ enbe
^00 # 't / bat top bemerchen tot gcoote /fcDanbe
ban
hlcpnacljtirige foo ban fijner <£rceïïentie aï^ oocït
naebien
bat
/
fireeïten
foube
ben %mbe ban ^oïïanbt
ban be <£eneraïitfpt / enbe aïïe
bie ban ^ oïïanbt a'ni bie
§&
't particulier / öie^aengaenbe
anbere ^jobincicn in ontbeeftt/
aï^nu fijne €rceïïcntie
re inccniugc bcüben
in C9aïfanbt ïtomenbc (obermit^ 't acbtcrljouben ban
bic ban Eerianbt) 't fcïfoe bie ban ^oïïanbt niet en fou*
Den effectueren nocï)tc boïtreeïten / beboojfcï)?cbe45e*
commitree cben bacromnie fijne Crcrïlentic becfouchen
fu\len I bat ïjejn geïiebe cocfi irt Eceïanbt ïjcm te tran^
pojtcren/ 't 511 onöer p?xtert ban aïbaer te ïeggenbe
Be cgabeiinge ban be <eeiteraïitept ofte anberg / omme
Swah?-

op feeckere propofitie van wegen dé Staeten vak
Hollandt, aencfëfelvegedaeri.

Befenbe fijne €rceïïentïe bertoonbert bat be ge*
meenten binnen ben aianben ban ^oïïanbt/ immerë
ben staeten ban ben Blanben/ Ofte eenigeaiibtmateh
ban bien in acbterbencïtett homt ie baïïen / bat fijne
«Êrccïlentie met ben francojbfen ofte anbere pet foube
toilïen ïjaubeïen bat tbtïjarenacbterbeel foube mogen
toefen / aengemercïtt fp tocl toeten 't geen tttffeïjen fijns
€rceïïen
tie enbe baeriieben i$ getracteert/ enbe ooeft
ïtetmifje 5tjn tjebbenbc ban be bccnïaerinrje enbe belofte^
hiffe bp fijn «tfrceïïentie totijunneernfiigeberfüucïten
aen ïjenlupben gebaen / oocït ban opene f& iieben onber
fijne $anbt/ enbcEegeï ïjen baer ban berïcent/ toaec
boo| fp öen beïpoJben te berfeécïterenbanbeoprccbte
mejininge/ enbe gemoet ban fijne Crcencntïegeïijcït {jp
'
fonberbataebterbe
ban öcöèurè
ïjemberf
eeeïtect
Wfë fijne
<ÖjcceIïentie
berïjoopt
oocït neften.
be Staeten
egeene naebeneïten en ïjeöben genomen op be böojfcijje*
be
enbeberïtïaerinoe/ bent bien' téfc
fectfijne
ban beïoftenifié
bien boo^eentijbti^gcbïebenberufienbe/
en
fijne «ércclïentie op Ijct acnïjonben ban be Staeten bent
ïjeure <0ebeputecrben itecatïbeïijclt aen ïjcm gebaen
niet en fé in ^oïïanbt geïtomen omme be faecïte te boï»
teeeïten/ enbe ten epnöe te béngen/ gemereïiteenen
pegeïijeïten notoir enbe ban tocgen fijne excellentie
ben Staten tö geopent be oojfaecïte toaec boot fijne <8x*
ceiïentie booj een tijt 't feïbe gcraben bont üpt te tfeffen/
enbe boerin bérljinbetttesijn/
fonöerïingebat^ffeu
(G 2)
öaöl)

hent. Stukken ,
Byvoeghfel van Autren
cnbe te ÏKÏpcn refoïneren

f 3 2 . bagïj ban ben 1 5 tfetoüaeg fcfïïcocn ccn£ bacr toe aen* gcfWt/ cnbe beu Staken gebaen af nfeggen fen
/ iiütgöc
/ foo
ücraubcringe euDcbc beroerte ban bc francon
goubonnen
onboojficuïijcït opgekomen niet en ïjeeft
ïjaDDc
faecfeen
ntie
alïc
Crccïïe
fijne
toaere
?£en
:
Den
uiiïïen ïaeten ïsomen in beu upttccfieu berïoop : bacr af
bie banl£oïïanbt cnDe aïïe anafreJ&jQömcim fan qua*
fcjeft fouben nebben bebocgljt cnbe gebodt / oock öer^
ïjaïbcn ban fijne <"irccïïcutic ï)cn fouben mogen ïjebben
be faexuen in fuïcucu bangercitgeïjabtn /teban
tóaegjö
feu fïaettbreïacte
fjebben.
Den 15 September 15-83.

Bnc/en
van Ren
verlak.

©e ;§tacten ban ^oïïaubt berfi aen ïjebbrnbc nnt ])ct
cappojt ban ï)aerïupber <6c coinmitte erbe ïJepniecCant
't gunt bu fijne <£3êccïïcntie ïna£ boo2gcl)oubcn / aen^
nacnöc be obeeïeberinge ban be 2$,2iebenban0cnbcrfacie in ïjanben ban fijne Crccïïentic / foo toaunect befelbe in ^oïïanbt fouben yjn gekomen / ■ïjebben naer
lange communicatie cnbe conferentie ban ber faeckc
aenmeucaeube bat bc boo2fcï)2ebc faecïic op ben naein
bau bie ban ïfoïïanot / cnbe Eeèïanot tot nocï) toe Urs
geïjanMt/ boïgcnbe De rcfolutie ban ben Jbtaetcu/ cnbe fuïcr fouber apparente commotie / cnbe becadjtcthi'
ge ban De faecïtc uu Dicbau^oIïanbtaÏÏecncDaerinnc
niet en fonbe mogen luo'Dcu gepjoecbeert/ totgroote
Disreputatie ban fïjne «Üfrceflentie enbe ber ^taeten
boojnoemt noobigïj bcbouben bat op ben naeme ban
bic ban ïfoïïanbt/ enbCBecïanbt bie faccïte gebo:bert
cnöe boïtrocnen fal bjoiben / omme te conferberen be
gerccl)tigï)cut ban bic ban £>oïïanbt / enbe te bccljoebcn
aïïe aberflé enbe Diftiuctie ban ben ^ugefetcnen oecfefc
berHanbcn/ te niecr in aenfieuinge bat binnen Eec*
ïanbt ben nacm ban hen <£onincït aféuocï) toojötge^
ïmipcftc / cnöe bacremme aïbacr bit böo ifcfebe faecïtc
foo'bejre aï£ binnen ^oïïanbt befjoojt gebjacïjt te tooj^
bm. <ënbc aifoo
bicéaengaenb'c nietbaten fuïcr
toarengclafï/
Rebbenbe ^taetcu
mebe racbtfaembebonben
bp be <0ebcputeerbe ban ïfoïïanbt fijne <£rceïlcntie bin^
tien v^ojbjecöt faï toojbchboojgeöoaben/ ommebaer
op te becfïacn be goebc mepninge ban fijne Crcdlentie /
enbe bacr nae ban aïle£ te boen rapport eïcr in ben fi>
nen : 3$ mebe bp cenige berfiaen bat aïfoo be booj?
fcljjcbe faccïte fë ban feer geootcinfiente/ cnbeeonfé
nuéutie baec aen bc (©beroept enbe be^omeunen ban
^oïïanbtsünbcpenberenbc/ bie ban ben ^ogen/ enbe
P20binciacïen ïiacbe / mit£gabcr£ bie ban bc reïteninge bacrop mebegeï)O02tfulïcntoo2bcn/ aleer tot cap^
tuïatic met fïjne ^rceïïcntic taerbe gcp2occbcect. ^$
mebe boozgeflagen of bie ban Sceïanbt niet ccnfMtjcïi
beljoojöen becmaent tetoo?bcn / ommeïjen cerflbaegé
in bie boojfeï^ebe faecïte te toinenconfonneren met bie
ban^oïïanbt.

in toat manieren boïgenbe
be btlofte fijne €rceïïentie gebaen / gepjoecbeert faï
toojbeu in'tobedebecen banbebefegeïbe232icbenban
«enberfad ban fijne <icrccflentie / ^bpbemcertefien^
men becfïaen/ bat met bc capitulatie met fijne €rc?>
ïentic gep2occöeert fal tuo2bcn : cnbe oodi tot oberïcbc
bic
t. d bencffen^
en llcnbcrfa
anb
ben boomocmb
ringö ban ^cd
ban
Yf

:mutC

JJ
bben baer^n Amfler^
m / ïir
ban "JCmflerba
puteerben
<De <6ebe
©?ineipaïe
bn öaedwnber
bier tegens
ïïcfoïuttc
ïtmbcr
genomen ben 13 «Octobcr kflïebcn/ ben Staten böo?? rin;
gdcfen enbe bacr bu geperfifreert*
Den 24. Odober 1583. Nae Noene-

*1rê toeberomme getreben in communicatie op be ueowre i
faecuen ban fijne <£tcc\lcntie / cnbe bn be meefte ficm ^ 1
tie/
nbci'ïcfoïu
bnbeboo2gae
rfiftcert bat
miöDden
men
aïïe beguaeme
niettemin bctMacrt
cnbe aïónocbgcpc
gcfoeïjt fuïïen b.io:bcn ten epnbe met goebc onbc2cccirtingc ban fijn €rccl(entie J cnbe anberfint^ in bc boo?macï) luo-bcn tcnmccficn
faceke
fctytne ban
Hanbeu.
beu gepjoecbeert
biehftt

Den 1 O&ober 1583. Nae Noene.

gjé geojbouucert te fcïnjjbcn aen be€bcïen cnbe be
^tcben aï^ ïjier naer boïgt^iïfoo fïju ©jincelijcfce a5rceïïcntie op onfe berfouch /
enbe aenïjoubcn goet geboubcn ïjctft ben €bcïen enbe
^teben ban l^oiïanbt cnbe Eeeïanbt te berfeïpijben te*
gen^bcn ióbeferUSaent/ ommefooopbe-rëgieriugc
Derboo:fcö2ebe3Lanben/ al^ op be mibbeïen ban con*
tvibutie tot befcnfiebanbicnbannoobensijnbe/ tefa?
men een goebc cnbe eenparige ïïefolutie te nemen / foo
tó oné crnfïigï)berfoucnbatiïb)cr^b.öaerïifber<6cbeputeerben ten befïcmben bagbe pJ^cife aï^icr met
boïïe ïaft ter boojfcï)2ebe©ergaberingc toiïïen fenbeu /
enbe namentujeu ooch omme te abbifecen enbctcöeïpen rcfoïberen in luat manieren (boïgenöc bc belofte fïjue ^rcdïcntie gebaen) gepjoecbeert faï tooibcu in 't
obcrïcbfrenbanbe befegeïbeS5:icben ban Öenbcrfaeï /
aen fijne boojfeïnebe <e,rceïïentie / enbe tot boïtreeïunge
ban be faecïtc tiiëc bc felfbc fijn iDunceujc&c €rceïïcntic
inögeïijcr met boïftomcn fafi / omme met be meefïe
fïemmen ïjcm bicöacngaenbc te mogen c&nfojmercn /
en boojt^ op aïïe booroalïcnbe faeeften fuïcue 0202e te
beïpen ftcHcn aï^ in jegcnbjoo2bigc ïjooab2ingenbê noot
tot couferbatie/ cnbe bcfcnfle ban ben tauben fuïïeu
mogen bienen.
Rrnveilacl.

)S3.

Den 25 Oktober 1583.

"erocren-

m tncberom in confibcratie geïeubt / be faeeïien ban
fijn 42jreeflentie / bp tnat tücgeii cnbe miDbele» lijn &p de fijn Exceïïentie goet contentement gegeben fouben lüo?bcn
aengaenbe 't oberïcbercu ban 't tïntberfacl / fouber
p2xjubicic ban ben Sanbe ban $oïïan&t / enbe bacr op
geïjoo?t 5ijnbc be Sccturc ban bepbe bc iicnbcrfaïien / cellentie.*
m tt*
ban bc fcïbefouben
cn gd)ouben
in 't oberlcbe'r
/ ofteïïanbt
boir naer
bicban^o
bccfaïen
i$ bacr op/ gelet
5ijn / fouber bie ban Eccïaubt in b02bcre capitulatie
cnbe accoo^t te treben met fijne Crcdïcntie / bacr toe be ticilXCS
iètebcn bcrhïacrben cgecne ïafi te fjebben.
3^ bu ben ïjacbsïjcec 25uiuninr ban luegen fijn <2Er- w?^»
be faechenban
/ bat/ obetmif£
ccïlcntie
bertrech gj. v
fijne <£rcettentjc
cnbe Blaenbcrcn
252abanbtboo2ireïioubcn
nae Eedanbt toeï foube nobiglj lucfcn / cnbe bacromme
berfocl)te batboojïjctbcrtrechban cenige «Bcbcpntcci^
ben ban ^oïïanbt / fijne Crceïïentie foube mogen toct^
ben onbe?redjt ban bemecuinge enbe ïïefoïutic ban bic
ban H^oïlanbt foo Vueï op 't poinct ban be regicringe cnbe contributie / aï£ ban bc faecïie ban fijne *i:rccïïcntic/
baer op berftïaert i^ / bat men bcrljoopt bic^aeugaenbe
v
fijn <Crceïïentie goebe contentement te gebcn.
Den 26 Oclober 1583. NaeNoene.

%$ tocberomme in communicatie getreben aeugaen?
be be faedic ban fijne Crcclïcntic opbeoberïebcriugl)
ban'tïlcnbcrfaeï.
Den 27 Odober 1583.

%&e ^tactcn ban ^oïïanbt/ acnmcrcftcnbebegcïcj Renvcr-

geutïjept
ban
faecïtc/ cnbcbeberfcbepbcn^ept'ban
J-ael Jen
be
ban ber
bc §>tcbcnl
acugaenbe
Ijct obcrïèbcren
banopinien
ben Kcnbcrfale
aen fijne
Crccïïentie/
ten cunbe lïntiew'
geven.
fijn <£rceïïennc bacr op grljoo2t/ enbe contentement
magl) gegeben tiwben / ïjebben gecommitteert cene
ban bc €beïen / ©o^b^ecljt/ ^aecïcm / ï&cift/ *3Cmfïcc<
bam/ <6oube/ ïiottcrbam / ^ïcltmacr/ enbe vöncfentn*»
fen/ omme fijne <ercdlentic in'tgeneraeïbonueboi^
ben bc fnjarigfjeöcn bie bic£aengaenbc5ijubab-gebak
\cn!
gaeepnbe
be mecninge"/
gdieftccnbcbacropteb:rfraen
ban fijne Crceïïcntic /beten
boorö incnö^
bet
faecïse gebaen ruagb b302ben aï^ naer beboeten : enbe
boo't^ omme fijne Crceïïentiebooj te ïjouben oenffart
banbcnSanben/ enbe boo^t^ aen te boubcn bat rene
generaïemonfreringi) gebaen magljbjo-öen / bp€om^
miftarifTen bic fijne excellentie bacr toe bequaem faï
hennen / enbe ojbonueren / ommr te berïpebcn aïïe m*
bete frauben / enbe Diso2ber enber ben Imccljtcn/ mebe
boo2 te ïjonöeu be faecïtc ban be j Dunte.
met f
*$$ boo2t^ nobigïj bcbouben te Doen p20ceberen in 't tie
ne Excel
concipiëren ban be ponictcn ban capitulatie met fijne Cnpitnla
lentie.
^rcdïcntic / cnbe jijn baer toe gceommitteeit Den
^-oefibcnt^icoïap/ ben l)ecre ban B)af tbenesS / ben
2l;bboraet 53up^ / DBc- gieter ban Der Uleee / enb:
3|oljan
ban #ïbcnliaruebelt / omme op macnöagïj toe?
Den 24 Oclober 1583.
ïtomeube in ben ï^aagc '^abonbts? in ben iKïkkqc te
Op'tpoinct ban be berfc^ijbingï) ommeteabbife^ berfeïjijnen / cnbe 'cc? anberen baegïj^ te compareren
cnDc/

Tot de Hiftoric van P. Bors 1 1. Stuk.
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Crccïïc
ntie/
aengacn
bc
be oberleberingfj ban 'tHcn= 1582.
1 5"8 3 • moe tn 't bjerdt te treben / fonber baer imt te fcïjepöen/ berfaeï / bacnnue
be «beten / cnbc 't meerenbeeï ban
boo?/ ciibc aleer 't fdfDc toeren afgebacn fal toefen / toeï be
&teben alrebe pebbcn geconfenteert : cnbc booitó
brrfïacube bat ïjctmcciTubed ban ftenïupben bacrinne
fuïlcn pjoecbecen / communiceren ben aubcren fjacr* ommc te mogen treben tot capitulatie baer toe cenrgc
51311 gecommitteert bie op maenbagfj toekomen*
ïimöer gcconcipiccrbe : cnbc bat aïïcb'auöcrcj&tcbcn alrebe
ï)acrïnpber<0eöeputccrbcn op bcbooïfcïjïcbcBcrgaöc* be 111 t ujereü treben fulfen/ fonber oodi cenige fwao
te macdicn op'tboïttccften ban bc farcac ban
i'ütge rncöc fitHcn mogen fcljïdini/ bmmcïjaccïupöcr mm
fijne
Wfient
ie / cnbe bat in aeufieningc ban alle botó*
inccmngc bif3acngaeuöc mcDc te bcrlilacecn / cnbe 't
boozfrïjfcbe bcfoitpie te bifitctmj bjacr nacr ban alle£ gacnbeöcfolutifn/ bacr ban genomen / enöc'tttnrit
rapport gr bacn fal tuojöcn acn ben Statten / ten r pnbe baer op alrebe ip geboïgfjt : fuïcr bat bc boojfcfijebe
boaKg in bcr faccaegcp^occbceitmagïjbjQjöraaïsïue* accae met bojber nptgcfïeït nocljte naegeïaten manlt
bjojben fonber grootc rjuetfe / cnbc aten ban be eerc /
Ijooren faï.
enöe
reputatie niet aïïcenc ban fijne Crccïïcntie/
Amfler©e oBcbcputccröcn ban 2ïmfïcrbam / a$ ben 25nr*
dam pio- grrmccftccCcpïüigcn / cnbc pietct lIMlcmfcn tecMa* maec oocïi ban ben ïanben / ben bienfï / cnbc bccfcec*
teucett.
era/ bat fa bölgcn£ bcticfbiutie ban bc fc£ en bcrtiglj rjtrt|)eptbecfcïber.
Üabcn afar ban ben 13 «OctGbcc 1583. in 't concept
Den 29 O&ober 1583. NaeNoene.
ban Dm Stalen in befen genomen met en mogend
bjiüigcn noeste confrater er./ afêkuefcitöc contrarie be? feögcoote^tcbcn
33o3j noene 5tjn gecommitteert/
cene ban be €oeïén / Zc£landfa
mit bie ban 0otterbam/
omme ben
fdbc töcfoïutie baec toe fplupbcn !}einbpcrp2efTcrcfe*
1
^obember
binnen
©02b2edjt/ met be<8ebeputerr*
teren / ten \vacze be boojfdjKbe ilabcn ïjac dupbet töe?
fotutie beliefden te beranberen : Derfourneube bacr toe ben ban Eecïant in commuiucatic te tuben on be boo^
feljjcbe potneten ban
/ baer op bp bic ban
tijöt ommc ben fclbcn te niogen boojö jagen aïïc 't gene Hoïïanbt i^ genomen berfdjjijbinge
rappor
/
mtt^gaber^
aengacnbc
in bc boojfdjjebe faccïic in ©ergacberiiige ban ben Ibta^
be faecïie ban fijne Crcdïcntie / ten epnöe bcrfïacn
ten
boaigcbadcn
fp lupöcn/ 'tbatgcncboo^fcïjje*
ben ip
nïet en fonbe: cnbe
mogenfoo genieten
in befcfaeehe maglj bjoJbcn be ïafe ban bie ban Eceïanbt / bie fn hm*
ben bie^aengaenbe fouben
tybhen/ enöe op Dé
aï£ 'wcfenöe Pan grootcn gcbJicrjtc | egeciie oPerfïem^ aenfïacnbe 2Dergacberinge mogen
ban
ben
^taeten ban al*
innige en balt / baec ban crpfcffdijdi bn Dcfcn p&ieftc* ieé gebaen mag!)
bJo:beii boïïiomcu cappo?t aeu beu
rcnöc.
3>taetcn.
Den 28 Oclober 1583.
Renverfael.

*Sn fijne
E'xdlentie.

Den 9 November 1583.

ftó mebcrommc gctrcöcn in communicatie acngacn*
bc "bc faeehe ban fijne <£rccïlcntie / enöe gdjoojt ïjeb* 3$ obergeïebert in bc bergaeberingc ban be peeren concept
Derföe't rappojt ban bc anttooojt/ cubcbcrfiïarriuge lentie
/ ban fijne ^inerfrjeue kxeeb «Pitu,atié
gecommittc
/ cnbeerbe
ben ilaeör
peerena ^taeten ban miam
t/ bp bm Sfi
ban fijne Crciïlcntie / té bp bc Abelen / 3W?rcl)t /
peeren / Gemout c0icolau/ ^xfiöeut in ben Éöbetle.
&clioam ban toïlanbt/ ^oneïujccc ^oljan banlöatfje
<£öam/
/ êndajupfen/
/ ICïcuniacr'
©aarlcmïDonuücn/
JIDcDctiblicn/
ï)eu£ben/
©uDetoater/
ncfTc/
iiobcn/
«Secrfrupöenbecgï) en pitmcrepnbe bccliïacrt / cnbc l^ecrcbanöeiOIcbiere/ Me. gieter ban ber B5eer/ en*
bc3!oï
bcnbarncrjclt/ öaeben cnbe Jpenfib*
oticcgc* uaciffen)aubcrbauOï
ïrlcnbccfalc
ban
23^icben
be
bat
/
rjeconfcn'teert
<£rccïlcutte/
fijne
ban
^Jtebc
ïjanöen
tn
n l&clft eubc ÖotterDam refpeöri vè ,
ïebert fnlïcn bjoiben
ttiitjs bat boo*t£ tot capitulatie met fijne <£rcdïcntte ban
afé bu ben ^tactcn ban ^>oïïanbt tot ï)ct roncim'ercu
poincten ban capitulatie/ bic met fijne 0?incc>
gcpjoccbcctt fal tooien met Die ban Eecïanbt / cnbe ïijdtebeCrceïï
entïe booj be inauguratie fuïïen bjo2ben
oj 't bertrediBpbanbic fijne
boo?t£ boïttoeïicnbo
(aeeïien
öc
ban
^rccïïentienntDenllanDcnban^GlIanDt/
gcajrcflccrt/ gecommitteert/ bcrïiïaercnbe'tfeïbeon^
t®clftl %cnbenl ^mfïerbam/ <$oubc/ tfottecbam/ bcr correctie/ cnbe 't beïjagen ban be peeren ^taeten
ten bienfïc ban ben gemecnen 3tanbe geeoncipieert te
Srtjicöam / 25rieïe / obermit^ [jacrlupbec wxcife ïaft / ïjebbe
n: cnbcoberfuïcrbcrfoedicnbe batljetfdfbccon^
cn
fcccnercnhojt
tot
hict op genomen rapport/ omme
pKcifcn bagen ftaertnnbcr antVuoojt innctcbjengen/ cepttoegcfTotra/ cnbe met bcr peeren Starten Ecget
niit<§ bat met fijne Cjcccliïratic aïénoeïj cerft / cnbe albo^ toegefegeït / bu ben feïben peeren ^ecretari^ tot ©02*
renö faï Vuojüen gecommuniceert / bjatrappo?tcïccin bjecljt obergeb:ag|)t maglj bjozben / omme alDaec in be
©ecgabcringe ban be peeren ^taeten geopent/ grlefert/
biebanEce^
met
51;
't
toojöcn/
fal
cnbc boibec bacrinne gebaen te toojöcn nacr ijuanc
ben fijnen gebacn
capitulatie
tot
/
^oIïanDt
ban
bic
bp
ofte'aiïecnc
/
ïanbt
ben
ban
bie
goebe geïiefte.
/
met fijne €rceuratië fal getreben toojben
Den 13 November 1583.
tymc
/ bat fn ïimben
23mcïc ïjebb'cntotbcrhïaert
bdomoemben
ban benbetnopen
be oberïebcringc
jpzincipalen
<fèeï)oo?t jijnbe be antbjoojbe ban bie ban ?Cmfïcrv
ÏSrabttfaïc te inbuceren.
Renver-;
bam/ acngaenbe 't oberlcberen ban'ttlcnbcrfaelacn del.
J)ijnmcbebcrcïbcgecommittccct ommc bacr ban te fijne
v^rceïïentie/
enbe
berfïaen
(jcbbenbc
bat
bie
ban
bp bef cïfbe <<3c? Sepben / cnbe 03oïc!jem bacrinne mebe confenteerben /
fireucn met fijn €cceUentie : cnbc alf 00 up
fijne <£rtcb
bat
/
t
ojtcec
gerapp
i$
bcn
committeci
fotemneel enöe oodi berfïaenbe bat bic ban iècïjicbam enbe ^oom
Wte
re
feecïie
i$
nt
bertoo
nnöcn
Iruri
ïmtic
bacrin confenteerben obermitg IjaerlunDer non-coinpa*
ban Den Staten ^ Hanbtj? ban Eedanbt / cnbe bp ïjen ritie/
enbe fn ïupben aengenomen ïjabben anbcrfiut^
enao
batob
ban
ïebert
ïnpbra fijne «Cvccllratic oberge
^èeotcmber 1582. onbcrgetepclient bp ben penfionaci^ ïjaerïupbcr
iunc teant'rjoojt
b:eugch / op
cnbcbcbicjegeunjoojbige
ban ben 23,!ieïe©ergaebe*
bacrinne
«ocïé ; barr bp bcfdMc Mactm aï^ bacr toe befctjjeben/ rineje
mebe
confentcren
/
beïjouben
ïjeurïupber
gcrecljtigljept
l
gccefo
bc
/ öcbbcn
51)nbcboo:
geïafïcntie
iichthjcft «ercdï
enöc"baïftoimen
op be capitulatie / Rebben be Staten befloten / enbe
fijnen
cnbc
ïjcm
fijne
bat
beert
rjeozöonucert bat 't boojfdjjcbc iicuberfad fijne €ucU
<5rbcn aenbicben / cnbc p^fenteren fal ben fjaef lentie
obergeïebert fal moiben binnen ben If aage tot
c
tfuldi
cnbcra
/
me
fchappc ban Sceïanbt inragenbom
feïteren
bage baer toe gcracmt flil toojbnt : niet tegen;
jaereu
aï^bpi
latie
printten cnöc conöttien ban capitu
fïaenbe
bic
ban ^rnfrerbam ba ïjaerlupbcr boomoembc
t/
ipieer
geeonc
n
lno:be
cAeeommittceeben ilaeben fuïïcn
ebeert
*kctc ban bernïaeringraïönocl) baeriunenict en confeu*
enöe bat boozt^ bacr op tot bc inauguratie gepjoc
:/
me
teren/ nocljte oodi bic ban bcr <£oubc.
c
befeib
ban
ben
iniiou
fal tooiDcn nare b^ccöcr
ünn pan bnmit ben Statten faï tooien oPcrgeïebcct/
*$$ ben ^tactcn boo^gelefen 't gunt bpöaerïupberCaPiruIamxaïiï/ ben l^errc tie'
pzefibent
Ijcbbcn be (öcbeiuitecrbc n ban ben $>tebeu ban foliant (Öecommittcerben ».beu panl$
ban öec Mccï / cnbe <.OU
ban Matfjene^ /
berfiaeu / bat baer op nabcr gelet fal tooiden.
benbarneüeït ij? geeoncipieert op bc capitulatie met fijne
Den 28 O&ober 1585. NaeNoene.
<éjktïïmtkl enöe i$ 't fdföc concept gefedt in Ijanöen
fZÉjA geeonimittcert IBeufen/ banbee Haen/ mit ban 'SÏlbbocact / ommc bacr bn te bongen / be mecmnqz
öiligen- ban ben ïatactcn / ten enubc bacr nacr in öec facetic ge?
in al&cc
rbam I/ cnbe
tUmfce
cöcn ban
bcputccbinnen
öcii45f
ben Ma&
r &tcbc
berfdbe
tic te tcccücn
piocebeert maclj bjo^ben nacr beïjooren.
Den 14. November 1583.
fïraten / ofte B:oetfdjappen aïbaec fuïcr uobigl) fal bje^in
feu crnfïeljjcïi boo! te IjouDcn/ en te bermacuen /
tcnigt bifputo met te taillen teechen be faccue ban fijne %$ Op abbife ban fijne{**pziucdij
öp
chc aJrccïïrati'c bu
1)

hent. Stukken,
oeghfel van Aut
bebonDcn öaöDc / Daec op

Byv e ban Den &taetcn
Brrgabcring
De
in
aubf
1583. öiebanï>o.ï
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met 't bertrecu ban fijne Crceïïentic uptDefelbeBec*
Saecken
gaDecinge/ Den <0eDeputeecDen ban EecïanDt/ enDe
van fijn
Httccïjt boojgeïjouöcn / DatDc^taetcnban^oïïanDt
ïxeellen«ie.
bcfloten / enDe getefoïbeert toaecen fijne l&inccïijcïie
Crreïïentie oberteïebcrenïjetïïenbcrfaeï/ Dat bpDen
e'tacu'
t/'acngaenb
töagbefcgcï
«tfDcïeu/banenDc&tcDcn
foïïanDt/
aï£ <*5tabebanï
fijn Crceïïcntie
Hemen
euDe^eeïanDt/ (Je. enDe # Dagö gecacmt ommeten
Dien cpnDe in Den ^age te compareren/ De» iyDcfec
JBaent ^obemb^ t'fabontë in Der ^crbcrge/'tioeïcïi
Die ban ïltcecïjt enDe Eecïanbt beeft aenbc / ijebben bet*
ïiïaect/ 'tfeïfoe tjenïupben (eet aengenaem te toefen/
enDe Dat fb ïupDen Daccinne toacren bccbïijt / enDe niet
naeïaten fbuDen cïcr inDenïjcurcnDaeraftcDoeneap:
pojt/ fuïcr Dat ten boojfcljjcben Daege fp UipDen eïcr
ïjaerUmDcr 43cDeputcerDen meDe op De oberïeberinge
ban ben fcïbcntflenberfaeïc feïjiefcen fonDen / tenepuDc
De boo*fcïjjebe faec&c ban fijne <£rceïïentie inaïleëgc^
botert magïjujcuben afénaecbeïjooren* $berauDcrt
op Den toeuomenDe Jtëaent ^ecembji£.
3De oSeDcputeeeDcn ban De «ÖDeïcn enDe ^bteben ban
ï^oïïanDt / Ijebben meDe aengenomen ten boojfc^eben
Daege meDe tot Dien epnbe te Doen uomen met boïliom^
mcnïaft.
Den ï December 1583.
Edelen beIchreven
de facc
op van
ke
fijnExcellentie.

Renverfael.

Capitulatie.

Capitulatie.

DefeïfDe met Den &tacten ijZy
naerDer fonöe begeerentefpjeeclien/ ommeDacroptc
ïjebben naerDer bcrhïaringe ban Den Staten/ 5ijnge?
committeert Den ^cere ban 23oitfcïaet/ B)at!jcnc£/
Den^lDbocaet/ eene ban v^o^öjecjt/ JiBr. gieter ban
Der B5cec/3ioïjan ban vJDÏDenbarnebeïDt/ enDe jlïaelfon
omme met fijn ^rceïïentie Daec op in communicatie te
tceDcn / DoenDeban aïïe^ Den Staten rapyojt.

3$ gerefoïbcert Dat 't ïïenberfaeï / fnkt'tfdfbebp 'tovcrieaïïe Den &tcDen ban ^olïanDt i^befegeït/ möauDfn>v"cnvan
oberge?
f^A toojDrn
bdoj DeDen<&enoene
ban fijne
ban De
<§>te? iaci.envcr"
Depntecröe
bp Oijrcclïcntie
De CDcïcn / enDe
ïebert
Den/ jegentDoojDiglj 5ijnDe ; Die ban ^ImfïerDam/ <èou?
De enDe ï^oojri perfiftcren bp(jareboo?<jaenDcberiiïae^
ringe/ i.ö gerappo:teert Dat fljn^rceïlentic t'cïfjureii
gereetfaïsjjn omme teontfangcu'tboojnoemöeiien^
uren niet Den
berfacï/ enDeDenop mojgen b^jocgfj t'acïjt
ban Den ^taeten in communicatie te
«JBeDepntecr
trcDen op De boo:fcö?ebe poineten ban capituïatie Daec?
innebpfflne^rccïïentiefttJaaigïjepDt aïgbooren ïucg
bebonDcn»
%$ bp Den ^ ecce ban 23oitféïcr in pü^fentieban Den Renver^ecr' ban .^eïjagen / ^ocatbjijen / tfl)atbenefTe/ ¥>oeï? ^.[°v^
De ëcDeputecrbc
enDe
banaïïetimfïerDam/
t / /D'^Dbocact
ban
Den ^teöen
uptgefonDcrt
OBou? °eievcu'
geeïï/cfèpbeïö
De/ ï^oo^n/ gepjjefenteert fijne ^rceïïentie in fijne
^>ïacp-ftainec ïjetKenberfaeï bóo?uoemt/ DicDc J>ta?
ten Daer af bcDanc&t / enDe niettemin Dm Staten boo?*
geïjouDcn negen poineten / enDe ftoaerigljeDen bp Die
ban 'JimfïerDam fijn <^rccïïentie boojgeïjouDcn / tcnDe*
rcnDe in effecte / Dat fijne <£rccïïcntié met De faeche ban
Den 45?acffdjappc fouDe miüeu aïtsJ noclj fuperceDereu /
te toetert Dat Die ban HlmfïecDam niet Deur affectie/ $c.
maer Doo^ b^cefe ban De regieringc Der jFrancoifen / Dat
'tfcïföe met Die ban^ollanbt/ enDe EeeïanDt/ gcfa?
mentïijcït beïjoozDe geDacntetoojDen DatDefc3£anöen
in^panjenaïéBpanDen met bcrboDtbanDeiSraf^jc?
nuein^eeïanöt alïeen fouDenïtommen ^c. omme niet
tereboïteren»

g| &p Den €Deïen beïafï tefcïiïijben aen bendeere
ban ^upbeuboojDe / $oeïgeefï7 jteoojttoncïi/ &toie?
ten! Dat fp ÏupDen op Den6 3Decembj$inDcn|)aege
in Der^crberae bcrfcljijncn to.ïïcn/ omme De faeeften
ban fijne Crcclïcntie fonDecïiuge te (jelpen boderen nef*
fen£ De poinctcn ban berfebjijbinge / fonbec Daer ban
in getycecken te toillenbHjben/ opaïfooliefaïgfpïups
Den liaerïupöcr eetej reputatie / enDe renoinmée/ mit£gaDcr£ Dc£ gemeeneuïanDt^DienfïenenDetoeïbacrcn
in goeDen aeufien / enDe refpecte fonDen mogen ïjebbcn/
genierent ettufe
oocït anbcrfintjS
toojt be'tfïacn/
Dat aenge>
fonDer
legitime
bit bp Den CDelenmagl)
too?Den
nomen Den DeffaiUant / alg een HiDtmaet ban Den
Den 10 December i 583.
<£Deïen in Colïcgie boiötr niet en fal geïjouDen toor
Den / 't meier» gefeftjeben i$ beur ïaft ban Den booj;
Eijn gecommitteect mnt§ew$ I Den ICDbocaet/ <&\ capitui».
noemDen pj-xf enten ^Dcïcn / Die ijcu ban Dcfcn fjiciünt
JBaeïfon/ enDetieDenbarnebeït/
uoüj geinftnueert.
ban
Der ïaen/ in$ictetbanDecj]Beer/
pïaetfe ban Mt. gjacob ^auïi/ omme
Den 6 Öecember 1583.
te refltnleren öc poineten ban De capituïatie op De fïba*
cigrjeDen
bp fijne <2rceïïentie boojgeïjouDen/ enDeèé?
tfiengaenbe &et fienberfaeï ban fijne <£rreïïentie bat fcïbe poineten
rjebbenDe / a$ naet beïjocen /
tot ^ojDjecïjt getefoïbeert toa£ op De jegentooo^bige Den J>taten bangeDjeffcert
aïïe^
te
Doen
rapport
©crgaDeringe obergeïebert te toojben in rjanben ban
Den 13 December 15,83.
fijne <£rceïïcntie / fjcbbeh De Staten beruïaert Dat boo?
't oberleberen
ban op't boojfe^ebe
ïjet eoncept
gnn gerefumeect De poineten ban Capituïatie / fuïcr Refumtie
ban
De poineten
De capitulatietöenbecfaeï
met fijne Crceïïentie
faï
fóenbee* DefeïfDe op De fmarigrjeDen bp fijn^rceïïentieboojge^??""1»faeïtoo^ben
neffen^ geeefumeert/
Den boojfeïuebeenDe'tboojnoembe
concepte fijne Crceflentie
ïjouDen/ maeren gereDjefféert/ enDenacr eenigc bcr?tlc*
anDeringe
Daerinne geDacn / i$ in aDbïfe geïepöt of 't
faï too?Den obecgeïebert/ Daer op 't boomoemDe concept feïbe eerfi aen
fijne <Örceï(entie / enDe bepDe Den ïïaeDen
i^gcrefumcert.
5©ie ban 3Cmfïerbam geuben in Defen gepecfifïeect fal ujo?Den gecommuniceert / aïeec 't fe\fbe aen ben
bp De boo?gaenDe Wctt / enDe föcfoïutien bp fjaecïnpDec ^teben faï toojDen obergefonDen/ 't Vurfcfi fuïcr oodi
©?oetfcïjappen genomen/ foo toel op De betfegeïinge
i^goetgebonDeïi.
Den 13 December 1583. NaeNoene.
ban
Den
Öenbccfaïe
afé
't
geboï^b
ban
Dien/
Daec
af
fp ïupDen Den ^ètaeten ban nieutoj* öebben geinfi*
nneect.
9$ gerefoïbcert Dat De poinctcn Dart Capitulatie fijVcapituu*
ne €rceïïentie fuïïen merDen gecommuniceert/ cnDeticDen 6 December 1583* NaeNoene.
foo bejre bebonDcn too^Dt/ Dat Daer mebe fijne <&xeeU
ïentie fuïeft contentement fal gegeben toojDen / Dat Daec
Eijn gecommitteect eene ban De €Deïen/ ^o^Drt t/
bo?Derfaïtoo?DengeïjanDeït/ aï^DanDiffeïbcpoiuc?
^aecïem/cnDe<lcncftï)upfcn/ metDen^Dbocaet/ om? op
ten Die ban Den l^oogen enDe ^obincialen 0aeDc alïjier
me fijn ^rceïïentie te pjïefenteten 't concept ban De ca? meDe fuïïen UiojDen gecommuniceert/ omme Daec op
pitnïatie/ ten epnDe fijn ^rcelïentie geïiebe 'tfeïbete te ïjebben öacclupDcc aDb$ / aïeCr Defribe poineten aen
refumcren/ omme op mojgen Daec op te mogen bec?
ftacnDcmeeninge ban fijne <tèrceiïcntie/ enDe Daecbe? De boelen enDe ^teDen fuïïen tooien obergefonDcu /
't toeïeft De Staten berftaen Datfcccetcïijelt/ enöemet
neffcnïS
fijne^cceHentie
obec
te
ïebccen
't
Öenbecfaeï
aïDerDifcretiefaïgcfcïjieDen/
fnlcie DatDefcïbepoinctni
ban fijne Cccelïentie.
niet
ruecDen
gecommuniceert
/ riocljtc geopeubaert
5©ie ban ICmfrecöam Rebben gepecfifieect bp öaec?
Dan Daer 't feïfDe faï naDigö toefen/ Dat ïneDeDcfeïbc
UtpDcc boojgaenDe becftïacinge.
poinctcn in geïijcue Difcretie Die ban Eeeïanöt hitten
Den 7 December 1583.
\3j02ben gecommuniceert/ te» ennDc De facciie bandcEdeië
3E>e OBecommitteecDe ban De Staten / fjebben gerap? fijne Crceïïentie aïDaec te meer magö gcbo^Dert i»cdecsB
Nota d«
poneert / Dat fijne Ccceïïcntie obetgeïebert stjnöe 't
sepomc~
*
concept ban De poineten ban De capitulatie / 't felföe bp tuojDen.
5ö'n gecomrrytteer
t omme
bcojfc{jji?bf /faee
fijne €rceïïcntie feer aengenaem toaé getoeefl/ enDe fte énbe
te bcïepDen
/ beneerfïïgen
/ enDeDe negöticren
Den b'ngiw
eip^t.
^eere
ban
23oitfeïer
/
Den
^Dbocaet
25up^/
enDe
Dat'tboomoemDe concept bp fiine^reeUentie gerefu?
meert 5jjnDe DefeïfDe bijf ofte fe^fiuaerigöeDcnDafriu jrrancoi^jBaeïfon.
Hier

Tot de Hiftoric van P. Bors 1 1. Stuk.
Hier fouden volgen moeten de Poin&en , endeArticulen daer op die Landen ende Graeffchappe van Hollandt 3 Zeelandt ende Vrieflandt lullen mogen procederen tot huldinge , ende inauguratie van den Doorluchtigen , Hooghgeboren Furft ende Heerc Wilhelm Prince van Orange öcc. als Grave van den voorfchreven
Landen ; doch defelve woorden zijn van woordt tot
woordc gevonden in het XV. Boeck van P. C Bors'
Hiftorie p. xpi. 192. 193. 194.. (203.)
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andere Steben btrhïaert ende gerefbïbeert/ mit^gader^
deboo|fcö?ebco5ecommitteerden reipedivèbcïafl/ dat
men be boo?fcïj?ebe ban ^Imflfrbam/ endecöondeo?
pentnjeu aenfeggen fall dat bp boidec gebicch / ofte 1584,.
toqigeringe ban öenïupdenindeferfaecUe/ be Staten
met naeïaten fuïlen be^niettegenftaende/ tenuutter^
ften met de boöjfc^jebe faeche boozt^ te procederen /
fuïcr aï^ fplupdentötconferbaticbanïjaedupder 3>te?
den/ d'o?ö?e
aenftlcben ban dien/ cenfamentlijcft
ban ben toelbaencrt/
enbebefcïjermingebandenM^ide
ücbond
en
faï
tooiden
te beljooreu. <ende fal booït^ Den
Den 1 7 January 1 5 84.. Nae Noene.
boojnoemden <6ecommitteerden bn den?ïbbocaetg?^
<%$ bcrïtïacrt bp Spmon Mcptmtg bat bic ban fubminifrreert toerden / toe£ ïjenïu'uden eeniafi
tot
moatn
ï>oom in 't obetïcbereu ban 't ïfïcnberfael ban fijne ex- becder infïrnctie ofte beljoefte in deferfaeeïic faï uté
cellentie aen öanben ban fïjne €rceflentie nieDe öebben nodigfj ofte dienlijcïi 5ijn.
3£ geo?donneert dat de boojfs. <6ecommittriTdert
geconfenteert.
23?ieben
ban €redeutic fuïlen mede gegeben toojden
Den 5 Mey 1584-.
acötccboïgende be minute daer ban snube.
Den 4 July 1584,
(©p 't boortiouben ban toegen fijn €rccïïcntie ge?
baen J ten eünbe eenige ban toegen Den Staten ban
ïf>oïïanbt / gefdjieftt fouben mogen toojben aen bic ban
3J^ geojdonneert tefcïjjtjbenaendenpjsfibentban GecomÉecïanbt/ ende ber fïabt Stmfïerbam/ aengaenbebe
enbe ben ^eere
getoeefï
faeeïten ban fijne Crcdïentie : jjebben be Staten booz? bertfBijïe/
pijnde tot 3ilmfrcrdam/
endebanaenMaibmtë!
den ïiaed^beer
ban ™!tte"dae
d«in4
noemt betuïaert / ende getefolbecrt/ bat fijne ^rceïïcn* 3£oofen/ iDilïem San ïlencr^ ban^ecmgliercï!/ die oeiftt
tie faï geïieben eenige teberïuefen'tsp nut bcn^ogen met den ^cere ban 25oitfelcr getoeefï 5ün ter c0oude/
ofte $)?obinriaïen föaebe / bic geïijcltelijcH/ de eenc naer op obermozgen boo? negen uren tot Ibdft te toiïïcn
Eeeïanbt/ ende b'anbere naerBmfïerbamïmttfuïïen comparereii / ommc in de bergaberingh, ban de Staten
tranfpojteren / ban toegen ben Staten ban Üoïïanbt/ ban ^oïïandt te doen rappojt ban naeeïunucr itiCbctba*
bact toe bp ben fdben Staten beïjoajïijcHecommiftïe
be futchcmagl)
"ban tooiden
fijn €rceï(eutie
epnbe/ aengaenbc
befelbe gebo^bert
al^ naer/ ten
be*
op bcfelbc bedeent fal too:ben / mii*» bat fïjne v£5pccl? ren
ïentic faï geïicben bact bei ieffdrê te committeren/ bïe
%$ mede geojdonneert te fcöitjben aen de€deïen/
ban toegen fijne <£rcellentic ïjen mede in Eecïanbt/ ende Ijooren.
binben,
laten
epnbe
dien
tot
fuïlen
omme
fonda* eenige fauït ter booifcöjeben dage / mede
tot SUmftccbam
in de bergaderïnge te compareren.
Den 4 Juny 1584.
Den 6 July 1584.
*®e Staeten ban ^oïïandt aenmcccKcndc 't groot
gfS bp den £>?aefident ban ber JBtjïe / ende ben $f ere Ber0;.n*
inconbenient/ enbe nabeeïe / 't toeïch fbo lange fóo meer
apparent i$ den 3iande inberfcïjepdeneccfpcctetcfuï? ban4i)atljene£ den Staten gerappoiteert/ batflilun- ™st{jjn*
ïenobccuomen/ beur langer bertrecu ban epntcïijcne
?Hmfïerdam
8 3fumj ban
fijne %cdlentie
ïefrïedcn/
niet bolder binnen
den aengaendedenbtfacchc
fjadde gceUeB"
aföanbeïinge
ber
facenen
met
fïjne
$n'nceïijc'ue<SJrceï?
nonnen
ïjandeïen/
noeïjte naedernegotïcren/ ofte re*
ïentie noopenbe be ï|oogï)ept enbe ^aeflijdujept ban
belanden ban ^oïfanbt endeEeeïandt/ fulcrbp den fóïutïe berftrijgen/ dan dat bp öenïupdenbandeboo^
Starten eendjaebteïtjeu ende met gemeene adbnfe $ fcï)?ebe <6edeputeerden berfocljt fal toozden copie ban bc
aengebangen/ oocït met fijne ^2inceïijcRc €rcelfentie capitulatie / onder bafïe belofte ban die niemandt te
genouglj ten epnde geb?ac[)t / enbe beftoten / fonderïin? communiceren/ nocljte aoth coppe daer af te nemen/
ge mebe bat men berfeuert i£ / bat ben Bpandt fijn pjo? omme die met boo^baebte communicatie/ enbet'on*
fijt aen beeïe oogden grotelner té doende/ deur dien de? berfoueïien ofte bit niet en fïreeïien tot pjaejudicie / ende
feïbe faeefte inaïïc$niettoo?tboïtrocKen/ bcljaïbenbe nadcele der boojfeïjjebe Steden gerecötigöept/ ende pjf*
onecre ende disreputatie bic fïjne €rceïïentic bact beur biïegien: <6ndê foó eenige ftoarigïjcden / endenacdeel
aengebaen toozt/ met gröote bermiuberinge ban fijn daerin too?dt bebonden/ datmenden Staten die op 't
3Cutf)oritcpt / bit in alle faedten ban ben Haube / fon- fpoedigfïe
"faï boo:d|agcn ban
/ fonder
dat men deStede
^apitu?
der boojfcfjjebe
toe*
berlinge in befc conjuncture booj al gcrernüceert enbe ïatic faï ondcrtcpchericn
nobicï) i$: Ijebben baeromme be Staten boomoemt/ gen / booj ende aleer dat bhjftcn faï dat die ban Ecelaut
jjcognodigïj bebonben / bocu al met be bootfclpebe faec? mede met fijne Crceïlcntie foa br:re [\tbbm gepjoce*
fce ban fijn <Srcelïentie fonbec opïjouben boojt te baren / deert ende geïjandeït in der boojfclncbe faecueal^die
enbe oberfuïcr gecommitteert ben ï^eer Stfbnaen ban ban ^oïlandt Ijebben gedaen / enbe dat aïfulcr die capi^
Der JBnW $?*fïdent/ enbe ^Ncfcïjeer Man/ $>ecre tuïatie ban die ban foliant in ïjailben ban bic ban See*
tot Mattycncgl £c. neffen£ een berbe/ bit men aen fijne lant / en bic ban Eeeïanbt ïjeurc capitulatie in handen
Crcellentie berfoucnen fal ban fijne €rceïïentie£ toe? ban die ban foliant hincinde obecgelebcrt/ tubebt*
gen gecommitteert te toerben/ op Oondccdagö toeuo? toiïlignt fal toefen/ op dat niemaut ban fijn reeïjt tooide
menbe te repfen tot ^mflcrbam/ cnbeaïbaer boojte gefrnfïreert : alle 't toeïcït in de ïjanden ban de Söucgcr?
blagen be capitulatie met fijne <£Êrceïïeutie Stact£- meefïercn geïebert 3ijnde/ alsdan op de ondertepcue*
ban de capitulatie/ endeboJdccïïefalutiegeno*
^te- ninge
b'anbere
bp naer
/ endedaer
bc floten
enbe ben
getoijfe
men / ende mette Seljutterpen / ende de notabeïfle ban
ben enbegemacent
Heden ban
Handen
boojgoet
geïjouden / ende bebefïigt / ben feïben ban ^mfïerbam de23urgerpe/ in communicatie gelept 5ijude/ de Sta*
met alle rebenen/ enbe middelen inaïïcéonOcjrecïjten* ten obecgeïebert fal tooiden/ epnteïycft enbe bolftom^
be / enbe baer toe betocgenbe bat fp ïupben ïjën met be men Öefoïutie bacraen berïjoopt toozt/ bat fïjne JFur*
ende de Staten goct gencugen ende
anbere Steden in aïïe£ conformeren :• enbe faï totbien fieïijcïte<i3enabc/
contentement
flilïcn
nemen naer bieder innel)ouden
epnbe bubbelt ban be poincteh ban capitulatie tooiden
ban bcWtc bv ftem obergeïebert»
foime al£ bic b'anbere
mede gegeben / in ber feïbergeconficmeret
gjö bp den ^cere ban 25oitfeïer / ben ïiaebóöeer ban
: enbe om?
Steden nebben geïidjt / enbe
me ten feïben tijde te treeften ter 45oude/ï)ebben be Sta? ïoofcn'mebe'rappozt gedaen/ aengaende Ijeurïupdcc
ten gecommitteert ben Ifeere g}oncuï)eer föutgcrban toederbaren in der bobifcïpebc faeefte / binnen der Stc*
ben 25oetfcïer/ enbe ben öaebéljeer Me. ^ebafïiacn de ban da* <&oube / ende dat de boojfclncbc pecfïflecrdeu
ban Hoofen / met eenc ban 3Lcpben / mebe onber geïij- bp öare boo?gaende bernïaeringc / aïtö dat bp Ijenïunden
ïit ïafï aï^ boren : enbe foa bejrè be boo jfcb?ebe Steden/ egecne ftnangbept faï bebonden toojden/ footoanneec
ofte eenige ban fym daer toe niet en fouden toiïlencon* die ban Eeeïandt foo beirc in der boojfeïj^ebe faecïic aïg
fentcren/ noeste becfïaen/ öebbende Abelen/ ende be die ban £>oIïandt fulïcn ijebben gep^ocedeert.
Tot

ifU.

ent. Stukken ,
Byvoeghfel van Auth
ehwaeren, fonder dat defelve

haer
tijden van ifójL.
Tot naerder openingh van 't geen t'Amfterdam te de- den anderen fullen fcheyden , ofte t'eenigen
laeten fcheyden by
fer tijdt omtrent dit ftuck in aenmerckingh quam , wort
het affchrift van dit volgende verhael , hier tuflehen Teftamente, Codicille ende als breeder in 't fel ve Articule verhaelt. Souden wy nu ons fonder die andere Protot dit werek begeven , wy fouden mijns bevintien
gevoeght.
Kort verhael gef breven door den lieer Comelis Vietersdunckens grootelijcks van lichtvaerdighey t te befchuldifoon Hooft , toen Oudt-Schepen en Raedt der Stadt
gen zijn , ende met der daet bewijfen dat wy noch op
Amfterdam , van't geen dat fijn E. (nafeeckereyoorgaende beredinge) opdenyjunij Anno 15 840 inden Eeden nochte verbinteniiTen niet langer en paffen als 't
vollen Raedt byforme van difcours , op de promotie van ons wel goet dunckt, 't welck ons foo wy in meerder
noot komen te geraecken ongetwijffelt voor de fchenen
fijne
Excellentie
tot
Graef
Van
't
Landt
,
voor
gele
fen
hadde.
fpringen fal , ja fullen wy door foodanigen werek de
Bondtgenoten van defelve Unie ende allen anderen die
Difcours
Alfoo ick tot meermalen eenige gequalificeerdePertot noch toe met ons geweeft zijn bewegen tot de diffigevocrt in
de Vroet- foonefl (die my dochte wel gefint te zijn om fijne Ex- dentie waer door fy te Jichtelijcke fouden mogen verr
fchap der
cel entie tepromoveren tot de Graflijckheydt van Hol- oorfaeckt werden mede eenen
anderen
wegh te nemen
Stadt Am'
lant) gevraeght hebbe, wat voordeel dat fy fagen datïet
fterdam
gemeene Landt daer uy t foude mogen genieten , en ick die beyde haerluyden en ons te famen in 't verderf voeren fal. Men bevint wel wat laften 't Lant van Hollant
ophetdc- van alfulcks ganfeh geen bericht hebbe konnen bekofereren
door fijne nabueren eertijts heeft geleden , fullen wy nu
yan de
men ,heeft my de faecke te fwaerder voorteftaen be- wederom alfoo van haerluyden fcheyden
Graeffie, het is te begoft
,
ende te meer fufpect te werden , als dat fodanige
lijckhcyt
forgen
dat
wy
mettertijt
wederom
van
gelijcken
fullen
van Hol- geen fonderlinge redenen van haer verftandt gevende,
Jandt aen
te verwachten , ende dat ontrouwe (naer 't gehaer alleen fonderen op 't ad vijs van eenige andere , die hebben meene
fpreeckwoort) fijnen eygen Heere flaen fal.
fijn Excelbyavontuyr
andere
oorfake
ende
redene
van
haerluyder
lentie den
Soo die van Hollandt dat (te weten de voorfz. Unie)
Prins van drijvinge hebben dan fy wel begeren te verklaren. Ick
Oranje.
hebbe op gifteren by den Heere van der A wel hooren nu noch al fouden willen achterftellen , foo hebben wy
allegeren dat fijne Excellentie hem grotelijcks bevlijtigt te bedencken foo wy die faecke fonder die van Zeelandt
tot voorftant van de navigatie , ende dat de Gefanten doen ende dat daerover onfe Schepen die met die van
Zeelandt te gelijck op Spangien varen aldaer uyt het
die in Denemarcken geweeft zijn wonder weten te feg- voorgeven
van defelve oorfaecke (alhoewel die van
gen van de eere die haerluyden aldaer in 't aenfien van Spangien wel andere redenen daer van fouden weten
fijne Excellentie is aengedaen geweeft) 'twelckwelte voor te geven , maer dit alleen fouden mogen doen
om
geloven ftaet, maer ick kan niet verftaen dat dat groote
meerder
fcheuringe
van
de
Landen
te
veroorfae
cken)
telijck dient tot onfen voordele ofte voorfpoet ; want
aengehoud
en,
't
Volck
tot
Slaeven
gemaeckt
ofte anders
wy immers dewijle wy onder 't gebiet van fijner Excel- vyandijck getradteert worden , wat commotie
ende
lentie geftaen hebben in Denemarcken wederom hebberoerte wy onder de gemeenten in de Water-fteden
ben moeten betaelen het Laft-gelt in de Sondt dat voorhenen was afgefchaft , ja dat meer is, heeft den Conink ende oock ten platten Lande alomme fouden hebben ;
van Denemarcken nu kortelijck na dat de Landen den Ende foo die van Spangien dan noch een tijtlanck die
van Zeelandt vry lieten vaeren , voorwaer ick dencke
Hartogh van Alanzon hadden aengenomen noch nieuniet datmen haerluyden lichtelijck tot onfe meehinge
we groote belaftinge ons opgeleyt, als dat wyballaft- alfdan
foude konnen brengen , maer dat de Coninck
fcheeps een port dalers moeten geven van foo veel laften
als de fchepeh groot zijn, fulcks dat my duncktdatwy van Spangien altemets meer en meer haerluyder harten
die vrientfehap die de Gefanten aldaer is gefchiedt al ten door fijn foetfehijnende tracteringe van ons foude verduerften moeten betalen , ende dat de Onderfaten alvreemden ende t'hemwaers locken. De geene die oock
fulcks weynigh genieten , ende dat die haerluyden niet met eenige van de Burgerye van dit werek eenige beraveel waert en is. Ick hebbe oock by den Heeren Burge- dinge heeft gehadt, bevint oock wel hoe fwaer dat het
meefteren wel hooren allegeren dat de Vyandt iri Vlaen- veelen voorftaet , ja voor foo veel als my dunckt dat
deren deStadt ende Burgerye van Gent onder anderen veele voorneme Burgeren liever vertrecken fullen dan
daer mede foeckt kleynmoedigh te maecken , dat fy opfoodanigewijfe by ons blijven, 't welck alfdan oock
haerluyden óp dien van Hollandt niet hebben te verla- geen kleyne opfpraeck ende beroerte onder de fchatnelë
ten ,in 't aenfien dat die van Hollandt in hen felven gemeente foude veroorfaeeken ; Ende is mijns bedunconeens zijn, ende dat fy onder malkanderen endeinkens te vermoeden by aldien fijne Excellentie in 't beginne van defen Oorloge hem hadde laten verluyen ofte
fonderheydt met de Stadt van Amfterdam niet en konmereken
dat fijne meninge tot dit werek ftreckte, dat
nen eenigh werden om fijne Excellentie te brengen tot
den voorgenoemden Staet, welcke occafie van kleyn- hy weynigh foude hebben uytgerecht ende dat de gemeenten die de Steden alomme hem hebben geopent
moedigheydt fy wilde feggen dat wegh genomen foude
werden by aldien wy ons met den anderen Steden con- tot fulcks niet en fouden hebben verftaen , maer men
forme rden dan
,
my dunckt voorwaer dat het wel was toen al doende met het lieve pro Lege, Rege, <& Grege,
flecht foude wefen dat die van Gent haerluyden door ende mette vrijheyt van de Landen het Volck voor te
fulcks fouden laten affchricken, want die van Amfter- beelden , fonder datter eenige mentie werde gemaeckt
dam (niet tegenftaende datfy metfommige Steden van voor foo veel mijn bekent is, om fijne Excellentie ErfHeere vanden Landen te maecken : Ende het bevindt
Hollandt in 't voorfz. werek niet eehftemmigh zijn) al- hem oock airede dat meeftendeel met dit werek foo veel
lijckewel haer debvoir tot aflïftentie van den Bontgenoten wel geneyght zijn te doen foo wel als voorhenen , te wege gebraght is datmen difïidentie ofte mistrouwen
lbo dat de macht van dien van Hollant daer door ganfeh op de gemeenten heeft , die haer felfs met haerluyder
niet af en neemt, 't welck die van Gent lichtelijck ful- groote periculen , hebben fijne Excellentie onderworlen konnen verftaen , foo nu het Landt in macht toepen , ende oock fommige haere Steden met verlies van
nemen faldoor 't voorfz. werek voort te ftellen 't welck
duyfent Perfoonen voor 't gewelt der Vyanden hebick noch niet kan verftaen ; foo heeftmen immers die veel ben
befchermt , fulcks dat wy nu een groot deel van onvan Gent daer op te vertrooften dat het meeftendeel
fe middelen (die ons wel nodigh waren elders ende tevan Hollandt foo men feydt in die faecke al eenigh zijn ,
gen den Vyandt te gebruyeken ) moeten confumeren
foo dat my dunckt het perijckel alhier defen aengaende door het omfien datmen heeft na de gemeente , diemen
voorgewent cefleert, ende geen aenfien en heett. Ende anders meelt behoorde te vertrouwen , als zijnde de gevoorwaer fouden de Raden van Amfterdam aleenigh- trouwfte Helbaerdierfchap ende bewaerniffe van een
fins tot defe handelinge willen verftaen , foo obfteert Prince, die gunfte heeft by fijne Onderdanen, gelijck
haer mijns bedunckens grootelijck het I. Articule van fijne Excellentie defelfde in voortijden oock meermaede Unie tot Utrecht gemaeckt , di&erende dat de Lan- len daer toe heeft gebruyekt, alfoo dat my wel nodigh
den ende Steden in defelve Unie begrepen , haerluyden dunckt op deCe faecke te hooren niet alleen de Kapiteyverbinden ten eeuwigen dagen by den anderen te blijven nen ende Lieutenanten van de Schutteryen ende wijo'
in aller forme ende maniere als of fy maer een Provintie ken , maer oock alle andere Burgeren ende oock het
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I)b4 Zeevarende Volck die te beduchten is het eerfteperijc- faecke fal voortvaren , fonder de Schutteryen ende I 5%fc
kel hebben te verwachten , ende die onfe meefte fterek- andere notabelfte Burgers
te 'iijn.
Ick verftae wel het feggen dat 'er te verde in der faecke isgeprocedeert, dan dat men der nu behoort uyt te
fcheyden, daer van ick niet weete grootelijck te feggen
als voor mijnen tijdt gefchiedt zijnde, maer op wat
wijfe ende door wat middelen ende oorfaecken het foo
verre gebracht is kan ick my qualijck genoegh verwonderen ,aengefien ick noch ter tijdt niet hooren
ofte te weten krijgen kan wat voordeel 't Landt daer
uyt foude mogen genieten , 't welck men voorheen
immers noch wel foo weynigh heeft mogen weten
te feggen , als nu, nae dat de faecke foo lange op de
baen geweeft is. Het heeft nu foo langen tijdt geftaen , dat de Magiftraet alhier ende oock in anderen
Steden in eenen anderen Eedt heeft geweeft als de
Gemeente, dat ick wel een forgelijck dinck achte in
aldusdanigen gevaerlijcken tijdt, ende ick kan niet
bedencken dat het fèlve alfoo foude hebben blijven
ftaen waer 't faecke datmen moedt gehadt hadde om
de Gemeente tot den felven Eedt te brengen. Soo
men nu de Gemeente tot dien Eedt niet heeft durven vorderen ofte haerluyden dien afeyfehen , veel te
qualijcker achte ick datmenfe tot defen nieuwen Eedt
fal konnen gebrengen ; datmen dan wederom den
Magiftraeten een tijdt lanck noch foude houden in
den nieuwen Eedt ende dat de Gemeente in haren
ouden Eedt foude ftaen , foo geve ick een yegelijck
te bedencken wat fondament dat doch die dingen
mogen hebben in tijdt van noodt , daer de Gemeente door
(
middel van dewelcke de faecke uytgevoert
moet wefen ende fonder wekkers middel de faecke
niet en kan beftaen) gefepareert ende gefcheurt is
van de Magiftraet. Datmen meenen foude de Gemeente foo kleyn te achten datmen haerluyden wel
haerluyden tegen 't gemeene gefal dwingen , ofte
voelen aifulcke veranderinge op te dringen , ducht
ick dat niet wel fal gelucken ; want ick verftae dat
de gunft ende liefde van de Gemeente onfe faecke
heeft opgeholpen ende dus verre meeft gebraght,
daer te beforgen is foo 't Volck de Regieringe wars
ende vyandt werdc , dat het een quaden uytganck fal
nemen , dat Godt genaedigh afwende , heeft Duc
d'Alba, die foo groot gewelt hadde met fijn O der int
dum metuant , de Landen niet konnen onder fijn geweldt behouden , voorwaer ick vreefe dat wy noch
veel fwacker bevonden fullen werden , foo het gemeen Volck een afkeer van de Regenten krijgt , ende foude voor mijn advijs alsnoch tot defe faecke
niet konnen verftaen , foo om dat ick geen reden
hoore wat voordeel het inbrengen kan , als oock dat
mijn obfteert de Unie van Utrecht boven gemelt,
ende mede .door dien dat die van Zeelandt noch verre achter ons zijn , ende noch fijne Excellentie niet
voor Hooge Overigheydt hebben aengenomen , van
de welcke ons nochtans geen raedt is te fcheyden ;
Ende infonderheydt om dat ick niet verftaen kan
datmen de Gemeente tot alfulcks mede foude konnen brengen, fonder middel van dewelcke de faecke
niet uytgevoert kan werden , dan datmen daer mede
andere occafie verwacht op hoop dat onfe Bondtonfe eygen Gemeente te be-,
genoten ende oock foude
mogen werden gefint
faecke
ter tot de
by der handt neop dat wy die eendrachtelijck
mende defelve met Godes hulpe te beter uytvoeren
Refolutie
daer op
genomen.

daer op te hooren.
Dan is in 't extenderen van defelve Refolutie voorts
in 't narrée by den Secretaris geftelt, dat de Raeden
verftaen dat het Landt van Hollandt niet magh wefen fonder Graef ende dat de Raeden wel gefint zija
fijne Excellentie daer toe aen te nemen , 't welck
gantfchelijck niet in de Refolutie is befloten ofte geaccordeert geweeft , maer nae datter op omgeftemc
waer of die woorden in 't narre van de Refolutie
fouden blijven, is by meerder ftemmen verklaert Jae :
maer is by Burgermeefteren ende anderen (het effect
van defer faecke meeft drijvende) uytdruckelijck verklaert dat fy niet en verftonden dat die woorden
waeren obligatoir , als fimpelijck in 't narrée ftaende
ende niet gemeens hebbende met de Refolutie , dia
daer naer volght , 't welck mijn goet gedacht heeft
alhier per memorie te teyekenen op avontuyre of
men in toekomende tijdt die woorden anders wild«
drijven.
Vervolgh
uyt bet 'Refolutie-boek
van Hollandt.

'

der Heeren Staetett

Den 7 July 1584.

*$$ tocberomme getceben m communicatie aen*
gaenbe öe faecne ban fijne €rceïïentie.
Den 10 July 1584-

Saecke
van fijn®
tie.
Excellen-

<fèae noene omtrent ttoee uren t$ fijne Crceïïentic Moortr»
ban
een Ifèoo^babec
genaempt
SMtïjafartrebenbe
<6eratbop/ Cif,e
Ex~
uomenbe
fijne Crceïïentie
banbe€afel/
JSrSïp.
be eerfïe nieutoe trappe in fijn fëoff binnen i&elftj &uw,
boo?fc|joten met een Ko?t ftoee / geïaben met tyie
Hooben/ baeraf fijne Crceïïentie terfïonbt gefïurben
$: feggenbeaïïeenenjcR Mon Dieu, mon Dieu ayez
pitié de moy, & de ton pauvre Peuple, Mijn Godt,
mijn Godt , zijt my en 't arme Volck genaedigh , naet

tyeebec inöout ban be informatie / enbe eraminatie.
Den 2 6 July 1584:

<&p 't boo$ouben
ban / ben
^ofmcefïeren
fijne ©*<kww
funeeïnefte
Crceïïentie
of be
J©aepenen ban
ban ben ?57
4B?acffcïjappeban^oÏÏanbt mebe op be uutbaertban fchapvan
fijne $nnceïijcne Crceiïentie geluncht fuïïen mogen Hoiiandt
tooien / $ïottecbam/&cöicbam/<tëomc&em/S3ueïïe/
&ebbcnbe€beïen/ bie ban $aerïem/ 3Mft/ mw?
"'S*
aiepben/
ïfoom / Cncftöupfcn/ «Bertrupbcnberge enbe üeugben wuheim.
berWaert / bat in aenfien ban 't gunt tuffc&en fijne
Crceïïentie / enbe be ^taeten ban ^oïïanbt $ gepaf»
feeit/ enbe gebanbeït/ be 3©aepenen banben<feaef*
fcFjappe ban Üoïïanbt op be boo^fe&cben uutbaert
mebe gefyupriü fuïïen iuojben. <Pie ban 3£o?b?ecï)t /
Bmfterbam / «Soube/ Sttïcfimart / bebben baerinne om
eenige refpectcn niet nonnen eonfenteren.
Den 25 September 1584.

g$ On <6?aebc |fèauritiu£ bcn&taeren feeënere re* *£B28
monfïrantie obergeïebert/ baee un ïjp be&taeten in* Mauriei,
bacïjtigf) öo«öt be bietiftm enbe meriten ban fijnen
ïleec©aber/ ben ®?,ime ban <0rangien/ ^oogïoffe*
lïjchei memorie / enbe ïjoc öe?ce met bcfcVoz bp ücn
jataeten boo^noemt / acngaenbe 't <6?aeffcfjap ban
^oïïanbt toag gepjocebeert / bat mebe fijne <tëenabe
naer fijne beemogen goetUJiïïigötoa^beboebtfïappen
ban fijnber ^eere ©aber naer te boïgen : ten epnbe be
de
van
n
neme
fal
lt
dubbe
en
datm
rt
Staten boo?rioemt op ben hanbeï / aengaenbe ben Co*
Is gêrefolvee
ende
,
eckt
gema
en
ninclt
ban ^anchrijcït goet reguarbt bie^aengaenbc
Sted
ren
ande
Capitulatie by de

datmen die lal examineren offer oock yets is tegen
en
defer Stede gerechtigheydt ftrijdende , ende datm en
met
tot approbatie nochte teyekeninge van dien
van
die
dat
ijckt
onsbl
dat
aleer
fal komen voor ende
e hebben geproceZeelandt foo verre in defer faeck
dat
deert als die van Hollandt , ende foo wanneer rom
wede
al bliickt datmen alfdan den Raeden alhier
van de
fal vérsadcren , ende noch tot teyekeninge
in der
Capitulatie voorfeydt noch tot yets verders

foubetoiflen nemen.

TothetXVIII.Boeckp.427. (51.) naedewoorden
met een Sinckroer doorfchoten , met v/at woorden de
Moordt van den Heere Prince van Oranje by de Heeren Staten van Hollandt wierdt verhaelt is hiervooren
der Re't Regifter
daer van
't geen Staten
aengewefen
is aengetekent
Geninerael
van ,deenHeeren
folutien
kan men fien uyt het volgende Extract.

(H)

tx-

1 584.

ent. Stukken,
Byvoeghfél van Auth
becftïaect ïjeoben / bat fp op ïjeben

mo?gen quanjefc gc^ 1 WjU
Extract uyt het Regifter der Refolurien van de Hoog
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde info?meect toefenbe/ ban'tgcenein©laenbccen/enbe
eïbec^J^^ boo?maeï^ toa^ gebmpcht / be boo?fdb?eben
Nederlanden.
Den 10 July 15 84. Tofi prandium.

€m oefen bage \$ qtftljkbt bt ulaegïijcfte IBoojt
„
n
prinfw&a fijne <örccïïentie öie tufléïjcn ben een/ enbettoee
iem de ucen naec noen t£ gefcïjoten met eenpfïoïct geïabcn
Ecrftc met tyu ballen öoo? een genoemt 23aïttja$ac <£?oaect/
ïjcm ferracnbe ffcandjoté 45upon out *7 Sfacen / geboeen te Biïïeftan£ in be f canccComte ban SBoucgoi*
gnen/ feggenbc'tfeïbcgebacntcïjcbben totbienfïban
/ enbe'tfeïbeaïbooecnge^
btn Coningïj üan^panjen
communiceert
te ïjebben met cenenSJefupttotiCtiec/
enbe baec naec met een 3f©inneb?occJl)aifïee<ïI5ecp tot
©oojnicn / enbe oorit bp biïïet acn ben $?iuce ban #ac*
ma/ bit ï)em betfonben öeeftaenbenf eeceban^af^
fonbtïle / baec mebe ï)p ban befe faedïe fteeft gettacteect/
cïibc gefloten / enbe &eft fijn «Üfrceïïentie in ïjtt baïïen

<JCCOCprU. Mon Dicu ayez. pitie de mon ame mon Dieu
ayez pitie de ce pauvre peuple, Mijn Godt ontfermt u
mijnder , ende wwer arme Gemeynte.
f Tot het t 8 Boeck p. 43 f . (57) nae de woorden volgende de voorgaende Ordonnantie by te voegen : |CCC fCÏbCC

pjopofitie ïjabbengebaen/ enbe obecfuïcftg te b?eeben
tuacen / te befifiecen ban befeïbe. &00 bat naec be
couto/ te toeten naec bm<6u:aefban&oIm£ eecfïjijn
gemareïjeect / mijn j^eecen be <£enecaïe Staten in ge*
toooneïrjcKe ojben/ baeconbec toacenbeoBebeputeec*
btn ban ^olïanbt. *ï5nbe baec naec 3ijn gcmaccïjeect /
aïïe be Staten ban ^oïïanbt. <£nbt aengaenbe be Qaet
ban ^tate üeneffen^ fijn <£rceïïentïe/ bit öebben ge=
maeeïjeect
onbec be J^obintien baec ban fp gebeputeect
toaecn.
Tot het 19 Boeck p.456. (4) nae de woorden Uitrecht^
MechelenenVrieJlant , byte voegen: 5^e^ef0ÏUtl'etoeps

nigö bagen te boocen bpbe«6êbeputeecben banbece*
fptaibt l&obintien op becfcöepbe punten genoomen/
ïupbtgeïijcRboïgt.

Extrad uyt het Regifter der Refolutien van de Hoog:
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden.
Den 8 Augufti 1584.

^e ïfcecen «ïBebeputeetben ban be cefpectibe §^cfcReseri*
tijbt toa£ 'cc eenigFj becfep teefaccftebanbeïïangf)/ bintien geb?aegt of fp geïafi toacen op^fiucftbanbe80'
geïijcu te fïen i$ upt (jet boïgenbe <Öctcact.
0egccingc> Rebben aïïe te famen becïtïaect baec toe
Extraót uyt het Regifter der Refolutie van de Hoog: geautïjocifeecttesijn.
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde
Nederlanden.
Den 5 Augufti, Anno 15S4.

Wfoo bp<fi^teuc in feecuec biïjctgemaecnt op beo*?
ben ban ïjctmaccïjeccn/ inbe25cgracfiFeniffrbanmt>
ne ïf ecrebc $ uncc ban <0;aujen ï?oacb-ïofTeïijcïiec me^
morïe / bit ban be fiaben ban fijne Ccceïïentie / gefïeït
toaten boo» be <®euecaïe ^tatert : en befeïbe Meteen
Staten firfhneecben/ bat fp beïjoo?benboo?tjenïieben
te gaen / aï£ toefenbe nu tec tijt / be ^oogïjtte tSbetig*
ïjept ban ben Hanbe. <Önbe bie ban ben 0abe ban fijn
Ccceïïentie/ fuftineecbcntcccontcacie/ mit£fptoacen
getoeefï öaben ban fijn «Ecceïïentie. <£nbe bit ban ï^oï*
ïanbt 't felbe geïegtïjebbenbeinbeïibecatic/ bethïaec*
ben goet te binben / om ïjet booL?fcïneben biffecent te
fïifTen / bat be boojfcï)?eben ban ben Éabe ban fijn <£&
ccïïentie/ fouten gaen boou? f)*t 3Licïjaem ban fijn Cj^
ceïïentie bp be féofmeeftec£. &ufïinecenbe oocn bit
boo?fcï)jebenban]|oïïanbt/ (toefenbe in competenten
getaïe) bat mit£ (tóe pubïijcue^cteban23egcaeffe'
niffe gefeïjiebe in ïjace feobmtie/ bat be Staten ban
$j»oïïanbt Dcftoojbtn te gaen boo? be Staten <8cnccaeï /
geïijcu in ©ïaenbecen/ cnbccfbct£gebcucttoa£. ïfefc
ben be generale Staten/ bp be mecfïefiemmenbec'
te toefen/
bat fpbec'fïaen
hïacttenbege
baec en
bobennutecttjt
/ enbe cgeene
>3\}tti$fyept
be ïfoogïjfïc fept/
ftenben. ^atfp banrombeïjoojbentetcebenenbemac^
djecen boo? ben ftaebt ban fijn €rcclïentie/ bicmaec
ban eenige ^jobinticn gefïeït cntoa£/ enbe bekene*
caïe Staten geencn€ebtgeöaencnijabben. <£nbebat
men beïjoozbe in aïfuïcKen ojben te gaen / afë ban aïïcn
ouben tijöen toa£ gcobfecbecct. <£nbe foo be^obin*
tien in beft becgabecinge fïemmen / bat oocr in Öïaen^
becen noctj eïbec^ anber^ nont en $ gefeïjiet : bat baec^
om bit ban^olïanbtbeöoocen tef)oubcnï)acepïaetfe/
naec bit ban Öïaenbccen.
^aec op bit ban ben ïftabc ban fijn Crxeïïentieant'
tooojben : bat fu niet en becflonben gebonben te 3011
acn be töefoïutie bau mijne ï^eecen be <6enccaïe Staten.
<tBnbt bat ty befeïbe fuïïen cappojteren / aen mijn #ecce
ben <Ö?acr ban^oïjenïo/ cnbc<82aef Mmtitg/ enbe
ftaec bjagen / of fraec goetbuncRt / bat fijne €cceïïentie
lïinbcc ÏÏMt bcgeaben toecbe / bat fp anbet£ niet en bec?
fionöen te compacecen.
ï^iec op licbben beoBcnecaïe Staten gefent/ bat fp
niet en becfionben te fraen onbccbeboojfcfeeben^cê^
cen45jaeben/ maec pfcfifïcecben bp ïjaec boojgaenbe
abbijé. «Enbesnnfoogefcbepben.
tf^acc ben noenc 3ijn mijne ^eecen be <6enccaïe ^ta*
ten becgabect / om baec te p^paeccen tot be 25cgcaeffenifle. ^ijn <Scceïïentie gecompaceect/ be<Debepu^
teecben ban be Staten ban ï|oïïanbt/ in competenten
oetaJe / bit &p monbe ban ben fenjïonac^ 23atnebelt/

Den 11 Augufti 1584. Poft prandium.

fëiec na boïgt be Öefoïutïe genomen op feecftecge^Refoiutie
fcïjjifte ban ï!efoïutie geconcipieect / op ben ^aem°PdeB-«ban be ^obintien ban ^oïïanbt/ Eecïanbt/ cnbegcrmsc*
Hptcecijt.
tyt <6ebeputeecbe ban be naecboïgenbe cefpectibe continu*.
$?obintien / gefïen ijebbenbe feeence gefcljjifte ban ée^ tic van de
(oiutit geconcipieect op ben name ban be ©;obintien ?%l°£c'
ban
foliant/ Zttimtl
enbe^ptcecijt
boo?geb?agen
tec genecaïe
©ecgabecingebp^feïbeïjemSS'
ban aïïe be
$?obintien ben 8 befec/ becïtïaccn'tfeïbe goettebin*
ben / op be 23efp?eecnen / flntecp^etatien/ ïimitatien/
enbe öefoïuticn ïjiec naec boïgenbe.
ap'teecfïe^ctifteï ban be ïïefoïutie becnlaecen be
boo^genoembe oBebeputeecben bat 't fcïbe faï becanbect
toecben in bec maniecen naecboïgenbe.
3£e <6ebcputeecbe ban 23L:abant / ©ïaenbecen / ^oï^ Nad«
ïanbt/ Eeeïanbt/ ötcecïjt/ Mtdydml ^iefïanbt/ öec^ unie.
ïiïaccben bat niet tegenfïaenbe öctobeeïijben ban fijne
#unceïijche Ccceïïentie ^oog-ïoffeïijeftee memocie/ be
boo?fcï)?cben lanben ofte^obïntien met maïftanbe*
cemuïïcnbïijbenbeceenigt/ enbegeunieect ( boïgenbe
be Unie ban Utcecïjt / enbe bim boïgenbe fuïïen conti^
nuecen be v^oiïoge jegen^ benConincïtban^panjenooriogk
enbe fijn ab& ^centen. <Önbe om 't feïbe te effectuecen tesens
binben
bat teect
be ïïegecing
ban ben
boojfcfee
ben pSpanjc'
Hanbcn goet
gecommit
/ enbe ebeboïen
toecbe
tm p^obiV
._, M„.
fit/ ben ^ooggeboocen i^cece OBjaef j^aucit^ ban m& Si ran
fou^c. enbe btn fiatt ban^tatebanbenfeïbenïaiiiNaflbu.
ben op be ^nfïtucticn baec toe bïenenbe/ enbe onbec
ben
€pteï/ Mauritius Grave van Naffoufie8^;*
&c. liaboïgenben
enbe brn ïïaet
ban ü>tatc bppjobifiegecommit'Rcgcnoteect tot bcn<ïBoubecncmente/ enbe ïïegecinge ban bes«geunieecbe Hanben / enbe ^?obiutien / bebouben^ bat
beft öegecinge opfjouben faï / ofte ceffecen / in gcbaïïe
be©?obintien fouben nomen te ïjanbeïenmetbenCo*
nincft ban ©jancRctjcft / Couiuginne ban Cngcïanbt /
ofte anbece potentaten/ boïgeube bi\)ttfcï)t boengaenbe
ilefoïutien.
(0p 't tmtebt pofnet ban befeïbe Refolutie/ ?DnbeGeneraiiboomoembe <0ebeputeccben bau 23?abant te bujeebenteyts
mii.
te
fïelïen
in
ïjanben
ban
be
45ecamm
tot
be
boo^
deIenc
noemöe öegecinge / be mibbeïen itteetb
ban Contcib
utien/
cnbe^Jmpofïticn in benboo2fcbnben<6efc^iftegefpe*
cifittttt I fupbec enbe onbeïafï/ beïjoubené bat be &tabt
banUlnttoecpen/ aengaenöe be mibbeïen banbe3©a*
ge/ <0oubecnbe^ijbe-ï.aeeKen£/ enbe be ïjoogecbe*
ïafïinge op be inneïantfebe 23ïeccn / boben be ttoee gul*
ben in toeecbe fuïïen gefïaen mit£ baec boocen bctaïenbe
ïjet xnuibaïent / aïïe^ tec goebec tcoutoen.
^ie ban ©ïaenbecen becftïaecben/ bat be mibbeïen
gefpecificeect bp ben boo^fcöjeben «Befcfoifte gebucenbe
be beïegecinge ban be &tabt ban <&tnt / niet en ïtonnen
binnen

Tot de Hiflorie Van P. Bórs 1 1. Stuk.
1 584. binnen ben fciücn gepjactifeett tooïben. j&emaer foo pitepnen enbe anber ïirijgg-boïch te JBattt / enbe te 1 f 84»
ïjaefï befeïbe ontfet faï toefen / fuïïen aïïe befeïbe in teem
gebjagt tooien / of foo baer eenige niet en honben ge*
i^et biecbe/ faï gefïeït toerben in befer manieeen / enbe Different
pjacticgtteert toerben/ fuïïen befeïbe rebimeren / enbe mbien eenige Qe^menl of biffecenten tuffeben eenige
F? tu£"\
moebten nomen te ontfïaen/ falbenbow^inSn
öace boren betaïen 't xquibaïent. SUIïeg ter gocber trou* $20bïntien
5>
toen/ tot contentement banbeanbcteHanben/ enbe nocmben tot met ftenniffe ban faechen/ enbe ten ober*
flaen
banben<®oubcweuc/
ofce<6ouberneur£ banbe
$wbintien.
%&ie ban jfêecïjeïen bcrhïacröcn te bjecben têjijn / Jd?obintien in quefïie jijnte / befeïbe bcflicljten/ ató
aïïebe boo,2fcï)^bcn mibbelen te pjactf cqueren / ertbe na recht/ reben/ euxquitept bebonben faï toerben te
befeïbe te fïelfen fupber enbedrtbeïaftinbanbenbanbe bebooren.
<fêecommittecrbc tot bc föegertïige.
<&p'tbijfbe/ aengaenbc be <£oïïegien baerinne ge^couegiw,
€>u 't betbe Sïlrtrjcheï bie ban 23^abant/ ©ïaenbecen/ roert/ bmbengoet/ bat bie generaïrjehen fuïïen toer*
cnbc lÊecïjeïeii / fnfnnèren te gefïane met be pjsefentfe ben gefteït/ enbe batmenfoobceïeComifcnfaïfïcïïen
in eïch quarticr/ afê uoobigb bcbonben faï toerben.
tic bp ben op 't boGzgaenbc ttoeebe 2Grtiheï gebaen / be*
felbe effectuecenbe fonber boojbec fp eenigen ho?tgcbou*
<&u 't tbienbe/ bie ban SCnttoecpen ercipieren M
ben te jijne / in aenfteninge ban be upteringe ban ben cafleren/ beranberen/ enbe bemientoen ban ben foriirtó*
>
üttanbe ban25?abant/ enbe Dat beBpant foo &iep baer bolche binnen bcr feïbec J>trbe / enbe bet jfojt ban
3Liïïo / baerinne e&ecn becanberinge en faï mogen
tnneiggeïegert.
Vricflant,
gefebieben / fonber confent ban be lebcn 6er feïber
quote in
<&n
't
berbe
Brtocheï
bcrhïaren
bie
ban
©21'efïanbt/
de midde- boe tod fp ban allen kamen ban ben ©want beoo?ïogt
len.
©an geïijchen befp?eecftcn ooch bie ban «Beute.
enbe bebozben tooien/ met rechte toeï berminbetinge &tabt.
ban quote in reguarbe ban féoïïanbt/ Eeeïanbt/ enbe
ap 't ttoee en ttointigfïe ^etijefteï. ©becmft^Ötó
Utmfyt/ bebooren te genieten. ^>ooifïnocbtangbat bermeerberinge banbenboo?fcb?ebeni5aet/ boojenbe
fp om be gemeene faeche/ foobeeïmogeïichteafTjfïcï toeftomfïe ban be boomocmbe ^obintien faï gefleït
in be pïaetfc bah brjf p?aefenten / feben p?»fen?
ren/ te b^eeben 51311 te contribueren aïïe maenben in 't toerben
ten
/
enbe
ban bijf biberfebe ^etfoncn.
bnfoe tegen ^oïïanbt / of een baïf meet ban bie ban
^et
bijf
en ttointigfie ^ttijcheï toert goct geboribcn/
ifcreebt/ mtt£ bat bie miböeïeu ban &out/ Eeepe/
beboubeïijeït
bat baer upt blijbe be cïaufuïe beginnenbe /
enbe ttoee fwpbctg/ enbe biergeïijche gebaïïcn fuïïen
dies
fullen
alsdan
&c. Sonder dat hem &c. enbe bat
uhjbengeïijchbeConbopen/ enbe bit aïïe£ op fyetbe*
lieben ban bate $jincipaïen/ betoeïchefp binnen ho,?te baer tegen gefïcït toerbe ^et nacrboïgenbe / ooch fonbeu
te moeten / enbe berben berbaïen/ enbe in befcb2ijfbagen beeïjopen te bchomen.
bjieben infereren bic fêoimtcn/ toaer op fufuïLenljcb*
3£e
<6ebcputcccbc
ban
oMberïanbt
op
Ifjet
boojfcb^
Gclderfchen
ben <éefdpiftc bcrhïaren / boe bat bet <6?aeff ebap Eut* bcnt'abbifcren/ op bat bie^ te meer be Staten <^ene^
Brandtraeï/ enbe be particuïiete bujben in bareboïhomenfe
fchatten. Pben/ enbe get quartier ban töümmetinöegcóntbe;
öojben 3ijn/ foobatbaecaf nietennomtbart^anbt> bertej.it / enbe autborïtept.
Hengaenbe bet feben en ttointigfïe ftrtijrheï/ bit ban
febattinge/ bicmen te bjcebcnig te laten nomen tot be
45elberïanbt
/ ©jiefïanbt/ enbe ^berpffrï befp^eeeften /
gemeene faeche/ geïijch aïg men ooch tetyeebenigbe
enbe
becfoeeften
bat ben 0aebt becbèeït faï toerben iit
confumptien ban ben quartier banjkimmègen/ enbe
©eïntoe/ bie ooch bpnaefï t'eenemaeï bebo?ben enbe ttoee pïaetfen nabatbennootfaïberepfeben/ enbebac
tjeruineert ï^ / tot be gemeene faeche te heeren / enbe befeïbe geïjouben fnïïcn sön te refïbcrcn ter naefler ber?
aïïe neerfligbrpt aen te toenben / bat befeïbe geaugmem fehn:ber pïaetfen baer ecucn hrijg toefen fal
teert / enbe babt gecoïïecteert toerben / met fnppïetie
(0p 't negen en ttointigfïe ^rtijcheï / i$ gerefoïbeert *fM.enf
ban aïfuïchenfomme/ aï^ in 't aenften ban be jegen? batbe^fibent banöcnboo2fcb|cbenÖabe/ maecenSm
tooo^bige berberffenïffe ban ben 3Lanbe eenigfïn^mo^ faï pjaefiberen een £f^aent/ enbe bat fouÖerertrao?biQclijcli faï jijn / enbe rebeïijch bebonben faï tooien / naire gagien baer boren/ nocb anberfïntö te moeten
,l .
toe ïbccfïaenbe bat bet $injg^~boïcTi en be «Buarnifoenen genieten.
#p 't ttoee en bertigfïe ^Crtijheï/ aengaenbe ïjet ^aiSST
in 't boo^fcb?eben jf urflenbom (6eïre / enbe <£:acffcbap
Eutpbfn ïeggmbe wt be iuftomfïen aïbaec baïïenbe anttooojben ban ben Èegeï/ faï een ban be^ecreta*
berfeïtert/ enbe betaeft fnïïcn toerben/ enbe füïïenbe rifen ban ben tëabe bie gecommitteert faï toerben/
boojfcbïcben <ï5efanten terfïont met atïe neerfïigbcpt
geboubeu jiju te becauttooo^ben bet Öecbt ban 't
aenïjnhue^incipaïenfcbJijben/ ten epnbe om tiicte
Eegeï.
Tot het XXI. Boeck p. 686. nae de woorden : de»
foo ben /e*
te boen/
mógcïn'cït
traterfrc
tyt noot
betocgen/
gentooojbigen
/ enbe
b«n fPS^n
befebermeniffe
i$ 10 javuary 1 586. ^ïc ban ©jiefïarit maechten fbarig*
bereufchenbe.
ïjept ficïj uïet befe iMdiutic te conformeren / en ficb foo
ïïèraïutïf genomen bp be $?obintien ban 23?abant / bcire tn te ïaeten. ^aer op toierbt gerefoïbeert baer te
RegCïin.
ge.
/enbc
/ B^'cfïaut
n/ Metselen
OBcïbcrïan
^ berbangen / geïijch bïijcht upt bet boïgenbe <t£rtract.
ebcrtbpbe^
bcnobergcï
be infïructie
#bcrpfTeï t/op ©ïaenbece
bintichbani)oIïanbt/ Eeeïanbt/ enbcmtcecfy I ben
Extracl: uyt 't Regifter der Refolutien van de Hoog*
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde
benfeï*
ban
Öegeringe
be
aengaenüe
%%vmw 1584.
Nederlanden;
'..
e.
tanb
inftruftie ben^cngacnbe
b'infcüptie ban be boojfcb:cben 3[nfftuc>
Veneris den I O January 1580.
I f ™ 9»
wegens de tit j ^müm goet / bat befeïbe faï gefïcït toerben op aïïe
PrEëfïdentAlmonde, Leoninus, Haerfolte", Öelen,
«gerin~ &e®2óbintiert/ baerinne be boo?fcï)2eben
bjief?obin*
sietdefe tïeïï aïïcctté f!aen genomineert/ aï^ ten eecfïen tn be Nyveit, Menin, Sille, Barnevelt, Vosbergen, Baerfe ,
inftruftic boo^rebene / enbe bat tot bier oo?fahe baer upt faï geïa* Beken, Alle die van Uitrecht, Alle die van Vrieflant.
Woo be (0ebeputeerbeban©?ieftanbt/ «iet tegen* ^;;n
dat nochtans &c.
toerben
ten ben
'p tot
Bock
4J7- (*-7-)
epnbe betoe*fiuaïe CÏaufe / Sonder
ftaenbe aïïe mogfeïijthc iribuctieu/ enbe goebe rebenen Bdie%an
Mate
ban
ftaet
ben
bat
abbife
ban
jfjn
Raetaenvan <®v 't cerfïe /
State
benboo?gebouben / berhïaerén ben niet bo?ber tetoiïïfU vriest
ban
bne
toetene
te
/
erfonen
f
ttointigb
tal van
met
faï bcfïarn
inneïaten/ enbe conformeren/ met ber opinie ban ben%< g**
Jcrfonen. toegen bie ban 25?abant / bpe ban bie ban c^eïbecïaiit / anberen ^?obinticn/ gegebcn op be autïjontcpt fijne fijncEi.
b ïie ban ©ïaenberen / b2ie ban ^aïïant/ ttoee ban Zcv €rceïïentie te b?agen / enbe geben ober bet <6oubeme* ceiiemie
ïant / ttoee ban &txec\yt / een ban Met^éenj ttoee ban ment ber geunïeerbe pwbintfen/ ban fp tot nocb toe £$**;*}
©neflanbt/ enbe ten ban ^berpffeï.
berfroen J^«
mb.im\ie%cnl enbe bat be peeren Staten
ïrjben/ eemgb
judicature <&u 't bexbe / binben goet bat baer upt fa\ bïnben bie be facchen ban ben r£anbe / niet te moeien
bo2ber ujïtfïcï of rappent bu bie ban ©ncfïanöt/ bcfen
be/
beginnen
a\bu$
gefïeït/
baerinne
eringc
'uptfonb
uytgefondert dat fy kenniffe &c. tot ben cunbe toe; aengaenbe/ aen bare #?incipaïen te nemen/ enbe bat
bat
enbe bat baer tegen baerinne faï toerben gefïeït f)ct het ooch onrebeïijth/ ertbe onbfflijcfc foube jrjn/
bean*
naerboïgenbe / uptgefonbert bat fp teniuffé/ enbe initö het geb2ech ban ïafïbaneenef?obintie/
bïrjben
ïebftft
fauben
faechen
getoigtigen
b^ur^
fuïcheri
in
ober
bere
fuïïen bp mxüentie
Rebben&titöm#l
gubicature etö/
ivpbermici
^J^i^^J ftaml ban epntlijch te refoïberen/ baer aert ijaer i£
bm bienaeré/ mit^gabersl oberaneCoïoneflen/ €& geïegenbareconferbatie/ ofgebeeïermne/ enbeonberj

/

Bvvoep-hfel van Authent. Stukken,
t Wee »*
lanö
cfmM
,genn/
158
ange
betb
wm
h/tót^S
üecöan
Inc©LS
mm tete™1
irt6.tf ««
b«c tane
fïanDt^*
©ne^*
ie ban
De
befen / Vermogen,
aeïnch fP befeïbe becbangenpeïmi$
*>* «a^bec Knie /
S mhouöen ban Den 9 ^ttenDe eDeïaban
tie banDeboo?»
m het KïïStttte/
bena?»
» WWfugmbenboojfebjebens
ncenen onDec De b eccatïnie
«**
MM
hen.
efïe
uptg
becc
naec
ftee banTe
niettemin/ Dat De peeren Jtateii iban #«f^gwatë ooebe SSontgenoten/ hier mne niet en muen
DenanDetcn|jo,
nDen/ enDe Dat rPÖtbpnmet
B
tapten tere
be
ren/
bintien fuïïen conforme
De ïjooge enDe ge*
ban
e
5ÖnD
ÏBeDeputeecDen onoe?ticbt
&iec toe bro*
tien
^obm
anDecet.
Die Deec
nen/be
ige ceDe
toigtge
mo
ben
«Üiw
Accordeert met 't voorfchreven Regifter.
J. Spronssen.
nt het opdraegen van 't Gouver't Geen verder omtre
nement Generael aen den Grave van Lycefter voorviel
uyt de volgende
en gerefol veert wierdt, kan men fien parti
culanteyten
ijcke
rckel
aenme
veel
die
&en,
Extraeten.
verva

»«* ■*»«*' ***»«****« l#*
«*
banDenHanDe.
mt ban ©?iefïanbt bebben bechïaect bat fp met Den
anDecen iDjobintien fuïïen comparecenbp fijne <&xttU
enDe afkeren in 't Defececen ban \itt boo?fcb?e*
ïentieV
ben oBoubecnement abfoïupt/ fonDec p?aejuDitie ban
bacegeDjagene opinie.

ExtracT: uyt 't Regifter der Refolutien van mijn Heede Staten Generael der Vereenighde Neder" ren
landen.
Jovis den 6 January 1586.
Prsefident Vosbergen , Leoninus, Haerfolte, Delen,
Almonde, Sille, Baerfe, Beeke,Heermale,Thin,Ruyfch,
Larjscroon, Doyem, Arnfma.

nominatie ban ben
op 't getaï enbe
OBeDeïibeceectttece
Ccceïïentie.J^^
fijne
^
neffen
n
ïfebe te commï
goetgebonDen/ Dat boo? eecfïfïjnafrceïïentiefaïtoec*
Dieban/
boo? fïe«en
emt ntiete
ebeca
cucti
eectD
Den
cceïïe
^fijn€
neffen
te 'infï
an&ta
HaDebmunic
Den öecom
enbe ban Denfeïbenbecfïaen met toat getaï ban fóaben
hu fouDe geDient 5ijn ; <2nDe of bP een Coïïegie aïïeene
n in ttoee Öa^=
faechen te fpïijtetie/
bouDen / of tebe $ijn
bègeect't teeene
om fijn
iFman
Extract uyt 't RegifterderRefolutienvandeHoog: Den/
banDe
af
Daec
Mogende Eieeren Staten Generael der Vereenigde <£rceflentieg aDbij^ getoeten/ ^c.
Nederlanden.

Luna den 20 January 1585.
Sabbathi den n January 1586'.
PrsefidentHeermale, Leoninus , Delen , Haerfolte,
HaerLeoninus,
Almonde,
Loco,
Menin>
Prafident
Caron , Almonde, Menin , Sille, Vosbergen, Baerfe ,
,
Baerfe
,
Vosbergen
Maelfon,
folte, Delen, Caron, Sille,
Beke, Thin, Lanscroon, Ruyfch, Doyen, Arnfma.
Beke, Alle die van Uitrecht, ende die van Vrieflant.
ct / om te bes

5©e ^eecen op gifteen gecommittee
•t Gauv«- me ^eeten Staten 5ijn &taetg-getoijfe gegaen bp foignecen met De éeecen geDeputeect bp fijn Ccceï*
nemem «1 jjjnc (gpceïïentie / enbe ïjeeft De ïi^eece Canceïaec / boe* ïentie / b^ben geDaen cappo|t ban Defeïbe bace be*
foigne/ enDe ban be ftoacigbrtrcnaïDaecgepjoponeect
SEKS." renöe &*ttooo?t<èoubecnement
ban Den (eïbenenDeStaten/
Decfeïbecge*
<&e* enDegeDebatteect/ enbe 3D« becfogtaïïe^bpgefcbnfte
<€apitepnfcbap
ucrad befeceect bet
over aiie neracï obec aïïe be$?obïntien/ boïgenDe De föefoïutie tebecbatten.
d* GdU" op gifiecen genomen / enDe
boo#£ maenteïijch beïooft
<6eDeïft>eceect upt b« boo?fcb?eben rappo?t op f^tt i?eiH**«
pro Jinticn te futnecen De miDDeïen ban Contcibuticn tot Dec <®*p getaï ban Den öaDe / enDe of De pjobintien begeecen te Sêuln v«
«enLycc- foge / boïgenDe De boo?fcb?eben %ttt op fjeöen be* toijchen ban De nominatie banDefecfonen/ Die mDe een Raedt
%T°T~ wemt.
0aDe ban toegen Decfeïbec refpectivè fou* nevens %
^aeroien op ben ngjanuacpSCnno 158^ fijne <£r* boo?fcb?eben
Se
opinie van ceïïentie bp Den Staten «Benecaeï / betaBenetaeï^ou* Den bebben te Dienen/ enDe b« b?pbechiefen Decfeïbec ScSen"
im^ ceft«."
ban fïjnCcceïïentï
in banDen geïijch
vrieflant. tjCCnement enDe Capitepnetpe banDedBeunieecDe^o* gecfonen
fijn Ccceïïentiee/ beeft
De eenebeïflé/
mecg boo? fïeïïen
aDDen/ metmiD- becfogt : 3g goet gebonDen / Dat De ^obintien niet en
fijnetoe<£rceïïentie
bintienDaec
Deïen
Dieneujch/gebefeteectb
enDenootehjch/ met eecbie* 5ijn geïaft/ om abfoïuteïijch te cefoïbecen / enDe fijn
Dinge enDe pjxfentatiefooinDeboojgaenoegefcbjiften Ccceïïentie te conccbecen/ maec gecefoïbeect/ bpfoo
becnaeït fïaet / beeft fïjne ücrceïïentie bp Den §)tete 3^a* be?ce fijn «Ecceïïcntie / Daec op bo?Dec infifïeecDe / Dat >
biDfon De «öcDcputcccDc ban De Staten «Benecaeïboo? Defeïbe fijn <£cccïïentie faï too?Denaengefepöt/ Dat De
anttooojbe Doen aenfeggen/ Dat fijne <£rceïïentiebaec <6eDeputeecDe bp gebjehc ban Den boo?fcb?eben ïafi aen
ten boogbften bcDanchte ban toegen bace^ajefïept/ bace #?incipaïen fuïïen feb^ijben om nabecen ïafi te bec*
ban De feec gcoote enDe fïngnïiere Danchbaecbept / eece / toecben. ^ocb becftïacen Die ban ^oïïant op morgen
affectie/ enDe betroutoen ban De Staten «Benecaeïte* geceet te fuïïen 3ijn/ om bun abbij£ in te bjengen.
geng bate Ifèajefïcpt betoefen / betfeechecenbe Dat bet
Mart is den 21 January 1586.
feïbe fouDe oicfaechc toefen ban meecDec gunfïe enDe af*
fectie ban bace IKajefïept/ omine ban Dage tot Dage PrsefidentHeermale, utfupra, Barnevelt, Maelfon,
te bermeecDeccn bet fecouc£/ fjnïpe enDe bpfïantban
bare Majefïeut om Defe $?obintien te beeïoffen ban Zuylen.
3Dk ban l|oïïanbt b^ben bechïaect (n becboïginge Advijs v»«
bace eïïenbigïjepöt/ enDe bat fijne <£rceïïentie injjaec ban bat* opinie ban gffiecen/ Dat eecfï enDe aïboocen Jienvan
pacticuïiec metentoifte&oe/ enDetoaetmeDe fpfouDe
hunnen becDienen / Die gcoote eece ftaec aengeDaen / upt
De ccfnectibe
p^obintien in Den boebeïe^ecfonen
ÖaeDt ban^tatc Houaat»
ofte geDeciDeectsonöe/
gecefoïbeect/
enDe ïjet ftnguliec bectcoutoen Dat De Staten ïjaDDen op nêflFen^ fijn OJcceïïentie fuïïen toefen/ Datfpmfuïchen
ftacen ^ecfoon/ brcfeïacenDe tjaec niet mogeïijeft te 5ijn/ gebaïïe te bjeeDen 3b'n/ enDe oochbecfiaen/ Dat men
't feïbe immecmeec te hunnen becfcïjuïDen / oftrecom* fijn €cceïïentie nopenDe 't fieïïen / nominecen / oft bec*
hiefen ban Den boo?fcb?eben ïtaeDt upt De refpeftivè
penfecen/ altoaec'tooch
ftonDect
ujbcnïjaDbe/
bechïacenDe DatïjaceCccef
niettemin / lentie
Dat ïjoetoeï
fijne ©jobintien conjunctim met ben anDecen ©jobintien
Ccceïïcntie baec niet en henDe beguaem / ofte fuffifant faï geben contentement / ten epnDe bet OBoubecnement
om alfulchen gcooten ïafi enDeautbociteptteD?agen/ enDe beboo?hjche autbocitept ban fijn€cceïïentiefon*
enDe te boïboecen/ Datfe noeïjtan^ in teechen ban Danch* Dec bo?Dec Diïap magb toecDen gefiabiïieect / becfoec?
baeeïjept/ aïïe bïijt enDe neecfrighept fouDe boojtoen^ henDe bat D'anDece $?obintien ban geïijchen Doen / en*
Den / enDe met Dec Daet betoijfen aï£ eene opceeïjte $t&
foo be?ce Diegaengaenoe
D'anDece tobintien
conjundfcim niet
fijn
fonagie enDe De HanDen ban gantfcöec ïjecten toege< De
€cceïïentie
te gebenomcontentement
Daen/ omme Defelbe t'afiïfïecen enDe ban ïjunne be^ en fouDen toefen gecefoïbeect 3ijn te b^eDen 't feïbe pat*
ftoaccniflën
te fteïpen ontïafïen naec aïïen öaec bec^
mogen. 5^an aïfoo Den ïafi enDe autïjocitept bp Den ticuïiecïijchteDoen.
geboo?t
ban
Staten fijne Ccceïïentie geDefeceect fmaec toa^/ en* Die<DiebanEeeïanDt/
ban ^oïïant / bechïacen
bat bebbenDe
fp boo? bet D'opinie
befte fouben
De gcoot bebeneften / enDe infien ïjaöDe / begeecDen binben / bat fijn <£rceïïentie conjundtim contentement
fiine Cccelïentie Dat ïjet gep?oponeecDe in qe^ifte faï toecDen gegeben: 3£an bp foo bejee 't feïbe aï^nn
becbat / enDe bace Ccceïïentie obecgeïebect te toecDen / niet en fouDe nonnen betD?agen toecDen/ 3fjn teb?eDe«
omme Daec op teïetten / te Deïibececen/ enDe cefoïbecen/ in£geïijch£ fijn ^cceïïentie pacticuïiecïijc^ tegebert
uaec importantie/ enDe geïegentöepDt banDefaeche/ contentement.

Uitrecht.
Vriefiant.

GelderIant.
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Datfp fönCjcceïïentie bermogeng baren ïafï in S
pa "'
r
cit
oruban
ïïe<6eï
ngebecï
bmcanbt
ontent
©ie
! foo
berReni
ïarecnt
n/ bat
beeïe hun
Eodem die poft prandium.
©Ijndpafcnamaact/ fpanbetf nictenaeoeimöanöe
Seftoubemje enbe toeïbaert bahbmaanöT/ mrtbVr!
Soebingeb
anborbermi^e^
bie fouben mogen boojftomen/ enbe bat fnS bSn S
enbe om mfxctümtk eontentememtegebSfenbl
om te berboeben/ bat bun namaeïj? nbt&nS
en Ran too^bmeenigöbiïapofteeetacbemem/ tebire
ben jnn fjjn
tie affuïcRe ma$t enbe 'auS
tept te geben mCrce'tïïen
opre
n ban ben bt mtbeinal
boren ban be refpeétivèchte
^bintien / fiae
't3p feeïee fte
nominatie / al$ ö'anbece ^obint en/ 'ofte 'tmetteo
effen SSK? l S?f "l?erc ob«^mminge baït / ten aenficn
^l^ö/,en
^9
!**■*«
»n
confemereti
i
/
enbe
toelactcn/ pjafenterenbe bien-aengaeuöe boïmacht
ober te urengen mm ; Soo bat baeromme be Sanbi ^Thno?D^potet Uan ^«Ö niet e„ §b"
jaecRen enbe be lïegermge ban
Crceïïentieaeen^
mt$ gecetarbeert ofte beraebtect fijne
en fuïïen toerbenJW fon n ,r^Sïe J#b! «tomin toeïatenbe / bp
m 'ƒ00 beeïe aengaet bet getaï ban be fiaben bp fijn <&& tei^ï fS tE"°^rulïeu mogen bAtïageuaenfijrr
S^K*5 öetoï?e öe anocr ^bintien geboet/
tomben m afferbilïicRbept/ om'tspin'tgenetaeïmet SSSmS.1!! ?^n ö,ft,on5ccn / foo fönc €rceUentie fa
ben anbeten ©jobintien/ ofte in 't particulier fijn €p
anbercf imjobin,
tf^W^BJSS!!/J^
ceïïentie fati^factïe te geben/ berfoccRenbe bat op be SSl»?n^°?anot/
^eïa"öt oocft
enbe»cïïitceebt
faï
tjuaïitept enbe fituatie ban ben ffucfïenbom enbe
^jgWOm eenfamenthjcR op be ftoare ïafïen / ontoim S2/ i»fS2^S^ ^an OjneCrccKcntieteberfoec
nefocRe febabe enbe getoeïbigen Rrijg baer baïïenbe / at ffito^SSJSFffiSSf" öaa-opgeboo?t. ^ie^ ful*
rulcnen regnarb genomen toecbe/ afêïnrcbeïijcRbept
tot toeïbaten enbe goebebirectie ban ben <®o?foge baer
baïïenbe enbe bei? Renneïijcft3ijnbe/ uebonben faï toer*
bentebehooren.
^tïIS^ffiïSïS^*»/ aïfoo befefaeeftecon. ^f1^

't Getal

i ei Kaden

<£ebeïibereett op 't getal ban ben ftabe/ enbe hoe
beeïe ©erfone
n eïche ©robintie baer inne faï bebbemfïó
nerefoïbeett met meefïe fïemmen / bat ben Haet faïbefïaen m töienf erfonen: berRïarenbe bie ban <$eïber*
fónbt/ batfp baerinne fuïïen moeten bebbcnbrie©cr=
fonen / ©laenberen een/ ^oiïanbt ttoee/ Eeeïant ttoee/
üiteeebt een/ ©riefïaut een/ aberpfléï een.
^ïaenberen/ OMberïant ttoee/ ©ïaenbeeen een/ Boh
ïanbtbrie/ Eeeïanbt ttoee/ Hittecbteenj enbe©rie&
lanbteen.

Verklaeringvan
Wollant.

^oïïanbt
/ batin'treguarb banbegroote
contributie/ berRïaert
bie befeïbeHa
nben tegentooorbigïijcRtot
gemeene befenfïe moeten opbjeugen / enbe be berfdjepbenbept ban be <$uattiercn ban bcfeibe 3Lanben / ïjare
$&incipaïen aïtijt^ becflaen hebben/ bat joïïanbt bier
Manis den 22 January 1586.
t>erfoncn in ben Itiaebr ban &tate fouben (jebben/ maer
bat fp ïupben niettemin om titft faeefte te faciïitcren / te PraefxdentHeermale, Leoninus, Delen, Haerfolte,
b?eeben3ijn/ batboo? beféntijt/ enbcaïïeenïtjcftboo? Caron, Almonde, Menin, Sille, Barnevelt, die van Zeeben tijt ban eenen naefiftomenben 3Jare wnt <6eïbcrïant landc, Ruyfch, Lantscroon.Thi^ArnirnajDoyem.
ttnee / ^ïaenberen een / ^olïanbt btit/ Eeeïanbt ttoee / %be peeren <6ecommitteerbc ïjebben gebaen rappojt vtóüW
ifitrccöteen/ enbe Biiefiant een m ben boojfdfceben ban 'tgecne f^cn befen nae-noene ten ttoee uren tó boo2; wcse"»Sact fuïïen mefen. IDelbetfïa
bat 't feïbe faï toefen
^eere 3Cmbafrab
bp ben Staten
eur 3&abiö*
fonber p^jubitie / foo ban be enbe
^jobintie ban ^oïïanbt / geb^agen
fon / eerflgetoojben
bat ben peeren
fanben geïieben
eenU LyièiUti
afé oocït ban ben anberen ^jobintien J tic fp ïupben feer ge upt bare bergaberinge fijne <ejcceïïentie bp te boegni/
geerne toefïaen fuïïen / bat fp meerber in ben boojfcï) \tc om ber feïbee fijne Crccïïentie bptefïaen met raebe/
ben Haet Tuilen nebben / foo toanneer batberontribn- om op aïïe boojbaïïnibe faeeften enbe ftoarigbeben te
tien tot gemeene befenfïe fulckö fuïïen toefen bermeert / mogen refoïberen ter tijbt toe bat ben öaet ban .^tate
bat
getal bebonben
faï toerben
faï stfn betoiïïigt enbe gefïeït/ boïgeng 't begeren ban
bien ïjaer
te beïjooren
bermeerbert
te toerben.in'treguarb ban fijne
enbe'tbiffererttbi
nbege*
^eeïant conformeren bun met be opinie ban bie ban refen <£rceïïent
peeren Staten
bat been-aengae
gebecibeerie/
t. Cnbe boo|t^
^oïïanbt/ toeï hunnenbe ïijben niettemin in foo be?re faï geïieben in banben ban fijn Crceïïentie te fïeïïen
eenigc JDjotointien ben fouben fbjmaïiferen / enbe ufïfïe* goebe fêppoteque/ enbe mibbeïen/ baer op ïjp be be*
ren op ïjeur abbij^ ban mcerber getaï / bat fp bien aen* ïoofbe maenbïijcfte quote fal berfeRerïijcft mogen bin*
gaenbe met fijn ^jrceïïentie fuïïen banbeïen/ enbe ban ben / op bat fijne Cpceïïentïe hare jlfèajefïcptg enbe fijne
ftaer berftrijgen (uklig fe fuïïen Runnen metrebenen te eere niet en engagere fonber fonbament. n ...
toeac brengen.
$4» op gebeïibereert/ fouben bie ban<6eïberïanbt SJJSJü
Öitrectjt berïiïaten/ bat aïfoo fp bp beanberep?o^ goet binben / bat fijne <£rceïïentie boïgen^ ben boojfTag gehouden;
bintien obecfïemt toerben/ bat fp maer een $erfoon
in Den- Dtact ban ^tate fouttm ïjebben/ entte bat fijn ban ben j^eer ^mbaffabeur/ faï bp pjobifïe uutpber GcIdcr^obintiemet eenraebt/
toerben
toegeboegt/
berfeïba
t'af JSjJ* ad'
Crceiïentie maer tljien JDcrfpnen en begeert / baer ban fifïeren
tér tijt
een bïijbenbeom öaet
ban &tate
bp fuflineert bebijbe uptbe^obintien te nomineren/ faï toefen gefïeït met betoiïïinge ban fijnCrceïïentie/
bat fp ï\cn conformeren met be opinie ban bie ban i^oï* 5ijnbe niettemin te b^eben ben te conformeren met be
ïanbt/ EeeTanbt/ enbeBïaenberen. ©an foo fijner- anbere$?obintiert.
eeïïentfe een upt bare^obintiefoubeberftiefen/ ben- &ie ban ©ïaenberen binben goet/ bat upt be p?obm*
ïieben be gefjeeïe nominatie benomen foubejijn; ber* tien eenige fuïïen toerben gecommitteert om terepfeii
foeeïten bacromme / bat be ^obintien ijen fouben toü nae fijn ^jrceïïentfe/ boïftomentïDcR geautborifeert /
om
(H 3)

Zeeland t.

Uitrecht.

beren
bebooren
n.
te berb^age
f n beboojt gebaen
W S*WW
,m mnl
8?8Lhf
bmmetmaïftan*
?obintien
bef
iS be boo^gaenbe ïïefo
ïïLÏÏ^
<6epjopone
teSffc
ert upt
ïutie genomen
op be erectie ban benpaet ban Mmt/ ofbeileeren
henfe
bp
^rofl
S^JSfl
ï*
hitfc
ben
tofen/* offfl
te fïeïï
berfe
ïberb
obbeïemen
getaïtot
ban
ëerf
onen
tep^fenteren/ om baer upt bp fijn <e,rc tiebeïïa*
ben genomen te toerben/ of batmen fijneïïen
«frceïïentie
m geben ben topen ftcur ban tbieu Öaben uut be refpe6h ve ©jobmtien : 3?^ goet gebonben befe ïïcfoïutie upt
te fïeïïen tot op morgen/ bat befmarigbeben temobe^
ren bp be «Bebeputcerbc ban fijn ^rcelïentie op b'iu*
puctie fuïïen 5nn gefien / afêban pjompteïijcïi baer on
faï moeten gerefoïbeert toerben.
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HanDen arn fijn Cpceïïentic i fó6.
ij$6. om bet feïbec te geben aïïe contenteme nc / fonDec eenigb
geDaen/
enDe
De
miDDeïen
ban contcibuticn Decfcïbec
bo:öcc iappo2t te Dogben nemen / of DatanDetfint£ Die

fijn Cjccelïentie in ïjanDen gefieït <£nDe begecenDe foa
ban Den iSaöe ban £>taete jegentooojDeïijcfc DieucnDe beeï
mogeïijcïi i£ te befojgen De beïjouDeniffeenDeöet
entie
fuïïen bïijben gecontinuccct/ om met fijne <£tceïï
ban De boo?f *cb?eben $?obintien / enDe te bet*
befoigneten / enDeccfoï^ toeïbacen
op alïc boojbaïïene faeeften te ban
^tate faï jijn gcfïeït ïjocDcn aïïe bou:Dcce bectceeften enDe Diïauen/ upt De^
bccen tec tnt toe Dat Den fiact
toeïcïte anDecé nietenfïonttebcttoacïjten/ Danmeec<=
met genoegen ban fijn Cccelïentie.
Dec mï^becfiaiit/ enDe onbecmijDeïijche fcïjaDe / ty bben
Ad vijs van
De
op
opinie
baec
fp
me ban foliant becftïaten / Dat
Hollandt.
Deïatie ban De aut&otitept aen fijn €tceïïentie ïjebbcn geeommitteect enDe committecen mitgDefcn aïïe De bo*
ben-genonnDe^eecen/ ofte ïjet meecenDeeï bauïjen/
acte om te cepfen na ItcpDen / enDe aïDaec boo?ecrfï fijne
ban Den ï5aeDtban^t
en
enDeop'tfïeïï
gcopent/
Den z i Defec / enDe Dat fp afénocï) Daet bp pctfïfïeten / Ctceïïentie met aïïe biïïijcfte enDe gocDe ceDenen ban
bccïjopenDc Dat Den ftaet gcfïeït sijnDe / fijn <£tceïïen- inDuctien te bectoiïïigen / ten epnDe lip Den boojfeïjjeben
tic faïfjebben contentement aengaenDe De miDDeïen ban Staten accojDece neffen£ fijnen Pecfoon te fielten ecnen
eontiibutie / enDe Dat boïgenDe Dien fijn afrceïïcntie faï
toetDen beeïeent bcïjoojïgcïtc commiflïe/ aï£<6oubec* ïtaetban^tate uptDerefpedtivèf)jobintien/ cnöebp
neut: <écnccaeï in confounitept ban De töefoïutie / enDe foo be?te fp 't felbe niet en fuïïcn honnen bechcijgen /
fulïen infiftecen om te ïjouDen De nominatie ban Dnt
't gene Daet op \$ gebolgt / fonDec Dat Defeïbe commiffie
faï toetDen gcccfcceect/ getcfïcïngeect/ oftegeïimiteect ïf!aDe ban Dobbcï getaï/ enDe D'ecncnDeD'anDecetoe^
nae eenige §nfïcuctie/ macc alïeenïijcu in confó?mité fenDc afgeflagen / confentecen De boo^fe pDe ^eecen ^>ta*
ten/DatJaec €Deïe fijn «Êrceïïeutic fuïïen mogen geben/
De Deïatie ban 't a&ou*
op
föefoïutie
boo?fcïj?eben
De
ban
berncment genomen/ enDe namentlïjcft meDe tot on* enöe accojDecen 't b?p hiefen/ enDe fïcïïen ban ecnen
DeröouDingD ban 't (Cractact metïjatelBajefïeptge^ iïaet ban ^tate upt D'iugcboccn ban Deboo?fcïj?eben
maccat. <ümDe aengaenDe Den ÖaeDt ban^tate bet* refpeöi vè ^jobintien / boo? De tijt ban een Sace. iCot
fïaen/ Dat Den feïben ueffeng fijn <£tceïïentic upt De toeïeften epnDe ïjaec €Deïe met De peeren <6eDeputeecDe
refpedivè J^obinticu faï toojDen gefïelt / boïgenDe ïjate ban fijn <ërceïïentie fuïïen betoojpen enDe maften feec*
boo^feïjjeben föcfoïutïe ten goeDen genoegen ban fijn hete ertenfie in beïjoo^ïpefee fo^men ban De commiffie
Ctceïïentie. CnDe Dat obetfuïet eenige fuïïen toetDen ban fijn Crceïïentie / mit^gaDecó ban De ïnficuctie ban
geeommitteect/ Die De boojfepDe commijTieinbeïjoo^ Den boomoemDen öaet ban ^>tate tot contentement
ïijcrc fo?men met ïjonotabïc mentic ban ïjace JÉaje> ban fijn <£rceïïentie / Defeïbe J^eeten autïjocifecenDe om
fïept/ enDe boïïiomen confiDentie op fijne Ctceïïentie 't gecne Deg boo?fcï)?eben i^ abfoïuteïijcft enDe epnteïijcfe
fulïen ettcnDecen. «üïnDe fijne Ctceïïentie betfoeeïten/ af te ïjanDeïen / fonDec Daec op eenigï) cappo^t ofte tece$
Dat Defeïbe eenige beneffen^ ïjenïieDen toiïïcn eommitte* te nemen/ of naecDeten ïafi te Do^ben becfoeeften oft
bettoaeïjtcn.
ban
boo? Den boo?fcïj?eben ÖaeDt
ten / om D'^nfïtuctie
&tate te matchen l oocn ten contentement ban fijne
i Sabbathi den 25 January 158^.
Ctceïïentie / fonDec Dat noeïjtang fijne Ctceïïentie aen
^e ^ea*en Staten ban éoïïanDt ïjebben gecommu*
De boojfepDe Sinfïcuctie faï toefen betbonben.
niceect/ De 23?ieben/ Die fpontfangenïjebbenbanDe
Zedandt.
^ie banEeeïanDt betftïaten boa? ïjaecaDbtj^/ Dat if eeren BSertfn enDe JÏSaeïfon/ gefcfeeben teDefen Dage
men ban toegen De geunieecDe $?obintien fijn Ctcek
ïentie faï becfoecucn te tycDen te toiïïen jijn / Dat fp §em tot1
; inïjonDehDe
Dat fijne
naec fret
ee=
nigcatepDen
boo^gaenDe
^otcfiatien
jaDDeCrceïïentie
aengenomen
eenenïïact bpboegen/ upt De boojfeïjjeben refpeétivè OBoubecnement Defec HanDen i <fimDe aïceDe nominatie
Pjobinticn. 3£an ingebaiïe fijne Ctceïïentie Daec meDe geDaen ban biet ^ecfonen tot ïiaDrn ban &tate upt De
egeen contentement gegeben en uan toetDen/ jijn te ^obintien ban <*5eïDetïanDt / HoïïanDt / EeelanDt/
bjeben Dat men fijne Ctceïïentie faï bccftïaten/ Dat De enDe Uitteert.
<ÖeDcputeecDen ban De $>?obinticnbetept3ijnpacticu*
• den.
ïietïijcK fijn Ctceïïentie öien-aengaenDe contentement
Extrad uyt 't Regifter van de Hoog: Mogende Heete Doen/ ïjaecboojt£ confomiccenoe met De opinie ban
ren Sraeten Generae] der Vereenighde Nederlanïfoïïanbt.
Uitrecht.
Domit/ica oóiava Juny 1586.
mt ban lïitcec&c binben goet / Datmen bn fijne <8p
ceïïcntie aï^nocï) faï infifïeccn/ DatDe^obintienDen
<23cDeïibcccect hp De ^obintien ban <6eïDecïanDt / Rcr°Iut!e
ïïaet ban Btate fuïïen mogen fïeïïen f Sfngebaïïe hp
©ïaenbecen/
^oïïanDt/ ÉeelanDt/cnDeHtcecïjt/ op ^"Öf
Dacc toe niet en begeect te berflaen/ Dat men faï bet*
ïjet
fcïjjijben
ban
fijne «ötceïïentie aengaenDe Die ban
foeeften te ïjebbsm nominatie / Defeïbe oocïi tocugccenöc/
BjieflahDt / enDe D'opinie bp De <6eDcputeecDcn ban
Dat men ïjern fal toefïaen 't fcïefen ban Den ïïaDe / enöe ©u:iefIanDt
ban toegen Dec feïbet ^obiutie Daec op in*
Dat eenige fnïïen toecDen geeommitteect met boïnomen
negeb;agt
Den
a? lEep ïefïïeDen / enDe aï£ nu becnieut/
aut()ocitept om Dcfcn aengaenDe met fijn ^cclïentie
i^gecefoïbeect
aengefïen Dat De p?obintien fijne <&tcch
fonöcc eenigïj cece^ te Do?ben uemen/ te öanDeïen.
Vrieflandt
ïentie ïjebben geDefeceect ïjet <i3oubccnement ban Den
' *S *2J ©Jiefïant biDDen Den anDecen ^jobinticn HanDe/ op Den boet/ enDe met aïfitfcfteHIutfjocitept
met fijne ^ceïïentie aïfuïcïi^ te ïjanDeïen tot confecba*
toetteujeu g?ïjaDtïjebbcnaïïeboo^gaenDe<6ou*ticbanDenlanöe/ aï^eenigfin^Doenïijcftfaïsijn/ be* geïijcït
becneuc^
ban DefeïanDen/ fonDetïinge tentijDeban
ftouDenöe foo beeï mogeïijch i$ De gececïjtigïjept ban Den ïiepfetCateïDebrjfoe/
enDe Dat Defeïbe <6oubccncut^
ïjebben
Doen
tanDe.
aDmmificeten
©ecïjope
De ^omepuen banDe^o^
nöe
fuïcïte
Debboicen
hare pjinci'
païen te Doen (mit^öien
fp ïjiec
toe nietbpbojöecer
nnn bintien / enDe gcfïeït De <6?ietmannen7 Dat Daecomme
geïafï/ Dangeïncüfp met ïjaceboojgaenDe Rebben
Die ban ©uefïauDt fjen Daet meDe beïjoocenteconfo^
Ulaert) Dat Defelbe (jen in aïfe£ na ceDenjcuhcpt/ to
afé mecen / tot toeïeften epnDe aen fijn Ctceïïentie faï toec^
gocDeSSontgenotenfunen boegen.
Den gefeïjjeben / Dat &p IjanDcïenDe met Die ban ©jie«S*
^ie ban «Möetïant geïjoo?t ijebbenDe De boozgaenDe ïanDt
Die boo^genomen ïjebbenDaetommebp fijne <tEx*
pmmen confb^necen ïjen met Defeïbe/ bïhbènDean- ceïïentie tegaen
/ Defeïbe egeen anDece conDitien / enDe
Decfin| bp öace boo?gaenDe opinie aengaenDe 'tttetaï fabocabeïDecengunne/ Dan Daec op ïjpmctDenanDe*
ceni>?obintien/ aengaenDe ïjrtboojfcïjiebensJBoubet*
nement/
Hefolutïe,
l^ijn Jeecen De <*5encraïe Staten Det<r5euttiwi-h<» ïïaDen Die i^ obetgeïiomen. CnDe aengaenDe Diettoee
<6eDeputeetDeban ©«cfïant
P?obint«m gcïjoo?t ïjebbenöe De becfcöepDeSS betfoeeften Deteboo^feïj^ben
fyebben
in
Denfóaetbanètate/
mogen
aen ijaec gebaen bp öe peeren Cantjeïa^ ban SIS
Die
boo?fcö?eben
f
jobintien
toeï
ïijDeu/
Dat De boo^
lamt/ Mminf ifcaeïfon/ Wecaen/Sn/
fcöieben ^eDepnteetDe Daet op met fijne Ctceïïentie
?fimfma /bate OSeöcputeecDe / bln 'tlSren ^efri SS mïïen
mogen ÖanDcïen/ beöouDenDe Dat Defeïbe fijne
be Defe
jEtceïïcntïe
Daecinne nieten faï geïiebenteDifponeten
initteecDen ban fijne «taïientie/ enDebp
fonDrcDëfen fonDet önn teïjoocen/ boïgenDe De fiefoïutie Dien aen*
iiaec-noenemetDen^eece^abiDfonSS^^^
.
- • -^ .v»....„,-
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Nac 't afdrucken der voorige Authentijcke Stucken hebben eenige Liefhebbers der
Hiftorien ons verfocht daer noch by te voegen de Apologie des Heeren Prince
van Oranje in den jare 1 f8 1 uytgegeven , en etlijcke andere Stucken van gewichtc
die wy hier laeten volgen.
Tot het XVI. Boeck p. 24.2. (10)
De Verantmordingh in Tr ineen bj Bor Tnaerftucbgewi/s verhoek lujdt van ivoor dt tot woordt gelijck volgh,
Apologie , ofte Verantwoordinge des Doerluchtigen
ende Hooggeborenen Vorfts ende Heeren , Heeren
Wilhelms van Godes genade Prince van Orangien,
Grave van Naflau , Catzenellenbogen , Dietz., Vianden,&c Erf-Burggrave van Antwerpen, ende van
Befancon : Baenerheere van Breda , Dieit, Grimberge, van Arlay,No2.eroi, &c. ende Heere van Chaftelbellin, Sec. Scadthouder Generael van de Nederlanden ;Gouverneur over Brabant , Hollandt, Zeelandt , Vrieflandt ende Utrecht : ende Admirael, &c.
Tegen den Ban ofte Ediót by forme van Profcriptie
n tegen
gepubliceert by den Koningh van Spaegnie
den voorfz. Heere : waer uyt fal blijeken hoedanigh
dat zijn de lafteringen ende valfebe befchuldingen in
den voorfz. Ban begrepen. Gepraefen teert aen mijne
Heeren de Generale Staten van de Nederlanden.

Den Brief by mijn Heere de Prince van Orangien gefonden
aen de Koningen ende andere Potentaten van derChrijienheyt.
Doorluchtigfte, Grootmogende, Genadighfte Coningh ende Heere.
15.81.

<£n en ttoijffeïe nfet ofte U ConingujcKe
j^ajeffept en $ aï t^et ïan9e berabbcr*
teert bari fefteren 25an oft l&ofcciptie bp
ben Coningb ban Spaegnien tegen mp ge*
pubïiccert/gemercftt Dat bP oen feïben beeft
j
uptgaen/ enbe tn beeïepïaetfcn
n ïaten
fpiaU'eban
in aïïeicüfn
bet Cb'itfenbeptgcfonbenenbeupt*
enbc&
rtcfpjcnt. ^'toeïene amgcfien/ foo ïjceft mp metgabecg
alle mijn goeöe ©nenben geboebt/ bat tcït boer geen an*
booj*
mn'necce en foubc nonnempn geen.
bcc mibbeï noeïj tocgbbetoeï
an^
noeïjt
men
che
(
fïacn nocfi boïbocn
hité en heeft toiïïen raben in bangiec oft gebaeclicfcbept
tcfMIco) ban ter contrarien tegen beooog, fjofcci*
mie mii na ben rechten bectoeerenbe / enbe becontfebuï*
Digenöe ban 't geene bat mp in befeïrje t'onrec&ten toert
toeïefte te boïbjengen / fop tó 't bat
ept.n €>m
opgeï
peere'tn ben Staten ban befe Ittanben ïjebbe
ich mnne
: enbe om ino*
mijn ©ccanttooojbinge gep^fenteert
taten ban ber
poten
enbe
ngen
Mffltè bu aïïcn Coni
ftacre groote
ban
e
Chiiftmbcpt (betoeïene npt ccben
enbe
pjiemtnentien enbe bignitepten / ben tocbïucht ^ee*
Mant xmx ban bc arme berb?ucïtte©o?fIen enbe
goeben na*
ten) mijrieccetcbetbcbigen/ enbe mijnen ieh
ber*
me enbe reputatie te beïjonben : &00 bebbt ntatmp
befe
en
tfout / aen be boo^. koningen enbe pote aber^ ooch
rniin ©ccanttooo?bïngc ober te fenben/ metg
ootinocbelichbaerbc.
aen U ConincMijche Jfêajcfïcpt
/ bcfeïbe gefïen bat
be
ecuen
berfo
nebf n mbcnbc enbe
eni geïncufoj*
het U ComncHÏncuelfêajefïept bcïiebe nnc^
eercnbe
Hiigb ooïbeel baec ban tegeben/ aï£m
geïoofaeabig jfïcge*
Staten (betoeïene be befïe enbe en
tuinen «in ban aïïe mijne bacb enbebaubcïmgen)
En hebben / aïfoo H Conincüïijcnc ^ajefïept upt
5. ©eranttooojDmgc
Eiebec abbij£/ bp mijne boojfnenb
micmen. flèaer
ïKon
oeboectt/ 'tfcïbebjecDctfa
.Mefïeptmo
cfte
om bfcéto «en/ bat HConincïiïij
&ban
oS5jcHb?cmbtfalbmbm/ &oetoelbatbeConmfl

Spaegnien lange bier te booren mp ban aïïe mijn goe*
ben berooft beeft I fclfè na bat ieh aïlemijn^ouber^
nementen in tjanben ban be^ertoginneban^arma/
in bien tr^bt aBoubcrnante ban befe^ebcclanbcn / ober*
gefleït Ijcbbcnbe / na 3£uptfrl)ïanbt toaö bertcocuen
ter pïaetfeban mijner geboomte/ aïbaecfcUmpgemtl
enbe b?cebeïich / bp mijne S3?oeber^ enbe anbere bïoet^
berbjanten enbe b?ienben toag houbenbe / ban finne
enbe mcpniuge3ijnbe fulch^ te continttecen : enbe öoctf
toeï bat (jp te bier tijbt mijnen &one ben<I5?abeban
23ueren babbeïacten tipt be Uniberfltept ban Hoben/
baerï)Ptecfcf)ocïeïagö/ opnemen/ enbe ben feïbente*
gen 'p 3Lanbt£ p^ibiïegien/ metgaber^ tegen fijnen eebtf
gebangen na spaegnien ioegï) boeren/ altoaer ÖP norf)
in fïricte enbe to?eebe öecöteniffe geïjouben toert : fjeb*
benbe mp noch. baerenboben boer fijnen bienaer ben
i^ertoge ban ^Ibe boen ter boobtbettoijfen: ^atieft
noefttan^ om aïïe be boojfj. rebenen/ bieinbertoacr*
fjept feec groot enbe gctoicl)tigö genoegö toaeren / geen
beranttooo?bingc en hebbe ïaten uptgaen / abbjeffecen*
be ftaer aen ben boo?f5. Coningö / aïfoo icn tegentooo?*
beïicït boe / öem bertïjoonenDe bat be crimen baec mebe
ÖP mp foecïit te beïafïen enbetebeftoaren/ ftemfeïbe
epgentïicft toebeöooren : &00 i$ 't bat ieh H €oninen*
ïijefte IBajefïept in aïïer onbecbanigïjept bibbe enbebec^
foecne / be geflaltentffe ban be crimen enbe ïafïeringen/
baer icn bp befe ^jofcriptie mebe beftoaert toerbe / met*
gabcr^ be quaïitcpt ban mijnen pcfoon te toiïïen ban
te booren obertoegen enbe infïen / eer bat Ü Conincftïncbe j^ajefïcpt ban bit mijn gefeïnifte faïoojbeeïen.
ïtat babbe be Coningö ban spaegnien te b^eeben
getoeeftmet bien bat &p mijnenzone enbe mijn goe*
ben mp i^ onthoubenbe / metgaberji bat ïjp bijfenttoin^
tigö bupfent Croonen op mijn 3tijf beeft gefet (aïfoo
On nu in befen 3$an boet) be!obenbc<&bcItemaecuen
aïïe Die Ijm foubenïatengeb^uchenommpbatïebente
benemen / enbe gen noch, baec toe qutjt te fcïjeïbcn enbe
te bergeben aïïe crimen enbe migbabcn hoe groot bat bfe
ooch toefen moeïjten : fooïjabbcicïigcbuïoigbïijrïibfc*
toaebt/ tot bat bet <Sobe foube belieft bebbenbier in.
anber^ te boojficn / ofte emmert icïi fyabbe boer eenige
anbec mibbeïen (geïijcar ctoij^ irR bier te booren gebaen
bebbe) mpfeïben enbe bcmijnegcpoogbttebcbocben/
metgabecó toeberom in bc poffeffie te hommen ban 't
geene bat mo met reebten té toebeboorenbe : enbe toa*
te aïfoo gebïcben bpbefcïbe maniere ban bom/ bieicït
tot nocb toe geboïgbt hebbe. tP)aernacbemaeïbatbe
Coningb ban Spaegnien Ijem berboo;bert beeft f be
gebeeïcI©eeteiïbocc/
te boen publiceren / bat
i'clt ben
be aïgemeuncpeflc banbe€bJiftenbepbt/
bpanbt
ber
gantfetjen ïDcercït / een baïfcb ^ppocrijt / onbanefts
baer/ ongetcoutoe/ een ^ebeïm enbe ©ejcaber : bet 51111
boo?toaer foobanige ïafïeringen enbe foo finaebcrijc&e
tooo?ben enbe injurien/ bic geen €beïman / fcï^ban
Spaegnien natu*
be geringhtfe onber 'J Coniugb^
en nanoftcbehooKte
geenfïnt^ ban
ceïiche^nbecbanen/
becb^agen: 3in bcc boegen/ aïtoaec ieh fiiiifTecbten^
be abfolupt ©affaï / foo i^ 't noebtang bat icli boer foo*
Danige enbe aïïcfïn^ foo onceebtbeerbige een Sententie/
enbe
metgabee^ boer bem berooft sljnbe ban mjjnellanbcn

*4
* #*•

kkebPn,bf ni geenfïnt^
hcnt.foo enStuïjocfï
vanbacrAut
elte ich
lif
oeg
Byv
ïjaïben
(npt facrhcn ban betoeïcf

tnic ^ccrïijclJÏjföcn
re boa: ton met £ebe bctpïicbt toog) mp fouDe ntogen
met goebe te Dene ban aïïe niijueobligatien/ DaermcDe
ich Ijcm nocb febijne berbonDen te toefen / boo? ontfia*
gen IjouDen/ pjocbcnDe Daer bencben ('tgceneOatDe
nature eenen jegeïichen ïeert) Doec aïïe gebocgeïiche enDe urquamemiDDeïen/ mijn eere/ Dieinp (afëoochaï;
ïen opreeïjten ban %be\) bcboojtbecïïicbcrte3Dnban
mijn epgenïijf ofte (0oet/ te ïjautljaben cnDeboojte
fracn. IDiD^toeïchen/ naDicn bet nu <£oDe beeft be*
gebL:p fèeete
/ Dat ichDaneenaïïecn
te öort n anDertf
gcnaDe
lieft / mp
ban Den
niemanb
/ ban
boren benDie
e (gcïjjchcrbjij£ Dat De ©ojfïcn enDe anboubenb
ïlijchcpeeren
ban ^uutfeïjïanDt enDe 3ïtaïien Doen) Daer
Derr
en boom Dat ich magb boeren Den tittel ban $nuce
abfoïupt/ boetoeï Dat mijn BojfrenDom niet feec groot
en #:" niettemin 't 50 boe Dat tuil/ en sijnbe fijn natuniet"/ norïj
bemïjecrïic
net geïpnbe
hïjeDenn / ïjeb^
benbe rellen
Dan onDerDaen
upt facchen
ban ban
mijne
ban
Detoeïche ich ban Ijem ben fjeeï enDe al onterft enDe upt^
gefloten : &00 beeft mp geboeïjt/ Dat ich mijn eere
fotiDe te ho?t Doen / ja niet en fouDe nonnen beden ®ap
fïen / Den tneïchen Ijet <0oDe belieft beeft Dat ich foo
nacrfouDcbefracn enDe toebehoren/ metgaDer^aïïen
mijnen 23ïoetbertoanten enDe j^aehomeïingen üeïjco^
lich eontentement geben : ten toacre Dat ich met een
openbacr gefrluifte mp berantbjoo:0e op Defe baïfcïje
befcljuïDingen bie in 't aenfefjoutoeh ban De gantfeïje
Cluifienbept 5ijn uptgegeben enDe boojgefteït. <£nDe
Den
fjoctöcï
Dat infë
't felbeaennietfijn
en eere
beeft tenonnen
Der eenigQf
raechengefcbje
/ foo bope/ fon*
ich

nocïjtanj Dat lïConmchïijche jBajcfïept 't felbe beeï
meer Den noot/ tot Den toeïchen mp geb^oebt enDe be*
Dtuongen beeft De gcfïaïteniffe ban Defe $?ofcriptic/ Dan
mijn aengeboren aert enDe nature / ofte ooch mijnen
v
tuitte faï toefcbnjben. ï©ant aengacnDe Dat fommige
fouDen bjemt biuDcn/ Dat ich mu op fooDanige toijfc
ben berttieerenbe / aengefien Dat ich t'anDeren tijDen
beeï 3lanDen enDe ^ealichbeben ban fjcm geïjouben
bebbe: foo faï 8£óninchïijchcJlBajcfïept beïiebente
aenmetchen bet onuptfpjeecheïich groot ongehjeh bat
mn gefeljieDt i$f enDe Dat nopt cenigb oprecht €Dek
man fuïch£ beeft honnen betogen : te meer / foo ich
bem in geener manieren meet berbonDen / nocb in hem
gcijouben ben / nabcmaeï Dat bn mp feïbe alïange ban
te booten aïïe mijne goeDen / metgaber^ mijne ïeenen/
beeft afgenomen / mp bzptoilligbïich boer foobanigb
miDDeï ontflacnDe ban Deri <£tbt / Dien ich bem ban Der
feïben toegc gcDaen baDDe : fonDec te f$eechen ban Dat
ÖP felbe tó uptgebenbe/ Dat ich een tycmbeïingbben/
enDe niet fijn natuereïich OnDerDaen. ^erbaïben aï
toaer'tfoo/ Dat ich noeïj cenigeHanben ban ïjeni te
ïeene tycloe : foo en han mp nochtans 't feïbe reeïjt Dat
htehomt/
t
bn
tucï gebntpe
/ enDe Daer
hem "feïben
/ ten
toannee
bctïjem
tcpajT
tegen IjpatïDcre
potenta
enDe
peeren meDe i$ bebeïpenDc / met rechte niet getoepgert
In den
, ïfp bouDt ban Den Coningn ban ©janchrijch
toerDcn
Brief aen
te
ïeene/
aï^ een Baflaï ban fijnen ïfeere / De<0*aef;
den Cofebap
ban
(Cbatototë: maerDaerom en beeft bo niet
ninch v;
vrankrijc- Utfatcn oo?ïogc te boeren tegen De Croone ban ©?anchkegeion- rijchc/ enDe en bouDt nocb niet op Dageïiché tegen Deïföo Sv Püca^1)anDep^actijcttenboo? te nemen. #nbebeïpt
houdt' van
Önn ïich/
Dafrcntomuffcben
fooDanigbItanDen
ent/
een fonbam
g-name
uconin
Dat bpmet
in anDcren
een fbube*
!',Svr^a' Fei>n cnöe aöfolunt ï^eere tö/ Dat bem Daeromgeoo?.
C&c ïoc^ 5P fe ^jchen aïfooDanigb ongeïijch / aï^ bu fepöc
ban tonlen Den Contngbïfnibuchbanboogïobeïicher
gcbaebten# bem acngcDacn te 3ijn. €en anDercn / Doe
hp tegen Den $aué Caraffe / genacmt ëauïu^ ï V. Den
nmb toa£ boerenDe : om Dat ïjn öc lioninchcijchen
ban ^ieiïien eube ban &apelg ban Den Pau^alöcen
BajTal te ïeene fjiclöt / foo het bn fijn ontfcbuïDinge pu^
bïiceren / Doer Dctoelehe bp b^ni mainteneerDe b2p enDe
ontflagen ban fijnen CcDt te 5tjn / npt reDcnen / Dat De
£aitó bcm niet en baDDe gebouDcn afe een &een-^ectc
tegen fijnen ©afTal fcbuïbigb $ te Doen / boïgcnöe De
ileen-recbten/ Die ober bepDen fïjDen beïiooren geïijch
te toefen. 0u en ifTer ter toecreït niet Dat foo met
De
nature ober een homt/ $B$ Dat een jegeïieh ban fijnen 't
tocge aen Defeïbe regeï beboo?t berbonDen te xiixil Die
DPbananDewn begeert onbtrbouDcute&ebben. ^Cr?

te bertuonberen / J 5 8 $
ofte fcïDtfaem teaebten/ Dat ich op foo menigerbanbc
toijfe ban b^ni geïafiert enDe berongeïijcht/ Daer toe
fijn OnDerDaen niet ?ijnDe / mp bcöcïpe met fooDanige
miDDeïen aï^mnbanoBoDtgegcbensijn/ enDe met Des
toeïchc bP fdvt b^ni toeï beeft toiïlen bebeïpen tegen
fijne peeren/ Die bem in geen Dingen ter toereïtbab*
ben obcrïaf! gebaen ofte befcbaDigbt/ tegeïijchen bp
bet groot onreebt Dat icïi bebbe ban bem moeten ber*
Djarjen / enDe bp Defe keliche fcbanDt-bïeche Daer bP
mp enDe mijn gantfcbgefïacbtemcbcfoechttebefmct*
ten. ^nDeaengcmeccht Dat mijne ïfeeren De Staten/
Denbjeïchen naecber behent i$ bc bjaethept ban'tin^
ïjoubt befer mijner ©erantmoojbinge/ bebben Defeïbe
boo^oprecbtcnbetüaeracbtigbberhïacrt/ mp een ge*
noegbfaem getupgeni^ gebenDe mijne^ boo^gaenDen
ïcben^ : foo i$ Dit mijn onDerbanigb berfoech aen H
dronincfiïijcheBSajefïept/ bat befeïbe in^geïijcJ^befe
mijne anttooojbe boo?goetaenficnbe/ behebebaerbe*
neben te geïooben) Dat ich geen ^cbeïm nocb ©ejraDec
en
maer bnpfe/
((6oDe lof)
een o^Deïman
ban meteeren/
goc' *>i en*
De ben
fecr /ouDen
metgaDer^
een jBan
tuaeracbtigb in aïïe 't geene Dat ich beïobe/ niet on*
Danchbaer/ nocbongetroutoe/ ooch niet geDaen bcb*
benDe / bjaerom Dat een ^eere enDe ïiiDDer ban mijnec
quaïitept met reeïjten fouDe mogen geïafïert ofte ge*
ftraft tnerDen : mp boo#£ Dtenfleïïch aen H Coninch*
ïijche IBajeftept gebieDeuDe / enDe ootmoebeïich bib^
benbe/ mp aïtnt tetoilïen bouben aï^ eenen ban fijne
onDerDauigfïe cuDe gcbjiïïigffe Dienaer^ : l^iec meDe
^oerïticbtigfïc/ <6root-mogenbe / <6enabïgfïe Co*
ningb enbe ^cere/ bibbeich ben?CïmacbtigeniBobt/
l\ Coninchïijche .iBajeflept te berïeenen in ïangburige
gcfontbept een geïuchfaïigb ïangbïeben. €ot^eïft/
bagb ffeb.iuatp/ M- D- lxxx 1.
benH i vComnchïij
che .ïIBajefïept^ onberbanigöfïe enbc
gantfeö gebootfaem bienaer /
GUILLAUME

DE

NASSAU".

Verthooninge van mijn HeeredcPrincevanOran»
gien , aen mijne Heeren de Generale Staten.
]VÏ §ne peeren/ <&ÖP b^bt fonberttoijffeïtoelgefTen
Lyi feecher fententie bp fb?me ban 25anofte^ofcri*
ptie / bp ben Coningf) ban ^paegnien bectoaert^ obec
gefonben / enbe naberbanbt gepubïiceert bp bebeïe ban
ben ^?ince ban ©arma. Cnbe aïfoo onfe bpanben baec
boer gepoogbt bebben onfe eere ten boogbfïenaente
tafïen/ enbe aïïe onfe boojïeben baben enbe banbeïingett
quaet te boen binben : &00 bebben top boo: goet a enge*
fien/ bizt op te nemen abbij^ ban beeïe enbe btberfebe
bermaerbe È>erfonnagïen enbe ban grooter qnaïitept
feïf^ ban be boojnccmfïe ftaben berBLanben banïjec*
ujaert^ ober. SMueïche/ aebt genomen bebbenbe op be
gefïaïteniffe ban be boo2f5.^jofcriptie/ metgabcr^be
Ueliche enbefcbanbcïichecrimen/ bteon^baerintoec*
ben opgeïeut (Ijoetoeï t'onrecbten enbe fonber eenige
rebene) bobben eenb?acbteïieh geaDbifeertenDeon^ge*
raDen/ Dat top boer geen anbcrmibbeï en honDen onfe
eereboïboen/ nocbgenoegfaemboo^fïaen/ ban befeïbe
boer een openbare febnfte betbcbigenbe / enbe betoijfhi*
be ïjoe ongerecbtigïich bat top ban beelencrimcn3ijn
befcpuïbigbt enbe beftuaert toojben / in^geïijchg boe
bat men on£ openbaerïich bctft geinjurieert enbe ge*
ïafïcrt.
^cbterboïgenbe
b'tueïche abbij^/ mpne peeren
naebemacï
bat top iï SLiebcn
aïïecne in befe toereït booi
onfe^ber-bcerenbeheunen: ^>öo p?«fenteren top ii
H ieben befe onfe ©eranttuoojbinge tegen be Iafterhigen
ban onfe tegenpartpe gefebieben / boet betneïche top
niet aïïeene en berbopen bare baïfcïje befeïjuibingen en*
bebeb?ogbontbecht/ maer ooch onjJ/ metgaDer^alle
onfeboojgaenDeïjanDeïingen/ toetteheft bcrDcDiget te
bebben. ^eüJijïe ban bat bare boo?neemfïe intentie en*
be
aïïemibbcïentefoechen
omon^'tïe*
ben mepningc
te benemen$// ofte
emmert npt befen Hanben
te bec*
bannen / enbe ten minfïen bic autboritept bie H %itben
belieft beeft on£ te geben / eenigbflntg te ftoiebten enbe
te berminberen / eben a$ oft ben aï^ban aïïe bingen na
baren tuiïïc enbe toenfeben fouben gaen / foo fp honbrn
*t feïbe te toege brengen : fCen anberen/ gemercht batfe
on^ baïfebeïich befcbuïbigen/ a$ bat top boer onbe*
Öoojïiche

Tot de Hiftoric van P. Bors 1 1. Stuk.
M8i- ftoojïieïte mföbeïen be boojft. onfe aut&oritept fouben
bcïjoubcn : &oo/ bibbtn top & Uteben / mijne peeren I
te toiïïen gcïoobcn / ïjoetoel bat ton te b2eeben $ijn nocïj
foo lange afé 't<6obt beïiebenfaï/ onbctUiliebente
ïeben enbe te berueeren/ metgaberg onfen getroutocn
öienfï boojber te continueren: öat boy 'tfclbcniette*
genfïaenöe/ nocïj on£ ïeben (b'toeïcfc top tot utoen bien*
(tz freeï enbe al ïjebben toegeepgent) nocïj onfe tegen*
tooojbigöept in 't miöben ban H Hieben / foo lief enbe
toeect niet en 51J11 ïjoubenbe/ bat ton niet ban ïjerten
gectne on£ ïeben en begeeren tt latten/ ofte uut ben
Manbetebcrtrecïten/ toanneecgïjpfuïtbebinberi/ bat
ö'een of b'anbcc U%itben moeïjte ecnigl
ber**
mogenienfïc
licfc toefen/ om een bccfeïicrbebjpïjeubt tejfnrêb
toerben. <£nbebeïangenbe beautïjoriteptbieli&iebcn
belieft ïjceft on£ te geben/ gïjutoeet/ mijne peeren/
ïjoc menigfjmael bat top & 3tieben ïjebben gebeben / te
toiïïen met ben bienft bien top tot nu toe gebaen Rebben/
H 3Lieben te b?eben ïjouben énbe on£ te ontïaf!en / i$ 't
, &u aïbicn bat gïjp bebinbt tot utoe enbe bec gemeene fa*
ftcn toeïbaert aïfoo tebeïjooren: geïtjcfceitoijö aï£top
nocïj tegentooo?beïicn 't feïbe met ernftberfoecuen: U
Xieben baer beneben niettemin aenbiebenbe (aïfoo top
aïtijt gebaen ïjebben) bat top in aïïe 't geene bat H %i&
on^tebebeïên/ berepbtsnngetcoutoe*
öenbeïiebenfaï
licït boo?t te baren enbe te continueren / om on£ tot ben
fcicnfï be£ ©aberïanbt£ te laten gcbjuucUc 11 : bp ben
toeïefcen top geen bingïj ter toecreït en acljten / aïfoo
top'tfeïbe H^ieben bjeebec 5ijnbeetïjoonenbe in bcfe
'tHUi
©eranttooo
onfe
ebcn
/ foocnen
e. H ^etoe
te toiïïen
%itbtïefte
/ top
buneïit?bing
raebtfaem
n becfoe
goetbïnben enbe geboogen/ batfeboer be pointe aen 't
ïicïjt gebjogïjt toecbe/ ten epnbc bat niet gbp/ mijne
peeren/ alïeenc/ maecooeïi bc gefjeeïe ÏBcrcïtban
onfee faeeïten bilïicKbepbt enbe onfer tegenpactpc onge*
recïjtigljept moge bit$ te beter oojbeeïen.
<ï5ep?xfenteert bp mijnen genabigen ï|ecre ben $?in*
cc ban ©rangirti / aen mijne peeren be <6eneraïe &ta*
ten enbe ban be <6euuieerbe ^obintien bergabert
uinnen ber fïebe ban 3Mft/ ben xm. ^ecemfyig/
M. D. LXXX.

<©nbcc fïonbt gefcljjeben : Ifêp pjsfent
J. HOUFFLIN.
Antwoorde van mijneHeeren de Generale Staten,

r\ <£ <0cnccaïe &tacten onïangïj£gcfien enbegeïcfen
*^ ïjcbbenbe feïicc $2ofcciptfc bp be ©panben gepuöïi*
ceect tegen ben Jfcefoon ban $£©o?fïcïijcfte<Senabe/
toacr mebc fp befeïbe toiïïen opleggen feeeïeeïiefte enbe
onbeïjoojïicïté ccimen / om biefeïbe in ben ïjaet te b?tfc
gen/ afë ofjfe bponbeïjoo?ïicneinibbeïen/ oftefïimme
toegen enbe p^actijcuen foube geufurpeert Rebben bfe
fiebe / graeb / bignitept enbe officie baer in fp tegen*
tooojbcïïcft gefïeït i$ : metgaber^ poogen ïjareu §er?
foon aï^ eenen roof enbe bupt ober te ïebcren / mbe be*
feïbe ïjace eere te benemen : 45e|ien öcbbenöc in^geïijcr
Die ©eranttooo?binge ban H ©o^eïijene ^3enabe tegen
De boo£f5. |9?ofcriptie : 25cbïnben bp 't geene bat in Mc
9lanben ïjem in ber toaerftqibt beeft toegeb?aegen
(b'toeïca eenen jegeïieïten ban be boojf^ Staten in 't
fiefonbece
enbe openbaer)
boo? foo beeïe
ïjen aengaet
ften^
neïieft iö /enbe
bat a$be 'tboo^fs.
crimen / enbe
ïafleringen t'onrecïjtcn & BojffeïijcKc <ï5enabe jijn op*
geïeut: Cnbebeïangenbebeïafïen/ footoeïbanl-ieu*
tenant <6eneraeï/ aï^ ban be particuliere (Boubeme*
inenten / bat nae boojgaenbe toetteïiche htufe enbe
riectie / & ©o?fïcïijche OBenabe befeïbe niet en tytft toiï*
ïen acnbeerben / ban ban on£ emfïïicft baec toe berfocï)t
enbe gebeben sijube/ in betoeïeïtefpooeft aïtijt^ gecoii*
tïnueert öcefit op onfe begeerte enbe aenïjoiiben/ met*
gaber£ met boïuommcne bernocginge enoecontente*
ment ban ben Hanbe : ©erfoechenbe aen be boo^f5. U
Bo?fïeïijcfte <^enabe nocïj boo^ber / in ben felbcn te toil*
ïen boftjeerben enbe continueren/ enbe baer beneben
ueïobenbe aïïe öuïpe enbe bpfcanbt / fonber te fparen ee*
nige ban ftaere mibbeïen / metgaber^ aïïe gctoiïïigïjcpt
enbe geïjoojfaemïjepbt U BojfïeïijcRe <ü5enabe te betoij*
fen. ènbe obecmit^ bat ben boo?f5. Staten toeï beftent
5ijn bc getroutoc bienfien bp H ©o^fïeïijcfte <Öenabe be*
fen Hauben gebaen/ enbe be geene biefe in toeïtomen*

Scn/Sör
yüocö
ban S« 5iJ«
bertoacïjtenbe
: ^00 ^ 't
oatf e oefeïbe
p^fenteren
tot mectber
berfefterthept
ijaren JDeifoon / te onberftouöcn een Cornette ban
ban I58L
Kï^01^/
b0°'<£enaöc
bm W-9uarbie/
becforeftenbe
aen
U ©02fïcïncric
öie te toiïïen aenncmen
ban
tocgen bcc gecnen bit öen behennen berobïigeertenöe
bauonben te toefen/ befeïbe te betoaren. €nbc foo bec*e
S* ïe S?°^5- Staten beïangïjt/ Die ïjenfdbcn bpbc
boo?f3. m ?of criptie oocït beïafi enbe bcfc^ulbigt binb'm /
f00 juftificeren
bcrfïaen fp enbe
inégeïijcïi^
met ben cerflcu ïje'u baer ban
te
berontfcïjuïbigen
/ aïfoo fp fuïïcn
bebmben te bcï)oorcn. 5$ÏDt^befïooteninbeBergabe*
ruige ban mijne peeren bc <J5eneraïe Staten/ binnen
per fïebe ban &dft/ ben fcbentlfjienben bagh in ^eccm?
ber/ bDftbïcnöonbtTttacïjtigö.
€en uptbjucneïicRcn bebeïe banbe boojfs. Staten.
(6eteecïient:
J. HOUFFLIN.

Apologie , ofte Verantwoordinge des Doerluchtigen
ende Hooggeborenen Vorfts endeHeeren, Heeren
Wilhelms van Godes genaden Prince van Oranten ,
Grave van NaiTau , Catzenellenbogen , Dietz, Vianden,&c. Erf-Burggrave van Antwerpen, ende van
Befancon : Baenerheere van Breda , Dieft, Grimberge, van Arlay,Noxeroi, &c. ende Heere van Chaftelbellin, &c. StadchouderGenerael van de Nederlanden :Gouverneur over Brabant, Hollandt, Zeelandt,Vrieflandt ende Utrecht: endeAdmirael,&c.
Tegen den Ban ofte Ediót by forme van Profcriptie
gepubliceert by den Koningh van Spaegnien tegen
den voorfz. Heere : waer uytfal blijeken van de Ïafleringen ende valfche befchuldingen in den vooriz. Ban
begrepen.

topccrftïKbbenon^feïocn/ metgaber^ aïïe öet
geene bat in onfen bermogen toa^ / getoillisïicft
begeben enbe toegeepgent tot ïjet toeberïtrljaen ütocc
bjpöcpbt enbe ber berfeeeïicringe ban utoe ^êcfocuen/
gocben enbe confeientien / bit ban oBobe infonbccï)epbt
begeert ïjebben/ enbe upt gantfêbft öertcu alttjbt ge*«
tocnfcöt/ t^amcïicft/ toacr 't bat top 't geene bat on£
erigcntlijcït # raecftcnbe / grooter geacïjt enbe meer ge*
focljt ïjabben ban utoe aïgemepne toeïbacre / bat top.
afêban met goeben rec&te een eeutoigbe fcïjanbeenbe
fhraffe fouben ïijben/ aï^hebbenbe boer onfen eugenen
toille enbe toeboen/ bit feïbe op onfen öaï£ gêöaeït;
Cnbe ter contrarien/ fooaïlejS toat toPöicrteboorcrt
gebaen ïjebben / ja aïïe ben ïafï ban befe ftoare oo^ïogen/
bp on£ een^beeï^ bujSïange gebjagen/ toaere tot bien
epnbe aïïeeue gefeïjiet enbe boojgenomen / om ben fïaet
onfeg ©uberïanbt^ te berfeccheren enbe in fïjn toefen te
onberöouben: ^at in fuïcRengcbaïïe/ beu ïjepmcïic*»
aen enbe berbojgenen öaet/ boer be guaettoüïige al ober
ïange tegen befellanben enbe aïïe eerïiche3tupbenge^
baet/ ecn^gangö^ toaere uatgeb?oKen becïïieberobec
onfen Perfoon aïïeeue/ ban ober foo beeïHupbcnban
eeren/ ja ober be <0emepnte ban aïïe beft Èanben:
^ocïj op conbitte/ bat top foo toeï boojbegccufïfjcpbt
onfer epgen confeientie / aï^ tot betoaecniffe onfer eere /
metgaber£ ban onfen goeben naeme enbe fame bp aïïen
©oïcïten enbe^aftomcïingen/ 5'ftbaneen^mocï)ten
boou? aïïe be toecreït een ïjccrïicïi cube openbaer getup*
gen$ bertoe
^00 ï^ 't bat top bu^ban
onfe be*
rben :groote
igeoo^öeïï
geerte/
tot onfen
nbernoegen/ tegento
cfi
Jebben berftregen / boer 't mibbeï ban btft tozeebt moe
barbarifeïjeberbanninge/ fftijbcnbe tegen aïïe gobbe*
ïiefte enbe toeereïtïicïte ïiecïjtcn/ enbcbiergeïijcïienin.
bcfen lanben (bit onber aïïen anberen natiën ban toe*
gen ïjacer uptncmenbebjienbeïijcïHjept enbe bcïeeftïjept
fonberïicttbermaert3ijn) nopt geene en i^geïjoo^t ofte
gefien toojben, 3©ant ïjoetoeï bat be menfeïje boo^ tym
feïben niet betere en ïtonbe toenfeïjen ban eenen boo|?
fpoebigen / geïijchfo^mïgen enbe geïucufaligen ïoop fiU
neó gantfeïjen ïebenjS / fonber aenffoot ofte eenigc qua*
be'tcg
: ^iocïjt
ïjabbe enbe
'ton^ge
an^ögaen/
fïe onfen
mogen cnïiom
aï nae
toenfc
en fïabeïi
toaere cït
ben
Öaet ber &paenfc&e natie metgaber^Dareraenpauges
ren 011^ niet tegen gcbalïen : J&oo fouben top nu moe*
ten bit boo^beeï miffen ban aïfuïcft een getupgen$ / aï^
(I)
onfe
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van AutenDcmfonDer
Byvoeehfcltocicn
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e top

Wtmig! Èntfe
Hi. en* tmanbrn feite óng nebben gegeben: bet£ ber ccren Uonncn grooten tboon/ enbe gcïaetmaccucn ban bare
adini Ds fcboonfïc Homme ban ben <£ran
te bo^
epnötonfóne* grootcn quaïitepten/ hie onfe conDicie feec be?cc
te toefen/ toaecmcöe hip no^boo? teben
<D'anberi^/ Silïfoobemrnfcben ban nature
bniö/ tori begeert bobben örcriret toerben. :|atoat bengacn.
/ om ben acbteruïap enbe baïfebe befebuï*
5ijn
aenepgt
aan ter toeercit öacïj aengenamee toefen / ïufonbrrbrpt Dingen bare ooren
fecr geerne te openen / feïfë Dat in een
Den qrrum Die booj Ijem genomen beeft een foo groot
ïioftcïicKe maeïtijt (na 't fcggen ban eenen ban be beo?*
nibe iiïiCïicmcïicïi toerei* tebolb2cngcn/ afêbaerigbe treffeïieftfte
JDoéten/ bacr top bebben biclxtDtl^ af ge*
e/
©olca
n
goeDe
foo
eeneg
toi rbrcUrrr ingc ban be b'Pbrpt
geen &auffc foo ïicbeïieft en fmaceht/
bermancn)
boon
«jnbe öoo* foo fnoobé ïupöcu becbjucat : ban tottre ofte Der neïe fooacngcnamea^bctacbterftïöppenbcn
öooöt toe geïjact te toecbeh ban fijnen cnbe br^Baber* ooren i^ : Cnbe aïfoo ter contraricu geen bihgb ter toe*
en monöts relt foo noobc gehoopt toert/ al^toanneerbemcnfcbe
ïanb$ bsaiöen / enöc Doei' baerc£cï*rpgen
ngcni^ban
gctu
ïobeïi
een
ugen
bcïijömïSé te ontfa
Öem feïben ïoeft enbc beroemt: <Sktt onfe bpanbt ban
tantbafng;
fnnecgetroiltoigbept tot Den fijnen / enöefgecne
biebe befe mee bingen tot fijnen bcflcn beeft 't gcenc Dat
hrpt tegen De Cprannèn/ rnbe tegen be
bjeugbt enDe genoegte meDe bnngt: enbc top krijgen
geiucnne niffr5ijnbccfïóorcnbe> :3u ber boegen bat bc t'onfen beeïe 't geene bat acn ^em feïben ïjart enDe
&parguiaertg enöe (jarc aenljangcré / baee fn mepnbeu ftoacr / ja ber geïjeeïe tocreït onangc name ijS cnbe ber*
groot ïeeöt enöe fpn't mebe acute boen/ aï^boec b^ietelicli. B!5aer top btrbopen / boec bet toebocn ban
01$
befe feitóeïidte bccbanniimr/ (jebbcn on£ beeï eer boec
Dcfdfce ecu fonöetlmge tajcntfcljap gebacn / jae oo^faac utoe goctjonfïigbcpt cnbe genepgben toilïe t'ongtoacrt/
nocb b'e'en
nonnen
cenige
gegeboi omongbird temeer te becbïijbeu: bctoijlebat bat
febabc011^toebrengen
: genocb
merentb'nnber
Dat gbpfaïban
ober ïangen
fn himtcn enfen tocnfcfjrn / on<§ befe bacne bebben geo* tijbt tocï erbarm bebt / boe Dat De ftatelicue cnDc boer*
pent / om on£ feïben te mogen bcranttooo:bcn / enöe ïncïjtïöf quaïitepten / aïofe met tprannpe ceniöbfïnt^
om be gebcrïetoeenltacuuclicntemaccacn biebülicfc bebïecftt 5ijn / arm ftraebt nocb bermögcn en Rebben
ïjepöt cnbe gcrecijtiqörpt ban onfe acnflagen enbc boo:*
be b?pe enbe inanïicïiebcrtcn tot benteaert te tree*
nemen: bcrïatcubê onfe naaomclingcu mit£befenee» om
hen
ofte
té getoinnm. €nbe ten anberm/ nabemacï bat
-ncu patroon ban bengben/ om nagcboïgbt te tocröen be gctooncïieïtc toijfe enbe maniere onfe£ïebm£/ ö %ie*
ban alïen ben gcenen / Die baee geen febanbe fuïïen tuil? htn genocgb beïient i$/ boe bat top ebcn foo tocpnigb
ïen acnöocn ber cMe afftomfïe ban onfe BooHiubercn:
oubcc Den toetenen nopt niet eenen Ijccft bc tprannpe ïufl enbe gcbaïïcn bebben om anbee Eupbrn te frïjeïDen
cnDcteftratTen/ ban top Doen om ong feïben te beroc*
tocgcDaen getoceft/ ofteeenigfïnt£boo?gefïactt/ maec mm : iéoo top nu tegen onfen baneft gcncotfaecKt toer^
tobben alle geïrjeft bemint/ enbe na baren fïaet becboo^
bert DetypïjcpDtDcrBoïcaen/ obcebctoclcaefpccnige Den D'ccn oft D'anDer te Doen (aïfoo 't on£ quaïicH fal
mogeïieft 3ijn 't feite teftonncnïatcn/ boetocï Dat ton
ïnacjjt ofee bcM tjabörn. <£nbe ïjoctocï bat top geen on^
bebben boo?genomcn aïfuïcftematebacrintebou*
n/
ïage
aï£
ebcn
n
on^t
bebbe
ccue
e
en
rïing
oo:fa
fonbc
/ jet
aï^bebenben
't ccnigfJnts,
faï/ Docnïicft
toefen)
enbc buncttrn
aïfoo in
jjabbcn top fjicc te booten niet (toffe genoegt) geïjabt/ Den
Defcn
toert
bat
jemanbt
tnorïjtc
om top te mogen fpjeftcn ban on£ feïben / enbe te flraf* niet fecr tocï te betamen : bat fcibe fuïïen mijne peeren
feu be grobe enbe bngefcrjicKte fauten ban onfe bpan* beeï meer moeten toefcbnjben ben hoogbften noot/ tot
ben : noeïjtan^ ecnébecï£ be eerbaeeïjept en liet ong niet ben toeïcuen onfe bpanben onwé bebben bebtoongen/ ban
ïen/ b'toeïcft
n
tof fonbe
bat ton
toe tefto
be menbecba
aèc feïbe
oï
om oirê
boenepgen
ip/ aïbao
nocb foo gcoote bat on^ fuïclfê ban naturen foube aengeboren 3ijn : ens
mate cnbe manieeïicafjept boojgenomen bacr in te ge* beon^baerbanontïafïenbe/ fuïïenfe be enbeferjaemt*
Onipcften : een^beeï^ ooeft en toonbe bet oné niet toeï bept metgaber^ brt ongcttjbigbpojrcn ban onfe bpan*
ben fuïcnp aïïecneïieft acntbgen. ï&ant amgefieri bat
en/ bat top bet* bpanben fauten en- tefeM on^ baïfebeïieft bf&ben bcfcbuïbigbt ban on*
boegen nocbaenfia
be niiébanbcKngen fonben beefyepben : ja fjet boebte
oné beeï beter/ eenen bed ban bare ongefebieftte enöe baneftbaerbept enbe ongettautoigbept tegen cnftn ^ee^
onbebooïïicfteacnfïagen met fWtmjgentcbergraben/ re/ UOemenbeon^ een Ketter, Hypocrijt, Judas endé
Danbcfcfbe (boctoeïmet bertoacrïjcpt) ruebtbacema* Cain gelijckende 't hooft ende principaelfte Perturbaftcnbc/ jemanbt oojf acene geben om te bermoeben / a$ teur van den Landen, Rebel, Vremdelingh, Vyandt des
fouben ton gcncpgtsijnombananbccIlHpbcnquaucft nienfchelicken geflachtes,dicgemeyn pefte van de Chrite ipieacn. jitèacc nu mijne peeren/ nabeniacï bat boec ftenheyt, Schelm, ende Verrader: hebbende onsdaerenDefc berbanninge niet onfe epgen ^crfooneaïleeneïtcft boven als een Beefte in handen van alle Moordersenüë
gefliuft enbc tot eenen roof cnbe bnpt tojeebdicït gefMt Vêrgifters overgelevert , om ons dat leven te benemen ,
toert : maec b^t cïca een alacrïica firt cnbe bemerent / mits ftellende eenen fekeren Salaris, indien jemandt'c
batnwn onber 't beeftf cl ban onfe quetfucen be gantfebe felve konde executeren : ^»00 ïaetCtl top H %iettetl 00?*
v6cmcpute cnbe Den gebeeïen ^taet ban befe ILanben beden/ Miijnc peeren / oft top on^ ooeft toeï ban fooba*
foecfit te bertoonben : (aïfoo nu 't feïbe ntet meer en ge^ nige befcbulbingcn aïfoo 'tbeboo?t fuïïen ftonnenpur*
feljiebt bp bïeune fmaebr-febjiften / oftcfameufeïibeï^ geren enbc fupberen fonber be getoooncïïcftc maniere
onfe^ ïeben^ / ban niet geern nocb ban on£ feïben nocb
ecöcn/
ctoenopt
eene
ïen/
gemaeeceïitfcban
bp öcUcK
3lupöenb
nong
cecae
nafpj'ang
ber toelcu
meerenbe
be^ ban anbee 3lupben te fp^eftm/ ergen^intebuptente:
toeegt en beeft/ban be tonge ban een uïepn ^ïang^ften/ gacn. 3£aer en tuffeben 5ijn top bier maten berfeftert /
b'toeïeft men in 't boojtfenrijben beeï eer met ben boeten foo toeï banbeqerccbtigbcpt onferfacefte/ mctgaDer^
nen om baee boe getrautoeïieft cnbe oprecbtclicft bat ton met ïi llie*
p(eegt te bertrebcn / ban ijem beeï te bemoc
tegen te fiacn beebten : maec gemereftt bat Hupöen ben gebanbeït bebben/ aï^ ban utoe reDeïicftïjepDt enDe
ban fco grootcr quaïitept ïjen foo bc?re enbe fooïeèïicn opreebt gemoct / m^geïijeften bat U lliebcn ten beften
bernebcren / batfe geen toeren en maften ban met quaet bcftentisV
boebataïïcbèfcbmgengcfcbiebt3ijn: ^>oo
tefpieacn enbe anöcre baïfebeïieft te befcbuïbiqen / ba^ Dat top ban H%ieben nietanber^ensijnbegcerenbe/
ren tijbt onnuttelicït ober te brengen :) ^oo bèbben top Dan bat gp be ftenniffe enbc oo?bceï ban befe faccftetoiït
booi noobigb aengcfïen/ ben monbt eend ten reebten acnnemen/ cnbe tot utoe mccröecbcrfefterïnge/ rufte
op te boen/ ten epnbe bat ou£ ©abcrïanbt (boo2 't toeïc* cnbe toeïbaert fuïche o:b?e baerin fïeïïen / aï^ U %ieben
Ue top bat ïeben in^geïijeft^ becept 5jjn bp te fetten / afc bp be reebtcn/ b^pbeben enbe pu2ibiïcgim be$ Eanbt^ be?
foo top bic goeben aïrebe gebacn Ijebbcn ) boer on^ fïiï^
ïafi enbe bcboïen
acbterboïgenbe
bopeutoeenbctotj^bept
't goet
ftotjgen gcenfmt^ beruojtoftebcfeïjabigettoerbe: ten bctcoutocn
bat be$/gemepne
man beeftbe op
anarcen op bat befe ïjoogc enbc maebtige Citteïen ban
cnbe opreebtigbept. ^i'toeïcft top ban UUieörnfeec
foo beeï %anbcn cnbe ftoningbrijeften (bctoeïefte ben crnfïïïcft
enbe btrtcïïeft 5ón becfoeeftmbe / cnbe tot Den
ooeft tocï burben untfreceften tot ober 2üfïen enbe Hlfrijc^ feïben bermanenbe bp ben eebt cnbepïtcbt bacr gp <&&
Iicu) menigen Ut oogen niet en bccbïcnbcn / tóe ban ben bc cnbe ben ©aberïanbe mebe berbonben jijt : toeï ber*
facciicu befer tocreïbt beeï meer na ben upttoenbigen feftert 5ijnbe / aïfoo top in beeïen anberen bïngen minber
febnii enbc aenfien ber feïben / ban tipt ecnige baf!e en^ enbe geringer jtjn ban onfe bpanbm/ battoufeinbrt
Qc toeïgcfonbeerbe rebenen / pïegen te ooïbeeïen.
iBu
uebioeben tocï genocgb/ bat begecne biconéberbam poinct foo bc?re fuïïen te boben gaen / aï^ fp ben bencec*
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neu in breien bingen meccöec boojbeeïbebben öantop / utoe terbten / pjibiïegien/ enbe b?pöeö*n getoeïbeïieft re
fcftcnbrn /
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fïcïïen/ met
jae ban
DegeneDieDefen
S5an beeft
Doen upt*te 1581.
ban bebben
betoaten/
uöenente cKen
teonDetbo
goeöet betten enöe met allee gettoutoigbept altijöt on£ toepen / te toeten De $?ince ban $atme/ foong fone ban
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badt
/
ban
om
ïecne De gene jijt/ Den todcltcn top met ecöcbctpïicbt öegebede toectdt te betoijfen/ öat onfe bpanöen feec
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geenc Dat top bccl licbec fagen ) nae De re teïtclUjcit enöe
ïjcb* wijlen Myn Heere de Prince van ürangien , onfen ne-^cre de
neccchtigbctt/ arijtct öat fu alle boo:oo:öcd tullen
ve : en dat ons de Koningh foude Ridder van fijner or- ^n Keyfes
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top De !bcce / De ïtccclicn bau fijne Hanben Die bP m ©uptfcö*

ïw'cc in öcn cctfïcu cnbcboojaïpjotcfïcccn/ bat
ïanbt toaé bcfittenbe/ gercfo?meect babbe / enbe na ben
jfcDafïjttnijTc be£ feïben aïtijbt m ïjooaï)^ cccecnbe tooojbe <èobc^ ban ben abupfen gerepnigbt/ fclfèbn
iuecröcn gcfïnt 51J11 te ïjoubcn / ecn£bccï£ om bat fijnen toelaten ban ben ïïepfer. o^nbe baerom en liet noebtan^
name f'oo groot alomme i£ boer fijne fepten / cengbeeï? ben ïftaebt niet abbij^ te geben na rebene enbe bïlïicn>
oocfi om Dat bcmbeïieftijccfton^bieeciTtebetonfen/ bept/ alfoo bP oocb niet anber^ en bermoeïjte te boen:
Dat fi!1 oirê D«fc m fön bamec opgetrocucn ben tijt ban aengefien Dat mijn iJfcercbe<6jabebanfóungfïainon<
ge- fen €>om oocïi babbe in fïjn fucceffie ban be «Bjaeffcbap
aïtijbt feec
bacccntc
negen
B^acr
gebaengcnhebben.
geënte
feecbem
enbe ton
1 bienfï/ cnDe
troutoei'^acen
ban ï5ocbefo2t bebefligïjt enbe üebouben gttocefï / niet
foo mi De gecne/ Die onbec aïïcn menfrfjen mecfï bec* tegenfïacnbc bat bP felbe een p:otefïant toa^. ^ecbaï^
bonöcu fé fijnen goeben name enbe fame biïütfich boo?
te fïaen/ bomt on? ban onbaneïtbacdjept Defcïiuïöigen/ beii nabemaeï Dat aïïe 't gefebiï (foo men gefebiï moet
't geenc Dat top in onfen bupfemoebtenonber
atë Dat ton niet en fonDen erkent bebben bc toeïbaben noemen
maïltauDeren bebben ) fyiev in toa^ gelegen ) of be
Die tjn fegïjt Dat tou ban Den ïlcpfec ontfangen bebben : boo*f5. fucccfTïe beïjaojbc ben ©aber ofte ben ^oone
^oo biöben enöe necfocclicn top/ Datgïjpon£toiïtte toegetoefen te toerben: noebtan^narcebtenenbonbe
gocDeïjonDen/ foo tou tot onfec ontfctjuïömge moeten niemauDt anDer^ I Dan top aïïceue/ eenigötecïjtDaec
neeteen/ beïaugcubé De boojft. toelbabcn/ Dat ton niet
en toeten eenige uanbem ontfangen te fjebuen: maer in uoojtocnöcn.
tori ter contrarien/ Dat ton bem bienfï boenöegcoote
?lcngaenbe ban 't bup£ ban Cbaaïïon / boo? 't eerfïe ®c*iI0?
merefteïicfie fc^aDc enDe berïie£ baer bp bebben geïjabt / en ban men niet feggen/ DattopfouDeninbenföepferBourgSecnigbfiuté gebouöenjtjn ban toegen ber 23aroenpengnicn ende
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woordhigcHck heeft gehandelt ende getracTeert, om ons te doen maebt en babbe Dan top / Detoijïè Dat f^et aïtemaïe fïout
op debe- kommen tot de fucceffie van wijlen mijn Heere de
fcimidinge prmce René onfen Neve. USaer toaer in boef) * toant in De macljt enbe gctoelt ban ben Coningb ban ©janeft*
rijebe /Die fckïie repfe aïffêr oo^ïogc tuffeben be boojfj.
guaïicb
nopt ecnigïj
en toa£ fouDe
Tankba'erttoiflen // ïiiepfer enDe Coning^ begonfle te rijfen / DeDe te griijene
on£ bcbacïjt
toiïïcnfootegen
bobben ^ccre
Die om Defeïbe
heyt. ccrfïeïib
aenflaen enDe aenbêeröen foo tod De <0?aeffcbap ban
oft bem baer tegen partpe maecfeen. ^aerom até De OTbaroïïoi^ / Die Den ïïenfer fdbc toag toeftomenDe / aï^
fceufce onS bc boojfs.fuccefTïe beeft laten boïgen/ fon* oocïi onfe 23acoènucu : in ber boegen Dat top Die^ aen*
Der ou£ ccnïgb ïetfcï ofte binberniffe baer in te boen/ gaenbe in Ijem gecnfint^ cnïionnengebouDenjnnten
toat \}ccft bu bod) boo? on| foo beeïe gebaen / bat oocïi
Den partpigfïen töicbtec bie on£ öabbc mogen gebeuren/ toare om bat top mebe $ön begrepen tooien in 't ber*
bjagb ban Den pacp^ ban §>QifTan$l ö'toeïclttodöet
of 't foo toare/ niinfïe
gebaen en ïjabbe * <£nbe
niet in$geïijcïi£ eenige
toa^ Dat bP bebooibe gebaen te ïjebben ter goe*
nabemaeï
/
gebabt
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Dat top babben
ber
gebacbtcnifTe
banonfen^eer^ebej betodebe riae
bat on£ teebt foo Maer enbe toeïgefonbeerttoa^/ bat
men niet ter toerdt en rjabbe nonnen baer regenboog foo bed ïiïoecbc fepten ban toapenen t'fijnen bienfle ge*
onlang^ baerbante booren
in ben tjet
feïbenïebenboo^be
ft?ö'g^-togt^
béngen/ om'tfdbe te beebuufïctcn ofteeenigfmt^te baen
in be /beïegeringe
&t.3£eficr/
betoegen/ enbe bat be ïtepfee t'onfcn pjofijte bonni£
Ucpfer^ boeten geïaten ïjabbe.
ïjabbe biet op gegeben : toat fia^ic bP bocb anbct£ boouj feïben
©ed
min ifTet in fijner mad)t getoeefï on£ eenige jon*
on^ gebaen / ban bat ï)P on^ babbe reebt geabmini^ fïetebetoijfen/ om on^ ©ojf!enbomban#rangiente
ftxmtl enbe bat bP on^ niet en ïjabbe toiïïcn ontnemen/
't geene bat on£ on aïïe ceebt enbe rebene / ja bp lic na* berïirb'gcn/ baer tjp niet intefïcnenbabbe/ norfjee*
nigïj anber $>?ince ter toereït : gemerebt bat top 't fdbe
\ tiire felbe gegeben toa^ > sfiaec foo U Hiebcn Mkft / ban
geener booger banbt 5bn ftoubenbe / maer b^p enbe
mijne peeren/ naecDec in te Oen De nature enDeaect
ban befe fucccfTïe/ gbpfuïtbebinDcn/ Dattonfoogoet abfoïuteïicïi baer in gebicben: b'todcftnietbeeïanbec
reebt baer in baDDcn / Dat De ïïepfer niet en becmoebte peeren en fufïen bonnen feggen. ga baer en tö geert
m\$ bic Telbc te benemen / fonber on£ bat mcrcneïicnfïe |>:ince / toien£ goet joonfïigbcpt om onfe^ boojf^. ©o?*
ftenbomdtoiïïe/ top ban boen ïjebben / banaïïeenebe^
enbe meefïe ongcïtjcCt ban ber toereït te boen.
i)e fuccer- ^acc toarni in bc boojfs. fnccctlïe ttocc boojnecmfïe Coning^ ban ©jancurijene : betodefte (foo top bccjjo*
pen) aen 't geene bat ecnen armen ©oifltodtomt/ bit
Ce van ffucftcu ofte Decïen. ^'cen toa^ 't geenc bat ban onfen tot
fijnen onberbanigfïen bicnfïe i£ aïtijt getoiïïigïj enbe
Naflaucn-ïjupfe
jjaii eï5a?Taw i£ frommelige / b'toeïcïionfcBoo^ berepbt / niet en foube toiïïcn be banbt acnflaen : toant
de
van
Chaalon fatcn/ namcïic[ionfe<J5!ootbaDcré/ cnbeouDe<23^oot'
baber^ / €>om enbe ouDc «©om ban De baDcrïicue sijDc/ fuïcïi£ toare buuten reeïjt enbe rebene / betodefte tjn niet
en faï toiïïen oberfeïjjijben nocb boojbpgaen: feïf^ in
enDe ïeftïiCt onfe 0ecbtftoeec oocïi ban '£ BaDec^ tocgc aenfeïjouto ban be getroutoe bienfïeiï bie onfe ©oojou*
genotm ijeöben * te toeten/ be goeben Ue oné bupbenj*
ber^ be Croonc ban ©jancbrbebe / enbe 't ^ertogbont
bacijb^ 51'jn tocbcboorenbcin^:abaut/ ©ïaenberen/ ban
(ban 't \xtckhc be boo2f5. Coningtj
i^oïïanbt enbe Slujcembojaö. ^'anber toaé be fucceffie beeft 25:ctaignen
fijn afbomfïe / enöe toa£ bcfTdben toebomenbe
ban 'BafTau
t bups ban
CfjaaHon./ bicmen
^00 beeïe
aïs"tetiie^eeten
fucceffie
ban
i$ bdangenbe
pïeegt
bic <Ör jïjenaern ) met groot bangier ban baer epgen ïeben /
ban25?eba/ om bat bet bic boomecmfïe pïactfe té ban met groote onboden enbe onuptfp^cbeïicïiemoepte en*
onfeïfeerlicIibcDcn / enbe baer ton atö oocr onfe ©00^ bc arbent gcDacn ïjebben.
ouöcrë aïtijöt onfe HcRen-hamer / Ï5acbt enbe p?incï*
v^oo cellrcrt Dan nlïecneïicïi 't geene bat on£ toebe*
pacïfle betoijfingeu/ eïjartreö enöe m|ïrumentenhefc boojt in De ^jaeffeïjap ban 25onrgoignen / enbe ban 't
ben gebonben : toie toaé De géene bic oné in befdbe mb toeïebe tou foo ongcrecbteïicït enbe tprannifeber totjfe
langen tijbt ^ijn berooft enbe onterft toojben : baec
De bonnen berfïoorcn/ 't en ïjaöbe gctoeeflonfe#ecr bu^
©aber/ betoeïcïtevDamtoa^/ aïfooton toaren^eebt* ban be feïjabe bp on^ geïebeu / op bee^ ttjbt fdjier tot be
fomme ban ttoee .^iïioencn i^ beïopenbe. Maet boo?
f toeer/ban mijn ^eere be p?ince Hene 5'ijnbe een cenigb aïïe bingen toauben top / Datmen tod bebodjte be reöe*
&oane ban mijni^eere beaB^abe^ennbn'cbban^af
fau onfen ©om enbe onfc£ ^eer ©aber£ 25joeber> nel toaerom b^t be <i52aeffcbap ban S^ourgoignen/
B^acr foo be:rc i£ bet ban baer/ battoninbebooj^. Franche Conté toert genoemt: namdicb (onbermeec
fucccfTïe fonDen bebben belet oftegcbinbeêtgetoeef!bn anber rebenen) om bat be peeren enbe begegoebbe in
onfen ïfeer Baber / bat bP feïbe beeft bemocptegeno= ben feïben 3lanbe bie francbife enbe b?pbept bebben/
men ban te hommen foïïicitcren / bat top in be poffefTie batfe mogen baer iCefïament maccïien enbe bifponeren
fouöcn gcfWt toerben : enbe bn en banbt nopt menfebe ban ïjaren goeben aïfoo enbe acn toien bat bet ïjun goettoe/
bebuneïtt: fonber batfe ter caufe ban bare ^up^brou*
foo oubcfejjaemt bic bemeen^ babbe toiïïen'bacr tegen toen/ ïtinberen/ ofte anber naefte rjoir^ / toie bat befeïbe
!Sc?/r« ^ öm ®* E^ocnt ^cÖoore / bie in ben tfaebt oocb 5ijn moebten / bebtoongen bonnen toerben om
DCfC fCl'rfte toOOJöeil UOOjtb!ariïte / Mm haretid non de.
bet juccedere : bat $ / Ceh^ fóetter^ &oone en magb ban baren goeben anber£ te moeten bifiponeren/ ban
neen €rftjenaem toefen: om bie^ toiïïcn bat onfe ï^eer aïfoo 't bun belieft. 3£ecbaïben nabemaeï bat mijn
»aöcc/ acijtcrboïgenbe be erempeïen ban bekome ^eecebe$2mceföenc/ boet fijnen epgenen toilïe öaec
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1 T 8 1 . toe betoceght sijnöe / fonber cenigh boo?bet aenfchouto bat minfïe teeeften gegebenbatmen foube bonnen be* *tH*
op onfen perfoou te nemen/ toefenbeboc ter tijbt nocb bencben/ aï^ bat bp Ijabbe op fijnen febrtt met fijnen
een jongïj ftinbt / enbe toonenbe in ^uptfchïanbt / on? bïoebegeteceftent/ ofte metbefpitfe ban fijn haïïebac*
bcc be macïjt enbe bifcipïine ban onfe mcefier£ en gou- beofte rapier in b'cerbe gefch?eben ben name ban ben
bccncur£ i maer aenficnbc aïïccneïicft bat top fijn recht* genen bien ftp tot fijnen erfgename tooubemaee
ften;
ftoeectoaren/ oité beeft berhïaert erfgcnacin ban aïïe bat fuïcït een ojbonnantie ban ben ïetfïentoilïeonber*
b$chelich i$j enbe na beoubep?ibiïcgien benïmjgb^
fijne
ïanben
en
goeben
:
('t
toclcue
\yn
toa£
macïjtigï)
te
Doen achterboïgenbe be teelten en cofïupmcn ban ben ïnpben gejonbt/ behoort boo; aïïe anbere infettingen
ïanbc) &otop banbanbicgtoegenjemanben behoocen ban erfgenaemen boojgetrocaen te toerben. I^oebecï
Dancft te toeten/ bat 5tjn topaïlccnc ben boo?f3$feece te meer behoo^bc een fo fJcöbtbaa' Boifl / enbe fo Woecïi
§D?ince ïobcïicftcc gcbachtenifTe fchuïbigh te boen ; be een beïbtfobauigh p?ibiïegie te genieten* iBacrnucn
toeïefte b'ccrfïgcborcne 3ijnbe ban onfen hupfe / fyctft baït bier geen gueflie ban eenigbflccbt teecbenbatbp
pctoiït/ aïfb top in beno?bcn ban beeerflc geboomte be ïjcm foube gegeben sijn. ïöant baer i$ boortjanben een
naeftenahemtoaten/ bat top ooeft in£gcïncft£be nae* tefïamenty bat niet metter haeften / macr toeï enbe
fïenahemfoubcnïn'tbcfit ban aïïe fijne goeben hom? njpcïicb gemaeeftt i^: niet ban eenenficchtcnoftege'
men. ^aecom top
en nonnen tot noch toe niet fien Cjuctften foïbaet/ bie baer toa^opfijnfïerbenïiggenbe
noclj bemereften bat top ban toegen befer fuccefficfon^ macr ban cenenbcuoï)btf amen / b?omenenbeceutoigJ
ben aen 't ïjup£ ban 3>pacgnicn cenighfin£ geïjouben lof toeerbigen Bozft/ gcaffifleect 3ijnbe ban fijnen ra*
3jjn: ja bacr en fë ooeft geen mcnfchct
ec toceteïty Die be / enbe alrccbe op toegen om in ben brijgh te treeften :
niet cenen tyctnöen ofte bupten ben gefTacbte ge*
fuïcftc3 met bcr toaechept fo'töe ftounca fcggen.
jftfêen falotrê niogcÏÉcft boo^toerpen/ bat bcïtcpfcc maeebt/ maec fijnen naefïen bloebtbcrtoanbten enbe
Hctottroy. ben boo?f3. ^eetjp^ince ottrop ofte confent habbege* rccbtftoeec: niet ter infïantie baneencn ïafligenenbe
gebrn / eench erfgename / bie ïjcm goct foube buneften/ moepeïicben bïepecy maer aeneenftinbt in^uptfet)*
bp teftamentc te noemen / enbe bat be boo?f5. lif eer ïanbt toefenbc be?re ban '4 üepfer^ ïeger / boe hp
ièt.^efic gingh beleggen / met een bafl boomemen
13?inceunt ftrachtc ban'tboo?f5 ottcop ong tot fijnen ban
baecboojber met ben feïben leger tot boo?$ari}g
bcchoten bebben. '<€gcnc bat hicc
erfgenam
e fonbe
tont
b,igcb?oc
ht/ JBijue peeren / bient grooteïieftg te treeften : ja baer i£ een tcfiament/ niet bupten *p Mep*
tot onfen booioeeïe/ enbe en bomt onfen bpant geenf* fcr^ toeten / maec bp fijn ottrop gemaeeftt enbe bol*
genbe bc reeïjten enbe coflupmcn ban be pïaetfen.
ottrop toa£ t^aerom nabemaeï bat befe o?bonnantieofl tcfiament
boo?f3
't
ftcpfee
be
boe
löant
pafTe.
te
ÏW$
nccoücrcnbe / ïjp en toifïc fcïbc niet / nyien bat be Ityiiv
cc tot fijnen erfgename noemen \3Jo$bc : ja bat en heeft fobafïe i£befïac»ibe: foeni^bet inniemanbt^benno*
ban niemand ftonncn getoeten toerben / tot op bien gengetoeefï bcfeïbe teftreneften ofte ttoijfeïacbtigö te
enbe noch beeï min on£ bie fjceï enbe al te
oagh/ bat bet boojf5 tcfïament toarbt open gebaen : maceften/
benemen/ enbe bacr ban tcfrufreeren/ ban boo? een
ö'todcft eerfï na 't obcrïijben ban ben boojfs ^cerc^um
feftec mibbeï / b'tocïcft al te tojcebt enbe tprannifch
$.
babbe getoeefï/ enbe mogeïieft meer tengrootenach*
scfcïjieöt
jBar'ie
Coningin
be
ban
nc
butoefen
in
/
ce
en
niet
ooeft
gcbaïïc
befen
in
on£
<én bcc boegen bat top
ucucnncninbenftepfcr gehoubcn te toefen/ nabemaeï terbeeïe ban totboo?becïe banbe^Ucpfcrg goeben na*
meenbefame/ fo bpanber^ bannarècïjt enbe rebene
bat tct fetoen tijbt a$ ïjp 't boojfs ottcop accojbeerbe/ met ong habbetoflïenhanbeïcn. 9[a gehjeftertoifé bat
.
fijn intentie enbe mepninge nieten toa£ onfen pecfoon onbec onfe boojoubcr? eenige 3ijn gêtoeefï / bie toeï
cenige becboo?beringe te boen : ja betoijïe bat befe aen mibbeïen toifïen te binben om bie ongcrechtige enbe on*
ben boo2f5©?tnce betocfcncjonfïeoftefabeuc (fomen baneftbaere ©o.jfien bie ben toareu ïiacc goet onthou*
fabeuc moet fteeten'tgcne batfelfé Deaïbergeeinghfte
benbei tot rec^t enbe rebene te b?engcn : aïfo berho*
üecfooncnbpozbinacife bucbenban beCancelcpe lich; pen top ooeft met be huïpe <6obc^ / epnbeïicft eenen ge*
teueft toeten te berftrijgen) geenfing t'onfec aenfehou* lueftigen uptgangh te berftrijgen tegen ben genen bie
toingc ofte contemplatie i£ gefcïjiebt.^ant bie upt't ge* on^ ban onfen goeben fo onreebtbeerbebeft berooft
i$ fonbe ban 't boo?f50t*
ne batbaecnaer cecfï gcboïgt
tcop toiHen oojbeeïen/ bie fonbe bem bergrijpen tegen heeft/ enbe noeïj foccfttto2eebeïicft enbe opeentpran*
fehec regele / bic top ben fcepfec gehoopt hebben fo bieb* nifcbetoijfe
"te benemen.noch moetende*
jiu betoijïeoocftbatïebcn
bat top nootfaccftcïicft
toil£ herhalen / bat aïïe abbjjfen enbe caebtgebmgen benban befe fucceflie: &o begeeren top toeï te toeten/
upt W$ be&epferoné beboo;f5fuccefTïe liet genieten/ of
na be rebenen ofte canfen /. enbe niet na 't gene bat
♦
ben feïben gcboïght ofte gefp?oten $ / bchoo:ben gecm* bp on£ ooeft jet gaf ban fijn epgen goebt ofte niet*
mineert / enbe boo? goet geïjouben ofteberftootentc ïêant genomen/ bat top anbcr£ niet ontfangen en
toerben. JBact genomen bat bacr geen ottrop en hab* hebben ban 't gene bat Mm ^eere be $jince Öene
Degctoecfï: noc!)tang (fobobcnbecïjaeïti^) cnïjecft jcefttoebeboo?t: top en bonnen niet ficnoptoatboet
j^ijn ©eec be |>nncefiene in'tboojft tcfiament met on^ beConingh baribertoijtcn/ batïjp ofte fijn babec
becozbonneert/ ban 'tgcnebatbetecötenfïjnuptton*
fénbe
bel'iepfec on^ fouten jet gegeben hebben: 'ten fpbat
bp
boo? ïiberaeïheit toiï refteucn / milbt ban anbec ïup*
^>aer toatfoubenfpanttooo?ben/ oftopïjcnboben bén goet te toefen. JBaer toeï ter contraricn (fonbee
aïïe bc boo?f3 rebenen noeïj boo^ieïben / bat onfc^ f ecc
neben^ tcfiament/ baer bic quefiie ban tó/ tcnïimm' hier te fpjeften ban 't groot ongebjeft bat on^ in be
43faeftc(jap ban25oucgoigncngefcbiebt/ baer*
tefïamcnt / ofte in ben brtjgly^gcmaecïtt/ (b toeïcli boojf'5
fo groot reeïjt enbe pjccmincnticn beb*
nochtan^
top
in
noftebcrbupflc.
fpgecnfin^ en bonnen inttotjffeï nene
er foïemmteit ge* ben/ enbe ban be toeïeftetop tegentooojbeïieft fijnbe*
ren/) ja fo rijpebeït enbe met fuïen
bcc feïben tot
maeeftt / enbe met uptbmcbcïicfee tooo?ben gefbnbeert rooft toojben/ untfïeïïenbe 't becboïgïj
öanbenheb*
in
top
bie
batbetoapenen/
toe/
tijbt
ber
ban
e
aïïang
(bie
op 't gene/ bat be boojfs ^eece f ?mcc
banbe
gebaen/
ïjebbcn
fulïen
rechte
meer
oirè
/
ben
ben
te boocen info bceïboo?gaenbe ucngb£-tocï)tcn /too^
i^ ont*
$$enfcc tenbicnfle gebaen/ genoegï)toa£gctoatc.nbe ) ongereeï/tigbeit be^ genen bit 't oné aï te bemaeïe
fuc*
boo?f3
ïjaefïe
fo
niet
top
?enge
bat
/
't
i$
fo
mcbeb
)
i^
honbnibe
ben be perijebeïen bie ben ntijgb
faene
aïfo
too?bt
en
on?J
ofte
/
habbcn
geanbeeebt
ccffie
eenfo
hem boe tec tijbt opberepfc begebenïjabbe nae
onttroeften bc heerbeftheit ban Cbafieï-belïin / W^^^f
gebaeeïiebe oo?ïoge / enbe tegen fo machtigö eenc fte ban fo geringer toeerbeu i$/ bat befomme banbevan cha
bit i^eiu.
bec feïben
men on^ban
achterfïcïïen
opbit
fdben op
toegenbec
on^ban toegen
biemen
5SSWS bie
ISifbe^SeS
pa£ fcbuïbigï) \$l beloopt tot b?p maeï bonbert enbe
ifeer
bnftigï) bimfcnt gulbni?. ^ocïj bobenbicn fo té on^
onfe^
in
't acne bat biberfeïje geïcerbe mannen
ooeft bit ongeïheft gefchiebt/ om be macte banonge*
babers" enbe onfe tegentooojbigljcit bier ban bommen*
reebtigheit t'ecnemael tcbecbuïïen. ^eftcpfeeïiacreï
« b?HSttwnn>ï»etcfp?cftni/ bafldicbbtcïbmfïaen*
toacb becfoeïjt ban onfen ^ecc babec / bat top ten min*
€o*
be
oocït
be / bat niet aïïcene be tefïamenten / macr
be fóep* fïen aïbooren mochten nae reebten rebintegreert toer*
Dieiïïcn bie in ben brtjgb toerben gemaccht / na
boojfacthaooe
ft*Si echten ban fuïeftee tocerben ml. **f ffn ben in be pofTeflïe/ inbe toeïebe onfen
geboogen /
geenfin^
aetoeefl : enbe en tooube 't felbe
Kriialtóinaii babbeboo? fijnen einbebe geringde jaaen*
bïijbenbc)
onterft
(oocf)
toe
een maer hp ïiet on^ aneeneïieft
(i 3)
yet
toönngeoftebebuibingebanfijnentoilïe gebaen/

Byvoeghfêl van Authent. Stukken ,

<De erfgename ban aïïe De gocben / Die De bofcf5 &%&
het feïbe bptoegc ban teeïjte te berboïgen : toaer meDc be Cngelbett öectoactt^ obec baDDe / toa^ jj^ijn ^ecxe
ïjSi. lp oirê
70 nocöccnigentoegbtcn minfïen open liet/ De* De 03?abe gian ban ^affau fijn b^oeDet enDe onfe groot*
tujiïeDat ïjp on£ nieten bclctteDc on£ recfjt tegen fjem baDer.
<ÖnDe
Deö felben obtrujDen / quam Mijn 1581:
Grave
et boo? $eere De^abenaeïfeinD?ieK
toarD bp Ijem obergef
't pjoceg
bob; te fïacn : enrljele
onfe
oom/
De^
bootö^ee*
Darf
ieon£
n. jifèaec De fone(D
Den tïaet baniBe
fone/ in ober
't befit
enDefucceflie
Heyndrick
niet te min fijne tocloaDen bertoijten) fïcnDe'tp:aec£ rena5?abe3ian.öouDtfle
ban alle De gocben ban 5ettoacrt$
/ naemeïicK
Die fau.
ge*
fouDc
gercet om te toijfcu Den felben Dagï) atë Dat
fijn in 23?abanDt / 3üireinbo?g5 / ©ïaenDeren van NaiaDcn al* gelegen
ffcïjieoen/ De aDbijfen ban De piefiDent cnDeïï
enDe
^oïlanDt:
enDe ll&ijii ^eere De€>?abeK)iIbeIm
rceDe gcrcgifïrccrt 31 jitDe / enDê top bermaent Dat top
onfe
baDer
m
De
goeDen Die ui ^uptfcïjïanDt liggen.
fouDcn nae sfappojtgelDt laten fien / j^eant Docö acljt/
Mijne peeren / ïjbc Dat ï)P Die on£ enDe Den bacnerfjee* t^iemanDt fouDe nonnen ïoocljenen/ Dat tot fijnen tij*
ren DeéfanDtjS geftooren ïjaDDc recljt enDe jufïitie te De in Defe ïanDen geenl^eere en i^ getoeefï/ Die meer
Doen/ 't feïbe in Defen gebatte 01$ ïjceft laten toeDecba* acrbepbtenSemoeptcöeéftgeDacn enDe öem meerbe*
ren. £>u berbicDt DenitaeDt DaecmeDe boojt tegaen/ necrfïigfjt om Den iicpfer l^acrel te Dienen Dan ïjp. <&nt
enDe tak Dat pjoceoaen cenen nagel opbaiigen/ Daer De om niet toijDt upt te baren in 't berïjaeïen ban 't gene
Dat foo tod behent ié / foo toiïïen top flecïjt^ met tmen
ïjet nocl} op Defer neen blijft. ®it i$ 't srcoc booiDeel / tooo^Defcggen/ Dat fj^i^Öe gene Die Den lïepfcr Ijeeft
bat top ban 't ïjupg ban ^bpaegnicn ïjebben ontfahgen.
De ïiepferlicbc
ftroone op 't booft gefet / IjebbenDe in
9a Dit i$ Dm boet enDe 't fonDe ment / Dacrop Dit feïjan* Dier
boegen Dcfefaecïic
berbolgljt (OoeDeüiepferjijnDc
tjeiich bertoijt/ enDe 't geïjeel timmetagic ban Defen in Jjpaegnien / foo teel Doo? fijn af toefen aï^ Doer fijne
ecrïofen S5an i$ fïcunenbe.
,§o top nu Daer en tegen toouDniojDentlicnberöae* joncnljeitbanjacrcn De gelegentljeit niet en ïj^DDeom
ïen / boe grootelicïré Dat Dit bup£ ban .%)aegnien in on* fel)ic (ii\d'4 te bcrboïgen) Dat bp De lieurboLjfien Daertoe
fe boojouDer^ té gejjouöen (foanc ban on£ felben en toil* b;acöt/ Dat fe Den 000^*5 fccpferpjefcrecrDenbooj Den
jentopnoeïj nictfeggrn) topbefojgen ban in een torjDc Coningö ban ©ujanchrncue / Die oocK na De feïbe ftroo*
$cet te Kommen/ Die touinbeelmacnDen nictenfou* ne toap fïaenDe. jitóaer aifoo elcft-eenen iê henneïien
Den nonnen oberfeïjepen. 3Daerom toillentopaïïcenc* Dat Oef e liepferliehe Kroone \$ Debjugge gètoeefl/ Die
lied De boomcemfïe poincten aenrocren / enDe ulieDen / naemacï^ Den Öepfcr t\etft Den toegl) gemacent om foo
iBijneïleecen/ mctgaDer^ Den leferDe bco:f3 obïiga* beel enDe fo maeïjtige ÏanDen niDe öcerïieK^eDen te ber*
tien in Den öifïorien enDe ouöc rcfji/tcc^ ban Den ïanDe / Urijgen : ^00 en aan men oocnnïetontnenncn/ Dat
men om Der felben toelDaet toiïïc/Den boo?f5 $cc re <6ia^
ïaten cpgentlichcr onDerforcben.
be alle öaneftbaeeïjeit fcljulDigb toa^ te betoijfen.
3£'ecrfïebauDen
bupfe langen
banOotfeurycncbicinBe*
H^aer fouDe men oocti toeï een teechen flecöt^ / ofte
Dcrïanöt
rê genommen/
tijöt na Dat onfe boor
faten begonnen fjaDDcn «Öjaeffcbepcn enDe ^ccrlicKïje* een toeïDaeDt alïcene ongRonnen betïjoonen/ Dieon^
Den in Den felben lanDe te befitten / $ De Itepfer JÜari* buj.^ öcefx ban 't ljup£ ban ^paegnien ontfangen*
miïiacn getoeefï/ Die ter felben tijDt nocl) inaer <tfrt- Men fict op beeï pïaetfen ïuerteïanDe Deftucïienge*
ftertoge ban^ofïntnjcUe toa£/ J&u toicn#ï)etonbe* fcfyutg met De toapenen ban i^ongerpen/ Die De<£o*
Grave En- . ftent/ Dat De <0jabe <£ngeïbert onfe groote oom / De nmg ban i^ongerpen onfen boo?oubercn gegeben ïjeeft
tot een getupgeniffe enDe memorie ban öare bjome fep^
gel bert
van Nat gene toa£ Die fijn upterflc befte DeDe/ om Den boojf?
ten
Die fpaen DenDienflDec booL?f5Coningen tegen De
lïepfet in fijnen fïaet te bcbouDen / jac goeDt enDe blóet
feu,
€urcfte
n betoefen ïjaDDen : ban Den toeïchen fiuchen
metgaDerg fijne finnen enDe bcrfïanDtDact toe niet ge*
fpaer t en ïjceft * €n toa£ niet De <6jabe <£ngelbcrt met fammige upt onfen ötiPfeüanSSjeDaongfijn getoelDe*
IBijn ^ccre ban töomont De gene Die De flagïj ban 45ui ïicïi ontboert toojDen bp Den ï^ertoge ban Wot / Doe ha
negafïe toan / IjcbbcnDe Doei* fijn onberfaegtfjeit 't boet in Defen ÏanDen toa£ tpranniferenDe : enDe fommige ^nn
boïcïibp een bcljouDen/ Doe De runtctpeaïrceDe in De Daer nocö gebïeben. ^'toeïeft top tot DienepnDehiec
boo2tb?engen/ om Daecbp tefeggen/ Dat aïfooïangc
bïucïjt geflagcn
/ Doet* toeïen
m'iDDeï
ujo
jben
opgc=
ïjouDcn
De grootema^bictocien
ban Den
Coningb 3ioun^ al? Defe fïucften fuïïen in toefen 5ijn/ fooïangcfuïïen
ooeh Duren De teehenen ban De bjome fepten onfer boo|^
Den cïfflen / enDe Doet 't f'cIbe miuDeï toacö Den fïaet ban ouDercn
/ enDe Dat öecrïicft getupgenï^ Dat ïjen ban Den
Drn€tt-ï)ertogïjj,ï^u'im!Ïiaen Daet naet Dichte meer
becfeïtect. €n tefj?.1 nietbe gene/ Dictotfïjnci: hje^ Coningïj ban i^ongerpen gegeben i^. .ïiBaer aïfooonfe
Decltomfïe npt ©jauclirïjche/ na Dat bp bp^etunen boo:raten foo eDeï fijn getoeef! / enöe Doer De genaDe <éo*
ÖaDDc gebannen gebjeeft/ banDt .fBarimiliaen bclem^ Dej!/metgaDer^ öaerïieDer goct regiment enDe öupsTjou*
mert met ootfoge in ülacnbcten tegen E^ijn ^eerc ban Den / oocïi Daerbeneben niet arm en toaren : foo en (jcb*
ïlabenfïepn enDe Die ban 23uigge / cnbe bwcljt De face ben fii ban Defe 2anDtbo?flen nopt niet geepfcöt/ ooeft
«en foo be?re / foo iuel met ïuapenen a# Doer fijnen en bebbenfp ban Den felben nopt geen gratuiteit ont=«
fangen : Daer nocl)tan£ De Uepfèriiebc Kroone ten min*
raeDt/ Datfeberö^ageuteojöen/ D'torïc&c een oojfacc^ firn
toeï eenige recompenfe toa^ bercpffcïjenDe. i&c\ tó
Kema^DatDcboojf5'4cct-bcctoab mcbecom toarDtgetoaer/ DatDefucceflie ban C^aalon enDe De^©o?fïen*
ÖanDtftaeft : ja öieinfgelijeïtó DcDe D"accozDt onbecfjou Dom£
ban i^rangien i^ een groot aentoa^ enDe ber^
Den bp De ingefetene banS5mrtgc/ foo Dat nocl) pup*
Den£-Dacgï$ feec öeetlicite enDe mcecuelicae teeehcnèn mecrDeringe ban onfen ïjuife gctoeefï..E5aer fo top Dieo*foo toeï ban fijnec gctronbjigljnt/ aïdban De DaneK Ijaïbtuin jcmanDt geftouDen 5ijn/ Dat i^boo?u3aerDe
baetbeit ban Die ban 25:uggc tot bemmaert^ boo? ban (JToningl) jFrancoi^ Deneerfien Dcg naemen^/ Dïeaen
Den fijn * ^et Uia^ DcfclfDc sïrnaclbc et Die bcDtoangïj De B5ijnJ|cereDen<i5jabe^cpnDncn onfen oom ten bou*
toclicKegaf De fufterbanjföijnïfeere De^inceidïjiïii
gene
Die aeuDe
paeïenDc^Öïjtjn^
gerebeïïeert
enDe ïjeeft
Den boojf?
ï^eiTec in b?e Delicb
befit ban toa'ren/
De ïan* bert / Docïjter ban mijn i^eere De #nnce 3lan / De toeïc*
benbanObec-mafe gefieït. ^onbet tefpjeftenbanDc fteopgetroeïien ïjaDDe getocefï bp DeConïngïnneain*
gcbaedicïie reprenbooiöenboojf^icpret bnijembooj- nc/ De^booifs Coningl^feïjoonmoeDcr/ enDe ban De
genomen/ aï^ Die ban SSietaignen / om Dat ïjautoCï toeïcbeDe boo2f5^?ineeffe De nicöte toa^. ^enmerebt
lich ban Den boojfs €rt-ljectogO .fDarimiïiaen met nu bier/ Mijnt peeren/ DengrootenonDerfcheit/Die
©?outoe 2Cnna (Die eefgename ban 't ïf ettogljDom ban in Defen gebaïïeïjem bertïjoont. 5^e ftepfet fizeft fijn
^5?etaignen hja^/ enDe naeDcrïjanöt ttoeemeif €0* Kroone ontfangen Doer Den aruept enDe moeite ban on*
ntngtnne ban B?ancnnjcfte i^ getoeefï) te toege te b;in fenoom/ enDe en öeeftbemgeen Dancftbacrïjeitbetoe*
ptol g*>* baobc f00 \jme oarriu gcbanDeït / Dat (jet aï fen: enDe ter contrarien/ oe<£oningïj$prancoi0/ Die
bertoiuiget toa£ / enDe fijnen boo:tgaucft ïjaDDe gchaD/ toeï toifle njat De boo2f5^eere geDaenïjaDDe boo^Dcn
I>e voorfe
Giave lieu- ten toactc Dat iBtjn^eefeganfnnce ban^angien genen Die om 't feïbe toa£ DoeuDc Daer öp na jïonDt / en
#cere ^bibbert 't feïbe beeïjinbert laet Daerom niet ïjem ten ïjoutoeïiefte te geben Defej&in*
tenant gc- baDcc ban mm
nerael, ten paDDe/ Die tbontoeïichbanDefelbcbjoubJc/
mefenDe cefTe toebomenDe erfgename bankaren b?oeDer Mijn
tijde van fijn
niebte
enDe
recbtrioccrinne
Hertogh
/ met Den Coningh ï)cer De ®wce ^ijiïibert : DaetmeDe te Kennen ge*
Kaerel van ftaeril ban Bjancherijcïte maeebte. 3jae De betDtenfïen benDe De boo?fs Coningïj / Dat bp Den felben gcenen on*
BoutgoU enDe tor ecDigljnt W boo?f5
ï?eecen toacen in fo groótec DaneK en toifïe / Die bem foo fïanDtbaf!eïicK ober Die fij*
gnicn,
DeöieïDt/ aenDetoeïcfteöpöemeen^ geboegïjtïjaDüe:
foo Dat top 'tfelfoe toeï mogen banïjemfeggenDatDe
ÖifJori*

tot de HiftoricvanP. Bors II. Stuk.
k'ylx. bifIo;ifcb?rjberö*
ban©o?ft
fijnenbantijben
een eöeï enbe miïbe
bettengefcpt
toa3.ïjebbcn bat bp
, De Prin
«Önbcoffcboónbe ftcpfer tecgebaebteniffe ban Den
cc Rene.
Pnnce Öene / acbtccboïgenbe fijnen uptterften toiïïe oft
tcffament/ eemgebuptmoitnnarifetocïbaet/ ofte jet
bp fonbetli
ie £bcrtoilli
ofte toegelat
babbe
: foubengebatpn'biïcg
nocbtan
toeï eengct genocgï
jfamc en
re*
compenfc toefen booj fo getroutoeenbe botnnemelicue
bienftenbanfo b?oom enbe nïoecn een ®oift/ bic met
maebtenbegetoeït bantoapenen nietaïïeehebefcljabc
ban een fïagbacn 'gMcpfctg fijbe beeïoren / beeft toe*
Der opgeciebt / maer noeïj baer en boben bem beeft bat
ïjectogïjbom ban (Öeïbre toebcrom bernregen : enbe
öie baer naecboojben bienft begboojft. ftepfecgnocb
Be prin- rjuam booj fijn boeten te fteebert *.
cc PhilcWat toïïïen top feggen ban ben $2inee $fyüibztt/
bert.
Öctoeïcne aïïcene bem beeft beeftregeri 'tbcrtogljbom
banjtfècïanen/ get ïtomngbrncneban jfèaplcg/ enbe
t'famcn metlfèijn ^eereban SSoucbon bem becfeuert
fjeeft ban ben ftact ban fioome : bk r fijnen bienfïe ben

fomnie geïbtg geeft gcfïaen. %n bcr boegen bat top
met bec toaccïjeit Bonnen feggen/ batbefe bjpartjjc*
helen metgabcr£ beuojïen gebacninbc ïcffe tochten /
enbe mfonberijeit bien ban ©ïjiïippebflïe enbe ban
ehaclcmont/ baec top genecaelban ben ïeger toaten tfil;
beïoopen tot be fomme ban meet ban bnfticn macï bon*
bert Dupfent gulben£: baec 't neeïjtang toeï bïijcftcn
falupbeïtcKcnuamcc/ bat topboo? aïle bcfe biênften
nopt ban ecnen penninch teeompenfe en ïjebuen ge*
Dabt: gfa bat top&icutcnantgencracï ban ben ïegee
jijnbe/ rjooj onfc gagien niet meeren ontfingen ban
brpöonbert gulbeng ter maent/ toaer mebc top niet
enhonben toeHommen omfïccïjtë bebienacr^bieonfe
tenten fïcïben/ te betaïen. Jaeren tegen/ toare be
Coniugmne ban ^ongerpen nocï) bp ïeben / fo foube fp
toeï inbaetjticö toefen ban 't gene bat fp tot on£ fepbe /
boe be ïiepfer bem binbenbem bc uptccfle benautl
jcit/
baer iin ïjp nopt en toa£ getoeeft f3ijnbe ban fo machtige
©ojfïen/ a$ ban %ettog,b jffêaurits foeurborft'enbe
ïanbtg
rabe iOüfiem ober b'een fijbe/ enbe ban bert
Conin
^epnbricn ban ©jancrictjcRe ober b'anberc
gb
§Mrê aïbaec gebannen/ enbe bem tot op 'tboogbftc
ban fobanige groatïjcit enbe boo?fpoct epnbeïich ge* fijbe obccbaflen) ben paep£ ban^affau maeefcte met
braebt beeft > €nbe nn faïbefonc fulcïicn $?inccn ban fo mereheïicHe feïjabc enbe interefï ban onfen fjupfc : ïjet
fjoogbïobcïicnet gebacöteniffe7 hommen bertoijten/ toeïae t'onfen gcooten nofïe ettbcbeeïiefe öem
Die=»
bat be&epfec beeft baecen ecfgenaem enbe nebeccrïjt nenbe/ om 'tfelbeöijaeteuetoaren/ bat Ijemtoaé
bic
ban
enbe juftitie geabminiftreert* 3fa en babbcn bie ban onfen ïjupfe baer te booten bertoojben (jabben. i©ant
JütaflTau l)ier te booten niet geïeeft/ nibe ïjabben bie hucttegenfïacnbe bat beïiepfec in boïïebcrfameUngebcc
ban «©rangicn niet fo bapper in be toapenen getoeeft / Staten be^arjeï^/betbcben in fïjncnïïeprerïicricn ftocï/
aï eerbatbefen ütoningï) geboren toarb: ï)P en foube ong babbe bp abbtjfebanbeïïeucbojften enbcbp bon*
niet fobeeï tittelen gefetfjebben/ in ben beginne ban niffé toegetoefen eenen grobteubeeï banbe<6jacffcljap
befen 23an/ boer ben toelcnen Dpcm£ bafcijrficft enbe ban Catseneïïenbogen/ metgaber^ bet ban ttoccmil*
ïafterïicït booj eenen ^cijcïm ertbe©e?raberniepntte ïioenen guïben£ boo^ onfe aebterftebigbeit : fa maeehte
berftïarcn: b'toeïcn nopt en toarb bebonben/ enbeaï? acco?bban
feo/te/ftc
fijnen pacp£
t'onfen
bp noebtan^^affauon
«cnDcbp't
fepactpe
utoebero
poffef»
m inoc
fo top ïjopen noptenfaï aen jemanbt^ ban onfen ge*
fïacljte bebonben toerben. .IBaec bat men ong baer op fle/ fonber on^ eenige recompenfe baer ban te boen.
anttooo?be/ toie begeenctoag boertoien^ bebelbatbc ^'toeïeftetop alfjïee nieten berbaeïen / om bitproecjj
Carbinacï ban <J3ranbeIIe beeft toijïen ben $iepfer «ïlBa* toeberoni op te toerpen bat een^ i^ geupttct tooiöen
yimiïiaen benzjjnbe noeïj Hoomfcöe fóoningb/ ber* bocc'tappinctement met ben boetïuebtigenbupfe bec
oebenJ Ï0p toeten toeïtoat be boo?fj. ïtepfer on^ ge* Eanbtgcaben ban Üeffen (ban be toelcue top bienaer^
fept ïjeeft : enbe ïjoe bat ftp na bien tnbt ben ïtoningb enbe bïoebtbertoanbtenjïjn J bp bie ban onfen bupfe
enbe be &paegnfaerfê fo Teer ontfïen Beeft / iri ber boe* gemaeeïit: maec btt bientaïïeeneïicftombe gantfebe
Ben bat jjp nopt meer baec naer en ïjeeft butbeit open* toereït beter te boen betftaeu be toeïbaben bie top ban
fcacce p^ofeffie boen ban befielïgie/ Ine ïjp nocljtan^ 't b"P£ ban ^>paegnïen ontfangen bebben : enbe oü
batcenjegeïicR mereftetoie begenei^ bie met reebten
Ocacnbe ttc befïe te toefen.
Van de
beboojt
ban onbaneftbaerbeïtgeftraft te toerben. ^aec
«ere ende
Doo?t<» feggen fp / dat hy 't felve naderhandt altijdc toe foeni^bit nietbeeerf!e repfe bat ong fi\\eh$i$ ge^ De vrede
met den
weldaden nagevolght ende t'onfwaert gecontinueert heeft, ons
die de
hebbende eerftmael gecreëert Ridder ende medebroe- beurt. ïï&antboelfêijn^eerebe$n'nce öene/ b'out*Hertöge
voorlz.
der van fijner orden van den gulden vliefe,ende daer naer fte5ijnbein onfen gcilaebte/ beoo^ïoge bauCïebenfovancie^
nïoeefteïien berboïgbbe / be föepfcc beïocf bc bem niet te VCBStadthoüdergëheraelover'tgouver- appointeren met ben Üettoge ban Cïeben/ ban met
öecommitteerüfiJn
^varfden
coningh nement van Hollandt , Zeelandt , Uy trecht ende Bour▼an spaè- goignen ende oock van den Rade van Staten , ons doen- conditie / bat bpong foube ïatenbiebeïicft genieten ben
betben beeï ban 't ïf ertogbbom ban<6upïicft/ bie on$
gmen fou- ^e voorts veleende verfcheyden eeren ende weldaden. toebehooj
be bp fuceefTïe ban Mgn ^eere be <6?abe
en.
cen°heb.n*
&o
beïe
be
toeïbaben
beïangïjt/
top
en
honneh
bat
$aflau onfen ouben grootbabec/ eribcïBac*
gjanban
öeenfïn^beaennen/ ten toare bat men toeïbaben toon* gtiete <6?abinne
Van de
ban (Suuïicft enbe ban ber JBarcn:
tveldadcn. be noemen oe groote onnofïcn oi£ top fo toeï aen '$ ïtep=
bic$ niettemin be $tepfer bebbenbebe bïeto^ie bechre*
fer^ al^ aen 'f Coningb biertfï gebregen ïjebbcn. gen / appointeerbe met ben boo^f3. i^ertogc na fijn
iBantbie tot bien tijben geïeeft ïjebbcn / enbe fonbec* goetbuneïten: fo bacfïe bergeten bebbenbe bat be boo?f3.
ïicït ten tijben beg Ifoningïjg/ ftonnen noeïj toeï in* bictojie boer ben arbepbt enbe bapperbept ban onfen .
Dacïjtigbsijn/ ö°e maebtigen ebeïbom ban beïe enbe
van d«'
öibeecfcïjc natiën 't ïjof aïtooé geboïgïjt ïjeeft / mbe ben boo?f5. i^eer nebe bem toa^ bertoo^ben.
meeflenbeeï uit 3^uptfcïjlanbt. OBocït toeet een jegeïicït
èeïangenbe be eece bie ong foube aengebaenjijn/"16*
toeï/ ïjoebaton^bnp^ fïee&tgopen fïonbt/ enbe bat top entoiïïen geenfin^ ontftennen/ fotop ooeftbiftte
't geene baer 't bof booren geerne befeent be&ben/ bat on£ be ütepfer groo*
moeffen ïjebben/ aïïe
top getoaoneïicï* ontïafï
getoeeft enbe niet te min geerne teïicï^ geé'ett beeft/ ong b^nbe aengenomen enbe
gcerne af tjabbe
gcfien bat menfc ïtoft-typ Ijabbe gebouben:fo bat top beïe opgetcoeften in fijn ftamer ben tijbt ban negen jaeren/
ban be£ bof? Men beöben móeten blagen / om bat enbe naberfjanbt in onfe eetfle ferijgb£ toebten I ou^
nbe/ infonberbeit boebP on^
ban'^ fóoningb^ toegen foquabe o?brebaer ingefteït terfïotit groot bcbelgebe
toarb. ©oo?t^ fo # eenen jegeïichen ftenneïieft boe groo* fïeïbe ober aïïe be ojbonnaneïen ban befeïanben. €nbe
te enbe erceffTbe noften bat top moeften boen op be rep* boe be i|ertoge ban &abopen babbe een feeftet repfe
fe/ op be toeïefte top tegen onfen toiïïe enbe na beïen boo?bebant/ enbe in fijn abfentie eenen generaeïtopban
be
p?otef1atien aen ben &epfer enbe aen beConinginne ben leger foube geïtoren toerben : boe toeï bat
ban^ongerpengebaen/ bebtoongben too?bcnbcülep* feïbe tijbtnocb maer ontrent be eenenttointigb jaeren
ferïicne ftroone na ben fcepfer JFerbinanb te b?agen : oubten toaren/ fe\f$ aftoeefenbe banbobe/ te toeten
öe topïe bat btt on£ niet rebeïicït en borfjte / bat top be tot Cueren : 't feïbe noebtang onaengcfien / ooeft niet
fttoonebanonfe£ meefier^ïjooft/ bieonfe boo^ouber^ tegenftaenbe bat be peeren ban ben waebe enbe be Co*
fjaer op gcfet babben/ eïber^ foüben gaen toegb b?a* ninginne feïbe beeï anbere pjefenteerben bie ban grootcc
gen. ^aer naer beben top bierepfe in ©?ancncijcne/ erbacentljeit enbe baec toe feec berjuame toaren / a#
aïtoaer top aï^een banbegpfeï^ gefbnben toojbentot jBijne éeeren be Ofyabe ban SSouffu enbe ban ïa*
in 't ïaiiïg/ l^ertcn banöoffum outöibbec/ enbe be
foube
€amb?efi^
en
Cafteau
ban
paep^
be
bat
groote
een
toeren gefteït toerben: be toeïene onjSoocn
«Ö?abe ban Cgmonb ( be toeïene ttoeff jaeren oubcc
toa;
|
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uias Dan fep ) ftfctgaöerê öe <6jabcn ban jPfêegen cnöc; on£ geen af bjeucïtc geDaen uocb
ifSi. ïnn
2Erembecgb: moe bat top banmcmanbt<J toaren! ben ïjebben : ja top en lieten met Doos baccen oogen
(fofp P&ilippc-toiïïc enoe Cbacïemont tcboutocn ende te
joncftöeit
oroote firiilim
Dan onfe ii&at
oojfacuc
tipt vmn?
oenoemt
v
*4«i*
nirr
he
ïtmfrr-L
twraifhfi
flcccltni // niet
niet tegcnJtacnDe
tcacnftacnDe Dat
Dat De
De pefte
nefre foo
foo groot
oroot in
xn w ""£;!*:
MijnHfC- t Daec naec boo? De ïtepferï. JÜSa1. bebben bccanbt
fïccclieïi
vanBourrc de rrin- toooibt) fo beeft tjetnocötang fijne boojfs. J^a1. he* onfen ïegectoa^.
cc gencrael
^obeïeaïé't goubecnementban S3oncgoignen bc^zoigncn.
van den le- Keft on^booj allen andeten te berhicfen upt oo^faucn
ger tot fij- Die (ju DoctctttjDtbcrMaecDe/ ende De tocïcïteDe Co^ ïangbt/ tophonnen boo?feïiecenDe met Der toaerbeit
ne 18 ja- ningtnncDacc naer on£ gaf reihennen/ Doefeon£bes
icn.
feggen / Dat top ban 't feïbe nopt niet ontfangen en
Dtoangb Defen ïaft te aenbeetben : Die top booj Dcfe rep* bebbcn. J0p ïaeten fïaen/ Dat onfe boo?faten aïtijöt
fclicbcc timen beef tongen / Dan De feïbe bcctcïïenDê/ bebben gemaintencert 't feïbe ben erbeïiclt toe te beïjoo^
Sefdjrjnen aï£ toonden ton onöfeiben te booge fatten ren. 3^toeïcïtbïijcKt bpDien/ Dat .ïlBcbzontoe #b^
rnDepjijfeii. IDp fuïïen noebmeec feggen/ uaemcïicït ïiberte ban EuremÖbjgö ©nnceffe ban^angien/
Dat ïjet Den föepfer belieft treeft on.é Doe tec tijDt upt Den te \joqU Dat Mtyn 3^eece De Wnce Qiiilitiett baec
leger te ontbieDcn/ afé buboo^n ïieDen/ Mijne ^ce? fonc in 3Itaïien toaj* / DeDe De ^>taeten ban 23ouc*
een/ toouöe bcraïaren/- Datbp bcgecrDeaïïe fijne €0^ goignen in onfe fïaDt ban 3fto3erop bcrgaDeren: enDe
ningbrijeften in De banden ban Den Cqntngg) fijnen fo^ aïfo t}tt feïbe ban fommigen niet goet gcbonDcn en
neoueercfetten/ ende bede on^fogrootccece aen/ Dat toarD upt reDene Dat De boo^. onfe fïaDt op cene ban De
ïjp fa een bectbjefte enöe foïcraneïiebe acte niet en toon* fcontiecen ban De <0jaeffcbap ban 23oucgoignen i?§
bebegacnin onfen af toefen/ ja Dat meer #/ opgeeft ïsggenöe / foo anttooojDDe fp / Dat fp 't DeDe om De
bem fcïöen toifïen tiertïjoarien in utoe bergaDeeinge/ poffcf^ïe Daec De peeren banCbaaïonin toaccn/ ban
ecbeïiche goubernenré in De boo?f5. (Sraeffcbap ban
lenenDe op 01$ / ban tocgen fijner f toaeïtbeit : D'toeïcn 33ourgoignente3ïjn / Doec foDanigcacteteouDetbon^
beïeDoe tertijdt DaeeboouJlf)icIDen/ aïj* daton^geootc
eere dact doer fouDe ge feïjiet 5ijn.
Den, liBaec boe 'tDaecmeDe tè ofte niet/ aï£ inenten
jBacroftuu fotoacre Dat De Coningb naeDicnttjdt reebten toiï infïenboe DatDeConingb meton^ geïeeft
on£ foude eenige eece betoefen fjebben / noebtang ton enöe gebanbeït fieeft/ fo $bP genoegb upttoijfenDe/
en fïen niet boe Dat ftp Daetoni eenigï) boo^deeï obec on£ Dat ÖP geen reDene en heeft om on£ De boo?f5. eeren
ïtan bebben/ dctoijïe Dat bp tegen aïïe ceebt enDe ceDe* boo? tetoerpen/ De toeïchc bP fcïbe tegen'aïïè regeïen
ne/ ja tegen fijnen epgenen eeDt ong beeft on* Die in ca£ ban eere pïegen onDecïjouben te toerden/
getreutoeïieft De fcïbe toiïïen benemen, 3©ant fo mecgaöcc^ lijf enDe goet on^ beeft toiïïen benemen/
beïe afé De o^eaengaet/ detoijle Dat De Utepfcc bebbenDe Daecenboben onfen ïieben fone/ tegen aïïe
metgaoer£ De coïïegie ban De lïiddecg on£ baere goööcïiclie enDe toecreïtïicfte reebten / feïfjf tegen
fïemmen bebben gegeben/ foensijn top ïn bem '^ïant^ pnbiïegien bp bem geftoocen tot fijner bïijDe
niet meet gcbonDcn/ Dan in jemandt ban De anDce inïiomfle / 011^ onttoeïDigbt enDe tocgbgeboect. vaff*
AengaenDe Dat bp on£ fouDe gcgiuiDt Rebben te toe*
iliöder^: gcuicrc&tbatbP nootfaecïtcïicït moefïegoet
De prifenïïacDt
ban^tacten: top ïjebben genoeglj betoont
vilegiën
bihöert 't gene Dat De Coïïegie boou: goet aenfagb : aïfo
van de ortoeï toeet/
in 'tïefïe
capitteï bandecoid^e
in onfe boojgaenDe
bccauttooojDinge
dre van 't bp
tn Defen
ïanöcn Dattottop
éfycnüt
geïjouden/
beeï föiDbecé uptgcgaen
/ Dat fn\eli$
De CarDiriael in
enDe't'jaer
anöece1567.
ge^
gulden
p^actifeect haööen/ Dat top Daec toe fouDcn beroepen
bp
De
meefïe
ftemmen
tegen
fijn
abbijé
enDe
toiïïebet*
vtyes.
fcoren bobben/ enDe De feïbe Doen ontfangen. J©aec totcDcn/ niet anDer£ DaecmeDe mepnenDe/ Dan om
fïecbt^aïïe baere banbeïingen onbe r onfen name enDe
aï toaect 't fo / Dat top om Dit£ toiflen in bem gebonDcn aenfienbp ben boïciie tebeöccften. ^ecbaïben ooch e»
toaren / nocïjtan£ fo beL?cc i^ bet ban Daec / Dat bl1
onjj De oïDje fouDe met m\)tm nonnen bectoijten / Dat 5bn top geenfin^ in benïieDen gebonden / Detoijle Dat fp
tec contcacirn bP feïbe Dacc ban $becbaïïen. J©ant niet oné bootöeeï/ maer aïïeen Ijun epgen nut enbe p?o*
bnöecanDeren artoclteïen banDeboojf5. o^e beeft bP fijt / in Defen toacen foeeftenbe. 5>o ben Dan 't feïbe mi
gef toocen / Dat De töiöDccg niet en bcboojen te ceebte te nieten beeft toiïïen gcïucïten/ Dat moeten fp een ban
flaen Dan aïïeeneïicn boo? baece meDebjoeDer^. Hut bepDen toefcfeijben / ofte baec ïicöec ïüepn berflant en*
ïicaebte ban toeïeïten actijefteï en toa£ 't nopt in De De begnjp/ Datfe baer boomemen niet boo]fïcbteïie«
maeïjt banDcn<6oeDen ï|cctogb^b«W/ te bcDtoiu- genoegb bebben ftonnen beïepDen: ofte ( Dat beter te
genjEbcc3ian ban %xwembsagfy / Dat bPfïJneneeDt geïooben i$l naDemaeï Dat bet genoegb bïijcftt Datfe
fonDc afgacn Dien bP aen Den Cóningb ban CngeïanDt geen geb^eeït ban berffont of finnen en baDDen ) om Dat
baDDe geDaen / om Dat boo^f?. ^eece ban Hucembou:gb baerïieDec boo^beit fo ober groot/ ja fo tafïcïicïi toa£/
DeDecifle ban fijn gefebiï aen De coïïegie Dee JïiDDecen Dat niemanDt^ beeft ftonnen De feïbe beeDjagen / maer
oberfleïDe. (ïBaecDeS3?oeDec^Die De Cornngb in De bebben moeten aïïeen benijn enDe cenaïgemepneins
faecheban JBijne^eecteDc^abcn ban^gmonDen^ feetie ban pefïe upt Den ïanDe getoecpen tocrDen»
De ban Cfome / Den Macqniê ban Reegen / enDe ^ee^
Jöu Detorjïe Datfe ben Daec meDc niet en bebben ïaten 1^™^
cc ban ll^ontignu b^fïgecdmmitteert enDe gegeben/ bemoegen / Datfe fouDen onfen perfoon afleeneïicït §ebi weiick vaa
ensijn maeebtteeïingen/ pïeptbogel^/ enDe ïnpDen benaengebaïïen/ om on^ ban onDancïtbaerbeit enDe denvoorfz
ban geenec toetcDen : Doec De toeïcïie bp on^ oocn tegen
te befcbuIDigen: maer aïfo De toornig^ "cer *110*
aïïefojme ban ceebte beeft Doen Dagen enDcbectoijfcn/ ongetcoutoigbeit
beit
enDe
rafernpe
niemanDt
fparenDe
/ aïïe
menfeben '
aïfo top obec fommige jacen Daec tegen gep?otefïeect te geïijcae ïafïect enDe
acnfnautot
/ fo toeï
De onfcbuïDihMm f metgaDec£DenuuïteptDc£boo?f5.Dagementg geaï^ Die men boo^ fcötiïöicjïi toiïbouDen: fo i^oocn
De gebeeïetoeceeïtte ftennen gegeben. %n Dec boegen baece Decteïbeit fo upt Der maten gcootgetoeefi/ Datfe
Dat bP fcïbe tegen Deactijcïieïen ban De coïïegie/ enDe infgeïgcH^ De eere ban onfe gefcïneDe bebben \niU
tegen fijnen ccöt geDaen bebbenDe/ geenflné ontfan* ïen raeeïten/ Doer Dien Datfe ban on^ïefïe boutoeïicït
geïicït en ï^ in foöanigbbectoijtin 't toeïcïte De tetdw fo laf! erïicft st'jn fpL?eïtenDe : toaerin top niet en fïen toat
te flraffen $/ ofte baere onbefebaemtbeit ofte
nenfïjneg eeötbjeïten^al tehïaecïicïi ingeDcncïitfïaen. meer
CnDe aengaenDe De ojDje/ metgaDec^ De goubecne* baec onbecfïanbt/ DetobïeDat DefegeïcecDe ïupöenDie
inenten enDe anDcce tlaëten ofte Digniteiten/ top en jen beroemen fo gocDc fcbrtöcté te toefen/ nietenbeb^
fijn gecnen anDccen fcbnïDigb ban Dec feïben toeégen ben getoetenbefe ïcffetep^actiferen/ Die De ïtinDeré in
eenigen Danch te toeten/ Dan aïïecneDen ïttepfer/ Die öerfcboïe Dagelicï$5ijn opfeggenDe/ dat de gene die
boen fijn bectceeïi upt Defe ïanDen 't feïbe aïfo
en* bereydc is van anderen qualick te fpreken j felve beDe beiojöonneect beeft/ genoegbfaembeïtent getoiït
bebbenDe
hoort van alle mifdaet vry te zijn. HDant f}Ct $ een gtQO*
Bloetonfe ncecfïigöcit enDe tcontoe in 't gene Dat ong ban
onbeDacbtbeit/ toeï
inDienfebae^
bcmbeïafl toa^/ cnbenamelicït om DegoeDe Dienfïen te
ce onbefebaemtbeit
epgen fautcn DieenDe
fo meecneïieïtjijn/
ïtennen/ Jha"de
nSghTva«
bcmbetocfenin 'taenboecenenbe beïepDcn ban fijn ac* Datfe niet te min ober bare DifMen enDe Doornen fo spaegniea.
mepe/ bebbenDe tegen ong obec D'anDec fijDe HSijn
gaen aï tceDenDc / aï^ of 't eneïteï coofen toaren :
SlF" biU ^cücc^ f cnoc Wf n l^ijn i^eece ban Cfta* facbte
ofte fo fp De feïbe niet en ïtennen / toat een gcoote beeft*
ffitton |tDmicaeï ban ©jancïtcijcïie / Die naDecïjanöt acïjtigbeit en bottigbeit i^ f^et / niet te fren %et gene Dat
genoegt) betoont beeft / bat bp een feec ïjacte enDe fïcaf*
ben t'eïcïtec uren boo? ïjaecen oogen i^bectoonenDc!
fetegenpactpe toa^ : Detoelcfce nocljtan^ (45oDeïof) %n
fïen Dageïicït^ eeneh Coniugb met bïoetfcöanbcöïeeltt
be*
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1581. Want/ bien maec een öaïf ïeöt naetbcc en aeöiccftt/
om eenen 3lupitec te toefen/ bie fnnecepgenfu
man
toa£: enbe nocb Dutten fe ong nomen bectfïec
onten een
Öoutoeïicubatbepïigb/ ceclïcn/ toetteïicfcenbegoöDe*
ïc2* ' ,a ooïgenöeöe ojöonnantien Dectafccn <0o^
oe£ geöaen- <£nöe biet 5011 top ten anöecenmaeï be*
nooöigbt/ JïBnne petten/ u-ïieöcn te biööcn / Dat
OÖP ban ong fuïcïtjS niet en totït geöendieu/ afé
nopt aeu ong gefien IjebtJ öat top öoec ïufï Dangbpte
miffeggben fonöen betoecgbt toecöen befe ïeeïiefte
enöe ftiucheuöe ftoceten te ontöccften / ofte aïïe öe
toeeeeït boo? oogen te fïeiïen öet b|anöt-teecUen ban
fooöanige confeientien : maec u-licöen fal beïieben
t feïbe niemantanöec£ Dan aïïeeneïicïi Dcfe moeöeïoofe
too?mgbeit enöe eafccnpe öecbpanöcn <6obc£/ jaöec
öautfcljen Cbnftenbcit euöe u-ïieöec infonöecbcit/ te,
tooten/ öïetegenot^upt gcenceanöcmiQo^cftef

toaj! met
geboutf)Pot oocTtt
' *K*&
oee 1581.
o ^Tocio
/ bp öe bVtoeïene
^raWtinS/
SS?a
SSSLiaAf
ffiJS ?mi!c^ &ccfc 9eÖaot/ öaee ban öat öe eecfïe neet
55*Ü2"ta,5* ^ome^^incebangboï!/
fooöp
nocbbpfetaiunce/
goebe getupgcnifTe foube Konnen
Sfim;öoectoantÖP^be
batboutoeïicnm gemaccutbaööe/
toaec
bp ooeft m&paegnien
foo gtootbetmo*
eaecftt:
SfftffifiP'
f00 3C00t
eenSoet # 3^
D toeïen menenbemetacngcootec
onöancabaecbepbt
banfïmectoeDutocnaïïenguenjS afêmet
cenfponcienu
J£opö,joogcnöe enöe toebet upttonngcnöe. &oohpöan
nem foo tocï gebogen beeft in Dit getoant Ijoutodicft/
t gene Dat Jjpnaöeiljanöt met be DocbtecbanöenCo*
ningöban©^ancftctjcïie beeft
geconteacteett/ entoaS
met
bed
geïucfcigee
:
toant
boben
Dien öatbp
epnöcïicft
..t™,, ,m,nr
, ,,,iU,Iliim
n ..,„.,,,„
.„,, , H

«uvm,»/ u wtiut ».m uimuiut yuuwtma ijj enue na tcoumen/ enöe binnen korten thöt öaetnaetfalfnm
v

45oDe£ tent/ o* giecgaen bectoijtcn. 3a be gene/ bienaec^ ban KSSïS^
Die om tot fuïch een mcutu boutoeïicu te gecacdien/ ; men^in
ceban eSK&ffSto
run epgen tonf öat bPbaöbe/ 30uöe eenboebtee enbe nietennonbc fiéSSm&m
^KffSSSm
van flfer
ban beloning
ban top
©wndjnjc
ïie/at footojeebe
baöbe)'ba
t een*
anöccenS^mS
4fia«StnTet
deMoert
coninbeft beemooit
Ijecft/en aïfoo
beefïacnb
men foute* 1!tegen
enfoubebemfijneefg
enaem
SSum
nS
gmncvan in S^ncurnclte goebe mfomiaticn baee ban öebben: nen beeï getoiffettcöec fwcccfteii
/ Se Sb : toflïi Si bafft
*-»- jafij
d cj«öe Öupföjut
ö«e öemoeöei:
toa^ban. neöectoaer
ïidi feggenté bat
^Wtó
rtte
S;
ttoee neeftt
oocöteg
geeecDte oe/
erfgename
n ban ^paegmen
te fioeïgen
/ eenft
ban
fetoone
tos?ril^
om tepfoob
beïteecen
<!5nöe
nuöe
gene
bieine
t
banb2
aenb
^oo öat top niet
en ttonfeïen/
oföe neoonetoa*
ban gebout
v oeïicftenbeccierti^/ ja
©jancHtijcne/
betoeïche
boojbee^ tijötbeeftbe
tot ö^n cepfen toe in fij*
nebanOTafiiïien aeneenenbafïaeitgcgcben/ ban ben nen boutoeïieften fïaete b*m aïfoo gèözaegen bebben*
toeïcuen J^ïjiïip^ i^ afgeftommen / ontecbenbe eenen öe/ öacf on^nocö öaec toe on^ n)ettclitk boutoeïiefe
tpean öienocbtau^ ecl)tcïicntoa^ geboren: enfaï niet bectonten.
ban gecingecen bennogcn3ijn/ om öieboo,jf5 ftcoone
IBaec aï toaec 't öat bp
bebïecftt entoaece/
boo^ Die gececfjte afgenamen öec feïben te beöouben : enbe bat men bemmoebte foo
boo^nietonfcbuï
öigb bouben:
foo anbec^ <ï3obt ( öie een eecötbeecbigï) cicötec i$) ^00 en befo?gen top nocbtan£ niet/ bat bpon^ foube
enbe fobanige boofjeitnietenpleegöt ongefïeaftteïa^ nonnen eenige faute boojtoecpen: enbetopen|ebben
ten) öe to^aecifie baee ober niet en boet binnen fijnen (<6obe ïof) niet gebaen ban feec njpeïïcfe enbe met boot*
jfebenben ujbe/ öem ban fijnen fïaeteaffettenöe/ aïfo gaenbe caebe ban bibeecfeïje gcoote/ eeeïicne/ toijfe
ÖP fett toeï beeöient beeft/ aï toaec ïjet foo öat ïjp enbe boojfïenige pecfonnagien. Cnbe toat noobttoa^l
geen anöec faute Dan Defebloetfcïjanöe/ metgaöec^ bet bat bp bem foo feec bat booft foube b?enenmeteen
foo een ïeelicfte moo?t geöaen ftaööe. |^aec j^p ^g faeefte bie bem niet aen engaet/ enbe ban betoeïefte
(fuïïcn fp feggen) geöifpenfeect fuïeft^ te boen. ©an top bem ooeft geen ceïteninge fcbuïöïgb en 5ijn te ge*
toien bocb > ©au öen #au^ ban öoome / öie een (Bobt ben^ 3©ant foo beïeaï^topïen onfe gefeïneöe beïangbt/
op eecben i$. %&ie beeft öet booztoaec moeten boen : fptoa^ feec booge enöe mogenöe/ oochbccflanöigeen»»
toant be 03ob öeö ^emeï^ en baboe ïjem nopt fuïft^ bec* be ïobeïicne ©o?fien nabeflaenbe / toeïefte top nieten
toiïïigt.^u op toat boet mocfïe befe eecb^-bemeïfcfje bif= ttoijffeïen/ offp en bouben ben beébaïben boojtoeite
Moort vanpenfatie gefebicben* <Bm bat menfo feïjoon eenCo? b?eben enbe becnoegbt. <&nbe foo'tbannoobe toaece
den pxmee naigï)t*rfcHc niet en beïjoo ?öe fonöec eefgename te ïaten. b:eebecbiec ban tejanbeïen/ top fouben hem toeten te
&& toaö be oojfaccfte toaecom bat boben befe becbaec^ betoijfen / bat ooch be geïeeebtfie onbec fijn epgene bo*
gnien
ïicite fauten/ bie aïceebebec{jaeït5iju/ nocb ïjeeft be^ cteutó ïjem fouben ougeïijeft geben. jfêopenbe 'tïjon^
fen fcïjncfteïijcïteu nebecflagb moeten gefeïjieben/ bat toeïied öaec top tcgcntooojbcïicft mebe becbonöen 30'n /
Debabec 3ijnen epgenen fone enbe eefgename fo onmen? boe gtootcn puct öat feften becmeten tebebbentotbe
fcöeïicftec toijfcenöeongenabeïicft beemoojt beeft/ ten ïeecinge ban öe Hooinfcbe Uecche / foo en fuïïen f]i
epnbe bat be $m$ boec foDanlgb mibbeï fóube tenen noebtan^ntemanbt toijö maceften bat femeetbeepbe*
ingancU eube aenïepbingc beeftcijgen / om ban fo Qtoiu racc^jijn banbeboo?fcb2ebefteccfee/ öaniBijn^eece
toelicu een bfoctfcöanbe / bie afgeufeïich i^fotoeïbooi ban Hfèontpenfiec onfe fcboonbaöec i$/ betoeïcïictoeï
OBobt aï^ boo? be menfe&en / te mogen bifpenfecen. geen pjofcfflc en boet ban fijne Öcïigie/ aï^beCacbï*
^aecomtoieftanon^ mctcecbtenbefcbuïbingen/ al^ nacï ban 4B?anbeïïe enbe fiju^ geïijefte 5ijn boenbe:
5ijn ban ee- maec boïgenbe'tgene batbv mepnt bat bem fijn con*
top feggen / bat top niet en toiüen gecegiect
nen foo bïoetfebanbigen ïtoningb / bie fijnen epgenen fcieuticbelafi/ enöenocbtanjS toéïobcctoegen bobben*
fone enbe toijf becmoojt beeft I l?oe beeï koningen 5911 bc 't gene bat bacegefebieti^/ ja baee op geïjabt'tab*
upt gaecen Üoningbcijchen gebannen enbe becb?ebcn bné ban be boomcemff e Oaeöen ban Den #acïemente
toojben / öie nocb foo gcobe ccpmen enbe m$öaöen niet bah ^aci^/ öoë tec tn'öt binnen ^oictiec^ becgabect
toefenöc / om öe getooudijcfte gccicbt^bacgcn aïöaec
beb?eben en ïjaöbcn* JBant aengaenöeban^onïia? te
bouöen / oocïi geboozt bcbbcnöe het abbp^ ban De
cel,' toa^ bP niet onfe toeïiomenDe i^eece/ enbe bien SSifTdj
oppen enbe^octeuc^i: beeft bebonöen (aïfo bet
menmoebte becmoebcn/ bat bP*en£ foube onfemee^
fïectoojöeni €nöefoobebabec baboe eenigebcnuame oocïïij in öec toareïjeit) niet aïïcene foo öaec eenige be*
rebenen bp te b?cngen/ toaecom bat fijn fone moefïe ïoftebantoeacu onfecgcfelncöegetoccflbaöbc/ öatöe
tec boobt bectoefen toecben/ en beboojbe nieton^-ïie^ feïbe ban cecljt^tocge nnl enöe ban gcncctocccben be>
öen beeï meectoe bat feïbe te tricïjten / bit foo gcoote* boojöc te toefen / o;n öatfe in baece ïiinbtfcbc jaecen ge<
ïicit^ baee in geintetcffeect toacen/ ban öjp ofte biec baen toa^/ tegen 't gcefïeïicft cecl?t/ teqen De ozbotv
'tHouwc-j^onicftenofteSnquifiteuc^ ban^paegnieni £ïBaer nancicn ban ©zancftcöcfte / en be aircfïen ban bc boogiickvandetoietoect/ 0ft ftri öacc mogcïiclt confeientic af maeeïi fïe caöen / feïfë tegen be Canons enöe be actijcfteïen
be <STaiüngb foobeïe
re / bat bP foube fuïek eenen tot eefgename ïaten / öien ban be Conciïieban krenten / baeefeïfénon
t geen beïofte
gnien metthuWötafêcenonecbten boutoeïieft geboocen: naöc^ banïjoubt: maec oocït bat baee
Donna lfal- niaeï öat bP ^el toifïe / Doe tec tijöt aï^ bP bem geïïet öe en ig gef'eïjiebt / ja beeï en becfeïjepben pjotefratien baet
do.u ofo" infante ban ©ojtugaï/ öc£ boo?fcfeebe ^on fóaceï^ en tegen / aïfoo 't fdbe bp goebe infömatien beeft gcbïe*
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Dat myn
Heere de
Frincc
geen vrem
deling is,

Byvoeghfel
4
7
&. ^anï / ban ^cber^ / ban <£f!ainpc«3 / ctibc anberc t *U
ge*
grfeïnebe
onfc
baw
aftoefen
't
in
en
brrtrccfc
't
Eten/na
nomcit. 23obcn bien allen/ fo en sijn top in bc oprecljte l?ecren / <s3?aeffcïjcpen cnbc 23aroenpcn in befen ïan*

Cijjiftelicuc ïeceinge fo onecbaren niet / dat top niet en Den öebOenbc / beo? b?cmbcïïngen 3ijn geïjonben too^
/ en of gï)P noeïj ïjnpbenpbacglté niet en ïjonbt boo?
foitöen toeten/ boe dat aïïe bef e banden bcc confeiru* ben
tien ban Den menfefjen gebjaept / gccnfïu£ en Dagen om ingeboorene bè^ ïanbt^ aïïe bc gene bie foobaenige öecr^
ïieiiïjeben bcfitten / aïfoo bcjrc aï^ fp ^et ober öcfljbc
ban
bcfe ïanben toiïïen ïjonben* 3ia en ïjebben top niet
jcmauöt
teberbinbenoftcteber*
fïcïcucn. öacrmebeboo243oö'c
<!Dn£ en ïian oocïi niet
güiDctcu öat men
bier ban/ een nptbmcïicïicïi reeïjt onder on^/ foo toeï
niocïjtebanfeggen
SCïtoaer 'tfaeeüebat
fuïtii$/ mogen
cenen in 25?abanöt aï^ eïder^^ ^ant beïangenbc ben tittel
ï^cece
onfec/ guaïitept
/ foube ccnicfyfing
toegelaten toerden/ batde$at$bcboo2bctenminfïcn ban ïf ertogc ban ^abandt / <6?abc ban Bïacndcren /
öacr obeegcöifpenfeect te bebben. IDaiit tou toeten/ endc andere die fjp nocï) boert/ boetoeï dattopbeïien^
cföoöc ïof/ aï ober ïangen trjbt tueï / bocbeeï datdefe ncn/ datdefc dignitepten de ïjoogïjftc3ijn : nbcljtan£
toarc ban Öoomfdje difpenfatien toeï geïden magb. isljetdat opende de^pacgniaert^dït nictentoectcn /
<£nöc fo bejre i$ bet ban daet / dat top fouöcn onfc toe* foo moeten fpïecren/ dat dc23acner(jecrcn metgaber^
blugïjt toiïïen nemen tot ben genen bic oité tot op dcfer de goede fieden dejï ïanbt^ ban 25?abandt ïjebben baren
hertogen/ toannccr fp ïjenfeïben dn^bcjrcbcrgatcn/
neen
't qnaet
becoeïit
/ bat bp{jopen/
tycft cenigbfm£
nonnenaïïe boen
bat ïjeeft
top nocb
bafïeïicïi
aïfodefen öat fp bttpten recbtcndcredencpetbandcïbcn/ genoeg^
goeden bccrdcc on£ endc aïïen biomen eeclicïicn ïunöcn facm bctoccfcn/ hoe groot bat toag be macfyt ban de
fuïclrê i$ aenbocnbe / bat on£ <0obt oocït faï be genade 23acnerbcercn ban 25jabanb / mctgader£ ban de M>t&
berïccncu/ om ditfotoondccïicïi enbe becboïen dijene ten de£ ïanbt^ in 't gemcenc. Cnbc bettéftenncïicïi/
ban bem in fijn fpeïoncbe ban &oomeopgcregbt (met bat top jijn af ïiommenbe ban fnïchc peeren/ bicfom*
ben todchentjp bier boojtrjdt£ ober dat gantfebecerdt; mige ïjonberbt jacren ïangb be boomeemfïe 25arocnpen
rijcïte toa£ beccfeïjenbe / ben Coningen en ©oïftcn ge^ enbe becrïïcïiljebcn ban 23?abanbt/ ©ïaenberen/ ^oï^
benöe fijn pantoffel te fenflén / ia eencn ïïepfee onbee be ïanbt endc Hurembo?gb befetcn bebben. ^négcïöcïi^
boeten teebenbe) tcfjeïyen naonfen bennogen inben ïjopen top oocïi / öat IBpne peeren de ^>taetcn foo
toeï begonnen bebben/ bem te bctoijfen/ boe grootc=«
gcont berderben enbe becnieïen.
<On£ toett oocïi bertocten / afê bat top fouben een ïijch^ dat bp tegen fijn febnïbt enbe pïicïjt bem mtó^
vremdclingh endeuytheemfche ofte een uytlander zijn. grepen beeft: ja dat bem de boo?f5 ^tactcn noch foo
toeï fïjn ïcfTc fnïlcn ïeeren/ dat be arme ^ïnliacncn/
Caïataoifcn/ «f^iïanoifen / metgadcrsS die bantoa*
€ben
afëof
be^n'neeban
^armaeen
treffeïicïi
groot
patriot toare / die in dcfen ïariden niet en # getiorcn / ja gonien
endc Cafïiïien fnïïen aen onj? een crempeï
niet eenen flupbec toeert goet£ nocb eenigen tittel in nemen// dat
men defen tpran niet ïanger en bebooit
ben feïben beeft/ detoeïcïie niettemin obecfommige op
eerden
te
ïijden.
&clf$ bie arme ïntooenderé ban
onboo:ficl)tige ïnpben na fijnen Voitte enbe goetdunefteu
fanaten
fuïïen
toeten/
boe fe met fodaentgh een tpté gebiedende/ dieafê arme fïaben \}cn feïben onder ffc
ran
bebooren
te
ïjandeïen/
die ten tijöe ban de 002;
iu gebooifacmbcit begeben. jfèaec toat ïjectcnfe docb ïooge tegen
be jJöoorcn / ontrent gonöert rijcïie
cenen tyemdeïingb* namclicïi ben genen/ die bupten
ïioopïicdcn ban fanaten / endc aïïe geïneïi €hti9$ ïandté té geboren. &o boïgljt ban / bat fo cben foo
toeï een bjemdcïingb $aï£ top: toantbp ifin &pae* fïenen / ban den toeïeïien de flccbtfïe mochte toeï
gnien geboren / in een ïandt bat met bcfe ïanden een na; byftigïj bwfent ^ncaten toeerdt aen goeden ïjete
ben/ ïietbangcncndcfpanncn/ dacr nacc boer cenen
tttrcïicïie bpantfcbap beeft : cnbc top jijn geboren in opïoop
ban boïcltc bebe bcrmoo?bcn/ om fijn ïtofc
^uptfebjandt/
mctd'toeïcïie
bcfe
ïanben
natucreïicne
taiendtfdjap cnbc cenigbcitonbctïjouben. iBen faï on£ fcr^ met aïïe ï\et goet ban befe arme ïnpben te boïïen
bier op auttooojben / bat bP Couïngb i£ : cnbc top feg^ Wie befe dan fnïïen met <0odt£ b«ïpe bp dit evempeï ge^
ïeert toerden / boe dat men met dien beboojt om te gaen/
gen ter contcarien / bat fobanigen name ban Coriingb die
ïjaeren cedtberbaïfeben/ dienfp foagocteenboïcft
oité ïjier onbeïient #. ïfp magïj ï)et toefen in Cafïiïien /
in dragon/ tot Sapeïé / in gin&ièn en aïommc baer öp tot ïjarer bïijdcr inïiomfïc geftooren Rebben.
na fijnen toiïïc en begeerte ïjeeft te gebieden. ï^p mag&
&oo top nu toiïïen berda* gaen/ .ïiBijne ©ceren/ De Graven
ïjet oocïi 5ijn(toiïtïjp)tot gtcrnfaïem/ mcbcïicïiïjcer? bat
endc onfc
b?ecder
berbaeïnietdoenaïïeenc
/ oobec boe ïangen tiiöt/ vanNaffa«
boo?fatcn
baecen oo^oneïi in Xnï
fcöenbc in Sttfkn en Mftycfam ^ocïjtan^ fo beïc iffer af/
öat ton in befe ïanben niet ïjoogetó ban cenen ^ertogc befen ïanben genoomen bebben/ maer oocïi éeeren H«to-cn
en temn djjabc en ïiennen / toicn^ macïjt met feïiec 5ijngctoecfï/ enbe grootc titeïen/ bigniteïten/ cndevanGel*
paelen i^ afgcfcöe poen / acbtcrboïgcnbe onfc pjibiïegien goeden dacrin ïjebben befeten : boo? aï fnïïen ton fcn. ir'nft§5"
bic ïjp tot fijner bïijöen comfïc geftooren öeeft. Jl^acr fo gen/ ïjoe dat ten tijden doe fijne boo;oudcr^ tóaren w^T
beïe afê on$ii raecïienbe/ ïjet i^ ïicnneïicft/ bat top maer <6?aben ban ^ab^burgb/ tooonendc in ^toït- dry honen onfe boojfatcn / ban ben toeïeften top in rechter man^
/ be 01$ ïangc daer te booren peeren öeé dc"iac*
ïicïicc linie sijn af ïiommenbe / aï ober ttoee öonbert fcrïandt
ïan&fê
ban
toarenonfc^
: toacr
ban ban
oocït ^afjau
tot on rcn'
be toapenen
b«Pfe£
jacren begonnen ïjebben 05raeffcbepcn enbe b?oeöeer^ bcfer uuren <&cïb?en
ïicïitjcben in be ïanben ban 25jabanbt / 3lnrembo:gï) / $ijn gebïcben enbe bcboubcn tooien booj öe toape*
©ïaenberen enbe ^oïïant te bcfitten. J13ant ontrent ncn ban be hertogen ban «Möjen. ^'toeïcït ïanbt
ben jaere ong peeren m. ccc. xi. Mi)n $>eete be top niet booj een ïiïcpn toijïïicn fïecbté befeten heb*
<Öjabc (0tto (ban ben toeïeïien top 5ijn af ïiommenbe ben maer aï ban bien tijbt af/ boe jiBijn èeecc be
in t febenfie lebt en rijn cccfïgeboren ccfgenacm)tronto^ cö?abc Otto babbe be öoebter cnbc erfgenaeme ban
©oogïjdt ofte ïïegent ban <&eïbien getroutot (toant
bc be <ï5?abinne ban ©ïanben : en na bien tijbt en ijS be ben
aïfoo
toojden de peeren de^ fcïbcii ïandt^indientndt
<62acftojap ban ©ianben nut onfen ïjnnfc niet getoe*
hen / maer top öebben aïti|bt tyebeïicït befeM genoten genoemt) ^et toeïcïie qefeïjiet igin't jacr öupfendtne^
tot ter tobt toe batfe oné be Coningï) fo onreeïjtbcerbe^ genendectigb / tot in 't jacr dertien bondert brjftigïj / te
Men I eenen ttjöt ban b® bonderdt en eïf jaren / heb*
m afgenomen ïjeeft. ^aecnacr Ulijn ^eere be 43 Jabe ben
onfc booL2fatcnaïtijdtgctocefï/ peeren/ <62abencn
^ngeïbert bic^namcn^bc eetftej foon^fonc ban ben hertogen
de^ Eandt^ ban OBeïdien / aïfoo ban dien
boo^cDjabeOtto/ nam ten öontoeïïcïic be ©zantoc
nocb gcdencïitcïicnen genoegb boo2banbcn?nn. ^acc
52 5? S^L m Uan &&>*/ faa» öm toeïeïien top en tegen sijn top toeï berfenert / bat be gecne bie ons? et*
H2f« af ïiommen in reeïjtee manneïieïter ïinic en ncn tyembcïingb ïjectj
nietaïïccne niet en faï fooöanige
m tbijmeïedt. ï^oe ïionnentopbanmetgoebenrech; teïieneu
enbe
mereïten
ftonncn
bp brengen/ mtttèw*
je een bïcmbcïingïj genoemt toerben > H3p en toilïen ai
toijfen
bat
bP fijnen oojfp2onca upt befen ïanben ïjeeft :
Öier niet fcge&en ban onfe gocben / bie in 25onrgoignen maer bat ter
eïben tijben fijn gcfïacbte
gj !W?e / atoaf c to» <i5obe ïof oocïi cenen goeden in befen ïanbencotrarientenf
nocb onbenent/ ofte ten minfien niet
oïbcclcn/
wricb?ï;ïDijne
BV peeren/
^ toflfe" n-öeöen baec ban ïaten bermaertentoa^
oo
bie beter toetenfeïjap ïicbt
^^rcSJ^^m^'BcaiiDacïiipDmtern»?it/
%ew
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'^liepffr^ goeden aUecucrn 1 lic t jtjuc bVugïjöën ge erft 1581:
00c ter rndt in degemepne faecftcu nocb geen onder* jeeft) Dege
ne^ die onj? opfo baruarifebe en tpranui*
toindtcn badden/ niet toelenftondenflen boe Dat al» fcbe totjfc nu ïunnt befpjingen.
ie faecuen jijn belepdt tooiden doer de fcbalcftljeitdrc W de ïtepfer ftaecel ban boogljlobcïicfter gcdaghtc*
Cardinaliften ende na betfïierrnbanDenracDtdicupt nifTe/ en de ^oninginne lï^arie fagen/dat baerc faeeften
De ingc- &paeguien qitam (ben toeïeften racd altoo£ in defe late ianghjS fo erger tooide n/ende gefeïjapen toaren qualiclt
fttenen Den Ijceft iMillcn alle Dingen na fijn ïjanDt Ijebben/alfo bp af re loopen/Doer dien dat de oojïogc ban ^upt^iïandt
Nender Len 00lfl Öcc^ m «tfwm to"b™ geDaen /bebbende defe opi* bed eencn anderen untgangb b'addegenomen>èaude
paus ende de &paegniaei'denben felbcn toaren beïodenRc ' n^öaHöci
nrclüen/
ttianöeö
ccclichï
houden
beden defec
landenöatljutu
/ en Data^'töoof
ton flecljt£
Ijare flaben
enDe bende: aengeflen dat De Coningb ban Bjancftrijeftc
voo; on- onderdanen toaccu : ) ^oo toilfen top u lieden nu gaen bemmet fommige banDeboojneemfte ^uptfclje©o^
mee* gen tegen Den boojfs ftepfec geboegljt ende betbonden De*yp*
Defe bcrfïandi
alle Dingen
ljoe Dat
endeanan
menfefjengebpijen
anDere
Dat alledaec
mennen
fïer£ (Die Daet
van de bcrrdlen/
ven
badde: ^0 toardt De öcpf.^a^. beDtoongen met flj'4cc:!nTlc
spaebergeïeften / niet Dan beefïcn en 5jjn ) geregiert 5jjn toen* nen bpanDen te appointcten/ sijnde in fuïeften
ftetêSï«
gnuatt. om/ tot dat fpongbpnagctyogbt nebben tot op 't tipt* fijne faeeften/ Dat bp Den moet bcrïoren gcbenDe ban hecriikhetetfle ende tot aen 'tboojtban onfegtondelicftebeder* Defe landen te mogen langer bonden/ boo? bmi nam^en fi,neo
beniffe enDe ban een aïlcndigeflabccupe/ fo45odtDoet
bertreefden/
^paegnïebente
e ende
ien te gaenïep
ten/ om
eenfaem
fijne boo^fienigbeitboo? ons niet getoaeeftt/ cnDeon£ na
nadatdaerbn eenfïill
alle fijne
€o* eovei*
ban bare to'cede raerflagen enDe bloedige banden berïofi ningbtncften / ende beerïicïujeDen in De IjanDen ban 0>
badde/Berföeftcnde aen 11 ÏieDen/ jt^ijne Ifeeren/alfo top nen fone badde obergefleït. <£nde boe toel dat den Co*
in Defen beenaelc utoe ïijtfaemijeit nocb boojdee ban ningb boogelicft ïjaddebannoodegetoeeft/ na dat den
Doene bebben/ dat gijp niet en toilt aflaten ongfogoet fïaet fijner beerïicftbeden / ende nameïieft ban de e^eDer^
gefjoo? te geben aï£ gfjp tot noclj toe geDaen bebt / üict ïanDen Doe gefïclt toa^ / ja ban De ïtepf. m&. Die? fece
ttonfrïcnöe (oifo Daec beïesijn onder ulieden Die onfe uptD?uefteïicft bebel IjebbenDe/ Datbn fouDe fijner on*
aetien enDe bandeïiugen/ ofte cmmer£ renen Deel ban De DerDancn goeden toiïle ende affectie tot jjemtoaert met
felbe gefien jjeüben / ofte beeflaen fo ban baren baDccen allen bïpte onderbouden/gemereftt dat fo toel deg ïandt^
aï£ ban anDcren eerïicften lüpdeit Die ïjtcr af nonnen ge* toeïbaren/ al^ b?tbctoaren fljtKcreregcbeeïenalaen
tupgeni^ gebcn ] oftgbP en fuïtonggeljoojt bebbende de middelen en dapperljeit der feïben fijner onderdanen
ïicljteïicft meteften cnöe objDeeïen / Dat onfe tooo?den fo toa£ buigende : Bocïjtans t^et fp om dat bp alfa ia
beel toaecagbtïget 3ijn enDe geloof toeerdiger / aï£ Die ^paeguien badde opgeboedt getóeefï/ ofte 't fp doec
ban onfe tegenpattpe balfcï) enDe onbefebaemt 5ijn.ïE)p den racdt ban de gene diebem baddeu aïreeDedoetec
tijdt en Ijcbben aïtoo£ naderljnndt ingenomen : fo \}eeft
dattopto
gene
't
t'£§*cp*
aenroeten
t
nic
biet
fuïlen
en
pespaenfchen aert fecs tijden bebben gefien : niet Dat ton dibeetfebe Dingen bp gefïadigïjlicft defen toilïe in fijn bertc bebouden / dat
•» aiti jdt toan oe ^paegniaett^ Doe ter tijDt aïrceDe boo&efMt en* bp tooude u-ïieöen doer een pure ende bolmaecftte fïaber*
npe bent ondertoerpen (diefe met den name ban een
De
gep?acti
ög
'
wi
feertnie
tenfouDe
ni3bnget
oaretoo2
en fou* volkomen gehoorfaemheyt bebben beftïepdet ) u-ïieden
maer doer toeïefte top niet goct en bouDen : ofte Dat ton niétDcn/
Keyfer Ka- om genocgb bctfïacn en gemereftt bebben / Dat De fieeft* gantfebeïieft benemende utoe oude pribilegien en b?pbe*
Den/ om met u-lieDeneuDe met utoe toijfëen&inDëren
/
neemen
te
toe
feer
fo
geraftcn
tnocfttt
tl)ot
oec
xmt
te
hevtTen"
Sjdt iangh Dat bet fouDe ban nooDe tocrDen epnDeïicft een tierene en alfo te ïeben/ geïgeft fijne Dienaec^ met De arme SJnDJae*
deu
opgehou- ftracljtige meDectjue te gebrupeften/om 't ïanDt ban Defe nen / ofte ten minflen met Die ban Caïabjien / ^iciïien
fcïjaDeïiefte ^paenfefje bumeuren tepurgeeren: maer enDe J^aepeï^ plegen om te gaen : niet geDencftenDc Dat
top en ftonden on£ niet toel laten duneften / (Detoijle Dat Defe landen niet en 5011 met den ftoeerDegetoonnen/
top ban toegen onfer jonge jaren enöe Uïepne erbarent* maermeefienDeelaï geêrften ban patrimonien toegen
geftommen/ ofte Die ben feïben getoiïïigljïicft metgoeDe boofbeit
tijDt forgrondtlicf
Doe n'terenbebare
beït
t ren/
Diepe Den condicienenboo?toaerden 5ijnen boojfaten bebben
Die nocbDerfoo&pae*
aenbange
gniaerDe
berbojgen ïagïj / niet en ftonden ontdeeften ) Dat top obetgegeben : ^a dat meer i$ I die fijnen bader den
epnDeïicft fouDen beDtoongen tocrDen Dat b?ant-ijfeK of Hepfer / en den Coningb fijnen grootbader tot een fou*
cauterie tegen Defen Itancftec ban ^paegnien te geb?up* dament gedient bebben / om daec op de timmeragie
Ren / ofte emmert tot aen 'tfcbcermc£ te ftommen. ban fodanige Coningbrijcfte en beerïicftbeden op re
jTKaer na Dien Dat tnct onfe jaren oocfe oné berfïant reebten / tot De toeïefte men fiet Dat bup$ ban haffen*
fieeft toegenomen enDe bcrfïcrcftt i<S toojöen/^o 51311 top rbefte geftommen te ?ijn/ &et toeïefte fonDer tegnifeggen
ban een anDcr en feer berfcbepDcn mepninge getoo^öen / bupDendaegb^ tocï dat meefïe ende magbtigbfle ban de
Dan beletoaren/ Die niet enftonDen geDencften Dat De gantfefte CbnfïenbeiriLs. ^cfenfpnen toilïe enaffecrie dcscotoreetheit en rafernpe ban De &pacgniaecDen baer fo
enbeefr bpmaerairefeerebetboonten openbaerïicftteninsJJ
benrejaDDc ftonnen uptfïrecïten, ï©antDaereni^niet ftennengegeben
fto?tgnadcéftcpfcr£bertrecft: gelöc*hmec ..
n/öeurt / Dat top al ober langen tijDt ban te booreu niet ftertoij^ De peeren Die Doe rer rgDt leefden / fo fe nu nocb gen defe
fefterïicft en baDDen bertoaebt/ gemereftt Dat top ban boo$anben toaren / genoegbfaem 't felbe fouDen betun* kn*=n«
Êaere tojeeDe/ gierige enDeboogbttioeöige mannieren gen. ïöant fo faen als bP toardt bedtoongen den ftrijgb
an Doen feer cpgeutïicKe henniffe Djoegen. ^aerom tegen den Coningïjban ©?ancftrijcfte te bernieutoen/
toïïlen topDenboojfjtijöt ban Den ïtepferliaerelboo)- badde bP fïecftt^ eenboneft^ften ban opreebte en goede
ibp-gaen / De toclcfte ooeft gecnfln^ en i^ te bergeïijeften affectie tot Defen ÏanDen gebaDt/ fo beboo^De bp fijne on*^
m mannieren/ ercefTenenDetprannpe/ bpDentijDtDie DcrDanen renminfien in goeder debotie ende geuegent*
naDctbauDt onDèr fijn^ foon^ regieringe geïcDen i^: niet rjeittot bemtoaertteonderbouden/ gemerefttdegroo^
Dat De ^paegniaat^ Doe ecu baer beter toaren Dan fe nu temaebtfijne^bpant^: tlfèaertercontraricn/ ^rjnöc
in midden ende in 'r diepfïe ban fijne f toaertoicljtige
ftomelicf
Dacrfeboï
enclDcr^
m^nDié'n
^ijn
metga*t affairen (fo groot en onmatigb toa^ fijn begeerte om te
nature
aert enDe
baerboofe
te gebieden/
baDDen(toantfp
bcr£ %&tm tpranntfeben toilïe genoegbfaem beoefen tpranniferen ) bP beeft al te ftïacre en getoiffe betoijfin*
IjeDben : ) maer baece eergieriabe't enDe boogbmoedig* ge gedaen ban fijnen guaden toiïle ende gcucgentïjeit die
heit toarD ccnigfifinö aebtertoaert gebouDen Doer De bp Defen ïanDen toaL$ DiagenDe. fökt tegenfracnDc
gocDeaflFcctie DieDctofer Den armen onDerdanen ban Dat De ïtepfer (Die De opgêbïafene ende boobeerdïgc aert
bertoaert^-ober toa£d?agcude/ cnomDatDefeïanDen ende uatinrebande^paegniaerden beter Denenttoag/
bol toaren ban boojtreffeïiefte peeren / ooeft ban ftïoecfte dan eenigen©ozfïofmenfcbetectoeercït/ endemoge^
en bcrflauDige mannen/aerDenDe na baeen ouden cDeï* ïbeftooeft deboo?f5 genegentbcit aen den Coningb fij^
Dom (Dien ton oocfc ban bertenfouDen toenfcïjenDatfe nen fanegemeteftt badde: ooeft toeï toetende Den fïaet
hinDcrcn baDDen Die ben geienen ) De toelcue Dienfleïicft ban DefeJanden / toaer doer dat de felbe te fatoareu
en bconame toaren om Der ^paegniaerDen decteïbeit in ofte te berïiefen #1) fo ernfïïicft de Coningb toaer*
Den toom te ïjouden en tot een tcgengetoigïjte tegen ba- feboude / fo bejre al^ bP ö^f^n ^paenfeben boogbmoet

te-
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ïjaer
enDe onDetDancn
/ a$ ter
con* x 5 ? * «
tranencpgen
Dcfc ïtroone
cDcï bcrgaDeriugc
ban De$ijn
oprechte
Conïn*
gen enDe Pjincen cnDcgocDe baDerenDe^boïch^/ be*
mint/ ge-certcnDegcrcfpeeterrttoerDt/ aï^ jijnöcïjet
redjtfïiihigl) fonDamcnt enöe bcrfeceïtccingc ban aïïe
Staten enDe poliepen / ja ïjet ecnigtj fïcunfeï Dacr De
©ojfïcii
enDein bafïeop
berufïen. IBant
<®'anbec
ernjne en b?p
tocrDt
ecutoigïjcitmogen
niet bergeben.
De?

Defe mocttuiïïigc regiccingc / Die De ^pargmaert^/
toacr fp bonnen ofte mogen/ pïegen aen tececljtcn/
niet cn'fotiDe bonnen bccDzagcu. ^nbeDefebcemauin*
/ met*
gcbeDeï)cmDctofcnu onfc tcgnilüoojöigïjnt
bc
Dcn43?a
ï&eere
JBijn
toijïcn
ban
n
gaDcr£ te bntoffe
ïuuDcnïupöcn
Die 'tïeben/
bolcn foïjebben
opïmagcn
enDe
ban 't blocDt Der
ban 25oufTu baDcc ban Den ïctfï abe cleDencn / enDe ban fe
arme
ban
obertangentijbtDen
n
torïcïtc
Den
ban
/
ïtamee
ftiucr
ban
bceïanDec peeren
norï)cenigcbpïeben3iju. jiBacc nocï) ïjet aenfïen ban fïaet ban' ïjacre Dicberpcn en feïjattingen aïfo gemaccut/
fiïirê baöcrg gcboDt/' hoef) fijner eugener faecfien bjeï* jDatfe acfjten Dcfcïjare Diefteban DcgemcpnegoeDcïjen
back/ nocï) De gereeïjtigfjeit / feïfë niet ('t gene Dat aïfo gocDt enDe fcïuT een inïtommen te toefen/ felfëbecl
oocït De bjcmtfïe natiën / ïjoe barbarifcfj Dat fe 31311 / bntcïjtbaerer enDe nutter aï^ 't gene Datfe ban ïjaeren
pïccgïjt te bcDtoingen enDe acïjtcctoaect te Doen (jou- 1 baDerïicnen ofte gc-ecfoen goeDen 3ijn ontfangenDe :
Den) fijnen eeDt Dien ïjpgeDacnïjaDDe: en ïjebbeu nopt ! DaerbencbenbecftotjgenDcï)acrcn©o?fIcn De OQL2facclte
ofte | aiïe^qnaeDt^/enDemetïogenacïjtigïjboo^gebi'nbïepen*
ftonncn Defe aengeborèn aert enDe tuitte temmen
matigen : 3!a Daetcntcgen niet auDcr£ Dan of ïjp De De enDe fmeeeftenDe / fp foeeïten eenigen fcfti jn ofte Deeïi?
feï /tegen
D'toeïeh
fp boojtoënöen omte ontfieecïienenDeteber?
Der boojf5 ©o?fïen |)er*
obecïjanDt boben aïïe reeïjten / pjibiïegicnenDebjuïjc* ten
ïjaerèonDerDaenen
Den De£ ïanDté/ feïfé ober DeceDelicïtïjeft enDe gereed bittemu
iBpïjebbenfelbe/ X^ijne peeren/ öaieDa?
tigïjcit ftaDDe geïjaDt : aïfo fjeeft ï)p aïïe banDen onttoee Den enDe ïjanDelingen
gefien : top ïjebben ïjaere p^opoo>
/
batten
te
geb?oïten / om in cemn onbcïfoenïicïten ïjact
enDe tot aïïcrïjanbc foojteban tojecDtïjcit ïjem felben fïen geïjoo^öt : top 5tjn De getungen ban 't geeue Dat fp
geaDbif eeit ï^tbbm / Doe fp ü-ïieDen aïïc ter DooDt toae*
mot'Dttoiïïigïjücïi te begeben.
^p Den feïben tijDt/ B^ijnc peeren/ fjebt gpö^m renbertoijfcnDe/ enDe niet meer toereït^ ban u-ïieDen en
bcrtoiïligct feftec beDe / Die Dacr toacDt genoemt Die Mo maeeïiten Dan ban beefren/ ïjaDDenfe macr fTecï)té De
I« i&
macï)t
gefiaDt
om
u
ïieDer
ingcliicu^
te
bermoo^Den
/
aï*
1
De
ban
Doec'tmiDDcï
beDe/ enDe
bnmaïe / ofte
toeïcïte
oocït Negenjarige
Doer De ïtloecïtfjcit
toijfc aenïcpDinge fofe m^nbién geDaen ïjebben/ enDe nocï) Daegcïicïj^
Doen / Daer fe mcec Dan ttointigï) miliocnen / ofte t\mz ia Lhoii
ban De peeren enDe <£Deïen ban ïjectoaect£ ober/ met* ïjonDcrt
Dnpfent perfooncn ïjebben jam?
i
rtaDn:£ ban Dibeccfcïjc manïicïtc enDe Dappere 3£upt* merïicrt ommaeïDen ïjonDert
ftaï£
geb?acï)t
/
enDe
Dectïgï)
maeï
meer
toeï
fo
faeeïten
fijne
/
ïirtjab^ïuuDcn
enDe
fctiz Decten
enDe niet fuïcïtfc boojfpoct 5ijn beïcuDet tooien / Dat lanDt<S becbojben enDe uptgecoept / Dan Defe ^eDecïan?
Den groot 5011 / met fo bjccfeïïcne gtoufaemïjeït / Dat aï?
ïjnnattoee fïacïjten Doet ïjcm getoonnen/ becï fïeDen ïe
barbarifeïje/ UneeDeenDe tptannifcöefepten fjïec
berobect / enDe beeï gebangene ban grooter twaïitcit te De
booren
out beDjeben / niet en 5ijn Dan fpeï te acïjten
enDe in grooten getale bp ïjcm beeïtregen/ fijnen bpanDt
ennbeïicb bcDtoangïj eenen b?eDe te aenbeecDcn / totfo Du 't geene Dat Den armen SfnDianen i$ gebeurt / alfoo
gcootc fcïjaDe en naDceïe ban Den Coningï) ban ©?anït* De ^paenfcïje 23iffcï}oppen enDe 3£octcur£ feïbe Dat Barthoio,
rijene/ aï£ ïjn ijeccïicft enDe pjofijteïieh toa^boo? Den Öcbben bp gefc^fte nageïaten : enDe om Den Coningï) r 7S *■?■
Coningï) ban ^paegnien. <!5nDe (fo ong jet betoojïoeft boo^ <&obt enDe boo? De menfeïjen aïïe miDDeïen te bene? fcïoPs in'
toaue ban on3 feïben te feggen) babDc t)p noch een Dzop* men ban ïjem te mogen berontfcöuïDigen / foo i$ De (ju dea fanden
peï ban Danchbacdjctt bn ïjem reflecenDe / Ï)P tn fciuDe fïotïe ïjem feïben toegefcö jeben enDe geDeDiccert too^Den van Pcm«
niet nonnen ïooeïjenen bat bjpjijn een ban De boo^ Doer eenen ban fijnen ouberDaenen/ bentoeïcuen noc^
neemfte infïmmenten enDe miDDeïen gebjecfl / om hem eenige gerecïjtigljeit ïn 't öerte toa^ obccgebïeben. ©an
DientijDtafDan/ top enDe De anDere peeren/ oocftbeïe
tot fooDanigcn b^eDc / Daer ïjp fa gcoot boo^Deeï bp gaö* banDebef!e
De / te Doen gcraecuen : öebbenDe Den felben met Mp tocïonDer ïupDenban ceteuenDeberfïanDigïjfïe / foa
Den eDeïDom aï^ onDer öet gemepne boïcïi/
ne üccrai Den Conncfïabeï ban S^ontmotencp enDe
goet gcbonDcn De ^paegniaerDeri upt Den ïanDe
Den S)atefcïjaï ban Mi- Ifltibje aïïeene enDe befonDer* ïjebben
teDocnbcrtre
cHen: onfereïicninge aïfomaeencnDcöoc
ïicït geïjanDeït / ter gtooter infiantie ban Den Coningï)/
toeï
Datter
nocï)
aï becï quact? bïoet^onDcr on^ïieDeii
Die on£ boo? fefter becïtïaerDe/ Dat Den meeflcn Dienfi
Dien top ïjem ter toeeteït fouben Honnen Doen / toa^ Den toa^ (fo men ban Dien nocï) op Defe fïonDc meer fiet refïe?
pau^temaccuen/ enDe Datï)p Dien in aïïe mannieren renDc Dan 't toeï oo?boo?licït toare / boo#fp?uptenDe upt
begeeröe / öoe Diete Dat Op ïjem ooch fouDe moeten De geinfccteerDe befmettiuge ban [jacre baDcren / Die Der
£>pacgmaecDcn eergicrigïjeit/ enDe De beb?iegeïicRef)an?
ftofïcn / om Die£ toiïlcn Dat ÖP gcfinttoa^na^pae* Deïingeu
ban Den CarDinaeï ban OBjanbeïIe / Doe ter tijö
gnicn te be?cepfen. Mm Dat en ftonDe aï niet ïjeïpen /
om te maecïieh Dat typ feïbc ofte fijnen RaeDt fo toeï ban toaten DiencnDe / Dat 't fcïbe niet tegenfïaenDe fytt mee*
fïe getaï ooeft ban De peeren ban ïjoogïjfïcr quaïitcit
^paegniaecDen aï^banbeïen upt Defcn ïanDen gceom- fouben
pofeert (Die tegen u-ïieDen enDe utoe bjpïjeit metgaDer^ Ifèacr buanDcn ban Defe ^>paenfcï)e turannpe toefen:
cen^Deefóom eenige
beïiommetniffen enDe
tegen 't gantfeïje ïanDt aïtijDt eenen geDucrigen Daet affairen Die Daer boojbieïen /anDet
een£beeï£
ooch om Dat top
Öebben geD?agen) fonDen u-ïieDen eenigen Dancu toeten
ban een fo mercheïiefte buïpe aï^ De boo?f5 beDe toa£/ of? mctgaDerg fommige anöere peeren na ©?ancRcrjcHè
te ban fo geïuchige erecutie afóDaernaeci^geboïgïjt: mocfïen be^repfen/ Daer top tooien aï^gpfeï^ benen
Saterconttaricn/
ïjieïDen
Defe fubbentic
booj een jgefonDen/
enDeombp'tboütoeïrcubanDcD'ocïjtcrban
Mijn Hee-ccumc
enöe mi^Daet fptegen
De iBajeficit/
omDebieïcfte
©JancïtctjcHetegentooo^Digïjtesnn:
foo toarDDefeïbe
hinemLet
(enDe boomcttieïicï» topïenJBijnï|eereban
faecftebooi
ttjDtïangbberacötert/
enDebanDe erecu?
gaders aiie'9j)PÏteDen
^ala»'0) fententiebanïijf-fïraffe
metrecljten feïjeent tie
ban Dien eenen
ïjcrïjinDcrt.
c?5ufoo bejreï^öet
Daer/
de suten .becDicnt te ïjebben: infonberïjeit upt Defe oo^faïicn/ Jöijne peeren/ Dat top eenen goeDen Deeï ban 't gene
eni3d4SePn~
om ^ fonDfcDeoScneraeïc^taetcn
ftBn Öen oe ^ nitt f fc m Sweerfïtoiïïeii
öat tegen on^ i$ boo?tgeb?acöt / fouDen eenigpn^ be?
totdedoot}^»/
Daer bcctoiï?
ober te 3«tenteïoocïjenen/Dattoutercontcarienï)ctfeïbebocö
gefchickt. bccoepen: enDe om Dat gï)p.ï^pne peeren / in foDa? gcoote ecce 31J11 ïjouDenDc: enDefuïïen u-ïieDen moge*
mgcbccgaDeringc Defe ïjaeppen ban SDatïamontenDe ttcïi nocï) meer feggen Dan onfebpanDen en toeten/ na*
bacc^gcï!)criegi-ijp.bogeï?DecIautoentoat boetenen* I mcïicït/ ïjocfe meer tegen onsfuttenhrijfTcïjen/ enDe
De boor af fnljDcn toonDt / Doe gïjp ojöonneecDet Dat De I b^ve bcrtooeDtbeit
metgaDer^ baec berbittcit jerte te*
penningen/ boïgcnDeDebooïgcDiagcnconöiticn/ fou*i gen Defe ÏanDen betupgen / Dat top foo beeï te meer
onö
Den lip utoe commifen uptgerepent toecDen. mt toaren fuïïcn bc rbïijDen / Dat bet <6oDe bf ïieft ïjeeft on^ Die ge*
( oinDctoacLijcpttcfeggen) ttoce uptncmeïicnegroote <■naDeteDoen/ Dat ton fouDen ïjcïpcn Den ïoop ban Defe
cenmeu. <®c eecfïe / te toeten /De bergaDecinge ban 'onmatige tptannpe fcïjuttcu enDe op houDen / metga*
PCS f?^
oc toPre öatfuïcï^een reeïjt Der^ Doer 't feïbc miDDcï oocït eenen ingancïi enDeopen
miooei
is / om Ecroccïicn:
Die turannpe
Daer Doer in Den toom te ,baene boo? De toaeracï)tige ifteïigie heïpen maeeïten.
S?i, ,,» ?« Ü? ïfc^t-encbcn : foo toert ïjet gereïtent
&p fcggen / Soo geringe als de Coningh uyr den NeÏÏÏÏ!?aCt hjd !°? tCeCe °eÖactt ban ocn ^ran'- derlanden vertrocken is ge weeft , dat wy met alle Jiftige
en de
ncn/ DlcDaet cpgenboïcïiopeten / enDe bpanDeil ban lende boofe aenflagen endepraclijcken onsvervoordert
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ende gepoeght hebben om te winnen ende verkrijgen
denvviile ende gemocdt van den genen die
v/y witten
qualijck gefinx te zijn, belalt mee fchulden, vyanden
yanaerjufhue, liet hebbers van nieuwigheden,
ends
ta ,. c, boven. ald~ geRe die terfaecken van de-Rdigiefccdr*:
*50*I.

en Ijaöücn
tor
Uonurn
looDaiust,
be boeren
1 midbeïonder
in bare
fa mm 'bennen*''
IiSjI fe«
baï ei, / upt de n toeïeben ben ïjabbe onmo&icfc g$ Si
Heere de Wit/ bie De aciiniJTeban be lidiqk IjaaDru / tonde* teonttommen: geroerrat bat mm niacr bmoffS
nince tot inpen geerne dat top be feïbc nont genaert en nebben; deren beddt eeu£ fïjOcïincïtf ofte DtoccrjS oen te ö om
pmbnercbc
n U& <ï P?nt amaefïen bat top ban jong^ op m bc boajfe 38e. rot
toerden.fienbeafcb
\J5nbe frr
ton be
io#uoo;b
" nm
er/ rtoefrn
bat ton te(fttfcïtf
teSx
dragfn ° Wf toaren opgctrocAcu I enbe bat onfe £eer baöêcWc
4^

V»

ItF't

r*^l>fih

YV»» ■ I.*fc«

lakt» m^m

^..^ V.^.

_*T . . .1 _

(

tf

Vu**

beert cube foa Diepe iugetooKcït jijn gctoecft/Datf'c 't ïja> nm top ^rij[fi3ttnt^tErêr to^^e^sV^fót taAi^èVSc jSïi^ Aennagf,
ren
fect-en onfe mcbegenooten / metgabeté aïïe be mvebie van de He*
reeijten* tn'öe
baereb
te béngen
JDontbeeft
hoe begonne
toeï dat nton.Doe
ter mepten
trjbt / wtboo:t
w* tïTl$\ rm ^°5ncmf" mm toegebaen $m ge* SnSSc.
öcuyi Dat ton fbo range jaecen m '£ itenfec£ hamerijaD* b)eefï/ hcbbenTobanigï, een baetboïbraeïjt/ biein ee* om d?1
oen opgetrocuengetoeeft / enbe bat ton tot onfen jaren mian.ntmetgenoegb en U Komien'gcïoeft toecben / aeu sPa§niaergeiwmmcn srjubc om de toapenen te mogen Dragen V bjtoeïeïie maereen bingD alïcene en gebracïi/ om SbÖ^Si
01$ oocbaïfoo faenmet grootcnïaft cnbcbcbelinden MnjJ boïftommen te toefen / enbe toaerboer ton bie mee,
veymcïcn
armepen belemmert bonben / mrtgaderé detorjïc dat te ecre ban ber toeereït
Dabben
mogen
beïjaïen*
/ batgcfïo*
ton kentop foo toepnigïj midbeï oadbenominDêjlcligietccnt bcïjoo^enbeöore acbrerïjacrïjieï
en oocïï
foo toeï
ten
te ïjebben /i op batfe niet toeberom in 't ïanbt eii fótt*
oubertoef en te toecben : beeï meet acn be toapencn/am
öejacöt enbe anbereoerTeniugenban jonge peeren ge* Den ïjommen/ aï^ ton boebemibbeïeu naboen getoon*
om tïanDtbaerbantefupberen. #ocïi toiïïen ton
öocïjten / enbe bïe naerbee ter betten trocben /ban 't ge* oen
ubeben
noebmeerfeggen/ en 5ïjntoeïteb?eben bat ben
ne dat onfe fafigïjeittoa^ beïangcude: cfèocïjtatrétop
gantfelj
en Saebt ban ^pacgnïcn/ ja al be focereït/
ïjebben groote oojfaecuc om <6odt te dancbeu / batljii
btboore
rfrac/ I©acr 'tfaeebe batonfe mede*
bitïjepugefaet/ d'toeïcufjp fcïbeinoirêgefaepttjadde/ WtattZ enbe.be
ban
ber
niet en ï)ccft (aten ber menen. L3a bat iheer i£ / ton fcg* mbc ban ^»tate/oïbre enbe onfe mebegenooten ban ben
in ïjaren raebtfïaegen / ïicber bab*
gen bat otrê nopt en ïjebben te fïnne geftacn aïïe be rroe*
ben
toiïïen
mer
011^
fïemmen/ ban ijaer
öe crecutien foo toeï met ben bpete enbe met ben f toeer*
ïeben
o goeben ïtoop toegïj gebcn : foo ïjabben tonepgeu
ooeft
mebe
De/ aï£ in'ttoatec te bctfmooten oft tcbeïben/ titbe ïnfenbegoetbp gelet/ om beu
teoge bau^ïbc enbe
anbec öiecgeïijeKe / bïe men tec feïben tijbt aï te geme^
neïicK pïaglj te gebmnchen tegen be gene bïe ban be Se* be ^paeguiaect? bnpten '$ ïanbt^ te ïjouben. ^nbe
ïigietoaren/ alfbofcbefclpjjbet/ ofte(geïtjc[Ujnïiebec top toiiïeti toeï bat fe bit noeïj Daer toe toeten / ISïfo nu
ïjeetcntoiï) befeïjüberban befeeeeïoofe becbanhinge / afreebc cenen goeben beeï befcr ïanben ban beboozft.
feïbe noemt. <De toeïche ijoetoeï öat Dn in alïen anbe* bupligjeit ui:bier maeteirgefupbcrti^/ foo bat Win
een bingen niet en boet ban bïacbacuen / liegen en mifV pen feïben geen anber memorie ban aïïeenban haerge*
feggen/ noefjtan£ bit aengaenbe ïjeeftbnfeee toeï ge? beenten / 1^ obergebïeben / ■bat top infgeïneï^ niet <$o*
fytahm aï^ ïjn fegljt / bat be gene bit ïjp foo ongenabe^ beöbuïpe/ metgaber^ boer toeboen banutoe goetjön*
hcït tot bet boot bectoefen enbe betoojbeeït toiï (jebben / ftigljeit f be toeïefte fo ton ïjopen on<$ niet en fel begebén
ontboenen) nocb tegentoooraeïicïi niet eer en gedeuc*
ban be ïïeïigie 31J11 : aïf 00 ooeft in bet toaerïjeit eben be? ofte
ienopte
noebafteïaten/ ban top tint aïïe onfe
fe Seïigie aïleene toeerbigïj i$ bien naeme te bragen / aï«a itacïjt ïjouben
enbe bermogen fullen aïïe necrfïighèït gebacn
Diebobcnaïïcb'anbcte/ bieoocïi met ben feïben naeme jebben/
om 'tgeïjeeïeïanbtin 't gemenne ban bit m
(boeïj 't onceeïjten) gemepneïich pïegen genoemt te tooznitete repmgen
/ enbe metaïïen (ijiien aeubanae*
toeeben/ be^ce i$ untnemenbe: b'toeïcït benbetoaet? ren toeberom ober 'tgebergïjte
ïjeit feïbe ((00 geoot (é ïjacr ïiraeïjt enbe fterciite)tmt ben aïbaer
te boen palTeren / om
monbt getrocfeen enbe aïfoo tycft boen belnben. Maee te ïatcnïjaere epgene ïanben in roere te fïeïïen / enbe oirê
ïeben in rutfc enbe bjebe banïijf/ goet enbe
Deconinginfonbecbeit/ na bat top inBrancïmjcfte3ijube/ npt confcicntien.
©ccöaïben jrjnfe feerc berboeït/ toae^
nenbe
bat
(jabbeefïaen
monbt
epgerien
top
^ennbnc
^onu,86
De^
k«iVckenc"
fobanigïj toereïi eerft ïjebben begonnen
verkiaert ben ïjoc bat Den ifectogeh^ bvih 3llbe toaé banbeïenbe ban naeïjaer
ltcber
bertreeb upt Oefen ïanben : toant top
denvoorfzbe mibbcïen / om aïïe be gene bie gcf nfpecteett toaeen ïjabben
fuïc&£
aï ban boe boojgeuomen afê top ih
Hteer Prin- jjan oc Jïeïigic te 5ijn / foo toeï in ©ranefttijciie aïé in be* ©raneïierijefte met
ben «Toningïj op be jagïjt enbe fp ïie*
upt
Cfeifïenï
gant|cbe
be
boec
obecaï
enbe
ïanben
Te
Stoen°d«
jcit
coninghs te toepen: enbe na bat be boozfs Conïnglj (betoeïcïte ben noeïj ïjiec in 't ïanbt toaren. 3a ton en ïjabben geen
van Spaegnienende mepnbe/ aïfo top een ban Dcgecoinmitteerbcutoaren Itufte /eer Dat top boer 't mibbeï ban toijïeniBcbrautoe
c tot
be ©?ebe-öanbeïin / enbe betoijle bat on£ foo groo* ^an &abone oozïof berbregen ïjabben / om toeberom
te rótrrtitn tocrtmnWit geonftc rrrrntmnt tnifrert vn^^^n / ha<- in befe ïanben te mogen ïieeren / op onfe troutoc / enbe
gen
bectfoutot
êhbe gecommuniceert
toaceii/
bat met beïoftetotöeim^ toeberom te berfebijnen / tegen
Aivc"Invan° te
tonfaecïien
in^geïtjcïij»
oocïi banbefen
aenfïagïj fouben
toeten*
men aïbaer ben Coningïj tfraucïjoté bit$ \wmm$
die van de j^gp öiagcn) oh^ beeïtïaect ïjabbe be booft-fomme ban bat
ben anbeten foube ïirooncn. €nbe jfjertóaert^ ober ge*
gniencaebt
metgabet^
beé ^ertogebe-?banConing^
^Hïbe : enbe
top ïjiec Kommen 5Ünbe/ ton foeïjten aen niet bïe met feïjuï*
m rSyen'i&en
enbe boomemen
ban^»pae*
en tegen/ om bn fijnec^ajefïeitnietin becïïïennïnge ben beïafïtoarenof baiiefeeroetier^/ maer ïunbenban
ceren enbe rijcftcb
/ jae beeerfle enbe nota*
te hommen / afê of men on-a ïjabbe iet toiïïen beuïjeïen / beïfïe ban beu ïandeaii/ omgoeben
upt
be name ban be Staten te
ofte berbojgen ïjouben/ opfnïcïtec toijf e geanttooojbt becfoeï
bat
ben
^paegn
icn/
iaecbe
n betoïm toerbe te
dabben/ bat be boojfs €oning() foobanige opinie ban
on£ niet en ïiet baïïcn : toaer boet Ï)P beroo^faecïit toarb moeten bectreeïten. ^'toèïebe ooch cpnbeïicïi toarb in
te continueten on^ een ïang enbe b?eebt betbaeï te boen / i'ttoercb gefïeït: en be bpanben Itonnen nocï) toeï in*
bacïjtiglj3Ön/ toie bat befe brame enbe eerïieheperfon
upt 't toeïcïte ton ïtonben genoeg afnemen enbe bemerc- nagien toaren /bie ïjcnlieben befe fo onaengename boot**
feêntoatben grondt ban 't gantfeqe bctoerp enbe aé»;
bragïjten : enbe ïjen be fcïbe boo: oogen fTeïïenbc /
flagcn ban be ^uguifïteur^ toa^ : K3p toiïïen geetnc be* febap
fuïïen
bpoocï yare onbefeïjaembe ïafleringcn
feenncn / b^t ton boe tec tijbt upt bcc maten feeresrjn ïeerenbfeDaer
ebennen. t
üetoeegïjt tooraeii tot compa^lïe enbe mebeïijben ober fo
beeï ïunbm ban eeren / bie tot ber booöt gefcïjicïit enbe
a er
Aengaenbe Dat fe feggen/ dat wy pHncipael autheur
ende oproerder zijn geweellvgn de eerrte overgegeven Derequeobecgegeben toacen / metgaber-a in 't gemepnc cbe r aï*
ïe befe ïanben / ben toeïehen top on^ ïjiclbcn / foo groo* Requefte , top en toiïïen ïjen niet berf bJijgrm neeïj be* fte in>t iat"
. te\ich$ berbonben te toefen / enbe in ben toeïekenmen ïen toat baer ban i$. Cnbe uaemelirb / Doe top getoare ldH\d '7
gaöocïjt een feïter manniere ban tinguif itie in te boeren/ toojDen batöetguaetin fuïefter boegen baDbetoegeiio.dorn^
.teen..
Die erger enbe to:eeber ïjaobc getoeclt ban be c3nfjuifitie men/ Dat ftet nu niet meer te boen en toa^om fommige v^»ban &paeguicrï/ ja bie een gefpannen garen toaö om armeïupben aïïeeneïijeb te berb;anDen/Die ïjen félbrn ar* "
(K. 3)
toiï*
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Dat beïe ban be
1 5 8 1 . iuillmWicft «eten in 't bpc t toapen/macronber
Den bolchc
fïc
booumcein
öc
befte êoribom cnDe ban
cDat Dcfc
bjccfcnD
cabcn:
murmut
alommc
öaccobec
ge*
faccheecn gcbaccïich epnDe cnDe uptganch mogljtefagen
oogen
onfen
boo*
ton
alfo
cnDe
:
rare ftcn te nemen
Dat ©rancftnjcltc om geïijchec óo?faechcn toilïc/ccn£ aï*
recDe eenen Ifjacten acnbal ban inlanDtfcben ftttjgb G^
ïeDencnDe obahomenhaDDc/ befozgenbe Dattoptnge*
{Mik De feïfbe fïcehte ooch niet cufattDen opDcnljatë
hengen/ Die gemeuneïich becï gebaalichc cnDe ïjacfïige
toebaïlen methaec bjengbt/ Detoeïche fomtijbté beeï
ftoara om te genefensnn ban De fïcehte feïbe/ alfo top
't (eplaeg) maaal te tsecïc öagclich^ moeten erbacen:
fóo#'t
enDe/DaameDc
oujfieub
§>\i\c\i$
enDe plicïjtg
ecbtë bemecch
onfc£eenbc
ban tocgên
top /(feggent
Dat
top DenïanDe bccbonDen toaten/ bafochtbebbenacn
iBijne Heecen onfe mcDebjoeDcr^fliDDecg banDecoj*
Die / enDe aen De boo2necmfïe ban Den föaeDt ban <èta*
te/ Datfe fouDen toiïïen te ^ooghfïcatcbp een bccgaDe*
ten/ om aïDaet benïieDen.te hennen tegebenbenfbj*
n*
tineenienDe
5D»DeDatappacen
ÏanDen/: enDe
befecte ballen
geh'chen
tjet optcebte
oo ttoge
lanotfcïje fïaet
e te beletten/ battoplie*
toaé om'tfeïb
eenige
onfet ^taeten enDe officien gcoote
ban tocegben
Die mibbcï
Den
madjt enDe auctoritept binnen Den ïanDe ïjaDDen / fou*
ben De faeche boo^ De banDen nemen / om Daerin aïfuïc*
ï»eo:D?e enDe remeDie te fïeflenafê top tot tufte en toeï*
baten ban Den ÏanDe fouDen bebinDen te behooren/ met*
gaba^boo: aïïe Dingen en infonbetbeitte bechoeDaen/
Dat 'g Cacbinaefê creaturen/ Die nieten fochtenDan
ÈïoeDtbcrftojten/ banninge/ confïfcatie ban goeDen/
cnDe in fomma / niet Dan moojDt enDe toonben / be
hanDt Daa fouDen eenfgbfmg aenleggen / tot een berfe*
feaDe enDe onttonffcIichebetDerbenifle banalïeDelan*
Den ban bettoaertg-ober : ofte anDafing ïjec mochte
foo Kommen / Dat De gene Die niet goet en bonDen / Dat
men alfo na De gctoonelichc manniete meet foube b:a»i
ben enDe bïacchen / geen gebjech en fouDen bebben ban
een booft ofte boo?fïacnDec Dié fuïchg fouDe toiïïen belet*
ten. €nbe ïjoe toeï Dat top met beeï rcDencn ben bet*
tboonDen/ Datfe gen fouDen toiïïen boegen na on^aD*
bp£enDemepninge/ jaDattopboben DegoeDebnenDt*
fdjap Die top onDec maïhanDaen liaöben / ben Daer toe
Den 't aDbpg ban mijn ïjeete Den <6jabe
noch boo?hieï
ban &toart5butgb onfen fchoonb^oeDet / enDe ban Den
^eete3!ori| banïfoïï/ De toeïcheboe tcctijDt bpDen
peeren ban batoaatg-obet in ycootec achtinge en tori*
gcfïen toatcn om De gcoote Dienden bp ben Defen ÏanDen
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ban 't gene Dat Daerop geboïgbti^: bat fc 't feïbe b#
ten enbe toefcljiijbcnljaetconbcifaeDcïicftc toujecDtljcit /
De toeïche Ijaec niet en heeft ïatcn be tnocgen inet De on*
becDjageliche flccngigljeit Dec pïacaten / macc bdlgcnDe
'terempcï ban Deiï onbjoeDtn Conihgb töoooam/ ja
meec geboo? cnDe geloobe gebenbe Den raeDt ban een
guaïich beriDeBjotttoe/ ban eenen CacDtnaeï Die De0sfne"^^au^ ctcatut-e i^ / enDe ban anDete Dietgeïijche : fe ga* |arma tn .
ben Den boïehe Defe artttooo^Dc/ ^ebaDec ^eeft u-heDen ae ac carhaflij*
uïieben
be fone faï
/ enbe baerop/
ben
met fcojpioenen.
toacb
metgtoo=
irtet f toeepen ïlon^
gehaftijbt
tctinfïantieh enbebccboïgb geb?eben/ bat be nieutoe
23iffcboppen bit tocmiigb tijbt^ Daec te booten genoten
toaren enDe opgeriebt/ fouDen geaenbeecDt cnDe out*

Ji4'
din*cIJiie
„n
't quaedt
">« tr0u.
5J55S

fangen
toecDen:
D'tocïch oftebeuï/
aïfoo beeïtoa^
tefeggen/
aï'dcr!andc"ivr
foo
menigen
bangïjman
om De
arme Cb?i*
fïenentebccb^anDni. ©och too^Den Dep^ibiïegienon*
Det De boeten getceDen. ^oec toten Docb^ Doet een ge*
paffioneerDe b^outoe / enDe Daet en tuffeben getoapent
met een momaenfiebteban €oningbIicha, macljt / ban
bcjcaDetpen / mepnecDigbett enDe CarDinaeïfcbe ïifïeiH
<©p foobanigen aenbeeïDt/ Höijne Jfceten/ toa^ge*
fmecDt aïïe 't gtoot guacDt Dat bier na geboïgbt i$ : na*meïich / om Dat op De boo^fs öequefle bp Den cDeïen ge^
p?efentecct in fulchec boegen niet en #boo?f!entoo?Den
al^ DereDcne enDe Den nooDt toa^becepffcbénDe. J^aet^
in top toeï toeten / enDe nonnen Dat feïbe boo^ <6oDt en*
De boo? u-ïieDen/ ^ijht^eten/b|pp]otefteren/Dat
top onfe eece / metgaDcc£ onfen eeDt riergen^ en Rebben
te bupten gegaen/ maec Daec en tegen top toaerfebou*
Den De #ectoginne enDe alle De l^ccmi ban De UaDc/ban
bcfe groote inconbenienten/ DieiiaDetbanD gebolgt jijn :
foo bat alle 'tnuaet bcnïicDcn moet getoeten toetDen.
fflmt foo be?ce toa^'tban baet/ bat fe ong toouDen
geboo? geben / bat fe ta* conccatien geboebten/ ten fon*
berlinge enbe beguame occafie gebonben te Rebben / om
ter etecutie te fieïïen'tgene batfpïangaitijbtbaette
booten obetïepbt enbe betoojpen ïjabben : te toeten/ ^a
Datfe fouDen becniclt bebben aïïe Degene Diegefufpec*=
teect toaten banDiTÏïeïigie te toefen/ batfeDaecnaec
Dic^ te ïicbtcïichcr De cefie banDe^ ïanDt^ ingefetcneni
onDet een jammcrïiche enDeonïijDeïichebienflbaecbeit
babbenhonnenbjengen. Cnbenietaïïeene banonfent
toege / maa ooch ban beïen anbeten too?ben ben bibec^
fc\^e bertbooningen geDaen foo toeï in 't openbaece / aï^
in'tbefonDere/ ooch ban beïen eetïichenïupben/ hef*
ïjebbecen De^ baDecïanbt^ ja be^€oningb^ feïbe meec
ban bp toeï babient baDDe : te reebta tijDt enDe fïeDc Die
feïbe foaafcboutoenDe ban tyt toehommcnDeDangier/
betoefen : $ochtan| het en toaé Doe 'niet in ong bamo* enDe te hennen gebenDetoatDe Conïngb infuïchcnge^
hom*
cnDe Defe
gen 't feïbe te batoecben: anbecgt
oe/onfebant'famen
tot een ge* balïe te boen fcïjuïbigb enbe bapïicbt toa^ ban fïjne^
minge en DienDe necgené
tupgenió booj aï De toeeeeït/ Dat toufienbe banbejre tebtg toegen / metgaDa^ ban toegen bet bctbintcniffen
enbe conbttien / met ben toeïchen hu enbe fijne boo?fa*
aenhommen 't gene Dat top nu bageïich ^ijn erbatenDe/ ten
boo2 ban /tot peeren befaïanben aengenomen jijn
e teboo?*
tbben Deom'tfeïb
gefcdjtö.fl^aet
miDDeïen
goebe enDe
alle
top te getoeefï. <De <0?abe ban Hfgmonbt feïbe toatb in ^pae^»
geene baet
af te heeten.
hommen
booten ban gefept hebben / bat fe bebonben tKfe betboï* nien gcfonben/ om ben Coningb mepgenapetfoone
ginge ftzt batbt enDe onbctbjagelich te toefen / enbe bat 't boo?f^ bettoogb te boen. 5^'toeïche niet te min foo
fe / aïfoo ïange aïg be feïbe fonben bïijben butenbe/ geen toepnigïj beeft gcboïpen/ bat baa en tegen bc boo?fj
bafle'getufïheit inbe ïanbe enhonben bemetchen (foo ïfeet(6?abe onbecben febijn ban '£ Coningb^ toótnbt
't getooneïicfe in bien enbe in biergeftjehen faften
feabeaïich bcD?ogen 5ij»De(D'toeïchebem naDetbant
te ^eï* Diete genoegïj gehofï beeft) buebenbanDaab?ocbte/
te gefchieben) begonnen nieutoe aenflagen boojtpïeeaht
mi betoeïcïte topuptiebene onfe^ ïafï^ enbeoffiden beeï enDe aï ban conttatien irujouDc Dan'tgenetoaS
bie top toacen beDienenbey miöbcï bonben om teont* batbem bcConïngb monbeïingebabbe bebolentefeg*
Dechen. ^oo beïe ijfet af/ befo?gcnbe bat Defe bingen gen: aïfoo bat ÖP boe bebtoongen toatb tebehennen/
mochten geuaeeïten fcet gebaa*êïicït af te ïoopen enDe bat top aï eec ban bP be tepfe aenbeeebbe feec toeï boo?^
eenguaeDtepnDe te nemen: DaerbcnebenaehtenDeDat Oen haDDen/ toatDaa af hommen fouDe. CnDe nocb
befentoegb Den facljflen cnDe inDenrecbtentoeï gefon* fouDen ong De Difcipeïen ban Jjfóaccbiabeï fyiev geetne De
Der et toag : bal top niet guacDt en ïjebben gebonDen Dat oogen toiïïen berbïenbcn met Defe fc|oone momacnficb*
ht boojfs He queflc fouDe gepjcfcntcctt toecDen. ^'toeDt ten ban baDetïiche Mefüe / getroHtoighat / aengeboecne
topgccnfTin^ en toiïïen ontïicnnen: cnDe foo bejee ban goeDettierenbeitenDeDïcrgcïijchc feïjijnbaere enDeciec*
Dacciöhct/ Dat top'tfonDm focchen te uetoimpeicn / ïiche tooojDen : enDe en maechen Dact en tuffeben tec
bat top ter contracten 't fdbe tot gtooten boo:Dccïe booz toeaclt geen f toacigbeit / foo fcbanDeïich te fpotten met
onfe eece enDe reputatie ooch tot fonDciïtngcn Dicnfïê Den eeDt Dieufe Doen / ofte met bate beloften aen perfofl*
bc$ Conmg^cnöcDcgïan^5ijn ïpuDenbe. ÏBanthaD. nen ban foobanigec nuaïiteit gebaen. 5^efe 5011 ban be
5cn
J&^¥
tolJre 1W« fo ^ becaeDen getoeefï/ teebte autbcur^/ boojDecax» eriDe oproerDa^ getoeefï
Dat fe
(Weftj* in Den cccflen bectoilïigct haDDen / Daec en ban alle De ttoubïeh Die ter caufen ban De eetfie Ücguefïe
foube foo beeïjammeu0 enbe clïenbiQheitmet mtxm 5iju geccfen / cnDe gbp bebt ooch Daerbeneben geboort/
pntrpjotenenbc nagcbolget/ boet betoeïcUe'tgeheéïe J^ijne peeren/ toat racbt omDcfelbete,p?efa»teaen vanMi/a
ïanDtbpna bccDo?beu enbe bernielti^ tooien, lï^aec
■ Hecre de
foo hen iïuft te toeten De mhte cnDe epaenthche oojfaehe bat ton gegeben hebben.
%\$ fe ban ooh hommen te fpwhen ban torjïen Mijn Sc^0"
footoelban tobergegcbenbanDeboo~if5i5equefie/ aïj* ï^eax den GraveLodewijckonlen broeder, fe babben vanNaflau,
tori
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79 ijSn
gen bat be djpaenfcïjc 3inquifitie m onfen ooubccuc*
nienten foube acugenomen toerden : upt toeïchec 00:*
faecae ton boo? onfen beetreefce be boo?f5 goubeencmen*
ten in bc banden ban dcboo?f3$>ertoginnc obeegefteït
Öaddcn / met bafïett boomemcu cnbe mepuïnge / bp on*
tetoiendenteg
der
tijbt toe Dat ïjetacninrufïe
<6obt foube endein
beïieben toebe'fcbcu/
ben Coningbtotbett*
van de o- 23eïangenbe de predicatie endc openbare vergiede- tm raebt in te geben / ofte foo 't met ïjcm ïangïji foo er*
penbare
ringen , Die fe Op ïjaCCC toijfe valfch ende heretijck UOC* gee toojbc/ tot batcSBobt be$>eete feïac^t boce fottbé
Sn van ««" / ïï-iis&m tè nenneKcn gcnocgïj / JBijne peeren/ eené' openen/ om bitanneïant tebeeïoffen/ b'toeïcïi
beufmaeïjt fagen liggen enbc berfoncfecnin emen
die°vand« öocc lüicu endeïjoe öatfc toogben ïncrcüorct- &oob?ïe ton
teiigic. iffet af/ dat ton boe ter tijbt foo beeï niet geïaoft en toa* biepen afguonbt ban alle cïïcnben en uatnbigfjeit. tümit
een / bat men on£ adbp£ daerin getoacgïjt ïjaddc : ooch toie foube fonbee ïjertf toeee enbe tccuren feonitfn beeöa^
en ïjebben top nopt baer toe geraden. Siet teminflcn* fen aïïe bat berbannen/ onttoeïbigen ban goebt/ bandebat dcfaccftcn foobcjre geftommentoaren/ tonöes gen enbe fpannen / aïïe bit geïeben pijnc enbe fmecten /
hennen bat onfe inqmiiige enbc adbp3 getocefï té f bat foo menigeröanbc foojtc ban afgnjfclicuc enbe iammee*
te ïfertogmne ban ïPaema befeïbe foudcbectoiïïigcn. ïitUt Dooben / Daec btft bïoebtgictigeïïipbcn (be toeïene
Watt m of ton rjuafich Beraden ïjebben/ tenmiufïen in tojeebtïjeit aïïe be toiccbtfïe tprauuen ban bec toeeeït/
't gene dat baer naec beeft gcboïgïjt / té gcnocgïj upt* aféiabaïacté/ 25nfnu^/ .üieco/ ^omitiaun^/ enbe
toijfende/ hoe bat be gene diconfènraedt niet goebt en andere/ bejre te boben gaen) de arme onöerfatcnber
ïjebben gebonden/ öaer£ mcefïer^facchcnfoo tocï bc* ïanben ban ïjertoaaté-obcr / foo lange mcöc geeiueït
ïepdt cnbe <jcni foo goebt ljup£ geïjonden hebben. 3^acc hebben*, ^ctoeïcïic bingen niet tegcnüaeuae/ aïfotop
uenenen ïjceft 011$ <6obt ooch toiïïen betfjoonen/ ïjoc geen miDbcï en fagen/ om be feïbe ban fobauige cïïcnbig^
toeïbatïjpde fïjneboo? eenen tijbt ïangïj hafïtjdt enbe ïjeit te berïiefjteu /top fjieïben on^ b^cbeïieh en fiiïïe. Cn
ter neber flaet / bat öp nocï)tan£ een foo mercheïiefte en* ombatfe in befeuSSan toïUenféggenbatgeburcnbeöe
be gequaïificeccde inepneebigïjeit aï£ befe $ ban ben letfle bjebe-fjanbeïing tot Coeïen ons van 't felve foude
Coningï) cnbe be^ectoginne ban Patma/ niet foo en prefentatie gedaenzijne gew/eeft jdat wy ons fouden williet ïjencn gaen foudee defeïbe f toaeeïieft te ffraffen : ttn
len vertrecken ter plaetfevanonfergeboerte: ^am0C'DeCón!nS
epnbe bat aïïe be tnccrcït foube Mm bat <8odt niet fon*
fetoeï
toeten/
boetoeï
ïjabben mogen
tej"en?haeee"ft
b^eöen
ïjouben
met öatfeöm
011^ getoiiüg
baïïingfeïjap
/ fonberdoeraiktöèr groote redene en ïjceft gefepc / bat ïjp niet en faï booj ten
onfcïjuïdigïj ïjouden noen ongefïeaft laten ben genen die ontéboo^bcrteberboïgen: ftlfê gemerciit bat top ^enleyloo:lei:i
fijnen uacmcmpdeïïjeitfaï gebmpeften.
ïjabben boen toeten bp fefteren perfoou ban nualiteit bit v™$$:~:tVS
Van 't aF- 5^at ft feggen van 'c breken der beelden , autaren , noeö bp ïeben i^ / toaer 't batfe beflonben cwJ aen onfe MijnHeer«e
Vkendcr bereken , en0C anoci: ongeregeïtïjeben /3©nöoübf«Dat leerebftegoebenacntctafïen/ batfe oitóbaer' boer fou^ë prfnc
peeren/ bien benbebtoingen/ na on^ bermogen (ukk o?b?e inonfebcdv^ononberen n-ïïeben/
niemanbt
nict
gcnoegïjeu$beftent
fb / bat topB^ijne
aen fulcu e toijfe enbe faftett te fïeïfcn / aï^ ben noobt foube berepffeóen. Matt ^LZa
nivinuiere ban boen nopt geen beïjagen enöcbbengc? aï^ bertooebbe cnbe rafenbeïupöen/ na batfe onö niet te komen.
nabt : oocït bat beïc ban beu genen bit on£ beboojben te en ïjebben nonnen aenïocucn met forten enöefmeecrtacïjtigentooojben (aïfoobcConingö fdbeon^ mepnbe
fijbet'on^
bcr
oniSoberb'an
oojttefïacn/
ijclpencnbeb
rechten geïafïert enbe gefcïjolöen ïjebben/ om bat top te treeïtcn boer feïïcren bjicf met cpgener öanbt aen on^
nopt en hebben toiïïen baer toe bectoiïïigen / bat \iMit gefcï)?cben / bit becï te courtou^ toa^ cnbe te b?ienbe
Ïicu7"enbete bien
bemercïïten
boï
o^bonnancie ban belBagi- bcbjogl^
boojgaenbefoubcn
buigen
toefen)topfoonlacrïicïi
gaen fe gcnoegïj
Ben aïboocen
abb?ef]eren
gefeïjieben.
enbe oberheecen
fïracten fonbee
^■3 n 't ver*
aen onfen foone/ een m'nbtoat nocb ter feboïen ïagö/
trede van
beeï beter gcfonbeertin'tgene
^P en 3üu ooennict
tigheit van enbe treeften 't gctocïDigbïïcïi upt Deïïnibccfïtcit ban Deörav*
voorfkh
de
doer
faecken
de
dat
/
feggen
fê
bat
MijnHeere
dePrince de Hertoginne van Parma fulcks gehandelt ende gere- Èoben/ tegen be pnbifegicn bec feïben ïïniberfïteit:vanBueien
uyt dcfe
ght zij n geweeft ja bat meer i^ / op 't bertoogö tt bitt caufen bp bit ban fnra"ftend'«
landen na medieert zij n geweeft , dat wy benoodi
onstevertrecken uyt defen landen, ^abbciï feaïfooge^ ber Kniberfiteit aen ïje» gebaen / bien barbarifeóen en- univerüDuycfchiandt.
fetit/ boojbebaïfeïjeit/ bcbjogö/ enbe mcpnecbigïjeit beonbeïeef ben Bergaf/ gaf befcanttooojbe/ in gua* teyt van
bt ILatijnfCÏje
No?i curamm
privilegie»
ban bt boöïfs ifertoginne / (00 fouben fe noeïj aï toat ge* ïeubc
feggen toptaïeen *♦blagen
na tttoevefiros
pnbiïcgien
niet., )3Jib
^p 5°"°
wcgfi gc-{Ji
feit ïjeöbeii : ofte fjabbcnfe alfoo gefpjoftcn/ 0m bat
tegen voert tefommigc/ bieepnbeïïcïi ben beul op Ijaccen öafêtoa= boeren boo?tö onfeii fone buuten 25?abaut /
renbertoaebtenbe/ foo ïangïjfacm toacen om ben fcï^ $ ïanbt^ pn'biïegieu cnbe '£ Coningh^ ecDt : fi? fepnben &n J Coj
beu te nonnen refoïbcren / baer toe foo licht om geïoobe ïjcm in ^pacgnien/ om ban on£ bie fijn babcr jijn/ fjem * 'd»en ltfe
: cnbe {jonden nb fijner biij.
te geben : h$geïïjcn£ boer onfc metgaber^ ban fommt^ tie?re
o tocgï) te boen enbe te beroemden
noch ben onfehuïdigen jonaen^eercin cento^eebede inkom.
ge anbee ^ccrni bed te groote affectie tot ben <£onmg / foo
ci
jr
bc
anp
cnbcbcerh'cïte gebangeni^. %n ber boegen/ bat foo fe "eivil iert
bit m^ijne peeren ban 25ergcn enbe ban jfBouti
öacc toe bzaebten batfe na ^paegnien foubcn repfen/ on^ geen anber ongenjea ban Dit aïïccne gebaen badbeu: van Br*.
acïjtcubc bat bc Coningl) ban tocgen bec groote bien topentoarenniettoeerbigh/ noeïj ban foobanigenge^bandti
tïenbpbcnfeïbenbetoetó/ baertoein aenfiennigeban 5*ffii#S
haer ebeï af hommen / foube beeï ïïebec upt ijaeren mon nocbooch "cenbabec geïjecten te toerden / foabe?rcaï£
top niet aïïe onfc finnen / becfïaut enbe midbeïen bit
gene
't
en
bernem
toiïïen
iaectö
^pacgn
bt
ban
ban
/
de
dat tot be betoaringe ban Dcfe landm noobtfaeefteïien te (0obt oné gegeben ïjceft te toerhe en fïeïben / om ïjem te
boen toaé : cnbe fienbeïJQe bat befeïbc aïbacr foo tocï pjocben nut befe j'ammerïïchc flabernpc teontïcbigcn/
tocder opriep
ontfangen tooiden / aïué eenen tegehcheu notoir iö / bat enbe een foo groot ongeïijeft onëte doen
top geboebten goebe oo jfaccue berhregen te ïjebben/ oni ten en beteren..fDijne
ban na*
foo berb?emt
top en 3ijn
ïBau'tpeeren/
niet een baberïicft
bat top
toat naerber op oirê feïben te ïetten ende beter toaer te tucrennict/
geboeïen: noeïj
nemen: dabben fe (feggen top) op foobanige toijfe ge^ hcrtecngenegcnnjeitinon£cnfouden
endcboojfïcïjtigïj / dat on^ niet mcnigïjmaeï
fmofeen/ foo foubcn fe eenen beeï banberecïjtctoaer^ footoij^
heit gefept ïjebben. IBant tocï een jaer baer te boo: ïjad^ een hïageïich berïangen na onfen foone du£ ïange af toe*
dentopgantfebeïichbooj on^ genomen te bertrechen/ fende/ in onfen gemoebe en foube te booten hommen.
ïjenöiermebc nocbaïnictgetföocIjtan£ fpen ïjouben
en aïïe onfc fïacten te bcrïaeten foo 't b\i)d\t bp btn b?ief tuft
ban reeïjte ende ban juftitie
fojme
aïïe
tegen
macr
:
mee
/
met 'é Coningfjé epgen ïjanbt aen on^ gefeïjjeben
bt< üiïeggenbeïjaubt aen önfc mcbfb^oeder^ïiidber^ban öe onge*
acïjteraengebmcftt. ï©aer upt men han genoegïj
ötee
bat
/
i$
gene
het
inerchcn / ïjoc ontoaecacïjtigh bat
"chte : proder o jbje : fp becboïgen on^ bp dagementen / optcccfcc^
dfljben tcrrene dec1c
berïjacït teerbt. €nde foo jemandt begeert te toeten/ ningc ende aenbeerbiuge ban onfe goeden / ende toerun
cere ,
upt toat oojfaechen bat topna3Duptfcï)ïaiidtecn jaer omï met getotïbe foo bc^re / dat tou bedtoongen
onfen ie* goeden co
baer top
te nemen/
bingenaenboo*
beeï nont
daecnacrsijnbectrochcn/ bit magbïefen oufebcrant; ben
gedocljt
en badden.
&p binnen
fï^^W^ÏSVS
e
tooo?dinge/ in 't jaer i^j-uptgegacn/ be toeïcheg
ïjet onfe (contrarie de artip J de Plia.
norgh te hennen geeft be rebenc ban on£ bccsrcch / ende ban onfe mebegefcïïen ende
boojncmeïieft btfej om bat top niet en toonden geboot fteïen ban bt opte bc$ guïden bïïcfr£ / enbe tegen £ Co* ce,
1581;

tod beter foo btoom eenen ludder met toeben gelaten :
gemcreftt Dat ïjp ongcïijcït beter erren tor ert tó getocefï /
ja een bjomee enbe opcccïjtcc CïjJifïcn j ban fp en 51311.
<£nde ton en maceften niet te meer toeren ban batfe hem
cemn netter fcïjeïden/ dan onfe ï^ccre^lcfujS CïjJifïuS
en bebej aï£ fjP ban ebeu foa eetïichc fanden a$ dcfe Jtfri/
toard boo? eenen :f>amaritaeu gcfdjoïben.
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ooch met itiinöec cefpectobertteDenenöegebfo* 1581.
is8i. «,.mTir:rrbt/ Die 't hooft ban De boocfsojö.jetató) faiöefe/ ja Die met mhiDet fcïjaemte fijnen seftootcnen
SSBwitamtf ongeadjtc perfooncn / Die niet ïecct/

vfrcrDi.inniuuftionrecincöcocnootencn onfeKnecïjts* eeöt enDe troutoe geb?ohen tjeeft/ oan eben Defe Co*
DigccDehro*
ï*Hn- fuDcmraDccccncuDefettcn ons^af bananeonfe ) ningïj $biïip£ : is^p Dan niet bcc^ntoeer
> flfcmt
$eD?o
^on
Dan
/
Djagen
te
Cafliïien
ban
ne
ban ^on©eD?o en toa£ emmert met geen bïoeDtfcbau
on£öEnhe
enöe bccooben
: fu benemenrnnn*fnfhf*
oifeien
ren enDe
fïL»._.rhnniif.
De
—
sl«
•
fiiH0fYnrif
CnDc
.
DaoDt
otDcr
non^t
tonfc
alle onfe gocDcn: fpber
met fijnö foon^ ofte toijf^ moojDt bebïecut. CnDe
toat #aïïc 't felbe anDersV Dan Datfe on£ quutfcbeïDen noen
toouDe feggen/Dat on^ fuïeft^ niet aen gaet/
jcmanDt
foo
mu onfen ecDt/ enDe in onfe topbeit jïcïlcn / omteino* foo 5ijn top toeï te b?eDen noclj naerDer te hommen : ïjoe
gen met aïlectjanDc uriDDeïcn o\\$ ban 45oD bedeent on* toeï Daton^ boommien niet en i^Denboettebefïigen
fin buanDt gaen bcfp:iugen i ^aeebn aan menfïen/
horDat afê ton niet öan rufïc en foeïjten / fu De tcoublcn op 't gene Dat top regentooojDcïicft toiïïen berljaïen.
hebben bcrtoccac: enöe al£ tonffouDeuna Dcnb?eDe/ fl^ant of tou fcljoon De toapeuen tegen ïjem genomen Aibr«ht
hat fu on? beDtoougcn Ijebben tot Den itwjg te hommen: IjaDDen/ enbe Dat ïjp fonDer ecnigïj uptnemen onfeo^Hertogc
jatotfulcft ccncnhrijgïj Dieboojgenomen $ omonfen bcrjtjeere en top 5nn onDcrfaet geboren toaren / (D'toeïclt v*a 9°epgen beïijDenif
fijnïjebben
/ bolgenDc
niet en
nocljtan^
fone te bcrïofTen / om on$ (eben te befeïjetmen / om on* fe:)
wapenen
/ Dan Dat "eemidc
geDaen
topi£anDerö
fouDcn
IDat foo
on£ 't ïief^
Dat onfe
gene
enöe n't tè
/gelege
hrijgen
te
toeDcc
goebcn
fe
eere te een onDerfijn onDerfaten tegen Denïiepfer^Doïf bantege?dcn
I om
fle enDe Daet on£ meefi aen
bcrDcDigeu: fouDcc albicr noeïj iet aen te roeren ban kaffan fijnen obertjeere geDaen Ijeeft > <£en jegeïicli Die J^ " A'
t. <£nDe Dit $ 't eenige ftenniffe of toctenfeïjap öeeft ban 't gene Dat bier Naffan.
acngae
gemeen
DatfoDeïidjteli
't geneDatfe
toijgen booj öp gaen / boojnjDté in ^uptfeljlant gebeurt $ / toeet ïjoe Dat %\*
cii een faccue
met fïilf
gene
ban Dien nameen gefïacbtei^ertogeban
* bjecbtD'êerfïe
toctens
enDe
£
toiïlen
al
fn
he
D'toeïc
/
e
peeren
«jifëijn
Daer te booren enboerDenfemaec
(toant
€>ofienrijcït
nDe.
eDiene
updaten/ aï£ niet fonDerïinge tot ïjacc faccli
ban l^ab^burgïj) ïjem in toape*
6?aben
ban
tittel
Den
^oo ton Dan/ niet jrjnöc '$ Coningïjé ingeboren on
ïju feïbe fegbt) Daertoe 5011de ban onfen nen tegen Den boo2f"5 ïf cere ^epfer onfen boo?faet gcfleït
Derfact '(aïfoo
eeDc ontflagen Doer Defe ongcredjte fententic enDe bcr* Ijeeft. CnDc ïjoetoe! Dat De boo?fj ftepfer Doer<6oDe^
banninge / ooch (jebbenDe foo goct reeïjt enDe oojfaecae geïjengeniffe m Den fïagb quam te fierben : noeïjtang
omonfen jbne/ mctgaöer£ DegocDenDic ons afgetorï* tou 'meten toeï toat De bcrftanDigbfïc fcïjnjber^ Daer ban
Digïjt stfn / met uracijtigcr ÏjanDt tocDcrom te epflcïjcn/ gcfcjrpcbcn en ge-oo?Declt ïjebben/ ïjoe toeï Dat <&eeracrt
onénictaWeeneïjaDDengcpoQailt/ maer ooch met Der Doe ter tijDtCrtpbifTcbop banlEentj De boomeemfïe
Daét aïreeDe bcm uut Defen BeDcrïauDeu/ mctgaöer£ antïjeur enDe acnfïicïjter ban De conib^atie tegen Den
ïupfer boo?genomen / 't felbe op Dibeerfeïje man*
uut aïïen fijnen anDeren ïanDen enDe ijecrlichïKDcnber- bco?f5
ïjeèft gefocöt te betoimpeïen enDe tcberDupflc*
féttit n Die toe te eugenen gcfacljt ïjaD- nieren
oné
/ enDe
jaegljt
Den (naDemael Dat fjp tegen alle recljt enDe biïïicMjcit / ren. ^ocïj foo jemanDt toat naerDer toiï De ïjifforiein*
ja tegen fijnen eugenen eeDt / on£ öeeftbeiiüoDigïjt èh» fïen/ ïjnfalïicïjteïicKbebinDen/ Dat Depauj23onifa*
De beDtoongen Den hcijgb te&n onfen Danch boo? te ein$ Dcf e faeefte aengcrocïit enDe befïeït ïjaDDe / ban Den
nemen/Doe top uut aïïen onfen bermogen Den feïben iua* toelcïte men pïeegljt te feggen / intravit ut -vulpes , regnavit ut leo , moritur ut cank : <2£at tó / l$p geraechte aen
nDe":
bïicbe
ïeDat
meer
Dat
is7
ja
bPon£
renont
Detoij
aïïen Defen obetlaft geDaen ïjeeft eben op De feïbige tijDt/ Deni>aufeïicftenfïoeïaï^eenBo^/ ï)P cegeerDeaï^een
ofte ho?t£ na Dien/ Datbpong bp fijne epgenebnebcn Heeuto/ enDe fïarf alleen ïjonDt. CnDe Dat btfcfych*
met fijner epgener banbt gefcïj?eben/ foo groot enDe te ïjem De boo?f5 ^au^ aïïeene upt Dier oo?faechen / om
ïjecrïicft een getnugeni.éban onfe getroubjigijeitgege^ Dat öc ticufer "ïjchi niet en ÏjaDDe toiïïen beftennenboo?
ben ïjaDDe / foo Darter geen menfeïje ter bjecreït en toa^/ fuïcïtjS aï^ bp ïjem toa^ uptgebenDe. ^erbaiben bet*
Die meer IjaDDe nonnen menfeïjen ofte begeeren/ aïfoo toehte bp tegen De boojfs ïtepfer Defen ïfertog ^ïbjeebt/
't bïijït bp De copie ban Den bjief ïjier acïjter bp genoegt:) Die aïreeDe malcontent gcnoegïjtoaë / om Dat Deiiep*
3©iefou6eon^ ïioniienban eenige ander faute befeïju^ fer 5ÜDoïf in De ncure boo? ty m gepjejfereett enDe boo?ge*
Digen / Dan Dat top te beeï tijDt^ Bobben ïaten bcrïoopen trochen toarD. <£nDe fommïgc 23iftcboppen Die beeï tn
eer Dat top De toapeuen in ïjanDen ïjebbeu genomen / en
dX Den paus" tocgcDacn toaren / Ijcbbcnben feïbenDaec
Dat top niet en begeeren te genieten ban 't gene Dat on£ bugeboegbt/ enDe ober fijn fijDebegeben. CH^aer toie DePau»
bpftnjgïj^recïjte/ oochbu öerecïjten Die aïïen bolcïicn fouDcDocbbcbbenfoo fnooDteenen menfetje honnen te *onifcj?*
gèmepn#i/ gejouötenDegegcbeni^^ temeeraenge^
giu^ de acüttte#
/ DieDatin fijnen
eere bctoijfen
ofte eenigegebolgbt
ballen Daernaer
men ttoee
/ bebaï
bileo ïiojté
tneeent Dattopeentop^eere geboren jgn/ cnDcuocö boete
n/
jebbe
egenï
Dat tou Den f toeerDeh triomfantcïicït enDe fïatigbïicfi boo? b^tn fou<
DaerenbobenDefecereberlir
name mogen Djagen ban ^ïince abfoïuut enDe foubes DcDjaaen/ DoenDeïupDe roepen bp Den genen Die D'een
cain / Die nacfï <6oDt in onfeü BojflenDommcu geen o^ ftoeerbt D?ocgb/ <& Cb?ifïe/ fïet/ Defe i^utoefïaDt*
berljooft en beftennen/ i}oe toeljjem Dat feïbe niet feer bouDer op eerDen: enDe bp Den genen Die D'anDer D^oegb/
. beireeni^uutflreciienöe.
^ ^etre/ fïet Defe i$ utoe fuccelTeur ofte nanomcïingb*)
luftificauc 3^ aengemerclit Dat Ijaeren boozneemfïen gronDt en 3|a Dat meer i^ / na Dat ïju Defe fnooDe pjactijefte tegen
Mijn hcc- fbnDement ïjier in tè gelegen / naemcltcn Dat top fonDeu Den ïtepfee aïfoo baDDe aengereebt/ bebbenbe nu^IÏ*
ie de prin- tegen onfen obcrïjecre in toapeuen 5ijn geïtommen : foo bjeebtbccï enDe aï na fijner banDt/ geDocbte De boojfs
de wa-5tjn ^p oocïttoeï tebjeöcu Defeïbefaecïïe enDe materie ^aus1 ooh eben 't feïbe tegen Den <Coningb ban ©|anïtï
enen
tceiceft
rijefte Phitippe k Beltt Dor n / b^m pogenDe fijn honing*
ge meDe aen te roeren enDe te obertocgen: in De toclcue men
nomen.
bebinDenfaï/ Datfe eben footoeï gcfonbeert^jnnfêin rijcïte te benemen / enDe Den boojfs ?lïb?ecbt Daer meDe
aïïe D'anDere. IBantboo? 't cerfle / toiïleu top fe blagen/ begifr ïjebbenDe / gaf bcm ïafï Den tittel ban fóoomfebe
bp toat tittel Dat De Coningïj Philip^ (Die een erfge- enDe jfranfebe Coningb te gebzupefcen. IBaer bP en
nacm ié ban ^ennöjich Den bafïaert ban Cafïiïien) banDt De geefïeïicïibeit ban Bjancïu-ncKe foo toeï tot
't Coningïjrijcïicban Caftilicn enDe ban Eeon tó befib ïjcmtoaertjj niet gefïnt / Daertoe niet foo rijefte nocb foo
tenDe* DDantljeti^ïiïaer enöe notoir/ Dat 0cpnD?icft magbtigb / aï^ Die ban ^uptfcbïanDt : <Paeren boben
fijn boo?faet een baflaert ton«5 / Detocïcfte rebcïïeerDc te* toajj Dat gautfeb Coningbrijcfte teacher gemaeeftt
gen Den toctteïieïten erfgename/ Die fïjn cprren tuocDer toojDen/ Doer Dien Dat meefïer gieter banCogniere^
enDe %ere toa^ / Dien Iju ooeft met engenef ïjanDt fjeeft '^Coningb faecfce foo toeï enDctoijfeïicK beïepDtenDe
om Den ïjaï^ gebjacïjt. ilDat reeïjt baoDcDau Defeba^ gcDingïjt baDDe : fjabn banDt Den Coniugb feïbe fo toeï
flaert/ onDcgrootbaDcrbanDenConingb/ om na De gercfoïbccrt/ Dat bp tot^finagnia fijne tfatuiteit ofteoeconink
boo?f5 hroone te flaen > ïDaerop anttooojDen fu / Dat
De yan .Yranc_
fijnen bnef DcEftaea
De Coningb
noêmDeDeDc
paufcïïcfte (aïfoo
pon ^eD?o 5ijn bzoeDer een turan toa^ : eiiDe fe plegen maïïigheit
bcpïïgbeit)
aentafïen tnbpeenenban
Ijcm felbe gctooncliclt Den name ban El crudek ofte De
to?cebe te geben. ^aer fooDeoroningb^ïjilipé bufo^ pnncipaeïfrc peeren/ öic 't fjooft toa£ ban Den eDeïenden paus.
ïjüufe ban Coïomna / oocfc bu ecnen eDeïman upt 3tan^ beginnenguéöoc/ met namen ^ognaret: De toeïcfteDen^au^brièf'aifoDantgcn tittel i$ 't Coningïjrijcue ban Cafuii
en
befït, ban
tenDe: enfïetïjnnietDatinenljemftaneben metDef
Daer naerïïoomeboerDen/ enDe DeDe bcm aïDaec sem f*tuL
el
be mate meten / Daer Ijp anDeren meDe gemeten heeft > ombjengen/ aïfoo bp fecc toeï berDicut baDDe. ^ocïj"'^"'
CnDe foo nopt tojeeDer tpran gebonben en toarD/ Die
top bier te booren gefcit bebben / top en geDcncfcen &cmeer Dcg lanDt^ pjibilegien en met meerDer bertoaent >< aïfoo
toiïïen
opfooDanigöfonDamcnt niet tefleuncn: maer fcoojDer
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i*8i. hooier tot öe obïigatien enDe betbintenifTcn hommen / bem feïbe menigmaeï gebeurt/ baer bp foo bicfttoifó met „tt
Die tufTtfjen bem enDe on£ 3tjn.
intomen Dan/of nu alle 't geene Dat bcrbaeïtfênict
nHebtigeïcge^in^menEecianT.^ l^'
en toaere / en meet ft? niet / foo
bp ^cctögb ban 2Öa* 22»
banöt \§j bat top ter eaufen ban onfe baroenpen enbe
»i bec boa;f5.
bcerïieftbföcn/eenban De boomeemfïe ïeöen 3'jn ban i^ffSuSS&P ®ccvm öe^at
mct?ööcr? Dien gtooten en becmaerben €&
Juftifiratie 25jabanc* <ÖntocctbP niet toaertoeöat (jpaeii ous7 nfS
van dat de
onfe
mcöeO?oeD
er0
en meOegcfcïlen / enDe aén öe goe bc oer bat bP JupDen^oaegb?- m ben feïben lauöen flechtó
Staren de
fïcöcnöe£lanDt0 berbonörniö* enbe optoatconöiticn
wapenen
hebben ge- DatbpDcfen fraet të ïjotibenöc* €n geöenc&t npooeft Mjieiunge fïaet : allo top ooft br cbopm/miöté utoe goe^
romen te- niet meer acit fijnen eebt l ofte foo fjn
öieg mei inbactjtig met
gen den
en faï5"«gf
bebbö«w?«
rirïf
bat bebp rcfïe
binneban
tncen!
infgeiW
en in/ aïïe
n ftojt
befe enïanb
Mertoge
i$
I
maecïit
fop
foo
ftïepn
torren
ban
't
gene
bat
(jn
vëoöc
jn
enbe
forn
ben
ïanöc
beïoeft
ma
bccft/metga
bp
fijne
öer?
ban
n
öeeoiibitien
eeb
tè
ïjn
te
b jeben/toanneer bat
van Brabant, Gra- bie aen fijnen Bo?fïelicncn en l|cctogclicften fjoet 3jjn
ve van
lubeuaï^ban
pf5 ïfffcïlbem
öcn met
rdUmmeer
öocnen°^r
tooo?nemcn/bat ton
fuïïenbccbonben;rin/
antgeïjeebtet * ^et en foube toel niet ban noobe njefen / fi?
"Vlaende- •
ren, &c.
JiBijnc peeren/ u-lieDen boo2 te ïjoubcn 't gcene bat (ju ja bem genen bieufï uocb geboo^faembeitmeccfcbuïoïó:
on£ beïoeft tycft j eer bat top bem ben eebt gebaen beu- te betonfen/aïfo 't blijkt bp ben kt./ bie 't feïbe uutDmS
mm 1? inbotiDenDe.^o ton ban bem niet meer óccbW
ben/
Dcton'ïeDat
fuIcbgbeele
n
onöeru-ïicö
enaïtetoeï
Kort be- beftent i$ : Jfóaet om batter ooeft beeï anbrre jrjn bie be^ beu en genen bienfï nocb geboo/aembeit meer
fembm
van 't fe beranttooorbinge fïen füïïcn/baerom foebben top n-lie* en 5ijn : ijoe ftomt bp nu fo bermeten te 5ijn/ bat bn bacf
inhoutgrijpvan
de privile- ben totïlcn be memorie beeberfcijen ban be boomecmfïe [ment [bat top De toapenen tegen onfen ^eere geno.
giën van poinctrn en atttjefteïen/ bie bp ben ïanbe tot fijner bïnöe men hebbenj #et t$ bennelicït en Daer en ï£ geen ttoijfeï
Brabandt.
inftömfïc geïoeft en gef too?en fjeeft : toaer npt genoegfo aen/battufTcben alïe peeren en bafTaïen i^eenberbin*
ober bepbe fijben : en 't gene bat eeng een tëaebjSbïijeften faï/ toaer tóe bat ïjp onjj-lieben brrbonbe $ : foö pmge
bat focm niet b?p en fïaet/ aïïe bingen te fcl)icften enbe te bectoanbtc tot öen Confuï ban Öome frnbe / J^oubfï ba
Difponecten na bat (jem goet büncftt / geujefcertoijg aï£ mp niet boo; Öaebt^-bccr / fo rn boube ich bp doeft boo?
fjp in Snbien foeeft gebaen. Slant fop niet en betmagfj genen Confni : 't feïbe ftan in bcfen gebalïe cioh fecr toet
fïccbté eenen ban fijnen onberDaeueu metgetoclbcer- fïebe gcDpert. JBae r tnfTcben öe bafTaïen tó eenen groo^
gcn£ toe te bebtoingen / 't en fp bat be eonfr umncn ban ten ouöcricbept/ \uant ö'eene ben ongeïijh mecröer bzp^
öe gccicbtoMjancftenöacr fpbaerfoupfïuge enbe toorn* peit boo^bebonöen ban ö'anöcce : aïfo toulieöcn in 2§£s
bant 3un / aïöaec bip ooeft foMni^t reebten bebben / bat
pïaetfc foebben 't feïbe toelaten : ooeïi en ftan fop bp gec*
ner ordonnantie ofte Decreet ben fïaet ban ben ïanbe in top in onfen ïanörn en beerlicftbeöeu bermogen gratie
eeniger maniiere berauberen : hp moet focm oaeft te enpacöoentêber'Ieencn: fooacton uptgcfïerien aïleene
ureben foouben met fijn ojöinarigenöe getooneïieft in* t bommage Dat top bru ^ertoge febuïDigh ^ijn te öocn/
«ommen : bp en ftan niet Doen opïicfjten nocfo epfeben met en fouöen mrcrörc bjnbeit ftonnru bebben ofte be?
eenige impofitien tegen ben öaneft enbe fonöcc uptDmc; gceren. Cionöetanöfcerecbteu bebben ton oocftDcfe
fteïicftebertoiflingebanDen ïanbe/ enDe acfttecboïgen* pribiïegie/ Dat ton onfen getogen tot geïijcftenöïenfïe
öe be pnbilegicnöefTeïfê: bp en magfogecnbolcft ban becbonöen5ijn/aï^biecboo;t:jt^öie Ëphori tot Spartt
ïjaren Coningen bienoen : nameïieft/ om 't rijefte te be*
oo?ïogc
in 'tenöe
ïanbteonfent
brengen: f|a
fonber
öc£ Den
feïbenboojfcfojeben
boorgaem befï
ge 1 in be banöcn ceng aocben öojfï^ / en om te be*
öen toifle
fonber
toiïïeenDarfbpnict beranberen aenöebaluatïebanöe btoiiujen te boen but cecljt ènöe reöjnë i^ öen genen Die
munten : bP en ftanooeft geenen onDerfact Doen aen* -tegen
«> fijnen
» .. eeöt
- ^ pet
, , fouöe
,» . toilïen
..»„« N boomemen.
UUu,'u, uu u
#icc
op
faï
men
mogelicft
feggen
.„, ,
tafïen fonber boorgacuDc informatie b i be oberbeit ban
#ier
op feeeftec
faï men conditie
mogef ichgefett/
feggente // Dat
Dat bp
bp Du.
Den boojft
ttbt
10
een
toeten
/
bat
ton
ban
2^
—
«
-^
<
.«■—
^
«■>
»***>**
««•"W"
&*****
et"
td
whr
gebangen
feïben
ben
bebvienöe
Der plaetfc gebaen : enbe
Ijp en bermagb bem niet bupten ben ïanbe te berfenn? onfen ecbefuïïenontfïagensnn/ totber tijöttoeöatbn
faute faï opgereebt en gerepareerr b"bben. .E5ar r m
bèn. W$ gp nu Dit gebeeï begr:)p foo in 't aone boojt öe
berbaeïen / en fiet gbP niet / Ültfne #eerni / toanueêr bp öe feïbe in eeutoigbeit niet ni geöocljte op te riebtcn>
öatöe23aenerbrrrenenbeCbeïcnban ben ïanbe/ öni Zoomen aï^öeöfpfic IBarimiliacn / mctgaDèr^De
toeïeben upt reDene ban b^re pjeeminrnrten Den ïafï Drr Bojfïen De^ iSijcïtó bem baöcu enöe booj ou£ ten befïen
fp2aften / ten cpnöe Dat bem fouöe beïiebcn 't ïanöt toat
toapenen beboïen ifl ben Daer tegen niet en flcïïen / niet te
ontïafïen / ben boor anttoooiöe geeft/ Dat te ben met
aïleene a$ Defe arttjeïteïen obergetreDen enbe gebioïeert
bare
engen faften fouöen moepen/ enöe Dat De Conrngft
jijn/ maer Dat beeï meer i£ / aï^ k foo tprannifcbrr enDe
tocï
toifïe
/ boe Dat bp ffinc
m beftoo2Dc terrrere^
poogmoeDigertoijfeonber bc boeten gebzuciittoerben : «»u..,.WyulUai,j(.
M,ut onöeröaen
iMiucwmumimvjia
al^ baer niet eenen artijrheï aïïeene/maer aïïe te geujefe : gceren : ga fo bp met gcootec bttmetenbeit enbe boog*
rnbe niet eeng/maer bupf ent en bupfent maeï : ooeft met moet onfe 0e que fïen i$ bceflootenbe / aï^ top bem foo
r%\ut>rtf
MYie /i mnpr
alleenc hu
bn hpn
Den Jftfrrnrrr
^ercoge feïbe
maer fm
bp hmnfu»
bfètnöe mhe
enöe hmv
bat* menigbmaeï bobben boeit bcrtbooncn / enbe tot bieti
barifebr ïupöcnbcrb2oftcnenöcgefcbent3iju : gatoan- epnbe ooeft ban be boomeemfïe enbe acnficnlieftfïe ^ee?
neer Dat öè cDeïen boïgenDebaercneeöt enöe obligatie ren bie in be ïanbe toareu / benen gefonben om aen bem
öen ^ertoge niet en beötoingen / om öen ïanör te Doen te brcfoechen / beit bp on^ ceebt foube toilïcn boen :
öat reeïjt enöe reöene i$ : Dat fp feïbe afêöan met reebte ^oo bP baer en boben ben 000^5. peeren boet Dat ïeben
bebooren ban mepneeDigbcit / ontroutoe / enDe rebellie benemen/ enDe alïc De geene Die bp «rijgen ftan Doec
De^ beuï^ banDen lact pafftren/ enDe b'anber bic bp niet
tegen ben fïaet ban ben ïanbe befchuïDfgbt enbe ober- geürogeu
en ftan / met aïïe be to?rcot/ïc ertoe onbebooz?
toefen te toerben i Maet foo beeïe aï^ on<ji b'ïangbt /top ïicUfïemibbeïeniéb
erbolgenbe: foo bP cpnoeïicli hfeu*
bebben Daer en boben een epgen enbe befonDer ooifacci toebeerhraebten 011^
bageïiché op ben ïjaféfenbt/ om
ïte / bie ong toat nacrDa aengaec / te toeten / Dat top te* oftë in ben gronbt te beberben
m tebemieïen: Muitten
oen De boo?f5. pnbilcgien 5ijn banaïïen onfen gocDen
top
aïtoog
moeten
bïijbeu
op
bar
r-ïieber genabe toaclj^
berooft too^Den/ fonber eenige fojme ban ceebtcofte tehbe/ tot bec tijbt toe bat be to^eebtbeït
ban be ^pan^
fufïitie. 25obenDien 't geene Dat on^ in Den persoon ban jaeiben on^aïïc tocgen (M benomen bebben / om fïecfjfé
onfen fone Den <6rabe ban Cueren i$ toeDerbaren/'t feh öcnaeflTcmeert^ te mogen berbaïen* JUaer fe feggen/
Den bpanto'
banpubiïegien
be $ fooftïacr een getupgeni^ Der
Dat bat bp be fauten gebeneïtt te repareren / enbe bat bn be
/ fooonge^
troutoigbcitenDeobertceDingc
niemant met reebten meer en beïjoojt te ttoijffeïen ban miööeïen ban bicn gefonben beeft bp Den fycetc ban
belieg: ja Dat bP ben i^ertogc ban Uilbeonthent beeft
be ooifaeeftcn/ ombetoeïche top bé toapenen bebben bem
ftiïcft^ beïaf! enbe beboïen te beÜUen/ aU be boo^fj.
moeten acnnemen.
\
hertoge
gebaen treeft. We befe bingen fullen top op
<£ribt boe tocï bat ton in ben ccrfïen toebt bn on^ ge^ bare bebocnïiehe pïaetfe bp o;bic obectoegen : enïie boo?
Den eerften krijgs- baen/genenbafïcnboetcn bebben fto'mcnm'tïantfct; befe repfe 5fjn top te bjebcn berftïaett te bebben / bat top
tocht van
dat wy met göeben reeïjte tegen Jem in toapenen 3ijn geïtom*
bP oné 't feïbe bectoijtt en boarbo«t /ofte
Mijn Heer ten (geïijft
onbergen
konnen
hebben
en
nergens
de Piince. ons aldaer
derhouden:)^ eni^batnoebtan^ niet niettó/ofte bat mm/ eerfïeïicït met be Staten banï^HanDt rnSee^
ïai;Dt : en naberbantooeft met u-ïieben/ll^ijne peeren/
niet infgeïneft^ ooeftanbecen ben befïen Bclbtbceren en
om Dat bP ban mepueebigb
eit tegen 't gantfebé ïanbt
(L)
¥
Capitepnen ban Der toereït en fptoeDcrbarenrja'ti^
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en ,
nt.noptStukk
van Authe
Byvoeghfel
mCm».^)^*,
uI^c.
öat top
eenige mijtc ban Dcgemeene penningen
1581. ij? obe tt ungt tooj&cn : en foo bcfr onfen pecfoon i» 't bc
't gene
beïangcnDe
ïjebben
fonDer acngact/ oin Dat hji tegen 'De arnjeftden gcïjanDdt
ga^
boo? Datonfeti-ïic^
foo tod
te boegen
on£ :toefelfé
Den belieft enheeft
ban 't capittcl ban Der o^Dje/ Daer toe tegen De pïimle;
gicu ban 25jauant beeft gehanDclt/ DocuDe onfen fone gien/ al^ om De bnntcn-ojDinanfc onïioflen ban Dec 002?
upt Dei* Unibcrfïtcit ban ïlóbcn nemen en in&pargnten ïoge/ acngeflen Dat ghp ïicDen aïüerbeft toert / ï)°c toep*
toegbocreu/ berobr nDe onö ban alle onfe goeDe n / fïafen nigh Dat ton Daer ba'n ontfangen b^ben / cnbe in toat
en officieu.toafröoer Ï)P ohé genoeg ban onfen cebe, met mannieren Dat top ban De nliDDden Die ong noch jijii
ïjertoaert^-ober nfreircnDe / on£ tot noch toe hebben
M.0R
Den toeïeften ton hem bet-plicht toaren / ontfïagcn beeft. onDerhouDen
na
ooch
/
geDaen
onhoficn
rtcïjr
Dibtf
mDe
j'Batnininfonöci'ödtOecftïjn fijn aïte bïoo en niette Dattopinutoen Dicnft 31J11 gctreDen : (niet Dat top fou^
eb barifcb
/ Doei- Dien Dat ïju Defc Den toilïen geDenchcti Dat fuUl\$ ïiommc fcp geb^
mm tpramnf
Ijerte ebcrban
betocfenninge
^nDcbar
tojeebè
heeft laten pnbïi
reten / om De mate ban fijner ongcrccbtigbctt enöc qua- he banutoeu goeDcn toilïe t'ongtoaert / maer teptorj^
Den toilïe te bcrbulïrn.
ten Ijrt aïlccnc De griegenthnt Dcfï^ tegfntooo:Digcn
.$n Detoijïe Dat ïjem boo2t£ belieft /Mijne peeren/tot t!jDt?% : ) cïj£ocïitan£ naDi mad Dat cnh bpanDen btDecït*
De naboïgenDe tijDen te nomen : foo toüicn ton ooft geer? tclich feïjijnen 't feibe ooeft te bdijDm / enDe Dat top
netotDefelbc nacrDectrcDcn/ enDic^tcïiebct/ aenge* baet-ïirDcr frjïftoijgen mogen tot onfen boo?Dede ne^
men : &00 en hebben top fnïch? niet toiïïen aifoo boo?*
fm
Dat
top
ban
alle
't
gene
Daec
ban
lyn
on£
l)iei
in
fat
gaen foiiDir batr aeu te bermanrn / om eenige uïep%
bn
fcefcbuïDigcn/ niet Dan bu aDbijfe/ toiïïe en Danft/eccfïciift
rpenten/ DieouDeron?getoeeff3tjn/ Daec
nebtrgiftefe
ban De Staten ban ^oïlanDt en EccïanDt en Daccnaec
Doecu-iieDecalïcc bectoilïigingc m'tgemepne/ geDacn Doer te befeïjamen / Die hen niet en hebben grfchutot /
en hebben : in Der boegen Dat fo Daet in eenige fante ge; '^Ptegenhaecepgenconfeüntie/ ofte Doec eenuptnefèïjieDt toace / De felbe en bcljoojDt on£ niet getoeeten te mdiefte Dtoae^hett enDe ecghf it / onDcc Den gemcenen
tocrDen / maec tet contracten ton fouDcn gcooteïirft£ te man te ftropen / 't gene Dat Deg DaDerïvmbt^ enDe onfe
pjijfen 5jjn / Dat ton u-ïieDen foo tod en getroutorïift ge- geftooren bpanDen feïbe/ (jen Cjcfcnaemt hebben on^ te
öient ïjebben. &00 toilïen ton Dan «ommen tot De anDe- bertoijten : toel beb2oe DenDe / foo fp 't feïbe Dr Den / Dat
ce befcjjulDingen : maec 't feibe faï toefen op Defe conDi- Deïïcfte
haece klichc en fdjan*
toaecïjn't
en ïupftec
Den fchtjn
ontDechen.
haefl DecfouDe
logenen
ïie/
Dat
top
ban
't
gene
Dat
bP
upt
argïiffigbritinDefen
Aanheeft achtergelaten omftjutojccDt en feï bertete
^etoijïeDanDatfeon^ foo fchoonc enDetoijtïoopen*
De
hebben boojgeïcnDt / om te bectelïcn niet het
DcDccften / Doel) niet en laet ong 't feïbe bn anDer ftïcnne genematecie
Dat
top
feïbe/ mate Dat De Staten ban ^oïïanDt
fmaeDfchjiften/ en ïibdïen famcujS noch Dagenen*» boo?
te bouDeu/ alljiec ooeft fuïïen becmaen Doen en fuïft£ ten enDeEeeïanDt met onfe hnïpeenDe Dienfï geDamheb?
^00 en toepgecen top niet/ noeïj boo? u-IieDen/
boo?fcl)ijne brengen: alfootop in'tbcanttooojDen ban ben.
Mijne peeren / nórh üoo? aïïe menfehen ban Der toereït
fijne boojgaenDe befcïjulDingcn geDaen Rebben.
&00 bebmDen top nn ~omt*S enDe bemechen / JlBtjne tothaer-ïieDer infïantie Daec ban ceftenfehap tegeben.
peeren / Datoftealleom't gene
ban bP on£fijn
l)iecmigfeggen/
na toil be? IBaec naDemaeï oocït / Dat ghP heDen De oppecfie enDe
fcfjnlDigen/
b, ter Daec
te fpjehen/aïïe
Dat Datghpin^ge*
in Defe ïanDen D« redo
gefchieDt i^:cichtec^
het i^ fyt
meecbanDan't gene
ceDcne/
ban hem inttoceboomamclicfte Deden ofte fïucnenté foubecaine
liidi^ aenfeïjquto enDe acht neemt op 't. gene Dat bn
berfcbcpDcn.
D'<£ecfïebanberoect
gene Dat hein
homfte
Deg hertogen
&ilbe 'ttoegcDiagen
beeft/metenDeDe henïieDen in aïïen anDecen piobincien fo ongecechteïieft
toatupt De felbe gcboïgbti£: maec infonbctbeit'tgenc gehanDeïti^too2Den/ iniDDriectijDtDatJBjjne^eccenncr
Dat na onfe acnftomfre in ^oïïanbt en EedanDt/ Doec De ban ^ollanDt enDe EeeïanDt/ enDe top/ DicnDcn aféMijn Hec.
Staten ban De boojfë ÏanDen en onfe cegcecinge $aen* toteenen hanDtboom enDe affcljutfeï/ om Den boo2t-re ^epringeteeïjt en trptgeboctt tooien. D'^nDec $ ban 't gene ganeftharen
ban ïoop
haeceop acnfïagen
iri rniDDen hebhW'*?gt
te houDen enDe
enDe boomemen
te beïetten.
HoiiandT
DatDaecgebcucDtigua Dien tijöt Dat 0oöt u-ïicDen De ban
CeCfleïiCR feggen fp/ dat wy gepraótifeert hebben tekomoogen beeft open geDaen Doec't miDDeï ban De onbecD?aomin Hollandcende Zeelandtte mogen wederkeëVen. mcn'
gdiefte
^paegniaecDen/en
Dat 'go Cn of Dat aïfo toace/ toat haDDen topanDec^ geDaen
(om Dit moettoilligljcit
acm ÏanDt ban Dec
Dit becbïoecftt
gefpnp£ na
epnDeïicft
tebecloffcn)Defclbe mctgaDecj! bate aenïjangcc£ boo? Dan top fchnlDigb toacen te Doen> 3Ja fo top Daec te
Dat'Mija cebeïïen en Drg lanDtg bpanDen hebt bccfcïaect. ^erfjaï^ boocen metfogoeDen enDeopcechtengconDtaï^boben
Hecrc de öm (qó tpiUcu top ooeft De felbe ojDeninqe boïgen. <Hn hechaeït!0/ in 't ÏanDt met een acmepe toacen geïipnp
frincens
in Den cecfïentopDancftcnoBoDt/ Dat fèïbc Dortonfcg men: toaecom fouDrn top nu f toacigïjeit gemaeeftt heb^
vyanden
felfs geen bpanDt£ ftïïftoijgen gljp-ïieDen genocgh moegïjt beften* ben .111 ong <6oubernenient toeDer te herren/ aen 't
vermoenen/ Mwe^eetcnl bopenbe Dat ïjetinggehjcftg noch toeïefte top mrtccDc berbonDcn toaren / enDe Daer ton
den hebben, dat De gantfrije toeeeeït faï ftennclicft toecDen / ïjoe Dat men onDer Den eDeïDom D'eerfïe pïaetfe toaren uefittenDe*
hydege- feïfë geen acïjtecDencften ban oné en ïjeeft / aïg Dat top llöarr fo bejre i^ het ban Daer / Dat top ont fouDenïjeb*
ben fuïch£ aengefocfjt/ Dat top tec eontcacien bi cent 3tjn
menc pcn-fouDen eene De getïugljfïe mrjte unt Dengemeenepen* b2icben
De geehe Die De boomeemfïe ban
fóudcee nin9en totonfcn ^ofnte tocge-epgent ïjebben. mant Den ïanDete /toonenban
feïfj^
ban
De
piincipaelfle fleDen toacen/ bn
handefe naDemaeï Dat fp in anDercn Dingen (alfoo gïjp ecn^Deeï^
hebbea. aïrceDe geflen ïjebt) geen f toarigljeit en nebben gemaent De toeïefte top eenDjachteïich becoepen toojDm/ om 't
ban ong baïfctjeïicU te befcïjuïDigtn en foo openbaeeïieft ÏanDt tegen De tpcannpe Dec ^paermiaerDi ;n / enDe na*
met Dec ontoaeebcit te ïafïeren / gemercht nu Dat fe on£ meïirft De^ i|ectoge ban Wne te hommen betyhDen.
CnDe aengaenDe De beïoften bn on^ geDaen / Doe top
floeh met De minfte fufpicie ban gierigöeit niet betijgl)t
enbebben: ^oouetonfenfe Daer meDeuptDmcKeïïeh/ m^oïïantquamen/ 't gene Dat fe feggen/ dat Wy den
Dat top niet allecnebjpen renn5tjnbanfooDanigemi^ Staeten gefworen hebben hen alleenelick by te fken en
paet/ maer ooeft ïjoetod Dat fc onbefetjaemt genoeg jijn/ te befchermen, fo verre de Hertoge van Alve defelve
Daer toe onfe Dooöt-bpanDen / Dat fe noeïjtan^ geen ge* foude willen fbrtfeeren en bedwingen tot den tienden
noegljfame noeïj beguame reDene gebonDen en ïjebben en twintighften penningen van deimpofitien : Dat eit
om on^ Defe fante booi te toerpen/ ban De toeïeïte getoo^ faï met Dec toaecheit aïfo niet bcbonDen toecDen : maec
neïich aïïe gouberneur^ ban ^?obincicn 't 5p te rechte tod i^toaec/ Dat topDarrom ccprefTeïicft ten anDereit
oft onrccïjtepïegenbcfchnïöigbtenDe geïartectte
toet; made binnen '^ïant^metgetoapenDer hanDtsijnge*
J.c"-|5afï top ïjebben/ OBoDcïof/ aïbanobeeïangen hommen / om 't ÏanDt te berïoffen ban De tprannpe
Daec
tnDt Defe ïeffe gdeert / Dat De gene Die eenigï) bebeï heeft/ 't aïreeDe meDe berDmrftt toa^/niet
aïïeene
De impo*
boo? alïe Dingen beljoo^t fupber ïjanDen te hebben/ m fitiebanDen tienDen penningh / maer
met metDupfeutan^
oocU b?P nanaïlcguaeDtbermoeDen. Dere fokten ban barbarifrhe tojeethcit / feïf^ om De groo*
Dz2££I£$$y$
I©eïch 1^ D oojfaïte getoecfl/ toaerom Dat ton noen te moo.2Derpe en bïoetfro?tingé / Die De ^ertoge ban %h
5nnDe in onferjonchlfjeit/ DeïjanDenaftrochenbanDe be tegen De arme ingefetenebanDe boo2f3 ïanDen toa£
ffi/Sncffii7£fi^
KtoSStbffi

öeaenbeerDt.^nDe I ^atfeboo?t^toflïen feggen/ dat de Geeftlicke perfo-

1& rSf W

^ T*l Cïl nen doCr °ns Zi' n vervolgc wordê en verJ'aeSr ^n haren

u-ïte^
«ruermanen/ oewnieoat u-heDen genoegh beftenttó/ |geen anDecanttooojDe
/ J^ijne peeren/Dan 't gene Dat

Tot de Hifloric van P. Bors II. Stuk
1581: n-ïtcbcn biep aengacnbc beter beftent i$ : te toeten / bat

^P boegen bier tiiflc&cn mr De in / dat wy hebben be- 15-81aïïebcranbecingebietetcaufen ban Detftcligicté gehos & 'noen m te brengen liberteitvandeconlcientie. ^0J
men / beeï meet een tocrcïi «Bobc£ / Dan Dec menfehen frtetetaOQmlMctei/ bat top fouüm De Doce
gco.
ijj getoeef?. <J3bP ttiect boe Dat men on£ foo mcnigmael pent hebben tot foobansge (JBobtJoofe feptm / aïö Dage*
üefcïjulDiftbtÖeeft/ Dat top onabeel te flap brtoonben
parmabof/
Jimuecnm^°?c
•nL
p?in
tegen onfe tegenpartpe / Dat tob te beet becöwegen/ Dat f
eeoftebanni&d
mi .men
heif"t ,rt^
te ^cfe
n/
t niette
geïo
oben
/
metg
aber^ anbere Éoomfche bena
hbrn/
ton nocb fonben oojfaeefte toefen ban '£ïaubt£ berber*
beiufTe / om Dat ton foo ïanabfaem Daer toe berftaen jlccötö boo? fpel bonbt : ^00 anttooozben ton hen/ bnt
toouben/ DatinenfcfouDeberjagcn cnuptroqicu: en men foobannje b?pljeit oftebeeï eer/ roerucloofe enbe
aïg (jet foo be^ce quam / Dat men ijnn nioefïc ban fom* ongebonben mocttoiUigljdt / bp be rrfgenamni ban
migen qupte maeeften / toat neecfagheit Dat ton afêöan ^tofKtro^lopfïo toeïmagb gaen foeeb
cn. Mak
geDae 11 Rebben / op Dat De eenc bn Den auberen in ïncDc een Dingh toiïïen ton geern kïtennen/ Dathrtblüi
cften
De redene waerom moebte binben felwn. Mut foo De staten / Die ui Den enbe gïinjeren ban be bprren ; in be tockkc foo beeïat^
dat fomïneCbMfienenjnnaepijniabt en gegneït tooien/ on=
mige van beginne tot 'ê lanbté behoubt / gocDt enbe nntteïieft ge- fen oogen nopt fo aengenam
e en ié getoeefï / aio het Hm
de B.oom- bonDc tl habben / öat b'ccu cnöc ö'anoec tf eiïgic onber*
fche Kerke boiiDcn too^De j en naöecbanbt Doet De De rteljjeit/ fïnn* ifertogebanme enbe bct§paegniaert^tocïbcrbl!jbt
me p2aetbeltcn enDc bejtaberpen ban De bnanDcn Die on* Ijceft
uyt Holtopcrïan
aïtij'
gerabncn Ijcbben / bat be becbóï
landt zijn Dec cin$ gemengt toacen/ 3911 geïeect en getoaerfeboutot gingen: en
m Dat
.fèeb
btDt fonbe
opbonben. ffly toiïïen
ver troctooien/ Dat baten fïaet ingebaet flonDt ton tot een ooeft nocb meer beftenncn/ ten epnbe bat onfe bpanben
ken.
ftonncn mereften / Dat fe met fuieft een tegenpartne heb^
'tentoate
hommen/
te
itpterfïebc
DatfeDe
tDecbenttTe
e rercitie ban De Jfloomfche töcligie febojfien cnDc berbo ben te boen/bie reeïjt upt fp^eeebt/ fonber bebwalj en net
öcn/ om Dat De gene Die p?ofeflïe ban DcfelbeDeDen / te toiïïen bmne
n bonben: nameïieft/ ^atbe€onin*aïi
emtnrtj? ten minften De $apcn (gelbcft fe aïomme ooeft aïjS
bP fonbe banEecïanbt afbaren (b'toeïcft
be Me
cIDcr$ Doen) eenen anDeten eeDt aen Den $au£ bobben / pïaetfe toa£ bic bp na &paegnien trrcftenbe ine Defe
ïan^
Dentoeïcftcn fn boogee acbtcDen Dan Den genen Dien (ja ben berïiet) 011^ iiptDjncfteïieft bcïafïe en bebaï / beeï ïntfe
aenhacr^aDerlanDtbaDDen: ^inDer boegen Dat in De Den ban eeren/ Daer men bermoeDen op ïjabbc Dat fe ban
betgaDcringe ban De Staten binnen 3lepben gefchieDt / De öcïigie toaren/ te Doen ftn:ben : en bat ton 't niet en
enbe Daecnacc in Debetceninge enDe brrbintcnifje Dec bebben toiïïen boen / macr Daer en tegen bebben Die ïup*
ten Re- ïanben ban ^oïïanbt cnDc Ecelanbt te famcu/ bef rn ar* Den feïbe ïatcn toaerfebontoen : toei toctenDe Dat top
ligie alleemet goeDcc eonfeientic niet en bermogten te boen/
#bcetoiïïiget toojDen: (D'toeïch fuln£
jachtcïicft
ne toegela- ttjcftelcenb
en
Dat
men beeï meec vöobebeboojtgeboojfacmtetoc^
ten in Hol- Den bpanben feïbe niet en ban foo ottbeftcnt$rjn/ gr*
landt ende meeftt Dat ten ttfbc ban De B?cbebanDcïingc tot 23jeDa / fen Dan ben menfeben. ^00 ïaten topDanDc
&paeg*
Zeelandt
maerben feggen aïtoat ïjen goeD Duncftt: toeï 3nnDe
ende
aï£ bcïangniDe 't poinct ban De Öcïigie/ De bnanDcn Dec berfe
bert / Dat beeï boïeften en natiën/ Die toei foo tecee*
fcïbcnbpbjacbtcn/ bat Defe becanberinge Doet b<* toewaeromixc.
Doen en aenboeten ban fommigc particulier perfoonen
bigb5b'nafêoe&paenfchc natie/ enbïe ober lange 51111
ce tooien bat men boer 't mibbcl ban Dni bpere en
jijn / ïjen toarD Daec en tegen 't ac* getoa
bpge&omme
fonDc
n
cojb enDe De bettoiUigmge ban alïc De ficben met Den fe* f toeerbe/ be faften niet beeïc en berboo?bcrt/ ong ïjurom
geïDecfeJbengetoefen :) ï£oe nonnen ton Dan nocb aen ïobcn fnïïen/ en boo? goeb bonben 't gene Dat bp on£ gc^
pemanDt cenigbfmt£ becbonDen blbben/ aïg De gene Daen ï£. E5aer naDemaeï Dat gbp/ JEijne peeren / met
Dentoeïcftentopeen belofte geDaen hebben/ titetaïïec* een aïgemeene bertoiïïïginge Depboïeb^ Dat feïbe hebt
neon£ ban De feïbe gitijtfcbeïben/ maec fp feïbe Die om Daer nacr geappjobeert / firaffenDe Die flrengigfteit ban
heaebtig maften / \xictl) nemen enDe te nicte Doen} ^ieg De pïacaten/en fcbojffettDe Defe to?eDc creentien: fo en ïa*
niettemin toiïïen top geecne betfïanbige lupben ban Defe ten top on^ niet aenbegten/ 't gene Dat De &pagniac
jaeefte laten oojbeeïen / nameïieft of top toel ofte quaïift en bare aenbanger^ beel Daer tegen toiïïen moeren. ttg
IBp en ftonncn on^ooeft nietgenoeg
Daer aen hebben gebaen. ^oobccïuS'ccaf/ Doe fulcft£ ban bare btoae$jeit / Dat fe ben niet b bertoonberen
gefebaemt en ty&
cetfïboojgebouben enDc bectoont toarbt/ tophabben
ben an$ bOO? te bouDtn / Dat wy hare Religieufen
toeï begeert Dat men 't gelaten habbe: enDe nocb meec jammerlick
hebben doen vermoorden : gemercfttDat
toa£ bet tegen onfen fa/ öoe'ttoacb tcrcrccutiege* niet aïïeene fp toeï toeten/ hoe Dat top ban fooDanigb ge*
fïeït. ï©aecban Dat .ïfènnc peeren ban^oïïanDt enbe
éeelanbton£ fnïïen foo goebt getupgenté geben / feïfé toeït eenen natnreïieften aftreeft bebben/ maer ooeft Dat
fommige ftoifcïc enbe mocpcïicftc gueïïer£ onbec onjj/bie u-ïieDcn ja Decgantfcbetoerelt/ ftennclicftenbe notoir
tegen allccebene inbicmbenlanben on^ aïomme 3|jn \$l Dattopbeboïcn eiiDcbcro^Donncert bebben fommiV
quaïicftnafp2eïtcnbe: inbec boegen bat ton bergopen/ ge te Doen erecuteren en aen Denlebentcfïraffen/ Die Die de
bat on^ niet fecc ban noobc en faï toefen op fobanige bc- fooDanige ercefTen/ aï^ men on£ toil optggen / bcDjcben PaP.cn.
feljuïDingen te anttooojDen : De tocïcïte na bat ton fe al^ babben : en anbere ban be boomecmflc/ ia ban feer gro< SoLrt
balfch f n ontoaeraebtign fuïïcn geïoocbent bebbch / ton ten bnpfe/ boer onfe pjincipaelfle hof-Dienaeré ïaten Laden,
enbebben boojt^geen fo?gebatfj.i eenigblmt^ tiefdtic bafïeïjonDen: Detoeïfte na Dat fe langen tijDt in beeft* zitn s«fnïïen ftonnenbetoijfen: latenbcn-ïieben bift ban 00^ teniffc gebïeben baDDen/ jijn aïleeneïicft lo^ gelaten ï"ftwor*
öcelen/ Mwc^mcn! boefpotteïicftbatfulefteenbe; too?bcn
'
in aenfehouto ban ben bupfe Daer fn af geftom*
fcbnïbinge moet toefen / hk men met foo flecbt een ant^ men toaren/ 5bnDe bet ïangljDttrigh aenbouDcn ban lja*
tooo^De ban bccfïootcn : en niettemin alïc bc feboone reperfoonen bengcreftent in fïeDeban De fïraffeDiefe
bertoen of coïencen / Daec Defe fcbiïber bem beroemt on£ babben berbient. Mm 't gene bat boer on£ bebel ^ 3e^
meDc afgemaeït en geeontrefcit te ïjebben/ 5ijn merfïen- fcf^iebt/
i$ fnïfter maten aïïe toereït beftent/bat fp 't feïbe
Deel ban fuïefter fïoflTe/Dat fe met een flec\}t jSecn-tooojb niet en ftonncn betoimpeïen nocb berbnpfïeren : aïïeene
ftonncn untgebaegbt tocrDcn. B^aer foo men tooubc bp aïfoo fe feer toeï bebben geïeert be toaerbeit feggen / no=
brengen/ Dat Dieènict tegenfiaenbe/ Degene Dieber- penbe 't gene Dat ban on£ toeï en ïobeïïeft geDaen i$ / foo
jaegbt jnn/ groot ceebt brbbcn ban te blagen / gemerut geben fe upt / dat wy ons gelieten een mishagen daer van.
Dat ïjen De belofte niet en i$ geboubcn toojben : boetocï re hebben, jlfêaec toie treeft ben Dat felbe qefeit / Dat top
onjS maer en gebeten ofte gebaerben i VDie heeft ben foo
Dat on^ 't feïbe niet aen en gaet/ noebtané toiïïen top beeïe
ban onfefecretcn geopenbaert* ^pflen toeï toat
enbe
ïfoïïanbt
tot beranttooojbingc ban He Staten ban
Eeeïanbtfoobeeïfengcn/ Dat Defe ïiïacbtefecrgualicït top gebaen bebben : maer ban 't berte en ïionnen f|i niet
fonDe gefbnbeert jijn: betotjïe Dat ïjet geen reben ié/ ooïbeelen. 9Ja baer en té ter toereït geen menfebe fo arg
Dat fuïefte ïuiiDen fonDen genieten een pjibiïegïe ofte noeïj foo fnoobt ('t en toare be gene biebit qcfclpfte on§
gefmeebt beeft/ofte ergen^ een ^paegniaect) bie niet en
fonDerïicfte b?pbeiDt / Docr'tmibbel ban De toelcftefp
'tïanbtbcbbeninbe^bnanbt^b'ïnöen \ai\k\i obcrïebe? behoort beeï meer upt 't gene batbpflet/ bannptbet
ten/ ja Der onberbanciiïïjf enbe goebt bejeabrn/ inet^ gene Dat bp Doer argïifïigbeit fïeebt^ i^bermocbcnDc/
fijn oo?Deeï ofte mepninge te feggen.
niet een/ ttoee ofte D?u ban bare pjïbiïegien aï^ ban&p jemanD^
gaDer^
fp?eïté
ontaïïifte
beeï ïafïeririge ban onfe m ïigie/en
Feeneïicu / macr aïïc De franeïjifen enbe b?j;beben Die ban
noemen onó een heretijktmacr bet i$ aïrebe fo ïange ge^
ouDcn tbDen bnptcn aller menfcbcngcDacbtenif]l'enDe leDen/Dat fe boojgenomê hebbni te betobfen Dat top fnty
bangeflacbtctotgcfïacbte bp onfen boojfatenenboo?"
ouDccat jijn öetoaett enbe onberbonben tooien.
toe nopt bonnen bollnen*
3jjn : en en bebben 't tot nocb(L2)
gen.

ByvoeP-hfel van Authent. Stukken,

frciii *ïnöct boegen/
fc5JBx. Xïwfeén «itn bP De tooojDc 11 ban een bzoutoc boet gram
& berbitt tocfenöe/ niet tiicccDirf) en gin bannen
öaecopanrtuoozöe. «snDcbccïmin 9 te paffen opïjacr
Dot enoe beefïacbtigb feggen / dat wy ons op geenen p*-

hem
dat hy
den,
enbc
nick
chmo
peno
qualick
at wijle
endedware
ke crou
en, 'een
welic
begev
enhou
addet
vau'thou-h
tven der tra&eerden ende verdreven ; foo verre iy 't felve niet en

ften thDt enDe foo fïtaugc / mctgaDerg Doet foo bupten^
e
oïDinarife / ja Den ïanDc ïjeeï enDe al onbcrDiagcïich
npt^
en
goet
feec
fonDec
niiöDeïcn Die feïbe te berbolgen /
Dmclteïich bcbcl Daer ban te ïjebben / niet booj een repfe
te continueren, wn
feïbe beeï
/ mact w omDat't bcDencï
aïïeene
/ Ifêime^eecen/ of De
tcn maeï
ïactcn u-ïieD
gene Die Den25o?gcmcefïet ban ^mfïeïreDamme heeft
Durben op De boete ban bijfenttointigb DupfenD gttïDen^
tuijfen / ofte emmerg geDoogen / enDe jonfïe Dragen Den
genen Die fuïcu£ getoefen ïjebben/ enDe Dat in Den p?o*
p jen enDe engenen name ban Den boo?fó 23o?gemeefiec /
aïïeene om Dat hP&cm tegen Den tienDen penning!) gefïeïthaDDe: of hP niet genocgïjfaem berfe&ert en njajS
en ontïafï ban fijnen oberbeere >. €n on£ en gcb?ach an^
Der^ niet/ j^ijnc peeren / Dan aïïeeneïich Dit poinct Dat
nuberljaeïtié/ omDaer uptteftonnen bemercHcnaUe
't beD?ogft / De gcbepnfïïjcit/ oocït De itonfleïicue bonDen
meDcuureopgc*
ï) Du^
<£oning
on"^n Deïjeeft
enDe ïifïen
ge*
op Defe
nocï)ïange
/ enDe
bcD?oge
enDe/ Daec
houDen
fint # aïïen een in 't feïbe booste baren/ foo top on^
fTccïjt^bJouDenïatenquetfen Doet Den angeïfijnecton*
ge / ofte ontfMen ban De Djcpgcmcnten ban fijn fepten
bantoapenen. Mwz acngeficn/ Datïjp Daec ban foo
beeï gebeect^ maecht / Docc Dien Dat bp aïomme De ma*
ceïaetgaen enDe ïjem foo ïjoogeijS bccoemenDe/ dat by

pjpcn- wilden doen. ï©ant toie tó De öcne Die niet genoeoö &e*
metchen&an/ Datfe fonöcu hcurecnDe fonöet ecuigen
onDecfcheft / on£ alïc£ na 't hooft toecpen / Datfe m ta*
centoegbbinDen* foo groot té bacecrafernpe/ enDe fo
geen
betoobett sijn fe in bare pafïïen/ Datfe m Den feïben
toacr
al
niettemin/
mate en toeten te bouDeu» ^gcïj
't foo geïijcufe feggen/ enDe Dat ben Defc Dingen in Der
toaerbeit aïfoo baDDcntocgcDjagcn (ö'toeïcn boeïj n/et
toecDen/ ja 't en baDDe ooch niet reDeïicu
bebonDen
en faïMlich
getoeeft/ gemetïtt Dat onfe fteïigie on$S ïeett/
noch
Dat Den boutoeïic&en fïaetbcboojttoptesijn/ Dati£/
Dat
noch geDtoongen nocb bcrbooöen) fo i£ 't nocötang
bp De tpran*
Defc fante gcenffïn£ en toare te bergeïijefcen
nne enDe bcDtoaugf) Der confeientien/ tegen De toeïche
niet aïïeene De ïserchen ban €>ricnt enDe ban ^neefcen*
ïanöt/ maec ooch oeDuptfeöe enöebcffranfcbeïierc*
iiciiöcngefleïtöcbben.
iBaci: 't gene Dat meeft te pjrjfen i£ in Defe fbotoacc- nae allede fteden van Hollandt ende Zeelandt, d'een Dat de c»aebtige enDe toeï gcfoubcerDe g^oferiptie / i$ naemeïich nad'anderfouden belegert en ingenomen zijn geweeit, fi"fh"£
Dit poinct / dat de Coningh noyt en hadde den Hertoge
yanAlve bevolen deimpoiitien van den thienden ende
twintighften penningen op te flellen, nochoockverftaen en foude hebben fulcks gedaen te werden , dan met
goeden danck ende wille van de onderfaten. ^>00 Dat

Van den
tanden en
£22*!
pwG g

foo met ftormender handt als by compofitie : nameïich tearmcyen

in bper jaeren ttoee ofte D?p / enDe met meer boïcïf£ enDe « Hoiiant
maebt/ Dan bP noot en beeft gebaDt om tegen Den /Curk 2fU3S
te fhrijDen : foo i^ 't Dat top bem Daer op anttooo^Den / uytg«icht.
Dat bP aïbooren bcïjoo^De te bemerchen / boe gcoote
fcïjanDe Dat bem 't feïbe $ / naDemaeï Dat bp foo gcoot
boojDecïinDenfeïben ïanDen baDDe/ aï^bPbemaïbiec
becöemt/ Dat bp niettemin Daec uut i$ beeï enDe aï bet*
jaegbtenDeberoieben tooien. <ÖnDe bieren baetniet

toaec i$ I Dat De ^ertoge ban Wit in een faeche Daer fo
t
beïeaen gelegen toaoV enDe Die De oo?faeche# getoeef
t
Dupfcn
menigb
foo
ban
enifTc
ban De DooDt enDe becDetb
mtfoomn/ fijn ïtomitiifTïe öeeft te öupten gegaen: toacr
de defordre , en ongeregeltheit van 't Spaenfche krijghs& öe ffcaffe Die op 't feïbe geboïgïjt $ > Den ïf ertogïj ban volckteaïïegeren.
B^anteenbooft/ enDe mfonDecbeit
%\\jt otn Dat ïjp ^on ffreDerfcK fijnen fone geïjolpcn en een Die foo gcoote miDDcïen beeft aï£ bP / titeft genoegb
gebooïDert baDDe ten boutoeïiche met eene ban fijn te hennen Dat bu nocb bequame nocb toeerDigb en i£ om
nicïjten / enDe om te beeïaten De gene Die bP berïepDt en
tegebieDen / aï^ bomet foo groot een boo^Deeïnict en
beDjogen baDDe onDet 't Dechfeï ban een boïtyocbtbou* han fijn foïDatrn in beDtoangb enDe gehoojfaembeit be*
toeïich ('t feïbe Dat Sigomc g Daec te booten geDaen ïjaD* bouDen. ^a ter contrarien Daer bpfoo bïautoe ontfebuï^
De/ om Den£oningb te belieben/ aï£ boben bjeeDec
# boo?tbjcngenDc/ bP toerDt beDtoongen/ 't 3p
berïjaeït i$) toerD in gebangenifte gefïeït enDe homt fjecï Digingen
enDe al tipt De gratie : ja en toaee ooch nopt log toojDen/ bem ïief of ïeeDt/ te behennen / öat top en .ïHBijne peeren
ïjaDDe men in gc&ecï &pacngnien eenen benuameren ban^oïïanDtcnDeEeeïanDt/ met feec hïepne miDDe*
turan nonnen binöen Dan ïjem /om De$o?tugpfen te ïen / ja met biet oftebijf DupfenDt mannen bem \icbtitn
tprannifcren. &oo ig (jp Dan gcftafnjt tooien om een meecDant'fefïigb DupfenDt btrfïegen enDe aïïen^hen^
minDee fautc: en om een anDer Die foo groote #/toert Ijp Doen te niete gaen. <ömDe tectojjïe Dat bP in Diec boegen
ge-eert/ gccarclTcettenöebem toert een obcrbïocDigïj fijnen tijDt / metgaDcr£ fijn hrijnb^bdïcft/ en fijn geit
goettocgebocgbt. ^}a Die bp Den Comngft toouDe toat toaé berquiflenDe / foo berïoo£bp binnen ttoee maenDen
fttjbec aenfjouDen obet De DooDt ban Mijnt peeren ban tijDt^'tConingbrijcfteban€uni^enïa<6oïetta/ met '
Cgmont en ban ^oome : Dp fotiDe fonoer ttoijffeï feïbe beeïmeerDerfcbauDe enconfufie Danopt eenigbmacb^
tigïjpince Die upt fijnen ÏanDen i$ becjaegbt tooien:
geban
^etto
ocifïaflDenöaDDe
/ enö'e
feggennen
oocn ontken
n. hoetoeï noebtan^ Dat men De fcbuïDt geecne baDDe op
gegebe
fuïchen
fop öemanDetV
Dat fduDe
WMt
IBacre nu Dat niet eeïi goet miDDeï om hem inpgeïneï^ s^on^Ian^jonchbeit enDe De^CacDinacï^hoecejagen
ban aïïecftanDe fauten te ontïaDen ^ €nDe ïjaDDenfe em* toiïïen ïcggen : JDant tectojjïe Dat bp aïbiec foo quaïieft h« c<v
ttwfê ten minfïen tot na De DooDt ban Defen bpanDt Dec aïïefijnïiracbtaenïepDe/ foo benam bem ^inam25af* mnk"icHe
gantfehen toeeteïDt/ bettoacïjt. Matz top gebenben fcbaDit^onincftrijcue metgaDer^ De boo?fj getoeïDige S*ia g*
b^pbeheuce / Dat fcD'een of D'anDet nemen toeïch fM fïercfite(Diegeacbt toag onobertoinneïich te toefen) in ïerta
ïicf^r fouDen toilïen gouDen flaenDe. €>f De Coningh 't aenfien ban beeï ^paegnien enDe ^iciïicn/ fonDec Dat fchandeiik
fyetft Den ^ertoge ban Wae fuïcu£ beboïen gcbaDt : en
ban'^Coningb^toeaen
aïfoo en aan Den Couingb Den name ban eenen tpran ften
ofte Den hop bieDen/om
tegen Den ^Tucch Do?fïeïaten
te fïcöDen vcrloorenhemoptpemanDt
nietontgaen. (©fcehpen beeft bet bem niet beboïen : ofte emmert Den feïben ban Daer te Doen bertrechenen
enDe Den feïfDen name ban tpran bïijft bem/ omDatbP afteheeren. ©ocb niette min/ foo bem niet mecc en
Dien nkt gefïcaft en beeft/Dié upt epgenee macïjt en auc* toa^ geïegen aen f^tt algemeen toeïbaecen Dec €b?ifïen*
tontcit fooDaenigb een tprannpe ober een b?p en bjaneft tyit (Daer op bp nont niet gepafï en tyeft / aïfoo 't feïbe
boïcïi
heeft Durben
en metDatgctor'ïDe
bïijhenDe
bp fijn gebepn^Dc
ïigttegefïaen
ofte berbin*
hen. ÏDacr
upt Dant'ourecbteu
genoegb bïijcht/
bP in aïïegebmp*
man* genoegb
teniffe/ Dei$toelhe
Den Benetiaenen
foo Dier
beeft)
nieren feïbe mcDe Daer aen fcbuïöïgh i^. iDacrboetoel of foo be^ce aï£ f)P geen aebt op fijn epgeneeceentoon*
Datjup Den hertoge ban 'Wtit aïtoa^gcbouDcn ^tbbcn De nemen: foo beboo?De ten minflen De geDacbteniffe
boo?
bpanDt
/ enDe DiebïoeDc
bem gebaeDt
aïtgDt£ i!aen
Den en
ïiiepfec
baDer / Diebemaïïe binnen
De machtige
geecne'^ ïanDt^
in onfenopenbacr
enDeanoec
Cbuftcnen
toebteu
feptenïtareï
ban fijnen
toapcnenDoer
fijnen
baDDe/ eeué jfèaf)onKti$en berte bepmeïichen in Den ïeben geDaen/ bpDefeeenigebictorie niet en toa^acb*
boefcinDujarteuDe: foo té bu on^nocbtan^aïtetoclbe* tcnDe / bem te betoegen enDe te bertoechen tot een aïoc*
ïicut / Dóer Dim bat top ?iicr boojtijDtê bebben met bem fte enDe manïiche begeerte / om tobfeïich boo? te Mjilkn
moeten omgae n en banbeïen in Der boegen Dat top niet fïaen enDe te beïjouDen 't gene Dat De boo?f5 fóepfec boo^
ïicbtelteft en Honmn geïoben / Dat bn foo fot ofte foo her* bem metgaöer^ booj De gantfche Cb?ifienbeït foo Dap*
meten ÏjaDDe getoecfï/ Dat bpïjeni ÏjaDDe Durben ber* perïicft enDe hoenïich bertoojben baDDe. JÉlaer Defe t&
boojöf ecu om (ooDanigïj een ïnfettinge Die ban foo groo* |fetnpe en öcrtnecftigö boomeme n om on£ in Den gconDt
te

Tot de Hifloiie van P. Bors 1 1. Stuk.

bouben/ b
eeningeenbc
Staten befer

ïbbcfoafeeruooöigbgctoeefï te 'anttoooi* ! nrn ooacn gcrcpjcfcntcctt ofte mi' mT tófi?wrfïw?hfC
mee ooeft oen bpaubt ben gebcpnflbeit / brjeaberne fiibc metoeeftgheJcV Wftu
monbt te floppen / cnöe
Ijacre onbcfrïjacmbc Mc* i niet te toeccae gefteït en toeft I om 'alle bc boomccinfïe
— ir'jw
' l" - w r*
\- «-"•M«»«'H.r*«-«iiiin. iiituuiciuiuHiudn tree rnac mcccocc uJceroinncit ; en
on* bieïbcn/ maec nabecbant tot foo onbenuacmen tijbt aï* ftp eenigc ccrlicftc forten Ronde aenïochen/bie heeft
cnbe upt foo ongcfonbeerbe rebenen ben uanongljcb* bpfonbeceenigbaenfeboutote nemen noch op toon*
bmonttocftenenbe affiant gebaen/ foo ïjebt gbp/ ja jc|uït/ noeöopbf^anbt^p^iïegiein
fp feite met u-ïieben/ aïbacc te boaren gcnocgljfacm toJcebclicK boen ombjengen: niettemin baa* en is ban
uctocfen/ batgïjpbanon^aï beeï bctcc opinie enbe ge* aïïe 't gene bat boenfeit fë niet ban bn bebeeïc ban ben
boelen babt. Banteccfteïfch 't accojb feite bat gijp tot Coninglj gebaen. <0p geïijefter toijfé \)ecft bp mrtbe
<0ent met on£ enbemet j^pne peeren ban é^aiibt goebebojgecen enbe naopïicbcn gdceft! onfebuocpri*
enbe Eeeïanbt gemaeeftt fjebt / beeft on£ ontfcbuïbt biïegien enbc typbeben / nietgabcré aï toat bn on£ nocb
genoegb te ftennen gegeben : gemereftt bat gfjn Reben obecgcbïcbcntoa* ban bc fjreiM.Ijcit en qcootïicic or^
totfuïcïteeenbanbclingccn accoL:b nopt en fonbtïjcbj ferboojouberen/ foo bermeteïiehm enbebaobccrDiolj?
lich onber te boeten treöcnöc / foo bat tyt :febeen aïê of
ben
noefj beboocen
te kammen /'toaert bat gbp
on£ toiïïcn
boo? fuïcït
geboubenba
bt / aï£ ou^ tefe eeeïoofe gijp niet en babttocerbigb getoccfï boen menden ge
bccbanningc#bcfcb!ijbcnbe. €nbe nabecnanbt beeft Ijouöcn te toërbeu. <H\\ ïjoe foute men een getoiffee ente
bet feïbe genoegb gcbïcïtenbp foo bceïecrïicïte enbefïa- ftfactber betoijfingc baec ban Uonncn bebbcn bic meer
teïiebe ambaffaben aen on£ gefonben binnen 43ecttrup* inbentboontégetoeelï/ enbe afócen fcboutofpcl boo?
Dcnbcrgc / ook na bat tap aïreebe tot 11 nttoetpen aenge- te gantfefje Cb2ifïcnï)eit / met een onbcrbjagcïicHe bcr^ 't Hooshnommen toacen / foo toeï op bat bjp on£ na 25?abanöt acïjtinge ban alïe tefe ïanben/ ban tefe opgebrafenc/eerfouben toillen begeben/ aï£ om te bctfoecaenbattop gierige/ gobbeïoofe/ öepbenfefte/ metgaber£ oock b\safe
fonben nacebee bp u-ïieben tot 25jufTéï toe Kommen/ opreebtinge ban fijn beelDtnfë ofte fïatuc in 't miöbcn „1f ,
om aïbaec in ben racbt mebc te afTifïecen : enbc tipt bien ban 't caffeeï ban ^Inttoctpen/
feïjacmtc op 't ïhf oprecinen
Dat gbp nocb bobenbienon* fjebt toiïïcn bcrecren met teebenbe ban te peeren Statenfonber
en gantfcïjcbo
IcHbanvan des
ben tittel ban Hietitenant <6encracï. Hpt toeïeïten bin*
ïanben fTjnc^
/ afê een
gcbenchccac\n Bp
fimerberftoygên
tprannpe enbc
Hert°f a
gen aïïen men beeft genoegb Ronnenfïen en afnemen/ bcfe
getupgnté
ïjooabnioctjS
ban SLet?
toat urnen fm enbe geboeïen boe bcc tijbt gctocefïfp fljnbienactó enbc aïïe bitgefpup^ bat upt^oaegnicn midden
ban alïe tefe baïfebe enbe pbcïc bcfcljuïbingen : bet Wh
ommen/ bic nu ban on£nietmeccaïèbainanhetca~
fte aïïeene top acïjtcn gcnoegïjfacm te toefen/ om te mebei^gcri
Veihcos,
macraï^
ban beefïen en toacren fp?eïicnbe. " cntWer"
feïbetetoeberïeggen.
(J5Ö).1 \yü& I Mijne peeren/ te ooren nocb boï bacr ban / Pen was.
JTSaerïaeton^nubaetentegcnfien/ Doe bat fpfjen ja gijp ïiont na tet ïeben repjcfcntceren aï fjaer toefen en
boo?benfelbentöötobeeï)3febebecfpbe fjebben geb?a^ geïaet / baren gangb / ö^cr tooo2den boï ftoutbcit/ |)oo^
gen/ met toat gcooter opgcbïafenïjeit en floutïjeit / oocti bcerbpe cnöe bccacfjtinge/ bare onbccb?agcïicïic mom
nicre ban boen / en aïó gïjp fe in ben fïebcn binnen nad/
met
becteujeit enbc bccacfjtingetocberfjaïen
ban onfc gantf
natie.toatSBuentoiïïcninbefcnmet
noen "crje
bet met toat moettoiïïigïjeit bat fe ober u-ïieben ben mecfïcc
^cctoginncnban^armanocïjbe^ ïtoningb^ tnepnee? maceftten. ^ooban(battoaecacfjtigïj i^) bat men om
bigbeitenbcbïogï)/ aen Mpne peeren te <ïB?abenban een^ peeren, aert enbc nature toeï te ïeccen Kennen /
Cgmonbt enbe ban ïfoojnegebïcRen/ noch ïjoebatfe necrflfgïj onberfocchen moet te conbiticn en gcfïntïjcit
on^ mepnben te noeffrtcn enbe aenteïoeften/ om in ban fijne toienöcn / enbc ban te gene Ue bageïieft^ met
Ijetnttt te brengen / oocu niet aïïe öet geenebat boo: ïjcm 3tjn bcrKcercnbe 2 ooch bat men ben meefice toert
te aeiiKomfïc ban ben ^ettoge ban Wte gefeïjiebt i^ : ncnncnbe bp fijn bicnacr^ : fco fuït gïjp/ lEijnc peeren/
maer aUceneïicft 't gecne bat na te feite i$ gebaen tot bpbebeugbbcïicïie feptch be^ ^cetogen ban ^ïbc(bie
tet tijbt toe ban utoe gencraïe conjunctie enbebeeeenin' fïjn£mecfIcr£boomeemfïe bienaer i$l enbcfijn^^ee^
ge : ten epnbe gcïijcïiectoij^ aï^ te gedacïjtcnifle ban te ren raetfïagen ter txecnttt fïeït) feer toeï bonnen oojbec*
ïjoe goeöe jonfïc enbe affectie bat te Coningï) u-ïie=
boo:ïeben'
enbe ongemarii
u-Iiebengeben
eenige/ om
ge-^ ïen/
ben i^ bjagcnbc / tic u fnïcfe eenen menfeb in ijït ïanbt
/ enbe oojfaefte
mebebjengen
noegte faï fmcete
oné bic u-ïieben ïjébbcn in ben feïben bp gefïaen/ bacc beeft gcfonocn reebt om u~ïicbcn tequeïlen: baectoe
bah baneft te toeten: bat gïjp oochin^gchjeh^ïang^ toat gbp ïjïec namacï^ nocb ban b?nt tcbectoaebten
foomeccccncn moet grijpt enbe u-ïicben bcrkïoccKt/ hebtl 'ten^pbatgbpbp bcboojïicuc mibbeïen baec in
ominfoobfpïigfcnbeïobeïicbe een rcfoïutie/ ban ben boojflct aïfoa gïjp fcöuïöioï) 5ijt tt Doen / enbeaïfooaï
^pacgniaecben enbe lyxtm aenbangeren te toebcr* bit goebe boïen u-ïieben toeï $ tor bctroutoenbe en bem
ari
flaen / fïanbtbafceïicft te boïbcrbcn. &u foo en beeft gantfeïjeïica baec op ba-ïatenbe. Bp en toiïïcn niet fcg^ Bevcrga-i
te
aïïe
oocït
maer
/
Den on niet aïïeene ben ^ertoge ban f£ïbe
gen ban 't bernracïjten / cautfoenceren en b?anbtfeïjat< fJalll
verdtagecenigb bcbeï
bcctcccu
fijn
na
enbc
onberbem
bic
gcene
licken
ieesS
: maecen geweyget,
bebbennemen
rben e gcbnipcHt
te ^paegniae
ten bataïïeene
boo? te banbt
jet boo?ncemfï
bebbengebabt/ oujsgenoegbtebcnncti gegeben/ toat toiïïcn

jare fijnc£
f a«f!hee ïricbectoij^a^?!>annibaïbau ben negentien
ScÏÏrea. oubecbotró af/ op ten outaer fijner <6obcn f tooec / bat
bp aï fijn ïeben ïangb foute een buanbt ban te tornen
ncn#i : aïfoo igtefen ^ertogeban %\te oocït bai
jangfjé op m eenen onbccfocneïïchen ïjaet enbc bnanbt?
febap tegen bcfe ïanben opgeguecefct enbe geboebt toor^
ben / bic nont en beeft ftotmen ba-fabiget toerben boer
t ïwin foo
aï bat bïoet bat bP gefopen beeft: b'toeïcf
gcooter obecbïoebiticit &eft bergoten / bat men m aï

nige mibbeï toaiè om ben boom ban utoe pzibiïegien bp
ben boet af te boutoen/ enbe bc fóntepn-aber ban utoe
topbrictebocnuutb?oogen/ namcïicït/ tcbeïettenbat
befetyeten
foubenmebegebo
be'boo?f5
batfc
ïpcn/toerben.
bokaeen baec
# ben niet
Bant \XiatStaten
feboonepnbiïegien bcbbeninrcpnpeccftement gefcb?c*
ben in ecii ïtoffec ïiggenbe / foo fe boer 't mibbeï en toe*
boen ban te ^taetcn niet onbeebonben enbc tec creciitie
qcMt en toerben / op bat men te ncacïjt en toereninge
bet
(L 3)

S6

Bjvoeghfel van Authent. Stukken,

i$l De $tt>Der feïbe» moge bebinfcen* ^a öatte meer
ïjem bp
booren
ban
ttjDt
langen
aï
ïjaDDe
uingl)
-0
nin-hiaetöi'n Ibantf ïateti Difpenfcccn ban ben rcöt Dim Ijp
hemdi- u-ficöen geDaen ftaöDc acngacnöe De onöerïjoubinge
fpenieien barrutoc p?iuifc3!f» : toaer boa* hn niet aUccucïicït fijn
ïL «Sn gegeben tcotilüe fcftcnöc cnöe bioïmbc / macc Ijp gefijaeneedtioofbcoachalceliclitürerDcIii'u e» fcljaDclicli fommige
dM lande {jftaffe racDtgcbn$ / Dact meDe maet al te beeïc bctunScrbiif fenbe ljoetooo?»ïbtig& öat ft» toa£. l£)ant en nonöe b?
der in- met beb2arDen / Doer Dien Dat ïj» Ijflii fdtien boo? out*
komiie. jiag£n fifcïöt ban Den ceDt Dien bp u-ïteDen geDaen ïjaD *
De/ Dat gfyp in#jelncïicn oom quijtc enöe ontflagtn
toaert ban üm eeöt Dien gbp ïjem oacrentcgen »aDt geDaen :31» Der boegen Dat gijp ftem geen ge^oo?faeni?
fycit noeft onDcrDamgljrit meer feljuïDigïj en toaect \ Cn
ie /tsïjn
De Decjiiefncn
anörrc
ttni toiïïen
Dirpcn?at
booj?*5. beter
aengacn
Daer/
Dan top/
geocfltn
in fnïïicn
Die
ban ïatcn Difputeren / <J3f De jjpauö hem met goeDen
reeïjte beroemen macö foöauigemacbt én anctoriteit
te ïjebbèn : enDc of Daer oocfc pet ter toecreït meer faï
mogen booj baffe enöe bcrfeïiert geFjouDen toctöcn /
toannecr DatDeneeDt/ met fuïïie folennitcit geDaen /
onöerfoDanigbDccufeïmagb gebioïcert enöe geb?often
UicrDen^ (CerfeïbertijDttoojDen De ïjoutoelicue» bup?
ten'^ïanDtjJteDoen/ fteelenDeaïberboDen. CnDc(jet
gecne Dat nopt mca* gcfjoo2t nocf) gefien en toa£ / toatö
cerh berboben / namenen Dat De ftinöer£ bupten fijne
lanöcnncrgcn^en modjten ter feftoïengaeri/ ofte in
eenige lïnibcifitcircn berneeren / nptgefïenen aïïcne*
of'ch
e
All
len van der'licïï te ïtoome : bectoerpenöe enDc conDemnerenDe
Don:/
weereit fouaanigïj miöbeï aïïe anber feftoïen ban Der tocreït
1581.

den in- D'toeïH een al te obergroote betmetenbeit i£. 3fa fetoa*
woonde- tm tucï foo onboo2?ïcbtigb / bat fe fonDer eenigbacïj*
en /ooeft
in fijn ^ÏanDen
/ Dienoeïjtan
De ^efniten
Die ban
tccDencn
knden
aerDen
boo2
Den ^paegni
en ban
en sijn
verboden" , niet

fcïbeeengetnpgei^iuïtDcn ïjoeefte gefokt/ bit nocï^
tan^ foDanigt) $ Dat fe op tym niet en toeten te feggen *
€»De foo 't noot toare / men fouDe nocï) anDerc toeï foo
Uïaere enöe blijcUeïicïte betotjfnigcn gcnoegïj ïionncn 15S1.
boo:tb2«igen. 3£acc nacr boïgen De Paraten Die nocö
rigomtfer toaren Dan ban te booten» metcvp?r£bcbd/
BilTchoeDat men ban De ouöc fïcafneit enDe rigenr in gecnr r ma- Pen .nicu
Dc^,c,ktgc"
berïictjten.
De feïbe om
nocijgcfonöcn
nicrecnfouöe
25»tfc
fcïuc bp afgaen
Den iDan^
De boo?f3ga23if=
ft-fjoppen in te fetten/ i$ uptöjnchclicfc inOoüDenöc/
Dat een pegeïiefe ^5i?Uï)op fouDe macï)t ïjebben negen
pjebenDen in fijnen stomme toeg» te geben/ enDe Dat
cïcïtban De Canonicïten fonöc gcnoiiDensijn ïjem bp
te fïacn in 't fept ban De 3fnfjiiifitie / enDe Dat tmee na*
meïjcïi onöer Den feïben fouöcn met Der Dact DcjS 2(ngui*
fitenr^ ampt enDe officie bcbiencn. CnDe geïncne r toi)^
aï£ l^incen of tarannen Die eenige nientoe ïloningöcij*
«en ofteöeecïicïjeDat getoonnen ofte met getoeïDc beco*
bertïjcbben / Den feïben eenige feïjattinge oftetribupt
plegen op te ïeggen tot een teeeïten enDe getupgenfé bati
Öaerebicrorie: aïfoo tycft oock De ï^ertoge ban 3tïbc
in Defen ÏanDen geDaen/ tn teechen Dat gp De feïbe fou*
De getoonnen ofte geconnucfïccrt ïjebben (toant fnïcï^
toa£Hjncgetooneïicaemanniecebanfp?eHen/ Dat Defe impoCtio
ÏanDen Den ïÈtoningïj tocbcï)oo2Dcn ntetaï^tijnböDer'van den
ïicït enDe geeeft goeDt / maer aï£ met Den toapenen ge^ tiend5n .
conqne|ïeert3t3nDe) neeft bp Den feïben bpfijn^mee^^^ea
fïcr^bebeïopgcïeiDt Den töienDcn enöe Denttointigf!cnda°nck ea
penningn ecntoeïicuDiirenöe/ enDe Dat fonDer betoil* bewdiigin.
iiginge
ban De Staten/ oocït
fonDer
toeïatinge
ban ge^
De ff."" dc
^teöenenDeï>jobincien:
ia Dat
meerij/
tjp toa^
refoïbeertmetöenfïjnm/ 't feïbe met getoeïDe te Doen
erecutecen/ aï^ö^ni ter ooren nompt/ Dat fommige
Dappere enDe manïicïte petten hen begotlen te roeren:
in Der boegen öat eben op De felffte nure (toaer aen gïjp/
JDijne peeren / De boojfienigbeit <6oDe^ oogenfröijne*
ïicït feont bemerchen ) Doe Ï)P De tijöinge nreegtj öat Den
252ieïtoa£ ingenomen/ öPÖabDe aïreöebpöembefïo*

«> tgeno- f00 [jeph'ge wuDen / enDe goeDe <£atboïijchcn gc&ouDeri
Daer onDer begrepen enbe conDemnecc*
^nRoL tof «ten/ meDe
Den: macr Dat 't ergïjfïe $/ ftaer boomemen toag/
tot een oprechte ontoeDaer Doer eenen tocgb te baenen
ten enbcgcrefolbeert/
De boomeemfïe
ban 25?ufleï toeï uptgefoent
/ in Deceno'e
nacïjtbefïe
om bo?«
Den
te nïjeit en batbarifebe berDnpfïeringe ban aïïe b:oe non* ger^
ftenenöetoetenfcbap. B&antgenjcnertoijg bftbantee* Jaaï^ te Doen brengen / öaerom Datfe ïjen tegen Defe im*
ren enDe ommegaen met aïïcrbanöe geïeccDe ïupöen on£ pofitiegefteïtnaDDcn/ Dieft» met getoeïDe tegen ftaere
fiteft in Defen ïanDen beeï fubtik geefien enDe ban groo= pjibiïegïenftaDDe ïatcn pubïiccren. JBantmeefïer ïta*
ten bcrflanDe booL:tgeb;agnt / Die Defe ÏanDen grooteïift^ reï Den 25enï ftaDDe ïafï febenticn hooien gcreet te gou*
bermaert enDe beroemt ïjebben gemaeeïtt : aïfo e» hon? De» enDe ïecDeren ban tien ofte ttoeïf boeten ïangft :
De nutfooöanigïj berbobt anDer^ niet metDertijDtge^ De foïDaten f!onDm aïïe in toapenen : enöe ^on 3* rcöc*
Uoïgen/ Dan een €urcufcïje enDe grobe barbarifeïjeon* ricotoa^gekommenten ftnpfc ban Den $)2e(IDent ©i*
bjetcnïjeit. FonDer ftier bp te boegen / Dat fe Doer 't fch gïin^/ omftetöictumbanïjaerbonnig te befluntenen
be miDDeï net ïanöt beeïe f toarc enDc nopt meer gegoo^ a?refleren/ aï^Defe geïneïuge tijDingen boo? Dé gocDe
V: pubii- Den conöiticn naDDcn onDerbJojpcn. <èben op be fcïb'e bó?ger£ ban 25m(feï gnamen, ^e 3lieutcnantOan Den
Daer onDer/ om Dat np getoepgert
S1 cvr>an uu* toacö oocfe 'l Concilie ban krenten gepnbïiceert / "Jlmmantoa^een
»aDDe te Doen erecutere» Degeene/ Die ïjen tegen öe
ciiicvan"
Ö'Ujdft Concilie
b.ceft
jFcanfop
nreDcïiR
feïbefoo
Treme. geDoc»t
/ Dat ïjctDeniiocft
tot fcn
op Defer
nuren
in gantfdj boo?f5impof1tiefïelDen: Den toeïeften De i^ertogeban
Wae gefint toa£ fijn geïofte te ftouDe» / aïfoo ftp kozt$
©♦aneftr
iucrDcn.ijefte nergen^ en ïjeefc ftonnen gepnbïiceert Daec te booren tcge» ftem gefepDt QaöDe / por ejias,
^aer te boocenujarb eenen tijbt ïangï) berboïg»ten grijpenDe bp Der ïjanDt fijnen baert / Si vos ?io h hazeis ,
ooeïtbertoojbennet inïepDenba» Denièntoe23nTcöop* yo os hare ahorcar: mctgaDer^ op De repïijcïte ban Den
pen / toaer m fecr groote fmarigneit i^ gemaeeïtt
0002/5 Eietitenant feggenDe/ Los luezes fon veiiacos:
toe efï / ban toegen Der inconbenie nten / Die aïïe berfïange^* ha/fa que yo os lo mando. 3£at $ fb beïe tt fcggc» : ^fcït
Digc ïnpDen / ïiefncbbec£ DeöïanDt^/ enDe bnanDen ban ftoeere u bp Defen baert/ foo gftp 't niet en Doet/ Dat
fic permngc enDe beDtoaneft Der confeientièn / oogen^ icïuifaï Doen ftangen. ^!tcm: 5^e ï^etnouDcr^ jrjn
fcïjijneïicït fage n upt Dier ooifafte ïiommen te rnfrn faïfo
aïïerabantoen:
't met perfoon
genoeg^\$Daticft'tgebieDe*
top Daer ban acn ben Coningo feïbe fcï)jebcn / fonDer te «Cnöe
foobeeïe afê\$ onfen
beïangenöe/ ton
bchennen
Dat
top/be»
ter
feïber
tijDt/
jfjrise anDer*
jp?ehen ban 't bertoogïj Dat top aen De l^ertoginne ban
pacme in Den racDt enDe eïDer£ fecr ttfefetoiig geDaen toerf aengefocïjt enDe gefoïïicïteert foo toeï bp Dibeerfcfte
Ijcbben)5nnDc'tfetoetot genen anöeten eimbeaenge^ ïupben ban eeren/ aï^ upt feraefttban onfen epgenen
ncïjt / DanombctozeeDf ^nqnifitic ban^paegnirn te eebt enDe fcïjuIDt Dact top Den ïanöe meDe berpïïcftt toa^
in fïeDe ren / in 't ïanDt 50» boo? De ttoeeDe repfe met getoapen^
bat öc,b^f5
KSfiS Ü^'fl
urjS Dienen
ban^nguifïte
fonben/ ^ïtreïjoppen
om niet aïïcene De DccftanDtgettommen: bantoeïeïten kggö^-tocftt to»
benamen tebeibjanDen/maer oofi om De confeientièn te alïjier geen bjeeöer bermaen en toiïïen öoen / aenge^
PnnigenenDetetpcannifeeren. ^etigtoeïtoaec/
flenDat niemanDen onDer u-ïicDen onbehent i$l toat
ïjnpDcnébaegn^ gcerne toonöen ïooeïjenen/ Datfe Datfe
een bmefttbace epnDe öat Den feïben genomen fteeft/
Defe
berbïorchte^nqniliricricbbcn toiïïen inboeren. feaer enDe toat bate ï)p on^ nocö tegcntooo^Deïïcït i$ mcöe*
fdo top ynhonDfn boojtb^engen eenen grfooftoeerDi*
gen pecfoon Die ter m* tijDt|)enf.onariéban't^pe bjengenDe.
&00 n-lieDen Dan beïieft / Mijne peeren / ober b'ecn
m Bïacnöeren toa? / be toeJcfee toarD tot ttoce bafeftep. fijDetebemcrcHenenDe
acyt te nemnitoatDcï^cctoge
ban 2Clbebooj Den beginne Defer oo2Ïoge geDaen fteeft/
?;» nmöc
225 Datbp
sc^aurï{fonDc
ïïf?bt
om OfPnniuntte tocrocn / noegerecftteoo2faccften en groote occafïcn
trn
beïtennen
Dat ïjp on^
/toie
De Meeren
m t booïf * Tèm toaren Die ban fooDanigcnDataDbijfe
naD^ cnDcDen Staten ban ÏSoïïanDt enDe EeeïanDt gegeben
uoïgïjt
fteeft / De tocbïucftt tot De toapene» te neme» / ö'toeïcft
afteflam/ enDe te toqigcren: fnnenf\ifeggenDatDe ij»
enöe Den grooten CommenDaDo^ Doergaen^ ber^
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i j 8 r . boW tybben te boen / tot op bien bagb bat be &pac* ban <£ent afê WnncnUInttorrpm gebaat &e&Sen:Ö>toeï*
gniac rben geceboïceert cnDc gerebeïïeert 5911 / ooch hoe ne fp oork niet en fouöcn gelaten öebben(ua
bat top ou£ ter feïben tijbt baer en tegen gebjagen enbe ban be b^ieben ban ftoba£ en anöe re jeu toare't uuttonfen
be faeeïien beïept ïjebbeu: top en tocpgcccn niet/ öe fecouré niet in tijöttf aengcltommen. met bhnut'ooaifr
kan
nenniffe ban bien u-ïicben obectefïcllen/ om baer ban men fint/ boe b:it befe ecrlicfte luuöcn / tertoijï
e
bat
teoo?,bceïcn enbe tefïuptcn/ alfogbp f«ït bebinöente men {jet trompet noclj blk$ om be f acificatic te publi?
bcljooten : Jfêacc 't feïbe bebt gijp nu aïecebe gebacu en ceren/ ïjebben be feïbe altcebe begonnen te bzehen. 't landt.
titoe mepniuge genoegb bcchfaert fo toeï boer öe $acifï* v^acc op nuam ^on^an
in 't laniit. <tfuöc ïjoetoeï Don Jans
catic ban <0enbt ƒ afê boei* 't becöjijben ban 3£on fan / bat onfe bpanbt bier geerne tooube bc faecurn betbaï* korr.fte15in8'ii
cnbcbecï öat
anbecgbpöaben
enbebengetu'pge
nifjén
mecu/ nont
feïjeunocïjt
enbe an£
met 'teenfelbemomacn
fclfS top
boecbien
: fo bonnen '
e nbebecïi'
on£ ban
ïafï Dien
top b?agen
boenfïcïjt
Wijefte
bn bc cnbikben
$ie tou
en fjcöt tuitten outfïaeu / ï>oe tori iiocbtaïig bat top bebbenmet 'jmoningfjg
epgenbanbt geteeeïteut enbe
't feïbe totbibeerfebe cepfen acnu-ïicoen bctfocïjtbcb* bp renen ban be ^eeretarifen ban fnncn ^taete greon^
ben : fo bat fret niet ban nooöe en feïjijnt boo^bcc bc- treflgn
/ enbe
metb '^
€oniug
bè ï}ti
toapen
cnk'fa
toij£ öe£ feïben te begcecen. ^etbaïben fo brillen top betegelcert
t/ bic
genocg
bctupg
entoat
^on^'
an nct
be*
nu Hommen tot 't geene bat fe in ben ttocebcn beeïe ban ïafïcnbrbebolcnbabbeibetoelche bjieücn om^analïe
befe ïjaere tojcebe $?ofcciptie 5ijn bccïjalcnbe / enbe na? man gefien enbe geïefm te toerben / men ïjreft laten pu*
meïiebtot 't gene bat bacc ig gcboigljt na bien] tijbt bliccien : enbe bacc en i$ tot noclj toe geen «^pacgniaert
batbe Spaegniacctg 3ijn boou* rebellen enbe bpanben foo onbcfcljaemt getoeeft/ bie be frïbe ïjeeft burüen ttoij^
beg ïanb# becblaert tooien.
fclacbtigb maecben. <^oo? beboojf^ b?ieben3ijn top
DePacifi
geïeert tooien/ bat alle ben onberfebribt tnflctyn ^on
Ccrftelicft
/
«Jfêtjne
peeren
/
op
be
feïbe
tijbt
toarb
catie van
be pacificatie ban (föenbt gebanbeït rnbr bcfïotcn met 3!an /ibcn ^ectoge ban ^llbe en Houpg ban i5eqt!efen^
Gendt.
fo grootcr bïijtfefoap enbe bergenoeginge be$ boïeué ban i^getocefl/ bat^onL3!anbeeï jonger rnöconboozficfc
allcbe p?obincicn m'tgemecneenbe bancïcttcin'tbe* tiger toa^ ban be anbece / enbe bat ïip niet en honbc fijn
fonbere / bat bp man£ gebencben bie$ geïijebe niet rn i$ becgift foo langen ttjbt bergen/ noen fijnen ïaftfeercet
geljoojt broden. *t£en jegeïick ban nocb toel inbaebtigb bouöenoftebepnfcn/ bacc toe fijne banDen gïinfïeren*
31J11 / t)oe bafle beloften ban bjienbtfctjap enbe goeöe be en b?anbenbe banbegeecteom.be felbe in onfenbïoc*
coïccfponbentic onbrrbjrbrlicft tuftcben maïnanbrcen bete baben niet entoiffetc bebtoingen norb t'ontbou?
teonbrrboubrn/ enbe ban maïuanbrren met raebt en- ben. ©an brfe barben/ S^ijne peeren/ en toiïïen top ube bacbt bp te fïacn / in be feïbe begrepen 5ijn. V&it ab
toant Ijet
boenn : beïmn
becïjael
ïicben geen
t'berbc
oocb tyerbrr
ben fcïepne
n ïunbere
i$l inboub
enbe aïïe
Devyan-ïc^ noct)tan£ onaengcfïc 11 / cben be feïbe/ Die naber* feïben
toereït
toeet
baer
af
te
fp^eeeï
3&ie$
ten.
niet
tegertfj
ae n*
den ro wei jjanöt qj^ troont bebben be bccoubecbcenbc al te biepe
niaertsïs ingetoo?tcïbe fnoodtljeit bateg geiten/ boe toeïbat fp be / enbe t^oc toeï bat fulcb^ befe bicöemaïier^ feïbe ooeft
hacre aen- mebe in 't gcfcïfcljap toaecen ban be gene bie om be genoegt)
bennetten
toa£: niet te "min baeren
haetenbe
trgenbitarmgemeenetoïcli
gebaet/
toa^
met onfe gebeputeecbe / ouben grol
hangers üoo?f5 pacificatie te maecl.cn
foo
groot
rnbe
foo
birpr
ingrtoojtrït
/
baertoe
fe
toaren
öldiedT mot ban bie ban ^olïanbtenbe Eccïanbt/ toarenanvoorfz.ra- bei'banbeïenbe / öctoijle bat fp nocb bacemebe befigb foogrtoonebengernrn bpfïautte boen/ bieutoepjibis
cificatiete-vjjaren / toojpen niettemin btoeer^ enbe ter fljbenafc ïrgirn onbrrbmenten / ja be birnfïbaf rïjrit bie fe ber tp^
gen
haten j£Cjjanöe beïetfcfê enbe berbinberingen in ben toegb / cannpe toarrn brtoijfrnbe / babbr bp ben fuïcltepïaetfe
eedt gebroken
Diefeflecbt^ honben gebencben/ om br frïbe te onber gegrepen/ alji babbe fe ben b«n naturen aengeboren ge^
hebben.
bmeben/ eer bat fe ten rpnbe ofte teneffecte quamete toeeft: 2Jn ber boegen Dat feaï^ toiïbr f tonnen tcbup*
greaben: b'toeïcn \)tn oocn fonbrr rrnigrn torbrc* menbebanquactbcit/ feïbe quamen in ben fp?ictban
ftanbt free tori babbr grïucnt/ 't en toaere batfe be? ^on^Ian^ bfoebtgiccirtb Bjertesejoö^n : rnbr marcfe^
fo^gbt bobben in eenigbgebarcoftr bangirr ban barre ten een accojb met bcm / contrarie onfen abbpfr / oocfe
toillen te ballen / enbe 't rn toare ban bic ban ïfolïanbt rnbeEcrïanbt/ ja tegrnbacrrn
om bit$
prrfooncn
Dat
i}ct gemepne
bolcït rnbr alle be p^obincien (be toeïbe eebt bien fe in be pacificatie gebarn babben. <£nbe bit
geboeïben enbe lange baer te booten boojfïrn Ijabbrn / 5bn Öe gcene bic on£ be pacificatie enbe onfen eebt bur^
öat befe pacificatie 'tfonbemmt barrrc bjpbcit/ rnbe ben boo? fyoubcn / ceeïjt al of befe banben nergeng a\u
toebechceringe ban bafte oube pjibilegicn toa^) met bet$ toeberrptbabbrn getocefl/ ban om on^ metga^
cenbjaebttge fïemmcu tot bet beflüptrn brc frïbrn fp be? berélBbnr#rerrban #oïIaubt rnbe Eecïanbtbarr in
brrfïcirbt rnbr grborpt tr boubrn/ mibbcïer tijbt bat
noobigljt rn bebtoongen babbcn.
Maet I brtoijïr batfr on£ in brfrn afgrijfeïieïten 25an brfrgoebr rnbegetroutoe bjtbebanbeïaccé/ bie allebei
metgaberi» in barcr Uïepnr rnbe ongcfcljichtefmaebt- bintrniffr ban rrcbtrn rnbe ban getroutoigbept gebjo^
febjiften/ famrufc borcl^brn^ rnbrfrerete bneben bie nen Ijabbrn / brroojloeft toare tr born rnbe te beb?ijben
femaïbanbeern obrrfenben/ fo menigbmaeï boo^bou^ aïïe'tgrrne
bat \)en baertcoutoeïoo^b^te
benbe.
_ toa^ inge^
^Haui- ocn tn^ brrtoijten / dac wy de voorfz, Pacificatie belet,
fy komt in gebroken, gevioleert, ende ons daer tegen geoppofeert

zeeiandt , hebben , &o ïaet on^ fien / b°c batfe ober baer fïjbe be
fecours ^ tybbm onbcrijouben. Wo faene al^ be feïbe ge*
u-ïirber
boïgrnbe
^auflp on^
/ öe irrcr ban
toa^ berfebepben
tooren/ bebr
aS Mij"
Heer
de fbebcï
repfentot
/ in Eceïanbt
prince,om5jjnöe/ om boftaubt cnöc fccoui^ fotöel ban Htijgbf5
van Gendtbolchcaï^ban muuitiebanoouïïogete bertoerbrn/ om
te belege- 't cafteeï ban <0enbt tr brïrggen / al? een ban br neflen
ren.
brc ^parufebe tprannie tocfenbe : b'tocïcb bP oocfe ber*
nreegb. tfBacc ernrn quibam / niet toeerbigb ben nae*
me te bjagen / ban ben bupfe baer bp afgrhommrn tó /
en ïtonbr ïjrm frïbrn niet ontboubrn / maer begonfte
ebrn te bier ti}bt fijn bergift upt tr fpontom / ïaftrcenbe
om 't felbe gcootcïicïi^ ben boojft^eere/ inflebcban
cecomptnfc ban fo goebt renen bienfï/ boer ben toclcben
be bocci^ geopent tooien tot bc bjnbeit be^ïanbt^en
OBjacffcbap ban ©ïaenberen / enbe infonberljeit ber
flcbe ban 45enbt/ be toeïebe fo lange baer te booren
't en ï)eeft aen ben
babbe getneannifeect getoccfï. «önbc
boo?f5Etoebcgem/ <6ïabe ban Ï5rur / ^loufcroenen
«nbere niet gejouben / bat be ^pacgniaectg be banben
nocb bebloèbt ^ebbmbe ban be berfebe moojberpe in be
bermarrflrboopfïabt ban^Inttoerpenbebjebcn/ rnbe
bab*
boï roofé rnbr bwt$ I bien fe ben gocben bo?grrenbeftebe
in
errcutic
geïïjcbe
Den afgenomen/ niet een

&e fuïïen mogeïieft bp b?en gen/bat fe ^on ^fan tyte
ben boen beïoben/ batbp be^paegniaect^foubebocn
bertrecbni: recbtofon|gantfcbebcrbonbt enbeberee^
ninge op bit oinct aïïerne fïonbe. =ïBaer en beboo^ben
fe niet eer ban fe 't accojb met 3£on ^an befïoten / on£
toeberom gefleït te bebben in onfe gouberncmenten;/en
in'tbefit ban onfegoeben metgaberi ontboen toeber^
be geban*
om bebben onfen fone / bie onbec 't getal ban
gene toa£> <®fte bebben fe oock fTccbt^ aen bemge^
bocht / boe toeï bat beeïe onber ben-ïicben ban fijn mae*
feïtap toaren i Met met aïïcn. Want ïjaer intentie en
boomemen toa^ toeï anber^: b'toeïcïï f)i hïacclicï. be^
tlioont bebben boer bien bat fe foo menigen racbtflaglt
gebouben bebben/ boe bat fe inoebten eenigb mibbel
binben om on^ te ouberbrnchen/ metgaberi om$)oï^
ïanbt enbeEeeïanbt onber Ijacre fubjectie teb?cngcn:
tijbt meega*
betoijle batfe bemcccbtcn bat top ter feïben
becé bc Staten ber boojfs. ïanben nocb aïïecnc be gcene
toaren/ öiebaeren fcbabcïicUen aenflagb/ flcechenbc
tot onfe gronbeïiefce bcrberbcnifTe/mct opcntïibe maebt
enbe getoeït te rugge ïurlben enbe berbinberben : bc
toelche toa£/ bat feïjen-«e ben feïben iube pïactfeban
be Spaegniaect^ geboebten te fleïïen/ enbe eben be
be 5>pacgniaerté 'W
felbe tprannpe te bcb?bben bic
feïben laten bunchen)
btn
fp
(alfo
bod)
bmpebt baööcn/
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1581. metmectbet macbt enöe aeufien/ ooch met minDct
IjaDDe 't <&oDe foo belieft/ Datgbpaïbanöoe
fcwge Dat fe om Det felben toillc fouDen gefïraft toetDcn / getoecfi/
tet
tnbt
/
Doet Dcfe tjoeDe onDetboitDer? Dec fiacificatie
toaecen.
laiiöe
epgenen
tjaecen
in
fe
Dat
ï
iiaeDcmae
ban
o3cnt
niette gclooben
en Ijabt beïett
nocl)
bei'binDett
getoeefï
/
ootgenenté/ DiebpDe
möicu'tn
blncucn
faï
onfen
tacDt
enDe
te
bolgen:
toant
top
bab*
genoegt)
3P'meIcK
tot
Den
toojben
bcu
iufïcucticn Die meüegcge
Den met m\ ïiïeene macljt ban bolcheon^ ban <0>ort
45cccteupDenbccgb met ong? qnauien IjanDelen. (Ccc 3üan
/ mctgaDri^ ban fïju ^>pacgniaett^ mDe baete
Coningmne ban <6nge* acnljangctss
fdöen tyDt fonDen fp acn De Dingen
/ enDe ban alle ellcnDigbeït DitDaccopge?
te
becfracn
te
Ijaec
ÏanDt / om allertjanDc balfdje
bolgljt
1^
/
honnni guijte maecUcn enDe ontïafïen.
geben/ enDeDe felijcte inDuccten om tegen ons met* ^aetom foo toouben top i)iet nocl) geetne toeten/ «flEijgaDct£ tegen Sfêijne peeren De Staten bat) ^ottanDt ne^ecten / of 3£on 3lanöoe tet tijDtDefe pacificatie/
enDc Sccïant De toapene 11 te Doen nemen : maet De hen* ja
felfjS fijn £luie met foo gcootet foïennitcit gef tootcn
fonDen (aïfoo
enDe Ijaa*
toactbcit/ igbeitDac
De
an
fubaDDcb
nifTeDie
fe pïegen te fp^eeïten ) onDetbieïDt / Die bP met
t fp meDe
lingebetffantcnDegtoote boojfïcbt
Dcfe gefpaegnolifeetDe ïupDen gemaecht baDDe. (E-m
begacfï $ / DeDen ïjacc op bcel eenen anDcten boet tefok anDcten/
tet toat caufen fiotnt bp on£ De pacificatie
beien/ Dan fp toeï geboept baDDen. ftontgl f}? DeDen
hun uptetfïe brfïe om ban nietig alle De feïbe piactijchen ban<0ent bertoijten/ DegeencDie Doet Den ^eetebart
m 't toercB te fïcflen enDe aen te ceeïjten / Die De ièpaeg* §>cHe$ on$ tycft Doen bethiaten / Dat bp fe niét en toa^
niaert£ Daet te booten geDaen Ijaöom. ©ace bp han gefmtteonDetbouDtn> <©f faï bP t'onfen acbcetDccïè
men fien/ Mijne peeren/ boeDatfp-ïieDen/ feïfëin enDe fcbaDe een pjibiïegie genieteil/ 'ttoeïcRcïjp Wte
Deneetfïen beginne/ ïjebben De pacificatie ban (tot Ijccft opgefeit/ enDe Dacc ban bP affianDt beeft geDaen *
onöetbouDen. CnDebelangcnDcDe&pacgniaettg/ De vSuDe alp 't aï gefeit i^ ten i^ met bem niet / maet 't #
tueïcïte 3>on ^jfan ben toij^maeehteDatijpfetetugge met u-ïieDen / Mme ^eeten / Dat top enDe De Staten
ban foliant enDe Eeeïant geconttacteect bebben . &00
i* spaeg- gefonDen baDDe : &e fagen emmert toeï/
foo
ben
Jt
ge*
hiaerden fltfye mf t gebeti benomen en toaoXtoant fe toctDen Dae* Dan / na Dat fe foo menigbmaeï enDe in foo betfcbenDen
JjSï geï W Daet ban getoaecfeïjoutot ) Dat eenen Deel noeïj mannietenDe boo^fj. pacificatie geb?oocuen baDDen/
De befïe bo?get^/ (tegen D'toclae fp beeï fuoo*
daackt ble:f in 'töignen/
ÏanDt ban Hujcembo&b teïiggenDe / D'anDete metgaDet^
inSSourg
enDe nocbanoe in ©jancuectjche De en baïfcöe bingen toifien boo?t te béngen ) uptgefeit
obetbetoeïene fpmaebt
. . onöet 't De chfel ban De inïanDtfclje oorloge / Die alDaec enuptgetoeptnptDenfteDen/
baDDen op tptannifcïje toijfe te beetfeben: gn ïieDcn bebt
JuvSm tocDctomopgctefentoas7 brctoaebtenbefïcebts'Deïofe tot utoe meetDct betfeïtetbeit nooDig beboubcn/fommiV
landts- om op eenen oogeiibïich mcberom i'n 't ÏanDt te heeten : ge ban Den attijcftelen Det boo^fj. pacificatie te bet?
knechten ö'bjelcft fp ooeft DeDen. %frie$ niet ie min/ fp toifïen
byDonuit tocj j fjoe jjat ^on g?an nocb biectbien Dupfent ©upt= meetDetcn ofte ooeft tebetanDeten/ 31a Dat meet i$(
of gbpDefeïbeatttjcueïen baDt toiïïen gantfcbelichb?e?
mfle
i'oenargeiafebe
Imecbtcn
ban
DeouDe
benDen
in
Deboomee
t en bin- ffrDen ban Den ïanDe in gatnifoen beïjieït / enDe met De hen / te niet Doen ofte toeDe?coepen : Wie i$ De gene tic
nen de &JUR, ©uptfeben tot fBccbcïen IjanDeïDe : fe boo?Den u-UcDen eenigfin^ b^bDe nonnen befcbuïDigcn ban DicjS
u-ïieDen / Mfr - toegen Dat gp in 't gene Dat utoe rpgr n faethe toa£ / nh
ZTcZT öat ï)p tot Den felben eeneclep / enDe tot
van den ne ïfeeeen I anDetlep toa£ fp?eechcnDe enDe fagen boe foo geDifponeett baDt/ aï^gbp tótutocn pjofnte enDe
baDt bebonDen te beliooren/ Dan ïjp aïleene Die
lande. oat jjp 't tfafïeeï ban Sïnttoetpen focljte te tteeïten wt toelbaett
DcbanDen ban Den J^ectoge ban ICcfcbot enDe ban Den !jem mepnDe met fijnen eeDt aV meteen gaten te bebefc
pen / om u-ïieDcn Daetin tcbangen enDe te betftóeftcn.
einbanbe
Pjince(Ctefïon
ban Cftimap
^CengacnDe Dat fe toillen feggen / dar de verandenn- Dat va&
ban
öbet te fijnen
laten. font/
We om'tfcïb
Dingen fagen
Mien
toel / enDe niet te min fe betoefen ïjen Daer toe aïïe jonfïe ge komt van onfent wege , of bet feboon in Det toaetbcitwe8en
enDe bpfïanDf. <*EnDe nocï) fouDen fetoelDntben feg* oïfoo toatte/ fooijTtnocbrang Dat top aen Deboo?f5.JJ'd°r!ee"
gen/ bat fe De pacificatie ban <6ent bafïeonDctbiek
meetDie entoaetcn
betbónDen/ enDe
in aen?ce,degerneI
ben- IDaut Dat De bpanDt oirè toiï böo$oubcn/ Dat pacificatie
febouto ban niet
De gene
met on£ geconttactcett
ge? «ie sm5^on g}an De felbe ïjaDDe gef toocen : top benennen nocb banDclt IjaDDen / naDemaeï Dat fp fe feïbe op foo meni^ ten> e,n dic
toeï meet / Dat fe De Coiung felbe bcloeft ïjaDDe/ D'toeïn getïjanDe toijfe gebioïeett enDe geb?oftcn baDDen : oochSS.
Went omöcm Die^ tebetetcnDe meet te obettupgen: naDemaeï Datbanutoenttoege bebonDen toa£ aïfoo te nieten is
toantebentctfeïben tijDtljoeljp belorfDe Die pacifica- bebooten/ Dat fooDaenige een betanDe tinge fouDe 8e-Voorseno-<
tie te onDetï)ouDcn / bebal ï)H?^o"3anobetbeanDet fcbieDen / foo baDt gïjp eben foo gtoote autfiotiteit enDe f/JS*0
maebt ban De feïbe te Difponeeten / aï^ een i^eete teebt catie v«
nnn un pJDeDatbPfebJeHtn fouDe: foo'tbïncfttbp fijnepgen beeft in fijnen etf-goebeu te Doen 3Bant De pacificatie Gcn«neeftde b?icben. €nDt' aenga'cnDc ban 3£on3Ian/ 'ttóalfoo
utoe : ban De toeïhe gp betmoebtet te Doen na utoe
pacificaric Dat ï)p fe heeft beïoeft euöc geftoocen : maet 't felbe i$ toai?
Deïiefite.
JIKaet nu bet i$ fo menigmaeï bettboont too?*
van Gent gcftfjieDt miDt^ een fccclitv conDitic / ban Detoeïcheöp
Den foo toeïmonDeïingc aï^ bp gefcb?ifte/ Dat acn De
Ineen?" ban te booten gefept IjaDDe (felfëin De tegentooozDig- booifs. pacificatie niet en i$ gebioïeett nocbgeb:often
vaifchen f\tit ban fommige ban utoe geDeputeetDe) Dat fe beïjoo?«dt
daen. ge- üz Daetbp geboegOt te toetDen / nameïien / tot tet tijDt toojDen/ foo Dat bet nietnooDïgb en i^ Den tijDtmecc
obette b?engen/ omu-ïieDen'tfeïbetebet?
n: DetoeïcheconDi> DactmeDe
toe
Dat uo?tg
ïjem 'tDart
felbenaet
fouDe
brtontoe
tic fect
gebieï
enDe betbuit
toatD. JDant hïatcn. ©at toiïïen top aïïeeneïicft toeï toegeben/ bat
Dit jong!) guanthen mepnenDe aïïe Diugen getoonnen te bet Dien ban ^oïlanbt enDe ^eeïanDt betboben toa^/
Öebben / enDe tot fijnen boomemen aïteeDe gefeommen Dat fe in Den anDcten ©jobincicn geen betanDetingeen
te 5011/ oocHfïinteecheningemaecftenDe/ Datïjp(tet fouDen aentecbten:lföaet fooDaenige obïigatie en fat
caufen banbe^uptfclje garnifoenen enDe ban K>obeeï men niet nonnen bebinDen/ Dat bet Den Staten feïbe
bejraDetg bace^baDetïanDt^Dieobet fijn fïjDetoaten ) ban De boo^.anDaT^obincimniet en fouDe betoog
De befte fïcDen in fïJn&anDen enDe tot fijnen mille foaD* loeft ^ijngctoeef!/ in bate epgme ^jobincien tebooi*
De: begint bp't innemen ban 't Cafïeel ban c0amen / fien bfteo:D?etcf!erfcn Doet cenigccbanDe miDDeï ofte
< niet fonDet De Coninginne ban Babajte / Die eben tet conDitie / tot bate meetDet betfehettbeit : b'toelh hïaet «
felben tijDt alDaec booj-bp paffeetDe/ een metcneïieft ïich i^ te fien enDc te bemetchen / fo toie Den eïfDe enDe
gtoot ongclncu enDe fcïjanDe aen te Doen ) toant Die ttoaclfDeSttnjcfteïenban Deboojfj. pacificatie ffecht^
pïactfcDocl)tcl)cm bequame enDeoocftnooDigljtetoe^ toilobetïeefen. 2fabaetenboben/ tentijDeDatmenbe^
fen om De .^pacgniaerDcn alDaec in 't ÏanDt tocDet obcc figb toa^ met De feïbe te macchen enDe te flupten / aïfoo
teb:engen. Maet aïfoo faeneaïg't<£aftcclban3Cnt; een ban De gene Die ban onfenttocge geDeputêett toaten/
toetpen u-lieDen toatD obecgegeben/ foobebanDtïjp/ aen eenen anDcten ban De boomcemtfc obct D'anDec ^ijboe Datbpiiocïjtameïicïien be^ceban fijucrecïieninge De een^ toa^ bettboonenDe/ Dat fulcfc£ feet ïicbteïicït
toa£: D tofïclibcmboo? eenen tjjDtïangl)btcïb?ienDen moebte hommen te grfcbicDen/ nameïich/ Dat men
DcDe berliefcu / De toeïclie ooeft tecfïonDt begonnen liae c om b?p oceecttie ban De töcligie te bebben/ in baten $?o*
toeï^ften^omteïteecen ^te^ftu tjem fooberbaeften
bincien fouDe aenbouDen / enDc Dat bet Detbaïben beeï
betet
enDe taeDtfamet IjaDDe getoceft / Datfe met eenen
pci-pler
/
Dat
tjn
genen
anDeren
toeblucftt
en
toifïe/
Dan tijDtbant
te toinnen / na Dat bo met giften enDe gabcn boaj De onDecDanen Det 10?abincien / uut Dec toeïeften ,
ecnigeban utoccpgcnc geDeputeetDe omgcfettbaDDe/ namefptoaetenconttacteeeenDe/ ooeft eenigebjnbeit
mctgaDet^ u-lieDcn met eengebepnfDe enDepbelbope baDDen bettoiniget : foo toatD bem Daetop geanttóoo jt/
Dat
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bat men booj fcobanige dingen niet en begoo^be befojgt
te toefen / enbe öat bic ban 25jaöant / ©iaenöcrcn cnbe
anbeeeïanben/ geen becanbecinge in ben faecken ban
be fteïigie en fouöen begeeren. &oo fc ban nu gun bc^
beogen binben/ ofte bat fe gare reïicninge qnaïicugc*
niaeent gabben / toacrom hommen fe gun joo onfniufg*
Ikïi acn onfen pecfoon aö^cfTcccn i
«Z^c fdfoe anttooo?befaïgtm bienennopcnbeöcbet*
anderingein eenigen flebenbau onfen goubccucmcute
gefegiet. föaut top nonnen bat boo? oBobt met öec
toaergcit toeï feggeu bat ton geen abbpgnocgbcttoilli'
giugc baer toe en gebben gegeben / oocn bat baer beeï
biug£ i£ gebeurt baec ton geen begagen acn en iyabben :
<öubc in J^ïaenbeten befgeujeuen. SÜaer bat toiïïcn tou
gun toeï gouden fïacnöe / foo in ben feïben i£ ecnige bec?
teïgeitofte infoïentic banbenucijgggboïchcgefcgïcbt/
bat'tfeïbc almacc roofen entoaeren/ te bcrgehjcucn
bn be onberb^ageïiche creeffen cnbe ben obcrïafï bu genïicben gebaen. <£nbc baec en té emrner£ ten minfïen
geen ongetroutoiggcit/ geen bcjcabcrpcnocg betfïanbt
met ben .^paegniaert ober onfe fïjbe getoeefï / af£ men
ober bec buanben fijbe genoeg gcfien geeft. HPanten
hebben fe niet met getoapenbec gant / een openbare ooj*
loge begonnen tegen gaecc engen tcoutoc eubc belofte /
cnbe ïjaerc boubtgenooten hommen befpjingen/ boe
ton op ttocebaggeepfen nabptoaecen/ omonfebpati;
ben te gaen be fïacgt lebeten * <&n gebben fe niet be ere?
cutïc cnbe get boïbjcngen ban gaer compact bat fe
t'famen
gemaeeïit 'cnbetotbenbpanbt
gcf tooren gabben
om ban ga*
ren bonbt^-genootcn
aftebaïïen/
ter
feïben tijbt aïbecmeefï berboïggt/ tetoijfc Hat de goe*
be fïadt ban JBacfïcicgt beïegett toa£* &oube men
oocït ter tocreït een ïeeïichec acte nonnen gebencaen ban
befe té/ nameïicït/ até ggp u-ïieöeu gantfcgeïichbc;
troutobet op'tïicijgg^boïch ban utoe bontgenooten /
gopcnbe baermebebiebjoome fïabtteontfetten/ met
be toeïcUe fp feïbe een berbonbt gemaecht enbe öat met
ben cebe bebefïiggt gabben / ja ban be tijtiüw fp in gec*
«er mannieren/ noeg met cecgten noeg met onrc:g*
ten/ gcntoifïentebcïiïagen: bat fpebenree feïben tijt
niet aïïecneu gaen berïaten/ macc bat meerij/ febp
ginnen oocït tegen u-ïieben openbaet oorloge te boe*
ren > Men berteït in ben gifïorien / bat ^uffccitté met
bier peerben ban ccngcttacuentoacd/ om batgpfïcbafïe op fijn pïaetfe toa£ fïaenbe gebïebcn / fonbec gem
eeitéte betoeg.cn/. cnbe om bat gu fïecg# bleef toefïen*
be/ tetoijïebat Cuïliité ©ofl»W fïjnbonbtgcnoottc*
genbebpanben fleeebt. JDaec faï men ban gaïgenge^
noeg feonncn binben / ofte toat ïtjffïraffcn fuïlen ftoaer
gcnocglj toefen/ om be geene/ bie foo grootcoutrou*
u'enben
gareen cngeneb
it tegen
enbe toeberfp
toe
1 ^e
te ftraffen
berbienfï
/ na gare
ïjebbenannigljc
gebuipcnt
(6?a*
beu
booten
te
feïbe nameïicït/ bie onlangï)^ baec
bc ban mwmti ©15 W / JFoncR/ Wonbiïïc/
23ertp en anbere ban ben ïiabc ban Staten aengegre?
pen gabben / boe bjp noeg met gen foo naec niet en Uia*
ren berbonben atë bin naberganbt gebben getoeeft/enbe
boe top noeg niet in 25,*abant obergctrocïicu en toaren:
3labe feïbe/ bic boer foobanige aentaftingc/ begane
fcUc tocreït gabben te ïiennen gegeben / Ujat fp ban be^
ïtoningïtë enbe fïjné ïtaebt^ganbcïingcngicïbenenbe
geboeïben. ^00 ïatcnbjp u-ïieben nu oo?beeïen/ Miy
ne peeren/ goe toijfeïïcït bat foobaentgeïuubengaere
faecaenoberïeitcnbc bcbacgt gebben/ bic niet en houoo^ïoge bit
ben bebweben / bat fe boer 't mibbeï ban befcgerpe
nban
fe tegen onfijn bocrenbe/ be f toeerben
bc gene bit fu feïbe gabben gebangen genomen / om gen
baermebe tot fijner tijbt bat gooft boojben boeten te
bocnïeggen.
k
J ,4 ...
en gebben
ïfierop Hlmft feggen/ bat top on£ niet
onfe fijbe
obec
bit
afó buanben gefleït tegen bt gecue
topen
toacc
buuteh bematc gefegjeben gabben. 33oö?
hebben be fattteu enbe mi^ganbeïingen ban fommige
niet boo? goet gegouben. .«l^aec acgten fe onë ooeh toeï

gp gare fauten begoo?t te fïraffen / cnbe bit berbetcren* 1581.
be/ niet te min fijn gupfgefln booste flaenenbctebe^
uiareni J^aer25oui^/ IDontignp enbe anbere/ en
Xüetcn fe niet uM goe grootc ncerftiageit bat top gebaen
nebben /om afïc bingen in een goebe ojb?e toeberom te
b,?engen> Rebben fe bergeten goe bat gen aïfoobanige
artucitclcn 3ijn bertoilïiget tooien / atè fp feïbe begeert
paoocu: bc bjeïche fp baernaer tcacn garen eebtobcr^
treöen gebben > Jvoo toaé get baifencheï rafernpe / fot=
t«it/ eergicriggeit enbe gaet tegen beMgie/ met^
gabetó begeerte ban te geerfegcu/ bic gare gerte foo
uptfiunigg enberafenbebuï gemaccht gebben: ban bc
ujcïche fp eerfïeïicïibettoechtcn gepojt3gube/ gebben
be feïbe uaemae^ gefoegt met ben bechmanteï ban be
pacificatie ban <6ent te behïepbeu. JDant on^i^ge^
nocgg beïient/ jföijnc ï)ecrcn / goe hemut enbe bcMm
bat fe getoecfï gebben / om gaer boo^ucmen ecnige bcr*
toetegeben/ Cnbcgoebat geneen fïecgt Capitepti ter
pïaetfen baer fp toaeren raeöt goubeube/ befe tucgg
opertbc : bic oocïi ftcachp i^ gcboïgt tooïben,
3©p toeten toeï/ bat becïmenfcgenR-ernieutoe enbe
b^embt faïïen binben / goe bat hiribec£ ban foo goeben
gupfe en ban fobauigen babe ren afgehommen / gen fel*
ben foo ïeeïich gebben nonnen bergeten / en gaer epgen
gefïacgce enbe afhomflefoMenn jtjnacgtenbe/ batfe
be feïbe met eeneeubJigg berbiijtban foo beeïïafïeren
cnbe fcganben gebben MIen bcblecïtcn. ^[abeïcfuïïen ongenaniet geloobeïich en i£ / bat in gen- ^'i?,7341
/ bat get
gebeneften
ïicben
foo groote
ongcflabiggeit opt gabbehonnenbe^ontemeü.
bonben toerbeu. ^aertoe uut rebenen ban be fonbee*
ïinge
bic ton me'tgarebab
cren
ge*
gabt/b^ienbtfegap
enombereerenenberefp
cct^toiïïe
/ gebben
bietopben
feïben aïtgbtö gebben gebiagen/ metgaber^öat topfe
geerne gabben gefien berboojberttotalïerganbeöeuiTg*
ben / ecre cnbe reputatie (b'toeïcH tod gabbe boeuïicït
getoceft/ gabben fe fïecgt^ eenenhojtcn tijbt Uounen
mebe berbjagen ecnen bed ban be bcnantotgeit enbe aï*
ïenbiggeit baec in gaer babcrïaubt #gebalïeu) Sqi/Ï
bat top/ foo beeïe aï£ on^ iö beïangcube/ baer ober
gcooteïïcïi£3ijnbeb(*ocfc/ bat fpbu^bejcegeïiommen
3,ijn / €nbe fouben gen noeg op befe uure toeï toenfegen
bat fe foo .toifé enbe boozfïcgtigg toaren / bat fe 't gene
bat aïecebe gefegiebt i^ met een oprecgt ïeebttoefen focg^
ten te betbeteecn. «fBaer om gier niet in 't bttebe te bec*
gaïen beeïe ban gace particuliere baben cnbe tocreften /
bie fo met ben eerfïcn in be oogen enbe gcfïcgte ban aïïe
be tocreït niet en baïïcn / en nocgtang bol 5gn ban aïïe
ongcflabiggeit enbeïicgtbecebiggeit fomenbjiïaïïecne*
ïijcïi bemeeeïten 't geene bat eenen pegeïieften notoic en
ïienueïicft té/ ja bat be gegeeïetoeceltficnenbctafïen
ftan : toie fal gem bonnen genoeggbertoonberenban
be pnfcechergett / onfrantbafliggêit enbe pbeïgeitban
gvirerefoïtttien enbeboomemen* ^>p bieneneerfïeïicft
ben ïfectoge ban^Cïbe cnbe ben groötcn Commenba*
Doj a$ of fe gare geguerbe ïinecgten toaren. ^>c boeren
ben hrggg tegen on$ met aller fïrengiggcit : enbeeeri
tociuïg tijbt^ baec naer fe ïtoinmen om met on^ ban
ben b^eebc te ganbeïèn. ^0 berfoeuen fe gen ban met
oné : en fict / nu jifu fe bpanben ban bc ^pacgniaert^
geVnojben. 3Doü 3|an ftonu- baer naer in 'tïmbt : enbe
fe boïgengem/ fe biencn gem/ fe gebeueften acn aïïe
mibbeïen om tm$ in ben gront te beberben. ^ou 3fan£
aenfïag en geïucbt gem niet / bicn gp üoo^ gabbe ban 't
Cafïeeï ban Hlnttocrpen in te nemen: foo berïaten fe
gem oocfe / enbe fenben om oirê te beroepen bac top fou*
ben met ben eecfien obccuomfnen. ffln en gebbcn/nocg
fa faene ben boet in 't ïanbt niet / fo gaen fe tegen gaten
ecbtj fonbec pet met nAieben / SBijne ï^eccen/ ofte met
on£ baec ban te communifcren/ Mijn f ecre ben €rt£gectog .4?Battgia^ ontbicben. 3jé nu be feïbe ooft gier :
^ifienbat fe boer bicn toeg tot gaer intentie euboo^ne^
men niet en nonnen gecanetufo ïaten fe gem baec fitten/
en fonbec gemeen^ baer ban te berabberterenoftebe
ïfert. ban
toete te boen/ fe gaen Mtyn ^eere' enbenbeïoben
gem Stnjou
groot
em baertoe niet en non*
tot een gooft foube op*

fe opt mecc gcgoo:t/bat ecu toij* I toerpen tegen u-ïiebcn/B^'ue ^eecen/ en tegen bic ban
gebben
>'m~ëf'
maeeïten
v ^
fijnen
bpanbt te b?ebe te fïeïïen / bc betv
toceit
(M)
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't gene Dat

top ter toeteït bebben tot De 15S1.
flagcn ban fooa
1581. toren fo toanefteïbaer / a$ De racDt
ïcfle
mnte
toe
/
ofte
tot
De
ïef?eD?oppeï
onfe^ b!oet£ Daer
Jafo
ïimDcn/ Die Daer mepnenfoboogegcfeten te 51311/
Daer top niet toe
Doen
ïa? aen te tjangen/ toat fouDen top

om fouDe tocge
berïieben en berfeftert/ Dat ben Daer
$?inccn alfa te
tigc
maclj
ecn
groot
fo
met
ten toefen
Dingen be?
nigc
DufDa
treeften* £naDcmaeï öan / Datfe
beuent#: foo
ireben hebben/ afé 't feïbe aïïetoecrcït
en/ Ifêijne
eïoob
icftg
afïel
moraht göp boojtaen toelb
boo?ne?
öeï
©eeren/ Dat ben geen ïicïjtbcerDigb oftep
en
men fa\ te groot totfm / Dat fe niet infgeïijcft£ Ducben
tieftacn. ffe toatfouDcnfe Docbïeeïicftecofte/cbanDe?
ïicricrbebbcnfconncn Doen/ Dan Datfe tot Defe mocDe*
ïoefe enDe bïoobertige berbatminge bacren toiïïe ïjebben
obergegeben / Doec De toeïefte Den feïben na fijn lijf enDe
reben toert gcfïelt / Die benïieDen baet leben geeft beftou?
Den / en Den boomccmfïen onDcr öcn fjaec goet beeft
Doen tocDcrgebcn > €n toeefï bccfeftert/Jfèrjrte peeren/
Dat het DaermeDc niet aï geDaen en # : toant fo fp (aïsS
ton ben toeï fouDen toenfefjen ) bare faute niet en ftom?
men te beftenncn/en ben Die niet en ïaten ïeeöt sijn/ 9ÖX1
fuït fe nocb meer Dan tien tepfen ban faDel en peerDt fïen
beranDeren / eer Dat Dcfe faeeften een cpnDe ftcijgem
23eïangenDe'tgeneDatfeon^boo^bouDeri/ dat wy

gewelt en oproer van de gemeente , 'tefouden
ons gen
den willemetvan de Staten hebben doen verklaren voor
Ruwaert en fchermheer van Brabant , ($bP fuït nocft

D*ftaettoeïinDacbtigb 5ön / «JBijne peeren/ Dattopu-ïieDen
mneiu" nopt geen tooo^Dt Daer ban gefpioften / nocb eenigbfïng
van Bra- st feïbe bp u-ïieDen berfoebt ofte Daerom aengebouDen
tandt ende h^ben : maer toeï ter contcarien / Dat top grooten toe?
sêner^ryecfïanDtentoengecinge Daer tegen DeDem &eïféaen*
gaenDe ban 't ïicutcnantfcbap generaeï/ eer top Dat
toouDen aenbcerDen/ top bebben aïboocen begeert 't aD?
bijden De bectoilïiginge ban De boofDen Die in onfen ïe*
gec toaren / De toeïefte fecc onïang£ Daer naer toarD in
Debïucbtgefïagen (top entoiïïennu niet feggen Doer
toicné faute 't feïbe i$ bpgeftommen ) en fp fonDen ong
't bocrtfs aDbijö ober / met ïjaer epgen banDt geteeeftent
o'toeïcft nocjjonDee ong$ berufïenbe. ^0 nu Daer en
boben fommige upt Den gemeenen boïcïte Defe berftiefïrt?
ge boojt fïierDen en feer ernfïïicft aenD?cben/ boetoeï
Dat top om 't feïbe te Doen nopt niemanDt gebeDen nocb
aengefoebt baDDen: noebtang top moeten toeï benen,
nen / Dat fe in Den faeeften ban Defe ïanDen Doe ter tijDt
beeï toijfer en boojfïeniger toaren Dan top feïbe. IBant fe
loifïen toeï ban te booten/ enfagen'tboo?oogen/ boe
Dat fe ïatenDe alk De ïjanDcïingc enDe aDminifieatie ban
öegemeene faeefte in DebanDen ban Defe gefpaegnoïi?
feecDe ïuuDen/ epnDeïicft fouDen bebinDen/ Dat fe op
een feer ïiebt enDe onbafïe ïanDt foDanigb een gebouto
fouDen getimmert bebbem
't Go«ver. Cben fo toaeraebtigb # 't gene Dat fe Daer Dp ban?
vanviae %$l ^at wy insgeïijeks doer oproer en emotie van die
deren is " van Gendt ons hebben laten kiefen Gouverneur van
MijnHeere Vlaenderen : 't toeïefte ftomt upteert ertefteï ontoeten?

gcbouDen ofte berbcnDcn en 5tjn/ enDe Daer ban top niet
alleene in Den ouDen en uptïantfcben bifïoricn/maee ooft .
ban onfe Uïoechc en bjome boo?faten en boo?baDcr^ fod
beeï feïjoone erempeïen bebben* IBaet fobe?rei^bet
nocb ban Daec/Dat men beboo?t ecnigfïné na te ïaten of*
te te ber flautocn/ Dat top Daer en tegen/aïfoo top nu ge*
noegb fientoat bem aehbeeft cnbemeefl iöDcerenDe/
Die£ te gebertter beïjooren te toefen/ enbeong fclbeh
meer en meer te benecrfïigen/om in 't feïbe te boïbeeDen.
<&% 'topgene
Dat fe boo?tg wilde
feggen/fpreken
dat foo, wy
wanneer
yemandt
de contributien
dien hebben doen aentaften , qualick traóteren en in gevangen is
werpen, ofteoók doen pillieren,berovende en ter doodt

brengen3top en bouDen niet Dat ï^et nooDig 5p pet te ant*
tooo:Den booju-IieDen/ IBijne peeren/ Die feïbe toef
toeet/Dat fuïh^ becfiert en ontoaeraebtig i^. 3fa gp toeet
Daer en tegen/ Dat top beeï meer befcbulöigt en geïafïert
3ijn getoeefl ban toegen onfec obergroote faetbffïnnig*
t^eit enDe ïnDtfacmbeit/ om Dat top meentge fnooDé
gceflen bcrD2egen bebben/ Dironfc faeeften boer baecc
ftonfïen
enDêp|actó'cften/
metgaDer^ Dan
baercbepmeïic*
fteraeDtfïagen
toaren beracbterenDe/
Dat top ban
onfen bpanDt ban routoigbeit enDe fluerbeit befebuï*
DigbttoecDen. «SïnDetoare'tgene Dat feon^ bier boo?*
toerpen toaeraebtig/beïe 5ön Daer Die bupDenDaeg£ beeï
ftlap^ bebben enDe ïupDe tieren / Dert toeïeften men baec
fnateren toeï fouDen benoomen bebben. 3^ie£ niette
min / foo en $ 't ong nocb niet becoutoen Dat top aïfoa
met ben geïeeft bebben : en fuïïcn on^ aïtijt^ becbïijDcn
ban Dat top ïieber bebben geïjaDt / Dat on^ fouDe onge*
lijcïi gefcbieDen / Dan Dat top 't anDcrcn fouDen begeert
bebben te Doen : geenfing Daeraen ttoijfeïcnDc of <6oDt
Die een recbtbeecDig riebter $/ en faï nocb een?" Defe bcr*
raDer^ enDe ongetroutoe ïupDen/ Die 't bloeit met on£
toaerenetenDe/ metgaDerémebe öeeïacbtigb ban onfe
raeDtfïagen/Docb 't felbe onaengefïen hu tegen on£ Den
ftcijg boeren / Den reebten en toeï becDienDen ïöon barec
fnooötbeit Diefe
geben/atfo
aïreebe <6oDe^
5b'n \ysL*
ge=»
boeïenDe/
met eenfegeDurige
onrufïetojaeefte
en beroerte
te$ geeffê enDe gemoeDt^ i^ berboïgenDe.
Mn foo beeïe afé beïangt De negotiatic ban Den ^eere De tagï
ban ^eïïe^ / De toeïfte tó beïtent tooien aïg boï beD|og^ t'«ie van ,
enDe gebepnflbeit tocfenDe/ Defe befcbuïDinge i$ bacr ab? dcn sHf.er6
D^etfecenDe
tegen ontDecftt
u-ïieDen/ bebt
jBijnc
Die fob tofc
feikk fijne ïifïen
enDepeeren
bem te/ berfïaen
ge* v*n
geben/Dat De gene Die ^paegnien niet gefien en bebben/
Daerom geen beefien en 5011 / aï£ bP enDe fTjn^ geïijcïte
gcDencften. J0p beftennen Dat top ban Den feïben abbp*
fe oocft3ijn getoeefl geïijeftaï^ gbP-ïieDen/ nameïieft/
Dat men bem niet meer geïoof^ en beboojDe tegeben/
Dan eenen beD?ieger / enDe Die aïg een mftrumeut
fïecbtg Daerom uptgefoebt toa^omaïïe Dingen inber*
toejringe tegen maÏKanDercn te fleïïen. <®m 't toeïefte
ban bem te geïooben on£ nicmant meerDer oo^faeefte en
beeft
gegeben/
Dan fobptoeï
feïbe.
tot
on£ fepöe
/ Dat top
in De I^ant'tgeneDatbP
gratie ban Den ïtoningö

: beit ban onfe faeeften. 3©ant De bier ïeDen '£ ïanDt£ ban
©ïaenDeren bebben De bootöberftiefmge geDaen/ niet
en eene / maer Dibeerfcbe repfen : enDe Rebben 't feïbe niet
^n hem geöurenDc De beroerte Die Daer getoeefï i$ / maer na Dat
veei^"'^
nu b?eeDtfaem
en toeï gefïiït
maeïfaeeften
becboïgbt
enDe aengebouDen
/ fo toaren
toeï aenmenig?
u-Ue* fïonDen/ Dat Daer oocït öectoaertg-ober gccne ^etz
oen/ IBijne peeren/ aféaen ort£/ Docb tot op Defe entoa?7 ban Den toeïeften bp beter geboeïen enDe bet*
mocDen Dan ban on£ ïjaööc / enDe Dat ïin onó nocb ge?
fïonDe en bebben top 't feïbe niet toiïïen aenbeerDen.
van de 3Bp en nonnen on£ ooeft niet ïaten Duncften/ Dat Docbte fo beeïe te gebjupeften enDe te empïoieren : 't feï*
penningen bet reDenejp/ Dat top fouDen moeten becanttooo*Den be DeDe on^ ïangb^ foo meer acbterDencftenftrijgen/
Hecrén de ** oe ntiböcïcit bp u-ïïeDen / IBijne teeren opgeïeit / Datmen onfen nop toeï baDDe ban Doene gebaDt / foo topf
staten oP- De toeïcRc acbterboïgcnDe u-ïieDec aDbb^ en onDer utoen Den feïben foo goeDeftoop baDDen toiïïen obeeïaten/aïg
gelicht, en name en autboriteit / bebben boer utoe treforier^/ on^ Defe gefpaegnoïifeetDe menfeb geDacbte torj^ te ma*
velijn in comilliren en ontfangetg geaDminifireert getoeef!/ fon> ften. &q 5ijn toV Dan ooft eben ban Der feïben mepnin*
Der Dat nocb tou nog nmant ban Den onfen opt Daer ban ge getoeefi aï^ gp-ïieDcn/ja gp bebt feer toijfeïieft gecefofr
gedeylt
wenden.
eaien penningb gcfïen ïjebben. ©an 'ttoeïeftefomen beert / nameïieft Dat men boïgenDe 't erempeï ban Dim
met reebte jemant fouDe toiïïen befcbuïDigen
/ en i£ bet toijfen Capitepn W$f[e$l boo? Den foeten fang ban Defe
niet Den bpant feïbe beeï eet te totjten/ Die u-ïieDenbe?
^paenfebe
meerminnen
/ ueboojDe
Dtoongcn beeft aïïe miDDeïcntefoecften omu-ïieDen te l^aer
toat toiïïen
top aïïeene
ban an^D'ooren
feggen te/ fïoppeir;
Dat ton
beteïjermen* CnDefobpomquaetteDoen/ entpran? ban Dien aDbpfe fouDen getoeefï 3tjn ^ ^efe onfaïige ïup*
Den feïbe/ Die tot DefeUecbïoerate becbanninge bertoiïïi*
npc
gemupeften/ afïigeftofïen
ja om utoeb?pbeit
onDer toaerom
te'Dnic^ get bebben / en $ijn Die niet eben foo feere Daertegen ge*
nen/ tefogrooteenDeï
i^DoenDe:
en fouöe u-ïieDcn in^geïtjeft^ nietgeoojïoeft 5nn/ om toeefïafëtop* ®e feïbe IBagtfïraten / DieDefenSSan
tod te Doen/ om Den tpran te bcDtoingcn en te toeDec? bebben Doen uptroepen en publiceren/ en bebben fe ooeft
goutal om te bttoaren utoe pjibiïegten en topïjeit / (De niet Den i^eere ban ^eïïe^ / metgaDcr£ aïïe fï/ii berber*
*ockï\e nergens bp en ftan gefebattet ofte gep^efen toer? De beufeïen bertoo^pen \ ^'toeïefte genoegbfaem deringtf
\$! ont
oen)oocft eemgen ftofl aentetoenDen* §aof&etban
te anttooo^Denop'tgeene Dat fe roereu vandeveran-

aengebo
den
ge'
weeft,

Tot de HiftoricvinP. Bors II. Stuk.
158 r. deringc ende afllellinge van Catholijcke officiers ende

v.ndevtr.^PJ11
of bet <6obe aïfo beïieft hmej bat
^11- öe^»öe
anatringe
gP öaööen
macbtgebabc fnïcft^te Doen/ ofte Dat
v?n de offi. top öoec het obecbaeflen ban fommigc / niet en haööen
««««•
öciet getoeeft fobauige becanbecinge ober ai aen te richten. J©ant baec en fonöe fo obecbioeöigb qnaet
upt
geboïgbt 5gn/ aï^ men beeft gefien tec canfenbniet
an öe
fcbepömge Dec p?obincien ban Hen anöercn : ai 't 1$ te
feefojgen Dat bet nietöageiicfeö meet en meectoeneme
tot öe^ ïanöt^ aïgemeene becöecbeniffe. ï©p ^open cm*
ma^ ten alöermtnflen/ fo be?ceafe öeboo^uiobin,
nen / Die on^ fo fcbanbelicn beeïaten bebben / pen öe fel
be faute en mi^banbelingc niet en laten becontoen / öat
fe epnöeïicft fullen geboden/ öat niemanöt om eenen
fnooöencaeöt fo ftoaetïichgefïcaft entoect/ al^ eben
De geene Die Den feïben eecflgegeben bebben. €naïbiec
en toiïïen top geen gtoote moeptc boen / om op Defe bec*
fiecöe en batfebe befcbulbinge te anttooojben/ dat wy in
plaetfe van

eS^

5t

en oemeccfjt beeft / Dat toeetD gb toag fa tteftai&ah
Ofó
1581,
ueüoiiDen beeft / Dat een upucflen haet becbient hab
öe
^oueïmmen top tenba^Éte nSStSpSSSb
gMrtKp ïatiglj blaten CSSS
bolchetoegebaen/ Dati£/ öat top fnhe
n aK neeX"
beibolgen
nK*U/ 3?te onöecïjouöen
Ütose H*IC «"«BaD**
uto St
/ en befenecmen
Sta nu
boeöat öcfetonfe becfTebecïW te(oiTSmmtZ
HenbecflaubebWsün/ en boe öat SeonSn'
hSS011^

p^|en' $eC # toaec/ öat' fe onöec hen

nS3E. n, "h
Sft Öen,m
ftec X^ïï
ge,
bf
5Dn gectajt finnen
getoeefïen/ bcpmd.cHe
om allr tljanöe
Pjengen onöec baece tptanme/ öie beeï to?eeöec/ ofte teri
de voorfz. officiero andere excraordinaeriick nimft
en üeeMcljanbeïicliet nibecach'tcc fouöe getoeefï
geftelt hebben doer onie eygen authoriteit : gemercht nebben/ban
öie Dan be ^paegniaecben feïbe) toïllen alle
anbet
enmen
feben
banbet toceeït becflanten finnen na
Dat óbec al baec top fep getoeefï bebben bp 't becnieutoen
nanöeï©ette
n/ tonaüeenelicttgebaen bebben enbe te
meten
Öft^ft epgen
J2SB?
toetene gefleït fnlchcnïafl en bebeï afên-ïieben belieft öat
anöt^guaeö
/en geöen
en becfï
een. jegcïic
faï tccflo
nt boo?
t aenfïe
n / 't cnen
gene
heeft on^ tegeben/ enbe afê een banntoe gecommit- öat fp fuïcl$ acljten te toefemmaec toanneec het
al
t'fa,
men
m
een
geme?
netoa
ge
toeï
faï
getoe
gento
teecDe
etben
oftegeDepute
/
fa
ecöe/
in
't
feïbe
niet
DoenDe
tegen fuHenfebebtnDenboe Datfe bengc
öe ceebten enDe p?ibiïegien / aïfoo top biec befcljulöigbt
ootelichgm#cehent
toecöen. .J^aec Dat toiïïen topgeecnebeftennen/ Dat Dcbben.ï©ant öen genen öien fe achten niet toeeebtgh
topten beflenDatong b^femogeïich getoeefï/ aïtijDt 3D« bat bp ïebe / om öat bp ben toeïbaect ban be gemeeie
gefoebt bebben eecliche enDeöeugböeïichcïupöen/ ban nefaeche \$ bccböojöevcnbe (öetonlc batbe gemeene,
öoeDec confeientie / en bobenallief-bebbec£De£baöer, toeïbaert nïetanöerö enig ban Deg boïch£ ofte bet
fent^ baec in te brengen. Maet top nieten toeï/toaec bat nleenüen toeïbaect ) ben feïben fuüen fe boec baecet ge,
ep,
ïjet ben liegt / en toaecom Dat fe ben fo feece behomme, gen Dtoaef beit nocb tot meecbec eece béngen/ boer öfen
ren /name lick om bat top niet geecne meöe bebben boo?, öatöet bolcft aïtnbt meec bouöen fal ban Die het be*
getroeften en gefabocifeect be gene Die fe aen baec fnocc* febeemt en boo?flaet/ ban öie het toil anöecD?ticum.
hen ïjaböcn Ijangcnbc / ïupöen fonbectcoutoe/ en Die 413aec boben aï en nonnen top ou£ niet genoegö bcr,
Seen bacmbectigbeit nocb mcDelijben tot baec epgen toouDeecn/ boe Datfe inoefen 23an bebben becgeten/
babcrlanbt en bebben/ jae bïoetbucfligeïupbenenbie t gene baec fo beeï gecinge en nuacttoiïïige fcb?pbf t$ in
Dat 9aere ongefcfjicRte fmaeöfcbnfte eb ïibelïen fameus onö
gene T'
Dit i$ 't* a"'?
Ijacrc tpcannie. CnDe
fïaeben ^ijn ban
£ZZ:^3?"
7?The TZF
fe
noemen eenVM"ty ^TVTT^
ranmfche , barbanic
ende moordadi- fo menigbmaeï ïnebc betaflect en beïogm hebben / na,
ge contuüc,
naemeltc
h battechtenl
top onfegeme
ente bebben ■ aen
meïica/
topben
aieïDom
foubenmoeten
natten.
jfêaec *
toien bat
kbillen
cegttïecen
naeonfe
Detoeïchebanbaefoubni
top bocb
Defen baet
beginnen
ten bacbacifeïjen boo?nemen enbe intentie aïfo becfebep* <£n fbnöe bet niet toefen aen on£ feïben / aen onfe bjfen, dat
weerden
Mijn
öen enDe magen/ Die aïïe (aBooeïof) banfeecebeïeen Heerede.
Den 51)11/
ban
noobe aï^betiDagbi^banbecnacbt.
/ jtënne #eecen / op fobaniglj3iatoati^b'cc
boo^bonöen booge af homfle jijn / ia ban fo ouöen gefïacbte enbe fo „ In wat
Öen te anttooojöen/ betotjïe bat onfe bpant feïbc ge, toeï met tijcUbommm aï^metaïïecbanbeflaeten enbe Prince al»
noegb öaec op anttooojbet i Want toat toacen Dcfe of, Digniteiten becfïen / ^n Dec boegen Dat top niet feece en tijde
Edeldom
den
ficiecjs/ Die fcfcQ u 11/ Datbanon^foubcnafgefleïtstjn 3uïi bcfbjgbt / Öat'et önbet onfe bpanben beïe fulïen toe* heeft.
Óetoee^ i Se waren ( fcgrjr 11 fe ) wel geaffeótjoj) neer t tot fen / Die met cecljteri ben feïben fuïïen bctec ofte boogec
den Con ingh > b'toefcft cbni fo beïé i$ te feggert / aï^ bat honneh acbtenDantopensijn/ enbe toepnigbfaï men gehouden
fe toacen goebeeiiopcecbte bpanbenijactg epgenenba, baecoocïibinöen/ öie benfotiöen bp on^ bonnen bet,
tiecïanbt^ 3©aec upt gbptoeï hontmeeeïten/ H|hne gelrjchen. SÖobenbien fo nanbe ecbacinge 't feïbe ge,
peeren/ boebatbetfeectocïfêgebaen/ bat men fe op nocgïj upttoijfen/ of top niet tot boo?becinge ban be
beïen pïaetfen ïjeeft bctanbect.
eöcïenaïle 'tgeeneboen bat oug mogeïiefti^. IBaecfa
van dc$ ©oo?t^ becoecenbe Dat fe ón£ ooeft bectogten/ het top ban obec ïangen tijöt booten bebben / boe bat fom,
Heercn gptt gCiQ00e m becmogen bat top bp ben gemeenen mige eetgiccigeboöföen/ Die nabecbanbtbanon^af,
/onder 't felve re re- gebaïïenenbegetoehen 5ijn/ ben feïben bebben uJilïen
/ Vmkhrenfp,beetetl
éSteit
en
acnfien ÜOÏChe
gieren bebben
ende triomphee
l)tt i$ toeï fo be^ce ban baec/ becboojbeceu enbepoogen begonbecnementenenmee,
by
den
Dat tópdn^foubenfcbamenfo toeï gelooft te jij»/ bat fle officienbanbenïanbe aen ben tetteeïten/ om baec
volcke
on£ baec tegen ïeebt i$l bat top fomtijbtg nietmut nieec babecïartöt baec naec te gaen beeïaten / enbe baeeen
geïoof^ en bebben/bat i$ te feggen/Dat top fe niet toeï en eebtbaiftbeïich teb|cïieh: ja fo top baece ïiebtbeecbig,
pMheit! enbe ongefïabigbeit / metgabccj* baece
nonnenmenigbmaeïfo
toij^maechcn toelmonbcïinge
enbe b?engentot aï^bpgefc^ifte
't gene Dat top 'heit
finnen enbe gemoet beeï enbe aï na bc tpcannpe flaehöe
Öenfo
ffebben boo?gebduben. J^ant topfouben aïobeeïange toeï ban te boocen gelierit bebben/ enDe Den feïben upt
öiec oojfaech
geenjónf
niet <6obe£ buïpe 't ïanbt ban aïle hefe ^paenfebe bup* bebben
atfebege
toiïïenentocbjage
(boec 'tgeeneö
toeïch mibbeï
ben ecöeu
beflcn
n lein
ïigtjeit gefupbect bebben. Maecfofp.nnfuïcï^5|jnatö
fe toiïïen feggen/ en fo top baec en tegen ooeft fuïcï^ 3ijh enDe meeflenDeeï ban Den flaet enDe toefen onfec gemee,
ne regïecïnge tot nocb toe geïjeeï enöe ongefebenti^ ge,
aï^fè on^ befcb?jjüen (toant om hen te beïieben / üiflïen bïeben
) top en bebben öaecom öen eöeïDom niet, öeljaet
top ben Dat feïbe poinct ïaten bolgen enbe aïfo pafferen)
enstjnfe nietbebtoongen nootfaechéïicft tebefttnnen/ noebbecaebt: maec top' bebben met goeben cppen
Dat baete tprannifebe fepten enbe tojeebtïjeit moeten caebe \oil\en te boocen hommen be$ ïanbt£ uptecfle
in aïïemannieccngcoot enbe onmatigb getoeefï sijn/ becbecbeniffe / Die upt baeeen aenfïagcq gefchauen toa^
Detonïe Datfe om Dec feïben toiïïe eenen aïgemeenen haet fee
tcboïgen. hïoeeftet
K^aec 'tfaeche
Datbaceb
en bjomec
toacenabec^
ban fpbiebeeïto
en 51311 /ij*
en
De met / jaDenbeeï
ban aïïe 't bolcftbenop Denbafê seïaben bebben/gcaf,
toeïchen
top
fo
goebe
b|ientfcb
aïtijbt
onbec*
ap
toeïch ban te boocen tot benïicbcn fo toeï gefmten
boubcn
bebben/
tot
op
befec
nuce
nocb
bp ïebe toaten : fp
hafc
fectionncerttoa^/ enbeeecbatfeaïfuïcïieevceffm
föuöcn
onttotjfni
ban
ongenoee
flecben
flenbe fo.
bte
cïi
oen bebjeben / fo gcoote getcöutoigbeit aen baece boo?, Danige ftinDecen/Dic in ben minflen niet en 51111/ aecbenbe
faten metgaöetg aen ben feïbe betoefen baboe* €nöe na be fiantbafligbeit en het bcugbbehït gemoet barec
tec contcacien/ fo 'tboïcKon^b^ftgetoiHigbïicrtbec,
nocen om font b?ubeit boo? te flaen en te befebee boojbabe
cen/bie baec fo eenith en onfrcaffelicn aïtn't gemen/ toat ftanmen anbec^ feggen/ of toatfuïïcn De leeft bebben : ooeft fïcnöe bat bupben^-Daegb^geen ïqrk
niet 1)
boo? ongeflaöige lupoetrt
tyem&c natiën / ia aöe onfe naïiomeïïngen anbetg öaec Den en 5ö'n/in ben toeïché fp (M

P5«
Pc Cardinacl
fchrijftaen
Alorillon,
dat het
noch geen
tijde en is
om Bours
en andere
rekeninge
ie doen

geven.
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be boojfs. potentaten fouben gefteït enöe onbettoo?pen 1 5 <
bat men fouben berbo* ^ h«
ÖCS'eaengaenbe bat fe feggen
ben tiebbcn be pubïicatie ban Dien / ofte Iqo vele gedaen ^ en heeft

dat de voorfz. Artijckelen langen tijde achtergehouden nkt-belm,
ftcn-Iieöfli / pW* aïë met tenen tap of rWjWgg e
°"«JJbcbO0?be men
, baer
zijn geweeft
n/ vJnCoele,
beelinmeerteïobe
beit
enbe goebertieren
gebult imeert
üW gefuppr
in / cnbe afê met ftinberen ommegaen / ja bp oc neuf ende
firaffen/ anberen onder 'c
bat gnp uieten hebt tcrfïont ïatenenbe
iet
bat
to
/
en
oub
oph
e
lang
o
benneten ty& if'K^
fïout
nfo
fo
bie
gene
iDe
be
ooo nme beeïben / mSSStSmS* tot een erempeï/
frijoo
mctW
un
M iKt#m
omteïen fonberutoen
febieartijef
rnch enbe aiibeeen ïjupfraet en meubelen gM^£
bat confent
«Snbe
bebben. boo?*mecnnk
ben getoeeft/
gcpubltccert
toiïïe ofte
gaenben
en
.
i
crer
bege
te
enbe
cn hebben toebetom te epfrben
ftof
contraden/ foobe?rei£brtban baer/ bat men ge?
g ter
o ba te fuïïen toeï te ïijbe enbe bet B^lMJ
gecommuniceerttoerbenoft
op pieeft beeft bat fe fouben
jWcefrii-bancït treïeerftt te toerben: aïfoo tbïncftt
onber ben gemeenen man nommen / bat men fe beeft
feïbe ïaten in pnnte uptgaen met bpgeboegböer PerMa^
e
pitt
/
en
feer
ne
jtëg
gbP
bie
enbe
ringe ban be nulliteit ber felben. 31a be boojfs. artijene?
ge(»beh toacren /
ten beöben ober aï gefonben getoeefï in aïïep?obincien
enbe^teben/ om ben feïben getoont enbe boo&ebou*
f n faetroutobc op fijn epgen auctonteit enbe aengef ien / ben te toerben / ten epnbe men moebte een gemeen ab?
bijéenberefoïutie ban allen ben felben bethrijgen/ aï?
n/
ucite
beebj
te
°"i
om
n
eg3n
geno
toaee
f
fooooeft
beboo?f5.abbpfen u-ïieben eenbjaebtigb 59»
foube
niet en
toeber-ober-geb?agen toojben. .UBacr betfcbiïtbeele/
eit
oeit
auth
enbe
t
maeb
ften
toanneer een bingg gecommuniceert toert bp oibje / bp
migergeeftelicfeer ïteurboj
en
foud
fe
dat
/
enbe
fegg
n/
toege ban reebte / enbe met maebt enbe autboriteit ban
uomtbaeebp te berbocgc
eerelöï veert ende gedecreteert hebben leker puntten en be geene bie fulcue bermogen te boen: ofte toanneer fe*
ek waJrtijckelendiefoobüligh, gracelick ende redehverit
on*
baer ïn't bepmeïiche
enbe boecligheng
befpieber^
ïter uïepne
an- ber
ben gemeenen
manb^tgaen
uptfiropen/
ren ,dat alle luyden van goeden oordeele ende
de kennen en belijden de felve fufficient ende genoegh- fe\f$ toanneer eenen beel ban be gene bie ban bier naer
faem geweeft te zijn, bP en babbe met eenentooojbe Coeïenafê gebepnteerbe gefonben toaren / bepmeïïcn
onber 't boïn ïaten faepen'tgenebat femet benbnant
niet nonnen in beter taeïe rectjt upt feggen/ m gfoi^
oenbe
bemto
aïïe
gabe^
in 't befonberegebanbelt bebben/ aen ben toeïchenfp
ïïeben/ ^ijneieecen/met
be
en
fïemm
en
cï)tig
eenb?a
met
tne
n/
u-ïieben metgaber^baer epgen baberïanbt toaren ber*
pan befe lanbc
Mun
iege
bebj
t/
tinen
imper
rabenbe: foo 't Maer genoegb bujcht bp bare epgene
Poo?f5- Brtijchelen^
bebt/ b^ieben. 3©aer ban top bier niet bieeber en toiïïen fp^e*
tóo&i/ en gantfeft onrcbeïicït jnnte bertoomm jijt.
faiiDerrebeneenberfranbt/ fa ban finnen berooft n hm/ betoijle bat 't feïbe aïïeg boer ben b?uc& ulaerïicft
jfêaectoien fuïïen fpbattoi}£ maeeïten/ bateenbolcen aen ben, bagb / enbe in b'oogen ban eenen pegeïicnen ï^.
met foo lange en gebutige oojïogen genueït / bie niet
^pbinben Upt bet maten quaet de verfamelingeen Deverbinnonnen toefenfonbeebonbertbupfentmeonbementen/ vergade
ringe van de gedeputeerde van ettelicke lieden /"naetë
foube eenen bjebe gaen bertoerpen / foo be feitje eemgi> ende landen 3 binnen der ftadt van Utrecht , om aldaer gcunierde
fm^rebeïiefttoare* eftebatfoogoebe/ ja altegoebe een nieuwe confederatie ende verbinteniflèteraemen Provinciën
Jon- ende te fluy ten , &c. $®m Upt toat OOjfaecften \ #ttl Kftïis
erbaenen ïjen mengerente bet*
enbe beeltegebuïbigeonb
enbe
n
oriere
ben met ïjaecen aPer-ïjeere te beracc
feboo? quaet boubrnaïïe'tgenebat onfliebengoetcn Henebjagen: 'tentoaeebatfefagen/ batfulcl$berb?agban* bat
* \$l enbe refeenen tot barer febabe enbe berbcrben#teg°»w hen
ber£ niet en i$ ban een ae^ om belupben beter bacrme
't geene bat onjïieberbeboubt enbetoeïbaerti^ l)nJ'tJg'
öe te betrappen / enbe bat foobanigen b?èbe erger is ban bienen
8$ babben aïïe baereïjope gefrelt op onfe oncenigbett : affondeibe oorloge feïbe : ja Dat öet foete ïjonicj ecner tongemeer feljabbenaïreebefommige |Djobincien gep^actifeerten den,
te bebucbtcn$ ban eenïgefeberpe ofte geflaeïbe ftoecr* ober baeee fïjbe geb?acbt / Hie cben foo beeï berfebepben
ben. ^e&epfctïititóMefïeitmag mogriieïigebenc*
baer maenben in'tjaer
bebben gebabtaï^
fij- raebtfïagen
nen/ bctoijïebat fooöacnigenfïaet enbe coubitie m/ bat
fommige bergifti*
banbt
barer
tot
ïjabbenfe
oocïi
:
5ijn
go
$
bnctjti
e
enbe
bequam
nen qigenen erf-ïanben
ftielbcn. Mn
ïieben
on£
onber
mibben
ben
Hit
ïupben
ge
ïjii baerom in befen ïanben ooch mei foube bienen. ^c toat bnïpe enbe remebie tegen be oneenigïjeit babbe
fèïbe fcepferucfee IBajefïeit sijnbc Pan ben fïaet enbe ge*
ïegentfjeit onfec faecnen aïbooren geinformeert enbe be* men beter nonnen uptfienban eenigbe^it : miit toat ge*
rictjt boeronfe bpanben enbe boer bebetraber^bieon* toift'er oft bequamer pjeferbatijf tegen fitt benrjn ber
baneenb^aebtig
it/ alle
ber on£ toacren/ metgaber£ boer be geene bit onber ttoeeb?acbtigije
bebjijf/ aïïe
enbe ^oer'tmib*
baer betoogbeit^
bel ban betoelcfte
teert
't bechfeï bat fe naer <£ocïen gefonben enbe gebepu
bare raebtfïagenbpnacbte geboubcn/ enbe baer bep*
toaren/ foc&ten utoe faccfeen inbengronbt te berber * meïicli berflanbt 5tjn in eenen oogenblicïï berfpiepbt en
Pen : beric&tet be anber ©o^fïen ban geïijeïten/be toeïe* ber jlropt toojben : toant ^5obt (bie een <®obt i$ be^ b?e*
Ue öet fo ïaten baer bp berufïen / acljtenbe bat aïle£ mat be£ enbe ber eenb?acbtigbeït) tooube baermebebetoij*
Pau foobacnige flebe ofpïaetfettomt/ Pan<!3obtfeïuc fen/ boe groot een afjfien en grouto bat bP ban bebjiege*
gcopenbaertiö. Maergljp-ïieben/ IBijne^eeren/bie ïicïie tongen beeft/ enboeïicbteïichbatbp fuïcfeebaÏJ
Hen rechten gronbt ban ben tlaet befer ïanben / nietga* fetit enbeberbïoecïïte aenfïagen ïtan om be?ref!ooten
berg be geïegentöeitofte ongeïegentbeit / oaeft be macr* enomheeren. M>ittl Mijne peeren /toat een openbeït
n enbe oo?faecïien Pan 't beftout ofte ber? bat top ben ïaten om te mogen tieren enbe baren / enbe
acötigefTerebene
berbeni ber feïben aïberbefï beïtent/gp bie baer meefïe
ongerufï genoegb te fïeïïen. ÏÏDp beuennen ben-ïie*
teberliefenïjcbt/ enbe bie bp alle reebtengeïjoubenen bun
bat top be Unie eerfï gebjeben bebben / bat top fe
/
ben
anber^
aïbecï
berbonben jijt be feïbe te bemaren : tybt
baer naer geboojbert bebben / ja bat top on£ beneetfïïgt
gepojbeeït. IBcn ïjeeft afle'fbolcfe ban ben
Ijier
baerop tjem ïaeten berabcn / enbe fijn geflntïjeit bebben bat fe moebte onberböuben toerben. Cnbetop
lanbe ban
ban bc boojf5. conbicien be^ bjebe^ gebjaegïjt : enbe ah feggen u-ïïebcn nocb meer/ ja feggen f^tt foo ïupbe/
bat top toeï begeerben bat ^ttnkt fp aïïeene/ maer ooeïi
ch
cft
cbteïi
rpen/
n'
ïe'tboï
ïjceft
fe
eenb?a
berme
aï^5ö'
be geïjeeïe toereït boo?be : <©nberboubt utoe Hnie toeï :
bebeelteonrcbeïicft: b'mcïcït nictineenftabtalïccnc/ 23etoaert
utoe Knie toeï. 3£ocb fïet neerfïigb totiMij^
macr iu allen i$ geïijufojmigïicu gefebie t. IDeï i$ maer/
ba: tDp-ïieben ïit ïicpfcrlijeïic jBajefïeit metgaber^ ben ne peeren/ bat gb» niet aïïeene met tooo^benofbugc*
itouiugb ban B?ancUrijCKe/ tit ïtoninginnebanCn* fctyiftt ( maer oocfe met ber baet ter erecutie enbe in 't
gdaubtT enbe ben föoningïj ban ^ojtugaelootmoebe' toereït fïeït't gene bat bet bunbeïhen pijlen met eenen
licu babbcn gebeben / te toilïen booj onflieben tenbefïen banbt t'famen geïtnoopt enbe gebonben / \yct toeïne gp
fpieïicuenbcmibbcïen/ op bat oujj eenen goebenb^ebc ïnutoenfegeïboert/ mebeb^engbt enbebebupt. ®at
fe ban nu benen gaen enbe ons befcbuïbigen dat wy alle
bc'rbJiïligct moebte toecben. Maet top en gebnicïien faecken
in 't verwerrengeftelt hebben, boer bieil bat
niet/ bat eenigö berflanbigb menfebe 't feïbe foube op
fulclic toijfe toiïïen nemen of^c berfïaeu/ aï^ oft top baer top befe Knie bebben te toege geb?acbt : om toeroep
toeïcher
cotc on^ ïiebcn onber bet goctbuneaen enbe feggen ban baet toilïe topineeutoigljeit niet en fulïenfcbaemeoot
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toetbcn. X&cmt bctoijïe bat fp onbec 't Dechfei ban ce*
ucupap£/ on^eenbecbepïingecn febeucingebanmaï*
lianbecenbecocïüen/ enbe bat feben foo bicatoitë bec*
famel
nu aïtnb
t'2Utctgocb
ecbt /etooa
nu tejben/
25etgenen inbatal
üPencïeene
goutoom
e/
üeüeubcn
bcong
mcf Ijen te gebocgelicuec af te fonbecen / enbe om anbe*
te bact0 geïjjeue iiebtbcecbige geefïen mibbcïec tijbt aen
nacc fijbe te teeefcen : toaecom en fouöen ton ïieben obec
onfe fijbe niet oocït Die bloeit enöe macht mfgclncfeé
lycbüm gebabt om 01$ feïben te beceenigcu cnoct'fa*
men te becbiuben* 'ten fp bat fe mogeïncfi aïfoo ge*
oeuc/ieu/ bat Ijen toeï ijl betoojlocft quact te boen/
enbe betïanbttebecïaten/ feïfé bat meectó/ tetoijïc
ban^aefïci
beïegect toa£ (b'toeïcaïeefenbc/ ghu
arme enbe cïjt
eflenbigc ïupben
/ en fuït gbP niet ten mm*
ftcn cen£ jet bjant-pfec geboeïen / bat utoe confcientien
noeb boettyanben faU ) maec bat oirê baec en tegen
niet en foube toegelaten 5ijn/ toeï te boen/ metgabcc£
tïanbttebctoatencnbe te befc^eemen. &oo ïaetong
batïjiei-untbit onbettoijé baten/ HBjjne peeren/ om
te toeten toat on£ nut enbe nootfaecnelicfc i£ / enbe ïaet
on£ 't feïbe ïeecen ban ben meefïen bpanbt Dien 't ïanbt
nopt gebabt en beeft/ ja ban ben meefïen tpcan ban
bettoceeït.
Van de
. .fëugaenfeon£boo?bec een feet gcoote enbebetbaec^
MijnH«-"mcm^aÊtö00^etPm/ otnbetoeïcfcealïceue/ fon*
re de Prin- bec meer / top tocecbigb genoeglj toacen gebaen te toeiv
ce dede in ben in bu^banigen 25an (Die beeï tojeebee #/ ban aïïe be
Sv75?'9^reriptien &P Mla enbe €acbo ïjiec boo#ijbt£ ge*

rt

bie ban bec ïleïigie/ fommige oocfebecmooit/ jaben 158?:
^gemetfiec feïbe / enbe bit aïïe£ tegen fï n n eeöt /
bebbenöebaecteboocen ben ilcïigioefe-b eebeaïbaec
mge ept enbe gef toocen / ^ebbem ^ooch^enSeS
met foïemneïen eebe / metgabec^ met fijn epgen banbtteeeftenmgebe gnieban^tcee
eigbi :: toieïfW
bic bjembt ïtan binben bat Diebtbanbebef
onfe 51ie 1 a S
oochgefocbtöe&benben feïbente becfeeeffi SS
becbeit m fe fagen be bpanben fonbec eenig. acHfehouS
te nemen op baceneebt/ enbe ben name &S7 bien
fp baec toe geb?upcïttbabben/ onbec be boeten tcebn"
baec
enbe't oene
ben feïben
boo^ bccb?e
fe!im^l5
1CJJ£1
gantf
eb gefïac
bte Ö bectoi
benjt enbe
ïien alïe
battec in De toeeeï/tfeben
ban gcceebtigïjeit enbe biüia
be t
noeb toag obecgebïebeu> €mmcc<j en faïmenSfl t
benfuïcï^niethonncnbcctoijtcn/
gebucenbe baf.
baemgetcoubïenboeconfe bpanben bat
feïbe aengececht/
bie ban onfe fijbe opt foubat tot Defc aïbecbooghite
fnoobtbett mbe ongeceebtigbeit sijn geuo
mmen/ bat
fe foubcn begeect bebben baece banbentebaebenin't
bïoet ban baec bont-genooten enbe ban be gene bie ben
feïben op bacetcoutoe toacen beeïatenbe enDc becfei
ie^
cenöe/ b'toeïcft bace boomeemfïe boof ben ooeïi met eu=
genecbanbttoelbebbengebacn. ;
^engaenbe bat fe fcggen/ dat Wy fulcksgehandek
hebben metten Heeren en de principalen adel van defe
landen, datfe bedwongen zijngeweeft fich te vertrecken , ende hun vaderlandt te verlaten ende te abandon-

van Tom!
miSe cdcl"
tj,S£
landmijn

neren : toie tffectue baec fïeebt^ eenen beeft becjaenht * vcrtrocbmpCÏtt *.) namenen,/ dat wy bec dan twee jaren ons bin- iBaec foo De tyefe enbe bet bccfcbJicuen ban baec euoen kcQ'
nen Antwerpen onthouden hadden fonder daer uyc te
be boofeg
enbeatëbeïfe
eefïen binnen
gaen , en de dat wy getogen zijn binnen Utrecht. ||et i$ bebben/
foogegmh/
bat
becboïgbt
hmhm
fiÉ
F^J
ifl
SSÖ
fesgn bebtoongen getoeeWfi ban
actfe
eenpï
fclfê
banb'
goet te fien/totbatbaten
(e feecgtootenïeettoefen
toeï toeten aï toatbinnen
top boenbeboo:f5
:*eben tot b anbec te beeïoopen : \33ien moet men baec ban an*
af^oftop
ttoeejaccu nictttoec cepfen in fêlaenbeceubabbenge* bec^ be fct)iïïöt geben/ ban ebcn ben feïben/ Die met
toecfï/ altoacc top met buïpe ban De bicc UDm ban fuïftcc ontcontoc bebben bebccbecbenifTe baceö eugenen
babecïant^becocatenbc tetocgegeb?acbti €nbeof't
©ïaenbetcu/
beter
o?b?e
tot
't
ïanbtg
faecnen
gefiett
bebben / ban fe toeï geecne en fagen. ilBaet ïaet Set nu OBobt foobeïieftbabbe/ bat fe bebo^e toat eec babbelt
foo toefen/ bat top binnen ttoeejaerenniet en fouben nonnen binben / ja bat be gene Die baec noeb anbec on$
bupten Wnttoerpen 31J11 geïtommen: en moet bat niet bnjben / jtjnbe met geïbeïiec cafeenpe enbe oufïunigbeit
toeï een gcoote ccime enbe m$baec snn / bat top ene aï; bcbangen / ben fouben ho^t op ben bieïen na tceben ï fe
tijbt bp enbe ontcent u gebouben bebben/ omu-ïiebeii fouben on£ ban gcoote anct enbe fojge ontbeffen / met^
gabcc£ be gantfebe gemepnte bebzijben enbe ontïeöïgen
te bienen in aïïe 't geene bat u belieft fyeeft on£ te gebie* ban
Die fe beeft bat ben nocbmocbteeen£gc>
Den* JBaec top jijn na tïteeebt getogen. 3&aec$'t ïucfteben bjeefe
/
baete
fcl^Deïicke aenflagen tec ejcecutie te
Datbetbenboubt/ B^jne peeren: bit# be^lpofïeu*
ïïen.
e
,
nic enbe bat ettecaebtigb gef toeï bat ben foo feec boet. fï
ï$antnietanbet£/ banaïïeeneïicnbeferepfe/ ïjeeftfe ^eti^oocrtïaeben^toeecbt/ bat feon^ noemen ee- öcongetot aen 't bette toe bettoonbt : gemeeeïtt bat fe baee te nen hypoenjt , bie noebtan^ on^ feïben nont tegen ben vcyai^.lt
booten aïceeb€ï)aecbetoo?pfo toijfeïicïigcmaecHt ïjab> gebepnfï ofte gebifimiiïeect bebben. Bantaï^ toofe SIK
ben / fp ï)abben foo biepen en baff en gvonbt (jauet face noeb bieïben boo?bnenben/ top bebben ben te booten ^incc.
lini gelcit / fp babben baec foo gcoote genoeg&te aen fp gefept enbe getoaecfeboutot / bat fe be ftoojbe omb?aep^
fcïjiebtn foo beeïe enbe foo b?eebt aen ïjaete goebe bnen- ben ban baec epgen bccbecbcniffe / om bat fe ben toeg'5
bie tojcebe enbe bacbacifebe becboïginge toacen ne*
beu/ boe bat fe foo beeï ïanben enbe goubeenementen ban
bafïecube inïjaceubanbcnaïreebeöiclben/ feljabben menbe, Cnbe 't en toaete bat baece uptfïnnigbeit enbe
foo beeï bncbenï)icK enbebaet uptgefonben om beneem epgen pafficn/ Die fe in geenec niannieccentoifiente
matigen ofte te bebtoingen / metgabec^ een becaebtin*
ncn
enbe"
ben
anbeten
te
beclepben/
enbe
foo
beeïbee*
ge
ban onfTiebec / gebaen babbe / ben beiettenbe onfen .
baubc p^actijeïien tooien bagelïcft^ boojgeflagen ; <£n
caetteboïgen:
fp en foubcn foo be?ce niet sijugenom*
fiet / aïfoo facn aï^ top on^ fïeebt^ een£ binnen Mtcecïjt
hommen bertïjoonen/ metbuïpe/ bpfïant enberaebt men / aïé fe ben feïben mi bebinben. ï^aec naec sjjnbe
ban j!Bijne J|eeten be gebeputectbe ban be ^jobineien: omutoecbjpbeittoiïïe bace bpanben toojben/ noeb en
foo fagïj men aïïen bicn grooten nebeï (jaefï beetceeften / ïtonnen top niet toeten noeb becfïaen/ toatïjppoccifpe
enbe foo beeï <£afïeeïen Die fe no^petoaect ^^n / 0m bat fe aen on^ gemetcut bebben : 't en fp bat fe bppocei*
ïjaeetpeannpebaectn tebebefiigen/ tooien afgetoo?; fpetoiïïen bectcn/ battopopenbace oojïoge tegen ben
pen/ enbe foo beeï fïebenberfenert/ aïfobatDcnmaee bbecen/ bat top bace fïeberi innemen / bat toijfc uptben
een flabtbaet toat aen gelegen i£$ aïïeeneïieh i§ obec^ ïanbe jagen / enbe fonbec gcbepnfïbeit boen aïïe ft gene
bet ceebt bec oo?ïoge ï^ toeïatenbe. JBaer beUeft u/
gebïeben / baec in ïjem 't öooft ban ben boo^. acnfTagïj bat
^rjne
#eecen/ be.moepte te nemen ban teberfrefen
toa^ tjoubenbe : be toeïche ÖP feïbe nocï) aï niet en feonbe
onfe
btcanttoooLjbinge
Die boo? bectbien jacen in briefte Defë»
nafijuecbanbt gefeeeeen/ fonbec eerfl bie afgnjfeïiefte
moojbt te boen ban be geenen bien bP fijnen babec toa£ i$ uptgegaen : foo fuït gbp baec aebtee bpgeboegbt bigben eenen bjief ban eenen ïtoningb Dk een ceebt iKWta hier achter
ïjem'aen
bn
boomt
te
be^abonbt^baee
bie
noemenbe/
/ ftebbenbe f)em bnenöeïich outfijn tafeï ïjabbe gefeten
be fïcicUen fnef >«
met
ié / Die on^ mepnbe
bc'bjiegec
enbefótte
fangen geïijch Slubag bebe met eenen baïfeben ftu£. ttqt
ban
fijn
enbe
bêbn'egeliche
tooojben
te
bettappen
/ ,c"o0ek
ebcn
aïö
bn
on^
tcgcntooojbeïicït
gebeneïit
boec
fïjn
gcdruckt.
'tgenebaecombatfefoaUip<Diti$/ tiBij"e^eecen/
be ïmjfcïjen. &it i$ De ^elena/ om be toetene bat fe öjepgenienten enbe gcoote boubecfïagen bantoooiben
becbaefï te maecuen. iBaec 05obe lof top toeten een
jijnfïcijbenbe.
van de pa- <£nbe ban bat fe on^ boo^t^ opleggen / dat wy alle
aï^ tegen b'anbec
pen die geeifcelicke perlbonen verjaeght ende uyr^edreven heb- goet p?eferbatijf foo toeï tegen b'een
coottoeccrt/ enbe ÏJoopen té Mijn He*.
ienfemaecïieng
uyt vries- ben> (0jJ? n,cet feee toeï / tt^rjne tfeereri/ bat 't feïbe famen
23obenb
eftte
beet
ongefebi
toomben
ban dat wy f<wfcji al- ^^fchï
baec /booftaebtee bat ïagb
IBaet<0?oeningeu
en i$.binnen
jaaengt z'iin, niet
man toaecaebtigï)
/ Die boe tec tijbt
b^bbe ielaecken fonderendezijn opeen eeuwigediffidentieen d;ght van.
binnen bec Wbe fïebe boenbangen enbe fpannenaïle waentrouwieheit, en dat onfe confeientic doerknaeght wacntrou-
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1581,
It foll* willen vertrecken ter plaetfen van onfe geboorte (aldaer
wert met Cain ende Judas. €tlDe of top on£ fcftOODact
om
hrtt-öm op hare ongetcoutoigïjeit fouben top
een yegelick behoort uyt der naturen aldermeeft begee*
[Pfeg
foo
ren fijn leven over te brengen) ende dat wy daertoe
g/
e»a
cnD
»
**
SW
Sp
flit Daer i* eenen gcootcn onbetfefteiti tuffeben niet
n&
en hebben willen verftaen. JBat ftaDDen fe Doc5
tftr
!
Sn

e €>oDe£ Die
liet mifïtoutocn ban De beloften enDe genab
ntroutoen
toae
bit
mogen feggen / Dan 't gene Dat
tot onfen> boo?Deïe
meer
SS m ban/ enDe tulfcljcn
J!Bijne peeren/ toiïtDocïj
3&aerom/
nuberbaelt#
lfcb
cnba
Dtee
atëmenop De tooo?Deueen£ menfeben/
onbefcbaemtljeit toeï
bare
metgaDer^
it
IjareDtoaegbe
ïogenacc enDe beDjiegcr tó / enDe Die geen troutoe nocb bemerchen. ïl^ant fe moeten een ban bepDen beïten*
of DatfefonDetfctjaemte fb^eïten /-alp fe Dit feg*
troutoen :- infonDerbcit boo? oogen ïjebbenDe De feïjoone nen/
öatfe onboojficbtigb 3ijn / Doec Dien Datfe on#
ofte
:
gen
ge*
Die
abcn
«3?an
crempeïen ban De arme Iföoarett ban te fpjeïtcn: enDe gaen ïoben Daer fe on^ geDencaen te fcïjeïDen. Het is
noeaKbanDcfebcïoften fouben toeten
aengename , ende het werdt van eenen yegelickeh
be DooDt ban De peeren «Sjaben ban «tfgmont enöe ban {'eer
begeert,
te mogen lijn leven geruttelick in fijn eygen
r
.jpae
Boomt fonDe fuïéïtg oocït genocgfacm betoijten.
vaderlandt
overbrengen, jtëaerom treeïtt Dan Dit bet*
lagie (afê na*
haDDenDefcgoeDc^octeucg inDeiCfteo
mcïncïtDe CacDïnaeï/ Die cenbanDefcnDementenen bloecïtt gefïacbte ban &pacgniaeeDen aïfoo banD'een
in D'anDer / om be geheeïe toereït te pïagen enDe
pilaren të ban De fioomfebe ïieccïic) De reebte enDe boo?* ïanöt
te
gueïïen
* JlBaer ter contrarien / foo top boïgenDe on*
n*
toeio
£baï
ncemfïe oo?faecïtcban3|uDa$ enDe <£ain
Detfocnt/ fc fouben gebonben Rebben bat bet toag/ De fefcbuIDtenDe pïiebt/ Daet meDe top u-ïieDenberbon*
5ijn / ïieber bebben geljaDt u-ïieDen te Dienen / Dan
toaenboope : toaertoe top / Doet €>obt£ gcnacDe niet en Den
gerujï
ïn be pïaetfe ban onfer geboomte tetoooneni^/
«er
en.
toerb
en
xnn geuommen/ noeïj opt ïtomm
etten
enDeï
infïen
oiï
cDect
bet oocït rectjt bat top baecom fouben aï^een fcheim
ter cantcarien/ Dietoatnae
ende verrader, metgaders als een algemeene pefte der
en
/
fpseït
op De gcoutoeïtclte enDe tojecDe mannicre ban
werelt, geïaflert toerDen \ ï|oetoeï noebtan^ bat uDaccmeDe fpinDefebarbarifcbe enDe erger Dan€urcït*t ïieDen
genoegb beïtent ie I bat top ban oufen ouDerDom
bpnie
faï
en
:
men
btire
ong
e
tegen
nning
becba
febe
n
cccïte
Diefpj
ejijn
Degen
fp
feïbe
oeDat
ban eïf ofte ttoeeïf jaren af miDDen onDer u-IieDen / enDe
ïicbteïiehfienb
niet clDeroV 3tjn opgetrocnen/ tn Der boegen Dat top
afêtoacnbopenDe menfeben/ enDe Die tot Die uuteefte DefeïanDenboo?
fuïcït^ bjp mogen bouDen/ afêóftop
c*
Defperatie ban bate faecaen sijn geïtommen / ge lijclte Daer in geboren toaren.
fp Dan on? ïjebben eenige
tong Die ban Den poëten afë rafenbe enDe ontfmnige ïup* beloften ofte pjefentattenj§oo
(
aïfoo
fe feggen ) tot onfen
oete*
ingeb
en
beninbaeten fpeïen ofciCragebicn toerb
^005tjnDan fp feïbe DegeeneDiebace eonfeientiemet grootenboo^DceïegeDaen/ enDe foo top De feïbe getoept
een bjanDt-pfet geteccuent afê ^uoa£ / totbaeft afé gert bebben aen te nemen: toat honnertfcDaerinaiu
Cain/ enDe ban <0oDt bertoojpen al£ &aul bobben, Der£ flraffenenDe fcïjeïDen/ Dan onfe fïanDtbafugbcit
3£ocïj niet te min/ IBnne peeren / toilt alhier De groo* enDe troutoe / 43oDe enDe Den baDerïanDe betoefen / be
te boojfjrfjtigbeitban Defe toijfe boof Den aenfeboutoen. toeïeïtetop boo?aïïe'tgocDtbau Der toereït boojgefïeït
é&t feggen / dat de diffidentie allen boofen menfehen enDe booger Dan al 't feïbe geaebt bebben. <£i\ toilt niet
gemeeneis. ^p toiïïen met Dn nu toat fpjeïten / Car* geöencïten/ IBijne feeecenDattop foogrooten ïafïen
Dinaeï / Die foo bcel tijDtg in Den &cïjolen berïooten begeerte bebben eeutoeïicït te fïabcn enDe arbepDen / of
ftebfï/ 'ten fpbatbufuïcïtg maetïeerenenbeetfï/ te foo groote moepte enDe laf! op onfen Ijafê te nemen/
3ijnbanjongbg op totïiegen enDe bebjiegenonDertoe* Daer toe foo beeïguaet^ te moeten booten fp?eïterienbe
anttooojben op 't foo balfcbeïicït bef cbuïDigbt te toerDen / niet alïeene ban
fen. &o bjage icït öp Dan / toat faïfïu
feggen ban Dien boo^tccffeücnen enDe toijfen <&cateut / onfe bpanDen/ maer oocït meer Dan 011$ lief i$l ban
Die fijn baDetïanDt fo ïief baDDe (aïfo top in onfer jonen* De gene Die ïteboo:Den onfe b.JicnDcn te toefen ! enDe Die
geit ban geïeetDen ïupDen geboo?t bobben) Daer bP in on^ niet toepnigb geboubcn en 5ijn : ja foo langen
jpiceent/ Dat Demeejïe fïereftte Die een bjtjboïcïtïtan tijDt ban onfe goeDcn berooft te 51J11 / enDe te moeten
ïjebbcn tegen eenen tpran/ i$ De DiffiDentie ofte mifïrou* fien onfen licben fone in to?eeDcr gebangeniffe foo ïange
toen * <ÖnDe DitpjopoofttoatDt aen tenen anDeten $§U gebouDen / boben Dien ong feïben met groote maebtige
\ip$ geaDDjejfeert ƒ 0ie niet Dan een ïiïepn fcboïiet en fcijuïöen belaft te binDen : Dat toanneer Dat top De mib*
toaö in De fetjoole ban tptannie / bu Dat Dpnen» IDan Delen fageu te ïtrijgen om ban foo groote ftoarigïjcbcn
p)Uipé i^ / Die alle tptahnen Uc jcc te boben gaet / enDe een^ een epnDe te maecneu/ top niet enfouDenaïleantb zom Den toeïeften te jltaffcn enDe te befcbuïDigen / geene bere menfeben ban ber toereït jïaebten / bit alle geïijck
BanDegboo?f5.v©cateiu:g uptfp?anen öieftpöecft Phi- ïieber rufie ban moepte enbc arbept / oocn ïieber boo?*
lippicas genoemt/(feïfë De gene Die men beeft geacïjt on* fpoet ban queïïinge enbe oberïafï bebben. j^aer aïj» top
öet Den anDeten infonDetbeit uit te nemen ) en fouDe be* nu fooDamgb gelucït enDe foo boojfpocDigc conDicie niet
quame ofte fuffifant genoeg toefen. ïfierop Dan magfïn en toeten te berïtrijgcn / fonDer u-ïieDen te be?raDen /
uetec ïetten: enDe öaet>en-tuftcben fuïïen topaïtijDt^ ja fonDer u te berïaten / enDe foo beeïe aï£ in on^ toaere
betbaïen / fcljjüben enDe alomme Doen gcaberen De tot eenen roof enDe bupt te fleïlen / metgaDer^ tuffeben
boo?f5. feïjoone fp?eucïte / Die toeetDigb i^ Dat men in De tanDen ban Defe bïoctbo?fligc tooïben te toerpen : ^0
eeutoigbeit Daet aen geDencfte. <£nDe aft §tt <6oDt foo faï De refïe ban De gebeeïe toereït on^ Dit boot goet bon
gabe / Dat top betec moebten geïooft enDe geboïgt toet* Den i toant aengaenDe ban u-licDen / IBnnc peeren /
ben Dan De boo?ft. ^tateut ban fijn boïen en tonö / f^et
jijn toeï berfeïtert bat gbP 't on^ genoegb boo? goet
toetene bem tebeeï bctcoutocnDc enDe gefeggcu ïatcnDc top
bout / enDe Dat top Dcé-balbcn on«5 niet en br boeben bp
ban ÏupDen Die Dpn^ geïijcfee toacen / aï^ oocït ban tt-ïieben te ontfcïjuïDigen) Dat top nocb om ïgf nocb
fommige anDete ftïepne bjabbeïaet^ Die tot Dpnet banDt om goet / nocb om tonf nocb ntnDercn / ffeebt^ een
fiaen/ Detoeïcftebate tongen mctgaDet^ bate pennen D?oppeïbanbe?caDerpe ofDicrgehjcïte bergifit in onfen
ucpl cnbe te hoopc bcuucn / tóepnDeïïcït obetbalïen en bzancït en toiïïen Doen. 3&ocfy foo lange aï^bet^oDc
in Den gtonDt betDo?ben toojDen. tf&aec top betbopen / beïieben faï/ maer een Djoppeï bïoctg ofte eenen pen*
HErjne
i|eeten/
enDefïanDtbafïigbeit
betjien on^ fooenDe
toeï bjomigbeit
t'utoaett^ ningbfïecbt^ ban onfe gocDcn/ ja maer een teepnigft
metgaDec^
tot utoe
betfïanDtë/ neerfligbeit / geïooft enbe aenfïen£ on^
te laten obetbïijbcn / top toiïïen bnt feïbe nocb tot utoen
ban
öetten
/
Dat
't
feïbe
u-ïicDen
niet
Ucfitelicït
en
faï
toeDerbaren.
Dienfïe geernebefleDen/ toe-epgenen enDe op-offeren.
dc preien- (önDe geïijcft De goeDe (J^tateur^ ofte boo^fpjaften 5^aer en tuffeben/ naDemaeï Dat fe on.^ fuïcïtg bertoij tat.endie pfegcn te Doen / Die tot in 't epnDe aïtoo^ pïegen aebtee ten / fo toiïïen top u-ïieDen Dat nocb nieec feggen / IBdv
neëeeren/ Datfe 't feïbe niet geDaen en bebben fonDer
uytvBe?enntt bonDen enDe te fpacen eenige ntaebtige enDe feec Daer
aen Dctoaerbeit te fparen. ïDant foDanige pp
Mijo Hec-fc^tpe teDene / boïgenöe Daetin 't erempeï ban De goe fentatien
al^ fe feggen/ en sijn on^ notit gcfcbieDt / niet
rcde^rin-DebelDt-obecjïen Die ban bacebefïennjgbfïupDen pïe*
bat men on£ niet en fouöe ban te boorên toeï enbe feïter"^cancngeninDe ïefte rijen te fWlenï aïfoöDocn oocït Defe ge* ïicït be toete gebaen bebben/ Dat top ter toereït geen
om Uyt ïeecDc enDe toelgeoeffenDe ÏupDen / enDe toiïïen on^ ïn 't Dingb en baDDen ïtonuen enffcijcu / aengaenDe onfe cu
den lande qjnDc met De ftoaerbeitbancen foo groot enDeleeïicït
ken!ttICC* bertoijt ïjeel enDe al ta neDer Djucïten enDe oberbaïïen / gen enDe particulier faeeften / of men fouDe on^ 't feïbe
fcggcnDe / dat men ons verfocht heeft ende prefentatien bettoiïliget enbe betacco^Deert bebben: enDe Dat men
baajt«

Tot de Hiftorie van P. Bors 1 1. Stuk.
1581. boo?t£ !on£ beïoben toou&e onfen fone uut be becbteniiTe ^ertoge ofte fijnen naboïger/ feïfébanDe^ettoginne 1581:
teontfïaccften/ ïjemgebenbe aïïe onfe fïaten enbe oflfi* ban ^acma/ eer Dat De boo^fe. in 't ianbt quamen:
cien / enbe 01$ aïfoo beeï goetg al£ top ïjeöbcn (fo tod baernoebtanji al 't gene ban nu becbaeïti^/ ongcltjen
beeï bjcefcïichcr toa^ / ban bet poel .ommelen batt fuift
banDattoptegentooojDehjca 3rjn geni'etenöc / aféban
Dat men ong benomen öeeft ) ergen£ inö&uptfcbïanöt ecncnbonbecfïagbterfïont toeberom ba-gaenbe fonber Antwoor.
toe te boegen/ enbe on£ ban aïïe onfe fcbuïbeubiein peinant£ te quetfen. Cnbe on^ $ genocgb bat top bier de. van
feer grooten getale sijn. te ontïafïen / enbe noeb baer en op ftotmmt eenen tooojbebooju-fieöen/ enbéboo^Xp^n'
uoben te geben tien maeï bonbert bupfentgulbeng in be gantfcöe toijöe toeteït feggen / bat aïïe Spaegniaee*
ce 8p dc
gcreeDcn geïöe enDe gantfeb goebe betfenermge. mt Den cnöegefpaegnolifecebe ban toatguaïitcit oftecon*rcmwtie5nn fonber ttoijffeïfcboone p?efentatien / J^tjne #ee* öitte öat be feïbe sijn/ fonber pemanbt^ terefpecteten
ten / enbe öet en ftcefc foo beele niet geftofi baer bïaöt oft upt te nemen/ bïegefeitbebuen/ Oftcfulien totïlen
te Doen omftceren De genebieban on£ sönafaetoeaen feggen (gelijcït aï^befeneetïoofert 23anuutgeeft) da^:
enbe tot De bpanben bertrocnen. Moei foo bejre i£ tjet wy een Schelm ofte verrader zijn , bat fp balfcbclicïi ert
ban Daee/ Datmen on£ foobanige conbitïen foube ge* tegen be toaerbeit gefp?oïtcn bebben. ^aer en tuftcfjen
pjefenteett bebben / bat ter contrarien men nopt en Dat fe on£ b^p enbe tlöutclicft/ ja foo bicfttoiïéafêfe
heeft foo beeïe aen ong nonnen getoinnen / noeb om toillen / in ben 25an boen berbiebenbe oné 't gebmpeft
ban toater enbe bper: topenfuïïenbaer dm nietïatcn
bn'ebe
De ftepfe
rïicït
«Befan
e
te
aen
ong
feïjjee
f/
noeb nmetDtebepmeï
icae pjactijeften / bactmebe fp gebocï> fpijt baec betbittert ïjerte met onfen goeben bjienben te
ten Ibmmige ban onfe bienaer£ aen te baeren / en oocfc berfceeren enbeteïeben/ foo ïangeafé on0<6obtbaer
fominige ban onfe namaefebap te toerfte te fïeïïen/nocb toe fijn genabe faïberïeenen/ intoieng macbtaïïeenc
om tyieben ban be Commiffarifen feïbe / te toeten / bat on^ ïcben enbe boobt $ / ja bic aïïe be baren ban onfen
top fonben eenige befonbere artijeneïeri enbe in onfen boofbegeteït beeft: ban ben toeïeften top tot noeb toe
name ober fenben. IBaee top bebben gefrabigbïicn ge* foo jonfïige bulpe enbebpflanbt bebonben bebben/ enbe
anttooou:t/ foo bejreafê febenb?eebefoubenberacco?* boopen batbpon^boou^ totaenbenepnbetoe faïbe*
beren op fuïcïte conbicien / afê gjp-ïiebcn/ H&ime ^ee* toaren. ^tengaenbe onfe goeben bit topnoeïj betltten/
ten / boe ter tijöt aen ben toaert berfoeeftenbe / bat top enbebe toeïcheboerbefeU 23antoetben toegb-gegeben
on,3 baetinebe bieïben booj bolbaen / niet begecenbe (toant bp toeï footoijfeïicfetoeetbup^te bouben / bat
enefe en toiïboen ban'tgeenebatbpon^
anbec ambitie 't jp goebe of quabe te genieten ban eben bpgeengefeb
De feïbe bit gbp-iieben fout bernrrjgen / enbe Dat bjp benomen beeft) topberbopenmet <6obe^buïpe/ bat
ön£ feïben nocl) reedt uocïj btoeer£ en begeerben ban be fe ben noeb fo biere fuïïen fiaen / batfe t\btz$ toeï moeïj^
gemeene faceneaf tefonberen: aen be toeïcïte aïleene ten eenen beteren noöp gaen foeeften. Cnbenopenbe
top acljteben/ bat aïïe on£ geïucnofteongeïucRtoag be gene Die fe on^sijn ontboubenbe/ topbopenmfge*
bat on^ oBobt bit genabe faï boen / bat top fe upt
hangeube. *$$ fret ban niet een fea* toeï uptgefoebte ïijclt^
fafïetmge/ Datmen nemanbtgaetbefcbuïbigen/ bat bet befltt ban be feïbe noeb fuïïen ceng wtftttm / eben
Fm een man met ceren i$ j gettoutoe enbe fïanbtbaftig/ foo toeï afê top aïreebe upt eenen goeben beeï ber feïben
boben bien aïfoo toeï becfeftert tegen be tomben ber be* gebaen bebben r enbe Dat fe nopt en bebben 't goet ban
ïoften/ alg ÖP Doo? OBobeg genabe \$ tegen begroote eenen armen ©o?fl beroofc (boe toeï batbeejeanbere
meer ben infgeïijeït^ berooft binbeh) Dat fe fuïïen fuet*
bïoet ban bjepgementen \
3W bejre/ jï&ijne peeren/ ftebt gbp becfïaen De ber bebben moeten beftoopen.
befcljulbingen / ofte om beter te feggen / bet fc&impig
J^p beïoéft ce doen geven ende furnieren voor den genen die ons fal overleveren iri fijn wreede handen doodt
nafpjeïten/ baïfcïje aenulacbtcn enbe ïafïetingen bit
oft levende, ofte die ons felfs van den leven beroovea
je tegen onfe cere/ metgaberg tegen onferi goeben na*
me enbe fame bp een bebben becgabett. S^aerom foo fal , daer toe voor fijne erfgenamen in gronden van erve
toiflen top u-lieben ( in be toeïcïte aïleene top.on^be* ofte gereede penningen t' fijner keufe ende optie, de
hennen gefjouben te sijn / beïangenbe onfe goeben met* fomme van vijf en twintigh duyfent gouden Kroonen.
gaberg De gefïaïtemfle Der feïben / enbe infonbecbeit jBace boe toeï Dat bp tot op btft fïonbe fii\th$ nopt en
onfen gebanen eeDt) ïatennuDe ticïjtecg bier ban toe* beeft boen publiceren/ mepnt bP Dat top baerom niet
feit/ enbe na utoe beliefte bet bonnig fp^eechen: niet en toeten boe menigmaei bat bP enbe be fijne / met ben
genen bit geit plegen te nemen Om pemartbt boobt te
toepgecenbe ten reebten gefïraft te toerben/ $'t bp paen ofte te betgeben / ben ïioop gemaecht beeft / om
aïbien bat men on£ fat bebinben aen 't gerie bat fe boo?*
CcbjoebtïKbben/ fcïjuïbigï) te toefen. H^aerfoogöP on? Dat ïeben te benemen ! ^nbe aïfoo on^ <0oÖtbie
ter contrarien (aïfoo top berïjopen ) oojbeeïen toert / genabe beeft betoefen/ Dat top on£ baer U002 hebben
Dat top ban fnoobe ïupben/ be?raDer^enbe tpeannen nonnen berboeben/ nopt bantebooren getoaerfebout
bcfcbuïbig&t 5ijn:aï^ Dantóiïlen topaeftten/ bat top 5ijnbe : fo böpen top infgeïijhen/ bat bP ong tegentooo?*
onfen tameïicfeen / enbe niet te min feer gettoutoen belife niet minber jönfie hl betoorieh/ aï^ top nu be toete
bebben : maee ter cdntratien betotjïe Dat top nu beeï
fenten» Dienfi / fttt toeï ïjebben aengeïepbt enbe befïeebt.
©e
tïevan
dc $u «ommen fp/l©ijne peeren/ enbetoittenboojt^ meer jtjn beroo^faecïit / om naber op on£ feïben aebt te
yerbanop btft nranefte enbe ftoaefte fonbamenten be fententie nemen / bat bp faï ooefc beeï ïupben ban eeren bertpec*
Bingfe.
ban befe ïjare berbamlirtge boutoen / enbe fleïïen ï)ier te ften/bie fuïïen boo? onfe betfeftertbeit be toaeïte bouben»,
tïBaer boe toeï bat ter toereïbtnopt meerberonbe^?
toetene aïïe bare ïtonfle ban toeï te fpjeften. ^p bonbe*
fcbaemtïjeit
en toarbt bebonben / bie tt bergeïrjeften 5P
^p
enbesijntoonberïicftontfïeït.
ten/ fpbïipemen/
&paegniaectg : noebtau^ top en nonnen
be
ban
bit
bp
ben
öp
beben
rafernpe
Doen aïg be oBobbinnen bet
/ batfe alle
fcïjouto-pïaetfen Daer men befpeeïencertijt£toagber- on^ bier af niet genoegh bertoonbecen
foo boojbe
bucben
toogenbe / aïïe foojte ban groutoeïicne tooozben enbe febaemte acbtetgefïelt bebbenbe/
inbebjpbeïfcïje ribieren getoeecht aï^ fcbicï)ten tegen gebeele €b?ifïenöeit openbarelicfc ïatenbetnonbigen/
fuïc*
Dit arme ïjooft febictenbe enbe toerpenbe. Ifêaer bit aï* niet aïleene bat fe op eenen fefteren p?ij^ fleïïen een(<6oöe
bem
bie
ja
i$l
bjaneft
enbe
b?p
bie
perfoon
hen
meerberbaeft
te
k$f <6oDe ïdf/ en maeent on^ niet
bat fe
Dan bien grootcn bïirem btbe ban ben $au£ Cïement/ ïöf ) nopt boo? ben-ïieben en beeft ontfett / maet Die
foo
foobaenigerecompenfen/
boegen
b»
baer
oocït
Dien bp upt be fïabt ban Öoome feboot tegen 3Bgn
ep
aïïe
ban
sijrt
^eereben #?ince Idbflibett onfen boo?faet : bïebaetom bjembt enbe foo toijbt betfebepben
niet en ïiet ïjem gebangen te nemen. .ïDant aïj? top baecbeit/ metgaberg ban aïïebïienbelicftbeit enbebe^
ober enbe toeber aïïe Dingen toeï ingefien enbe bemercïit ïeeftbeit: te toeten boo? 't eerfïe/ Datfe dengenen die
fjebben/ foo bebinben top bat betfïcebtëtoinbensnn fieh foo vroom endegrootmoedigh fal laten bevinden,
bantooo?ben/ enbe een gerupfetj/ om nlepne ftmber^ dathybyeenige middel'tfelve fal konnen executeren ,
Daermebe becbaert te maecnen / niet om eenen man te beloven in aenfieninge van fijn vromigheit , teannobiberfcb?ienen/ bit boer <6obt£ genabe ben moet nopt literen ofte edel te maecken, indien hy vag genen adel
berïocen gafomaïïebaercartautoen/ boe menig enbe en ware. H&aer of'tnu fooquame (battopnoebtan^
hoe groot batfeoocKmocbten toefen/ noeb om taeb- bopen bat <6obt niet en fal ïatert gefebieben ) bat begeer
entigbt bupfent mannen / Die De ^ertoge ban Woa tt nebiefuïcï^ge-erecuteert ofteboïb?acbtbaDbe/ toare
mepnt .gÖPpgt»
afftomfïe: STfliiem^M
gefïaebte ofte 7J^^;
noeb om foo
befoe boerDe/
00 beeï armepen te
ie toater/
mawt/ bari
«ujwhhi
ebeïen £WSS»Wi
boetbe/ nocp
beïDe
#ƒ mfonbetïjeg
uocöomfomenigecïjanDe be?raDer?en banöenboojfs- 1Dat öae? eemgö tbtmm m toettït
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t < 8 1 . ui Den fcïben natten Df e toe! toeten toat ban ben eDeï*
Do;n iö / ïjoe flecïjt oft bcradjt bat De f rlbe mocïjt toefen/
Die fotiDc Killen eeng eten met foo fnooDt enDc fcïjauDe^
ïiehccneufdjeïni/ DiepemanDt om grit DeuceïeïjaDDe
afgcflecxften >. &oo nn De épacgniaerté foobacnige
iuuDcn boo: eocï ïjouöen/ enDe ïtan meninCafïiïien
Doei* fooDanige toegen tot grootte ecre gccaecftcn : (o en
geeft ou£nu niet meer foo toonDre/ Dat aïïe toereït ge*
looft / Dat Oen oneffen Deel Dan De £>pacgniaccDen / en
infonDrcfjcit Die fjeu feggen eDeï te toefen/ fouDenban
Den btocDc ofte gcflacïjtc Dan De jiBajrancn enDe Dan De
SJjoöen 5ijn / Die Dcfe brfönDcre DcügïjtbcïjouDenïjeb;
Dm Dan fjarc boo:ouDiccn / De toeïefte 't ïeben ohfe£
Meerenende èaligljmaner^ mctgocDcngerecDenpcn*
Dingen ban gfuDaéfjcbbcn afijeftdefjt: Diröïjaïben ton
ooeltDïe^ te geDuIDigcc DitongehjcugcDcncïientcbec*
Dragen.
(Cül anDeteil/ Soo verre hy een igh deli&ofte misdaet gecommitteert hadde (hoe groot de felve foude
mogen zijn) (y belooven hem de felve te vergeven.

Bèaec ofïjp De CftnfïcïicHc CMigic ïjaDDe tint een ban
fijnen ïioningïjcncfcen nerDelofjr ofte untgreoent* of
ïjp ïjem fijn Docfjter ontfiljaccfit fjaDDc* ofte (Dat in
^pacgnien boos De ftoacrfïc enDe mecfïc mtéDaet toert
geïjouDcn) oft fjp ban D'SInguifitie ÏjaDDe quaiica ge*
fpjoacn* JbouDe ïjem fuïcfi^oocït tocïquijtgefcïjoïDcn
enDc bergeben toerDcn* «PocïjnacDemacl Dat onfe bu*
anDt ïjemfeïben Du£ bejre heeft toiïïcn bergeten/ Dat
ïjp on£ aen ïijff ccrecuDrgoet fjeeft aengetafï/ met*
gaDerj? 't fcïbe ïatcn De geïjeeïc toereïr ober / enDe in foo
toeeïfpjancn publiceren/ ten epuDeïjpDirö te meer ge*
tupgenban fijner ongrrecïjtiaïjrit enDe onboojficïjtig*
ïjeit fouDc hebben : foo en ÏjaDDen top tot onfen meefïen
boo?Decï niet nonnen toenfeïjm / Dat ïjn fijnen 25an
metanDere cicraten fouDebcicijcncn enDe brr/eïjoonen/
Dan met Defe / te toeten / Dat ïjp beloef t eDeï te marenen
niet aïïeenc gantfeïj ongeachte enDe eerfoofe ïunDen /
maecoocu De aïDcrfnooDtfte fcïjeïmcn en boo^toicïjtcn
ban Der toereït/ foo bejte afê fe on£ ftonben om Den
ïjaïg brengen / metgaDcr£ een foo tmtncmcïicïte enDe
grootmoeDige Deugïjt foo eetiieh te bergcïDen enDe te be*
looneii. ïfêant toat ïjaDDc ïjuftonncn üptfocefcen Dat
beter Dienen moeite/ om De toaerbeit ban onfe ont*
fcjjnlttcbebefïigen/ Dan Dat fjp Doer fooDanige miDDe*
ïen toiï uptroepen / mctgaDeré Doer tprannpe enDe ber*
giften / Doer guijtfcïjeïDrn ban Dr aïïcrïeeïieufïc fepten /
enDc fcïjeünen tot eDcl-ïupDen te maecïien / Den gêenen
berDnichcnenDe ombrengen/ DicDcboojfïaenDercnDe
befeïjermee i£ ban De bloeit een£ boïcfce£ Dat foo to?ce*
DcMicnDc tucannifeïjee toijfe gcpïacgïjt enDe grqueït
toert, JBuïjouDenbooj feïiecenDe bafïe/ fDtjneïfee*
ren / Dat 45oDt / Die rccïjtbecrDigïj i£ / ftem enDe Den fiU
nen ïjeeftfïjnberfïant benomen/ enDe berbeugnt / Dat
ÖP Degantfcöe toereït fouDe oojfaeehe gebcn f om Dieö
te beter fijn bergiftigb fterte tegen Dcfï? ïanben/ met^
gaDcr^ tegen onfe topneit te lecren hennen : gemercht
Dat Ijp aïie fepten/ ïjoe letiick ofte afgriifeïicFt Datfe
Spa/ niet en i$ acbtenDebp DeDooDtDe^ genen Die nliepen tot op Dcfe ure foo getroutocïicït geDient heeft.
JJaertoe bp en feïjaemt bem niet tot foo fnoobe enDe
JcöanDcJicne actcn Den namec6oDc£temi$mrocftcn/
fcggenDeals eendienaer Godes 't feïbete mogciiDorn.

^oo öeeftDanDcDicnacr Defemncnt/ niet alïeencDat
pp bermagb toe te ïatcn'tgeene Dat oBoDt berboDen
Dceft/ macc oocït fuïcr^metgelDcte beïooncn/
mct=
oaDerg met eDeï te maeeïten/ enDe te bergeben aïïer*
nanDccrpmcncnDc mi^DaDcn: enDe nieteehigefïecïjte
ofte geringe erpmen / maer öoe groot ofte f toaer Datfe
mogen 5tjn. Maer top en ttoijffeïen niet / of «6oDt Doer
fi).n recijtbeerDigl) oo2Decï / en fa\ op 't ïjooft ban fooDa^
nige Dtcnaer^ fijne geecc^tiae to?aecïtc enDe toom ïaten
naticn/ inetgaDer^ Doer fijne groote goetïjeitonfe on^
fcnult enDe ecre foo tocï binnen onfen ïcben afê bn De na^
liomcliugcu Ijantbaben enDe onDerDouDen. 25eïangem
pc opj W cnDegoet/ top ïjebben De fcïbe aï ober lange
tot rijnen Dtenfïc toegc-epgent : met Den toeïchenhem
fa bcïicbcö te Doen na fijn toelbeDagen tot fijn^ naemé
ccrccnDeonfcrfaïigïjcit.
^eiDc gcmcccht Dat De goten ban Defe eerïoof enDe
rcljanDc icTic bcrbannmgc foo aceDigïj aelcit yin! emijnt
peeren/ Dat fe oocU ober utoe Doof Den Den nonimcn

utlient. Stukken,
uut flopten/ foo i^'t Dat cfon banDieó toegen niet aï^ ifBi.
ïecne u geenfjiu^ en tjebt te ontfteHen / Dat gijp ter cöntrarien beeï meer befjoo^Det te geDencïieu / Dat De
^paeguiaert^ enDe fijn aenljanger^ boïgen ïjier in De
aengebocen maniere ban Doen enDe aertbanDe b^oü^
toen/ De toeïefte na Dat fe toelgcïjupït/ gebeten enDe
gchrabt ïjebben/ cpnDeïicft en boo? ïjaer ïcfïeremeDie
tot De fptjtïge enDe guaDe tooo^Den pïegen te ftommen,
Wfoa Doet nu oocU utoe bpanDt/ Die u homtboo?De
lefïc repfeaenbaffen : enDc ïiönncn top fïec^t^ foo beeïe
geDoen/ Dat top ïjem onfe flanDtbaflig^eit/ refoïütie
enDegoeDt Ijerte betooncn/ top fuïïcn öem ïjacfïeten
cnnDe ban fijrte jammerïicftc aenflagen rten. JBant &ih
ïa/ €arbo/ ^ariu^/ %ntaniii$f tnDeanDercöaer^
geïijche/ ccrfïe baDer^ ertDe auteur^ ban Dcfe groutoe*
befte p^ofcriptien / en ïjebben fukh erempeï Den
^paegniaecDen niet geïaten/ op Dat fe fooDanige fot*
tigljcit enDe ongcfcïjicfttïjeit fouDcn boojt flcïïen : ïjoe
toeï Datfe begonnen pebben eenen toegïj te banen tot aï«=
ietojecDtïjeitcnDebatbarifcïje fepten/ DcntocïcacnDe^
fealïenDige ïnpDen boïmaecnt ïjebben: maer Degeene
Die ban De boo?f5. in Den ban geDaen toojDcn / Dietoa^
ren of berloopen ban ifilfè/ of berjaegt/ ofïjieïDenïjen
berbojgen / enDe Dat gefcfjieDDe binnen Dm lanDen Daer^
ober fp macïjt ïjaDDen te gebieDen. <^oo Datfe in een
fiuclt maïhanDeren feec toeï geïijeften/ te toeten/ in
tojccDtljett ' enDe Dat feeecïicfteenDcDeugöDeïicfteïup^
Den in ben 2$an Dom : maer Daer in 3ijn Defe tocï Dtoae£
enDe plomp/ Dat fe Dien gacn berbannen/ tegen Den
tocïclicn fp met getoapenDec ïjanDt te ftcrjDen fjebben»
ï©ant eenen bergifter upt te fcnDcu/ aïfooon^De^er^
toginneban ^)arma eenen gcfönDcnneeft/ ofteecnen
mdo^Der af te becrDigm / gelpch ïjaer fone f een oprecht
erfgename ban aïïc De DeugïjDcn fijner boo^ouDeren )
geDaen ïjeeft / Dat en fjeet niet 't, effect ban eenen
SSan/ maer beeï meer ecu moojDt cnDcfiractfcöenDe*
rpcboïb?eugcn.
t^oo ig Ditnuaï/ Mijne peeren/ niet Dat top toeï
ïjaDDen houncn tegen Defe tprannifcïje pjofenptiefeg'
gen / maer Dat on£ gcDacïjt ijccft op Defe njDt te beïjoo*
ren/ fpieccïicnDe alïeen met u-ïicDcn/ ÖïcDehennifTé
ban beeï anbec Dingen ïjebt / De toeïfte top Dacrom meefl
acïjtcrlaten / om Datfe u-ïieDen gcnocgïj bchent 5jjn.
CnDeten anDeren/ foo topjjaDDcnboo|genomenaïïe
De aenflagen Deg ïioningö^ / enDe ban fijne Doorneem*
flc Dienacr** bcfonDe rüicïi alïjier te ber^aïen / top foüDeri
boomemcn'tgeene Dat geen menfeïj tcrtoccéït/ ïjoe
toelfpichcnDc Datïjp 5P/ en fouDe ïtonncn uptfp?eften of
befeïjznben na Dat De faeefte i$ bcrepffcïjcnDe/ ia Dat
geen man met ccren fouDe gènoegïjfacm honnen be*
grijpen
: foo oberfc02tc
grootbani?" ongerccfjtigljeit.
ïjare tojccDtïjcit/ (ï5ocljtan^
tprannpe
cnDt aïïerljanDe
top berboopen / Dat gfj» foo tocï uut 't ihïjout ban Defert
t5an(DieeenfufTifantgftupgené ban ïjaer bïoö / ber*
acïjt / enDe aï te ncDcriglj ïjerte fé ) aï£ upt Defe onfe
beranttooozDmge ten boïïen fult bericïjt toccDcn / toat
ïjaere jammcrïicïic enDe feïjacDcïicne acnflaegen 3ijn:
enDc upt De nenniflé enDe toctenfeïjap Der fcïbm fuït
gïjp ïcercii / toaer op ïjet nocttoenDigïj i$ Dat gïjp
D'oogc meefl Rebben / en neerfidieft toe berfïacn moet /
^amcïïeïi/Dat fj; aïïc ïjopc berloren ïjebben ban u-ïieDert
met getoeït te mogen obertoinnen/ enDe foechm Daer*
om onecnigïjeit enDe ttoeeDjacfjt onDer onétefaepen/
inDenecrf!cn enDebooj aïgrooteïicït^ roemenDeDege*
ne Die niet aïïccnc on£ tegen ïjaren eeDt / maer oocn itt
Den noot enDc in Den fojgcïicïtfïen tijDt berïaten ïjebben/
tctoijïcDat ceneban ohfefïeDcn beïegerttoa^/ ban De
toeïcïie fp geen ftïacïjtc ter toereït en fouDcrt toeten te
Doen / noeïj ïjacren getooneïichen feïjijn of Decnfeï bp te
brengen (ja Dat aïïc anDer ongctroutoïgïjeit noeïj tebo*
ben gaet) Die ter feïben tijDt op beeï anDerepïaetfen
enDe fïeDen on^ guamen befpnngen enDe oberbaïïen.
<&c Dsepgementen bp befen S5angeboegïjt/ en Dienen nergen^ anDet£ toe Dan om u-ïieDen bcrbaefïte
maechen/ enDe aïfoo te bctoegm om u ban on^afte
fonoeren/ öen aïïefin^geïatenDe/ aïof fc Defe oo^oge
aïïceneïicft tegen onfen perfoon/ enDc niet ooeft tegen
u-ïicDcn en bocrDen : cben aïé De tooïf toouDe De feïjapen
toij^ maecïicn / Dat ïjp niet ban met De honDen te bcc^
tenmïjaDDe/ De toeïefte omgeb?acïjt 3ijnbe/ ïjnfouDe
ïjem toeï ïicïjtelicn met De UuDDe berD:agen / toant Defe
ÖouDen
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■ öonbentoacrenaïtijbt b'ootfaccftecnbe beginners* ban
Den ftrybt en 't gcbccbt. Iföacc in onfen aftocfen/ 8&i>
jic peeren/ boe top na^nptfcbïanbt toaecen
bertroc*
hen/ cnb^anbemen boe niet meer* ofteentoarbbaec
geen bïoct meet* bctgoten \ of en toojben be ïimben niet
meer geïjangen / eiibein'ttoaterbecbioncfteh* tnarb
oocn utoe b?pbeit ban bientyienbeïieïien enbc jbeöjmfc
gni man ben ^cetoge ban ^fiïüa boe gebanbtbaeften
onberïjonben > ^a ter eontcacien / en toas 't niet ebcn
inbenfeïben tijöt/ boe men in <§>paegnicnntoe2to
baflabenr£ jfètjnc peeren ban SStergen en ban ftèon*
tignp foo jammcrlicu bebe fïerben* <&i toas bat niet
öientijbt/ boe men u-ïïeben boo^ oogen fïeïbc enbc op
fpiefTcn p?cfcntccrbe beloof ben bantttoeboo2ncemfïe
Capitepncn enbe 45oubetnenr£ > €nbe bit i£ mi b'eec*
fïe poinct / bacr toe alle bare aenfTagen 3ijn fïcccftciibe/
iiamcïicn/ omoirè/ metoaber£ utoe bzpbeibt onbec
beboeten te ujengen. ^et anber potuctl bat fe 0002.
ben genomen bebben/ #bctuntroepenbanbei1eïigie.
IDp en toiïïen fjia* niet bifputecen/ U&ijne Meeren/
meïefte be toacraebtige Öeïigic is / baer in <0obt toaer*
acbteïicïi enbc na fijnen tooofte gcbietit cnöe aenge*
roepen toert/ ïatcnbcfuIcï$boen begeenc bie in oefen
beter geoeffent jijn banton: infonberbeit / nabemaeï
bat een pegeïien aen be pfofcffie bie ton ban be feïbe
boen / genoegïj beftennen maglj ban toat mepningc of*
te gcflntbcit bat top 5ijn. Maet ton toiïïen n-ïieben toeï
typ toaerfebontoen / bat ben fïaet enbe bc geïegentbeit
brö ïaubts* fnïcK£ # / bat fonber b'ejcercitie 'oan be feïbe/
'tlanDt geenbjpbagenen
befïaen. /<0bP
boe
toanberïicïi
bat bet getaï $ ftaii
bermeerbert
eiibe fïet
bat ben
bact tegen ben $at$ in ben bertenbanbeintoooner£
hc$ ïanbt£ aï te biepe ingetoojteït $ / boer bien bat 5ijn
febabeïidie pjactijcucn tegcii ben fïaet ban befc ïanben
foo ftlaerïicn ontbeent $jn. Wie fal fjem ban nonnen
beroemen tjet ïanbtïicf te ïjeöbcn / citbeniet te min fo?
öanigenraebt geben/ bat men foo groot een getaï ban
nolclieiintbenfeïbcnfonbcbcrjagen bettoelftc baecnpt

toeï : b toeïche nnt gener anberen 00 jfteehe
ban om bat be ^obineien befigb Soemet en nS
^eStó
gen b'anber om fefter gep jetenbeerbf SESSïSS'
ben
/ be ^f^&i

m^^SSS^

fmijffti bat bet 5pmonfe macïjt met fcobaenme
"Ö*ï ^3ÖP toeï toeet bat top (n ïjai2S&SS
tiarien/ foo ton eenigcoeflTeningeenerbarentfieit
heL
beninbe faecïien'tgoiiberncment tnbebeSeb
e,
ïangenbe / ofce foo on^ be geïegentheit bei ibSS Hn
£
ga|er| be^ bpanbts mibbeïen genoegTbSt S?
tolt
bat boo^
geeïier
armepen
Jal toae
ban .^pa
egnibonb
en en
enbe/ ban
Mer'tb
n a?ai
n£ïeöbê
aïreebe b?epgen ) 011^ op ben öaï£ gnamm bat onJ
fc eb?n
foo toepnigtj / )a noeï) beeï min fonöcn nn rechten
ben ïfertoge ban %lba in ^QÏÏanbtenbe 1S3B3Sban
gebaen ïjceft. ^engefien ölttaiT&inWtóS &
jK
(aï^ l)et m ber toaeröeït ^ o:b?e bacr in te S,
,
enbe gïjp noeïjtan^ 't feïbe nieten boet: hoe fal min
moeten foobacnige fante öeeten/ ïnfonber
afé ft
toert gebaen ban n-ïieben/ Mme peeren/nert
be
S,
tooojbehcu aïöier bergabert 51/t/ op be to£R!
goebeboïca bemi^bcrïatetibe enbe bemftmb ul&
ben youbenbe boo; ïjacre babec^ enbe befefter
metó /
b'toelcïiemct foogrooter bïpfeïjap een goebeo
Z faï
011 fangen enbe. aenbeerben (foobe^eafe göpbacrt
oe
fnït
toiïï
en
ber^
aen
bcrtrecft'enbe/
faïbatgantfcbeïanöt
toocfï/
armcnOc
om
be
feïbe te fïeneirenöe S ?r
eïïenbigb ïatcn/ jafaïbaecen tegen be bzemöe ïanben
met boïeft enbe goet gaen be?eijcucn / toie fal ft bebtitixi' reebten ) aU of %et een bWt bootfefiap Van %an bm
Ifemeï af gefonben > milt ban met n-Seben feïbin ee2
gen fuïca£ te boen * 3laet oné be oogen op onfc nabue* mcbc
ïijöen bebben : enbe foo n niet en nan bZmen
ren flaen / metgaber^ oné engen evempeï toeï obermer*
'tgeene bat u feïbe tfraccfccnöe/ foo hebt tenmïnffai
mebeboogenbeit met foo groote een menigbte arm
hoi:
ton niet
rafenbebanenbeonfïnnigb
en 5ijnenbe
/ tonfoa'ïilïeir
on^ gantfe'ïj
toeï toaebten
foo fcïjabeïïc? boïeï^
bat berbou:bcn tó tptin ben gronbt/ enbe metS
hen raet te boïgen / ttic ben gantfcöcn fïaet befer ïanben
fonöe bat onber bat Öobcn ïieeren / enbe in ben gronbt foo beeï arme toebntoen enbe toeefen. 3laet u-ïieben
aciigeïegcn 5ijn bat foo beeï inoo jben enbe bïoetffatin*
bebcebcn. B^aer bat meerij/ aïtë 't faecïte bat onber
octjccnebicbe ïiloomfcïje ïiercïteboïgén enbe aenïjan? 3gn/
ge m 'tbi
't bert
banrt/benfooïanb
ict
foo nnej
beeïifïe
ftercenbe
ïieii inberb
cfïretiee
beeïe ge4
ïierbetó
mn I beeï ïn^bai ban eeren enbe ïicf-ïjebber^ bc$ baber^ met bare arme febaep
hen^ gaen booïcnbe aebter ïanbe.
ïanbc£3ijn/ inctgaöei^ bic ïjuncerlicït cnbeïobeïïetun
ijacr beboir geoncten bebben : ^oo i£ men noeïjtan^ ^tcït n-ïieben boo: oogen bie njjctbe enbe uaruarifche
erecntie tot Mbclle bp ben 4%abe ban B)anöfeït ge.
bcilHiert ban be geencbic be ilrligie jgn toegebaen / bacn.
bat men onber i}cn niet eenen en fal binben bie met tmtgac JBeïcfte bmgen aïïe/ gfjn litben fect toeï ftont
n I enbe aïïen ben oberïafï ban bcfe oojïogen on
benbnanbteenig bcrfïanbtoftepjactncueïjccft: maer
bc^bp
anbt^b^toerpen/ fo gpaïïeenebepartnfchan
aïïe geïijen 51111 ïjem ecnbjae^tiaÓïicïi tegen baïïenbe. ban u-ïicb
«ïgnöe Ooetoel batter fominigc 51311 gebonben tooien / met eenbja en toeert/ enbc aïïe ntoc mibbeïen te famen
cbtigec ïjerte en moet gcbjnucïücnaenïegt/
bic be b^aotbjoneften enbe mocttoiïïige UinbcKg fïacïj*
fonber te toiïïen fparen niet 'tgeene bat in ben groïibt
icnbz/ Rebben onö boer ïjacre onboozficbtigijeitooeri ban
ntoc bmfen fïeeftt/ maer aïïenc U)at bacr ober fdnet.
binnen^ ftun^ te boen gemaeent : foo en ïjebben fe baer^
€11 fo beïe aïu^ on^ in 't befonbere tó raïtenbe/ go fïet /
otn nocbtaiié met ben bnanbt geen berfïant geïjabt.
^etoijïe ban bat gïjn nn ïjaer boomemen toeet/^tj' Jföijne peeren / bat ïjet aï meefï ijS om bit hooft te'bom/
ne peeren/ fooengebieceïitbaer nnnietanber^/ ban en bat # 't gene bat fe boo; aïïe bïngen foecücn/ Ijehbenc
't feïbe om fo boogen piifê en om fo groot een fomme
bat met bcriname mibbeïen bacr in boozflen toerbe. be
geïtö
ber boobt befebiéïit en tocgeboegt : enbe fcgoen
Jtëacrtocfonbebannoobe toefen/ met berbaetteboï* bacr entotboben/
bat fo ïange aï£ top onbec n-ïieben fuften
brengen 't gcene bat gïjn aïtijbt in ben monbt ïjebt/enöe toefen/ bat befe oojïogegeen epnbe enfaï nemen. I^aen
toiïïen te berfïaen geben öu 't mereïi ban of 't boeïj <&ob$ toiïïe toare/ .mijne peeren/bat een ban
bat gïjn lyebt
eenbitnbeïïtenpnïcninntoen fegeï gegrabcert/ name* bepben
/ofte on£ eentoig balïïngfebap / of ooft onfe boot/
ïiclibat geen lebtinbcfen fcïjaoiienïicOameenbeOoozt u-ïicb
en moebte eenopreebte bcrïofTmge ban foo beeï
aen te fim 't gecne bat fijn engen \$( maec'tgeenebat quact£ enbe aïïenbigbeït mebebjengwi/ aïö ton fïen/
ncenen bat be gcene bic top bier te booren foo mcnig
öcngantfebcnïicbamc tGi'öe(joo?t : nibcbatbe
bmacl ïjaec
treeïte
en
ïjemtoaert
tot
ct
ïïebaem^ni
beeï b^ feïüen
bebencacii enbe mepningc mebe ïjebben in ben taebt ge*
be fpijfe Die boo: 't gantfebe ïie ïjaem \$ toeberent : macr
feggen / ja bcfonbirïieft enbe aïïeene ban ben face*
bat cïcïi ïcDt te ü^ccöcn 5u / bat bc mage/ biebenrarbt boojt
fpjeeef
Ken
ten / enbc bie ton foo toeï ban binnen aï£ ban
iêbicn gïjn fnït o:bonneren / be feïbe eerfï bertcere enbe baptcri ftennen / fl/n n-ïieben tocberejibcnbe : ïjoe aen*
aï^oo boer be aoeren aen aïïcbeanbn: bceïcnoftïeöcn geiiamefoiiDeot
tófobanigcnBansijn/ enbe boegeer*
ban bcfen fïaet boo:tfcnbe: boa^nemcïidi bacrecnige 11e fouben top foobac
nige boobt toiïïen ïijbeiH waai
fïr chtc bacr foub: teükn openbaren / bat be mrbeeijiicn toat i$ be oou:faccfte toaerom bat top aïïe onfe goeben
belvnbirrbïijcïibaer benen gcfonben toerben : #ocft bat Rebben si$ tot tenen roof enbc bupt gefïeït * *JjS ïjet om
beUrancïicn enbe patiënten bootenen tijbt ïangnge* on^ baer mebe rjjefte te maeeften } toaerom Ijébbcn ton
öuïöigïjïicïï ïjacr ïiiben bjagen / etibe aïfoo met meerber
(N)
onfe

kken,/ Datfuïcïi^
Stuobeeïeefï
maeceat.
el van nAuth
Byvoeghf
:
een^
en
ons? ïieber toaere

met Dettoaeiïjeit
tmfm enaen bto&ct$ bxtïooren / Die
ffin? obcc-een en ftomt : foo Dat Dcfen onbefeïjaem?
anDere teefïont te geenffin?
öatio9nêlct
15
DcnbonDt i niettoeecDigïjen i$l Dat menDaet op fonDc
8 icn* m tyt getoeeftfoo om
langen tijbt onfenfo^ anttooo^Den : aïfoo oocït (<0oDeïof) noeö niemanDt
bfnDcn? :u?aeromi)cböen top
nc (na Den toeïenenfoo to» een baDce toiïïen geïjeeten obet Defe fijDe \$ gebonDen/ Die ïjem Daee Doet fonDe ïjeb«in/ ton met tYcïjte toeï beïjoojDen te bcrïangen)in
ben ïaeten betoegen. ^aer en tegen öeeft een pegeïien
eenen Daec npt gemerent / Dat fuïcïi£ aïïeene öaee boo^nemen
mèénitfe gelaten* 5fê öct inutocmacïjt on£fïeïïen
3
anberen te geben ofte Den feïben toeDerom toe te
gïjt > i^getóeefï/ om Doet fooDanigen Damp te berbtipfïecen
j^actom ïjebbcn ton on$ ïcben foo bïcatoifë getoae
ïjetïicïjt/ Doec 'ttoeïeneïjaecc jammetlieheenDe fcïja*
JDatpntéofte ïoon ban onfe ïangïjDurigcmoepteenDe beïicïie
aenflaegen enDe pjactijcïien tegen Defe ïanDen
Dan
£
berïie
met
enDe
arbepDt/ tot in onfeu ouDerDoni
5ijn
aen
Den Dagïj geïiommen enöe ontDecht too?Den
aïïc ónfe goeöen / u-ïicDen ten öirnfïe geDaen / nonnen
'^ <CacDinaeï^ ban (0?anbelïen bji^bcn / metgaDer^
ton anDcrg bcrtoncïjtcu/ Dan Dat ton begecren/ fdfê in
in feeënere anDeue / Die gïjp bebooïen \}tbt te Doen p2tn*
en een bjpïjeit te
u-ïieD
$ / gïjn
't nooöt
bïoebete fo
met onfen
Dan bebint / Mfr ten/ nae Dat göP eetfi tjare fcönff / metgaDer^ ïjaet
n * d>oo
ïtoope
nen enDe
netoin
enDe fegeï toaett ïiennenDe getoojDen :
ne peeren / ofte ïjet u-ïieDcn foo buncat Dat on£ af toe? ftanDt-teecIien
enDe
ten
anDcten/
om öcn feïben fïoffe enDe materie
fen J ofte ooca onfe Dooöt / u-üeDen pet Dienen aan : top te geben / geïijen De onbefcïjaemDe bjontooi aïïerïjanDe
gijn bercpDt u-ïieDen nerjoo^faem te toefen» &enDt on? guaet onö na te fp^eeeïten / metgaDér^ beïc ïafïcringen
jïeei[)t£ ïjenen/ enDe geökDt on£ tot aen 't cpnöe Dei' toe- bol ïogencn tegen on£ upt te fpoutoen. B5acr foo bejre
telt tegaen : enDe top falïcn 't getoitfig&ïicïi Doen. ^ict i^ 't nocb ban Daer / Dat fe Docr fooDanigb miDDeï fou?
Daer i£ oocït on 3 Dooft / ober 't tucïdie geen ©ojfï noeïj
JDotentaet macljt en ïjeefe Dan gïjp aïïcenc : Doet Daer Denberïiregen ïjebben 't geene Dat fp foeöten: Dat ter
meDe toat u-ïieocn belieft tot ntoen toeïbaert enDe tot eontraricn fp on£ eenen acngenamen Dienfï geDaen
onDcrïjouDingc ban ntoen aïgemepnen fïaet. Maet foo Öcbben/ foo ongefcfjieftte bcnfeïenuptgebenDc: toant
u-ïieDcn Daer en tegen Duncat DatDetaemeïicaccrbaï fe Docr De feïbe Diepte meer enDe ïtracötiger bebcfïigen
rentfjeit enDe bïijtigïjeit/ Die top met foo fangen enDe Detoaetïjcit ban onfeberanttooojDinge/ Daer Doet gc>
gcDurigenarbepDtbctaregen ïjebben/ ofteDatDerefïe nocgïjfaem bctoijfenDe / Dat fe onbeftöaemDe ïoge^
ban onfe goeDen metgaDer£ on^ïeben u-ïieDen in toe< naer^ / metgaDer^ feer befcïjameïc ïafïcraer^ / enDe
feommenDen tijDe noch, nonnen Dienfïeïicn srjn (aïfoo uptnemenDe ongefcïjicHte bjief-berbaïfcïjcr^ 3ijn : De
tocïeïie infgeïijcï^ Dienen/ om Dïe£ tenïacrerteDoen
top aïïe 't feïbe tot «toe enDe Dc£ gantfeïjen ïanDt£ toeï- bïijenen
ban onfe onfcïjnït : enDe om aïïe onfe DaDen en
baert IjeeïenDe aï ïjebben toege-epgent enDe bcgeben )
foo öntfïupt enDe refoïbcert uopDepoinctenDietopu- ïjanDeïingen te Doen goet binben. CnDe aïfoo eenen pe*
gelichen tè ftenneïicït / Dat ïjen geen aengenamer tijDin*
lieDen tegehtooojDeïicn boo$ouben. <£nDe \$ 't Dat gijp ge en fonDe mogen ter ooren ftommen / Dan Dat top
acfjt Dat top eenige ïiefDe Den ©aDcrïanDc $ijn D?agcn0e/
ofte Dat top ecnigïjfin£ bequame w\ om goeDen raeDt 'tïanDt öaDDen berïatcn: ^ooi^ 't Dat top fyenfnkïig
te geben : foo geboft bafïcïicïi Dat 't feïbe i$ ïjet ecnigfo aenbieDen/ ^ijnc peeren/ it-ïieDenbeïobenDebponfe
eere 't feïbe
ooeit
met DertegentoooiDïgljeit
Daet te boïb^cngen
/ gy toaer
't un
miDDeï om ong te Moffen enDe te betyijbeu. ^'toeïac aïDien
Dat fe
in utoe
ïionnen
n stjnöe
geDae
fo ïaetDe on£
Danerming
t'fam
e enbanmetDit cenD?a
gen ïjerte
enDe /toiïïe
befeïj
goeDcc(jtf*
boïn maeeïien / Dat top fnïcït eenen b^ief feïbe opt gefc&ebcn/
acngrijpen enDe boo? De ïjanDt nemen : ïjet toeïcae niet ofte bp anDere fonDen Doen fcïjnjben of fenDen Rebben :
anDer£ en begeert / Dan Dat fjcni openinge gefctjicOe «Dat top ban ftonDen aen ten lanDe upt fuïïen gaen / en
ban goeDen raeDc/ om Den feïben naer te nommen enDe on^ bertreeften / fonDcr Dat top on^ opt meer tegen |jen
te boïgcn. ^itDoenDc/ fcogfjp-ïieDen Diejcnfïebïijft begeeren te fïeïïen : ïjen bobenDien toefeggenDe en be*
bco$er t'cngtoaertD?agenDe / Die gïjp on£ tot noeïj toe ïobenDe/ tot (jareflecftte begeerte ïjen te fenDen enDe te
boojfïenmet aïfooDanige pafpoujten en geïcpb:ieben/
betoont b,ebt / top bergopen Doo* 't miDDeï ban De feïbe/ metgaDer£
in fooDaniger fou:me aï^ fe De feïbe fonDen
e top
enDe teboome
Doetïjmae
<J5oD
( Deoicïjt
toeïcaige
ï e^'ge
Ijicr
bootenmeïic
foo ameniy
in foonaDc
f toaert
en ïionnen ofte toilïcn epffeïjen. B>aer 't feïbe faï \v.tfen op
ttoijffeïaeïjtige faechen bepjor ft enDe bebonDen ïjebbcn) fuïcae eonDictic/ foobe^re aï^ fcDefe foorcöeïïcïiepje^
't geene Dat gp tot utoe epgen toeïbacit en onDctfjonïiin; fcntatïc ofte aenbieDingc niet en toiïïen aennemen / Dat
ge utoe^S feïfê / utoec toijben cnöe hinDecen / metgaDer^ aïïe De geene/ Die De ffinttjenr^ sijn getoeefï ban foo^
ban aï toat Den Dienfï <6oDe^ aengaet/ raeDtfaem üiiv
Danige een gefcïjnfte/ ofte Die'tbebben gcpnbïïceert
ofte gefonDen foo toeï in De ^teDcn ban ïjertoaert^
tcn
toig?
ben
enDe
bcfTnp
fuXtf
't
feïbe
met
aïïet
gettou
Öeit te ïjanDtifjaben f nDe boo? te fïaen.
ober/ aï£ aen eenige Bo^fïcn enDe in bLjemöeïanDcn/
Je Maintiendrai Nassau.
fnïïenboöjtaen booj ïogcnacr^/ baïfcïjebefcöuïDigcr^
enïafïeracr^ (aï£ féinDcr DactcnDc metDertoaerïjeit
Aen mijne Heeren de Generale Staten.
;ijn ) ban eenen pegeïïcnen geïjonDen toerDcn. GeDaen
tot^eïft/
^enrtb. 31annarp/ M. D. LXXXJ.
ü-ïieben tè genoeg!) beftent bp
MUneonfen peeren/
boojgaenDen ïeeberi en getooneïieae rnati*
nicte ban Doen/ Dat top nopt enïjebbentoiïïen Copye van den BHef gefchreven bydenKoninghmet
anttooo?Den op aïïe Die fmaeDtfëï)?iften enDe famenfe ïi? fijn eygen handt, aen den Prince van Orangien, over beïïen Die fenec ïafïetaec£ tegen oné öebbcn obet aï upt?
gefet uyt den Spaenfche.
QefpjepDtenDegepubïiceect: gfn Dec boegen/ Dat top
iiocï) op Dcfet tii'e 't feïbe toeï fonDcn ftebben geïaten / en
T3Ben 25Ln'ef ban Den vrbrj.lBep ïjcbbeïcuinetgoe*
ÖaDDe geDaen De totjfe en gcfïaïteniffe ban De gtoote in* T^^Degenegentïjcitontfangen/
ciiDcDaerna/ Denge^
jvxit enDe ongeïijcït on^gefcöteDt bp DepjofcciptieDie nen Dien gp mu ïjebt gcfcï)«ben ben r ïnj. ban ^uniué :
öe ïtoningb ban ^pacgnien tegen on£ iyttft ïaten npt? enDe Ijoe toeï bat gïjp 0t aïreeDe mogen ïjebben bêr?
gaen/ enDe 't en toare Dat onfe ecce on£ benooDigïjt fïaen / Doer 't gene icïi ïjebbe gefebjeben aen mijn fnfïe r/
!}aDDe anöet^ te Doen / aïfoo ton 't feïbe bjeeDec ber* De nïepne reDene Die gb,p ïjebt / om te pepfen (jet geene
ftaeït enDe becMactt ïjebben in onfe betanttooo^Dinge u- gÖP nip fcö?ijft in ntoen btfef ban Den rrbij. ifècp/macc
ïieöen onïangï$ gepjefenteect- ^oo i$ on^ Daecnaet eer ïjeeï De contrarie : en boa?toaer ïjet tó fener/ Dat gïjp
noeïj te öanDen geftommen eenen baïfeïjen bzitfbp onfe nfeer fonDetbeDnegen/ acïjterDenchen nemcnDe/ Hat
bpanDcn geeonttefcit/ Dien fe feggenbpöenafgétoo^ ieh ti niet boïaomeïicït en fouDe betrontoen. <£nDeaI
pen te stjn / enDe bp on£ gefonöen aen Mijn ^eete Den ïjaDDe pemant neffen^ mp contrarie officie toiïïen Doen/
ï^ertogeban ^njon/ ofte (aïfoo fpöem noemen) Den foo en ben ich foo ïicïjtbeerDigïj niet / Dat ica (nld\$ firn*
ï^ertogeban Bïcncon/ ban Detoeïcïiefeïiecpeifonna?
De geïooft
Rebben / ïjebbenDc
ban
gtenouDcr hm/ fcïf^banöoogöfïetqnaïiteit /Coppcn utoer
getrontoigïjeit
en ban foo
utoegvootecrpen'encic
Dicnften. ^aerom
nebben gefonDen fco toeï in fcecïiecfïeDenïjectoaett^- moegïjt gïjp bjpeïicït fuïcïï acïjtcrDcncaen ïaten baren /
pbee/ a!öantfominigcb?emDc^oj|ïen. <^en boo^. enDe u cufïcn op De bjiebai Die ielt ! Dien aengaeuöe / u
Jf'ffl]c peeren/ $ foo pïompeïicït enDe onge? eectijDenïjcbbe gefcïj?ebcn/ enDe op utoe toeeeïien: en
fciiicuteiicu gcfclj2cbcn / 't fp Dat men acïjttoiï nemen niet ïetten op ïjet gene /Dat eenige/ Die mogeïieftbpan^
pponiftiji enöemannicre ban feïj?ijben/ ofte op 't m Den jijn ban mijnen Dicnfïe enDe utoe toeïbacit/ umo*
uouotDc^feiben/ genoegïjfaemupttoijfenDe/ toieDien 1
gen te berfïaen geben. €n aengaenDeDeu oo^ïofDien

o

ÖÖP

Tot de Hiftorie van P» Bors I I. Stuk.
ï 5 1 1. ÖÜP begeert om utoe Staten te becïaten / mp $ ïecbt
Dat utoe faeclten particulier 3tjn in fuïcïten flatc até gb»
frgbt;ittfUc tocefenbeöe faecïtenbanbien ïanben/ in
Der boegen foo fp snngeïegen/ en namen niet gelaten
utc feggen/ bat bet geen reben entoare/ batfuïcïtc
jjecfoonen afê gbp SJt/iri Den toeïeïten icït mp betroutoc
en geruft flcïïe/ bie becïaten/ bpfanber na Dien icït foo
bejcebanoaccbcn: maertoaceeeeebeboa^icït/ Dat De
gene bit in bare bR'fen toaren/ toeliepen tot Defen noot/
en hm impïopeeeDen in 't geenebaerfptoebeebonDen
5tjn/ geujcïtgbptegentooojöeïicït geDaen ïjebtgaenDc
t'^nttoecpen/ Daec icïtgcoot contentementafgcbaDt
ïjebbe. <Qn ben toeï becfeltect Dat gbp atbacc boen fuït /
aï bet geene Dat mectf fal toefen bcquaem boo? mijnen
Dienfï/en booj be rufïe en berfeïtertbeit ban fuïcïtcc fïabt
enbe ban bc ïauDeri: en om te becfïenopbeongcregeït;
ïjeben bic aïbaet jijn fuïlcn / geïijcïi ick u bat betcoutoe/
entocï erp^effeïieftu beïafte: enbe toete toel batgbpu
nietanDecgtooncnen fuït/ Dangbpuaïuïebenïangb
getoont en ïjeüt. <^n op bat gbp mocgbt fien ïjoe b?pc*
hek bat icït met tt banbeïe/ en toiïicït niet laten u te
feggen / bat men hier beeïe fjeeft gefpjooeïten ban bat u
^oiDctijcm fyttft rjebonben in ben faeclten Dieaïbacc
ömgaen: en toant icït niet en ftangeïaten ban oe^fcec
te geboeïen / fa beïafïe icït u / bat gijp befïet toat reme*
bic bacc in fonbe mogen genoomentoeibcn/ om niet
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geben be boïfïanDigfjcit en presentie bat icït aïïcnD: te 15S2.
fonbacr maeïj ïijben en becb'aacn aïle be tojmemen bic
fp mp foubcn mogen aert boen ia be torïcïtê icït fal wb*
ben (gcïijcïticït behaocc) cjtmoeöigï) becö?acgl}licïi
Ijcrte / moicn u acngcnacin $ / IHHmacïjtige ©erïoflec
rri"€btu^ecce<6oDt/
^aïigmaïicc bt$ t^emegjcfug
fê en Cïyifhté/
tut IC croeu.©ftïöflcc en
£>aïigbmaecïtec bec toecdot/ êtijepper bc$ £>cmrt£
enbe
herben/
foo bet u belieft mufefoü&icn in 't
leben/beciclt
beïobe ttbcbbenSc
böïepntmijuboo^nemcn
een
fret rycïteïifït
gla^/
cnbcuonfc
llcgobaeen
Ceoone/
eenen
iCabbacctn'cbcbjoutoeban
enbe een 3Lam*
pe / enbe tl onfc ïiebe tooutoe ban ^rancajti een aTroo*
ne/ enbe n onfe ïiebe bjöntoe ban <ü5uaDa(npe een £coo*
ne / enbe tot u fecre 3!efn£ Cf$fius\ .Cat u ónfe lm
be tyoutoe ban Ifêonfctrat/ tot öat i^cpïigr Cciipfe
ban 23urgo£/ enbe tot onfe ïiebe bjotitoe öe^tleec^
ban03aragotaNoch een gebedt in 't 6. en j. bladt in fijn fchrijftafel

lëotgefchreven.
ü ^ecce <Öobt ^eftré Cb?ifIu^©erïofTec mbe
^aïigbmaecïtec
toei*cït£ / ban
icït beïoobe
foo 't u bc*
Heft
mp ïcbenbigöbe^te beeïoffen
bit mijn ndoornemen
bat icït onbec Janbcn bebbt eenen ctjcïtcïicïten (Cab?
baect
enbe u onfe ïiebe bjontoe ban Begonbaan eert
i

bjoutoe ban ^Hcancasu eenCroone/ en onfc ïiebe
fp/ ban öem ecnigc bagen ban u te boen/ Doetger ïiebe
b?outoe ban <6uabaïnpe een Ccoone / eirtc tot n l^cece
Jpten 23offcïje ban ^egobia / ben i . ^lugufïp/ i $66,
<èob 3fefn^ €\iïiftu$ btp Crnpce^ ban 25ncgo£ beïobe
Geteeckent
Philippes,
u eenen (Cabbacct feer rijcneïicït geboert/ enbe beïobe te
Ende op den rugge.
gaentot ïïomenbuerenbe eentoeecïteteberföecïicnbe
Am den TrincevanOrangien.
Ende gefegelt met 's Konings fegel.
Tot het XVII. Boek p. 3 1 3. ( 16. ) De Gehedekcns by den
Moor der 'f .in Jauregni : gevonden en de Confejjien van
fijne ?nedewu(iigen luiden gelijk ze te dier tijt t'Anfwerf>en zjjn gedrukt > alsvolgbt:
Defe gebeden heeft den Moorder by hem gehadt en in fijn fchrijftafel gefchreven, luydende alfoo, Jefus Maria.

'(Stnbiböeicïtbecïöflét en ^>aïigmaïtecbectoereït
£>cheppec Dc£ éemefé en bec ^lecben / ^eece <6obt
3Icfi^ Ctjnfïu^/tnbicn tt belieft mp aïïenbigc ütft bicto^
tie te geben bit een alïenbigïj fonbaec bcnenubienaec
ioojbe ïiefbebanubijf feec pjecienfc toonben enbe een
fcecbiecbacenboomen Cconeenufecc pjecicnfe gcoote
moepten/ benaucljcbcn / tojmenten/ toangffagen/ fpij^
tigïjeben / en ben OBaïïe/ en ben €bicït bit gijp boben aï
öit bjoneïtet. <<5u aïmacfttigïj ©eeïoftee enbe ^aligma*
ïtee be^ tocceït^^cöcppec be^ temenen bec herben
en bit aï om bt fonbaec^ bec toeeeït faïig te maïten/ enbe
mijn oocït bit een aïïenbig fonbaec ben en boo^ aïfo bib*
De icït u ootmoebeïtjeïten bat u beïieft mptoeteïaten
Defe bictocie tegeit^ befen i^epben/ fêooec ban utoen ^ ♦
€cmpcï / öuincccbec ban utoe i% ^atïjoïijcïte öoom*
fcïie Öeïigie / en bit een accafie i^ ban foo beeï oncufïcn
inu€()Ji|ïcnhept en een^efïiïentie/ btebemnecgen^
cpcn/biïepnidi
mebe tnoept ban t'onbecïjoutoen fcïjeïmc
fen biflcuctien. ^?iImacï)tige<i5obt3ic|it^Cfjji(ïi^
©eeïoflee en ^>aïigmaïtcc bec toceeït/^djeppee be^ ^
meé en bec Wecben/ icït bibbt u ootmocbeltcïten bat bet
u beïiebe niet meec te gebengen bat btfc fcïjeïm meec tt>
hige Öutoijne boet en bat gïjp mp ontoaecbige fonbaec/
toFït #ctcopecen be genabe / cocagie en biomigbeit bat
het feïfbe met u feeepjecicufcïjanöcn booimijnmacb
boïent toojben ) inöec manieren bat nicmant ban aï bic
bp ben geenenjfjn bic icït bectoinnen bjilnaefïn^cece
<j5obt *aefué CbJifïu^ öcciolTec en ^aïigbmaïtec bec
tocreïbt ^ebepper bt$ ï^mefê en bec herben ecnige
macht obec nm maebbebben/ maecaïfoogbP5i)t ben
oppecfïen ^eere<6obt g[efu.é CÖJW ©eriofTcrciiöe
&aïiabmaïtec bec toceeït ^eïjeppee bti iemefé en ber
bat icït bier 't alïenbigbïebcn
%etbtn/ inbicn n beïieft
bat lyct gefebiet alfoo t u
bjeeben
te
toeï
beeïate/ icït ben
feeecc <0obt belieben faï/ en aïfo Ulïmacbtige 45obt 3fe*
M Cnwfluö icït bmt n tipt gantfcbecbectenboojbc
iiefbebanirfeec pjecienfe paffe bat ïjetubeïicbcmn te

T'

ïfepïigepïaetfe.

Noch een Gebedt in 't 10. bladt,

5Icït Qtbitbt mp tot ben ï^cpïigen Cngcïttptgvint*
fclitt becten en geefï op bat bp hn en aïtijbt mijn baoj*
bibbet
fpaenonfe poenen
^eereSefi^
€tï$tu$m' aenfïjnrji
feer ïtofïcïijcKcn
tot bie^epIio:cniae!Tbt
M,\*
ria enbe boo£t£ tot aïle |)epligen enbe bic if cpïigcn ban
ben bof be^emcï^ / om mpte beloacen/tcgeïtpöen
enbe te bonben infïjngoebertieren banbt/ op bat icït
niet baefieïijcïi en flecbe / en gebe mp bïe gratie bat icït
macïjïionien tot bat effect ban bic Qocbc^cicbic icït in
memorie bebbe toaecomme beïoobe (ontiioonien enbe
beb?ijbt/ 3ijnbe ban bc baet ) te bafïen enbe te biöben te
toater enbe b^oobt / een gebeeïc gantfebe toceeïte laneït.
Noch een gebedt in 't 12. bladt.

fêEebafïen aïle ©jpbagen om hic berbienfTc ban bit
iSatuc*
aïle bionbae
enbe ïiebe
3Jefu Cïpifh'/
paffe onfc£
ban onfe
Die aeiiroepinge
ommc ï|eecen
baegb^
bit repne IBaegbt IiBarïa tot fnïcïten epnbe Dat icït fp
bebjtjt
befe^paffligie
batfe mp geïepbe omme te
ban mijnenbeboomemen.
een epnbc
maïten ban
Belijdeniiïe gedaen in de gevangeniffe van Antwerpen
den 20. Marty 1 582. In prefentie van mijn Heer de
Markgrave, Govert Montens , JaquesZuerius, en
Lodowijk Bloemert , Scheepenen der voorfi. Stede.

?Hntbonio bt ©eneco gebangen/ een ^0011 e ban 0an
^pacngt'aect /gebooren tot SÖilbao in 23itfcapen/ ouat.
3ijnbctnffben 19. en xo.facen/ 23oecïi-botiberban
€afperb'Bna|tco^paenfcb Coopman / fcptniet bcii
boo?fcb?eben b'^nafrro getooont te Ijebbm meer al^
* . '<,
2. jaren.
toiegefcbjeben
enbJifte
tbpniet
50'nbeof
bt
(Öebjaeg
%n*
ben boo^*5:
n oft nb|iefïten
fcb2iftïic
feeeïtee/ toelcït
baöbc een
gctoeefl
ïjab gebonben
fcb?iftïte
getoont
tbonie
bp een booben bicben boo^ïeben ^onbagïj baöbc ge*
febooten met een ^Difloïct fijne <erceïentieDcniDtnncc
ban #cangien ; beginnenbe 't boo?f5. bjiefncn / onfe
geantujooL2t
. ïfeeft
Cb2iflué
eccc Scfu^
ïf
■ „ boo?
v 't felfbe
te toefen.
fcb:cben
regiiige
3|oanSan
<0eb?aegt sijnbe toie i^ ben boo2noembcn 3foan 3fat^
rennif feptbathneen ^paeniTiaert töban 25ifaum
noop#
23ofcaperi/€ofïjri ban f eözo 35ornfco/&pacnfcIj
maent
be
ontrent
qnam
oan
man tot 25ntgge/toeïclte2l
b *jji!a*
Dcfen trjoifrpbcu
iebentoooncncbenbp geimpl
ginïitiBboo:bacr-e
opccrt getoeeft oin
n-tufT
ftco / mnbè
bnebcn ban bc boojfepben b'Bnafirotecopieren enbe
'tgcnebPbfnigeboobt.
^'^

ÏOO

Byvoeghfel van Autbent. Stukken,

faïbeten na Dat bP 't fept foube boïtyaebt bebben/fept 15*2i db bet Doobc licljantt getoont öen boojfenben gehangen te
neen/ Dan Datbpboo? tym genomen babbe te fïecben
gt iKbbcnDc oft Dat Den bootfepbenjoan
" cn ikm gebïac
mi^baet foube geeicecuteettbebben om bat
giaurègu! toa£ / Ijf cft geanttooojt ja en Dat Den fejfben nabatbP't
Den
boomoemDen
b'Ulnafïco t)tm foo gepacfiiaDeert
gb De mme ge*
fJoanhe&&eriöe Den boo2fcpben &onba
fept te boen/
bat bP febeenbetobectte
ïtoo!t / toa<$ booj Den miDDagb te 1 1 neen upt Den ïjnufe baDDe
toefen/'t feïfDe
inbec maniecen
Datnabpmiffe
gcboo?t baDDe
e*
cuptg
nigacncuDetoeDccin totbiecmacï toeentoeDc
enontbtjtcnDe geD^oncften ccngocDcpmtc23aflacrt^
gaai.
.
,-><-.
oojfcpbe bjiefftenge? fcec lufïig upt ben bupfe ban be boomoembe b'Ulnafïcó
ïjt jijnDe toie'tb
j|em getoaegboo2D
enboo?nocmDen^oan/ öeeftge^
maccut baDDe
5ijnbc toie be sïBan te $aert toa^ bie aett
ïiectoa£ gemaceftt te toefen ban fijn45eb?aegbt
t
bctfeee
auttüoojDtDa
fijbe
een
anbec
gefabeït f&aect fjieft rijöenöe gin.é en
gegaen.
De boo2fepDe D'?!nafïco/ aengcfïcn Den boomoemDen toeDct booj 't üof ban fijnCjccelïentie op Den tijt Dat ^tt
♦Joan niet bccfïanbt^genocgbcn baDDe onrt feïfbe te feptgefcbiéDe/ beeft geanttooojt Dat bpDaecgeenfin^
maedïcn.
4Beb2aegbt sijrtbeoft b» niet en ftenbe ïjet $iftoïet ban en toifïe en Dat b» 't typeïicu fouDe feggen 't geenè
Daec ban ftenneftjen toa^ / aengefïen bj? aïceDe bec*
'ttoclcficbem getoont toeêt toaec meDe DcnboojfepDen bem
hïaect baDDe faken ban meevoer importantie / en Dat tju
^fautegui fijne <£cccïentie getoont baDDe / fept 't feïfbe fpeciaücften Daec ganfeb niet af en toifïe.
$)ifïolet gcfïen te griften oft Diecgeïijcften in 't bup£ ban
^tjnDe Den ©eneco boojgeïept Dat bPfouDe moeten
b'^lnafïco / geïeDen omtcent 6. MaenDen/ toeïeften noemen en toijfen aï De geene Die ïjp ftenDe oft toifïe ban
D' JUnafïco beeft biecgeltjcften Dzie in £>paengien gefon? Defe ^Icte eenige ïtenniffe te bebben / fept Dat niemanDt
ben / D'cen aen ^on fferDtnaiiD öe IWrta / D'anDec aen tec toeeeïbt/ nocb binnen ^nttoetpen/ oftecgen^en
Don ^ietro <®aïua en 't DccDe aen |petco Itopeg 3£acie*
ta/fonöec Dat bp toect tóic Datfe gemaefct ïjceft/ ïjoe beïe toifïen te fpjeeeften ban Ut bóomemen ban bp Confef=
fa ïiofïen / ban toicfe betaelt sjjn ban Den böojfepben De fant/ benboojfepbenSaucegui/ Cafpecb'^nafïcö/
. $£najrro bft nart fijn caffïec.
3Joan ^pfttnea/ en fijn ^>oone f ietec <&pfimc&
<ï5ebjaegftt 5ijnDe ban toaec ftómpt of toiebeeftge*
maeeftt De <&2öcm toaffen tocfe/aï toaec in't neecenbe Adum ter prefentien van raijnHeeren den Markgraeen ïtcup£ ingeprent toag/ De toeïefte DenboojfepDen
ve, Joncker Godevaert Montens , M.Jacob Zue^aucegui / baDDe op fijn bïoot ïicbaem met een «JBeDa*
rius , en Lodewijck Bloemaert , Schepenen op 'c
18. 19. en zo. Marty, Anno 1582.
lic ban De ^angïjmaliec en 't beeïtban onfe ïiebe ©jou*
toe jfèaria/ aï 't feïfDe Den booifepDe gebangen getoont/ A .f^tbonu féimmecman gebocenban^upnfteccften
beeft geanttooojt Dat bet een t£ ban De toefen Diemen
ben peïgcim^ geeft afê fp bifïtecen öct ftïoofïec/ aï ■'^out 31. 31acen/ eectijben celigieur ban DeJ^eDi*
toaec 't Ccupcifir i£ tot 25ücgo£ in ^paengien/ en bat
ailjicc / tooonenDe en ïjoubmbe fijn ftamee' in Df
Ijct becïDe gemaecftt$DeucDe3Iefupcen tot^abjiïe/ cacen
lange
nieutoe
fïcaet/toat
in 'tnennifTc
guïDen peecDt.
05eb?aegt jijnDe
bp heeft ten bupfe ban
macc ïjp toect tltct ban tdieri De boöjfepDetf ^flaucegui
Cafpec D'^nafïco / fepbe ban Dat bP ten bupfe Deffeïfê
'tfelfDen gefteegen geeft.
HlnafïcototbecfcbcpDen
cqifeJBiffegebaen beeft/ en
<8eb?acgbt 5ijnDe toetene be ïefïetooojbentoarenbie
oocb
anDece
gefonDen
bie
aïDaec .fDifie gcDacn bebben /
Den böojfcpben Sfaucegui ïjemtoegefpjohen babbe/fept
DatïjetïefïetooojtDatÏjp bem aenfpjacït toag Dat bP upt biert bP ccinfeftant aï^ Cappeïïaen ban be&atie
tod gccefoïbeecttoag teerecuteecnenbe tebottutngen onbecboubt babbe / ert baec af bp ben boojf5. b'^nafïca
fijuboo?nemen/aengefienïjp bem gebieebt baboe/ befaeïttoecbt*
05eb?aegt toat pacticuïiece communicatie bp gebabt
toacrom [jet goet fouDe toefen bat benboojfepbenge*
beeft
met eenen fJoanDe 3Imicegui/&paengiaectban
baugenbemfaïbecen fouDe / op'ttoeïcne DenbooifcpDen gebangen geanttooo?t beeft/ Dat bP niet erttoifï 25ifcapen/ ten bupfe De^ booj/3 D'^lnafïco tooonaebtig^
toaec gacn oft toaec ïjp bem faïbecen fouDe booj bien bP ^ept Dat ben fêïben i$ geftomeh B^pDage ïefïïeDeh bob*
bedcegen toa£ metDè boecuenertbegefdfciftenbanbe bem confeflant tebieebten/ begcérenbebanbemooeft
^accament/
b'toeïcft
bPtonfeffantaen
boojnoemben b'^lnafïco fijn mcefïec en bat ïjn baetom te
benbebben
feïbentjetb^ft
geabmiuifïceect
/ toaec
booj bP ban
&P baec bïijbni foube geïijeft bp beïooft ïjaDDe.
ben
feïben
ontfineft
ttoeebubbeïe
gouben
l^ifïoïetten/
<JBeb?acg[)t 5tjnDetegen^toien gem Den boo2fepDen
Saueeöui gebieeïjt ftaDDe/ beeft geanttooojt tegen^ begeetenbe ooeft bat bp confeffant boo2 beüi foube toiï*
ïen biüüen / <t^nbe naec be Dcfcciptie ban be fïatuece en
eenen jIBonicït genaemt ^atee ^ntï)onié.
(Deb?aegï)t snnDe oft Den boou2fepDen^atet?Cntf)}0' ftïeebecenbieDen feïben aen baDDe/ foo ï^ 't Den feïben
nijS niet ban 5et boo?nenien getoeten öaDDe/ fept niet getoeefï DieDcfen ^onDacb^ noenen^Den febotegege^
met Den boomoembcn$.$ntï)on$ Daer bangefp?o* ben beeft aen Den Jdecfoon ban fijne <£cceïïentïe.
<6eb?aegt toefenbe toat be boojfj. 3Iancegui bem ge^
«en te ïjebben / nocg en öeeft ooft niet becfïaen Dat Daec
pmiant met f)em ban gecommuniceect geeft 't fpin't in
feptbeoftbietste/
te hennenbeïangenbe
gegeben tyeft
/ 't fp booce/ fept
naecbp/ ben
oft
ïjet moo?babigb
fi creet oft opcnbaeiV Dan Dat Den boo?fenDen ^an 3fan*
cegni bem gefept ïjaDDc tegen^ p,9Hntf)öni^ boomoemt feïben aengeciebt metten fcïjooteaèn fijne ÓÊjccelïentie
gebiecht tegebben/ cngaDDcban 'tboomeemenmeDe gegeben > enbe of Öp b* m niet en becïiïaecbe toat bem
bceijaelt/ enDe Dat öp bem geabfoïbeeet tytftl Daec baec boo2 toegefept en beïooft toa£* ^ept bat ben boöjfj
ban
Deeïacïjtigö 3ijnDe D'^iuflco èHaneegui en &p ge? gjaucegui bem confeffaut beftenDe Dat Den boojfs. €af?
baugen.
pee D'2linafïea'tboo?fepDcfept feïbe fouDegeDaen beb*
45cb?aeal[)t ^ijnDeoft ftpniet en toifïe oft Den boo|- ben/ inbien bPb^m Saucegui totten bolb^engen ban
iiocmbé €afpee D'^ünaftco oft anDec baDDen eenige Den boo?f5. fept niet bectoiïïigbt en geinDuccectenbab*
öicrgeujcue aenflacf) tegen^ Depeifoonen banDeDoo?? be : baec bp böegenbe bat bP 't feïfbe fept boen foube ten
ïucbtige itoninginnc ban «iBngeïanDt oft tegen£ Den feïben ©L2pbage boo? oft op ben noene / cn bat alïeenïicft
boo?be gïocie(6oDt^/ enDe miDt^ Dat bp eenen ouDen
Doo^ïucbtige
meent neen. i^eetogb ban 2Cnjou/ fept Dat b" toeï ©abec babbe üie onbecbouben toefen moefïe.
<6eb?aegt oft bp b^m confeffaut ooeft niet en fepbe in
<8eb?acgbt 5ÜnDe of bp een tyiefte ^unefteeeïten ge*
fcïj2ebcn Den ió.JBactpbanDen toeIcftcnbetopfcb?ift toat plaetfe bpboo?genoomen babbe 't feïbe fijn fept te
cu 't inïjout bem geïefen tocet/toeï fcenbe/fept ja/ enbat* boen/ enmettoatfoapen* ^ept bat bp bem fepbe bat
fr gcfcbïrtjcn fp ban De bant ban Den boojfepDen D'2te bp 't boo2 genomen baDDe te Doen aen De tafeï / fbo bem
cónfeffant Duncftt / fonDec te feggen met toat toapen.
frco/
cnDe ban
Dat Den
Den feïben
anöccenenDeb?iefD002in l^m
Den fcïfo'en
befïooten
1$
/ oocit
45eb?acgbt of bP confeffaut Den boo?f5. 9faucegui
gefeb^eben.
<6eb?aegbt5ijnöeoft Den bnef gcfcbJeben te 45?ebe* fpnalijcft met D'abfoïutie gegeben en beeft ban Dat bp
ïmgetiDcn ij. banDefc maent .ïBartiüé oocftDoojDen fijn boojgenoembe fept tegenö fïjn <grceïï. naDecbant
gefcbietboï&jengen fouDe^ 25eftentbatbpben boo2f5.
fclbcn D'Hnafïco
3fa/cn
bet W
mö oni te ftomen gefeïjjeben
ter executietoaö/fept
bê^ bóo?fepDen Dat
aenbang^ 3faucegui geabfoïbeeet beeft: te toeten : ban bat bp 't
feïbe fept niet en foube boen om geït öft om goet : maecte
sH$ 't cocft bïijcïit Dpouj bet infiout Dec feïbec.
<6eb?aegbt jjjnbcoft ben boojfepben 3Iaucegui niet inbien bat bP 't feïbe bebe teceecen 45obt^enu»t5cïe
en jaDöe eeniglj Ipaert beceet oft anöet miDDeï om bem Wan be Catbbïijcfte Öoomfcbe ^eïigie / bat 't feïbe bem
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£577 ö^ïoft ma0/ enDe ïjeeft bemaïfooDaerop
Dabfoïutiegcgeben/ bemnocbtan^alboren boomc*
gouDm &cbfenfte De pe ricuïen Die upt Dm Doodben
. feptrrjfenfouben mogen.
«3 Jtaaecïjt 3tjnöc oft bp oen felbenSIaucegui niet en
bïacrtjDe pftet noeïj pcmant anDecg toifïe te faëton
ban Bet boomemen ban 't feïbe fept t'effectueeren*
<©ept Dat ïjp bem bcrcIaecDeDatDaerofniemantans
Dcr0 en miffe Dan De boojfj. Cafpcr D'^naflto / te
töomo De ©eneto / en nocb een jonen man ban&p
Bien Die bp fjem confeffant niet en noemDe met aen*
name
oft toename. ^arifoöp confeffant p?efumeect/ toa£
t feïbe een jonen mart Die öp confeffant tot Dibecfcbe
cepfen ten bupfeDeg boojfj. D'&naffco Deen onïancr
gcïeücn tipt enDe in fïen gaen IjaDDettoefenDe Den feïben
eni jonen opgefeboten man met mat f mart baectgop
3ijn &pacnfcbgefcboren/ bmpn/ bleech enDe ïaneft
Dan aenfitfjte/ mageraebtieb / ban Den ouDecDom foo
tfebeenban rrrtij. oft rrb. jaren/ DjagenDe een ïiebt
bntacöticf)
ten manteï. gcacn fpaenfrfj cafaerfcen enDe eeiien f mar*
«Bebjaecbt mat communicatie, Dat tjp confeffant
geeft gebaDt metten bootfs-Cafpar D'SCnafiro/ranen;
öe 't boojfs- fe$t aen fijne dBwlentie gefdjiet > fept Dat
De boo^fj. D'Enafïco hem Daer af nopt becmaent en
Jjeeft / 't maet in fijn bieebte oft anDecfing.
45eb?aecöt5ijnDe of De bootenen ^Jaucegui ïjem
wiet en beeft beteïaert' Dat ©alentijn De «iBewtf/ 3Hn*
rtjonp fl&agemang en 2ünna £aecbt / DienenDe binnen
Den ïjupfe Deg boo?fcbjebcn D'SCnaflro ban Ijet bolden*
oen enDe boomemen ban Den boojfj. fept aen fijne <êp
ceïentie gebeurt meï mifïen te f&enen* ^eptDatDe
feïfbe pecfoonen Daer af niet en bebben gemeten/ foo
Öp ban Den bóojfo üaücegui in fijn bieeïjt becfïont/ en
öe feïbe ïjem betcïaerDc.
<8eb?aecbt ofDeboojf5. D'^nafïro/ ^auregui ofte
5Cntöonp De ©cnero (jem confeftant niet gefept en fjebben Dat De Coninca Deur^foanDegfoonca f}tmtf%*
riafïro groote belofte Doen toefeggen/ enDe belooft baD
oe boojt te boïfyengen ban Den boojfepDen fept aen fijn
«Erceïïentie gefebiet* &ept Dat ïjp fuïcr ban memanöen nopt geïjoojt nocb gemeten en heeftmcfenDe oft bpConfeffant 't anDeren tij*
ben<0eb?aecï)t
niet en beeft gemccfltertbupfeDe^boojfs.DSto
ffco/ aïtoaer obectafeï mefenDebpDertboo?f5.D'2te
f!ro fjem Confeffant getyaeebt merDe / <èft pemanDen
toegelaten mag / fonDec te m#Doen / Dat men fijn
«grceïl. fouDe mogen DooDen/oft om Den baïg bjengen:
enDe toat Daer op gcantmoojt merDe / manneer 't feïbe
gefcfjieöcn / enDe mie aïöaec tet feïbec tijt pjefent maren* ©errïaert Dat ïjem tot berfcïjcpDen repfenban
Dènbootjf5- DSünafïro fuïcpmeï iggeb?aecbtgemeefï/
en !tod) namen tiijch De^ noenenjS ober tafel (ofte n acr
Dat De tafeï opgenomen toa£) opteneerfienoftttoe*
Den fatciDaclj dooj 3licljtmiffc fcfifcDcn/ en Dat al^
Doen Daer bp Uinreu 3HnD2caDc löafta/^fintDonioDe
©enero/ cnDe©aïcntijnDei!Beur^/ enDatljpCon^
feffant Daer op antUJoo^De : ^attet geenen pacticuïies
ren oft pnbaet perfoon toe en feont noen en befjoo^De te
Doen/ uwer Dat 't feïbe toe fïont Der ju'fïitie.
5^acr tegen^ geantrooo?t toerDe bp Den boo?f5. D'5C«
naflro na jtjnbefïeontïjout: ^atDenConinehtDa^
een publijclï
't feïbe
anDeren fepDe
bcr^
inocöte
bebeïenperfoon/
te Doen : entoaer
op ïjpeenen
OTonfefTant
Dattetuiemant geoo^ïoftcn toa^ pemant^ leben met
geltteïioopen.
©ereïaert nocï) Dat geïeDen ontrent riiij Dagen ÖP
Den boojfs. D'?Ünaflro ober tafeï fittenDe
Confeffant
(oft na Dien De feïbe macïjt opgenomen toefen) D«fc
ïjooren feggen Defe geïijefte tooojDcn : Vale me Dios no
ayeneflatierra Flamincoque feattrene aefto Principe
fepDe : Los Flaminop [)p Confeffant
Daerfuriofos
de Orange
corao vos oeros. 2HÏ toaer De
no fon ?tan
cos

boo?f5. DeïaB^afra Doen ter tijt niet p?cfent en toag/
macr toaö gerepfuta ^oïïan^.
<&cfc confeffie fem confeffant boo: geïefen 5DtiDe op De
25o?cïjt-bnicmeftaenDc/ onDec Denbïaeutoen (je*
mei/ ongcböuDen enöe ongeDoubcn {jeeft Daerbp

lol

tm>
Mmt 1 9finno
po c ïrrrij» Scijepenen / Defen
2^^SS,
I" W«ftntó.*»n.
|-, Zuerius Bloemaert,
Adum op de Steen derftadt van Antwerpen, terprefentien van mijnen Heeren der Schouthet, en Meefter Jacob Zuerius , ende Lud. Bloemaert , Schepenen, den xxviij. Martij.

fJ€er^ntïjoni timmerman gebangen berepttoe*
* -1- fenDe totter DooDt Daer tot ï)P op gificren b.ooj Der
noenen in Der ©ierfcöaren aïïjier bp 23o?gemcefïerj*
en ^eïjepenen Defcr fiaDt i^bertoefen / .^ept enDeber*
cïacrt
'tgeneïen
De^/feptenDeïjiernaboIeDt.
"
ün Deneerf
Dat ïjp ïjem naccDer beDacïjt
ïjeb*
benDe ban De e^cne Die ober tafeï ten ïjupfe ban Cafper
D ?tnaflro 3ijn getoeefï/ manneer ïjpaïDaer eetenöc
De boojfs. D ^luafïra ten p?opoofï / enDe in Difputatie
Ijeeftgebiocöt/ 0ft menfouDe bermogen omme te
bjingenben perfoon ban fijner €rceïï. upt ïtracht
ban Den pjofcriptie iban Den Con. ban ^paengien /
Dat ïjp niet en can boo* feeeftee bereïacen/ oft Doen
ter tijt ober tafeï i$ txetoeefl^nDn'e^ Dellaca/ oft
niet/ Cn Dat De pjopoofïen op Ijet ïefle banDemael*
tijt oft Daer na 3ijngefeljiet/ Daerbp boegenDeDat bp
meï enDe feccnecïijcfc meet Dat^aïentijn De JIBeur^ Den
feïben noene alDaer ober tafeï iggetoeefï / maer Dat ïjp
Daer af i$ gegaen. ©aer en boben behent De boo^fs. ge^
conDemneecDe sijngroote foute / enDe quaDe opinie/
Die ïjp Ijeeft geïjaDt / Dat men metgoeDer cönfcientien
Den perfoon ban jijnDer Crceïï. nptftracDtebanDen
boojfs- pjofcriptie IjabDe mogen omme brengen De fel*
be opinie al£ Dien aengaenDe/ bp geïeerDe beter onDer«
ricïjttoefenDe/ enöem Daer op naerDer beDacïjt beu*
benDe/ miDtg Defen rebocerenDe: bïDDenDe Daeroni*
me mijnen^eeren Den JPetïjouDeren Defer fiaDt 't feïbe
ïjem te toiïïen bergeben / enDe Defe bp fijne boo?gaenDe
confeffien boegen / en mebe in 't openbaer b?engen / fo
DejrcD'anDer toojDen geopenbaert/ op Dat niemant
enDencne/ DatïjpmetaïfuïcricnciuaDert opinie i^öe*
fïojben.
Tot het XVII. Boeck. p. 338. (34) d'Afgew&r*
pene brieven , de Remonjtrahtie derfiadt Leyden , 'm
het dijcours op de quetjure <van den Trim van Oranje ,
daer hier ter plaetjègewagh van werdt gemaecktzsjn
van woordt tot woordt van defen inhoudt,
-

t -.

Afgeworpen brieven van denCardihael vanjGranvelle
en andere.
Aen den Vrofi Moriïïon , gedateert van den 19. April
M.D.L XXXII.
\J[ f n teer De §&ofï.|Bijn J^eer De ©Jeïaet ban&iht
1 TA ©af!? fjeeft mp rjebjocöt utoe b^iebeh ban Den 14.
jpcbmarg / Deur De toeïcïie göp mp bjeeDeïijcfe getup*
geniffe geeft ban De goeDe partijen criqualitepten Dc^
beurfepDen $jeïact£ / De toeïefte \c\\ / binnen Den tijt
Dat ictt bier met ïjem gemepnfeïjap ïjeb geïjaDt/ aïfuïeft
bebinbe aï^ gïjp mp fegïjt. 3fcïi0ebïjemfeergeerne
gefien t enDebeb mijn befïe geDaen om ïjem goeöe cfyie*
te aen te Doen : icït bebbeooeft te $obe gefeb^eben om
te befebicnen Dat men bemtoeïontbaeïen fouDe. ^etcC
mi^baegbt mp Dat men bier toat Djoogbacbtigbi£:c<
enDe Dat top ong niet en fcfyiclien foDatbeboo^t/ om
DpDebjemDeïingengoeDtgeïoobete nrijgen. 3fcftfal cc
ten miii fïen mijn befïe Doen om Dat te betoijfen. 3fcn
recommanDere ooeft toel btrtelijcften Dereguefïebari
fijnen bjocDer/ enDe ban Den^ecretari^ ïe©affeur/
enDe ban fijnen baDer: Dat léUeur fobeeïafëicïtban cc
fo be^re bermacb^ '&i$ beter Dat De(£?abebart<#g< .<«c,
monD enDe mijnïf eer ban Cbampagnep nocb te <*&ent «
3tjn / aï too?Dcn fp nautoe gebouDen. 3©ant baD men "
fe inEeeïant geboectgebaDt / iclt fojgcDattopnem* «
mermeer goeDe bope Daer af en.fouDen gebaDt bebben. «1
3Baer De berttoijfeïDe rampfaiigeban(0;angienmet«
Den flacb DooDt gebïeben / fo ïjaDDer beter Ijope gemeef! «
om Die toeDerom te ftrjjgen. (N
3leBd
bïijbealoeurinDe«
ft£

1582.

I0£

Byvoeghfel van Authent. Stukken ,

1 5 8 1' fdbe b:ce fc afê beut / bat fo lange a!0 bc bcurfcpbe ban
#;angicn ctcDit fal hebben / DcbetlofVmge ban öcn
taurfrCDampagnu quahjcft fal te betcerjgen 3ö>£n>
nc jTDajcfïcpt fjeefe Daet toeï qcpgeflTciijCK gefchjeben
, aen «ilUijn ^ecc Den $nnce ban $atma. USaet Dit en
hoebani*
* i£bangcenennooDe/ nabemacï top |icn met 43oDtge
;
, gegunfïehpongbpfïactmiDtg fijne gtatie.
' bc Dat top toeï fjacfï cenige goeDe tijDingc mogen heb*
ben / en Dat hp u (ilfêijn üeec Den p?ofï j ooch De boïco*
menïjept ban ntoe begeicten gebe. |f iet mcDe mp het*
teïijcfeen tecommanbctenDe tot utoec gocbet geDaehtcnifieu. ©anIBaDjiD/ Den 19. ban SCpnl.M.D.
LXXXII.

boo:t£ obet gettocuen na J&ntugacï : Daet icïi gefchje
ben hebbe / aifo Dat bchoojbe / tot fijnen fabtutc / bart
Den ^cceetatig ©afteut / enDe ban fijnen baDet Den
#eete ©aïhuon / enDe bent Den jongen fone. fflSm min*
ffen ten gebiecht aen mp niet aengaenbe-bani gene
batienbetmach.

«üfêijn ©jouto banUlcïjep mijn nichte heeft mp ge*sfc(jLjcben Dat ©attebÜle rcqnefic Ijetft obergegeben aert
DiebanDeïïenen-ïtamette^oIen/ enDeeenanöttgefonDen aen De financiën ban De ^eDetlanDcn / om te
pjetenDetcn aen ©etferl 1 toeïch De tecompen ffe i$ ban
Den obetleDen ïfeet ban fêrtoux baDet / Die ban Dc^
ïtepfet£ Carnet toa^ om fijne btenfïen / enDe toant bp
fijne goeDen betlaten ïjaöDc in ©^anclitijcu ten Dicnfïe
/
ban
fijne IHepfetlicfte IBajefitpt / enDe mmat\$ fijne
bn'cnDt
optecht
bjoebet enDeban <£*anbelïe.
mcDe CatDinaeï
© goeDe
2Untïjon$
ttoee foonen DooDt gebleben 5tjn / chbe De ttoeeDe / De
baDet
ban mijne bcntfepDe nicljte / Die in Den fïacfj ban
Hetopfchriftwas:
(0?abelingen gebleben iö; boben De eonfioetatiett Die
Aen Mijn Heer den Proft van Air e , Heer Maximiliaen men bctjoó?t te Rebben op De Dient! en ban Den obcrle?
Morillon , groot Archidiaecken van Machekn , wjr- Den IBijn ^eet ban ^cbep mijnen nebe / enDe óp
't gene Dat l)p berteett Jeeft ten Dienfie ban (I/hen
nen goeden medebroeder ende vriendu
jEeefïet. ^p öeefc u ïjaet teqne(teobetgefonDenme(
Brief van den felvenCardinael aen den voorfz. Morillon, De flucucn Daet bpgeboegbt- <6ïjp ï)ebt alteeDt \jiei
gedateerc den 25. April, ende oock mee fijn eygen Mi)n ï^eet Den ^nnce bcutgeftomen / eiiDe gïjp moet
handtgefchreven.
ba fj aen QouDen op Dat Bet fc tl beut Dit pr 4 bent Ijaet
bJijbe/ iflDat mentcgentooo?Dii1)$cuöetefïe nieten
TM" ifn buitenijs
^eecDe?>?of! / feften ïjebbe geenehn'ehcn ban ftan geftttjgen Die fppjctenorett enDe begeett: ubiD*
J-V1u/
op geanttooojbt j^abatmenupt
©iancfenjeli fcfeijft / De P?ince ban ^angien blijft DenDe Dat gijp fja*r: toiït Ijdpcn in 't gene Dat ti moge*
M . .
te lijbe / niet tegcnfïocnDe De ouetfute Die hem heeft ge* lick faï toefen.
fjeït
\)zb
u
aïreebt
geaDberteert
Dat
DeConinjcft
öeefc
oacn een jonen S5ifcain Die met Den aenfïacïj hetïebcn
„ ban öefec toeeeït heeft betïotcn. «üBogeïijcït ïjoubt 3£on j;tane,fec gegetoen Die commanDape ben SUfpa*
& hem (Bobt tot een anbet opfet. ^ïenffon ttiompgectt/ vatxota ban 5lata/ toelche nu 3 500 ntooncn toectDt ï$f
„ mact ten faï geenen Dncc ïjebbcn / het fpeï fal haefï een enbe fal namaeï^ neeïj bctet 51511. Bïen tyeft Dem Daet
epnbe nemen/ alfoicn hope: bet?Éepcni£ nochjuet afin 25o?gonDicn gcaDbeiteert. 3cncntoeetnietoft
aïupt. 3IcïibemcrfIcbcutgaen£fo feetaï^icnmacij/ men tjem Daet gebonöen faï Ijebbtn? toant fommige
fc^ijben Dat ï)p fijn boomemenbetanoettïjaDDe ban
Datmenïu*nj:h>boïcKm^cbctïauDt fenbe/ enbebo* ïjict
te ftomen : enDe Dat jjp na Jrf anchfojt tdouDe tep*
ben aï öattct goeDe pjobifïc ban gcïDc 59e. ^cïtüwfe - fen om pectDen teftoopen / enDe op te fitten ten Dien jïe
«eteuDattctacnmpnictenfaelt/ cnbemaecne ïutteï
toereftg ban Den banen bet genet Die Daet af ïjet betoint ban D'o?looge Dacttoacttg obet. 35tïi en toeet niet oft
ÖP biet Deut e anDetg ban fïnne tooien fal.
hebben : afë emmetg toojbt gebaen 't gene Dat ban
3ftR ïjeb re ^aeffcljen ïjtet fljntn b^oeDet gc^aDt met
tiooDeigtot<J5oöt£enDe onfeg.4Eeefïet£ Dienfrentöt
?, Die toeïbaett Det atmet ïanDen. &act toojbt t'alïe alle fïjn boïch : |jp beïiaegïjt mp toeï / enDe fip pjofiteet c
j, kanten gfcoote getcetfehap gemaeent ban utijg{$-boIn in 't ftuDeten : ick ïjebbe goeDe öope ban öem ; enDe (jp
3J te.toatet enDe te ïanbe. tegen Degene Die cn£ fonben ip tcbzeDen met fijnen jfitëeeftet enDe fijn Iföccfiet met
„ toiïïen befiljaDigcn : enDe hope Dat De ftanfoifen niet , Öem. <Êen <ÊDeï-man ban 23o?gonDicn genoemt Jfêtjn
35
enfuUenïionnenboïbjcngen enDenptticbten Dat Deö ^« öan €hon repf! Dettoaett^/ DieftenmfrcmetU
3)
„ €otcliê atmepe Dit jaet Rome/ hoe fect DatDitoocft imaften faï/ De toelcue (foomenmpfept; fouDe'tbe*
„ mogen beneetfïen enDe betboïgenfoo toeï Deut hmten ItomDt ban mijnen bchtfepDen nebe aennemen in De
„ o^DïnatifenUlmbafraDcutDicteConfïantinopeïen té/ 1#<** ban ^ö» ®ut ban ©aulbjep. 43ÖP fnltj in
„ afê Deut eenenetpteften man Dien De Coningmne De D,;n oat » tem? mp umepningeDaetaffe&nben/
„moeDetöettoaett^ heeft gcfonDenïancr^|^atfei«ien: PftÖ«ugoeDtfaïDuncftcn.
„ naDcmaeï men om! berfeftett Deut bjseben Die top 5^e Comncft i^ getepfl om fijn fufïct De ïtepfetinne
„ betfeh ban ^ofttoaett^ hebben / Dat De ©i rfianen Den te 3e moeten / te ^imetin / en ban Daet fuüeu fp tfae*
„€o|cften eenén nieutoen hetDen aenfïoot hebben ge* m«wpftatf«0hw». JIBenfalbcficntoatbanDefe
„ Daen/ De^haïben men te Confïantinopelen fect be= öefoeeïungecn tTaemenfp?eftinge ïtomenfal. Doo?t^
„ toctttoa^: enDcDe€o^cftbeneetfïe na fijn befïc bct^ mphettelrjcftentecommanDctenDe tot utoc goeDe gta*
jcppet/ Dat I)pu
tigi 6'öoe lcfe om aïmacljtigen^eï
3J mogen om te fcpnöcn biet Dufent<0enitfaire^/ enDjn berïeeneboïbjcnginge
ban utoc begeetten. &pt ji^a*
Dufent ^>pachi^ : enDe haDDe ttoee ^aniache^ beboïen
Dat fp hen btmt en bectDich fouDcn houöen : enDe men DjiD Den ttb. Sflpnï. |fê. ^. % f £ % % %
hacfïe De fcefïe ban Deg foon^ befnijDentflé/ om Daet na
feuetlijcftct tebeneetfïentot Detefifïencie/ naDemacï
H goeDt
b^oeDet enDe
opteeïjt bn'cnbt
%nt.meDe
CatD.ban
(6janbeüe.
Dat De hope ban het accoo^bt opïjïeï/ enDe Dat men

ffappeïnchet te toeten ginch in'ttupgh-ï)up^ met De
optuftingeban De atmepe tet 3ee.
Sfcft Dope Dat mm ïfeet De fjince ü nu aïteeDe
obetgegeben ïjeeft De Denominaeïe ban ^oomieïi / en?
De Den Der.en
^u'ntc <J3oeïe
ban JiBacheïen.
CitDe ïrli ïjeb ban
aïteeDt te ftoomen Die
gefcï)?eben Deut De
beucgacnDe ojDinari^/ om te beut nomen/ enDcbp
„ mijnen ^uöneut JUS. EeauDja 3lana / en bp 23ïiouï
„ faï men alïe goeDe ab^fTc uinDen. ^ch ïjebbe mijne
9; ppcutatie gcfonöen om te tefignetcn: en ïiope met De*
35 fen o^Dinan^' bc Dispïiquete fcnDen. Mm §ecft on^ een
quacDt flueh beDjcben aengaenbc De penfïoenen op
^oomtcligefïeït: maet men moet op Ditpa^patientic hebben / en ïjiet na temeDie bettoachten.
3eft ïjeb ïjiet tegaf!cgeï)aDt.mijnt«cban^int
Dafts / enDe tybbe Jjem goebe cïjiete aengeDaen. ^P i$

Het opfehrifc was :
Aen Mijn Heer den TrofiMoriüon, groot Archidiaecken van Machekn , mijnen goeden medebroeder endfi
vriendu

Brief van den felven Cardinael aen den Raedtsheer van
AiTonleville3gedateertden25.April.M.D.LXXXir.
Mlf 11 ïf eete DeföaeDt£hcr t. 3[eft heb utocn &2irfont*
fangen ban Den ay. tfetyuanj: <^nDc ()rb fect
gectn gehoopt JR^nn-hect Den ^jeïact ban <3>firf©aft5/
fo top Dichtoïï^ t'faemen
fit geliotiDen
en
geeommuniceett.
J^p i$hebben
boojt^ fpjace
te pof!c
obet gettocften / om Den Üoninch te binben in ponugat ï.
^gne B)ajefïcpt ïjeeft feet groot bernoegen gehabt
ban

■

cc

TotdeHiftorievanP. Bors Il.Stuk.
■»

582. ban De refoïutfe ban De gcrcconfllieecDe Staten : <£n
na mijnen fin fb ö^eft men feer toeï genomen ïjet fon*
Dement ban De bccanDcringen / ban te feggen/ Dat
„ 'tgeenetoelchfpgeinfifïccctfjaDDenban öcbjcmöehngen qupt te 5tjn / toag op öc ïjope Die D'anbcr gabcn
33
ban [jen te flclïen tot geljóojfaemïjeic / in Dien Dcfc bcr?
trocitcn : naDemaeï Dat De aengenomen refoïutic en
33
()rt gef tooten tractaet alleen 't fonDement toa£ om Die
„ qupt te toojDen : «ÜïnDe Dat D'anDer jjope ïjaDDen gegc^
„ ben / geïijch ich fegge / ban ben te accommoDeecn met
„ D'anDer / cnDe in De geïjoojfaemïjeit te nomen / miDt£
„ 't b er trech ban Debjembehngen.
cS* <De DooDt ban Den ^inceban <®L!angicn foiiöc beeï
„ menfcljen toeï Doen öen fin bcranDeren. CnDe fo De
» ^ettoge ban 3Hïcuffan fijn cpgen boïch nieten ïjeeft ter
jj pïaetfen Daer ïjp $ / fo mocïjtïjem noeïj toel becoutocn
3, Dat ï)P fo bejte gekomen i£. «tDit toact effen reeïjt/
ï7 toaert Dat Die ban 9Hnttoerpcu om beuren pcp£ tema,> ften (naeDemaeïlBgn^eerDepjince fjenallegoeber*
33 tierenbeit bcut-ïjouDt/ in Dien fb tothcnnifTetoillen
„ nomen ) Ijcm bafï enöe gebangen Ifjieïöen / om ïjem te
j, fïeïïen i\\ Dj fjanöewban fijne JEajefïept/ om ïjem ïoon
,) cnDebctalingctegebennafljuberbienfïe. ^chDoealïe
,, neecfïigljctt Die mp mogclich i$ / Dattec toel ïjaefl boïch
enDe gelDt gcfonöen toojDe / fo ich bope Dat men Doen
fal: en ïjet htijgïjg-boïchtrcchtaï-reeDe op Debane/
33
enDe Den ïjanDcï ban 't geïDt gaet ooch boo?t£ : ich \}&
pe Dat oBoDton^öelpenfal/ niettegcnfïaenDefobccl
beïetfelg toeïeh menon£ aenDoet: toantbp igboben
aï: enDe faï ongDieg te meer ïjeïpen/ in Dicnto£on£
feïben ïjeïpen / geïijch Dat beüctoaec moet gcfcjJieDen /
om ccn£ upt fb beeï berDjietg te getaechen.
^HengacttDe urne particuliere faechen / De^cerftari^HaUoomaefj met ceeïjt feec toeïgetupgen/ Dat ich
aïfulchcn Dienfï enDe bujt Öcöbe geDaen alg gijp fout
inagen begeecert / en meet Denc &pacnfclje bnebcn Die
ich met mijn epgcnïjantaen fijne .l&ajcflcpt gefcfec*
ben ïjc&be. <6oDt gebe Dat gïjp Daer af toat pjofnt^
tnocgïjt ontfangen/ aïfo ich Dat toenfebeenbegeerc.
CnDe ich macïj u toeï bccfeucrcn / Dat j^ijn ^eere De
f>2ince u fo ïjecteïijchcn ïjeefe gerecommenbeert aï£
mogchjchi£. <£nDe mp ban feer goeDcc [jerten bebe;
lenDc tot utocc goeDcr geDacïjtenifTc 11 / bDDe ich Den
^eïjeppee / Dat ïjp u (JBijn ll^ce De ^aebt^-ïjeer)utoe
bcgeetten boïözenge. Kpt iBaDciD Defen 25- ^P2»ï

bierigecauterien/ omïjetbïoeDtte fïeïpen/ toeïchfp
niet en ïjebben honnen geDocn. '€i?
Dat DP niet
ober ïangen tijDt DooDt en i,€ getuccfïfcïjaöe
/ enöe metljcm
een grootcn Ijoop ban fijnen naboïgö/ befxinDcc^.

cc
cc 158;
cc

- faï groote bcranöeringcn bcroo2faec^
Sülöcgon
^»ijn De.
DooDt
hen/ geïijch Dat toeï toactfclujnlrjch i^: en top bet- cc
toacïjten tijDingeban 'tgeencöatnaDcrïjanDtgcfeïjict er
fal jijn / en ïjoe ïjet met De faechen al gegaen i£. 3Bp cc
bcr fïaen Dat De ^ertoglj ban^ln jon gefonben ïjceft Den c:ccK
P:ince ©oïpljin aen Den Coninch ban ©2anchrijch <c
omfecouc^ teïjebben. .ï^en falfien toat Daec afho^ cccccc
men fal JÉaer ich en toect niet toat gebjajS ban 002Ï0;
ge Dat top jijn bectoacïjtenDe/ inDicn De benrfepDe ^cttogïj ban ^Snjtou 't gene Dat bp booitfïeït / metfijné cc
tyoeDerg tocte / bcrtoiïlinge en afflfïencie Doet : qc\\jch
fjp ooch De Coninginne fijn mocDec tjeïpt / toeïche
opcnbaerïijch meDe acnfpant met 3£on ^ilntonio / om
tegen on£ te oosïogen. ïfet i^ toel bïijcïteïtjch Dat fp
meer fouDen Doen / toaert [jen mogeïich. IBaer top en cc
honnen on£ met onfe fïerchten niet beïjeïpen / nocö Die
gchenncn / nocfj aenmerchen in toat fïaet Dat De gene
5nnDieongbanalïehantengneIlen/ jafoDat fp folïi^
citeecen en toacïjten na De af homfïe ban Deg (tozchg cc
armpe / De Mcht beur fehec fonDe homen/fo ich mep?
ne / toaert faeche Dat De oojïoge ban ^erfien Die nocö
Duurt/ fuïchg niet en berïjinDerDe / miDt^ Dat Den bcur^
fcpDenCoichopDatgctocfïenu onïanch^ beeft geïjat
een nieutoe neDerïage ban fijn boïch : toaer Deur iniDt^
fjetïeftcaDbij^ Confïantinopeïen beroert i$ getoeefi/
en Den (Co?ch ïjeeft nieutoljeïpe enonDerfïanDt gcfon*
Den na De fronticren / ban ttoee ^anjaquen / en bïe:
Dufent <!5enit3eren / en Dip Dufcnt <&pact)$ / ïjoe toeï
Dat fp onDer 't boïch uptgeben / Dat fp Den ?Cmbaffa^
Deucban iderfen bcrtoacljten / Die De conDitien ban Den
pepgfouDe brengen: toclchfaï3tjn/ foichïjope/ om
bem Die^ te bat te bcDjiegen: en Dat ÏJP boïch beeft toeïh
aïblieDcnDe enDe DcnfeuDe f!rijDt enbecïitl^ijn ^"t uan ®*fa ^ Ö^c Deur getrochen / en i^
fïrach^ té pofte boojtgereDcn om bp Den Coninch te
nomen-/ Die nu tegen toooiDicïjïich t'ÜImerin i$f
en i$ Daertoaert^ gerepfï om De licpferinne te ont^ cc
moeten : en jDijn fjee r De Hrfcp-ïjettoge CarDaI- i^ Die
gaen ontfangen tot aen Den inganch be£ Coninchs
röch^. ifrz beucfepDe %bt ban |>. ©afis ïjceft mp ge* Cc
Docöt een recbtflnnigïj man te toefen/ Die toeï faï toe^ fCCC
Htoen goeöcn gtbaöcr en bjien&t %i\U ten te bcDieDen boe Dattet aï gaet in £föeDcdanDt. §}cft cc
fjeb ïjem toeï ontljaeït/ enDe te beuren in tljofgeaD* «.
CacD- ban <£*anbcUe
berteert/ op Dat men foo met IjemtjanDcle/ DatïiP
Het opfeh riff toot :
toeï te b?eben toeDerom hcere. ^ch ben Die£ toel bcr^
van
en
,
fchert / Dat bp fïjn£ Decï^ foïliciteren fd / Dattec boïch
Aen Mijn Heer van Aiïönleviüe Raedts-heer
't i^ cc
: rn foïH*
Raedt van fijne Majeftey tin de Neder- gefcljicht too:be/en geit om bctaïinge ichte Doen
den Secreten
om
Daer
Dat
landen &c.
,
maenben
ttoee
Dan
alcecDt meer
citerc fo feer aïj? mu mogclich #. €nDe top Ijebbcn tij^ cc
Brief aen de Hertoginne van Parme, met fijn eygen Dinge ban ^reihen en ban Sapeïg/ Dat De gene Die ban
gedateert den zjaea van April, Daer moeten homen / ïjen toeï ïjaefï op De banc fuUen Cf
handtD. gefchre
.
LXXXIÏven,
M.
maechen/ om |jen te boegen met Ijet regiment ban cc
eDc 3P>on jernanDo De €oïeöo / toeïch noeïj i$ op De ga^ cc
Mfïn ©2onmc/ ^chbebbegeantbjoo^topaïr
cc
^uu S'an
foicben ban utoe ïfoogïjeit EJicmptecïjanbt5i)n iepen ban ^apel^ te €oïib2p/bcrtoacbteuDc
om
nomen
fal
pafte
te
ijcm
aï^
n
tijDt
Den
ecte
bege
CarDobe/
er
ban
erehomen. €nDc ich bcctoacïjtc met grot
cbbcnDatutoe ober Der 3ee te pafTeren. €nDe beurtoaer ïjp ié feer cc
ban Daermaert?' ober/ om tijöingeteïj
en aï benomen en genefen fp / op ïanchfacm:en De£ ïjaïbcn en i^ De <02abc ban (DUbare^ cc
>3 ©oogheit tocöec ïjceï
J3
cc
Dat ich mocht bcrïofï toefen ban De f toaertgïjett Daeranth noch teöoome nictaengchomen/ Die op Dcfelbcga^
toeï
ïjoe
ichb
ïjanDeï:
Den
nöic
cc
Iepen $ / tot groot acïjterDecï ban
in ben/ miDtS Dat ichDeacDeïefieb?icbe
/
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bcraccojpcert
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jnun
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ccci
De
nu
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Dat
/
^epïigïjeit
laen
Dat fijne
Daec ontfinch / ïjebbccf
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toiïl
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<6oD
^n.
Die fp meer Dan D?p gantftljejarengetocpgertljecft /
cïat
Debc
IjaD
en
h
eïnc
gene
33 niet
, fïine oratie/ toeï mrt *&* af goeöetijömgcgeben. onDer 't Dechfeï ban D oorloge te fcljojffcn / !"oo Soan De
Dt ïjcböen / Doen j^arïiano mctDen^ojch getractecrtïjccfc ^eftbee*
' m Ü2tebcn Die ton berfci) uptCngcïan
Den J&ince 3[oan 'm* (C
toachtc hier binnen ttoee Dagen
, üï\0 Ijopen Dat men Den fmïice ban (Diangicn gup
heert met fijne
3itcïien
na
jfc/
fcljii
toeDerom
Daer
Die
/
ban
^oria
men
fo
D2ca
getoo?DÏni^: naDemaelljp/
Dc^crtogcban
r geen aalepen/ enDe met ïjcm faï pafféren
, Denrikfohranchtoa^ banDcguetfure/ Dattcngin
ne feffuna / De mlchc gaet beur ©icerop te ^ape ï.s? / ge*
£oui
De
en
hope ban ïcben meer aen entocha£:
op
Dt
fïon
Deen
ban
Ijebbcn. ^ijnc mm*
San €naeïanDt ió bïatigïjïi
ïijch utoe ï^oagbeit bcrflaen fal baren
feer toeï / <$oöt
bïoeDc
Den
ban
Die
alle
en
c met De ilcvt
joutoet getoeefï / ïjoeDaerDatte
',;D'anDere getoaerfeï
bp / Dat ïjp hM Danch: en men bcrtoacljt IjoeDanicïj De repïurien
ouetfure gefleït toaö. I^en fept noeïj
De fiiïïen toefen Die genomen fullen toojDcn / aerjtee Dat
beeï fmerten ïjceft geïeDen / fo ban De pjjne ban
n
ngcDae hcuc ï^ajefiepten bp malhanDecen fullcn 51J11: De toeïc*
? toonöT/ aSbieöemte c&.mrgien^jebbenae
moeten homen te
' Setopfipmgeomöequetfurete ontöechen/ enmet he ban é ncrin fuïïen toeöecom
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%iébo\\al atèaec DeCönindt nocbgenoccl) te Doen gaenDe b^cben. /Ccn epnDe mp recommenDerenDe feen
ootmoeDigljlJeft enDe becteliclt tot De goeDe gracie Der
heeft/ inDien icft mp uiec en muïceïtene: Want na- felber. 23iDDenDe Den ^cbeppec Dat b? ba« berleene
15S2.
' penOc Ocjnfucic/ poucic/ojDinaneieDec financiën en een goeDt enDe landt lebcu
nge
" anöccefactuniöebccfcHeci
aengaenDe/en fic iltnod)
" niet met allen Darter pet geDacu igDatmpgcnoegbt:
«pt IBaD|iD / Den rebij. ?ïp?iï M- ®. %$%$%%
" cnfonoeröat en meet irïi niet boe fijne .JBajeflcptfonUtoec ^oogbeit feer ooDtmoeDicf) enDeberbonDen
icijdi ban$ojtugacïbc^
ctConiiKi
ïtcluntlj
*
Dctpceijc
Dieiiaer Hint. CacD. ban <£>?anbelfe.
35 re fal mogen betreedten- ©nfe armepe tcc jee too^Dt
üceröicl) gemaedtt / macc lanchjamclidi na 0'onöe geHet offchrift was :
ruoome : enDc en Daöoe gebiedt ban gelDe D'acmepe
ban <E>on HIntonió en ban De Coninginneban ©janc^
Aen Mijn-Vröu we in de eygen handen
van haere Hoogheide.
' ïteendt De moeDcc / niet belet gefjaDt / fp fouDeniiu
al
De£
ge
ban
ttopfclin
©e
bebben.
fjetbcncDccl afgeficn
Sojcftö armepe i$ oojfaedte Dat men gaet aennemen
Brief gefchreven aen den Prince van Paf ma.
, fe$ Óupfent j^ooglJDuptfcbcn in €mV öic te fdjepe fuï*
Deurluchtighfte excellentfte en mijne eerweer, len gaen te &pctie : en iff Dat De£ €o2dtg armepe niet
dighfte Heer.
, en Itomt / Daec en fal geen gebjeeït 5tjn ban Die te befte
Den/ toilt men mp geïooben. jBen tmijfelt oft Den aen* TCft beb gèanttooo^Dt op alle De u?ieben ban utoe <££->
fïaclj ban Cccceca Dit jacc fal gcfcljieDcn / oft Dat men Acenentie7 en fint Dat Den §^inceban<®cangienDen
auDce refolntic fal nemen. <0oDt toille fijner .ïBajcftept flag gegeben i^ gemecfl / en $ ftiec niemanDt ban nnmt
geltoomeii. 3Deuc <öngeïanDt be^ftmeninfon*
ingcbcu t gene Dat 't beft io\^en roep blijft gaenDe Dat bjegen
Decbeit
alle De gefcljieDenifTeu ban fijn leeDt enDe fmecte
Den Itcpfccliciten HtjdtgDagb tot Hlitsbojglj fal geljouDen toójöcn : maec idt en geloobe niet Dat bp begonft gemeten. ïtèant Defer Coninginnen co?cefponDenten
rêDcnbéiidcDenfonöad)/ hóe toeï De buebcn ban De Die t"2Hnctoetpen jjjn / bobben alle neccfïigbepDt ge^»
t'famentocpinge fuldt inbouDen gjdt geïoobe Dat Daen met aDbij^ te geben becboïgen^ ban 't gene Dattec
Mijn Hfcec De §3unce Dacctoaectg gefonDen fal ïiebben gefcbicDbe tn fijn fledtte : en aïfoo Daec beitelt $ / t)ttft
iemanDe ban toégen Der jfrcbecïanDen / om Daec De bp na Dat Den flagïj gegeben toaö/ geïeeft beectienDa^
met feec gcoote pijnen/ foo ban De fmettebanbe
plactfen te Ijouöen ban Den25o^gontfc|)en ïteepg. M i$ gen
toonDe
/ al^ ban De opfuijDinge Die De Cbicucgijn^ gefe? Cc
ten minfïen landt geïeDen Dat icït Daer af te beuren ge?
aDbertcert (jcböe in ijet ï|of/ Dat men bem op Dit potnt bengepacn/ fuijDeuDe al^ ineen DooDtbïeefcb/ om De CCcc
quetfwre te ontDedtcn/ en remeDie Daer toe te Doen:
t toace / met mtjn
fcbnjbcn
fouDe
't
gene
Dat
beljoojlicï
aDüné Urne J£oogïjeit fal aïcceDt bccfïaen bebben/boe bem ooft quellenDe met bierigc pfer^ / mepnenDe De aDer cc
Dat fijner jBajefïept belieft beeft / Den $jofi ban Hlitc te floppen : maer Datfp't nieten bebb'en Itonncnge- cc<c
jBocillon te nomineren 23iftïljop ban ^oojnich/enDe Doen/ en Dat bet Denbeertienfïen Dagbalfoometbem cc
gcfïeïtma^/ Dat fijn epgenboïdt geenboopeenbaDDe
nip te confenteren/ Dat ilt mp ontfïae ban bet 2fiectfcb- ban fijn ïeben. ^p en fepDe niet met aïïen ban Den fïaet
bièbom ban jBadjcïen / toaut idt Daer niet en aan
cc
Daer
De
faedtcn
ban
Hlnttocrperi
in
ma^ceti
binnen
allen
CC
rcfiöeceu / nontincceuDe ele/
Daec beur ïfcec ^anD'^CutijDt / Dan Dat ^ïenffon bem DicRtoijï^ gudm be* cc
dun belten ban ^inteOBo
Detoeldte mpDienDen Defen
cc
cc
foedten/
en
Dat
bn
een
fto?t(Cef!amentmaec»tte.
^et
ï
pDen^of
t
nbeucfe
aid i^fficiael / enöeïjeef onDeröe
cc
i^onmogelidt Dit acciDent en moet gcoote becanDecu^
4l£ocillontfclbc$lttfch-b#Dombeel jacen gecegeect. gen bp b?cngen.<6obt gebe Dattet ten goeDen moet 5ijn. cccc
3È>e gocDc guufïe Dieèiïfc>" belieft beeft Den beucfep? <Ön fijne IBajefïcpt betcoumt Dat utoe €rcelïentie niet
Den fyiaft jBocillon te betoijfen / tnrötS gebcnDe bp en fal laten fyact te beïjelpcnin alïec boegen foo moge?
fijne jfeaeyt foo goebe getupgenifle ban bem / toacc licït fal toefen / om toat goetó upt te eiebten/ mit^ Doen- cc
af idt Ijaec feec ooDtmoeDidjIidt cnDe bectelidt beDanc? De De officien Die fp geDelibeceect baDDc met Die ban^lnt?
lic / beeft feec geljolpcn / enDc oodt De cecommenDacie toecpen en met anDece ièteDen / bc» p^efenterenDe (niet cc
ban .ii&ijn ^eer De $nncc. ©eurtoaer idt ïjope Dat ban tegenfïaenDc toat quacDt Dat fp bebben geDaen ) parDon
Den Iteuc Die fijne jÉajeftept geDacn öceft met Defe en genaDc / toillen fp ter hcnntfTén ïtömen/ fonDer De ge?
tbjee pecfonagien / fp Wel geOicnt fal toojöen : en aï.ö ïegentljciDt te berliefcnban pet te Doen met De ftïepne cc
utoe ^aogljcit Dert beucfepDen beften geïtent fal beb flcrdtten Die fp beeft / inDien fn goeDe bequaembeit fïet.
ben / fo bèn idt becfeïtect Dat fp De felbe mepninge fal ÏÏ&m bouDtnict op ban te foIïicitetcnDatbctfccoucg
Ijebben. 3c« Ijeb tuel obcc rb. jacen gefolliciteert aen toeï ï)aefï uome:enDe top bebben aïceeD tijDingeban
fijne Mcyt oin ontïafl te too^DeH ban De beucfepDefóecc* Jjicilicn / Bapeï^ en JBiïanen / Dat 't boïdt bem in m*
fte ban fteïjcïcn / De toclcue icït feec ongecen aen- Den fïcïDe. €nDc ïjet pcecDt-boïdt Dat te Bapeï^ toag /
nam/ geïijcltumc^oogljcitbjclbjeet: toant ieft facl) moet aïcceDt tcedten na IBiïanen. ïf et Öegiment ban
, > ge noeeb mat Dattcc af nomen fouDe : enDc Deur mijn #011 $>°. ban f^oïeDo ( toeïdt met Den anDecen
„ abfencie en \uerDt (jet pjofnt niet bccbolgbt Dat fijne ïjoop niet tcedten en fal / fa idt u fetycef/ macc toeï $e*
j. B^ajcftept p:ctenöccroé / Deur Debeceeiunge ban De D?o De J^as) toajS nocb in Coïibjc Den io. ban Defec te^
gentooo?Digecmaent/ obetmitgbet feec ïandtbectoe»
,j lü'jtipen met De SBifcböammen : bjeleïitoa^ om Dat De beu
ban 5^on %m De CacDona / Die foo fedteeïijdt toïl
^iffjboppen Ijacfï fouDcn tuffcljen Uomen in Den bantefebepebacen.
^cpjobiflenbéuc Debeecrigb Dtipfcnt
> Del Der Jxtaten ban 23iabanDt / om {yen te flellen ten^u!inceban^rangien enDc anDece ban fijnen ïtcoonen bie gefebidtt toojDen tot Debictaïiebau ^a^
5)genDe
>■>
:> acnbaucU
Die De faeclien al in Uecoccte flelDen : enDe bopen / tóacen aï-ceet in De banDen ban 5^on ^ancbo
om De Hlbten bctcc te gemoeten/ DeloelcftebeDjogen De i^aDilia. <tSn om De fnfpicic ban De /Co^dtfcbe acmepe
3ijnöe ban Den bcucfcpöen $jinceban Ocangien/ \}tb- toecDen aengenomen fe£ DupfentïloogbDuptfcbcnom
ben bem Debcquacmljeit enDegclegentbeit gegeben om t'fcbeepe te gaen te ^petie : enDe inDien biecafgeen
ïjen fcltnn enDc Den anöecen te befcbaDigeu. ^len- fnfpicie en 1^7 foo fuïïenfiicïDec^ mogen Dienen/ ntDe
gaenDe 3Jo. banj>acmillan Den toclcben utoe ^oogj biec toe $ijn gefonDen fe^-èn-tfebeutig Dunfeut ïtcoonen,
iKitrcrommcnbeccttot öc Mbbne ban <&nm$ / Deuc 3Icït folïicitecc in allee boegen bc p?obifie ban penningen/ fdo tdtaïcecDt gefchjebenbebbe/ en bope Dattet
fijnen bjicf ban Dencbg. ^ebniactj/ Daec af beb iclt
piofijt
fal 5ijn. <®on lllntbonio met De afTïfïentie Die Drc
airccDe gcfcb:e>jcu aen Den $?ofï tfonclil De toelehc mp Coninginne
Sloeber bem openbaeclidtDoet/ Djepgbt
antbJoojDDe/ DatmcnDiealceeDt Daec aen een anDer te toillen ïtomentotDehofïenban^ojtugaeï/
ënban
booïfïen IjaDDc / iclt en Voeet niet aen toicn / fonDcr
Daer
tot
bet
<£pïanöt
banCecfeca/
en
tot
De
InDien/
Daec afbcrmacH te maecucu On fijne IBajefcept / bjcln
't beginfel ban ben .ïfècp: #iïfc acmepe too>Dt nocb
ïjp Den aacDt^-hcecc ban Stftonlebilir aeiitijgbt : cnbe in
lanïifaemlidtcc gecceDt gemaeeïtt Dan idt toeï öegeecen
i^fnbciicficn/ fdenifTcrnietmeec aftefeggrn. <£& fouDe. 3[cït beb aïcceDt ttoeemacl qcfcl^cïten aen^jne
De uu op Dit pa$ cnficicftuictanDcc^DaecmeDeban
•- - - naaöe iö utoc i^oogljeic meec te tcabaillecert / boben .ïBajefïept
Ijet gene Dat fp fai becflacn IjeöbenDeuc mijne beuc <£nbe bP berfeechect mn Dvit ïtoiteïincït utoec <^rceïlen*
t
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1582. tien aeanttooozbt faï toojben. ^Icatooubetoeïbattet 1 en öcb ich niet aebtecgeïaten hem te feggen 't acne bat I5S2,
\P! öofötbcfïtebeöoovenomiieni bete? fijn Sm te
jS&^enDe
^ScT in bouben/
^S!S
^i^J
S&SS
^W^j; I!boeu
waren
icïi ïjebbe
fijner jBajeftept
ootmoeDigï
uptrecïjteii. ^cïtboubebair Üt&tTSbSSS^

Cijfer gefchrevcn.

licïigcbeben

-

Itoenöe^i
banaan ebenbieii
buitten. Uje^ceKai
Ban &mttieontfan
Clement/acnfaïheb
fnïjaec bcïi
noeïj
gcfcï)?ebcn fulïen bebben ban $o?tugacï aengacnbe ben
ïjauöcl ban Den Uepfcrïicïicn ïSijcln-öagb/ toaccaeu
icampbcbL:acge/ bebbenbe n boben toclbjecbeïica ge*
fcf).?eb 't geene bat mp buneïit. 43obt toiïle utoe Cr*
cclïencntiebet
oarenenboojbccen/ mibtg berïcenenbe ee*
nmgcïucïiigen boojtganeïs tot alle fijne boomemen en
aenfïagen. QwXtöm) Denrrbj. 2lpjiï. 1581.

<&m 2iImbafTabcue ^an 23aptifïe bcbefligt bat <®ran*
gicn ben beectienfïcu fonbee ïjoope ban leeben toa£.
33*'anbec3£eabbijfen
ober 3Jan
5ee hoomeube
ïjoubcn
boobt.
bcucfcpDc
25aptifïe feut
bacc bem
noeïjbeur
bu/
» Dat De $?incc ^olfin na ïjet ifof ban ©zancarijcïi toa£
» getcoeïien/ omtcfoïlicitcren batDebidcbecïjemfoube
Onder ftont gefchreven.
fenben/
cnbe bat
/ tueïcïi
i'cït
„3j fecourj»
niet en tocet
toacrom.
JDantmetbjepgingen
ift bïijbe bp mijn
mepüftt*
©an m Crccïïentie.
75
ge/ bat ^Cïenffan niet ccnenboetenbecfct/ oft pet en
■>■)
&ecr goebtïjcctig bienactSflnt. <£atb. ban
Doet/ Dan foo bemoebec cnbe De bjoebcc toiïïcn. 3tcft
•>■> bibbe H Crccïïeutic ootmoeDigïjïica / bat fp / om te be*
■>■>
(D^anbcïïe.
ïetten De bebccffeniffeban 't<êLjaeffcïjau uan23ojgön:
Dien / 11a ©ïaenberen fo ïjaefl alft mogeïiefc i$ boe tree*
Hét opjehrifiwas:
■>■>
aenïjctboet-boïcli en pcerbt-boïcn Dat öacc in 't ïanöt
Aen den Deurluchtighflen en excellentften Heer
•>■>
berfamcït/ oft anber£ fuïïcn fp'tgantfcbelicïibcrnie*
Mijnen eerweerdigen Heer den Prince van Par0> ïen: enqnamenbaerjfroncoifen/
Die fulïen Dienen aï£
Gouverneur en Capiteyn Generael veur
foïbatcn getooonïijïi sijn in ïjacc bnp^^aeroni bïijbe ik
fijne
Majefteyt
in de Nederlanden van Vlaendealbeur bafï bp mijn mepninge / Dat ttocc Dupfent Mf&ik
ren
en
van
Borgondien.
fer£ Dacc feer tocï te paffe fouDen bomen / om bit ïanDt
ma.
tebecfeeïiccen : DefclbeDacc onbcrboubcnbetotDatDe
Brief aen den Marquis van Roubais , van den 1 6. Aïjoopen Deur getcoeïien 5tjn Die ban j^lien moeten Uo*
pril, 1582.
men/ en ban motïjt men ïjen ïjcutXeïicïi oorlof geeben /
mibt£ ben bctaïenbe/ op bat top Die aïtijt mochten beer* Mi n ï^eer/ be f)?eïaet ban &int ©afï^ Die bcben ge*
Hoornen i£ / beeft mp gegeben utoen b?ief ban Den
bigï) Rebben t'aïïe fïonöen aï£ 't ban noobe toarc : enDe
reïicnnenbe DefcbaDeDicbet acijgö-boïcabanDenïan* 19. jfebmarp. ^cï» baDbeaïrecDDencbeelebziebenge^
De Doet / foo fouDe men bit beeï beter aoop Doen. 3Dc fcb?cben ban mijn #eer Den $zince aen fijne Ifêaje*
piince f^an^nbjea^oria en i^ bier uocïj niet aengc* fïept / berfïaen De ïjepïige Öefoïntie bp De Staten genoh domen / maec ith bertoaebte b^m binnen b$ie oft biet
men: €n Datbputoe foïïicitacïe/ enbe opbep?opofï^
Dagen ten ïanUfïcu. 3De ï|eetog ban <^ljuna toa^ nocïi
tic bie gbp bcnfoobefjuamelicït'bebt geDacn/ met De
in ^degnafieï : 'ti^genocgb Dat men maebfeggenbat officien bcbcnbigbïicïi qtfchieïit j Die Deur u IBijn-ïjecr/
\p op toegb i^ / en bcuctoacc ïjp faï bem baefïen . ïDant enbe beur iBjjn-lieer ben ^jcfïöcnt enbe anbere bie gbP
bepbe bl1 ïange / ich boube beut feeaee bat be beurfepbe Daertoete toerchegefteït lyebtj gebaenjijn. ^ieban
J^iince ban <Doria niet beetoebcn en faï. $p faï baee na ?Hrtoi^bcbbenDen anberen bentoegb getoefen/ toaec
moogen beetoebcn in 25atceïone ïangetban &p foubc Deur groote beugt ben gantfeben ïanben magb gefcöie*
toiïïen.
ben/ om ecn^ berïoflte tooien upt foo beeï eïïenbig* £>ijne ^ajejïcitiöin ^ïmenno/DaecDe^eucïucö* bcben. Cnbe gbp fuït aïreeb bebben berfïaen / eer u be*
tigbfïe ïJepfeeinne moet acnïioomen / ben eecfïen bagö fen bacf te Ijanben aompt/ uptbecpgcnb2iebenban
ban j(Bep / en mogenjeu noeïj eer. Mm faïbefien toat fijne iBajeflept/ toat bernoegingc bat fp beeft ban De
bene Defet'fa- bcucfepDe Öefolutie/ enbe ban De geene biebaec toe be*
fnllenengefebieben
battee
faeeïienban
gtoote
menfpjeïiingc
23L?ocbee
&aficc* €n ben ieft niet buïpigb 3Ön getoeefï. U berfeecaerenbe bat icït nïef ge* <e
beDJodgcn / Dace $ in jDoztugaci noeïj genoegh te Doen failleert en bebbe/ noc^ achter en ïaetealïebïijtenDe «
eec fijm jïDajefïept ban Daee fal mogen bectcecUcn / m DiertfïteDoen/ omïjaefïeïicïitcbeneeefïen fecour^/ en «
Dien ö» be faïicn toiït becfeïiect ïateii:toant Daee i$ beur* pjobifie ban geïbe : Cnbe boben be 400'". a. baer n\3im
toaee beeï mmuutgectebt Dan icïttocï foubebegceren/ baef bermaen af maecat / jijn be bepefeïjen beur be an*
bec 300™. berboïgen^ gegaen. gjc&bebtoeïgebacnaï*
D'oibi* ïe
aïjï aengaenbe
in becjulïiciënenpoïiepen/
foo
bet Deboic Dat ieii geïiofï oft gemoebt l^ebbt/ om te
nantie
te maecïien in ben banbeï.
^ijne ||cpïigbeit
ïjeeft Den bpfïant gegeben tot be onbeeïjoubinge ban De foïïicitercn Dat men een fcecaer fbmme fbube bebcfligen
galepen. ^aecsiju becfebe bjiebenban€on|ïantino= beur cïcae maent/ en Dattergeen fauteaen en toare:
peïen/ Die feggen Dat ttc (SojcUen op een nieuto eeueu .ï^aecbeti^ ftoaerber toereft be mibbeïen te binben/
cjuabcn fïoot ïjf bben geïeDen/ öp bc frontieecn ban $er; ban te toenftfjenbat fe mogen gefebieben. ^eniffee
ficn/ enDe Dat Die ban CottfïantinopeïenfeerontfMt nocb op upt : jBaer ieft en bejre geen bafïe bope geben/
toaren.
beur icïi cri fïc ben banbeï booiber gebt2ac5t. mm min*
De^
fc
^P berïjaefïen be feefïe ban be 25cfnijbeni|
fïenberfeacre ich u/ bat'tgcbjeca aen nipnictcni^/
^oon^/ om penningen te Ijebben Die Daee gebiaechen : en bat icït macb feggen/ bat icïi Daee afmeer gebacn
fjeefc tot onbetfïanbt gcfonben bier bnp- ïjebbe Dan icn bermacb.
cnbe bc M
^engaenbe De foïDatcn Die ïjen in be monffr ringc ber<
en b^ieDupfent^pacbi^/ cnbe boet
icen/
teut^aniffa
:
tecchen
boïcïj
ïjaee
^met
^anebiacï)i
ttoee
oocïi
boo it$
toonen / enDe öie gemepnïïeft gebjerten in 't boïgen bart
bebenbeï^/ enbe afó men beeïjten foube/ bati^bege*
bat
fept
Datmen
gene
foo bat fommige ttoijfeïen/ Dat't
toDonïicïte
pïage/ üefanbcrlicft ban be foïbaten biein o
i$.
De #ee(iaen pep^ oft befïanbt begecebe / aï bcbjogb
bcucepgenïanbtjjjn'
3lcïibcn tocï becfeccacct bat be
€nbe öoc toeï De f eaneoifen foïïicitcren om De^ ,€o?cfc£
acmepe / foo boept-men noebtan^ Dat Die niet hoornen fautebeuruniet'engefcbicbt/ enbe Dat gïjpDaer tegen
raebt Doen/ foo bejre aï^'ttotutoec
en faï/ oft fp fa\ ïtïcpn 3|jn : maec fya af en i$ noeïj niet tocïfouDttoiïïen
HennifTcn quame, Jï^ant boben ^et refpect Dat men ïjier
feeeïtetö.
inttmDicnfïcbc£B}ecfIec£ fcïjulbigbi^/ etcfcïiiet öcm:
25p anbetcn toege U titoe €vceïïentic becflaen bcb> fuïcaen mibbeï bat tttoc pftfoon enbe anöer ïjooföen ben
Den bén befïoten mag beau tien jaren tuffcDen Den ^o= in groot perijcïteï fïeïïen. 3Bant meunenbe te^ebben
ïatïï enbe ben moféobiter. fnban €>zmu? 1 & ïailöc,
ban fjet ïngefeb^eben ïteijgïjé-boïch / bp faute
3ijngoebetijb!ngengraomcn/ bat bc iao?tfgtefen beeï 'cgetaï
rjanbicn
foo bcbinbtmen bat men onfïercaceï? beur be
meun*
ben
bic
/
boïcïj brrflagcn ïjebben in bat getoctüe
bpanöcn / mibt^ toeïeïien ïjet pcrijcHcï ftomt/ bat ïiclj*
Den frijaDe te boen / cnbe Dat fp fijner .HSaj efieit geboo?>
teïicatcbcrfraeni^.
fl/
scu)ce
5tëbta
&.©afï
faembïebcn. ®>m Wit ban
gfeft en ïjabbe noopt gefien ben $2oofï ban &int
en ich tyb hcfcWit Dat ïjp totï fccftclich ontïjaeït toert : Bafl:
^aer boen icït met bem fp^aecïtebabbegeboU*
bpberboïgbt fijn repfe te Doen tcpofle/ bpbuncatmp
ben/ beeft öpmp/ boben Degetupgcniflë Die fijnemantoer*te
tetocefen een bebenbigb man. Sfeït bcb berfien malle ben
aïreebt gabcn/ geboebt een feec gefebicfot
en
toeef
te
a
't geene Dat mp boeï)t uenoojïich en nutteïic
dp oat ïjn tocï en iriinncïicft ontïjaeït foube teojw oott toeefen. fêp faï boojtrepfen om fijne .ïüaajcflepttebin*
Den,
(O)
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Byvoeghfel van Auth
ban bet goet bcboic Dat gbp

Den <öntic ÖP fa* **u tó *W 'tgceneDatïjembeïaft
/ beur
biuDcnmoetir
tocgc©oo?tg
goeöcu té.
'alcceütoeop gebaat
réDie/baer
ïten
bebanegïjeit
ft De11neerfïi
te Doen
toau beïjoffeïiche jpjefciitatieii Die u belieft mpDaerme
De
fijDen
Deur utoe biicben: cnombau mijner
ïj
ober een te hamen / foo fuït gDp m» aïtijDt beerbig en
bercebt binben/ om u ai aïïe gdcgentïjeöcn fcec getoilïighhcït allen bienfï te Doen Die mpinogeïicïtté. <£nbe
emibcïicït mp feer ïjctteïicït recommanberenbe in utoe
/ biboe ben ^eïjeppee/ Dat ïjp n mijntrbcDe gcacie
beer beeïcene bolbjcnginge ban utoe begeerten. étpt
B>aö?ib oefen ióMwU 158».
r J
<6antfcbcïïcït t' utoen btenfïe beceebt
9mt. Caeb. ban <$w:anbelle;
Het opfehrift was:
Aen Mijn-heer, Mijn-heer den Marquis van Roubais, Gouverneur van Archoisen van Hefciïn.
Hierna volgt den brief van den voorfz. Cardinael,
aen Mijn-heere van Montigny.

enbe anbere peeren gebam 1 5Éu
bebt tot De gemepne toelbacrt Dec ïanben/ tot onbecfyou*
Dinge bet fócïigicn/enbe tot bienfl ban fijner IBajefïcpt.
JI3aer aen gpbeurtoaee feer beeïberbient. Cn iït begete
befonberïiclt Dat fijne iBajefïeptmet Der Daetbetoone eC
t'alïer
geïegentbeit
fp 't aebt.
mp en
niet gedeelten/
oft boe
iït enbooge
faït geerne
fijner%en
Ifêajeff
ept faït
be* '
tupgen/ ja oocït Doen gebencnen t'aïïer geïegentbeben /
met begeerte bat De Dienfïen Die iclt Doen fal/ t'eenigen
Dage ban fukïnt tyneïjt mogen toefen/ Dat gp ntoe bolle
bernoeginge Daer af mocljt ontfangen. IBaec in gp mp
altijt bereet fuït binDen / en in al toat ich bermagi) om u
bjientfcbap en Dienfï te Doen. <£n mp ten epnDe ban De?
fen feer fjerteïicït t'trtoec goeDer gracien bebcïenbe/biDbe
icït Den &cbepper / Dat ïjp u / Mbn-beetI berïeene bolle
bernoeginge banutoe begeerten. Hpt !Bab?tb/ bcfen
ió.^pjiï/ 1582.

& Wnt.
goebt Carb.ban<0?anbeïïe.
toienbt t'utoen Dienfïe
Het opfehrift was :
AeriHeer
Mijn-heer
den Grave van Henniiilietaert
van Cappres.

j\4f n-öeef/ ©e $?claet ban &int ©afó beeft mp
x gegeeben
utoen bu'cf jijn
banfnlcït
27. /#eb?uatp.
»» toacebeit
«toe berbicnfïen
naDemaeï gp3fnber
u foö
van Gongnies van den voorfeyde aen
16. Mijn-heer
April.
„ b?omeïicïtbebtbefïeïttenbienfïe ban fijne dBajefïept / Brief
„ Dattet ban genen nooDe en \$ Dat gbp 't feïbe fegt / mit£
„ battet foo ïtenneïicït té / baer fijne jfëajefïcpt oocït feer A/Tff n-Jjcer ban <6ongnieg/3&c #?eïaet ban &. ©afï5
J-VJ- fcf ft mp gegeben utoen b?ief ban ben ai. jpcbjua^
rp. oSnbengoeben toilïc en'tgoetïjerteöettoeïcftieft'6
u te beuren geftobenïjebbe/ en té mp niet benninbert/ f<
paffe geftomen ï^. Cn icït fle toei Dat ïjp u feer groote* I maer bermeerbect Dag£ücfe / mibt^ bat ick berfïae ban "
ujeft aröt / en bcel boubt ban utoe b?omigöeben/ mibt^ fjet beboic b'torfcri gïju boet in aïïe 't gene bat g|)P ber* «
batgöuufoobiclun mcnigïjmael feer Dapperlicfc \3ebt ' meugt/ tot ouDafjoubinge Der Religie en tot bienfï ban "
tetoeccucgefWtnacbat gelegen i^getoceft/ toagenbel fijne Majefïfpt. S3obenberettenmgebie icït öoube ban <c
inaïïe^ feer eerïicftenen riDberïicïten utoen epgen per* be affectie bie gpmpaïtgtïjebtgcb?agen/ en mp op een
jbonc : be^-ïjaïben icït toeï mago öopen bat ftine beuefs . nieuto p jefenteert / foo en beb fcfc niet geïaten bicïttoiï^
^Bajefïept niet laten en fal'faïïc geïegeutfjeben u te getupgenifTetegebenbanntoeberbicnfien: enfalaïtijt
betoonen öoe groot bat fp u aebt / mibt^' ooh be banen* bereebt sijn om in aïïe geïegentïjeben 't felbe te betnieu*
baerfjeitbie ban fijne grootbttbt enbe müDigheitteber* toen: enbe icït fal utoe Öequefïe fenbenaentfBijn-b«c
» toacjjten i$* 3Cen jaenbe bc commifTie ban ©faenberen/ ben ^?ofi ffoncït / om rapport te boen aen fijne Üfèaje*
?3 enöcbicatoinocïj toe niet berfïaen/ bat fijne Mm* fïept/ onber toien^ ïjanben be gene aïreebt moet toefen
j, fïept tractcert omrefoïutic baer af te nemen, ©ocït Die gijp öebtbocn p?efenteren/ toaec af bie mp tegen*
i^iitoeïïtenneïjcït?©ijn-ï)cer/ intoatfïaetbatbefaec* tooo^bigljïiclt gebjaeftt too^Dt/ maer be copieeni^
hen ban ©ïaenD:ren nu tegentooo^bigblicK noeïj ge* i^em bibbenbe te boen gebcneften fiJuer.IBajefïept be
fielt #jn. lEtec icïtïjoope/ inbien gïjp'taïreebt niet officien bie ieh ïjiec beurgebaen tybbef De toeïeïteielf
becfïaen en \}M/ bat gïjp toel baefï füit toeeten ban ;feergeern berbeefeïjen fal met feer groote begeerte Dat
jfBijn-beec Den- ^jince/ Dat fijne j^ajefïept fo^ge! fpfufcïterefoïutieneme/ DatfpubölKomenbernoeginöjaegïjtban u eerïïcft te empïoperen. €nbe icït magïj |gemagïjgeben. Boo^t^mpïjerteïijïtrecommanberenf
u toeï berfeeeïteren bat Dentoiïle biefeïtin fijne ÜSaje* be t'ntoer goeber gebacbtenifTen / biDbc icït ben ^cïjep*
fiept gemereïtt ïjebbetotutoaert^ aïfuïcït t$f batgïjp per/ bat fjpu/ Mijn-beet ban <6ongnie£ gebe utoe
Difn niet beter en foubt mogen toenfeïjen/ na mijn aD* begeerten, öpt^abnbbefen K>.^pujil/i58z.
bij^- ^Icïtbinbempïjier feer be?re ban fijne jfêïajefïept/
o goebt bjienbt
gelijcït
gïjp
toel
toeet/
ten
minfien
toeïttoaeïf
bagïjitnt. Carb. ban <6?anbe»e.
repfen: noeïj icït en ïtan geen bienfïen geboen ban met
ïmeben/ bie toeïcïte nietaïtoo^cn ïtomen foobegeïe*
tiet opfehrift was:
gentïjeben bectoacijten cnberepben, <!5n'ti^toelban
Aen Mijn-heef , Mijn-heer van Gongnies.
noobebatbe gcenebie tegentooo^bigöjijn/ b'inboubt
ber bjieben te toerïte fleïïen. <t£n iït ïjope bat Mijn-öeer
Brief aen den Threforier Sterck.
be ^efibent JFoncït/ bie bp fijne H^ajefïeut i^ / en beur
toien^ öanben be faeïten ban be téeberïanben pafferen / A/fgn-öeetbe tëTÖJeforiergeneraeï/ ^e^eïaetbaü
na mijn bunnen u goet ïjerte bïaegt/nocïj 't en gebjeeïtt ±V-Li>int Bafl5 / Die ïjeDen geïtomen i$ I beeft mp on<=
aen bem niet/ alle goeDe bienflen te boen biemogelijch Der anber gegeben utoe b?ieben ban ben 15. $feb?uarp:
3ijn/aengaenbe utoefanen: ?Üïfoicnuöoc(tbecfeKere/ uptbe toeïcïte icïtgeern berfïaenljcbbe bat bebepcfeïje
Dat gu mijnentbaïben/ in aïïe^ toat iït bermag/met goe* bie gebaen i$ beur fijn HBajefreptcnbe met fijn öanDt
öer en gantfeïjee ïjerten gebient (uit tobben. J©aet me* geteeeïtent om u te confirmeeren in utoen fiaetj ge*
DeicïtepnDeïicïtmp cecommanberetot utoegoebegra* fcïjicDt té tot utoen contentemente. 55e getupgenifffc
cie I en bibbe ben ^>cï)eppec / bat ïp u Mijnreet! ber* ban utoe getroutoe Dienfïen i<?menbentoerchen fcïjuï*
ïecncboïfoengingeban Utoe begeerten. Hpt iBabub/ bigb te boen / nabemaeï gfjp u Deurgacn.3 foo toeï baer
oefen 16. tp?iï/ 1582:
in ge-empïopeert bebt, oSnDe'ti^ mpgrooten ïufi te
ö oprecötb.?iCnbt om tt bienfï te boen
berfiaenbat
utoen ouberbomenbe geffeïteniffebenar*
?Unt. Carb. ban (0?anbelïe.
bepbt berbjagenmacöban foo gebuerigbliclt beronïe*
Het opfehrift was :
bigïjt te jfjn met ban
uto' £Doen
meefïcc^
faeeïten
/ be toeïcïte toet
goebeafliflencie
ïjcböen/
nabenflaetbaecfp
ingefïeïtjijn.
Aen Mijn-heer, Mijn-heer vari Montigny.
5lclt bebaneïte tt feer bertelicïien ban bep?ffentacie
Brief van den 16. April aen Mijn-heer de Cappres.
bie
gïjpmp boet
tot mijne
p?etcnfieban
be betaïinge
ban in'tafjifieren
mijne gagien enbe
penfioeneu
bie men
Mfn-ïjeer/
.ïBijn-ïjcer
De
f
jcïaet
ban
&.
©afis
be*
fen bagbgeïtoineu ^ijnbetoeïbarenbe engefonbt/ mpfcfjuïbigfj i^ban foo beeï jaren/ tcrinfïancienDie
beeft mn grooteïijfi be rbïijt / toant icït üifonbecöeït beur Mijn-bctt be p?ofïban %ite gebaen beeft: enieftfie
ïjem ïjeb berftaen/ btïjalben 't gene bat icn aïreeb toicfï/ bat u ïtenneïicn i^ bat ban mijnen toegen ieh groote
reben e
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tebcne baer tóe bebbe / cu bat ïeft mp gcfcbigbïicft beb baer fijne Itëajefïept Ijacr te gemoeté toag getroeften* 1 5 82;
gebjagen met foo lange te becbepben fonbermoepelicn
0cft tybbe JIBijn-bcer ban ©enbegicg oont gcern
te ballen. .ïEaec bet bcrlieg Dat fit bart alle ftjöen gebabt bienft eubepïaifire gebaen/ enbe aïtijbt boen fal : biant
hebbe / enbe De ftofïen Die icn gebogen öebbe tm bienfïe beïjaïben fijne berbienfïen enbe beugbbelicfte quaïïrep*
ban ben Meefïet / op be repfen bie ieh geb gebacn / fup; ten/ fooi£tuflcbenon£ eettgeujcït-fomiigbrit oiè nip
» berlijcft bienenbe enbe fonbec interefïen / bebtoingen bem boet beminnen / in tocerben böuben / enbe ceren /
» mp 't acbtetbolgcn fonbec ópbouben. <£n ünt be &#e* mpberbïijbcnbeen berbeugenbe met IJ^oogbcitban
» ben ban Oen beurfepben $jofï bart SUpte berfïae ïcïi öat ecnen fulcften ïfeete enbe bn'enbt) enbe ban fuïeftert
nip beeï laet beucfïaen ten toeftomen*
» bit al toeï boo,?tgaet beur ütóe gdebe affifïencie: öpbat nebe / toaec af icn
betijbe/
ombegotbe
abminifïcatie ban be föepubline
» ich ten minfïen ban eenlg góet beeï gerieft toözbe / 't sp
m25o?gonbicn öft elber£. HBaee af icftnfcerbettelic; enbe gemepne toeï-baert ban onfe baberïanbe . êcb oft
hen bebartefte / en ooeft ban be becfeneeinge bie gijp mp <£obt gabe bat top beïe aïfulcfte mannen jjabben.
ï©pert nonnen niet uptgereebten met be toebüVoe/
boet ban utoen goeben toiïle temptoaettg/ enbe ban
tocMi
een fot enbe onberaben toijf i$: niet teminieft
MÏÏn-fyeeten utocmebetyoeberé : bie$ icn mpgroote*
hoopc
bat
ben tijbt enbe bc brienben baer fullen bermoj*
lick berbinbe mpteempïopeten beuebegantfebecom'
bat fpbaerongelijcft faï moeten beftenneiï.
foo
men/
paignie/ en befonbec beur u/ al toacc be geïegentbeit mp
tnibbel fal mogen geben.
i£icr-en-tufTcbentoó?btj^ijrt-beetbah&ecrp fofraep «
3£erefolutieban be Staten $ groot getoecfï en baer enbetoclgcoeffentinbe fpjaeefte enbeinbeftcnnïffebec «
feer beel aert bangst : toaec Hem ieh boope bat be Ham faecftenban&panjen/ bat fijn gebanefteniffe bem niet
ben profijt fuuen ontfangen / mi$ bat fijne jBajefïcpt onpjofijtelicft en fal 3ijn getoecfï/ maec feer p?ofnte*
gerefolbeett i$ befen goebert mille te accepteren/ enbe Och/ gelijcft bendeere ban ©enbegie^/ biebagelijcfté
met pjocutenr£ enbe abbocaten banbeït/ ïeerenbcbeh
fecour$> te fenben om be beurfepbe 3lanben te berfeeefte3) ren tegen be ffrancoifen/ enbe be felbe Hanbcn tot rufïe
ftijïeri maniere ban p?oceberen. Hpt bit ongeïucït fal <c
3>
en fiilte te brengen / Mch bert geooteïieft ban noobe i$ 1 b:t pjofijt ftomen/bat fp be tale enbe be coufïüpmen ban <c
nafoobeclbcrbjiet^. <Önbe mprecommenberchbetocl befen «Conincftcijcfte fullen geleectfjebben. '*
Öertcïich tot utoe goebe gebacbteniflé / bibbe icïi ben
ifèen ïjoubt bat be bertoebingc ban fijne lEajefïept "
^cb^PP^/ bat bp u j©ijn-bcerbe€b2efocierutoebe* teHisbone feer toeï te paffe ftomt tot bebjeberïteerin* cc
ficertcnbolboe. KptJBabnb/ befen 16. fHp?il/ 1582. gebanbe^olïanber^ en^eeïanber^/ bie geïeect enbe K
Hroen goeben enbe ouben tyicubt
geftent bebben toat ban ben Honincïtonfenmeefteeig: c«u
?Hnt- Carb. ban ^anbelïe.
enbe bat
met befen
toe-bal
beo" ®$atm
(0ran* ««
gien
boobt/
tiie men
bene ban
feechet
nonbt/ ban
todgroote
beranberinge moebt oberftomen. <éobt gebebatmen «
Het opfehrift <was :
itefe oo?faecfte toeï toete te gebmpeften- ^cft meprte bat^» «
Aen Mijrt-héèr Sterck, Threforier generael der tet faï 5ijn aï^ be francoié ben beter beftent fal toefen / < c
financiën van fijne Majefteyc in ,de Neder- en bat top baer natoeren fullen bebben/ en meer bah «
landen.
opt. <&m eenen goeben en bafïertpcp£ moet men een c«
goebe oorloge bebben.
«
Brief aen Mijn-heer van Billy.
&e geïijcKfomiige ïlefoïutie ban be J©alfcbe f t& «
fan-beer. %ch be b ntoe b?ieben ontfangen ban bincien \$ \yiet toeï aengenaem getoeefï. <6obtgeebe cc
.ben ïefïen Jebmacp/ be toeïefte mp 4IBij»-b«c baimen bie toe! toete te gebmpeften. Jl^antanbecfm^
ban ^»int ©aflj gelebect b«ft boen bPb^t iggeftoo; ben ieft in be felbe bjeefe al^ & Igoógbeit. JPaec op ieh
men/ ban baer Ijpbecttocnen $/ omfijnrepfeteber^ mp berfeeftere / bat fijne IBajeftept baer toe fijne toij^
boïgcn. gicft fyeb Ijem geern gefien / en top bebben bicfc belt en bifcretie fal te toetene fïelïen.
lïtoeéoogbeit becbintmp grooteïicn/ betoonenbe
toi$ t'famen geftout. 3&e cefoïutie tiie bP mebe ge^
öjaebt beeft ^ be Staten / berbient bat bp f«r tofl* |f 8C00teaffectie enbe goettoi»igbeit in mijne enbe mb*
lenomsp: mtbg bat öp hem ö^fi»t2K5^m| nerb?enöcn en mag£n>&pru 3cn bapeoat4Bobtmr>
be gracie berïeenen fal om bit
£ ..-«.. it en aen
^- #oogbc
- ~ utoe
- , aen
en tot be reconcibaer-en-bob
beeft /bcren ©alfcïjec
»>» ge-empïopee
31nbcc 1 ï
f ?obincien.
fiatie ban bertStaten
be utoe te berbienen / nae mijn mibbeïmatigbeibt / in
j> toaerbeit'tié een bequaem enbe gefebient man: enbe alle 't geene baer ieh fal mogen bienen tot utoec eeren/
ïjetbcljacabt nw feer biel batieft Ijemgebonben bebbe toeï-baert/ en bienfï.
gjeft geïoone bat men mp fommige jaeren gagierf
t'utoacct^ geaffectionneert. ©an utoen goeben toilïe
p?e<=
be
beur
becfeeeftert
toeï
mp
ich
fcöuïöigï) i$ ban ben fïaet ban ^\ ban beti feaeten
te mp-toaert^ bowbc
fentacien biegbpmpbicfttoiï^ monbelincn enbe feMv- raebt. Scft bibbe ootmoebigblicn utoe ï^oogbeït mp té
telicft ïj^öt gebaen. aocftmeugbt gbpfeeeftee toefen/ toilïen gunfïigb tocefen in be betaïinge / om mgn moe*
öatgbpaen mnaltijbtfult goebe owtefpónbentie bin- bertebeïpen/ enonberftantteboen in onfénnoobt bie
in'tgeerte
ben/ met begeerte ban mp te empïopeten
i$l obermibt^ 't groot berlieg bat top ïijben irf
batuaengaet: aïfooieft beurtoaer geern enbe guuftig- groot
onfe goeben/ gebuerenbe befe oorlogen. ï©oube utoe
M\ boe in aïïe^ toat ieft bermagb. €nbemprccom^ ^oogbeitmp bie beugïjt boen banmp teabbiferenbart
manberenbe feerljerteïicft tot utoe goebe gracie/ bi& ecnigb abbij^om gerecompenfeect tetoojben/ icftge*
beien ben &cbeppec/ bat bpu^ijn-bect utoe begeer* loobe bat fijne l&ajefïept gemerch bebben foubé op mij*
tenberïeene. Kpt3Babnb/ ben %f. ^Ipnï/ 1582.
nc bienflen en groot berïie£.
b?ienbt
^e^>oone ban ben ^Ibmiraelban Cafïilïieni^on*
goebe
ögantfebeïieft
ïancïtó
beuc be ^ïcalben enbe ?Hgnacillen gebangen ge*
lle^
2flnt. Carb. ban 45?anbe
boert op ^et Cafïeeï baté Wameba / aï^ febuïtbaec ban
be boobt ban een <lSbeI-man mét bp-naemegenoemt
Het opfebrift <was :
<j3utticre^ / be toclcfte om ben baï^ geb?acbt # ban tye
Aèh Mijn-heer^ Mijn-heer van Billy , &c.
oft bier onbeftenbe rabautoen enbe fïraetfebenber^/
Brief van A. Dennetieres aen den Heere van toaerban fommige gebonben ?ijn getoecfï in $?ragon
Raflèngien.
enbiergebïacbt/ foo€bel-ïiebenaïéanbere: enbe foo
bier op be prjrt-bancfte 5ijn gepijnigbt / foo beeft bent
fp
benb?ief ontbebbe onïancftft^ beef
ec/ Écft
MPn-be
beucfepben fïbmirad enbe anbece geoote bit aenge*
ben
t aen mp te
Ingen huk ^oogbeit belie
feggenbe bat bit # tegen beur pjibiïcgien:
troeften/
©afï5/ bie
fcbmbenbeuciüun-bwe ban &mt
berfïae foo iffec een Öeguefïe ban ftlacïjten
ieh
bat
na
en
ur
flbc
toec
feer eerïicft ontfangen enbe gcfeefleert.tëgc
^nn-becrbenbeurïucbtigbfïen banOBjanbelïe / enbe obergegeben aen fijne USajefïept/ baer men bcelber*
faloocït alfoo ontbaelt tooien (nae bat ten berfïae) bacï^ en bcrboïgbi opmaeeftt. 3&e tijbinge boe bat «
öeuc B5ijrt-beer ffoneft/ in Hi^bonen/ baer mm Hcn^ben francoife toeberom upt be battben genomen «
bat bP mei tè I tyb ieh feer geern geboort. : toant babbe bp be \sij\e «
men faï 3ijn / enbe 't fcbnnt
alrcebt acngefto
haefï gebcpefebeect fal toojben/ nabcmaeï Mg
gebabt om 't felbe fïeceft te maften / bP fonbe. baer me* «
t
efte
e
uptg
feïj
be groote fcl)aoe bebben mogen boen op ï)et plat ïanbt / <<
bepe
fijne
hen meert beeft / ten toaere bat
eer ment cc
(O ^)
tnecbe obermité be t'famen-fp?aecne ban ben ftpnmcH/ cUbe'tfoubebeeïfcbabebetodifaecfttöebbcn/
«
en ban be fcepferinne / tiie bP te ^llinarin gineft bmben/ toeberom babbe geftcegen.
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Byvoeghfel van Auth
ïjeit
in Die tntartieren aï nocb faï mogen boo# bjengen
IiS2.
Uict meDe Müa-^tx nip cotmoeöigïich rccommcn* en toerchen
feer gcoote en goeDe effecten / aengefien Dat
Derende tut De goeöe gracie ban H 3j>cnïigbctt taï ïcfe Den
^cbeppcr biööen/ Dat öp u bcrïeene öeboïbjcnginge ban D'een 5ijDe fp toilïcn Dat De ï|eere ^ince met
ban ntoe feer eöcïc en öcugöeïichcbcgeecten. «Pt i!Ba* maebten bebtoingè De gene Die inöce bertneeïugbeit pee*
D^itD/ Den 1 <?. ban 2£pnï/ 1582.
D'anöcresböe
febercren/ enDe Dat utoeen ^oogfjeitban
met openen armen $p / Dat fp macï) toefen afê miö*
gtocr ©cccïicïiïjeybt
Dcïcrffeomneöerte leggen De DifferentienbanDcngee*
^eer ootmoeöian en goetijertigb
ncn Diébuntoeblucbtneemen totten feboot Der berm*
<!£ienaer W. ^cnncticce£.
bertigbeit enDe ban De geene Die öen niet enïatcnboo?*
jfaen oft en nonnen geïooben Dat Den toegbban Der
macbtïgec?hracbt enöe getocïDigïjeit 5pDengeenenDe
£ftf opfehrift was:
toeïche reDnceren faï Die ïanüen totter bcboo?ïichcr obe*
Aen mijn-heer , Mijn-heer den Baron van RafTen- Dientien
oft onDeröanigbeit. <£ifïcren fp?ach ich feer
gien van den Raedt van State , ende Hooft van
de Financien des CathoHjcken Konincks van ïange metten $ccre ^on San 3l&faq$ / enDe bcbanhte
bem ban De goeDe Dienfïen Die iïi toifïe Dat ïjp aïtijDt ge*
Spanjen , in fijne Nederlanden.
Daen baDDe/ op Dat urne J|. ban fijne Mwftent motfjte
Brief van den Abt van S. Vaaft aen den Raedtsheere hebben fuïchen fatféfactie afé ïjaer affectie / toaer meDe
Richardot. .
fp bem aïtgt^gebient beeft gebaDt en nocb Dient/ mei
becöienbe/ en baDt ijcm Die té continueren/ enboben
Mlf bebtn-beer.
%t\\
boubc
Dat
gb»
ben
b?ief
ontfangen
aïbatbP
beneerfïigenDat utoe^oogbeiDttoecDe
Dien ich uonDertocgen ïjeö gefeftjeben: &00 beroepen fouDe
ban Dien banne met fattófactie enDe goeDe
ich ntï on jBijn-beec Den CarDinaeï ben/ Die mp bp bem gratie ban fijne Mlajefïeit/ en öiec berboojöerDe ich mn
fleïogeert beeft/ en boet mp aÏÏe eere Die bP maeö / nip te feggen beeïe Dingen ten p?opofie ban Der intentie ban
gebenDe befonbece auöientic foo öichmaeï aï£ ich begee* ntoeïfoogljcit; toaer op ïjpmp anttooo^De/ Dat fijner
re/ en ijeb ichniet becgceten te feggen 't geene Datidt JBajefïept toeï benent toa^ fjoe feerïjp in ngeöonDen
toiefïe ban utoe DcugbDen enöe becDicnfïen : enDe ich toa^ / nód) noopt getmijfeït en IjaDDe oft gïjp en fou&t
magfj n tori becfeccheccn Dat bP baee in fiiïchcn fmaeeh geüjiïïfgöïicK Doen Dentoiïïe ban fijne jfêajefïept/ De
heeft gebonDen / Dat gïju tocï baetf Dacr af De DaeDt fnït njcïCHe ooenniet en fonDenïaten beïjoojïtjcneronfiDe^
getoaer too?ben: enDe Dat u met tooechectoeDeromfaï ratien te IjebbenopDeDienfïen ban ubjer^oogfjeftct!
gegeben toojöen 't geene Dat n Deur De afgunfïe ban ce* fjaer qnabtepten/ en DattetDannooDe ma^teaenfïen
nen afgenomen tégetocefï. ^etanöee boojtgentoaere *t geene Defc toenomenDe benr-fomer fucceDeren faï / en
niette betroutoeh in napier hflelïen. 3Mïecnïichfaïu Dan refoïntie te nemen/ en geïocfoc mpDat ftpnietïa*
beheben tegeïooben/ Dat utoefacchen in goebenfïaet tenen fonDe/ t'aïïen fïonDen en tijben met fijne Ma
ipopban Jf oojwh : cnoc oe geiten 1 ftcboben Dien ïjp umec ^oagljêit feer gnnfïigï) i^ / heeft
ban ^tnte <6oeöeïc / ffier^-bi|Tc|wban macWwl Ifeer groot a-eDit enDe auctacitept bp fijne Maiefiw/
go Dat Mmx-hcec Datberïatcn ïjccftt fijner gnnfïen. enöefïetmp
en ijSmpin aïïe^ beïjuïpiglj/
^en ban De fimüccm ban mttfxcte 4 &iec gebangen/ enDe en beeft feergeerne/
niet begeert Dat ith tot noeïj toe fijne Ma*
om Dat fjp rajnpraïigij fijnen meerDt om Denfjaï^ge* jt^t fpjeaen fonDefo icftboo?genomenïjaDDeteDoen/
^acljtijeeft. ^e^ecroan<ÖomicouttaeertbjeDew^^
mtt ^oogfjeitfjem
meteen öabnt/Dupfentftroouen/ enDe ban Den raeDt 'gefcljjeben baDDe: toantljpmp fepDe Dat fijne IBaje^
ban ooj ogen. ©oo?t£ met meer/ Dan DaticftubiDDe fïeptnocb nietenïjaDDe hunnen fienDcbnebeubanu*
DatgljpingunfïigeccecommenDatienjiïtïjebben De fa* ime^oogljeitDatgoet fouDe toefen Dat ïjpfe ea*fï fage/
Kenbanonfenïjnpfe: ï|icrenbobenbiDDenöe <!5oDtDat en toanneer ïjet tut \mfe\\ fouDe /hem te fpjehen/ foube
Öp u boo?tjS ïate fijne tjepïige gracien genieten / recom* mp 't feïbe aDberteren / enDe itU faï boïb^engen 't geene
menDere ich mp uut gantfeïjer öerten aen De utoe. Upt
mp ban Den boo^'5. geïoeftïjeeft
^eere bebooïen
toefen faï / DeDatmen
toeïc*
:!BaD?iD/Deni9.?Up?iï/ 158a.
fcempinggeïnch^
tebeneerfiigen
Dicntoil^aen utoe ^oogïjeit fcö?ijbenfaï/ enDe op Dat
^men
eeubJigen
goeDen
bn'enDt
om
n
geïjoojfaem
te sijn / 3Ian %bt ban &. ©aafi.
men finaïijchugebealïe aïfuïchen fati^factie al^ bec*
Dient utoe Debotie Die gïjp ïjebt totten Dienfïen ban fijne
3$ajefïept.
Het opfihrifi TV as:
%en Biceili fjebbe ich geDaen aïfuïchen atjiflentie
Aen Mijn-heer, Mijn-heer van Richardot, Prefi- afëmpDocïjtetebeïjoorcntenDienfïe ban Den ïjupfc/
dent van Arthois , ende van den fecreten raedt
enDe en ïjaööc ich Ijter niet getoeefi / ïjp fouDe 50.11 feU
van fijne Majefteyt.
ben
feer beïaDen bebonDen geljaDt fjebben / enDe Ijp fal
A R R A Si
mogen berïjaïentjoebeeï men gier acïjtDiefeïjaDutoe
Brief aen den Hertoginne wan Par me.
ban utoe Cf
oogljnt /banenDeDenin Cafieeïe
't particuliere
geen
bermaen
gemaecht
/ enDe enbenïjcbbereet
Doorluchtigfte Vrouwe.

ICft öebbe Den ttoeeDen Defet tegentooó^Diger gefcb?e*
ben aen utoe ïf oogïjeibt 't geene mp oberquam : enöe
't
Dat JFeDmariu^/
ich utoe tyiebcnDe ontfangen
ïjeb*
beli£ nn
ban bier
DenDagen/
n.. ban
toeïene mpfoo
aengenaem getoeefïstjn aï^göp ineugïjtimaginecen/
berfiaen ïjebbenöe Dat (naerDiengïjp feer gequeït3ijt
getoeefïban 't fïeercijn enDe De nojtfe) göpn bebont
infnïchebeternifTe Dattopijaefï fouDen mogen
ïjopen/
Dat De ïfcere <iBoöt u utoe eecfïc gefontljeit toeDeromme
gcbenfouöe/ D'toeïcfeeicU gebeDenljcbbeenbiDDecon*
tiuueïijcïten fijne <6oööeInclietï©ajcfiept u te gunnen.
31ch hebbe mUi\M$ berfiaen De refoïutie Die utoe ïfep*
ïigïjeit genomen beeft in aïïc manieren teobeOicrcnfij*
ne JBajefïept / booj foo beïe aengaet te bhjben boo? ee*
nigcu tijöt in Die quactieren / De Wiciic in Der toaecbeit
igetoeeft ié feer aengenaem/ enDe faï \33efen tot feer groo*
ten contentement ban fijne jBajeftept/ p^efuppone*
renDc Dat Den perfoon enDe fcïjaöutoe banutoe éoog*

om
't gene Dat fp mp geojDineert enDe be*
boïente boïbjengen
öceft.
5Ê>e ÖiöDere 23ionöo fc&ijft mp Dat aengacnDe
J$
$*oninh£
nu ter tijDttoeDatDe^artoge
tjjt niet en ocenjreert te>
Doen
anDere innehomen
Diïigentie totter
noemöeperfoonen De toeïche Defe ecben hoopen fuïïen /
enDe aï^ Dan fuïïen geerpcDieert tooien De nooteïijehe
pu:obifien / enDe men faï Dan toaernemen op Dat fp toet
berfehertfp ban ftaer pjetenfie op cföaba?ren/ tóant
men te JBaön'ï getracteert ijeeft op ïjet particulier ban
Der ampïiatien enDe bermeerDeringen Derpn'biïegien
ban utoe ^. enöe gier ban moet men Daer D'erpeDitie
ö°*n. ^amanego i^ befonDerïijchen Den ïafi ban öefer
faechen heboïen/ enDe ich ïjebbe alïjier befo?cljt Dat
men te JBaönl fepnöe een confuïtatie / De Mcl\e i$ in
ïjanöen ban fijne JïDajcfïept ban 23o^bonenöe^eïa
i>ofïa / enöe faï/ foompJÈatbcoBafegeïocft/ aï^
morgen gefonöen too?0en / enöe b«er meDe faï men
mogen erpeöieren enDe epnöen Defen banDeï/ De toeïche
ban

cc
cc

1582.
cc
«cc
cc
cc
cc

TotdeHiftorie vaiiP. Bors 1 1. Stuk.
toojöc beheert naer anöcrepïactfen ^c famme ban
[5S2. ban fo gtootcr t'mpojtantien met en $ bat men 't bc- Hefe penningen en tocet iclt met fc&ctïfjcfe / inaer ber*
[joojt te renenen booj ecnige mercebe ƒ noclj icn en ge*
loobc niet Dat fp ö'^ aïfulcng pepfeu / noeïjtang faï fïae bat Die ten minfïrn fulïen toefen booj een jaer t\ute
icatoefien/ enbe öooce icn toat/ icn toccttoattcfttc miilioeneit gouötj? /enöc'tmecflcnöceïfaïtoojöenop* 1582;
gebjoebt bp ben f oefterg ban maenöt te maenöt te
anttooozööcu ïjebbe
5^e fon en ban ben <&?abc Cïaubio öebben boen p?e* Cofen / enöe in gtalien fjebbe n fi? ïafï gegeben cp te
fenteceninbenraebtban^jltaïien een memoriaeï ber* nemen tufTcljcn Die bierc enöe bijf Dupfent Italianen /
eentoepnicb pecrötboïcn/ enöe ttoee rcgïincn*
foeeïtenbe 't gene bat be baber beefoebt / aengacnöe öc enöe
^paguiacröc
ten
u / be toeïene alle öertoacrt£ fullen
geconfigqueeröcgoeben/ beur bet affïeeben ban£a* trecnen: €nöe miötg öten bat icfc facïj bat alle befe
picepnCamiïïo/ enbegeïoobe bat ljun geanttooojöt
pïobificn feer flappeïicïmi toegingen / enöe ucfimöcr
toa£ getoceftV
fal toojöen 't feïbe ben baöete geanttooo?b
De toelcït té/ bat fp totten üfcere ben^ertogegaen/ bicbanbengelbe/ ö'tocïcfc 'tpnncipaeï tooojt toa£/
enbe icït en fal niet ïaetenin ber occafien te boen alle foorcfoïbeerbeicubp raeöe ban brn ^ecre (Don %an
manieren ban goebe officieuze tegenpactijc ban ben fijne Iföajefïcpt een billet te geben ban. ben inheïjouöe
ncrcopie/ alle b'toelch miöt£gaöcr$ an*
©eere Carbinaeï tfarnefe beïjeïpen ïjun foo fp beft non* beringeflote
bere biligentien bier gebaen getocefï 5jjn / en Rebben
enbe
(«Bjanbeïle
Iföajeflept
fijne
bebbc
tien / enbe icn
niet nonnen boong bjengen ban goebe öaöen. €nöe
3&m\ gan ^Ibiacwcg tocï geinfojmcert/ enbe feg* bebbe gefonben een copie aen öen Caröinacï 6?anbcï*
gen mp bat fp bcfïcl) fijn om baer interemebicren/ ïe öie baer mebe feer mei bcrneugljt toas? / enöe fdjjeef
Cnbe giflcren fepbe mp beboojfs ^on^jan bat icli
fijnen 't tnegen heeft gebaen enöe öoet
mp bccbïijben foube/toant fijne jiBajeficpt tjabbe fijner mpbatbpban
bat boïbjacfjt foubemo^bentgené
om
befte
fi/n
alle
^enrïucljtigïjeben in faïcïicc rcputatienalgbecbfen* beöoo2licR i$. <£nöe iclt heb bent boen gebenchen / in
Öenbebienfïenbiebitöeurïucbticb enbe ebel bup£ ge
i$ te flelïen /
öaen habbe enbe continueïijenen Hete aen fijne «ïtëaje* bien men ter erecutien fielt 't gene begonfi
ftent/ enbe bat aïïeb?ome mannen bemjber^ ïjaöben. i be faecnen fullen toel af!oopen/ enbe battcr geen fe=' «
koo lange al^ ick j)ier fal toefen / en fal icn niet ïaeten ' fterber nocö begnamer miööcl oft ïoccïj en i^ om utoe
fotoelhierinneal^ in be refle mp te conformeren al* ïloogfjcitbanbenbannc toebcrinnete roepen/ enbe
tiitS naer ben mille ban utoe ^oogljeit / enbe ten faï ith fal pjocureren bat men öcrtoaertg b'oojïoge te bege
aen mn niet geurenen te gebrnpclten alle fojgïjbulbig* boere/ mant baer bp falmenterfiontontbeclienb'in*
heit enbe beljcnöigïjeit/ op bat gijp ban tjier moeDt tentiebanöiegemepnte/ enöe ban toat effect nan toe*
brnaenaïfuïcucn fat iöfactie enbe boïöoeninge aï^göP fen/ bat ntoetoogïjeit noeïjinbe gnartieren blijbe.
m-t reuen mocht bermachten ban ber goeötïjepbt ban ©oo? ben <ï3?abe ban lEan^felt Ijeb ick gebaen en*
öeftnorootenConincft/ öetoelcfee/ OBobtlof/ fjem be fal boen na alle geïegcntljeit foo met fïjncïjBajefïept
hi-ht in beter aefontljeit ban bp optgetoeefli^ / enbe aïg metten bienaren/ alle goebe bienfïcn. ^e ^eer
te inr<im rcfoïaticn fo feereet enbe berfïanbicïj / bat ^on^an Ijeeft mp gefept batfjjne ^ajeflcut bieft^
fcïj?öft /enbe bat men continueren faï enöe foec
men ban hem beur geen nlaecWjeit eeniglj bineft boo?* toil^
ïtenöenboo?f5.i|ceretebjeben
te bonöen cnbetcboï*
nronben en ïianbooj ten fp bat Ijem beïiebe/ batin boen / foo mibt^ bat bp 't berbient ïjceft ,1 aï£ ooeft om
't gnnepn home. ïfet gemepn feggen i$ bat Ijp in utoer ïfoogbeit contentement te geben/ ö'toeïcïi ig
iSfötrmber / in alle manieren toeberfeeeren fal naer 't gene bat icn u nu ter tijbt han gefeggen. %ch ïiuffe
* ootmoebïcblicïien be bcurïucötigbfïe banben ban utoe
Saönl/ aengefïen batbp in€afliïiéncnöeJrragoe
fepöc
Sfan
3)on
too?öt.
nen feer getoiït enbe begeert
^oogljeit: enbe bibbc<Sobt baer te geben b'aïbcr op*
raii mfïercn bat be^eurïucïjtigljfïe Itepfermne feer perfïe
geïucït ©an Sliffeboenen ben arfjtfïen ffeiltó/
*
2$ar
be
ban
ïcr
nloof
Ijet
ban
efï
m te bjeben ij? getoe
g nocö M.DfLXXXII.
boete ban J&W07 enbe bat ïjaere HBaieffc
Onder ftoritgefchreve
ban fïnne iö Ijcctoacrt^ te ïtorncn / maer be lieföc enöe
©an utoer l^oogbeit öaïberootmoebigbfle
'trefpectbmeïciifptotljaren b?oeberb?accï)t/ $ foo
bienacr #etcr fClbob^anbino.
aroot bat men gelooft bat afê fp fiiec fal tocgn fal ge*
bc
ït/
ttoi
toilligWiJcïien boen 't gene fijne majcfïep
Het opfchrifi was :
toelcïtencuc begeert te laten in't goubernement ban*
bage
men
bat
öitrijcïtmetïjaren fone/ enbe 't geneabberteren. m
Aen de Doorluchtighfte Vrouwe mijn vrouwe 5 &c*
lüclié hooren faï faï 't utoer ^ooghcit
n met
» 4rancopfen b!cpgcn in WtConincHcijcïs te Bome
feer
bier
eren
mani
alïcr
n
aen Jafpar d'Annaftro , den
vlaon^ntonio/betoelcïtei
Brief gefchreven
laetften
April.
*
aenge
fchtec
enöe
/
ït
getoi
» ban öefer armer gemepnten in betamen bereebt i^
Sebentooïöt/ en feggen bat
y\€urïucbtigbfïe ^>r/ <0oötgcbe bat befen tegen^
en ftonnen J-^toooj
enbe toant fp niet^uo
öigcn bncf utoer ^rie ter Ijanötliome / en u
'eene groote armepe/ tfen
enbe
ro
Hit ontrent
Defïooten ban be pïac
ept beeft gefonben naer in fuleïte toeïbaecentljeit binbc aï^ icïi bim en toen-j^ignio liggen / fijn IIBajefï
met fet^e. Mtt ben ïeflen ojbmarifen Ijeb icïi aen^.^».
Dtó tobt ban ©O2to ben f noo? ^on ïfernanbo
/ gefeïjjeben 't gene bat mp te boren quam. ^ch faï in
thien bnpfent ftneebten enbe acïjt ïjonöcrt peerben
ren i. |n befenbe fubfïantie ban bien berbaïen / foo becï al.ö ick
enbe met bat boïcïi fal bP bie quartieren betoa
bar noclj in ber geöacljteniffe hebbz (mibt^öaticftbeco*
Me fïabt i$ een goetgarmfoen/ enbe te ^anttu
enöe alïebere| * ppen ban 't gene Hat icïi fcb?ijbc niet en betoare ) enöe
Uien regiment t^Duptfcfen/
br* 't'genc bat mp booztg te p?opoofï fal uomen.
renbe fïerchten ïjier ontrent geïegen fijn feer tort
2fcft fegge/ aengefïen bat icli boen niet berfenere
fun I enbe fijne JDajefïept Q ™*™m™m$§£
bier frimj*
" JtenHofïbeïafï/ enöe Ijet macb toefen bat ben fcbön entoa£ban be^^incenboobt/ foo faï icli fchxef/
ter tijt
bingen tiie met 't gene bat icïi boen
b'tocïcn bermeerbert ben
boetoeï ieït u
€nbc
nfulle
en
nomen
" Se^e^pDanbetpecöcrie!/
een
ober
niet
"SS ben gVnen bie beletten toiïöe &****&
rio*
icrtc
onötb
terfl
öc om ten
aenbnen'ngcn
magte treeft
" mnVmacöt ban impojtantien gefonben en toerte / ató boen feer
n:
eefïe
befeb
ban
beboe
upt
u
om
men/
m>
«
onfen
ban
" ?rtnbe een ïiïepn lief be&bcr ber gïorien faceften
öcten
bcfon
eenen
ban bier enöe bat ich u baer en boben uocb
» cf/ enbeb meefïcbpanbt omme be
te tooncn ben^mce/
en* b'ief neb gcfcbJebeu om bien
boo?bemberïoren
bie
bat met Hen bncf ban
icli
feg
foo
"
:
r^^eöieerttTriene;/
toace
"T
uoöe
ban
ah 't
ger^
t mijn baöer mp
maenö
befee
frcir
n-ttointiglj
" moatmetemn aenoegb berftaen. IBaer runc^aje. ben bJic-c
tl. ^. niet fooiljaefï
" ISSffoQ^de rap ^on^an beeft gefegbt/aï^ fdunfcbatbPban aMj$ i$ batbat bebooöt ban ^an=
ïbeert ober e" to™ tottertijöt toe
- bat jpteberfienbeeftbeïepïaetfen/ Mt fl^o
öen tocglj
fpu gnen
ij feit
bPttobat
: toant
gicn berho
en hebbe
n : enöe
en*
gbPbatmcerp
nefToteïti^
. ... nm mie ytuun, w*,~ — '¥^ïf*'~Z>~*n<nihé*eii I fullen
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en ban utocr eeren/ tot bat ih Die met 4£oD0 ïjulpc f\\p l > SsinetuttnchDciioiibftDcbcfcbctmmgc ban Denzin* berlijcuen te tocgen toaert^ fal gebjarbt bebbén. <®ock
cc: cnöcrot coufonnirept ban foo hïcpne tactfeherm*
ich enDe
in mijnen
ïefïen bu'ef
Dat menmetgeca^
ge/ ÖiuicfttmpiKUCtbcfh (om &cm tcbebeïpen in fcljjecf
pitiiïecrt
getracteert
baDDe/ (miDtg
monDeïinch
De
ecu
mp
&.
utoe
öat
homeu)
't gene öatmocljc ober
toiflcl/ enDe Dat men moefïe Depefcberen op mijnen «
fejecuratic frttöe om ban fijne JiEtojcflept te hrijgen naem De ceDuHen ban t'acbtenticbDupfent) Dattoeï
't gene öat fp britr Defen Dicnfï ïjact ïjeeft belooft / met
nooDe fouDe toefen om 't felbe te effectueren / ^at
een bcfenöccc inftruetie gctcecfccnt met tttoeit naem / ban
DebeurfepDeinfïructie
Die ich begeere/ mpgefonDen
pecrt
toilet: toe Dat gbp öefe emantitept toiït gccmpïo
toojDe
/
om
Die
te
boïbjengen
ban tooo?Dt tot tooo^bt /
cnöcgcöiftribucertïjcbben: berhïarenöe in be feïue/ ha Dat utoe J>r lc ojDineren faï.
bcc beel Dat In mp ojoincert beur mijnen arbrpöt.
CnDcicHfepDetót
Dat be* cijferen.
ÏDant niét tegenflaenDe bat mijn baDer mp fepDeban
Dat men baDDe - - - - ö'ojöenc Die -tticrr öaii bet Deröe Decï / fo fepDe ich Dat ich Daer meDe boö^De
b^DDe gebouDeh /inenbe
Ijp
hoop*
Defe
Dat
De felbe/
acngefien
/
tot Öat men
tebjcDcntoaiS: en nu fcg ich
ïieöen bier ijebbcn eenen roep laten tiptgaen ban be
berfïaeit baDDe boe men baDDe genomen
- - - grootefc&nÏDenbieöfjpfcïjuïbicb 3ijt/ Dat ich te b?e* - - - - ih De Staten enDe anDere partijen : enDe
Dcnfalsyn/ met ïjet biecDe Deel: ten fp Dat gbp noelj ich aDbertccrDet terfionDt mijnen baDer/ Dat niet en
anDec£ begeert. d&bptocetoochtoeï/ Dat mijn baDct
mr öc ban Dit fpeï i£ / maer Die£ niet tegenflaenDe / ich moebt toefen/ toant bpgetoont baDDe - - - met 't gene Dat mp Den tyiefbic aen ben i enDe acu meer anDerett
fa! maeeften bem te eontentecen gijp
aïDu£ bethlaren
gocöt öunchen faï : cnDc Dit fult
in öciufttnetfeoft tyicf Die gijp appatt Tuit fepnDen : ban
fcl^eefl
coppen
t'famen
Den ban
genentoeïcue
DieDifferente
aen pe?ce
Hope3
fcïj?eefooeft
ge^
op Dat top bier itt mogen befluptcn 't geette Dat Defen bonDen too^Dcn in Dit ï>of : maer Dit moebt aï grr reu*
öcngaet
Dit moet
mij* feert too?Dcn / toaer Daer eenige p?dbifïè. i^aer ge*
tien
baöe :'c tetoant
DolDoeu
. €nDealDU£
ïjier gefcbicDen
meDe fal utoe/ om
&. baer
mogen te b:eDen IjóuDen: enDe bp en falbanfljncht UomcnDatfofp/ aïflgefeptï^/ faö bebDe ich mijnen
baDer cjcfcb?cbért / Dat ihöieh Ijei beïiefDe / öat
tocgen ntetin gebjehen toefen aengaenDe'tgene Öat men uptgaef Dat ich öegenetoaereöiegegebenbaööe
bp fijne lEajeftept fouDe mogen gepjeferitéett óft te
boren gelept too^Dcn. gieren tuffebchbibbe ich <ÖoDt De
- Dat ich 't feee geern
fouDe Doen om bem Dienfïte Doen: maer ich en toeet
Dat bP tt betoare in füïehert toeïbaett afê ich begeer
niet toat refoïutie Dat fp fuïïen nemen. JDcïcu mp
re. <0och fepDe ich/ Dat Utoe^rie in De bcurfepDe goeDt gcDacbt beeft u meDe te ïaten tocun / op öat
^Jnfiructie particuliere mentie maechen fouDe / Dat
fe toouDe Dat men ben booöt-fïager / bp ben boogbfïen gbP'tberfïaenmeugïjt.
ï>icr i£ een booö man in btfe fïabt / bie Öeür et cetfi*
antacr in be herhe ter fteöcn oft pïaetfen ban Daer bp
geboren i$ / foube matchen een fïeenen tombe oft graf be toeïatinge in mijne abfentie getracteert heeft ban De
na be fo?me cnbe maniere Die gijp oft icn o^Dineren fuï* affairen ban utoej&rIe . €nöe befonDcr onDer anöcre
ïcn 4Ep Duncht ooch goebt te toefen Dat men Daer op eenen Dacb in De pjcfentic ban iD;outo jrranfoio
fonöereeén eeutoige Capeïrije ban ttocc<i£apeïancn/ feban^ratia/ Die bier i^. &c toeïche (foo fp ooch
cnDe Dat men Den baDer oft moeDer oft Den naefïen Den fp^outoe niet en beeft) Ijciu f!acnt£ boet^ betaeï*
bauDenbloeDebanDen jongelinch hoope Dneoft bier De: aïfoo Dat fp t'famen geboebten fouDen hebben /
en baDDe Deb?outoeban eenen ban öc£ Coninch^ .§e*
bonDert Ducaten renten / op Dat fp 't te faemen genie*
ten/ enDe Dat fpenDe beur nahomeïingen beerenjijn cretarifen / beur öe toeïehe Dit gefcbieDDe / niet in 't bc*
ban De bcurfepDe Capclrije enDe tombe / etc. 9}ch feg* fcbeeDt gegacn. l)ct toa^alaengaenDeöeDooDtban
ge nu tegentooojDichJich Dat De toiffeï gepjoctireert (Drange^ / etc. enöe Den feïben fijnen man fepDe noeïj
heeft te toeten ban mijnen baDer toie Defen jongeïinch gi fier ei i tot eenen ban mijne goeDe bnenDrn / Dat bp
toa£/ enbe ban toacr: op Dat men bernaemeomte
bangöeöerbanöttoeï toiefiDat Den -----fïen ïjet bcrtooglj / Dat gp ban fijne affairen Doet / en* inDequaDegracietoa^ban - - - - - •- - - omfe*
De Daerom fal 't ban noDe toefen Dat gïju toijt enDe hete reDenen Die Daer acïjtcr gelaten toer Den te feggen
fyccDt bechïaert aï toat Die£ aengaet <®och fepDe ich / ban hem enDe ban fijn affairen : toeïeh bP niet en
inöien gijp bectoaert£ ober moebt fenDen §et contre* moecbtberD^agen/ en ftooctbp [jet babijt ban ^inte
feptfeï ban Defen jongeïincu/ Dat gïjp 't fout beneer* peetcr enDe ban &inte pautoeïè / inDtcn ich bem baft
fïen trDoen. JBcïch utoe <&rie toeïïicbteïijchen fal hou* baDDe / bp fouöe mp betalen. HDcïch mp goeöt geDoebt
nengcDocn/ aengcfien ï)et goctnatuetïïchberfïanöt ïjeeft utoer M>Tltte aöberteren: toant ifi Dat men bier
Dat <6oDt u fyeeft bcrïeent / enDe fult aïfoo jegeïijc* in gefailïccrt ïjeeft/ Dat men met boojflcbtigbeit met
hen groot contcutement geben ban f)em te mogen hen* Defen man omgae. ^JnDienbet anDer£ i$i enDe top
tien.
berfiacuDat Defen boof-toicht Du^Danigett bonDt bp*
fPro. mijn hottfijn ïjeeft mp aDbij^ gegeben / Dat gcb?acbt beeft / geïijch bp meet anDer Dingen gebon*
utoe creDitcurg ïjaer beraeDt maeeftten/ utoe 2ïouf* Den ïjeeft : enDe ift öat gbptoeïberfehett jijt/ nocö
froutoc niocDer te moïeflereu / p?etenDcrenDe fyeuve met tooo?Den nocb met febuftennietgefeptteïjebben
goeDen af te nemen / miDt£ Dat gijp ben fcfjuIDicb jijt / tegen Den
Dat gijp boo?bicDt met
enDe Dat I)pgefcl)?ebenf)aDDe/ Dat fji ccuiclj befcïjeeDt rijpe Deliberatie / oft^et goet fouDe toefen Dat gp b^m
fouDe fcnDcn om Defe moïef!acie te fcfjoutoen t aïDu^ eenen blief fcfyeeft I en Dat De Pjincefjem eenen anDe*
heb icutcrfïonbt mijnen baDer DitgeaDberteett/ ber* ren febiebe / bfm berfeherenDe Dat gbpbemecnfeec
focrucnDeDatmen toeïneerfücïjïijcït De ttoee eeöuHen goeDt Dienaersijt: enDe in Defen gebaïlefuïtgbpfeg*
fouöe toeDerom nemen/ Die bp ban fijne M&c1t inn*
toen naem begeert baDDe/ ter intentien ban Ditfept/ gen Dat bp't upt gegeben enDe bermaett ïjeeft Deur
baet enDebannijt Die bPbtcft tegen * toant ich om--en om u te prefereren beur alle De creDiteuré ban^ie^re geboren
De*
«Töartinc5De1irbulu: enDe top fulïen beneerfïen Dat fcr faechen toilïe u berhïaere Den naem ban Defen
Dit alöu£ gebaen toojbe/ boetoei bat be Conincft be febeïm / enDe nergent^ eïDer^ om : enDe ooch om Dieg
Danclibaerbepöt Die bpn nocb Daer en boben fcbulDicb Itoilïe Dat nu tegentooorDigbïichgcentijDteni^bpan*
iö / fommigc Dagen \3Ji\t uptfleïïen. 0p Defe enDe Den te bebben/ befonDcr ift öat Dcfc De toactïjcpt beeft
meet anöcre artijcheïenbeb ich/ foo baeft aï^ men De
/ aengaenDe Defer faechen.
tijöingc toiefl ban De DoaDt ban ©?ange^ / eenen bjief gefept
Stlüberteett mp oft gbp ecnigb contract met Den
gefcljïebcn / toacr af ich u een coijpc Ijebbe gefonDen / DooDt flagec ïjebt gemaecht / miöt^ Dat De febeïm Die
todchc ich bope Dat gbp ontfangen fyebt. 23p faute bier nu tegentooo?Digb i^ / gefept ^eeft Dat bp De fone
ban Die u fal ich een anöere fenDen / op Dat gbp meugbt toaö ban eenen me^-maher te 23ilbau/ enDe bP faï
fïen met toat toilïe en Daet Dat ich mp emplopere en faï niahen Dat fijn baDer biet bp Den <£oninch faï nomen /
c mploncrcn tot utocn Dienfïe : fonDer opt iet te trarte* om ban bem te begeeren De Danehbaerbeit Die fijne
ten ban mijnen intereft/maee allecnlih ban utoer &raD Jtëajefïept bp bet ïefle manDaet gep^efenteert ïjeeft
Den

tot de Hiftoric van P. Bors I L Stuk.
J 5 82. ten genen 5ie Prangen ban Der toereïDt beïpen fottoe.
Snbien ïjp auDiencie beeft/ fouDen fp onfe p^etenfic
in een p?oee£ mootn flehcn. &iet bier om ifï Dat
tch n Daer af fp^chc. €nDe baDDe utoejbre inptcr*
fïonDt geaDbcrteert toie enDe ban toaer Defen jonch?
mantoag/ topfoubenhennifTégemaecht bebuenmet
fijnen baber enbe moeber oft met fijne nacfïe totenben/
enbefouDen met ïjen beraceojDeect bebben/ op bat fp
tm$ geen fïoömiflé oft beïetfeï aen en beben in bet
öanch bctoöfïngen Die u foube gebaen tooien. <£nbe
aï iff brat fp 't niet en nonnen geboen / nocljtan^fou*
ben fp on£ auijöt moepte enbe quelïagie aenborn.

ui

beeft ban alïc£ / met be refïc üis mp bochte te pjopofï 1 « 82
«' cc;
te bomen.
?Sengaenbebet toeberrtecrenban ^et Htg'g^ boïefc «
Die ban Defe Staten jijn bertrocuen
/ enbe ban De 3ita- cc
lianen Die met gen moeten re pfen / en toe et ich niet te
feggen : Dan Dat mp fecr toeï btïjaci&t beeft u Lcrfracn
Dat fijne JIEajeflcpt geDenomtneert beeft Deïjooföen
Diefe moeten gouöerneren/ fo toeï ter bdieften ban
utoe Wïtcfc / al^ ten beïjoojïichen Dienfïe Deuö Co CC
mnclxg/ enbe ich ben toeï berfchert/ Dat ïjp'talfoo ccu
fal Doen booj foó beel alfl utoe 2üïtcfe aengact / in alk cc
occaflen enDe gelegentbeDcn / obecmibt? De groote cc
licfDc Die ï)p uD?aegljc. Wgene Dat nu tcgentooo^ cccc
Dicljlijchcn aïDecbefïe fmaechen fouDe/ Dat #Dep2a;
bifie Dan geïDe : enDe beurtoaer meer in mrjnbtc madjt
DanDitteDoengeDeuchen/ utoe^tltefc en foube nfet
meer mogen begeeren : maer ich bcb Dat geDacn enDe
ich boe 't / enbe fal nocï) getooonïtjch boen met aïle ge*
legthtöebentoant'ti^bïtjcheïijch bat utoe Ultefe niet
en han geboen fonber btfe fuüff ancic. 5ïï>acr op enbe u
op bepittenfiebie ich gefept ïjebbe/ fal j^oIDonnabo cc><:
utoe ^Bltefe homen bienen. ^on J&an ban S;biaque3 cC
beeft bebbe/
mpgeantto
op 't gene bat
ich bem
gefcb?e*
oojbt
ben
toaer
af ichbecopge
fepnbe
bier mebe
bp c£
CC

ïDant al en tKtte be Coninch 't gene niet bat ich fegge :
noebtang foube öp u mogen bebeïen bat gï)p be^ beurfepben jongeïinchr baber oft ben naeften bnenbt foubt
peben een beeï ban 't gene bat u competeert, ^aetom
moet gbP u in beft facche tod beraben- IDacr feboutoet
mpljictom ban utoe intentie/ op bat top met rijpen
taebe befe fae the ban fo groot cc impojtantien / mogen
ten epnbe brengen.
3Bftt$ be bnenbtfcïjap bie mp mijn ^eer be $l $iej*
te D'<©ïabe gebaen beeft (mp fo toeï in tijbtg uerfïen*
oe ban ttoee bonbett hronen ) benche ich / bult <£>obt/
ban liebcn in acïjt Dagen ban ïjicc tebettrechennacr
Öup0 / baec utoe &ric mp faï mogen febjijben enbe be* geboegbt. %cb bebbe D'een enDe D'anbcr bermaenbt/
beien. <£nDc inDicn u toeï gelegen i$/ mp be pjobifie enbe ich faï utoec^&ltefen abberteren ban 't gene bat*
baec ich u om gebeben ijebbe te boen / ban bpf öonbert ter gerefoïbecrt faï tooien. 33c CarDinael beeft mp
tmeaten/ om mijn bup£ op te matchen/ fo fait gijp gefept/ boefeei bat bP befe pjoUijïe begeert/ enbe boe
oo?faeche 3ijn ban mp grootclicfc te berbinben tot Dichtoifê bP baer ban te boren geïeet beeft / ertbe bat
ütoenDienfï. 3InDiengbptooch niet en boet/ fofaf ich 't ooch foo foube boen. %ck geloobe bat be o^bina*
rie pjobifïe tie gegeben faï too^ben / fonDer ttoijfeï
ich toeï toeten bat gbp 't niet en hebt bonnen geDoen.
©Ia* bangbt aen ben ^efibent ban ber financiën : toant
<tf nbe aïDug mp tefeceteribe aen 't gene bat u &■.bpboe*
ichbeböem fomtoijlen gefp^ohen/ enbe bp en anc*
meer
niet
ïjier
ieft
faï
en
be gefclj?eben beeft/
tooo?bt
ïjet
mu niet te pzopofïe. jBaec mibté bat bit
Deur
fepnbe
gen/ Dan Dat ich befe tegentooo^bige
getracteert
too^Dt bp toege banflaet/ foo en if! geen
mibDel ban mijn ^ccr ben aimbaflabcur3|an$3ap* toonDer.
tifïa oe mm) ben toeïchen ichbetcelijchbiDDeDat
^engaenbebe gefontbeit banlBabamebebben top
©ïabe. %ch
tjpDietoiiblijtigblijcfebefcljicReaen^r.
be
ban
teabberteren
mp
hiDDetioochootmoeDicbuch
aïle Dienacr^ ban ntoe^ltefe ïjet contentemertt ont*
nntfangingc Onfe l^ecre <SoDt toilïe utoen Deutïicb* fangen/ foreDcni^- €nDe tercontrariengcuoeïen
tigenpecfoonenDe fïact betoacren cnDegcïuchigïjïich top/ DatDetfranfoifenmiDDel beDDen om te bepjoe*
gene bat fp boen/ enbe aï in roeren te fleïlen:
ben ben 'tich
B>aDu'D/
bcgeccc.LXXÜpt
ich m.d.
aïfoopni.
/ nlfl
UoojDccen
.
XII
bope in 6obt / bat fp op bet epnbe geen p?o*
maer
1
IcfïenDacöba
fijcenftülenbebaïen met aïle beur aenfïagen/ miDt^
Hei opfehrift was :
ober al fïeït.
utoe 3llitefe
't belet biebagen
en neurïeben
ojbïnantien
be (^en
feer grooteïijch be*
befe
b^ft
tfo
Ahnaf
van
r
Gafpa
Sr.
n
hcige
urluc
denDe
Aen
Sec. te Dornick.
geert enbe bertoacïjt bncben ban utoe Üoogljeit/ om
mijnen Heer ■
upt be moepte enbe ttoijfclinge te 3ijn bic men beeft
gebabtbanbeboobt ban Orangien / mibtg bat baec
Guillamas, aen den Prince
Brieven van Franc0.vanPa
afberfebepben tijbingen 3jjngctocefl/ fo ban^arij^
rma.
aï^ban^nttoerpen homenbe. 3Mïe ïicbeiibah goebt
Difcour^bowben bun boo?boobt/enfo moet men ooch
bat ich üuï ndooben.ï
be Dupïijche ban 't/gene
A €rttrcfïen bat
f oe toeï bat ^et een tycmbe faeche i£ bat utoe
A mijne heurgacnDc ïjcb gcfcbjeUcn biet bn gebocgt
Wtcfc bat niet en b^ft boo?t^ bonnen bcrificercren.
pna*
batm
ne
n'tge
fcgge
nlicb
uaüec
id\
fal
foo
tój
bie
aafl
intB
Dan^
^libt
<^aer iö te 3L#uonen abbij^i obecseegchomen/ bat
è.
^en
imaoUtaenpïiümmt
enbe bier ginch ben roep bat

S
KS
^SicS
rg. CnDe
jua
^eb
.
Den rrüij

ter*
mp aefeftiete» babb
begeerten 'oertoacljteDe
tonïen Dat men met grootec i^gi
feercn crapoflaen*
fo
tbbiuge ban utoe Wttfftl
bncben &cb ontfam
De
ich
chen
tocl
ben
nehomen / met
g Die utoer ^ïtefen beïieft beeft mp te bMttg.
nt;
im öcfer maenbt. <Bp be toeïche ich m'thojta
Mm
met
cn
gtaf
ban
poft
tooo?b n faï / miW bat ben
€m
ich altnt fcbjijbc / befen bagljbertrechen faï. ©e
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Dinancie te fleüen in ïjeuc affairengch faï aen ©elafquc3 De IBmapa Die ban üc hamer
utoe
ban fijne IBajeflept i$l fclj?ijben be beugïjt Die
enDe
/
WXiH bem geDaen \)ttft enDe DegeettteDoen
't han niet min toefen Dacr af Dan Dat beel ïieDencon*
SUltcflè betoont fogoc*
tentement hebben / bat utoefabor
fferen enpc graciete
te
om
n
Den toille te bebbc
'
Doen Den Dienacr* ban fijne .ÏBajeflept / enDe befonDec
mat
W
en
fepb
bcur
ben
m
m
SS
^S
mS
W De Pen boen Den geiten Die fobafï bp fijnen Conmchïichen pecfoon
SnWfiup* ^chljebbeïjemfum*
Q™!# '
toe bat bp na fijne BW
SS
te hen* 5U^ch gaffe De hanDen enDe beDanche grodtelich utoer
bem
gaf
%ch
Seïch toaïben S. Defec maenDt.
oDcn babbe/ enbe mefel ban De gracie Dieubelteft beeft mp te poen/
nert'^eneDa?Stoe4tefemperncontb
ren / toaer in ich bem mtDté uilTenDeDcïjauDen ban fijne Jfêajcfïept \J enbe
hoe hn hem bebooibe te goub
babt ïjem b e mibc m ö'enaer^. ©e toelbaet Die utoe W m
oïtoffi SS geb?ech en fal ïaten- gefc
Doet/ euDeaïtoat ich ben/ nöe^nM^ /W*^
e.
wqfrit
SSbe Lm
SS1.
lijnen p?o?n«. hennen al te jön ban De fianDt ban utoe Wl enDe fal
tot fijnen
ercn tot
empïopnercn
in emoïo
monen in
mn iJao
fam en met mijn leben empïoperen ten Dienje
%mw$ 'Jg ' ïutoe
ï^mefo^ aen ©on ^an bant gene
Sf. ^chïjope Dat ich met De faüeur Die utoe
nan
tupe^
t*
bat
ef
mt
't
Dem
in
bab
e
t
babb
neer
foiggneert
cjebefoi
w Dit bn aebe
?? ten
n bebbe": SPSSlS tdie gelegentbeDcn / öe.macbt fal bebüert
e nemen We fp genome
foub
tie
ufum
t
t,„o
pt bem te om Dit te Doen : enDe <6obt gebe Dat ich mnnc obïiga*
ef!c
iSlïiStrt aoeDt toare bat fi ue S>aj
^ .
Demgeinfoimtert tie ento betbintcniiTe macïj bolöoen .
efe
^It
utoe
Dat
/
cgS
bcD
ncn
hèS
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Bjvocghffcl van Authcnt. Stukken, :
: toe. <ön toant gljtHtgc-cmpïopeect hebt cnDcnocï) foo 1582,
©ttótfie cucommobitcot Dicutoe^ltcffcmpcc
i &a
geben hecfc om te öiftriünercn ouDce fominigc pecfoo ijeecelicn emploweect ui mijne affatecn / niet tegen*
Dat ghp Defe ttoee öonDctt hcooncn met De an*
'£ jacr£ ,/ fïaenöe
oft D?ie honDctt hcoonen nfojme
ucn tot ümt honöcït
ïjonDect geaffignecet hebtop^iceonpmu^De
Djie
Drcc
gp
toeïco
n/
i£
uncfee
na Dat nip bequaenifalD
5 foo faï ich Die geben Den geenen Die ghp
toecfï met Dm ©cucïuchtighfïc Dicnfï ban utoe Jlltctfc. ^aïamanea
mu o:Dineren fitït / aïfoo beerDighlicfc en fojgïjbuïDïgö*
%fc mffett hanDcnban utocStïtcfTc om Dit fabeuc / Uck aïjS toeï eeDeni^: toant ich enfalnietïangecbe^
niöe fal toefim Dan mp niet boortcr te frrecueu Dan Ijrt
tot De ectflc geïegentheit.
uanncoöe faï toefen : cnaï toat ich faï mogen bcccrcu- toebeu^Dan
<ü;n
acngaenDe
Den ftaet ban Den hanDcï ban ^leeau*
icn
acl
nacDcm
Doen/
ich
fal
Dat
/
ftoften
feerchïrtbefê
i^l
beifeheeeiehu/
Dat geïijch gïjp 43eeflaen fuïtöeb*
hief in niet auDcr£cnp:etcuDere Dan DenDicnfïbaniu
toajj onDet Den naem ban facteuc
$arij0
te
ïjp
beu/Doen
toer Sftteffe, ©oortsaer Dit faï 51J11 om te Doen De Betonutoe Wtefft menuDc te Doen, . . met te sou baii fijne .isaajeftept / toa^ e?'p|effcïich geo^ök
't gecne
pngè bah3£aloo
/ enDat£>cbaf!iacn De ^antouo.
en
macht acn
in fijn
geen geit
Dattce
bpfijn "3ïïtefTc/
ucect
jfoncli/
toojDen
gegeben
aï fouDe
: maer Dattet
fouDe nomen
^cu faï beur 3?ranci}eo De ^umaraDoen DcDicnfïcn
Die utoe Wttffz nin beboo!cnhetft bp De bicuaec£Die 3 jnarbo Capcïlo/ en boo?t^ aen €ïian en ^inion €aïbia: toeïehteefïont ge- effectueert toert/ aïfooDat^r*
tyicbeu ontfangen tot fïjuDcc recommaubatien. Dctu> cautp
nietbetbonDcn entoa^reecheningetcgebenban
toaec i> bcrDicnt aïïeïjet fabeur Dat utoe meffc hem
eenigïjgeït Dat ïjp niet Ontfangen cnhaDöe: .ïfêacrhp
Doet : «èn'ttoaectoeï rcöen Dat fijne ütöajeflepthaer gaf
befcheeDt Daer afinDegcoote rcechcningebanDnc
refolbeceDc tot 't genie Dat hp pjcteuDcctt. &p i£ hier : honDectb?ie-cn-fcfligï) Dupfent èn febcnhonDcrthroo*
e» foo ich hem öeeMaert ÏjaDDc Den toiïïc Die utoe 2fcïtefTc
heeft om hem todDact te Doen / en hem begeert in hac* nen / Daer af hp toiffeïbnebcn baDbc gegeben Den hoopicnDienftte hebben/ om Dic£ te mcctDer oo?faecuete ïieDen Daer ïjp met getracteert ftaDDe/ naDemaeï niet
fyebbm om hem Danchbaedjeit tcbetoijfen inbeeïegee eenen penninch tot fijn macht en quant/ aïfoo ich ge?
/ Dan aïleenïich Den beuefepDenCapeïïoen
en tot aïïeauDere geïcgcntfjcDen : foo i£ hpmetgant* fepttjebbe
noeïjtan^ feeroubcDacfiteïich gcDaen i^
HMcu
Caïbia.
fehen toiïïe geecfolbeett tegaen Dienen utoer2üïtefTe:
Hlïteffe acngaenDe befen 2Srcautp.
fijn
ban
getoeeft
toant hp Itoicdc hem bene een 3Dicnaet foo feec gepaflïo;
een b^emDe faeche te geeben toiffeï-b?ie*
nectt tot utoe Witefft/ até pemanDt anDer£/ achter* 3©ant het toa^ïDtDat
in fijn macht niet en quaml jöe
benbanïjetge
ght
cn
frellenDe aïïc p^tenfi ni faeeuen Die hp ïjierme
bcrhnjgen: en hernberfecchercnDe ban DctocïOaetDic toeï Dattet toeï bergincu. €n ïjaDDc hp na 't geben ban
utoe Stlteffc hem heeft gcöacnenDe noch Doen faï/ foo De teceftcninge / na hupé getrochen / fo ïjp ban fin toag
mcpnthpheuitefehiehcn om tcbettrecuenmctDeecr* te Docuaï^ hp hier quam : fo en fouDe ïjp fich-feïben niet
flc gaïcpèn. i^em toa£ ban nooDe te laten eenigepjobi* gefien hebben in 't gcene Daer ïjp ïjemtegentooo^Digh*fis ban gcïDc fap fijn inocDec : mate hp faï Daee toe ènDe ïich in fiet. liBacr hp heeft in Dit ïjof geafliftecrtbp
nanté ttoee jaeren / otn te beruïaeten aïïecnïich ban De
tot 't geene Dat fju ban nooDe faï hebben beue fïjnrepfe/ Diebcrpe ban 28000. hrdanen/Die ïjp fept Dat ^101150 De
Bet befïe miDDeï foecucn Dat hu inacïj. &toec 3ilteffe faï
fceheben te fchjhbcn aen <^on Rancho De faDiïïa / Dat €utid fijner jüajefïept geDaen heeft/ hcomenDeban
ÖphemaecommoDece ïancïi£ Daectoacrt£oberhomen* ttoee uptgebïngcn ban 55000. hroonen: toant naeDe*
De/ opDathpmaghpaffccvenmcthet boïeh Dat paffen macï ïjp Die öicc ontfangen baDDe upt het noffer bau öe
Dne fïoteïen / foó en ïjeeft ï)P Daettoaert^ ober niet meer
een faï : en acn Den geenen Die hem rfijnen ïafïe fal heb- berfcïjotenDa
n 22000. en ïtomenDe De factuc Die ban
/ hp hem tractcce afê bienaet ban utoe Muffe /
ben Dat
cnDc na fijn piafeffic : toant Den toiïle Dien hp heeftom Den macgfehap oft ten minfïen buent ban Cucieïip/om
<0berfïe te jiju ban Defcn ïïacDt ban De reheningen ban
utoet Wttfft te Dienen / beeöicnt Dat toeï.
$$p i$ tjeaöbiTteitt Dat vDon 35ernarDino De Mtw ©ïaenDeren/ ïjeeft ïjcm aïfo geinfoL?meert met Den mon*
003a Die in öngelanDt i$ I aen fijne jjfèajefient gefchje^ De enDemet fommige fchiiftm ban ^fuatDo Capeïïo
ben heeft / hem bcMagcnoc Dat moe SCïteffe geen cöj? bpanDtban^lrcautp/ DathpDeDegeïooben/ Dat %v
tcfpónöcncie met ijem en hont / en Dat finDt De <®ogft- cautp De 28000. htooncnfchulDightoa£/ en aïfoo fon*
macnöt ban hetbentleDenjaec/ aï<§ lüne ^ïteffeïjcm Dct pet meet ban hier oft ban Daer / hebben fp ïjcmge*
fcljjeef baii Den boojtganft ban *3tojnicïi / ïjp geen b}kt fïcït m Den fïact Daer hp nu in \$. JIEaer Den <Ontfan*
ben ban hem en heeft gchaDt / hoebJeï Ï)P naeDerhaiiDt gee i$ upt heur hanDen geraeeht / toant hu fo becï öeeft
b^ïpotvni geDepefeïjeeet ïjeeft, "Jch fegge Dattee beeï gemaecht DatDcHicentiact Cïjumacerc/ilacDté-heec
betten too:öen / toant anDcc£ fonDen ecnigc ban foo ban fijne IDajefïcpt/ DieoochDe gertci^DicDenïlaeDt
\3cc\m obcegebjacijt toozöen. ï}et Duncht mp goet/ntoe ban De ^emainehenanDeceiïaDen ban fijne JBaje*
W*0 öier af te aöuccteeeri : toant ïjet Ijceft heetoaett£ ftcptbifiteert/ richter^ ban fijne faeche: enficnDcDc
ebet ecnigïjfïn^ bjcmDt gcDocïjt/ Daee foo hïepnceo^ 5Facteue en fijne ^ommiflacifen Dat aïïe 't gecne Dat fri
berfoeljtcn / impertinent toa^/ en ïjebbcu Den beur*
fcfponDencie
te
hebben,
mtfè
#eeée
betoaee
Den
'Mem?
ïuchtigcnpecfoonbanH^lïtcfTé/ met fnïcftcbcemeec^ fepDni ^tlecautp niet toilïen bef toareu : niaer hebben
Deringc ban ïeebenenfïatenafëhm utoc Dienace^aïïc hem gegecbcnênDc geeben hem noch beeï nucïïacDinL
bjcnfcïjenenbannooDeïjcbbcn. ^MtöntoJ Den 30, JBaer menfmDtDat ChumaccroDefe faechetoeïöaefi
ten cpnDc brengen faï / en Dat men terfïonDt fal firn De
4p:ö/iy8x.
Car*
i$ Sïïonso
af D'ecn
/ toacr
Defe richter^
ban
paffiê
. ^euiïucïjtc ^eec:
i^bobenaïïe
getoeefï
bpanDt
meefïe
DieïjemDe
nero/
Ultjce Hïteffe ootmoeDia Dienaec / Die utoe tÈmè*
D'anDcr: aï^ofthu fine er imine Qtlccft haDDe:enöe in
ïuchtchanDenïiufï/ feancifco 05niïïama^
Defcn flaetbïijftDenïjanDcïbanDcn €>ntfauger.
<CnDc acngaenDe 't geene Dat ghp begeert te tocteïf /
Het opfehrift ivas :
ofthp/ miDt^meDebjengenDe aDD^cffeban fijnen <6e=
Acn den Deurluchtighften Heere den Princevan ncraeïniban De ^ntfanger^/ b?neïich fouDe mogen
nomen fijn reecneninge Doen: fofeg ichn/ jathpeon*
Parme, &c. Mijn-heer.
Ditie Dat De feïbe aDD^effe toeï ban fubfïancie 5ije / én Dat
De
mnnte in De toeïehe De penningen ontfangen en upfc
Briefva» P. lfunffa , aen den PagaJor generaelva-a
des Prhce van Parme armeye.
gegeben 5ijn/ beruïaert too^De. <Deur Dit miDDeï/ en
tocïgeïtmebeïjncrigenDcom hier te berteeren/ foofuft
ghp Dat gat toeï ïjaefi fioppen : toant De ftonincn en
Doorluchtige Heer.
geeft M. De Hnéeta/ Dieïjieri^ om te Doen Dercecnes
t €h ï}cb innen bn'ef ontfangen ban Den 1 7. ffebniarp/ ninge ban Den (^ntfanger SleraïDp enDe De fijne / geen
1 Dm bjcïcaen / mit£ Dat tó onDcc bjcgcn gebïcben tna^ gagien noeïj anDcr profijten : ja nien fmtit Dat hpjem
inceiDantiuccmaenDni ïaneft/ mn gcgcbe
ntëtotfoa niet een bjooDt geben en faï. ^>oo Dat kh toeï bau mep>
SpeDcselegmtïjcit/ Dat ich Dcncftc/ Denc <6oDt^ hnï* ninge fóuDc3ijn/ inöien ghp foo beeï moght Doen Datpe/ met De pioüifaban De ttueehonDeet hcoonenDie men u reecheninge ïjiec DcDe / ghp fouDt Daer mcbe beeï
01» mii hcut gefonDen / te beetceeUen na mijn hup^ buv hroonen ni beeï aebept^ bctfparen: maerïnDien niet/
nenaent Dagen/ aïDaee gijp mubinDcnfnïttotnbjcn foo Ijebt gocDen moet :
€nDe
toant met 't rteene Dat gefept
tó/
mtlt l en \m&$ ober al toact kh faï sijn / totte e Dïfót ftrït
ghp Den meDecijn een bijae geben,

ifte.

Töt de HiftorievanP. Bors II. Stuk.
Cnbe aengefien bat fcft/foo baefïafê mp met<6obt£
Öuïpe faï mogelicft toefen / te ©ictotia faï jijn / faï ich
utecfJonbtfcnben befe relatie banutoe beurganget£/
foo curiettf enöe fracp afê gbpfe begeert: Bkmteet
en faï
niet ftonnen
Doen rt/ obetmiöt
Ijebbe. £ öe ceöcncn
een 'tanöerma
Die ich ich
el gcalhgce

SI00?* ficïonenwnteniHbefefïabt: enbe om bit
ïjet naefiemaegb*
S&fuTban mKcnö$
Wn cenen
göap
ben Sftmmirae
ï bc$banConinchtg
ban
Heon/ enöe men beeft bem met getoelt upt cfté
Deftercftc
De
öebben "1öeöe^o
hem geapprebe
ftomen*
ban betrof
Ifffé*?5'
l">fannbeert
tonrechtbierofte
tecly

9tcft tybbe gtoote becnoeginge geïjaöt met 't gene
leDcn bejeeeftt.
JLL De
Tf,PebbJn
berm mJDelch
0aPP^Iijch
gepönight
D'^tDmicael
bat gïjp
mp öefchjijfc
banooeft
jwigneuc
25ctnarDino D'3tf; enöe
getoace/
funca
/ cnbe
felbe faï
ontfangen
©ona jlfèacia towöenbe fceccjuaujcft Ijeeft genomen,- enöe hem bc*
fijn fufler / bet toelcftec ich coptje bebbe gcfonöcn ban magenöe ban Die ban öec jufïicien/ acngefien/ De*
utoeu bnef / mant fp bemint fiern feer. (6oDt bedee* fen €Delmanftnmaeghfc&ap sijnöe enöe ban fuïcue
cjnalnrcpt/ gepi)nigbti£getoeeft/ ijeeft Den ^cfiöcnt
ne bent 't gene Dat ich &emtaenfcï)e.
bp faïban
ge* banCaftihefommigetooojDeu
nomen jijn/ foo fult gbp ïjcm öe banöen%# nuffen
gefept Die niet toeï en
lupöen:
toaer
upt geboïgbt i$ / Dat fijne JBajeflcpt be=
mijnent toegen/ enöe fult Ijcmfeggen Öat bp 't gene
Doet Dat bP nip geaöbetteett beeft: enöe Dat©ona bolen öeeft §m gebangen te nemen/ alfoo Dat hu
B5ana enöe l)aet fone ben ttointtgbfïen ban öcfér fijn öup^ IjouDt beuc fijn gebangeniffe. <&och
§ecft
maenbt nocö tocï te paffe toaren. IBp toojöt foo beel men fijnen buDtfien fone Den <6jabe ban iBelgac ge*
ban ïjet ftinötgefepöt / Dat tch niet ai gelooben en ftan/ bahgen geboect na öe ^ClamoDa banDeii(6?abeban
al ifi bat een iegelijcft 't felbe affirmeert. ©oDt toil ©arjag: miDt^ öat men becfïaet/ na öattec gefept
ijcm betoaren tot fijnen öicnfl ^Hincn.
too^öt / Dat Ijp autcuc i^ getoeef! ban Defe Dooöt.
<ÊnDefoo Defe beucïeDen Dagen tyci gehomeni^De
©en $jobifcuc toa£ Den 23. ban Defer maenbt hocb
infulcftetoeïecbarentbeitaïg ich mei ban boen foube ^acqu^ ban pnnafieï/etfgenaem ban Den éettogh
Bebben/ euöebPPJacucecrtalöeutöatmcn fijne offi- ban «afTiinna/ ©icetop ban e^apeï^ / met een ojoutoe
cie rcfïgncre. B)acc inbien fjet niet gefc^ieben en macïjl Daec af öen toep ginch Dattet fijn boeïfebap tna^ / l)eb*
foo faï Ijn in Dien bupfe blijben / toüt <&obt : enöe öaet hen fp ïjem öe b wmtoe afgenomen / enöe tjehben hem
toojöt gefept Dat fijne Jlfèajcftcpt ïjem toiït fenDen in f1ju bup£ ge geben tot een gebancheniflé. ^llöu^ bïij^
öe jkeöcrïanöen met boïca öat Daectoaertg treeften ben Defe D?p ^eecen afê oft fp eenige
flecïjte cDel-IieDen
faï / om ïjaet Commiffarig generael te 51J11 : maer ich maten. Cnöe om eenige fottetnijen Die Ijicc in Defe
ftaDt in 'tCloofJec ban De23acboetefufïc^gefcï)icöc
meet toelDat bp'tnto accepteren en faï fonDermp te 3tjn/
ober een jact geleöen / in De goeöc tacuc/ jija
accomoDecen : enöe inöien ich 't ben / foo ert fiUjp niet
toepgeecn. IBaer ich en begeete niet öat men toets Dat uptöen^obe gebannen De (6^abe ban <£afïanneoa /
bit ban mpftomt.
^on 3toup^ ban Cojöoba/ Die moet 50'n ^ertogé
en DejÉJargui^ banComace^/^on
3jn De beurfepöe bjieben ban Den 23. tooibt ban oau
3l$bonegcfcb2ebenDac fijne IBajefïept ben 19. bet*. 5HntDonio«ï!Bancigue fone ban 3£on IBantitine/ ^on
tcochen i^ om te ontmoeten öe itepfetinne fiïn fuflee/ ' peöjo©anega
^/en
anöecc:©onen omï^chrique
een anöete
fen hlep=
nc fafte i$ ooeft
gebannen
enöe öat Ijpmeöerom falheeten öen 10. |Bep omïjaec
öe ifêchöoffa
te ontfangen effen tetijDe.
De^ ^ectog^ ban D'3fnfantabgo bjoeöer. €n ter faec*
©at öe gtoote$neuc tebeïDefouöesijn: enbe öat ftenbanDeS3arboete fuf?er£ i$ Dé^nncc ban3dfcotp
tocï Ijaeft bp Ijem fouöen becgaDeten 8000. folöaten bphan^ een jaer gebannen getorefL &lct toatCo*
ban Cafu'Iic enöe 4000. ^oogljöuptfcöc/ enöe 800. ninclt pbi'h'P^ bermaeb / aligbpaöfcnt: <6oöttoif
peeröen ban öe garöen ban Caflilien / enöe Dat bp met bem betoaren. ^cft en tybbe geen gaet toeïbebagen
oefen leger Date foüDe gaenbefoecftenaHeöepIactfen ban 't gene Dat aengact §et particulier ban &eigc
cnbe lanöen Die jijn tuffcljcn <2£po?tc enöe23ajonc ban SCnnaflrobcur fijn berfeftcringe / Dan Dat bp u öaer
OBalIine: IBenfept Dattet i£/ om Öat men bctfïaet bpbembouDe. <Soöt gebe Dattet aïfoo 3ije/ enöe be*
bat ©on ^Intonio fjcm toapent in©?ancftrrjch öm toare u in aïfulcften fïact al^ ich begeere. Uut lèaö2iö
on^tebcflootcn : macncfecnuanöatutet gelooben: oefen ïefïen ?Cpuï/ M.D.LXXXII.
inaer Dattet fijne ÜDajcfïcpt beletten faï / tnöe een
©eurïucbt
ige&rifunfa
icftftuffe öeÖanöenbanM &<
^©ienaer
goeöt beötoanch maechen met oefen boïcfie. ï©aer
Öpnuljier/ ïjpfouöe/ ïjoetueïf)etomnogcïicïifct)önt/
brei ïieDen contentcment geben. ©an OBuipufeoa jijn
Het opjehrift was :
hem geïtomen 18. fcfjepen fcap getoapent met meer
ban 1500. febipperg. %eh tn meet met toatDacraf Acn den Deurluchtigen Seigneur Pedro d'Olive mijnen Sr , Threforier generael van het feer veurfpoefeggen : €>ocu ginch öen roep Defe beurlebcn Dagen /
fijne
mare/
gchomen
^o^tugaï
in
Dat aï^ De üepfecinne
digh krieghs-heyr, 't welck de Chatholijcke Majefteyt
heeft in fijne Staten van Vlaenderen, &c.Te Dornick.
jlfêajefïeptban Daer fouöe treeften na €afWie: maer
Baer
:
getoeefl
baer na en i$ b»« af geen getoach meer
met ber.
upt te merften i$l Dat ï)P upt öitóÊonincfttijcft
3on faï So ons in banden wdren gekomen defe tvJee navolgende briegene
t
fïettuatban
men
beur
treeften en faï/
venjgefonden uyt het Ey landt van Ter eer a, hebben wy
feptöatDe
öat m ©?ancftcijcft geDaen toojöt. men
den Lefèr die oock, willen laten genieten.
nroote Capelaen ban |)o?tugacI Defe beurlebcn Dagen
hem fepDe ban bc$ Conincftrijeft^ toegen : l^aöe*
fijn Overfettinge van den brief dien de Coninck van Caftiinael fijne JiBajefiept ïjen groote eere DeDe ban
fp
Dat
fufïerteboenftomen om bentegouberneren/
lien fch rijft aen Cypriaen de Figueiredo Vafconceltooj.
getoaer
fouDen
bectreeft
los , deUr- Gafpar Homem , de welcke arriveerde
fijn
grooteïieft
nochtans
beni aengcfïen Dat bP aïreeö ïjet Comncftrncft enbe
in deD.ftadt
van Praya den vij. van Meerte , in 't jaer ,
M.
LXXXII;
tnDe
fijne quahtepten enöe gouberneurg ftenDe : fepcen
bat lm na aDbenant Di^poneerDe. enöe Dat bette toeten
bat hb Dit fepöe mcpnenöe Stut Dit miDDeï
T\<®ctoi
Cppn'aen
Jigueircöo/
ich te
Conincft
öoe
te Doen. -L'
u groeten:
Jkiet ban
ftonnenöe
gelaten
geïooben/
't gene Dat fijne iBajfltpt ijicr irt baebte
Maer De Conincft berfïaenöe ïjet epnbc ban öen groo,
Dat gbp en fult bolooen 't gene Daer gijp m berbonöen 3ijc
ten Capellaen / anttooo?ööe ïjem 1 : Ulengefien
tot mijn Dienfï / enöe tot tocl-baert ban Dit Cpïanöt /
mhn fuffcr tocï toeet Dat icftbittDi^fccrbctonlebigbt enöe tot 't gene Dat uinfonöerbeit aengact/ Dtincftt
be,
ben fo en heeft fp niet toillen laten mp te ftomen
mpgoeDt/ enöe
u terécommanDeeen/
gene öoenöe
Dat ichube*
tcoutoe
u te fcbnjben / Dat 'tmmt0
fo ifft
foeeften XBaei upt De Capellacn niet en ftönjber,
DeOif*
ftt
foobqrefirec
toil
gelooben
/
ich
u
bergeben
faï
niet
alïeenlicft
De
flaentoatbbbegeeröeteöoen:
beucïeDen fauten / maer faï toel blijöe 3 iju u te becgeï*
öen öen Dienfï Dien ieft bier in ban u mbow o» bat
fone
fle
ouöt
eg
mee
OSu
onio
SHiu
geb?acbt tenen ©on

tsssfe

bp m»m
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Authent. Stukken ,
Byvoeghfel vanm DDel
Itëacr ieft bettoume <*5oöt

/ öat Wt al fa fufc
hen fïaet faï fteeren / Dat urne jBajeflept met Dit
te bcfïtten fijn sieïe nietenfalbcrboemen / maer Dat
ïjet toeDetom faï fteeren in öe tnacïjtban fijnen l&ca /
al ifï öat ïjp nu upt De poflêffïe gcfet $.8me tfMefïept
en faï mp niet tjouöcn beur onbefeïjaemt mast beur be*
fcïjaöicïjt. Cn oei) oft Den eeutoigen<0oötbeïiefDe/
Onder ftondt gefchreiien :
Dat, De Contngen in '{pitten raeDt ïjaDöen b?jjïjcr;*
tiqt enDe geen eergierige menfeïjen / enDe Dat ooeft
De Coninck .
Conincft 3£on2Untonia niet gebaïlen en mare in ben'
fïaet
Dacr ïjem foo groote be?raDcrtjen in getoomen
H^/ opjehrift ivas :
bebben/ noeïj utoe iBajefïept op Dert toccfj ban fïcïj fch
By den Coninck aen Doctor Ciprian de Frigucireido- nen enDe Degantfcï)eCö#enïjcïttcberDcrben: ooeft
fuit gïjp
uptcrfïc
oojöeeïenöe
moeten
JBeïcftcn bjicf eenen anDeren ban «ï^on Cfjjffioffer geben
ban inDe 'teeren
/ DooDen
góeöenreftcninge;
ban fooi
fcciiDoiira/ enöe ttoce ban 2fimb?ofioD*^guiar <&?u> *jeeï menfeïjen/ enöe ban ïjeur bJijfjeit. 3£acr en faï
berneut in 't<£pïanDt ban &int Jifèicïjieïbeur € tv noclj gcnoecïjfaem berottto / noeïj bolöoeninge -toe*
lien/ enöe eenen anöecen Djief ban Den25ifc'^ en fen/ miöt£ Dat Den tijDt gepaffeert faï jtjn. 3©acrt
:PeD?obanCafïiïïo/ Debeurfepöe Cppnacn xm j&, Dat utoe IBajcfïept toeï Dacïjte np De ure jjate£ Doot£ /
guciceiöo niet en toouDe open Doen : jlBaa ï)^fr Dn? enDe Doe beeï guaeDt£ Dat Daer te boren faï ï omen in
gefonDen ban öe ftaDt ban $?apa met anöerc ac:« Pon Defeïbe/ en Dat fp eeutoig^ïichen faï moeten ïrjöen De
JBd öe ^ifba/^abc ban (Cojte £ ©eD?a£/ aen öe fïaöt pijnen Die fp Dien ban pc^ugael Ijetft aengeDaen ;
banfüugern/ DetoeïcfteDieniet enFwft tüüïcii open DencftenDe ïjoe na Dat gïjp jijt aï te berïiefen. %tfy !
Doen : en öe bettcfcpDe Cpptaen De£f ïgueimöo bjacïjt
Die Den beurfcpöe <é?abc / ehöe öe <0?abe Dr tïé Die open mat fteer fuït gïjp boen tot'tgeene öat beurïebené:
maut Dan faï'tal te beucfeönn Komen beur unie oo^
gen.
ï^ae beeï beter toaert beurumuConincnrijeft
t'fij'ncr begeerten/ fofp Dacr bepöe maren/ cnöcbaöt
ïjem öat ïjp Die fcnöe fenöen acn De J&ajefïept banCo* bjeöeïicïi te toefen / time baffaïen in rtrfle te fien / ban
nmcft^onSHntonio.
aïïc Cö^ftcïicfte Coningen bemint tcjfjn / enDe ge*
Dient banntoe onDerfatcn. JBant Deur 't gene Dat gïjp
in $o?tugaeï beDjebcn ïjeöt / ftomt Dat u niet oUccn*
Antwoordt van den Brief dien Cypriaen de Figuireido lick De €D?ffïeïicue koningen / maer alïe 23arba*
Vafconcelios , Gouverneur van de Eylanden veur
rifeïjr natiën DooDtïiehen ïjaet D^agem ^eneftt ïjoc
Coninck Don Antonio , gefónden heeft aen den
onnofele menfcljen Dat gïjy
'om DenDeeereDec
öaï^ ge*
Coninck van Caftilien , den wekken de Grave Tor- beeï
b^aeijtïjcbtDcurubjetoapcncn:
beDencïtt

5 32. öe ataote fcljaöe ban bit Cpïanbt enöe ban öe intooom
Der£ ge epmfc crt toojöe / miöt£ tegen &c friöe fïreeften*
n Die teft be>
DeDegercetfcïjap/ fcfjepen enDe municie
Die u Defen
gene
De
geïtjeft
n:
maeefte
bbete
boïenïje
bjief geben faï/ ubjeeDeefalberftïaren. Ccfcfocbcn te
Eisooenen Den riiij ban december. 3$. ^SflPM»

res Vedras gefloten heeft "^c™^ .^° fïf0 toeDutoen en macgïjoen/ De pïunDeringen/
De bet,
h^e,endeh^
dfe ,^dé obec £ fuïïen epffeöen *mt
<6oDt : Dencftt ïjoe beeï gcDoutoöe b^outoen gefcljee*
d'Eylandt van Sinte Michiel.
Den 5ijn ban Ijtw man£ Deur obcrtoeïDigljt oocr*
TCft öeb gefïen Den bzkfbk utoe j^ajefïept mp gefon* fpeï : ïjoe beel tempelen <23oDt^ Dat gefcïjcpnDt etts
-■■öen ijeeft Deur <0afpar i^omem / in toeïeften gijp mp De onttoijöt fuïïen bïijben / enDe ïjent reïtgien ber*
fegïjt/ Dat gïjp niet en ft tint geïaten te geïooben / ift en onteert : in toat ffaberntje Dat gijp Die ban IDojtu*
faï boïDoen 't gene Daer ieft in berbonben ben tot utoen gaeï tjebt geb^acïjt: enDe Dat gïjp ban aïïen Defen en^
Dienfï/ tot toeïbaert bauDit€pïanDt/ enDe tot ïjet De Dat gïjp boo?t£ Daerenboben beroojfaceftt fjebt/
gene Dat mp infonDerfjept aengaet. <&t% of ïjet <6oDt beur 4BoDt fuït refteninge geben/ Die De feïbe banu
beïieföe Dat tttoe ^ajefïept ftenniffe jfjaDDe ban De ber* faï cpfc(jen met fïraffe juflicie / afé toefenDe al be*
binteniffe Die fp fcïjuïDicfj i^ Den ^eurïucïjtigöfïen D?eben in een Conineftrtjcft öat <£oöc boben aïïean*
3fnfante ^on Houp^ / Die met fijne ©affaïen aï; Derr ter tocrcïöt öeefi beminDt. 'iC gecne Dat Die
tijDt Den üepfer utuen baDer in fijne oorlogen Ijceft ban Dit bcömcftt Conineftrtjcft ïijöcn / toaer ge*
geholpen : fo en fouDt g&p niet Doen tegen De ftroone noeglj om u te Doen geïooben / Dat De geene Die
bau^oTtugaïutet Den <£onincft3&on Antonio fijnen upt Dit f toacr joeft jtjn / ïieber fouDen b^p fïerben
fone l migDoenDe fo ftnaerïicft tegen <0oDt Den i^eere/ in De oojïoge Dan in fuïefte fubjcttit te ïeben: 3frocï>
miDt^ berDerffeniffe ban onfe eere / ïeben enDe goeDt / ieft en faï geenen anDeren raeöt Dien ban Defen <£p*
Daer gïjp oojfaeefte af jijt : noeïj ieft en De $o?tegijfen
geben/
ieft mijnminDcren
51'cïe nietfïaet
en en
berïiefe/
enöe Dat
mijn op
eereDatin geenen
ftome
Hlneoprecïjtebafaïïen / en fouDen niet (aten u te Die* ïanöe
ncn alö eenen CDnfïeïicften Conincft/ enDe Den ge* Dan Die nu tegenmoo?Digpeften i^ : De toeïefte ieft
nen Dien De $o?tugaeïfcïje natie aïtoog fo grote lief* in foo grooter ftoeetDen fjouDc/ Dat ieft ïieber fouDe
De öeeft geD?agen. 3©antfotoeI om Defebefjoo^ïicfte berïatcn aïïe D'ïeben Dat ieft moc^t berftrijgen / om
obligatie/ aï^ om ïjet maegfeïjap Dat gÖP met Den mijnen Conincft getrottm te bïijben / Den meïeften
Conincft ban pojtugael ïjebt / en betamet u niet te ieft geftoorenïjebbe. 3Bantmcïtcfrerben i$ een reu*
toiïïen Dat ieft n Diene afê baftaï/ noc^ ten betaemt mp rnige bereeringe/ enDe ïjier om ïjeb ieft ïieber bolder*
ooeft niet Dat ieft mp berbinbett te Dienen aï£ onDer- Digïj te bïijben in mijne getroumigïjepbt / Dan te b?ee*
fact. 5^it Cpïanöt enDe De ingefeten beïjooren fenDcgereeDtfcïjappenbanboïcft/ fcöepen enDeamo?
Conincft ^on Antonio toe / öen meïeften fp ge* nitien Daer utoe jfeajefïept mp mcDe Djepgïjt. <f$ck
f moren ïjebben a^ jouren Conincri cnDe^natucrïic* ïjcböat betroutoen opC»cDt/ Dat ïjpbeur ons? enDe
ften ïf eere / fo meï om ïjet reeïjt ban fucceftic enDe ber* beur onfe feïjepen fïrijDen faï. ©e jee enDe De ïjabenen
ftiefinge De^ boïcftsS ban oefen Conincftrijcfte / aï^ ban Dit CpïanDt / enDe De fïercfctcn / muren / ibeften
ooeft om Dat De fïaDt enDe Deftamcrban Ei^bonnen enDe feïjantfen jiju aï gereeDt gemaeeftt tot Demu*
gefcöjeben tjebben De reDenen enöe ïjet teeïjt Dat öp nitien : enDe beeï putten geopent om Daer in te
Daer acn Öeeftgeïjaöt/ nocï) ieft en geïoobe niet/ ntoe
toornen
boïeft öat ons"
faï ftomen
: Den toeïr*
JBajefïept en tjeeft Dacr af De ftennniffe. €nDeaïen ften
niet't bergeben
en faï
tooienfoeeften
/ obermiDfë
aiïe
toacre Daer anöcrj? geen reöene/ Dan De berftiefinge fjetguaeDt 'ttoeïeftDeur Dien boïgïjt Dat men gen
öe^ boïeft^ ban Defen Conincftrijcfte / Mch bpge* bergeeft. 3£at utoe JBBajcfïept mp geert fcïmïbt
mefte ban Coningcn / eenen anDeren mogen Deno* oft toijte en gebe : toant ieft Den Conincft 3£on
mineren / boïgenDe De acten enöe osDonnancicn : Antonio geftooren hebbe al$ mijnen Conincft
®cfe aïïccne toa^genoegïjfaem / Datutoelfêajeflcpt
enDe ^ecr/
te bcfcljermen/
enöe 't feïbe
Dacr in $ geftomen met getoapcnöcr ïjanDt in p?o* fouDe
ieft ooeftDefe
beurftroone
u Doen/
ïjaDDe ïeftugeftooren/
cc^ flaenöe : mant al ïjaöt gïjp fcer goct reeïjt geïjat / maer niet met foogoeDer ïjerten oft goeDcn fmafte :
OÖp fottöt Dat ïjebben berïooren aïïeenïicft Deur Dit
toant 't ig genoecö Dat [jp ©o?tugiefc0 Conincft i^.
Cnöe

Tot de Hiftoric van P. Bors I L Stuk.
Snnbe/ in bcrfc&epben toctenfrbap opgeboebet/ enbe
bcucgefïabigeu banbeïban faecftcntoij$)eibtbccurcc* 1582.
gen te bebben. ^ocïjtan^ betoijl in ben gemene n ojant
niemanbt ïjem en beboojt fïiï te bouben / bic met booj
een tcouiooélibtban bcc gemeente tot fijn cpgen bet*
beef foube toillen gebouben toeeben : foo hebben top bit
( alfoo te fpjcïtcn ) tot mcbe-toacbtec£ ncffeng u mijnen
^eecen'ban<©obt gefïeltjijn/ niet nonnen ïaetcnoug
ban onfe bcljoojlfcïte pïigbt te qtifjtcn : enbc m utoe toij*
fe bergabcriuge tocï toiïïen toebrengen / toatonfen een;
boubigenraebttotgemeenen ïjuïp (meet afê topljco*
pen beur, «5ob# genabige fcljicuiuge om fijn toeren een*
maelaenon£ bctocfcrt/,gcoocer te maeeïten/ cï^upt
eigenecgcfcöic«t{)eii)t) öuöecceberentteban mijn {^eetenge
, beg
.• , .
eul)efoocft.
O^nfer floot
en i^ nïetnanbt
flecïjt / ak
aïgenieenen
ïanbt^ bjanbt niet getoaec en i$ getooiben : üie ijet niet
en fier. / i^ onfinnigb : bit fjet niet en geboeft / i$ feum*
beboobt: Ut ïjetniet enacfjt/ bienen foube geen on<=
mijt gefebieben
foo Ijpbitai^nueenfuïcïicsiju/
mebe bjan&tfn'cïj
tct
geijóubent
oeebe:/ maet
ïatcntjaer
Öaefï Hennen. €nbe (bat onber cojcectie gcfpjolieu 3p)
top Ijoubeirt alfoo/ bat niet Ufoïïanbt aHccii / maec
't geïjeele lanbt baerom, in noobt i^ : bat bit htt adjtm
fouben/ geeben toeïacötoptec (Atckml maecfppjo*
Het opfehrift wat:
cebecten opren boet niet/ toact mebe men foube mo*
Aen den Koninck van Caftilien , van den Gou- gennoonien om bebmrijtente genieten/ bic bp allen
b?oomen/ met foo beeï acbqitó/ metijet fj^jcec/ jae
verneur derÈylanden van d' Aflbres.
mett)etmergï) bec armen/ enbe met fob tnenïglj bier*
baer
tjooft beltofïiget 3ijn / foo beerïicïten brjtoaeïjt
TLemonftrance of vertoogh by die van Leyden den

15 ti. Cnbe mbien bp ongcïucft gebieï bat icn gcraecïite in ben
fïaet ban nocb lebenbig fubject te sijn / en Dat gp nip be*
bet booben/ om bat iciunnn bcboic Ijeb tjroacn ; foo
en fonbc nocï) be memorie ban mijne gettoutoigheibt/
nocb be fame ban tune tuiccb tncit enbe onwel) tbcerbig;
beibtniet betgaen. %t\k en biene ben lummelt <©on
Sflntonio
nictaljï
gcintereffeeet
591100/ aïbanï^ baneend
't öat ieft
ban ïjem meet
foube
mogen bertoerbeu
Öenanbcrenïtonlnca: maft befe mijne getcoutoigbeit
$oin
mijnebe betbintcniffe
toèïcïte
b'oojfa*
kt
i$ bat
cecompenfen teWeböïböen:
mp belooft
toojbenban
f en anbec fijbeban ban ben ftonincït ban ®ojtugaeï/
mp nietenfuflenïtonnen betocgen. fl^antbobenmijn
beböic / enïffcc geen bïncït bat mp mijn eete en getcou*
toigbeibt fal boen bctanberen/ bit itk meet acïjte ban
alle be foonineïteijeïten ban be toeeeït : tocïcït beeï <£beïïieben feec bejcijcïtt enbc berciert. <®obt onfe ï^eete toe*
ge enbe toijfëutoe .ïBajefiept in fijn Üaunichcijcft / en
gebe'tftonincïtcrjcKban $o?tugael fijnen &onincït en
Ifeere ^on Iflrttonto toebetom / geïheft top aïïc toaer*
aeötige en getroutoe $ojtugiefcn tornden enbegee*
ren. Hut btft feer ebelefiabtban Hngeta/ be£<£p*
ïanbtg (Cerceta toangeftg Cö?ifï.

Heeren Ridder fchappen en Steden representerende
de Staten 'sLants van Hollandt, inFebruario,
M. D. LXXXII. hare mede-litmaten gedaen ,
ttoopende*t verhandelde der Predicanten, inden
laetfi voorledenen Somer tot Middelburgh in het

ISlationael Synodtts (foo fyyt noemen) vergadert
geweef zijnde , met den gevolge van dien.
Aen mijnen E. E. Heeren > mijne Heeren de Staten
'sLandts van Hollandt.

M

toojben.

,:.,,,

#ier en toiïïen top nÓefj niet feggen/ bat eenpeöec
fijn epgeu [)up^ betoarenbe / moet berloren gaen / baer
topbai} ben gemeehen bjanbt t'famenomcmgïjtsijn:
iDp toillen oocït ftoijgen bat bie 't begonnen fpeï aï£
getoonrien achttt/ fclbcnpïeegfjt bïctocïc baer ban te
brengen : toant ben tijbt ïcectijaefi of oocït een ïitut fijn
bolle toa^bom ïjetft. gin fomma toacr batjeene hcan^
ncibt boo: Urancfibeibt behent / enbe be oo^faeeïten bc$
hrancu(j.eïbt^ notoir jijn/ baa-ftan toel enitameïiefte
Biebcci jn eer aen fijne nupeen begaen. <£>an 0113 beeft
eenjirancubeit bcbangen : een ht$w urauchbeit ber
ópinien: toaer mebe top maïbanbêr bcrteereiiöe/ fuh
ïen ten ïaetflen felf^ becteert toerben / bp aïbien top niet
in tijbt£ raebt en gebmpcuen. 03ocöcn raet i$ bier bier/

Pne©eewn/ foo bietop ben noot/ bie onfe b£
bjoefbc/ bocbaïbec-ïieffïc©aberïanöt/ aen of*
teopïeptaenfien/ enbc bemcreïten be upterfte
fïjne
beftente.
aiïi ^ï/lboS'rt teffi5S^"i|*']n^
ban befe befe
lö^?Wttt
rmne v m\4l^^l
©aton^ pemanbt
a: ai^toepnigb
nranciibcibtb
eftennentoii.
^S^&
^^^^^1^
niffe af boiit/ i^ ben erf-tobenaer / bit boo?.fïJn£ ber*
fieccuen i^ upt te WutTcben/ toe geïoopen cntoo?bt/ gifttgeri 2^afiïi^ï«fcben aenfien ben gantfclien arctbo*
baecmebetop onéban te bieftmaribee moeten^behom| Dem in be boobt getyacljt ^eeft. ^efe upt buben Ijacc
meren aï^ top 't bier naerbec geboeït bebben : <6ee.ft ïjet biebPtegen^ benecutoigcn^cbeppcccn fijne fchcpftt
^ebererrenbe ïen gef toolgen ïjztfti en han niet ruften te berberbeu en
011^ groot toönber bat bier ban bec Waegb
betoecdtbol toeeren fbo toat tot beboubcni£ bienen magb. ï>n uu /
aïle
met
rebenen niet alleen be fïcaten/
i^. HBnbe bat noebtang top fien tot be betecfebap enbe baer Ijp upt fijnen moo^babigeu moet in befe ïaubett
gb tong met toater / bïam enbe bier foo lange getooebet habbe I
berïicbtinge cene^ fuïchen .guaetg foo tocpni
eegbt bat bet 45obt ten ïaetflen berb?o ten beeft / aïfo bat beur
?SgepI
igbeit
naerft
htibtél fojgbbuïbigbeitgenbe
be
bat
feggen
b;p
top
becben
fijbe
te too!bèn.%en onfec
fijne onuptfpjehcïicHe gratie / onfe beftoaeïbe oogen foo
igbeit
naerfl
enbe fojgpoubige ^SS^^J^S^ toijtopen gebaensijn/ bat top met piato niet ïariger
metnetbeeïieg ban foo bed bupfenben (a^peberman begeerten bebben ten <0erècbte. te fitten: httft bp ee*
beftent) beur 45obt£ gratie betocfen bebben/. topniet nennieutoèu raebt gebonben/ nieutoc in onfenoogm/
gatenen fouben berballen sim- f*$^*&JSf*
maec bit bp ban out^-ïjer toeï beeft toeeteiitepwcti*
gacctim fecen/
penbateennegeïijenbanu «mm%vmj baer
en beeft bet bergift upt fïjnber Duffe ïangecniet
aen inbitterbeit/
bebben
maet metnieutoen moflbermengt/ te
Smrefpectbetracljteit foube: enbe. en
aïfooaUerfaecïienopUomfle^ bnncheh toiïïen geberi. ^maecaenbe na be goebe muf*
ntóöffiSn. W
top/ foo beeï 011^ tabtl baer mebe be eeutoige toij^beit bare gaften tooïiclt
tvmmTunmiïbtti^ bebben
fouben toe fdni> te niaeeften pïeegbt / en iuben blineïtenben beecher inne
ben
berbaï
aeSt / niet / bat top on£
enben gefeboneïten / baer mebe be bjancnoffcren opten outaer
ben
bmoftcberoemen mogen / ban^obt flecbtiaïmog
gbcit
be^ peeren acngebient tooien . ^icc mebeïjeeft bP ban
ootmoebigb te banenen bat bP ui onfe emin foofijnen
beur
Niett
beeftfen
betoee
SSt
toonbere^
aenbegin niet be rouefteïoofe \ai\bt en moettoiïïigc M3e*
eï
ttotj^
fonbec
fd$
pet
reït/ maer ben geenen bie eenen ernfltot(ï5obt/ tubt
meSeS boojftcbtigbeit/
ber 43obbeïiche
gabe
goebe
fijne
45obt£
faeeften babben / aïtijbt bcbjogen geïjabt :
ibt
goctbe
be
(beS
beeï
m
ojnae
eenbo
tot
en beeft be toaeeïjeibt met ben fchnn ber toaerbeiöt / be
Sncibt becmenfcbeïicïicrriatuere
en
geboïp
mogen
foube
on^
beeft)
03obtfalige eenigbeit met een berblombc eenigbeic / ber*
ffilpS^^^
befer
/
man
peber
een
bat
borf)
boïgljr/ bertrebèn/ en te gronbe gebmebt. &00 beeft
Sm" foo toeeten tou
£him$ aï^ een beraebtee bec ïiepferïicïte .ïïöajefïept /
joo
orop
allo
e
enb
1^.
n
ete
gem
toe
bt
nl^hnnbaiKÖo
al^ oproer^
/ (b^toeïen be eenéri febenbigen boobt fïecben/aï^b'^pofïcïcn
mopemaec*
Mcttttg/
SSrSbeitr be erbarentbett
Cbnflenen
aïïe
bec^ïijben/
e:
riHTMrifefrcrfebec ontotjfentë) bat topUonnenafm
menfeben bcrboïgbt tocubcn
ten
lu 4 '' ■ -ïïffiri :oZ toetenfebap / toillen top be fel ner^y en epgenfinnige
eenen bi'cnfJ
aïg om <0obt onfï^Jteïicft)
anberg«eïigieanber^
en bat niet
moeten:
be anbere/ ban mijn peeren/ gaerne toe tcbicïten: te
in fijne
boen. #aulu0(
(Pa)
bttfi
nigbeibtbegaeft
ëiftoïbenennen/ afeS met fcöerpfin
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Maften/ enbetoucgenbet »5'a".
bjanben/
bet cücn
se; biantg/
met
i ï 8a. neeft om De Wet Dcg peeren mctbetboïgb gepbert
ketteren
aengeftee
i$3|ier
bebben top ong niet te*
*
haDr. '©en gtooten Confïantijn beeft omDeCbJMte gen gefet/ a$ Dat fp geen 4ietter£ en toaren: maec
ïicfte tëdigie pberenDe / Den $aug fijnen fïoel gefct/Oacr
topbebbeugefufaneertbat beïtettceen/ enDe met na*
hemftareï DegrooteboïgenDe op bcrïjeben öceft / tot men
De JBeberbopercn enDe ^accamentcrerg / foo top
gcooten berDjtet Der armee bcrDupbcïDer €t)?ïfïcnt)eiöt. bie Doen ter tijbtfeïfêgcnoemt bebben/ nieten bebooj*
©antueïcuenpuifclicnen bant faotDpnuDooj<£ooc£
benmetfuïcue manieren/ aïg na'tabbij£ Der <&tt\z*t
acatie (a$ geroert) ontbonDen gemogen Sön^ö» fïafïinen/
boïgenDe De WoeDige paraten/ getractcet
an*
fommigc crtiftbaftigc ïupöen / beur baeren onberft
te tooien : oocit aïïe bcïeefDe .ïi^agifïraten bef toaer^
Digcn pucr tueDer opgebiecht: niet noebtan? om pe* ïicuen ballenDe/ Dat fv moefhn ejcecuteucg jjjn ober
te
baDDe
geDaen
mant tot De baïfebe (eer / aï£ öe $au£
bare goeDe bjienDen : Die fp upterïicfteu niet te befïraffen
Djijoen : macr om De (^berbeit aen te pojren / aï£ Dien en
toifïen / aïïecn na Den appetijt Der cenfupren ban De
befioo^tDentoaren <$oöe£ Dicnfï met bare maebtbooj genoemDegeefleïicKcn. ^et uieïcheaïfooon^/ op onfe
teflaen. &kt mercucnDeDatDe beginfelenDeg#au£
en <$oDe£- menigbfouoige ïiïaegen / niet ïjeefe mogen afgeDaen
öotiré niet geioeefïen 3tjnom eenen öalfcfj
too?Den: bebbentup/ metreebt/ on^inonb?eeDcge«»
Dienfï aen te reebten/ maecomDenfeïbengelobe/ foo fïeït
obec Den inbjeeeft onfee pjebiïegien / bantbeflen en
boojDegetojoucbDe afgrijfeucfeöeit Deg^augöomgbc^ reebten. t!BiDDeïec tijDLbcefc^oDt genaDegegeben/
Rent toccDe / in alDtc necefïigbeïDt in te Dangen. 3£an
Dat De opgegane maerbeie/ al temetmeec enDe meer/
Dit bebtuang / enDe geen anDrc Dincfc / i$ De rechte moe* berfebeen
en i^: enDe Dat De genocmDe ketteren/ een
DecDc£# au^Domg getoeefï/ toaec Deurbpgefïcgenig
peDer
upt
toincfteï / boo?getreoen jijn. (Sbec
bobenaï Dac<0oDten jBafefïeptgenoemttnerDt. <£n* h toeïcifi toeïbaren
etfïojtingegeboïgt i| I ooeft met
grootebïo
De en $ geen 6oDeé Dienfï foo berbïoecfct getoeefï / Dien
Ön met Defe miDDeïên niet tytft inboeten en IjanDt bou* confent enDe tocDoen ban breïe ban onö/ enonfebuen*
Den mogen : betorjïe b» aïïe J£aogbepDm onfcr De boe* Den : maer ten ïefïen beeft De goeDcrtierene <6oDt in De*
ten baDDe/ enDeniemant/ foo lief öemfïin lijf/ eer en fer ^obincie b?obeiDt gegeben / enDe on^ gefïereht Dat
kop tegen Den bpanot tot nocb toe bet ïanDtbebouDen
goet toa£ / bem tegenfp?ehcn Dojfrc. 3£it ai aenmcrc= bebben.
<L>»e on^ fjicr toe geboïpen bebben : Diebaec
nenDe cnbe bebinDenDe Dat Deur De fterente De fer tttanft*
beit ban opinien/ foo beeï bupfent/ enDe Dttpfcnt Dup* lijf en ïeben bp on^ getoaegbt bebben : Die op onfe poo?*
[enDen DooDt gcbïeben 3ijn / bobben top ïieber <6oDt on* ten/ befien/ of toaer'tban Doen toa^ / aï^ mupïen
fenbeboeDerDeeere/ DieïjemtoeUoomt/ teïaten/ en gearbrpDt/ en met Eee^bjen berten gcfïaen bebben/
ong in onfe ftuacKbeibtbooj fijne boogecfl&ajefïeptte Dat en 3911 niet aï te macï ïitpDcn ban eetiDet gefïntbeit :
berootmoeDigen / Dan Dat top / in bjcemDe opinie / ong maer beeï jjjn Daer onDe r getoeefï / Die nu fommige (De
toelcftebettoepnigbfïe bp on£opgefet bebben) gaerne
gunt
't
in
bcn/
beb?oc
fouDen
De/
anDece
bouDen
fïercK
Daer inne top gaerne beftennen Dattct ong failleren fouDen/ afê'tfcïjnnt/ bcnaulotpen. Cn in Defer bec^
macb. €n top Dancfcen <6oDt Defer hennifle : 3ijn oocn fcbepDmbeiDtbangefintbcDen/ 31331 top foo eenigbm
Daeromme toeï rijpeïieften gerefoïbeert enöe gefïooten / Dergemeenefaeeftc gcbïeben/ Dat oóen onfe nabueren
(obermiDt^ De ^paenfcbetJJuntfcbnp onfe bpanDen ge^
Dattnptotgeenen 0eïigiang-otoang / in 't nïepnnocb toojDen
3ijnDe) boe tod fp ten Deel contrarie ban on£
in 't groot / nocb tot eenige fïatuten ofte Decreten Daer
ÖeefïcecfcenDe/ aen te nemen I foubcnbecfïaentuiïïen. gefinttnaren/ aï^ Doenöep?ofef|ieban De Catïjoïjjche
3©aer Deur of tocï eenigbeit Der ïiberitept in eencn toac* Öeïigie/ noebtan^ bertoccht Deur onfe beïeeftbeiDt/
ren geïoobe gefoebt toou2bt : nocbtan£ toetenbe Dat reeb* baer met on| bereenigbt/ enDe b?ientu'cn accoo2tge«
teeenigbeitnietennan \\\ Dtoangbcfïaen: enberfoebt maeeïtt bebben/ Jöaerin Dani $ameïicften omïant
ÖebbenDeDat Deuï foobanigeecnigbeibt/ ïibertept ge* b?eeDe te bouDen/ enDe fonDec refpeet ban Religie/
bonDen $/ om Demenfcben/ fonDec tueDerfpjeftente elKanbecen tegen aïïegetoeït enDe oberDaet Der bpanDenboïgen genoDigt 5tjnbc / in aïïe 25atbarifcbcc ontoctcn | te beïpen ) te febutten / en te befebermen. %\\z De gene
De pacificatie ban <0eut/ De acten Der ge*
beit te boeren: toerDen top bp erbarentbeitgeD?ongen Detneïene
metten €feï foo toij^ te 3tjn/ Dat ftmonë eenmaeïacn committeerDen tot Coeïen / enDe t)tt aDbij£ ban De
De gebangene ïibertept foo Dooteïicft gefïooten bebben. particuïiece ^?obincien aen De <6cnecalitept ober ge*
CnDe of toeï De gemeente/ aï^<Öfeï^ ooren bebbenDe / fonDen: gefien enDe Deut-tafl bebben/ fnïïenmelfcon*
Daer bp fouDe mogen getogen toojDen : noebtan^ of ba* nen geboeten / Dat on fer aïïer meeninge niet anDer^ ge*
rer beêïe De£ €ngeï^ ftoaerttegen^ $5aïaam uptge* bjrefï en itö / afê Dat nocb Den eenen nocb Den anDccen
fïrecftt / in boo^ïeoen toDen mogen gefien bebben / De^ om fijn Öeïigie cenigïi ïccöt aengeDaenfouDe toerDen,
magbeenpcDcrman fijn bert getupgeniffegeeben/ aï* ^lemanttoü Dit on^aïfoo afnemen/ reebtji of top ee<«
tijDt toeeten top foo beeï toeï/ Dat De gemeente Den ïafï nige anDece Religie / boni Die tcge nloooitngn aïbier gein De geDtoongeue eenigbeit foo bert gebmcïtt beeft/ Dat erecceertttJo?Dt/ ïauDeren/ ofte begeeren fouDen inge*
top benïieDcninDentüegljDet (aï^fp bérflaenfouDen) boert te bebben: Dan top 5ijn fcï)iïïOiritj / foo ïief onö
gebangener bjpbeiDt / niet fouDen te biengen toeten. 43oDti£/ Dien top tot een getuoge aengeroepen \\eb*
Contrarie boo? oogen fïenbe Dat fp beeï eer fbuDen ber* bm: enDe foo toaert on^ onfeeerei^/ Dieeen^berïoO^
fïibet toojDen / ofte ten minfïcn met onlufïen Den Cfctë ren/ niet toeDerftrijgbïieït i$ I onbeebicecKelicnen te
tratbouDen/ op ten toeg Daer in top beboorenenmoe* bouDen/ toattopeen^ beïooft enDe geftoocen bebben.
teneenD?acbtigb3ijn/ om totten bjant in aïïecbaefien <CnDe top en binoen geen magbttoaer upt top firafe*
toeteïoopen- <^n DageïijcftgboorënDe/ Datbpbeeïen ïicït tegcn£ Dien p^occDcren fouDen / Die / ftaer in baren
burgerïicuen banDeï en toanDeï niet anDerf» aï^ eerbaer*
gefepttoo?t/
boe Dat
top 't foo
boo? fponfenïtinDerenbcrant*
tooojDcn fouöen
mogen/
fuïïen fimbetgroote ïicKenbemmeton^teD:agen/ bebonDcntoo?Den. W$
berDerf Daer in fp Dooj on^ geftomen 5ijn : <£n toarrom ïtonnen ooeft niet anDcr^ berfïacn / aï^ Dat f^tt tot con*
Doch> ombjpïjeit Decconfcientiei Die toptegentooo^*j ferbatie Der poïitien beter $/ Dat een pegeïïchen fijn
bebouDcnDc / top aïïe gelijcu ber*
opinie in 't particulier
a©p eenigbtbïijben/
te 5ijn. ber*
gebangen
fïenbanDen
fp feggen
(moebten Die
Digb
biDDen<0oDt/
on^ upt) De
Der bpanDen
omDegemeene faecnetebcboiDeren/
ïoft ficeft I Dat top na Den opfet onfe^ berten / ong booj* Daer toe Dan een pegeïijchen / 't fp met contributie / of*
fïenbe / aïfoo mogen boo?t gacn / Dat onfe uinDereni teanDerg/ fobeeïtetoilïigec/ en ban berten genepgb*1
fukl\$ oba* on^ met reebt niet te Maegen en bebben.) Der faïbebonben tooien/ 0Ï5S bP fiet Datbetomb^p^
*®xn foo top onfe booft op beurenDe / fagen Dattet aïfo i beit Der confeientic te Doen \$l Dat bet ben ft\fè aengaet/
onfeiiHinDerenginch: top fouDen oojfaeeft bebben/ onjSi Dat bem Den 23eul ban De necUgetoecrtfaïtoo?Den:
met ben te beDjocben/ enDe benïuoDenniette befhraf* Dan Dat top Deur geDtoongene cenigïjeit / met beeï nicufen toeten. 3©ant aï^'taïgefepti^/ Dat onfennafco* toe Decreten/ en feberpe pacaten/ met fcïjeïDen enDe
meïingen niet en faï mogen berbo?gcn bïijben / top ^tb^ üetteren onfen nabueren cnbertoanten/ jamogeïieft
bm oné / met reeïjt binDicerenDe enDe ontrecnenDe Der Deb?outocninonfe armen/ De uinDecen ban onfen ep*
^paenfcbertüjecDigbeit te famen berbonDen: ïï-icbec gen bïoeDe/ top ftoepgen DeïupDenban onfe burger^
toaer toe > i$ 't om eenige particuïiece föeïigic aïïeen te febap/ Daer ober top aï£ baDeren gefïeït $i)ït I berbit*
foberen/ tebetoeren/ eninb?pbeittebefïttenraïïeDie teren tot onfen baet oertoecnen / en af «eerigb ban on^
m 't flucït ban cegeringe / met eenigb aenmeceften ber* maeeïten fouDen. IBijn peeren toiïïen baer niet ber*
neert bebben / toeten Dattet eerfïe bier onfe^ eïenDigen Diëten toten/ foo top bet Bier in te ïanger maecuen/
om
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*5^-- om bat fjet met rto?tcntooo?ben met uptgeïepttoo?ben
fean : toant bet $ be eecfïetcap / toaec beuc top tot bet
intoenbigr bup?upt te bluflfcben/ fouben opklimmen
mogen: algfoo top/ namentïicïicn/ toatec enbe geen
oïp*
in 't bup? en gieten te/ boen
feecnecffijijnbe
bet om
ïiettecieupttecoDen/
geen bat
betecbaecmiöDcïen
fpafê KacIigljeiDt : toant ton bebben biefttoiï^ qefïen /
öat bien£ boeeften toepnig geaebt toacen / a$ ban eecfï
inaenfïen quamen/ enbcgcfocbttoecben/ aïgDeSiu*
tfjeucen uecbofgb ïcben/ enbe gefcettecttoecben. ifet
toaec toeï te toenfrben batcenpegeïicuentoteenigbeit
bet toacenentenifle moeite geb?acbt toecben: J0aec
toie anbec^/ faï 't «int/ afê be moebec baren* faïbe
foonuptanDcrmagbt/ aïöbccnatuecen/ elbec£/ aï£
ban DeVbaberoYact/ gebóocen mogen too?ben* enbe
met toat ftcagbt faï bat «int/ nocb ongebooren/ in
ftjng babec£ ecbe ingefet mogen too?bcn* ©oo?toaec
öetoijl bec geïoobigen bet minfïe beeï optecaerbentoe*
fen faï/ na'ttooo?Dt be£ peeren/ bat niet faiïeecen
nan: foo nonnen top on^qualicn inbeelben/ bat met
eenigb geb?ang / oft toeboen bes' magïjté ban be ©be*
in t'abufeccn/
men begiet"
(bec toclcnec
rigbeit
fatten tuben
gepoogbtautfjoritept
beeft) geheel
geunieecbe
$?o*
bineïen/ foube Cb?ifïenen gemaeent mogen too?ben:
maec toeï onbec ben naem ban £ Ijïiftcncn / een toecelc
bol boofe bupebeïaecg / baec beuc ben grooten naem on*
fe£ peeren geïafïect : fp feïfé niet te beter / ban toeï foo
beeï te acgec too?ben fouben / afé 't betec i£ boo? een on*
geloobig menfd) / afê boo? een buptfjeïaec upt te gaen :
enbe bc gemeente foubeban eentoeeeïtbee quacttoilïi*
gen bccboïgbt too?Dcn: boo?toeïcae men aïtnbt foube
moeten in fo?ge fïaen / bat fp ïupben / tiie onfc ileügie
in ben gcoat niet meec ccfpicecen / aï£ top 't Jpau^öom
gebaen bebben / on£ mocfjten na pogen te boen / 't feï*
be top metten faufeïicuen ö?angb gebaen bebben : <£n
öie inüicn fouben b?oomcc «fa / bat fp bare Religie niet
bepnfen/ enbe noebtang fjaec tegen on$S niet fouben
fïeïlen toiïïen / fouben top quijt gaen / enbe an£ in onfe
öenautotïjv'ibt banmeecbec ïjuïp ba-ooft fien moeten.
'tmelcii enaïïe'tboojfcb?eben toeï boo?fïcljtigbiïcuen
a'ppen itbefec
©wtfcb
cnbe batbe ïjet
öetoeeg
fan/
tijt^ / ene bec: enbe
be^ $?obmci
na gclegeutbe
meceftenbe
De / niet fonbeCiïjct onbecfïe Uoben te fettengep^acti^
feect foube mogen too?ben / betoijfen fp aïïe geïijeft met=
tec bact / §at toepnigö gebaïïen^ fp aen befen p?aet ban
Öeïigion^ biangè ïjebben: Drt ecnige erempeï banbe
pacaten tegen bc ftettecfcïje boeeften/ magnon^ïjtec
ingrnougbboen: 'ttoeïeft toeï/ confojmbe^bpeenen
geuoemöen &pnobo gebecceteecbe/ in beeïen ^teben
afgeïeefen tè : maec in 't erccurccen toonen fp toeï aï geïijcït / oocïi niemantuptgefonbtct/ bun mepmnge/ con*
tcacietejone. t?tjfeïichöaccmneï)aecb?agenbe bat
fp geboogen • bat bp öacc ïicben ïjee guaetfïe gefpiöonen
too?t/ en gepe toeï boet ïjetbefle. ^accbetonlfuïcfte
tingen necgen^tocen tenberen/ aït€ totbecftïepmnge
bec autbcritept banbe #becï)eibt: top bebmben/ foo
beeï onó acngaet / betec te 3nn bat top fuïcïic btngen
top be feïbe
gautfehenbe t'enemaeï affïacn / aï^ inm eenba
tament
iaï^
gcïijcï
mebe
baer
aen-nemenbe/
fpeeïen fouben.
fi. c
....
us
dahb
toe adis Syno
&u tot u ïupben/en bie gponémetu
tept
befef
/en
feojt
nben
tocp
ïtaec boojtceet/toiïï toa
ne*
neben/toaecom on^ b'feïue in geenbeeïep totj^ aen tegt^
mag
toat
uut
/
en
men/ gecabeh i$. €11 (o top u b?ag
mettoatautïjocitept> enten toeïcuen fme/ qpon^be
feïbe opgingen totft* fuïtgpbananttoDogen/batube
tte abcc&cit ö.ect / be autïjocitcpt nban4Boö
maght ban 03obmagï
tgegebcn!^/
euba
ïupb
u
jt
JBat
mt*
ftoe
baec ban en të on^ tot nocï) toe foo beeï niet B*te£? /
be ^berïjeitte
Dattongeïooben nonnen bat u <£obt/ ebbe
n: en ban
eïtö
gefï
beïieecen/ foube tot bicnaecg
ect foube
octfe
öe^becheit / üit u tot een ^pnobo geaut
nebben/ en të on^ tot nocï) toe aïtjjbt geen goet befcöept
aeboojf/ enbe ïtoimenfcï^/
gebaen. m b^en toeïnati
onacï &puobug npt gaet
een
1
boo
ïeefen / bat het
aü baec booj gïjn'tljoubet: macc beeïe/ enbe ^onbec
bien too/ niet aïfoo met u ïupben. B&antfooïjetna;
tionaeï '5iin foube / foo toaec boo? eecfï / enbe boben M
be natie /'t feïbe befebje^
ban noobe / bat &et ïjooft ban eect
babbe : a1|be fa^
p?ob
Scap
enbe
emt/
befï
ben/
benten/ toaec tegen gbP fWfgniet enb^bt/ tóactbeft

betupgen. ^et boaft ban be natie / baec obec bit &p- 15 83^
nobu^ aï^nationaeï flcechcn fouben / 3jjnbegenecaïe
Staten/ bp toeïcue tocttdiche bergaöccinge top niet
geïoobcn en nonnen bat
bet &pnobitó faï befebjecben
fu. Cnbe beeft tyt bp ben fcïïmi Peecen 05niii^ic
taten niet mogen befeb?eb?n tooïbcn/ om öacbaec
^oogbeöen niet aïing te fkmen hcwmêa : foobaöDen
bilïicn^ bie ban bet ^>pnoöo baeeep heboocentetoacb^
ten / toanneec fp toiïocn öat ben naem bat? •Nationacï
ïicaebt getoinnen foube. ^an feïfë öat ^ipncöti^ fyeft
ben Staten be maet gefet / itie bet biiïich ban baec
^oogfjeptontfangen foube ïjebben/ inöien iatïjetfefc
be Den (ïaetbec^eecen ^tatni gefidt ïycoV mebe bm\*
genöe/ boebateenpbec ^?obincicinl)et^unoL;a^a*
tionaeï fouben gecefpecteect too^bcj'. fcut miöei^o^
binciaïe Staten een pebec in fijn ce^ect toiüe beef 'ci)&
binge befe^ t^ationaïen ^>pnoto gebaefl 'Qebbta /öat
faï een pbec iirben fijnen befï toeten : ban befec #?#:m*
eie mogen top fpjeecnen / bat top nietenberfïach/ i;ue
bat oocïi fuïche becfcb?nbingemet toetteïiciienconfcnt
befec l^jobincien foube gcfcbiebt5rjn:^aec in topaïjl
eert mebe-ïibtmact bec feïbee Staten / tot nocb toe onfc confent niet gegceben en bebben. ^egbt gbpbattop
baec ban te befcbuïbigen jijn : of top u ban tyacgïjben /
of top't alleen 5tjn üie liet booLJfcb?eben &pnoöc nietge?
app^obeect en bebben >. fou 't gijp baec toeï ja tot feggen
bo?'oen> J©p nonnen met toaecbeït afficmecen/ bat
bet aïfoo niet en fp: baec top oocn niet eene ^tabten
fien bie beninboubt ban biënte cffectuecen/ boenlicïi
bint. 3^an be p^actrjcHen becflaen top toeï/ biefom^
trage niet bebben ftonnen beunicïieïi bouben / aï^ fp
baec tegen toaecen bat ecnige feeöicantop een fetclitte
pïaetfe fonbec bacen boo?gaenben abbtj^ gefïeït toa^.
■JClfoo meenbemen faunen bem alïen^iien^ in öepof7#
fte geben : obec 't toeïcï» top Itebcc bp tijtp uooifïcn toiï^
ïen/
om beonfen
poffefTie
tetocecen/
aï^'moepten/
bat top 6eaï^
feïbetop
te
benemen/
ninöcccn
foo beeï
tegen£ ben becfïeten ^au^öom gebaöt bebben / fouben
aebtee ïaten. Niettemin top honnen 'tu ïuuben toel
ten
boubenom't baec
boo? Dat
nietbeften
aubec£afnemen/
afëtoeï enenbemeent/
bet ïjooft
met gpoen't
gebeeïen ïicïjame te (urnen in eene none te b?engen : Dan
men beeft bicïtmaeï^ gefieu bat eert ï^ecbec fijn bccöooï*
be febapen aï te bectna-Djgbcnbe/ be feïbe beeïoocert
treeft/ tniöt^öiert bat bPbiemecnbetoebcctececbtete
b?engen. &pt goebecmeuninge ig'tQcfefyetl batbe
ïiepfec Conflantijn ben ^au^ ban taien / boe tec tijt
noeïj niet foo gebeeï onfupbec inöec ïeece 5tjnbe / bet ci)«
ban ^talien in gegeben beeft : maec bit en bebben oocfc
feïf^ fommige banbe geefïeïicue / nocb toepuigbboo?
onfen tijben/ niet boo? goet p?öfen nonnen. <£nöebiec
beuc i$ 't gefebiet / bat ten ïaetfïen be ftubbe ben tooï^
ben i$ beboïen too?beu* <6eïijcK top ban ooeft geften
bebben toaecaebtig'b
te snn
/ batbecijfUDommcnöec
Éeccnen
/ Die upt goebec
mepninge
ban Öebgie gebaect
toaecen / epnbeïicïten be moebec becfïonDtn Rebben*
iBie iffec ban 011^ tot fijnen jacen geïioomcn/ bic niet
geboo?t en beeft Datbe ï^ecbec^ ttpt een pbecige mep*
ninge ben btaffenben bonben foo land* cnöc foo beeï ten
ooceil gebïafen bebben/ om bat becöocïbefcbacptoe*
bec in te b?ijben/ bat (epïacp) bec febapen een gcoot
getaïbp ben bonben geb?eten too?ben^ 02nöc toat faï*
men bócb ban goebec mepninge/ toat ban goebec in*
tentiefp?eecuen* %$ 't niet upt goebec mepninge ge*
fclyiet I Dat goetljertige menfcljen / baec^ baDcc£ nun^/
ïanbt en fant beeïatenbe / in toilDecnifTen gegaen / baec
metacbepbtgeneect/ een fleeljt/ flmpeï fcïect/ aïïeeu
boojbeïibube genoegïj sijnbel aengetogen/ tn biecen-ttointigbuuceneen^ fïecïjt^/ enbe toeï fobcclicu ge*
geten ïjebben / gefTapen aï^ getoaeebt bebben/ en ecnen
onbccifpeïicïtentoanöcïgeboectbcbbcn^ .ïiï^aec aïjSDit
tot een eegeïtoeeeïi getoojbenijt/ beeft <&oïit toel ge*
toont toat geballen ïjp aen menfeïjen infettingen ge*
habt beeft. ®ie toeï eet eenen €b?ifïofeï becfieit beeft/
totten boo?beeït/ be^ foobennacin Clrafïnnctcfcbt
D?agenmocbt/ beeft boottoaeceen p?ijfeïieïte intentie
gebabt: geïtjcït benmeefïcnbeeïban tienl foobeïjep*
eecfï benmenfebeu
Sgen tot een goebt erempeï/ in 'tïaetfïen
toat iffec upt
ten
maec
b^ben:
boo?gebeeïbet
een
plantagie/
onnutte
een
ban
anbec^/
getoo?ben^
pt
uptqrrof
tijben
onfen
bp
top
bie
:
bccbïoccïiten boom
f? 3)
fienöe/
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i s 8z. fienöc ! ïjcbbm on£ boo2 te fïen / bat top niet tocbet tn
geinene /ofte mee i'Df t incotibenient en ballen : <£n Dat
toebem'ct tocgb getoo?pcn beubcn/ om
Defïompe
urn top
op on£ een fcfjatpet balen fouocn. ^uïefte enbe
Dat
Dietgehjcne exempelen/ baet upttopafê mettefjanöt
rafèen nonnen / ïjoe öat bem aïtijt oen menfeh aen ïjent
fclbcnbetgacpt/ enbe met fijn epgen mepmnge/ fjoe
goet Die ooeft toaö / boo^tgaenbe / becboolt $ : top aen
metefteube / en nonnen niet betftacn / toactom top met
utoen .$pttobo (betfïatet niet qualtck foo top De uwer*
Ijcibt fpïëecnen ) oirè nientoe fttrcaen fonben aenlcggen
ïateu. iöant ipt <8ob£ tooo?5t bat gbP on£ boojflelt ?
ïaet u ban genoegen bat top De boecueu ban 43bot£
üjoojbt/ in gtootettebstcntie (até ja uillïclu£) aen*
nemen. 3$ 't om goebe ojbinantieh te (lellen in 't gunt

SKS
Ölf
XSÏ
ÏÏ^ïjfaem
nietgenocg
ctfeett
gepacticuïa
uH ^ettoa^een
Diniftfoomcnon^fulcït^ alggoebcn taebtóertgebient/
enbe in be CbjifïeucHc topbeiötgeïactenbaöbc: maet
bat ton om baet aenbetbinben fonben/ nonnen top
tm£ niet bedekten teebttesijn: bie top tenen tegel in
Cfefto bebben/ baet aen top genoeg!) te boubenbin*
ben/ enbe ben toelcneu top boïgcube/ feecftctlicfctoee*
ten bat top niet btoaïen mógen. *&acz tet eonttatie top
ften bat ten allen tijöenbeConciïitn/ &pnóbert/ enbe
©ececten / toepniglj bmcïjt^ grbaen / enbe aïtjjtg bele
quaet^ betoojiaecHt Rebben. 25^ beit tïpofïrfcn ben
gantfeïfen tijbt öaet^ ïoop^ buetenbe / enbe tuum obet
öcctfgf} 3aten gep?cfcribcctt toeefenbe/ i^ eeneemglj
gcuctael Conciïinni tot SJetufalem geftouben : maet
ban tuldteeenefaecfteDie Ijeteentgefonöament bet fa*
ïigljcibt in Ct)2ifïo Setteffenbe toag: <!5nöe betoelcne
(baetbegootfcljenctcfte tjaetettoettiget befnijbinge/
hie fp neffen^ Orifrarir inbnngen toonben / een hlaet
toooiDt IjabDe ) ittct toel anbetg beflecljt nonbe toojöen.

Den / m£geïijug bc tctfïe $aufcn/ fiet qwaebt 't totfefê 15 Sa.;
naccg»bölci)thj/
: ©an
top öèïóijfeii tipt ïiictboofêoiotren
ïcbenbige (tempelenftaö'töw
n>it bem
bm
Cbiictlienof&pnöDcn/ afêfp maebt hrijgêny boo?
bmebten te bettoacïjten 3tjn. Cnbe foo beel bomden
top upttyt pcgentooojöigc &pnoöo fpocéh / öat bp
abontüpt by anbete $2obincten foube gtf'pt toitfen
toojöcn/ battopöeutben&pnoDo/ foei fouD:nmb*
gen fjooft ban alle De anbe te pjobineien tooien / baet
emfe <6?acffe()öp / abjunct Ecelant / Djiê fiettiincn
toe geftacn tooien : baet geen anbete $2obmcien
( beljalben ©iaeuDctcn / bat ttoee fiemmen bebben
foubc) meet alp cene ftemme gcöitnt toctbt- ïf et tocïcïi
oft toel een amloeufil boc| on$j fcljijut te toefen: uoeb*

*,

als? ban fouöcn oocu De berfttopben in

^ecmDen 3Eanöch / oitfctoerfkmmHi mogen: enbe
alfo be bjremDeu obet on<J alle gelijcft/ btetfe^appi|e
hrijgen- i©ar c bene boet) anDet$ * ufo beut guafi pau^
mact)tl)ebbehbe/ ^pnoöen
J©anneet öet alleen Ceclefïafhjcltebingentontcn/
bte in Ijet ^pnobo afgeljanDeït getoo:brn / top fouöen

cn£
te toepu'igct
bebommeteu
toilUn laten
/ enbe:
ileteftelicne
fanenIjiee
/ mebe
itctehelicben
bfflecl>ten
<<3elijcft top ban onfe fóetcuen / foo beel be €ecïcfïa*
fiijehe faften belangt / bebolen tjebben : maet alfoo
queftic
tó banbnibnt
onfe aütljotitept
bari 't tiptetliche
baete enbe
bet gemeene :ouöetfaten
: enbe toel*
ban
be betb?epbihge enbe bec(ïamminge onfet alïet bnpfen
enbe fhmilïen : foo en bonnen top on£ niet ontjjouöen
ban ()et gtint bat ohg lïmpt^-tjalbcn opgelcpt i$. €h*
De ten eetjïen / bnfe autbotitepi aengaenbe / top be^
binben bat tnibt£ 't aennemen ba betljanbelmge tn
t)ct L§pnobo / top ban toegen onfet gemepne enbe pu*

niétanDctfatf
™** in onfeof[«eie
BSS
SSS
malle
feKenjeitba
SSÊ
ttopboutoentenbcenbojb
ennietten^^
iaifeHrMh*.<i&«Mnhcti^ff
fm rJii nrUmthrn hmthm

allen tok 3Satrn nientoe ièpnoben öeiuöcn: baet upt ten
ïaet(ïenbet<Decteten/ baet aen top fonben gebonoen
Sjjii/fo beel toöJbcn fonben/bat top bcfe^ bantg nnalicn /
enbe met Dan met gtootet moepten begin ofte epnDe /
fouöen binben mogen :Cnbe onfe ftinbeten/ of fp niet
genoegljte fïubeten enljabben/ fouben toebet met een
Jus Canonicum teboen ft tijgen, i^et Conciïium^p?
ecnum to02bt boo^anbeten in 't gemeen booglj gepje?
trn/ enbe nocl)ta>.$/ bat gijp betet a$top/ geïeefen
ijtiitl i$ 't baet mebe foo toepniguotgetecjit/ bat baet
uaet bc ^tiancu
beel fïetc&et/
meee"gefinbetge<
tooien
31J11/ aï^fpoptte
bootenenbetoaten.
^èoo toeten
top oocn / bat geïijcU be $au£ ban toegen be^ opficöt^
bet l^o.ïfïenbeit / baet tnue Ijp gemeenlicft get efpiceett
toou2be / nem ban alle ïtojfïen ^incen meef!et gemaeftt
lyceftj enbe ten aenfïen be$ boojfiant^ ban'tïto2fien>
bom/ be ^feiiicen tot fijnen appetijte gefet/ enbebet^
fet Ijecft: tèzlijch ÖP ban ^uppijn be Cïeune/ ben
&oon ban ïiaetle jBatteï / bat een bafïaett toa^ / ito*
uinelt ban B2ancfttijcït gemaeeftt / en ben toaten teefje
ten foom'ncft ^ilbetic afgefet ïjeeft: baet obet öembe
^oïlantfcöeCconijft§eb2tJbetbettoonbett/ban^aH^
maebt^gtootbcit: Cnbebefe^ feïben^uppijn^foone/
ïtatelbe gtoote/ beeft ben^auöïüepfetbaiuïoomen
geinaeeftt/ enbe ben <&2iecnfcljen Hêpfet ConfJantijn
be fefïe/ bat Üoomfcïje Öijcft benoomen/ ombatbp
een quaoc foon bet Koomfctje foetcke toa^ : betacïjten*
bc met fommigefiine boo2faetcn/ ben beeïben bienfï :
<£nbe ïjeeft alfoo bat cenige fcepfetbom/ bolgené aen
ttoecn gcfpïittet/ miöt£bicn batbeaBefïetfcïjefefe^
ten / nact fommiget bebuneïjen/ ^au^ bafaïïen getobd
bcn^jn. Woal enbe conf02m ban befen/ öeeftoocn
ccuBationaclConcilium/ bat 3©efï-&epfetbom / tot
ben^uptfeöcn gebjacljt/ om batbe <£>ncchfclie Mep
feten bcl)itlp tegen ben ^ataecnen getoepgett öaöbcn •
bet tocleft of bp beu <02iccnfcljen Öepfeteh / tec&tge*
toepgert tooien ié : hebben top niet te bifpnteten/ Dien
oocU'tfcï
bc niet aen en gaet: ban top ftebben boö2ge*
noomcnljiec
uut te betonfen/ bat beConcilien/ met
liactboo?nacmftcï)oaft/ be^au^/ oo2faecfte totben
?Daufriiebenïtepfetbom/ enbe tot be gtoote mütatien
hm ancnen gegeben Rebben, v^ocb ten # met befe m
tefeggen niet/ bat ïj'et pegentooojbigö ^pnobu^ban
geïycrtcii booj Rebben foube : toant ooeft b'eetfïe ^>pno^

lOaut mit^bten bat fp fetten bat be nominatie enbe
electie bet ^ebieanttn / bp bet gemeente : enbe bp
bet €>betigljeit beappjobatie (laen fonbe : foo bc ifïaen
top toel / öat fpoiuj gonnen bat lupfct ^entitn be
bijfOt/ ben^toel ban ïiomen / booen sijn boo? ou=
beten poffeffte toegeflaen mach Ijcbbben : maet top en
binben bie ban t)et&pnoöo nocbuopt in pofTeffie ge^
toeefi te jijn / bctoijle fp al ïjaet poftcffie on^ / enbe
top hem ban ben gaten / niet te bebaneften en Rebben :
en alfoo top be approbatie op onfet 31JDC bp fulfte vtfttic*
tie
bat toanneetfp
be'oDbetigljeit
glifficlj
ben binbeu/
foubc/ foo
niet feet
bp bet
Ijanbtgaen
ban i)d^
Ijet
Spnobo gelioubcn toojöc: foo en bebinben top met
anöcr ê I aïö Dat bet &pnobué poogïjt om 't (jooft batl
be ^betöeit te too?bcn. 3©aht alfoo fp?eetftt be Hete*
nen o^beuing / bat be app2obatie bet fteteften öiena*
ten bcObecfteit toe noemt/ bp foo bc2te fp p^öfcffïe
ban be gétefonneetbe i jcïigic boen : %1i ban bp albten
bat fp betflaen met bat tooojüt Reformeert een 0eli*
gie öïe ïjet betf!anbt ban [jet J>pnobogcconfo?meett
foube3ijn / fooenfoüDebe©befigl)eit bat P2ebiïegie
niet anbetg genieten en mogen / Dan aïg een lit toe*
fcnDe ban bet ïicljaem / baet ban (jet &pnobu£ een
fjooft toefen foubc: Cnbebpfepl ban befen/ foo fon*
be/of be UeuMiche cteatueten be£ «^pnobi/meeflet^ /
enbe ^ifpenfeut^ bet <J5ecflelicfte goeDeten / bie een
goebt beel ban be publjjche tijebbommen sijn / gegou*
ben moeten toetben : &f baet èh foube in Obet igljcit
niemant mogen geabmittcett toojben / al^ be tie&
tueten ban bet &pnoDo- CnDe bit en foube niet alleen
ban toegen itaucn-bienaten plact£ öebben / maet
Ijet foube oocb met bet onbetbóuDt btt atmen / <6aft*
bup^-meefieten / enbe aen enbe afllelünge bet^cftool^
mc'clïetcn
/ ban geinenen
gcljoubenbattoonben
: ^aet
upt
ban epntlielten
bolgen foube/
niet alleen
top/
enbe onfe gantfeïje gemepnte foube bet Sunoco on*
bettoo2pen sijn : maet bat ooelt ban onfe ftinbeten
niet ban na Ijate opinen geinfïitueett to02benbe/fp fou*
ben et fmeefïercn blijben / en alfoo een abfolupt föjgït*
loo^ tegiment obet allen befitten- Miet te min top
mogen toel lijben / bat anbet ïieben op baet epgen be*
folbinge fuïefte fóetrhen-bienaten aennemen / enbe

baet

Tot dcHiftoric Van P. Bors II. Stuk.
i5$*. Baer eigen ajnbcren fobantge fc&ooïmeefïecen flcïïen
aïgöenoefiefc/ fonbetopcoec. Jj&aecgcïijcït topniet
mant in t fijne btoingen toiïïen/ foo begeecen top oocït
in tt gunt / foo top amptjJ-baïben / 't fp in
cïte
ofte anbete faïten / te beboteren ïjebben/ gcefteïi
onfer ep*
gen confcientie macbtigïj te 3ijn. &oo becï ïjet anbec*
De punct ban öe gemeenc ^ijfjcic / enbe uptecltjcït
meRjacen bec onDecfaten aengaet/ topöeb&entebo*
ren gefept / baec bp top nocö pecfiftecen : en bp (®obd
gcane béebópen tot in bet öoobt te boïïjctben / bat
toptotgeen föcltgions?-btoangö ( [joe ftïcpn fp öoert fp)
uetfmen nonnen. €nöe baccom ïtonncn top Iüöén
bat be geïeecDc baec / tegen be bcrbooIDe opiUicn / met
fcimjbenenöc fp^eftcn/ naöacetoetenfcbap öebmncRen:: fyen ïupben feïfé te beDencïtcn gcbcnDe / of fp
metmeceoojbaecg/ met btkeftfyeit biz bctboïenbe/
te demoete gaenbe/ boen fouben / aïjS fp met ï)ett
fpfffirn/ feïjefben cnDeftettccen boen: ©ah top tiet*
hiaten aïtijt / bat top op be toftcïicïte cenfuut / enbe
wpt betoojDecï bet geïeecben niet een mmfïegebacïjten
geuöen om tegen pemant afé totecen te p^ocebccen :
35an top bebben onfe ©iecfebace / bat top qBobt boo?
oogen fïeïïenbe bopen te togfen enbe te boen / afê top in
onfen eenbout met goebec confcientie fulïen bcbinben
te Deboocen. Jtèelbjeemc in onfe ooten kipöenbe / bat
ooc^ be ïnpben foo bc?re (tomen / bat fp tot bottenen
te becbifDenboo|tgaen/ enbe niet ban bpgeacie enbe
pnujïegie ,(aï£ eectijcg De &ettecmeefïerg pïeebten)
toelaten toiïïen : <£enfaftetoefenbe baec obec men bc
$aufeïiefte rcgeerïnge aïïe toege biïïicr gefc bolben
Öeefr. €nöe baec top ïibectept geroepen bebbert / be*
jjoojDen fp ïnpben uut bc bifïocien / biet fp genoegb
geïcfntbebben/ toeïgeïeecttesjjn bat bebjijfjeit aïtijt
tioomaaielicft inbien bc fïacn beeft / bat iemant $ijn
geboeïen / b?p uptfp?eïicn snoebte. <£nbe bet i$ bat
eenigb mecch-tcpcïicn ban tptannijc getoceft / afê men
5#n gebaebten niet b?p uptfp?e«cn móefïe. ©oojtoact
be rebeïieïtbeit bie alleen tptaïmie tegen fptcecht / leert

en mogen top niet binben/ baec in bcm <JBobt ongc- 158abonben ïaet. <£nbcin'tgcneracï/ foo tocpnigb aïé ban
emigeanbece faeeïten/ enbe beeï tocpnigeci^'tdnéin
faccKen ban bautoeïien te ïtjbcn/ bat top onfetoijbtn
cfibeaittoetcn/ baec bp aïïe bc repuMicfee/ ehbe'ecn^
pbec-man^bnpöbefïaet/
btcgecücïichejuci^btctiey en
benftemmenban eenige toeembeïingen fouben onbec^
toojpenïaetensijn: ban Dat top be^jaïben nietentoe^
ten / fnïïen top mibbeïen binben / om ong be $ met foo
toijfen ïtebenafêbie ban bet &nnoDo te becaben. 23e^
geecenbe aïïeen bat ïjet uutged'icft regiment/ geïijen
tiet polittjcni^/ oocït gebeeï enbeonbctbepït bpbepoïitifcbe^üecbeitbïijben moge: <ï0nDeDattopbcc(ï3ee*
fWicHbcit/ ofte ben ïiecfteïicïten mannen tot eennieuw
toe juci^bictie enbe mecfïctfcbap / obec €>bertg|5cit /
onbecoanen / toijf enbe ftinbecen / geeit beuc en poo?*
ten open en boen. ^ï^ top on£ ban toeï erpjeffelicn bp
befen becMaecen/ enbe betupgen boo? <éobt/ enbe ü
mijn C <ÏB. ^eecen / bat top nemmecmeec baec tn benc^
nen te bettotUigen/ enbe aïfoo tocpnigb aï£ §et oube
©au^Dom toebec aen te necmen. H. €b. enbe €ec.
ootmoebigbbibbenbe/ enbe tyocbeeïieu tocemanenbc/
bat
be fe\tie nafaeeïtetoeïbetoegen
baecbece meecbec tuó'^ïieet
met <ü5oöt£
genabebefe
enbe met /on^be
banbt
baec aen bbubcn toiïïen / bat top be gemeente tnbaece
pacticuïieceopinien/ niettegen^ bucgetïicftecuftfïtij^
öenoe/ in ïiefbc bjagen/ met ïicfbe aen on^ïocnen/
in bet ïiefben bebouben : enbe met een goettoiïïig boïït /
aï^babecen met baten ïtiuöcccn / bengemeenehbpant
tegenkant te boen / maebt bebben mogen.
Uwe Ed. ende Eer. goetwillige ende getrouwe
. mede-litmaet de fladt van Leyden,
J. van Hout.
Verhael
op de quetfure van Mijn-heer den Princs
van Oragnien.

IB een ban be afgefette fyiebcn / bie be €atbmacï bart
<6?anbeïïe aen JSociïïon fcïmft/ fp^eeeïtenbe ban
onjUn
't
gemepn
Dat
betoaetbeit
foo
tocpnigb
afé
pet
ïfcötmaeö gedongen tooien: 3}a be toaerïjeit / aï£
ïjet ïicöt tn ben bupfïeren bp be ïogen gcfet / ffcbijnt IBijn-öeec ben ®zince ban #cagnic/ fept bp btfe tooo?Waet1 de vertwijfelde rampfalige van Orangien
öiegtenïaecbec: be logen aïtijt faï ban feïfé becDtoij- beni
met den flagh doodt gebleven , foo hadder beter hoope
nen/ enbe en faï bpDetoaccljcitnict Ijccbten mogen- geweeft, &c. ^efe beucfepbe tooojben ban ben €ac*
^aecom bet toeï tptanmfcöiji met ben afgetoebenen binaeï bobben mp ooifaeefte gegeeben/ een becbaeïte
^Juïiano gocbe boeeïten te bttbieben / om be toaecöeit boen aettgaenbe be$ ©nncen ban ^rangie quetfure :
te bempen : macc be ïteföcCtbci:^ Der toactbeit en acb' toeïefte/ aïfoo icïtïjoope/ nietonpjofrjtcïicftcnfaïtoe^
ten
Deïogen-fcïw'fcen
bie baecDe genoegbfaeiti
feïfg fen beur aïïebe ^ebeeïanbtfebe iJjobineien/ enbe faï
flcaffen
r enbe. te meer niet
foo I toaec
toaecjjeit geïeben
oocït ecgen^ toe mogen bienenbeuc be bpïiggcnbeïan*
toojbt: fpfïtaffcn be fcb$bcc£ tod/ maer be bouc* ben/ bictotbecufïe becCbnfienbeiDt góeDtbecctyae*
nen te becbiebcn / bat faï ban öem feïfs? nomen / aï£ be gen / enbe bie befec onmateïtenee maebt bec ^pan jaec?
bjeefe Deg peeren / geïijen tn ben Cpbcfecen gefeljiet ben / met goebcn reeïjte nuaïicu betcoutoen moeten,
i<5 / tn b^er een af (teer ban fuïene bottenen gebaett fyeb* ^e^baïben bnncïtt mp bat öiec toeï te paffe faï nomen/
uenfaï. metïefïe punct baer ban betmacntig/fcpDcn tert cetften ie onDecfoecuen/toieu Dat befen titei rampfatop te beflaen in be bertnepbinge onfer familie enbe ge* üghbetec Dient en betaemt/ te toeten/ oftben^ince
fïaebten : toaer in top boo^ eecfl fien een jmh/ bat on^ ban #cangien / öft fijnen bpanDen.
JBen ïtanmetbec toaerbciötntctgcïoocbcnèn/ bat
f toaerber / aïg in 't ^au^bom opt getoeefï i$l om b?a*
gen 5tjnfoube / inbien bat ben boutoeïiu tuffeben oom^ ïtonincït @[jiup£ binnen fijnen leebcnbceïgrooteber^
ninbecen/ becboben toeebt : bet toeïït top niet beeftaen boojberingen ban gunfïen geïjabt beeft: JBantaïeec
't gefebiebt toaec / bp tec toceeït toa?? geïtoomen / $ ïicpfec ïiareï fijn baDattet gefebien fa\ / maec toannneec bafïaecben
bouben bec getoeefï be meefie ©oLjfI ban €ö«'fïttirrjert / niet ah
fouben top be ninöcten boo? geen
mogen / enbe (onbec cebecentfe gefpjoaen ) ben pauf* ïeenDeucbenïtepfecïiciientitteï/ inaec oocït obrrmitjS
totjbtcnDc
ban (6obt fijne ftonittcHrrjcaen/ ïanöencnbegoeben/
feïichen D?ech toebec innemen / in 't gene be^
b^eebt
geïegen
/
Daec-en-boben
oocU
fijn
groot
berffcmt/
geenbecboten \$l enbe bat beüepfccinben befcfaet
rjp niet
Dat
fo
ftenniffe:
berbarentbcitenbc
toij^Dom/
:
beeft
Ben reebten toeï uptbmtneïiehen toegeflaen
ban
oocït
maer
/
p?incen
Cö*ifMicï$e
be
aïïeenïicïtban
?tjnbe aïïeen beuc betJPaufeïicutegimentmetbetan*
becingeber^oïicien/ in ongebmpen genomen- <£m be €ojc!ten/ ^Hfrtcancn/ enbe anöcre 23arban'feïje
baDDc t'fijneu
be on^ nocb boo? oogen ïeggeiiöe b« gcootequaeöt natiën geb2ecfï enbe ontftcn toeebt : enbe
trcffdicltfte
De
ban
becï
mecfïen
ben
toiïïe
gebobeenbc
um
Conciïi
(jet
bat
om
I
i$
en
obeeïtom
bat ïfoïïant
De
ban ^cDetïan*
5Jacoba c^apitepnen tec tocccïöt / niet aïïeen
te Confïang/ in'tboutocïicft ban ©?outoe23?abant
/ ben/ baer ten minfïcn ttoaeïf toarentocerbigbombe*
ban 25epecen / enbe ^ectoge fjoöan ban
te bebben ober be macötigfïe ïtrtjgbsKKpren j maec
flaenbe in ben gcaet ban oom^ ïunöeccn/ niet beeft beï
oocït ban anbece natiën/ bie bp beur fïjn bcbcnbtgbctt/
bifpenfecen toilïen : ffip fyebben ceben om een meecbec
af beec ban foöanige €onciïien te ïjebben / öaec in nïoeeïibeiDtcnDebecfïanöiaïjetött'fïjnen Dicnfre fjaDDc
bie inDienfï
Capitepncn
ban b'aïïerbefle
fuïcr pïat becboben / enbe oocn ïjet cemebiebanbif: geïtregen/
toefen. .fPenfaïfcggcn/
moeïjten
©o:fïen
anber
ban
penfatiegantfebniettoegeïatenen toert. ïfet i$ toeï bat Dit geïucït befen ïtepfer Hatet eiigen toaö. Wie iffcc
eenfaech/ moebtmenfeggen/ bie aeljtec toegen ge= oocït bie 't ïooebcnen faï* enbe bat ïjp miDt^ Dit geïucït
uan tooien / top caben ooenbatmcn'tlaet:
enbe treff eïicïte acnfiaïatcn
macc bie nu fijn finnen tn bc banbt niet en b«ft / öten enbe bettrfpoeDt foo becï feïjoone
gen uptgecieïjt beeft/ toaec beuc fijnen naem enbe faem
(UJClCK

HO
Byvoeghfcl van Authent. Stukken,
©oojtgpafFeeccnöeöenïepw jancaheitban foonineft 1582:
ï^enig)
i<8a. toeïett geen ban öcminfïepomctcn Des geïuc
pjiupg/
macbinenficnbet ttoceDe point ban geïucn/
niet afleenM» bp fijnen ïebeu Den gantfeïjen acctboDem te toeeten öat iju uomenDe tot boïmaecïttec ouDecDam /
obcc üf ebjepöt $ getoeefi : maec alïc öe naeuonicïingen ooch bp fijng baDce£ ïeben / gebult $ ban foo beeï gcoö* .
fulïcn oocn fijne gïocie enöe onfiecffeïicue eeceboocen
acïuuöt gcebeii. <&oth en ftan men niet geïoochenen/ te ïtomneacij'euen ] StanDen en ïf eecïicftbeDen : enöe fa r
haööe öefe gcoote ïiepfec acbtccgcïaten eenen naenoo*en öe ïïepfec op het cpnöe ban fijn üepfe?cijcft fommige te*
gewen
■•-*
meïincu enöe ctfgenaem fijn£ gcïijcfte/ Dit
foo in Jïoogh-Duptfcb-ïanDt
fjaööe gehaDt
genfïooten
Deuc
öe
tyomighepöc
ban^ettogïjjBandee
enöe
an*
n
m
fjebbe
jöen
lj
gctoo
bouDïg
foiiDc bobbel enDe ttoechnrë3oon£pecfoorte* ©e ^ifïocien bebbenhaogeïfcK öeee !f oogöuptfcbc ©ouifïen / al^ öeuc anbee tonnuefïe»
bctmaett öen ^leranöec ban JHaceDonien / toege* ban&oninca^encicft ban ©jancïmjcïi/ enepttDeïicft
nacmt öc <£joote / afé &et eecfïe enöe becnaemfïe &ooft öeuc bet beïegb ban Met$ / fo i£ De gunfïe tot ^onincfe
l>biïip£ aïfulca getoeefï/ öat öeuc öe beöe en feïjattinge
Dat optbebeï heeft gehaöt/ na^nïïn^€efac: öe toeï? ban
negen jaecen in ^eöecïanöe/ enöe öeuc öe gcoote
fic boó?t£ beeï anöece gcoote Capitepnen nae bem acb*
tgt gelaten beeft/ öie tot noeïj toe 5ün getoecfï. JBaet b?omigijeiDt ban öegoeöe ^oofc-ïieöen / befonfcecupt
toie fal Dekeen ïoocbe wn / öat öe beucgaenöe koningen Öèrt felben ïanöen/ hg De faeeuentot fuïcuenfïaettoe*
ban «f&aceöouien/ öie banïangcc hanDt öen acijgh> öecom heeft gebjaebt / öat hp na beeï fcljoonc bictotièn
ïjanöeï baööen geplccgt / niet en ïjebbcn geDient tot öe niet aïïecnïich toeöecom en heeft geacegen aïtoatfïjn
boosöetinge enöe öebüïp ban De£ beuefs. 2tiïetanöec£ baöec beeïoocen ïjaööe / maec fMDe ooca Den fïaet ban
gcoote macht* <£nöe aengaenöe, fijnen baöecptjrtip^ 'JtaïieninfeecïtctheiDt/ enöeöe öen ^ettogebaït&as
banjjBaccDonien/ ica f)eb beci gcoote pecfoonagjen öie bope fijnen befonöecen tojenöt enöe Dienaectocöecom
tocï gefï#cftt/ gelcect enöe becbacen toacen in faecacn gcbenalieöelanöen öie öeuc fijnen baöec berïoicntoabanfïate/ boocenöifputecen/ toie öenoppecfïenp?ij£ een. ©oo?tg öaec na heeft bP feec gcaoten boo?tgancft
bau eeceu fouöe moeten bebben/oft $btbp0 oft 2Meran* enöe beuefpoet gebaöt in ^Jnöien. <Önöe öoen öc (Cojcft
öcr : niet öat men in betgenjeainge fïeïöe öe gcoote ban bem toouöe befiooten (bebaïben bet beclie^ öat bP baö^
öc bccaccgcn b^ecïidibcöen enöe cfjcaöommen / enöe öe in <i5ecbe^ / enöe bet fcrjanöcïicft innemen ban <éou*
öe gelucfage uutgangen enöe becbofgingeu ban öe beit- lettt ) ie bP foo geluehigb getoeefi / öat miÖt£ bebbenöe
flagen/ getoonneu öeuc öen eenen enöe öenanöecen : öeuc giften fommige ^3afcba^ omgefet/ bPö'oolïaae
maec men becgeleecn öeeecfïemiööeien ban öen eenen elöcc^obecgefcbicnt beeft / oft beeft emmec^öeuc fijn
öe ©enetianen öoen nomen in fijn betbont /möc ban öenanöecen/ öe ftoacigbeiötban'tbecRtn* fcbaïcïttjeit
enöe
gemaeent
öat beur fóonincïtcijcftcn cnöellanöeft
geu7 öetbetfcbiïban öemaebt öecbpanöenöiefpont^
moctten: enöe ban $biïïp£ toegen/ öe gcoote moepte bem bebben geöient tot bo^fl-toeecingen enöegcabeïin*
om te beletten öat het ftojtnneban fijnen ftmet \
Öie bP baööe gebaöt met foo beeï goeös baoft-mannen / gen/
niet
en
fouöe bcfïooten too?öen: jabP i^foogeïucuigb i
crtöc fbobeeïgoeöcucijgé-ïieöen tcmaeciteu /öctoeicne
ttp\net>ft
tw gïocieufe
rrïnrïVitfr Viir^nnV
ipo öeuc
hm ii* ■
öat öe
btétocie berhrcttett
becltcegen ter
tec 5ee
^p fijnen fooneafê etneit fetiat beeft öebtec-geiaeten : getoeefi /! hat
toeten bembeeïgcootec enöe cijcfiec patcimonie i£ge* bet bïoeöt enöe öe b?pmigbeiöt öec ©enetiaenen/geneect
toeefï öan bet Sóniucftcijcït ban j^aceöonie/ toelcft ï^ tot fijne ecce enöe pjofnt/ foo, het aïtoeïbcfcfjicHt
het baöecliclt enöe ecffeiicfigoeöt bu^banbeucenbup- toa^ öeuc ?^ou 3lan bau <©ofiencijcH metöe^pau^v
fe/ met \}tt ïtepfeccbcïiban^ecHenlanötbecKcegén toetecnöebectoiUinge. «2u aengaenöe Dcnbanöelba» ^eöecïanöt / Dit toa£ \}tm aï gelucïtt na fijnen toenfrf) :
Deuc öe£ beucfepöen ^ijiïiptö Qtóott bjomigbeiöt.
. 5fiengaenöe ïlepfec Üactï / toie faï ooeft met ceöen fl&mt men macb tocï feggen/ öat öen^ucö'^ïbein
fionnen toeöecfeggen / öat in fijne peefbone niet geftoo* öe^eöecïanöenftoömenöemet een banöt-bolboïcï^/
men chsöH/ aï^ geflopt enöe gegootcn/ öe gcoote b?o- niet en beboefoe Dan toat ftcij tö enDe eenen fouciec / om
migïj^ö^n enöe beucfpoeöigïjcöcn ban ïitt feec eöelhup^ Debupfenteteecïtenen/ enöe boo|t£ eenen hang-öief/
ban S3o^gonöicn/ öe gcoote toö^beiötenöebeïijöinge om te bangen enDe te ontbaïfen öê geene Die inoefen
öecConingenbanCafnUic/ die De ^aicasnnfcbeïHo^ ïanDe toacen : ja bet geïucft beeft bem foo feec meDe ge#
uingen tipt <&panjenbebben becö^ebeti/ enöeöecföo? toilt/ öatöecefie banDe^eecen Die in öefe ïanDen niet
ningen ban ^?cagon / öc toeïefte foo öeuc beuc b?omig< en toacen / onöec fijne banDen in ^panjen toacen/ Daec
migb^iöt aï^ ïoofigbeiöt geliceegen bebben öe fóouineï^ fp aï op De &paenfdjc toijfe uptgecicljt toecDen / geïijeft
cijciien ban l^apcï^ / .^icffie/ jfèajojgue/ .fBino^ een pegeïijeft toeï \ncet, ?HengaetiDe öen $?ince bail
toeïcïtc aïïeengecaeeftttoa^ upt fijne han«
que/ cnöe^abc?cei ronöccöaticureggeban'tgcïoó? (©cangieDe
öen/
Die
igupt
aïïe fijn goeöt geflooten getoeefi/ foo
bctoeïcn'tbuppban
ben beeft beencegen
buöe^uptfcbe natie/25o?gonöien
ban öetocïcfteöeÉepfecinane
bP niet
eenentoaégulöen
in cente geboect
meet en /baööe
/ ja ft'n
ouötfle
jèoonc
in ^>panjen
enDe öaec
aï^
fijne oojiïögen gebaeïtenöe getcocfien beeft aï^nptce^ Dat
ïienfïeen-ftupï/' eenontaUicne menigbtebanRcögb^- te panöe gebouDen / toeïeft geen ïtlepn point ban geïucft
licöcn foo te boete aï£ te peecöc. <Botk i£ toel hennelicï» en tè I toaec -af $lanincït 3H)fftp$ enDe fijn ïjangenöe
enöe getoi^ bp aïïe toijfe mannen / öat tofec üaceï foo me^ 2£nc ö'Ullbe / inflmment ban fijne tpcannpe/ bert
bed beiiCöeefê gecaept enöe bttfameït ïicbbc;iöe bau öiehtoiï^ becoemt hebben. 3,'a boen öc^ince tot ttoee
fijne beucfaten/beeft niet te min bccucegen öe obecmate cepfenacmepen inöitïanöt geboect beeft/ foo hebben
ban aïïe geïuch/ enöe beeft öittoecen öe^ ïHepfejcijcM bem t'eïcnen tepfe De geene gefailïeect Diebem&efoffce
tot fijne bolmaecutbeiöt upt fijnen bupfe gebjaebt/ haDÖen geöaen / enDe Daec hp fijn betcoutoen op gefïcït
toeïcïtniet aïïeenïichen flcecnte ^oogböuptfcblanöt/ baööe/ ö'een bp faute bancocagie/ D'anöerOpfante
acn toeïeïten ïauöeöen naem öe^ liepfejcijcft^fcbijnt ban geïoobe : enDe Dit en i$ geen hïeun point Dan gduch
gebouöen te 51)11/ maec obec alle öe i>:obtncien ban getoecfï : geïgeft oocïi 3&UC D'^ïbe toel te becfïaen beeft
<25ucope/ tocï toijbt en bpebt ftrecftenöe in ^frinne gegeben Deuc öefe eeutoige fettingeenDe febattingeban
en oacït in 3jnöien / enöe in l^et biccöe öeel öeg toeceit^» Den bonDecfïen enDe banDen tbienDen pennineït/ Die
3|aööe öan öe foone öen ücpfec fijnen baöec foo be?ce bp Defen boïcïie mepnDeop teïeggen/ niet e&$ öen ba*
te boben gegaen / aï^ öe ftepfec fijne beuc-ouöec^ tyeft Dertienen onöafaeten ban fijnen meeflcc/ maccobety
gcöaen/ oft baööe bP htm eenigbfin£ in öefe toeecöe toonnen menfehen enöe flabcn: bieggehjcK oocn Deuc
bïijben bouöenöe / fouöcc ttoijfcï bP fouöe getoecfï beb* DeboobeecDige opcecbtïnge ban fijn gegootenbeeïtop!
ben een ban öe mcefïe ïioningen De^ accötcijcKé/ jae bet ïtafleeï ban Blnttoecpen. <0öcït fïen tou Dat hp bin*
bau öe gecne öie bicc beuctijöt^ jtjn gttoeeft. ^oeft ben aïïen Defen tijöcn / gefpeeït h^t met Dê potentaten
moet men nooötfaccïteïicït benennen/öat bit geen ïiïqm ban 3}taïien gehjefc met Den haetsS-baï: OatDe^au^
pointbangelucïieni^ getoecfï/ ban fuïeften baöec ge^ Deö beucfepöen ttonineï^ faechenin banDen beeft ge*
boocen te van/ foobanigeenöe foo gcoote goeöcntebV nomen al£ fijn epgene / foo bejceüat bP bem h^t toik
fitten/ «iif-Ijcec tc3ijtiban foo gcoote mcnigbteb?o; ïengeebenbeucDeeï ban ^ooghciöt boben öen Sionincft
uwc mannen tec oorlogen/ en befonöeclicftfoöappece ban ©?ancacrjcK. ttnigaenöe bet ïiepfe^cgcft/ Daec
l^ooft-neöcn bau toogöuptfebJ/^taïiaenfcbè/ ^paen* met heeft hv geöaen geïijeft met fijn ewm. <önöc aen*
fcfje en boben aï ban öefe ^cöecïanöen : aïfo Dat tot nu gaenöe B^ancïicijcït / Daec en beeft bp geen gebjech getegentooojöigbncKtoc üonirtcïi Pftilipé gtootelicfe ban
baöt bau aïfoo goeöe Dienaec^ / ató b» te IKaDMö oft in
^ebilïebaDöe.
€pnöeïich beeft eênpegeïïcft toeï gcfïen
vöoötbegunfiigbt/ enbetoeïgeïuchigb 1^/ öatbpfoo^
nc bau eenen fuicuen baöec i$ getoeeft.
boe gemaefteïieft öat hp bem meefïec ban !f>ojtngaeï
maeeftt
ge*
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1 5 12. trmcmetft I en ftccfe beuc bit mibbeï fijn luidt ïanté ten ban becgiftingen : enbe be Wnce ban Bapmp *,**
toeironOtgemaeeRt/ ïjcWimöe nu bet bed comirê ban fommige ban
fijnen aen^anch :to &S/SÊ'
ben ooeft 't feïbe gebaen. MgeDu
'
^panjen onbec fijne Üanbem
nDeD^iSm^M / fo«
Jfêie/oubeDauiuinnengeïoocbenen/ Dat be&onirm
» €^llcMlct &**WM*i m i$ tot l)ct boagbff e ban Wmm/bt belofte gebaen ban tachtentiSi iSï ÏS
? ,scï,uc?t; 3ff!l wur mii" Öooft en ïtan niet ucttenfe*
ten / aï£ IBijn-ö«c De Cacbinadnae De bcbenbigneibt Sff^ aef a batb:eeöec becSIInbeÖ
ban mnen «Beeft Defe Dingen beuc oogen fïrit / enöe be*
(onbec be tonfe beïepbingeban aïïe beur bnnbefêbie fp pee boofec menfejjeu aen^aegenhau om-tao^oen «Sr
boïbjacbtbcbbcnniet metbetoapen/ maec meteenen becjoocen/ beeft aotft befe quetfucc gmSffin
Wennen boopbucaten/ bP enbectoonbectbcmbanbe*
te faïigfaiot cnDebanfïjng meefïccg groot griucfe/ en öaoben. £et $ tocï
bgc4 « hfeftaeft ■
ot toa?/to)3a.
nouDt fïcö-feïben oodt toonDeriiclt geïuring/ bebcnc> beibtfeecgca
a^oÖQt
nbecba,teb&
h Srffi
fecnDc Dat fïjnaxoot-baDec een boef-fmibt i^getocefï/ op eenen fuïeften bagb/ te toaca/W^SSi
en pat b£nu ftcb-fdben (iet onbec eenen foo geïucuigen hertogen ban S^abanDt^oo^DSnöïKgS
ÜPjince aïïe öefe gcoote affaicen abmüiifïcecen / enöe tot hen eeii ipegelicfe bembeceebbetot becbl|bi.met?rftefc
oen ncoptoe bccbult met goebt cnbe rijefcbom/ enbe nwAöW bie ten feïben Dage'^abonb Se
aeS ip
tot fïjnfjfefretfdjapfoobeci ftnaepen teïjeböen/ Dat ben tooien : pjn flag gebaiïen jnnbe op
eene
n |fe
öP op tepnbebanïjet beutïeben jaer / aen 4Bocflïon Dieban'tboïcft foo feec beminb
tme
cbt
r&a
tbp
manl
fcï^eef/ Dat bP al op een cepfe tacfttentigïj fïcefte Die* gebenchem Je nopt fnnce meec femfabc en S getoe
eft ♦
naec0 babbe. 3[dt en ttoijffd oock niet/ bu en acht ap eenen ftace bie a«ecn onbec aïïe be gtootfSei
J
Den#?inceban jdacme geïucfeigb / ombatbPbeucee* ban ben
ïanbe begonfl enbe boïb
in 't becboï'
wn fuïenen ©o?ft'tueïepbt cuDe'tuetoinöt heeft ban gen ban De b^pbeibtDe^ïanDt^/ecbt
enbebeef
üét bec
bSna*
bit ftcngb*-bepc toeïeft fb Catboïijcït enbe bictocieitó bectpeanmen: <&* een
ebie fijn ïeben übecge*
fjteten : enbe DatbP gefteït # tegen een $ooft ban fob b?acbt beeft ten DienffeDenf
e^ jmc
ianö
tf: nbe beuc foo beeï
Gtooten tyxnfe/ te bieten tegen eenen &oonebe£bup0
ban JdjaucHCijdt / Daet aïïe fijne beucfaten acmebie* acbepbt^/ beuc^tbeeïie^ ban fijn d* b'oebTcFbidri
naetg af jijn getoeefl/ enbe Deuc toiené toeïbaebt fp bien p beuc boobt fjouöt toefenbe onbec De banaal S
nocö onïand$ geïeeben/ hebben De ïeïie-bïoemen in
fteuc toaepen / enbe fleuren ebeïbóm beenceegen / enbe DaeDt / en ijeeft W tot op ben bagb ban pen geen m
/fUIChren?Aanöt/
^aUefljnebeugbt
cnbe tod"
bcccecompenfe
oft becgerbinge/
ban be croebthfetier*
DatbPbemnuboet Wteffe noemen/ ombentefebep* S5S
oen ban foobeeïe ïiïcpncCrceïïentten Daeeïjp fledite* heibt enbe b^ienbtfrfjap ban Den S&fSpmm
mmcel op Den bielchen nae <6oDt bit boïcH aïïe firn
- ïfdf gebobt obec fyetft/ cnbe Deuc Dien bP ben mecfïen
©ojfïenban aecDtcijcftnaebe macïjtigöfïeitoningen/ boope beeft gefeït: Cnbe babbe'tgyene booWa? uk
otfneft & Cnbe acngaenbe <J3afpet Hlunaffco/ toie gebabt bat bed boofe menfeben tod t^ben
getoUt/
ifFecbodj Diettoijffeït/ Dat bb enbe aïïe be -èpanjaec* enbe bat De j&mcc ban £arme/ %xmfito/ Deto
Den Die boen Deur De gefdjjeben bjiebeu bm ^ince bmael enbe beuc fconineft begeerbew : fonbec ttonffeï
beur DooDt öieïbcn/ oftcmmecg toeï becfeecaecttoafr baec foube een gcoote confufie gehomenbc&benïneene
ren Dat bn niet beuoomen en foufte / befen 2Cnnafïro fuïche gabt baec Jl&nn-beec oe ^ezta^ ban Söïa&anbt
niet en achtten beuc feec geïucuigCj / om bat bp mibbeï nteutodidj£ toa£ gehoomen/ toiensf goebtbetbt enöe
ÖabDegegeberttotfuïcnen fept/ nabemaeï bat fp eenen boïfïanbigbeibt boen tec tijbtnocb foo toeï nictbehent
foo Deecïidten moojbenaer afëSauccguu beuc matte* en bjajSajgnu tegentooojbigbïïcn/ aBobt beb^ ïofen
faec bouDcn. &iet hierom Ijonöt be Cacbinaeï hem-fef* Dancft. Mm <&obt bie aïïe bingen beuc fijne hepïfae
ben / fijnen ineefïec / enbe merc anbetc beur geïucftigb : beucfiebtigbeibt befc^mi betoonbe op eenen oogeri*
cnbe tec contcaricn acïjt bP ben ©?ince ban €>cangfen bïicfe ti}bt$l hoe Dat bP in Defe wWme bie tcnaïïec
teurongeïucftigï). B^aecbjatfmbct bocösön/Mn- eecfien aïïe befen flaec becoect ïjabbe grindt eenen bon*
Decfïagb/ öeefl toiïïcn boen bïijcfeen beuc aïïebetocc*
irtet Cai'Diuaei/ i^ 't Dat i& u betoonebat tec feïbec ceïoc/
Dat bP beuc nientoe enbeb?embe mibbeïenaïïe
tpDt aïts ghp ben ^ince ben naem geeft ban campfa*
beaenfïaegenbectpcannen
enbe Dec gemepne enbe ge?
ïigïj cnbeongelucufgï)/ bat hpbom gecaecftti^teiia^
f toocenc bpanDen ban De <Cb?iflenbeiDt gantfehdieft
tot b'atfecöoog* heeft omgefïooten. ï0ant toien foube men ftonneh toe*
/ enbe i^ genomen eenig
ïec meefie
n geïnch
Der geïuc
He
nfaïiegöeibt/ foo feec a\$
ömenfcbin
fdfcijben/ Dattectoijïebe faechen foo becttonfftït enbe
befen ïeben mocht* 3^ 't Dat idi u betoonc / bat be boo* bectoect ylonben
enbe gefïeït te Uaïïen m fuUhe becff oo*
fe tnoe be^abeeïicné piactguen ban uujen tiican (biant
cinge/
obec ben gebuecben Doobt-flacgee Sfattcegui
gp en becDient geenfïn^ ben naem ban eenen fóoninch)
Deuc Detoelclic ïjpöen P«nce mepnbe gantfeheïieft te foo beeï befebeebt^ gebonöen toa'bt/ bat geen menfcïi
berb;rucKcn enbe tec aecDen te bramen / niet en jijn ge* tec toeedbt Dit geficn bebbenDe/ eenigbfm^ eti fouDe
toeefï tiet beginfeï / maec De boïb^engiuge ban aiïe on* honnen ttoijffeïen/ De ^pamaecDen en babDenalbiC
geïucuDatop fïjnboofti^gebanen/ enbe ben fchanDe- gefpin Dec boo^beibt berecht ! aïfoo bat op eenen oo*
ïicliftcïi ïjoebt baec gbP enbe Deubjeooptïjebt mogen genLïiehtijDt^/ in fftbc bat De&paniaccben enbe beuc
mceDegeDechtjijn getoecfi^ cnbebatteti^be flcop bie gunfïigeaenbangcc^mcpnben een beciuameoojfaecfte
Defen fcïjeïmfcben ^Cnnafïco faï becmo^gen / gelijcft bp enbe gdegtntbeibt gebonben te hebben/ ombe^can*
coifen enbe bc ^nïanbee^ ttoifïigb te maeeften tegen
beeft
u'eDcii
jonge
acme
Defc
fcuaub
iamme
clicn
chcue
u
Doen flecben / Die ïjp beD:ogen / becïepDt cnbe beicaben maïhanbecen / i^ qefcfiiet tec contcaeïen / bat be toaer*
bcibt baec beginnenbe te ontbechen / een fonbement
|)ecft/ jae oocn fijnen epgenen 23iecbt-babeci Cnbe beeft gegeeben tot bebuJienbtfcbapenbe beceeninge bie
ïnbien ick uboo?t^ betoom I bat uuieïioninCHofttp^
ran De campfaUgbfö ©oifi i$ bie optftcooneb?oegb : nabecbanbtDaec upcgeboïgtié/ be toeïftemet6obtjS
foo geloobe icït mei/ bataj^u befe bingen bccflacnbe/ ïjuïpe / onf* ecffeïich enbe oaö^eecheïich fa\ h)efen I beuc
Den toenaem ban campfaïigb fült becanbecen/ enbe toicn^ mibbeï oock aïïe Decefie ban be ^paenfebetn*
fuït ben feïben ulnen Öoninca gecben: oftmogeïieft/ cannie upt befen ïanbe uptgecoebt / en tot obec *t groot
aengefien gbp bencht feïbe boofec te Wen ban l^u l fait gebecgljte geb?ebenfaï toojben. ^fauceguu aï toa^hp
toeïfot/ geïijch bPöetoont beeft/ mibtg fjem ïatcnbe
gbpbtenbcucucpgenucemen/ enbe u baec metbebec- aïfoo betoobecen ban ben bejeabee ?lnnafïco/ en i$
Rengeïijcft met eenen feboonen Cacbmae^bbebtenbe
nochtans foo flecbt enbe onfinnigh niet getoeefï / bP en
mantel.
toief!
tod / up bem boubenbe be papiecen bie obec Ijem
$?et i$ feeeïter / ja tune b|iebcn enbe meec anbere fe& gebonben
toecben/ ba,t bPbft fentgantfebeïieftfonbe
gcnmeccftelica/ batbegemeunemeiininge Dcc^pan^
jaecbeni^/ bat Dc^ ^incenban#cangieboobtfoube ontbeeften/ enbe fijnen armen met-gefd©eneraiupes
cijcheï fieïlen. JBaectoiehan bocbbecbeucficbtigbeit
gemeefl bobben De becfeeeftecinge ban be$ tfonincftö <èobt0
toebecfiaen^ fl^ant ^aucegun niettoetenbe
ban ^panjen affaicen ia Defe ïanbe. &iet biec om ïjeeft
toaecom
bP Dit bebe I Ijeeft be beucfepbe papiecen obec
en
becfcbeiib
De ümittKlt ban ^panjen met beeï enbe
beeft qefïelt
pecfoonen gctcaceeect bet mibbeï om bembanbectoe* bem gebabt/ be toriefte 45obt teïoctche
veïbt te beïpnï Deuc moojbecpeu cjrti» mmiaeclep fooj* om het feot te bebefiigeneiibctoacc temaedteu. Cu

T

-> ")

1 ~ •*>

?.->..

I5S3

Byvoeghfel van Authent. Stukken,

bat
atmtetiêJ, Mmm feggen/ battct uu abontutc enbe i fn motten bjecfen banbe eemgïjeit enbe eenbiaeln:^
acf
ctfii té / bat De£ an beten baegb£ bc bjieUcn geit ban De ttoce Staten / te toeten / ban ©jan ck .■•
gef cfticbt
oaï"{innafïto
gceüal
Ban
geracut 5nn m De banben ban be toacïjt : enbe ban be ^cbctïanbcn.
iBaet inbien ton be quetfnte toiïlcnacnmcrckn/
Dcitctoeïchcbcn aenflagöfoohïaerïich i u't ïicïjt i^ getractjt ƒ bat bet p*oce£ toeï ïicbcelichi^ te maechenge* baer tn i$ eencn afgrenbt ban mitacuïen gelegen: Q&n
bjeefH Deuttoaecbit të al bene <0obt£ beucfiebtigbeit flagb toa£ ter fuïcïicc fïeben beur gegacn / bat geen
ocfcöiebt / gclijch be gecne ooch toeï genoegb betfocefct IBebecijn nocb Cbitnrgicn en fonbc nonnen getoete n
tyhben Die baer gemeten op bebben genoomen / bat foo
't niet
en [jaböe
toare
beeï fcïjcïmctijen beïepbt bent be fcbaïchfïe menfdjen battet
geficn: genefeïich
enbe be gene
oochgetoeefï
Die baer/ ober
bebbenbpgegaen
ban bet tocteïbt/ enbe met be meefïcbebcchfeï£enbc
becboncheringen bit men betbenchen mogïjt / niet te om te genefen/ behennen bat <£5obt£ toeten oaerm
min aï te neurfcfnjn 5ijn geaoomen / enbe gefïraft bene gcopenöaetti£/ enbe bat be toonbe toaetacfjtigljlicïs
alfuïchc mibbeïen bie men niemanben en aan toege* bcfp?opt$ getoeefï met bc tranen banfoobeeïbeugb'
fci)2ijben ban <0oDe alleen, lUkïch aïïen menfebcubie Deïiche menfeben / geïtjeh met een olie oft tocïticcacn*
baïfeme : ja bat ooch' toeï te bettoonbetren i$ / bc
Deüc ben Dupbclbetïepbt 3tjn/ geïfjeh "Stlnnafïraenbe be
heliehban ben £>panjaerbt foo na bp ge*
fcbeutmetc
giauregu» 3ijn getoeefï / toeï moet boen benchen / bat
tjenttoo^jeiDt en fcöaïchfjeiöt gcenfïn^ en $ te berge* fcfjoten / bat ïjet biet in De^nncen baetbt enbe ïjanc
ïijencn met <Ê5obt£ onepnbeïiche toij^eibt / bit be bïoogö / toeïcït be moojbenacc mennbe be nacfïe oo?fa>
fcbaïchfïe in ïjene ïoo$je»bt bctcapt / tnbt toil ben men* fee be^ boobt^ te jijn/ i^b'oojfahcbangcnefïngegc^
feljen be merchelichc baben ban fijne recbtbeerbigïjeibt toeefï. ïDant foo een ban be fltot-abeten acquetfï
Doen getoaee too2bcn. <&it i$ ban getoeefï bet beginfeï \na$ I i$ fefter / inbien ïjet bïoebt niet bu ejettao^inas
ban bcrfcccherirïge / toeïca gehoomen $ in be banben rifen toegc geflopt en Ijabbe getoeefï / bat geen Mtbe*
ban bc bienacc£ ban SBijn-beet ben ïfectogb ban 2$?a* cijnnocï) Chirurgie in tijt^ en foube fjebbcnïionncn
banbt/ enbe ben beutfepbenïf eet ^ince/ Daenfpfect nomen / ïjet bïoebt en foabe met fnïcïie obetblocbigontfïdt tnbz behommect ban finnen toaren / enbe beeft ïjeituntgefïo?t ïjebbcn/ bat be boobt Sjem eet foube
ïjebben / eet men be cetfïe geteebtfeïjap baec
Den inganch gemaecht tot 't gene bat namaefé geboïgt obetballen tionuen
geboen. IBaet toant ben fcöcttc
$/ aengaenbebetoaermaccainge ban een foofebanbe* toe Ijabbe
ïichenfept/ gelijch nu tegentooo?bigbhcheenenpege* foo na bp toa£ gefeïjoten / bat be monbt ban ïjet pifïo*
ïïchen toeï beitent i$. l&t ^panjaerben mepnben bat Iet/ acnïjetbeïgetaceïite/ foo fjeeft ïjet biet/ toeïcït
Defen jlag be betten ban be 3Jnïanbcr£ gantfebeïica fou* met ïjet ïoot in be toonbe i^geblogcn/ beabetenge^
De affebepben ban bc jFcancoïfen/ geïijcabeCatbinael cautetifeett / aïfoo bat ïjet bïoebt op ben feïbeu oogen^
in fijne bneben enbe aïap-gefcijnfc fept/ Datdkwaer blich gefïeïpt toictbt / noeïj t en ïiep niet meet tot bat
foude weien, inbien bieban ^nttoetpen ben ^ertogïj fjet coofften ban bc toonbe afbieï/ te toelchen tijbc /
lun ^lïenfon ïebctben omgeftafïijttetoo?ben. J©ant De B>ebicijn-meefïet^ bc toi>ïeïjabben om bcquamete^
upt aïfuïchefïaeï enöemonfïet ban tooo?bcnï»anmen | mebienbaettoeteboen/ ïjoetoeï bepnnce boen toe^
toeïgctaepcn'tgeene
bat uneben
fp gebacïjt
hoetoeï bccom in fecr groot perijcheï toa£. %\ en Ijabbe ban
bat beat bc acïjtcrïjaeïbe
ban hebben:
ben J^atquifa
lic* be §Dnnce beur foo beeï berïie£ "enbe arbepbt^ bie ïjp
ban SÖetgen enbe ban anbete/ toeï hïaeeïieft behent
beur bit ïanbt foo langen tijt geleben tjeeft/ anbcrjs
too?bt/ toatbe ^panjaetben enbe be&paeng-gefinbe geen bergeïbingc / ban een foo uptnemenbe enbe tref*
banbefequetfutc^oopten/ te toeten/ ,be bebetffeniffe feïiche getupgenifTé al^ fjem boen ter tijt ban aïïe
ban fijne ^oogïjeibt/ toaet Deut ftet ïartbt gantfeöe^ 'tboïch gegeben toctbt: toie foube ïjem Dan mogen
lïch betbmcht enbe obetbaïïen foube öebbcn getoeefï. onfaïigïj ïjeeten/ ban bc Carbinaeï ban 45?anbelfe/
jBaetïjeeïtetconttatiey foo en ïjeeft geen binchbebe beonfaïigïjfïemenfcrj ban ber aerben/ uptgenomen

^t enbe ton Contacfti Wit brtfïanbige mannen bouben
^k^^
&ï^^
^^W^
fnre
: 3Bant bt$
^incen tooojben
/ fnachingen
bat$ompeu£ toeï geïucnigb foube bebben gctoeejl/
becfucïjtingfn ensijn bie niet een eentoigïjburenbege*
tupgeniffe getoeefï ban fijne boïfïanbigïjeibt enbe ge*
tcoutoigïjcibt tot fijne j|oogïjeibt> enbe boen ftembe
fp?aeche beur be ^ebecijn-meefïerg berboben / oft
't gebjupch beur öet gef toiï ban be toonbe benoomen i$
getoeefï / en toaeren fijne banben niet getrontoe getuu?
gen ban fijne bafïe affectie t'fijnen Dienfïe / niet aïïeen /
geïijehmengcmcpnïicïtfept/ totter boobt toe/ maec
aï bejee booibee >. ïatenbe JBijnen-beecen ben Staten/
Der fïabtban^nttoerpen / enbe fijnen gantfeïjen bup^gefinöe enbe nahoomeïingen foo metcheïiche teechenen
ban fijne getcoutoigbeibt en fïantbaftige mepninge
tot fijne ^oogbeibt* tabbebpin bolle gefbntbêibtaï*
fuïchegetupgeniffen gegeben / foo foubenbegeeneben
geïooft bebben /bie bem hennen/en bit toeten ^ot goebtronbt upt bat bP getooon i$ te fpjeechen / maet b'anber
fouben 't genoomen enbe bebiet bebben foo fp getoiït
fjabben.
Mact boen fijnïebenaeneenenb?acbt binch/ enbe
bP be naechcnbe boobt bettoaebtte / enbe aïïe fijn Mc*
Dccijn-meefïct^ enbe bienacr^ ooch mebe / foo i$ bit ge*
tupgeniffe ban ecnen pegeïicaen ontfanqen getoeefï aï^
bcpïigïj enbe gobtïicn: <enbe be ^panjaerben mogen
tocltopeïicfe benchen/ ïjoebaenigïj betoerchingenban
Öitóöanige getroutoigb^bt 3ijn enbe nocb fulïen toefen :
enbe i$
beur booberbpe enbe opgebïafenbeibt ïjen
ueïet bit'ttebat
berfïaen/foo
faï ben tijbt ben meer ïeeren ban
fptoeïfuïïcn begecren/ te toeten bat befequetfure alle
tochoomenbe quaebt becmoebt enbe toantroutoe gant*
fcbelich benoomen enbe uptgeeoept tycft/ enbe befjes
ten met foo bafïcn banbt t'faemèn geboegbt/
aïïe
pcfj Carbinaeï^bebenbigbciDtenbefebaïchbcibr/Datnocb
alle bc omfettinge met giften enbe gaben bit bc &öan*
jacetfi boo?t-fïelïen/ niet en fulïen honnen boen fc&ó?
ten cenige plaine ban ttoebzaebt in be bectenban b'een
oftbaub'anbece: enbe mogen baer tegen hennen toat

babbe bp gefïojben
boen bit ban «föapeïg enbe
D'omïig*
genbeïanben/
nafijngenejingebemte
gemoetequömcnmetbïoemen enbe aïïe teechenen ban bujtigbeit:
.ïlBacr men macb met beter rebcne feggen / Dat nopt
tyïinct nocb^eere gcïuchigbïicher gequetfï cniége*
toeefï: nabemaeï bat btft^inct in beft quetfurebe
mercheïichfïe enbe treffeïichjle getujigeniffe ban ben
boïche ontfangen beeft / bit opt ^ince oft l^eere beur
bem beeft gebat.
5}fïlogebattitfcljitbt
men i$
njiitI aenmerchen
gene gcbucbtigbfïen
bat in btft oorbic bp tegen't ben
©o^fï ban gantfeb' fóctfïentöch aengenomen i}ttft f
hanbe Catbinaeï baer eenige rampfaligbcit upt ge*
raepen* ï^p ïjttft beeï moepten baer met gebat : Ifèaec
toat glorie / geïuch oft faïigbeit foubet toefen / fyabbe
De^nnceban<^cangien
b'oo^ïoge
tegenfijnen
ecnenbermeté
fïeeb*
ten
Cöeïman aengenomen/
enbe tot
boïb|acbt
bat bp /'tenbe
genomen
beeft tegen
eenen
foo gtooten*. Mact
/ maebtigen
gebuebtigen
Coninch/
ben toeïchen be gantfeb'e toereïbt Doen bjec^be enbe
ontfacb in 't mibbeï ban fijne bictotien/ a\$ \}ebbcnbt
alïe bingen in fijn banbt : en be beucfepbe Ifeer ^in>
enbe niet 'an
gefïooten
fijne goeben
bcr£
beur aïïe
mibbeï toa£
/ ban/ aUccnïich
hetce upt enallebabbe
fonbement ban een goebc facchc ] te toeten ban bc
bjpbeit
een gocbtboïch
tegen b'etprannijc:
fulehen ban
uptganch
gebabt te bebben
: befe faecficn ent3c
fuh
ïenlBijnén^eec ben Catbinaeï torf bertoonin / toie
begeïuchigbfïebanfjcnbepbcn i$ getoeefï. JDant be
Coninch ban ^panjen lyeeft önfp^heïiehc grootc
hofïen gebaen : bet boïcït bat bP baer tot aengenomen
babbe / toawfi fe?r groot enbe maebtigb^ban getaïe/ enbe
ban be betbarenfïe ban Der toereïbt/ bk ben lieten
Dunchen batfp be fubtijïigbeit genoegböabbenomoe
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t*3a. rapé
gtfjeefe
toercïbt tecnöcregeren/
befïcrcn
teomeu*
te temmen/
geit om cnbc
be gantfefje
Staren
ban
<££urope met giften te berïcpben / cnöc auctontept
omoenanberen Coningenb?eefeaen te jagen. Übacr

|oace
bc gorbe 3Cct
s fcri-DÉf^i
op nabemad
ïjpfljnccft
p£c* «f*
ce$ getooimen
Oaböc/
metberunbcrg
cbcnitfrrcto
beur be£ Coniricu.3 öicnaeré / ban fojeje Dat Sjp tocber*
om foube bomen acn ttocc boubert Dufcnt Duchten
ÏKt cpnbe ban bit fpeï i$ / bat be mapenen "ban Cafli* jacrlicüfclje rente/ Die D'Slttfco-bifcBDom ban ï&ole*
ïie t'Sfinttoerpen en totanberpnncipaïcpïactfenban Doopujcngïit. «2uDc toat mach ter toercïbt rampfa*
éfèeberïant afgetoomen jrjn / bat be $nnce in ^uc liger toefen DaneengeJjoutotman/ bic fijn getrouto*
ft'SClben ftamee flaept / enbe treebt met fijne boeten / be Ijup^bjotttoc om ben öaï£ b:cngt/ bc Dochter en*
aïg 't ï)em belieft/ benïiobeïoerboberbijcn/ baer befe be fnflec ban föo machtige «Cóhingcn/ moeber ban
tpran fijne fjoobee rftgcfïaetu
e opgericïjt ïjabbe / enbe be opredjte enbe ecnige erfgenamen ban Caffclie *.
fepnbt enbe boet fijn ïaefcepen toanbden / alfl Ijem bc* Jfëaclj men onfaligce menfrh binben ban eenen fbba*
iicftl tecpïaetfcnhiebcCacbinael tot fïjnc toellufïcn nigen bloebt febenbee/ bicfjjncpacn tuclitetroutot/
berepbt öabbe. I£et i$ tod toaer/ bat DeCarbinael enbe na na fjacc boobt fïeït ïjp fijn fufïer be l*epfe*
flut I dat Go de hem bev/aert tot een ander werek : bit rinnc te toerene / om ftju anbec nieste be boutoa*
ig'tgeene bat ton getooben/ te toeten omtebolepn* giere ban ©?ancfcrijch / bc$ anbcr£ epgen fuftcc /
ben bit fcljoon toerei*/ toelcu ïjp öegonf! beeft aengacn* baer toe te bjmgen bat fpljetn tot eenen man neme :
De be Deflcuctie Der tprannijen / bet j)oobecDijen enbe torlcuc ïjp nocï)tan£ op bcr Coninginue €Iifabetl)3
Der moettoillig&eft ban be ^panjaecben / om bet bolfïanbigïjcit enbe cetbacrï)üt niet Ijccft nonnen ges
gantfcïier toccclt te ftenncn te geben toat groot berfcljil toinncn / ïjoc fcer bat ï),p baer op upt t£ getoccfï.
Dattec i$ tufteïjen b:$ <£ouinc&0 ban OTatïïïïic macljt / Itèacr toat macï) boeïj jammcrïiclicc 5ijn ban bffc
enbe bec ^panjaecben geconterfeptte enbe gcaffcctcer* blocbtfchanbige Conincïi / bit te Snuffel t'feffcnöop
Demopaerbpeenbegrootfcliept: cnbebatlmban bcr* eenen tijt ttoec fnfïer^ / bocïiter^ bhn eenen bacltec
bult toefenbc met alle geïucïmibcbcurfpoct/ alle ben bpljetfïabtfmpg/ heeft cnDcrboubcn/ en bepbe met
nactnomeïingen een fcerïoffclichcmrmorie achter la* ïunbe gemacelit* tDcfe Conincft / bie eenen armen
ten faï: enbe bat ïjem na fijne obeeïijbinge ben titel ban Pjincc met gctoelt ïjecfe boen trontoen fijne ceneu^
Alexicacos , ben toeïclicn be hobeecötge ©uc b'W* bijne bic bp Jcm hint D?oegf) / enbe tyeft oefen fonc
be binnen fijnen ïcben flcl) feïben fjeeft toilïen toe in bitobcrfpel getoonnen erfgenacm gémaceht/ bat
fcljnjbcn / faï bectoiïligljt toojben rnet een aïgemepn \$l bicfj ban öeg beutfcpöcn armen ©jincegocöen.
corifcntbanaïle menfcljen / bic benennen fttlïen bat 3ïf]cc iet ter toercibt foo janmurliclt al^ een onber*
beur fijne bjomigncit bit toonberlica ê>paenfcij ge* b^ageïirn tpran / bic in inbien De arme menfeljc*
Dzocïjt obertoonnen $: enbe inbien noel) iet baer af liehe creaturen boet fïerben met niilïornrn'/ gcfijch
rupfenen i 3&ie fijne otibc onberfatrn ban i)cb£r*
ober blijft/ fo faï beft nieutoe ^ercuïe^ban©?ancft*
bie Ijem tot 'tboogljfïe ban fijner ceren ficü*
njcïi/ gantfebeïicï» bic memorie te niete boen/ foobat lanbt/
ben
gcb?acljt/
met allerleu tojeebtljcit enbe grou*
enten
bengemae
opberaec
meer
bv^cr af geen mentie
toeliche
onbeïeeftïjeit
getractcert Ijccft : enbe ben
faltoo?5cn/ niet meer ban ban 23ufpri£/ Cacu^ en*
be <25erpon : enbe bp fal befen fïaet bafi fïeïlen in bjebc 3&itc b'^jïbe enbe fijne troutoanten beruoren ijctft
tot inflrumentcn ban fïjnc tprannije* Ccn tpran bie
cnberccïjtbecrbigljeit. ,
ailegobtïiche cntocrclDtlicfte tcrïjtenberiroone;
lièaec alg men utoenConmcfttoeïnautotoiïaen* tegen
ban
$o?tugaï
getoeïöigïjïich fjeeft aenbectbt / boen
merehen: aï toaert bat öemnabefetocreïbtaïïebin*
geu toeï gingen na fijnen enbe na utocnïufh macl) De Staten be$ OTonincïirtjcft^ bereebt toaren l)etbon*=
men iet onfaliger binben ban eenen babcr bic fijn Rint niffé te toefen na berccljten/ toien öetbcurfepbeCo*
nincïirijch toebeïjooren foube >. 3Jn'tho?t gefept/ u
&P 't recïj=
bat ieftent
feggen
gö? fuït
itoeïeft
b?engï)t
ïjalg
ben
Conincu # een imnce bic flcfjfclbcnïactbünchente
om
oiï
toerbeï
iciiutu
Ijeeft:
teïieft gebaen
be fcljooufle p?ibiïegien banbectoeeeït/ enbe
todaten. ft>acr een babec um fulckc flaet enbe fjoog* Öebben
befonber in befe ïanben / be Melic icïi n ojbentïicfe faï
bic
etoccc
ligljfleoanb
beonfaerfgma
en i'ö bieft/nieteenigïj
Ijeit/
beeï<Co* fcïj?ijben / op bat gijp mcugïjt berfïaen / oft een fulc*
foo lbt/
em ban
eenen foueDce
fte Conincft gcluchigö i$ of niet.
nincUnjcuen / geïijcli Ijp ter tijt ban de moojbt gcenen
i. tëlen cerfïen/ bat hubanDeu^au.óbi^pcnracie
anbecen en öaübe ban ^on €arïen/ enbebebtoon^
/ ban alle bc
gen te 5tjn / ja met jufficic cwbz recl)t / aïfoo gijp fegt / macl) berurijgen enbe berhregen heeft
Der*
ijem om bcnbaïé te boen bjcngen* H^aclj onbeebe eeben bie Ijp gebacn beeft ban öepnbilegien ber ^t
bat
en
menfcljen onfaliger creature ïmfm I ban een foonc ïanben te [janbt ^ben cnbeteonDcrljoubcn:
tegen fijnen reit
foo onbanclibaer enbe onbeïeeft tegen een fulcïicn ba* Ijpönhracöt ban befe bi^penfaeic/ enbe
ban allen bif*
oo macl) alle ojbinancie om^ooten/
ber aï^ «lepfec Carcl $ getoeefl/ eentoferbanf
nrooten naem en auctoritept / bie binnen fijnen ïeben poneren na fljnbebotie/ enbe na fijner bienarenpaf=
foa gcoote rijcfibommcn fijnen onfaligen foneljabbe
geïjoubenbanaï*
2. ©at ïjn tegen fijnen eebttoeembt njijgjjg-boïcfe
grgebcn/ enbe niet beur flcbfelben
op
renten
n
bncate
bufent
'tïanbt mach b?engcn/ enbéingacnifoen fieïlen/
in
rt
ïjanbe
ïecnlicft ttoce
ontfan*
hafïecïcnmaechen fonbecber Staten bertoiïliginrre/
^nanicn/ baer ï)pnoc!jtan£ niet af enn tycft
geben
oberge
nen/ nabcmacï ïjn fijne Caninchrijcltc
om met gctoelt enbe tprannijc alle be gene tebcbtoin*
baer tegen fultcn toilïen fïeïlen.
habbe > €cn fonc /*feg icli I bic fijnen babcr boojt^ mn gen bic Ijcn
maticn beHtb?
enbe fijn
cn/ öcm
3. ©at ï)p fonöec bcurgaenDeinfouj
met monicu
bcrfïn'ccn
ïeben lytcft laten
noclj
crcn / Ijeur^
bie
ljcnö
beenban beroken mach boen appje
baebtfeïbaenraepen ban fijne baggen/
tcïtegoe* licber pjoceé boen macchen beur ^pan jmtg enbe an*
ooeracOïcben toaren/ enbe ban fijne ïjacffil
Den/ Oetoricfieljn inoefie brrfeoopen enbe tcpanöe bcr bol'cïJ bat hP öacr toe berïiofen beeft/ fonbeebe
€en on* bzocbcr^cnbc ribbel ban be o?ben t'famen te roepen
berfetten om flcl) iclacn te onDeröoubcn*
be Jfnejiufl* enDctcontbieben/ be fcïbe ter boobt boen crrcutcrcn
baneftbaec fone / bic geïebcn Ijccft bat fïjng
baber^
te boen ber*
/ in 't gebancftcniflcianm
teucó in ttoiifcï ïjebben gefïtlt oft men
met ben ftoeerbe be
toegen
bc$
ban
!
bic
gene
umficn
te
fc
ibt
jaooc
tooien /
nebeente foube ontgeaben / om bcrbjai
aló ban eenen Itetter / om bat öp in fijnJooDtbeDue tot öcm gefonben too?ben/ metbergift om te b?en*
Oop£
in be bicchtc beftent ïjabbebcur be? ^rtfc&-biflc
ocn q€t ©athnmacïjboencnbcirtfcttcn alfuïchcóplicr^
betrout
fijn
öp
bat
/
nan ^eïebo onbertoijfmge
enbe
h
i|ïi/
e(nCö?
aUecnlicU ftcloc opbe öerDicnflcng
tinge ban penningen enbe fcljattingen op h« bolc
onc/bie
f
gïj
ouaccbi
Staten bcrtoil^
ncraenö cïber^ ïjopc en Ijabbc €cn
m fonbec berfieben
faerlicu enbe eeu^m
bie hen baec
bc
Ijp
©at
:
belieft
gcno=
S
p
S?/
SKBaeDenöanDefenooeben Hrtfcïj-bifTcljo
totcec boobt toe bp* mmMlmmxb conbemneren Dat ïjeurfïaDt^mu;
men heeft/ om bat Ijp ben ïtepfer
Sn enbe ban fijne fa«eit onöertocfen DabbeIjp
bemannen Dicb'tooojbt
reSSmtocöben/ enbeen onmateïi
chc ^nienbcn.
en heeft hem gehangen geljoubcn totter tt}t toe bat
te
onrebeïief
/ op
toreen
«ome/
na
gaen
bebtoangen é aehieeft ijem te laten
™!%ztte mhc placaten^nbe inguiflt.cn mac^
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&ebiUe óft is^-'
belieft / fonDet Der Ma '< ban
op De pooienop ban
fien tractecren
moegïjt
158». öoc>i enDe publiceren afê ïjem
bangcoore
Die
Campfoeu
gelijcn
/
jfcaDjiD
ooDt
etetD
egecn
alleD
enDe
t:
confen
cnDe
ten aöbijö
té getoeef!- l|eet nu eenen fuïeften Ccnincu ge*
reeïjte Daer tegen fïcl* Caire
ban
toegen
bp
ïjen
bic
n
tange
/ becciert met foo beeï feïjoone DeugDen / Die
rncnigïj
feti.
,
^.
r
foo feïjoonen ïanDt berDjeben ï$ / niet
fcïjanöeïicR
d. ©at ïjp om öe auetotttept Der Staten te b?e* foo feer met upt
getoeït / aï^ met gemepne bectoilïinge
ftcn > enöe Dicnaerg enöe crecuteurg ban fijne innui*
ch eenen groutoel Ijeeftban Detpran^
bolcn^/toel
De^
ficietcfjebben/ nieutoe SSiffcïjoppen mach infïellcn/
enDe tojceDtljeöcn ban eenen foo onfaligenCo?
Ijeu upt fijn cpgen auctocitept enDe fonDer Der Staten nijen
ninch. ^Cenfiet ter anDer sjjDen Den p:ince ban
confent Der botert goeöcn affïgncrenDe.
7. &at De gene Die renuefte pjefentcren Die ïjem <9rangic / ban Den toelcnen men macïj feggen
pie: Nulli cnDe
gefegljt too?Dt
JEneas aenmerctit
Dat ban <önDe
genefecundus.
noclj fijnen J>panjaerDen niet toel aen en fïaen / geRa* 'ttate
fengelucn
s.
majeftati
Isefae
crimen
öan
al£
töojöen
fïijt moeten
8. ©at ïjp nieutoe üaben macïj infleïfen / genoemt beurfpoeDt / enDe ïioe 4$oDt Deur fijne beurfigljtig^it
De ftaDen ban trouble oft 23loeDt-raDen/ Den toeïc* IjemgetoegetenDegelepDt Ijeeft DeurDufeut enDe Du«
hen alle macljt enDeabfoïute auctocitept gegebenig/ fent petijeneïen enDe Dufent repten / Doen gijp enDe
ja oom bonen De ïjooge ÖaDcn enDe parlementen ban utoen aenöancftmepnDet Dat ïjpberDmcKt enDe ober*
ballen toa£ / Dat <!BoDt fjem toeDerom fjeeft opgericfjt
«j^eDcrlanöt.
9. ©at Iju De pacificatie ban <Sent/ enöe bet ecu- enDe Doen nomen tot 't Jjooejïiflc ban eere enDe glorie
toigïj €öict maclj bp eeDt appjobecen/ enDe fijnen Die ober gantfclj aerDtrijca fcfjtjnt enDe fcïjnnen faï /
ceDtbüeften/ aï£ \\cm DuncRt Dat ïjn ten epnDe ban alfoohlaerlichal^ utoen naem benent en eeutoigïjfal
toefen met Den naem ban benp(atu£ enDe ban %üf
fijne intentie i$ genomen.
10. ©at ïjem geojïoft i$ De jonge peeren ban 2&a* Da^. 3ifï Dat alle fijn beurfeDen leben / toeïcauniec
bant tipt Den ÏanDe enDe upt De feftoïen te boeren/ te* onbenent en ijS / u 't geene niet en nan betoijfen Dat ik
gen Den eeDtbanDe25njDeinRomfïe/ enDeDep?ibiïe* fegge : foo aenmercht ten minfïen Defe toonDe / enDe
gieu ban De U nibetfitept / enDe Die gebangen Ïjou* acnfict ïjoc Die tó rjetüccfï / enDe ïjoeDanigfj Dat De ge*
nefingei^/ foo fuït gïjp bebinDen Dat(6oDtfelbe met
Den.
11. ©at ïjemgco?ïof tipl Den intooonDet£ ban De* fijne ganDen Defe quetfuregenefenïjeeft/ enDe Dat De
fen ïanDe te berbteOen / buptcn£ ïanDtö te gaen fïtiDc- gene Die bp <6oDt enDe Ou alle b^ome mcnfcfjcn foo toe(
ren / enDe elDerg Dan in «fëcDcr lanüt te ïjoutoelicRcn. bemint enDe liefgetal 1^ / niet en mac(j rampfaligfj
12. ©at i)p IjoutoclicRfcIjc trouto macïj beïoben gefjeeten too^Den/ Dan ban eenen logenaer. iBaec
Dat gijp D'anDercrampfafigl) enDe ongeiuc*
om fijn boeïfcljap 't fijnen toille te ftrijgen / en boo?tg üaDemael
fijn belofte Doen berbianDen Deur fijnen Canccïicr / ïiigljljcet/ foo laet ou£ een^ fien Ijoe geluchigtj Dat
enDe met De bcDjoogen jonclibjoutoe fijnen fpot {jou men U met goeDen rcrijtcmaclj IjóuDcn. ï}eti^toel
toaer / inDien gijp u gljeD^agen Ijaöt aïö een man met
Den1 * . ©at ïjp fijn ïjupgbjoutoe / afê ïjp We moeDe i$ / «ren/ gijp Dab teen groot boo|DceI/ gljeboren te;ijn
ban eenen baDer Die $ecr goeDt ban berfïanDe toa^ / Die
met bennn macïj Doen bergeben.
14. ©at Ijp fijnen fone maclj DooDen/ Deur Dien Dat u en utoen b?oeDer£ beeï goeDt^ achtergelaten / en u in
lip ober DejammerlicRïjeDen ban ^eDerïanc Deerniffe De affairenban fïatc opgeboeDt/ en tot grooten ge^
ljcefc geïjat/ enDe De bloebt-raDcn ban 5Duc D'SWbe loobe geboo^Dert Ijeeft : maer in fleDe ban u een
nietgeappjobeert.
man te maechen / gelijcn fijn mepninge toajJ,"
15- ©at ïjp tegen <0obtg toet fijn nicïjte macïj tmj£
foo i£ De boo^lKpDt ban utoe nature alfulcn ge^
troutoen / enDe na ïjaet DooDtDegoberïeDengfufïer toeefl / Dat gijp loog enDe fcïjalcu 5ijt getoojDen /
oocü fijn nicluc macïj troutoen / en toare De beur fep? Den aerDt ban eenen B03 enDe ban eenen i&igetbe*
De joneït-bjoutoe niet tefjfct Dan tjp enDe fjaec moeDer. Decntelicn boereuDe/ toarr Deur gijp De faecRen ban
utoe meefier^ foo toel befcfjicht fyebtl Dat ol)P Deur
16. ©at Ijp aU'feffen#metttocegefufïcrgteDoen utoe
fotternije/ bcrmctelihïicpDtrn opgeblafcnljepDt
macljljebben.
1 7.©at Dp De gene Die ïjem goeDt DunRt/macï) Doen Daer gijp bol aftoaert/ oo^facchejijt getoeefi/ oocn
toecgiften enDe bermoojöen / enDe alie De gene cDcï tegen De^ïtepfer^ aDbij^/ ban ïjem te Doen ballen in
maecRen Die foo boo£ jijn/ Dat fp ïjem tot D'erccuüe £f ooclj-Duptfcfj-IanDt in Den meeflen nooDt Daer out
ban fooïelicRe acten Dienengroot Dojft ïjem felbenin heeft gebonDen: enöe gijn
i3. ®*t Ijp ïjet ConicRtijcR banbenConincRfij* maechtet utoe fïfncacnDc bïipfigljcpDt toel henneliclt
nen gebuur macïj innemen / tettoijle Dat ïjet reeïjt ban Deur utoe onnupffclje bjieben bol Ijoererpen/ Die met
ïjet ConincRtijcR in Sufïicie fïaet.
utoe bagagie gebonDen tocrDen Doen gijp al Ijepme»
19- ©at Dp met Den €o?cR befïanDt macïj maec* licli De blucfjte nacmt/ ïjoorcnDe Den roep ban Dc£
uen/ om ïjet CöJiflenrijch te becnielen
Doorlucïjtigen ^ertoglj jltëauru£ toapenen. €>n
20. ©at Ijp ^mbaffaDeur^ macïj fenDen aen Den lancng Daer na Ijeeft u meefïer Dien göp nu Dient/
Coninchban l^ajroqne^ enDe ban fe / om ïjem te Denpep^ban Camtyeffê gep?actifeert/ toaer af ïjet
eongratuïeren De bictorie Die ï)P tegen fijnen coufijn pnncipaelfle opfet Deur utoen raeDt i$ getoeefi / om
ConincU ©on ^ebafïiaen berftregen Ijeeft.
De SInquifitie boo;t^ te bjengen / nieutoe 23iflcfjop*
2 1 . ©at ïjem gcojloft i$ tien oft ttoacïf milïioenen pen temaïicn/ om ban utoe creaturen te ïjebben on*
menfeïjen in InDien te Doen DooDen beur fijn pïaifier. Der De Staten/ geïijR gijp foo fot jijt fuïc&g te be*
&iet ffl>w J^eer De CarDinael utoe£ Conincft^ p^i* Rennen in utoe Ojicben gljefcljiebcn aen De hertogin*
bilegien/ enDefiptoil niettemin CatljoIijcRConincft ne ban parmc / enDe De fïaöt ban ^ilnttoerpen te
gcljcctcn tooien.
geïp Mexico/ enDe 'tgantfcö ÏanDt g^e^
Scrtïactunuoo^Deïen/tenminften ifïDat u noch tractecen
RjcR £>cr u / Deur iet groot getal ban ^>pan jaer*
iet berflanDt^ ober fcljiet / of ïjp fulcfc toefenDe een ge* Den Die ïjier noclj ober-gebleben toaeren na De 00^
lucliigö Conincïu^/ altoaer 'talfooDatöemattDer* loge/ enDe fommige bafiaerDt- planten Die Den
fin^ alle Dingen na fijnen toenfeïj gefcDieDDen. Matt c&paenfcïjen aerDt ïjaDDen. IBaer foo utoen fclja*
ofê gijp fult aenmereften 'tgeneDatfjpaïceeDtberlo^ DelicRen raeDt ontDecRt toerDt / ïjebt gijp oocr De
ren tjeeft/toeïeft u nieten Ran onbeftent toefen/ enDe pookte Doen openen / Dat De &panjaerDen upt Den
't gene Dat Ijp noclj eer luttel jaren bcrliefen faï : foo ÏanDe geöjebcn fouDen tooien- &iet Dit i£ aï
3tjt gijp fecr bïinDt getoojDen/ inDien gijp niet en be* ban utoe geïucR enDe beurfpoeDt. CnDe gelijcR
Rent Dat utoe onmatelicftc eecgierigöeit niet alleen De met utoen fecreten raeDt ban De üfettoginne ban
Cljzifïeliclte ©ojflen foo gcootelicR bectoeeRt Ijeeft om ^arme/ ban $igiiu0 enDe anDere/ gïju niet op Dat
en
IjcniDebIogeïenteRo?ten/ gelijcR fp ïjem alceeDt feer
fjieïtbeeï
alleberfïanötji
Dingen in 'tte bertoert
te fleïïen
/ mepnenDe
gehokt 5ijn/ maer oocR De barbaren enDe ongeloobi* foo
Rebben aï£
utoe rooDe
mutfe
gen / Dat feer te befojgen i$j Ijoetoel ïjp ouDt i^ / enDe ïjorenen beeft/ enDe De peeren ban Den ÏanDe met De
5ÖP ooeft meDe / Dat obP noc&tan£ {jem noeö toeï neufe te ïepDen / fjebt gp utoe faeUt n foo toel beftfyehtf
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iy8a. öat fcubetöjebenöeuben ober gene fijbe ban 't gebcrg?
g/rog gp nocb gelucniger jijt getoeefï öan beetoaerté ïinl^^N^gÖPSötfoo bot enbe onbeöacïjt bante 158
ober: toant utoe Öaererpeenfjooberöpe
ÖP^fcoucbo beeft gebaen/ ben toellten bp b'ïeiTm hc ft
bebben uöoen bom
bcrliefcn omft'w^roo
öat bP ban «cbteïicrifaïbeMappcn"
bcröjnbenuptJBinan/ uptïïoomeenöe uptjfcapefó/ Sn^i^s0?
bem gehlapt haobe Sol|
beelfotternpen/
geefternpen enbe ^ongefcSeüeuf^
enöetenalïcc fefien/ beeft :Watöinaeï<S boeröom en
epen
fiaenmbeïefie
b^ieben öie luiin'tïicbt mrSjacnt
Pjacö
in 't becöjict gebjacbt: H ïcebenrê 5Dn. mepnt
oberalt/foo(0oïet
ongebtaonöen
gbpöatöefe peeren enbeloncSci
en openbaee getoeefï/öat u hïitré
een bojöeeï enöe boeren-cot toag : foo öat een SSiflchóö öaergöp öefe fïupten enbe beufeïen aen ffi 'vo%
ra5 ^Ê? ïanöe fcec öefcbicntin be fjepïise fcöiiftuece fo Pecbt 5ijn bat fp niet en berfiaen bat utoel b „ Set
Jcpbe: 3&eöe »jn-beet De eatöinaeï ten minfïen anöer^i 5nn öan toptoater ban öen bobeijl^ tgp
tgeene öat &inte $autoe# fept: fociatis , fedcautè. öat öeBiconteban o3ent//öen toeïeften ohö foo fere
Want men baööe ben fïecbten gefeïïe tob£ gemaeut bat
<&mte ©autoefê aïfoo fpjacn. ©ouöe menu aïïe utoe ^pan
aeröentoeöerom
Elm^
I00 M Dete ^"e
o» ft
öóèn semaecht
üoomen/ fe
'tneeiiebciv
OOntficeftDatbP
ooetfpejen enöeanöerebupïigbeöen tebeurfcbijn b?en?
feïbe in boïïe Staten totöen^aice
gen / öie men fonöer fcïjaemte niet en uan genoemen )
enöe bie gbp onbefcbaemöeïicft beö?ceben ftebt/ men ÖP
nocbtan^utocnïtomncït
öat
ootmoeöigbïicft
öit fept beraeööe/
toaöbiö?
?om men op
£?188SÖ!E
foube nemmermeer gebaen bebben. <6bP bebt utóeï öenöe/
öat Jp fïfne banöeninfijnbïoeötnieten jbuöe
bccftout bent utoe£ meefïerg bebel te nomen tot ben toaffeben. Utatiam begeert ^tt goubernement ban
pberïeöen ïtepfec IBatfmiïiaen / boen bP nocb ftoninft ©ïaenöeren: gbpb?aeïtenöefpotbafï inetbem: enbe
pan 25emen toag / enbe gijp bebt Ijem bctgeben : toeïeft maecKet gbpöattetbem gegebeu toeröe/ fooenfouöt
m üernïaert beeft tot ^tt epnbe ban fijn ïeben toe : gbp bem geen groot pjefent geöaen bebben : niet te
raaee en ^ttft bat niet openbaetïicn öe?ren bernonöt? mm naöemaeï gbp bem boogeïielt bebtgepjefen/ öat
gen/ om utoen meefïee niet te tergen oft te bergram? ig / gefïatteert/ foo en öerft gbp niet ban aöbïj£ jijn
men. <0bP fegfjtbatgbp een$?eïaet3ijt banöernerc? öat men bem ecnige faecïte ftetroutoe : aïöu^ i£ hem het
Kenijenbcnocbtan^ maeent gbngemepnïicn een gun? goubernement ban ^oo^nich ontfeiit getoeefï / foo
cbeï-fpeïban (Boötg tooojöt: geïijen utoeöagcïick
faltooch baren met 't geene ban ^enegoutoe / oft men
UJoojben toeïbetupgen: W$ gbPtoiït betoonenöafcbe
töe fal bem ten minfïen eenen momboo^ toiïlen geben.
€n
arme menfeben geobe fpijfe moeten eten/ en rijene geïijfe hjöien be ©iconte ban <6ent %zt goubernement ban
SbP/ bet hïepn-gebeente enbe öeïacner beethen^/ foo Strto^niet en babbe / bP en foubet nemmermeer hrii*
gen. <6bP 5Öt foo ongefebicht/ bat gbp ben pot met
betoijfï gbp bat (fegbt-öp) met ïjtt tooojbt <6oöt£/ Wen
ontbeeftt fitbt/ berhïarenöe toelch utoe en utorê
Öl'e fepb: Efuriencesimplevitbovis, & divitis dimifit ji^eefïer^ epnöeïicft opfet i$ getoeefï
in aves. <^nfaïigb menfeb / gbP moebt toeï bjeefen bat
met öeinfïeïïinge
be geene met bmvS tooo^öt gbp foot / niet en boïfyenge banöenieutoe 25iffeboppen/ te toeten ombertoerbin*
't geene öat gbpfegt/ enbe te demittat in aves, terne? ge te bebben onöer öe Staten : enbe nizt te min toaé öe
ten / bat u ïicbaemoftp&ie ae£ töo^öebeur öerabcn / toeïbaertenöeonberbouöinge ban'tCatboïijch geïoo?
be enöe netene / bet momaenficbt enöe bet beurfpeï ban
enbe
utoe
31'eïc
beur
bt
f
toerte
bogeïen
bec
öupfietnifTen.
«2n boo?t| aïïe öi$öanige bengbben ^ebbtnbt / mepnt aïïe pacatert enöeo?binancien. ^ictboe öatebpmet
BbP feec geïucnigb te jijn afêgbp utoen IDeefïec bebt öe Cbnfïeïihe tëcïigie fpot / enöe u öaer mebe aïïeenïïcft
Doenberïiefen be fcboonfïebïoemeban fijner nroonen/ bebelpt om goebt te ftrijgen / enbe een bebeenfeï te bebben tot utoe boofe pjactnene.
en bebt baer mebe boen nroonen 4Bbnen-bcer ben $fer*
<6bP toont oocn bat gbp aïïe bingen toeet/ aï£ghu
togb ban 20?abant / ben toeïchen bP na ben $?ince ban
<0rangte meefï baet onber aïïe menfeben / en beeft aïïe fclMft bat be ïloningïnue/ be£ ïllonincft^ ban ©2ancft%
becpemanbengefoüben fittft ban «ffèarfcilïe/
mtbbef gefoebt om Öem'tïebenterieemen. H öunent tijeftmoe
om
ben
iCojch
te bertoeeïten bat bP bem toapcm tegen
öat gbpeen b?oom fept beö?eben bebt/ bat gïjp ben
: reebt aï^ oft tje ïtoniuginnemoeber be*
üBeefïer
utoen
Sanöeï ban $ojtngaeï foo toeï Ijebt beïpenbefebicnen
öenr utoe aenfïacgen met ben paujS öie nocb meer fe fahe niet en foube nonnen befebichen ( inöien fp toon*
^paenfcb i$ ban gbp / enbe boo?$ beur be bepmeïiefte öe)öeur öen ojöinar$81mbaflabeur refiöerenbe te Con^
p?actijCKen met fommige peeren ban $ojtugaeï / enbe fïantinopeï : aï£ oft fp be ttoee ^mbaffabeur^ ban ben
bqraber^ban f^tw fóoninchrtjen : batutï!Beefïerbcn (Co?ch bit oefen beurïeöen tointer in ©janchrijensijn
getoeefï/ niet en ^abbe in banben gehabt. <Ön mepnt
opreebten enbe natueeïicnen lionincï$berb?eben beeft gfjp
bat be ffrauroif en foo bot 5ijn / bat fp niet en \33eten
ïio^
met getoeït ban toaepen/ boen be faeefte ban bet
batbetoegbban©enegie en banÖagu5eïicbrer enge?
«hichrijeïi
norbin
't
reebtefïont:
macrgbP
fa\t
ïio?t^
macheïiche
ri^bcur <0«ecnclanöt/ aï^ öie ban lX5ar^
utuen iüonincn fien berïiefen 31nöien/ bat i$l fi)nen
Cgpptenen
feiïlebeur
öe furiën* Mate gbp jijeeeu
't fonbament ban fijne
goubt-hupï / be gronöt enbe
mepnt aïïeen «ï^eefïer té 5nn / en
enöe
/
^octooj
groot
torannpcri/ bebjiegerpen enbe boeberpen. <6bP fuft
%m./
beefïen
/ enöe
ïjem toeï baefï fa nauui befloaten fien ban be païen ban aïïe
fot 3tjt
opgebïafen
een ö'anöer
gbP aïïe
öat öat
gbp toeet
op öatte toeten
tfBaeröingen
2liftijcïte/ enbe foo biep binnen ^panjen/ baer b? foo
feggen toaeromöatöe ïioninginne gefon?
obermiöt£ innen racbt aïfoo gebaet toojbtinCaftiïïie öen faïicnu
!&atfeilïe : en baöt gbp utoen bnï op btn
ban
tjttft
mot dragon en banbemcefïe/ bat gbP nocb binnen
toeet gbpi
fien. Cn
'tbanmogen
foo babt gbP
neufegefet
/be befebermin
utoenïében met bebbjancïtfuït moeten feggen enöebe? niet
aengenömer
Pomigaeï
fp
bat
ge
onber
oi^
5^
Kennen / bat gijp be rampfaugbfïe papc
tittftl foo toeï in beuren rtaem aï^pjefenterenbe reebt
onber? beur
öen bemeï macb toefen. <&w$t foofot enbe
baer booft/ enöeaï^ befebermerfeban 3&>on2Cn*
jïanöig/aï mepnt gpfeïoe te toefen een bat boï foo ban
tonio i 2É§ 't bat gp 't niet en toeet / foo fult gbp 't toeï
aïïefcbaïcïilieiöt/ öat gïjp aïfoo baefï fcbnjft totutoe baefï
toeten / a$ gbP fult fien ben jongen fone ban ben
berberffenifjeaï totutoen p?ofïjte : <ebP 5Öt fa ramp* genen öie op fijnen arm fcfottf : noftris ex oiïï bus uitor :
faïig bat utoe bneben in onfe banben nomen : enbe ïjoebem fiilt (fegieh) öe toapencn banCafïiïïïe
toeï gbp u meet ban bupfent maeï beroemt bebt bat gbp aï^gbP
gantfcïjetoilöe jee fien aftrechen. ©eurtoaec
öe
ober
öe meefïc nonfïenacr ban oct toereït 5Üt in eijfer-ge?
baöt gbP öefe öingen bemetcht/ enöe optoeïeïiefijöe
fcïinft/ foo i^be cijfer bie gbpgebnipcnt enbe met utae öefcbip-baertbanHSarfeiïïéfïrecftt/ te toeten/ inB*
fubtnl/ bat ïeranbiie/in^ripoïi ban furiën/ te^aïepo/ foo baöt
epgen banbt fcb?bft/ aïfoo uoiifïigb ™?c
ïefTe : aï* gbp mogen ïeerenöattetöen reebten toegbi?7 om te
fijn
aï£
ïeefen
een ïiïepn ftinbt bit foo 'aieï foube
t boo?? ïanöe te gaen toaerfeboutoen Öen ©icerop ban gjnöien /
öiem
bjiebeu
Dirè ïicbt gp beur utoe beurgaenbe rampfaïige ^dbten
be
/
ïcbciï i'aec a&mc\it ?ijn getoeefl
bat be fóónincn v©on ^Cntonio fijn iBeefïernoeb be
bi benbiltefïecbteïicïtbebbenïatenber? toapenen in öe banbt ï)ttft / om bem te bnencn ban uKgen/
beur utoe beufeïen enbe-ïoaenen. <6ïjp 5ötfoo toen
Iroöen
tpran : enöe ten aïïer minfïen moet gbP nu tegen?
anbefcheeben / öat gbP beeï onbefebofteïieft feb Jnft ban tooojöigpcK baer toat af .toeten/ afé gbp fietbatbe
^|rpanae?bm
©ieeropbien u,fl^eefïer baer babbe gefonöen/ gebau^
bene?
't
in
efï
getoe
m
nt
ooeft geöju
b ieben öienoeb
gen i^ gefet / enbe bafï geftetent beur ör£ Honing ban
gjenbeiaer:
?
tïau
eurf
benb
uffc
gbpt
stjt
tan^
enbe
K
©omigaeï getroutoe onöerfaten. 2Scfeöencae mi toef
hiec?
n
eene
ban
mpen
ïiïa
be
en
ti#h
cït
toeri oefïeït geïij
öat ghp u geïuchigb meugbt beeten/ atë men u foo
(Q 3)
oeoote
Srilf ! a3bPÖeredjt èuc Ö0?Wbe/ gbpmifP2Dflftn
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acoorc Dingen ïccct/ en ödttct unict tieeï en ftofï* <^oït ] D^öt santfcï)cïïcït tocgïj genomen / enDe bebt Den fïaet
becfeccuccen in öe banDeu ban Jimjn-beccDm
smSiitoc onbefeïjeeDenbciDt niet minDec/ aujgbP bc* I peipen
toont foogcooten ïuft teïjebben DatulBeefiecinoo? i^ectogbban 23?abauDt: acnmetcïitnu boegclucïugïj
loge komt tegen Den ïtonnidi banB^ancncijcu: toant DatgbP5ijt/ aïgutoefacc&cn foa bcucfpaeDigenboo^
it fDeefïee$ biet m toijfa* Dan gbp / bat bP in eenfoo ganeft ïjebben / enDe foo tocï t'utoec beenoegingen.
ftoacecnDcfoigencue oorloge met en toiï nomen/ Die 451JP baecht na De DooDt ban Den ^ectban &.2ïïDc*
gonDe : $ Dit De bergclDinge Die q[iu fijnen bupfe Doet /
ngcnenDein
t'unöccb?e
cn
tgantfcbcïi
ftoïtcctijD
ijemin
Den grom beDecben fottDe: macc Den gcooten baet Dien ban toeïcfeen gijp outfangen be& aï toat gijp bebt*
toant gijp toect toel Dat fijn gtoot-baDee utoen baghn gijp
"tegen
De fftancoifen
D?aegïjt/
u aïfoo/
tcnDe bccbïinDt
ctbecfïanD
Dat
boo?t£fonD
Difccetie sijt<*3P Dee Die nïaec een fïecïjt ^ocurcue ban 3Me toa£ /
feuDt m utoe anoere beucgaenDe bneben / Dat De 3rcan* tot De£ ïlepfccs Dienfl aengeborrt beeft : maer gijp
colfen iiebtet te fïaen jijn Dan te D?engen : nu tegen- bebt onoancabaecbeiDt
bp utoe "anDete mtalitcptcn
oceU Defe
blocme
Voiflcn bpbocgen.
^CengaenDe
tooojDigïicü fegbt gijp / Dattet toonDec i$ Dat men beuc ban
felepite macïjtniet en neut: cnDcgïjP onfaïigbmcnfcb nbjeb?omigï)eiDtenDe tecbtfinnigbciDt/ Die fcuo^Dtfoo
enfietnietDccnmacbt ban&panjctï/ Diegcnoegbge* meï in Hïepneal^ in gtoote Dingen belient. <6l)Ptoiït
uïecnen $ in De oorloge Die De ID^inee ban ©cangie on = Dat Defe arme Veertien ban <§>inte <ï35ociïe u geooten
DecbouDen tytft met fo luttel miDDe$/ en beeft nocty Dancfe metc/ Dat gbp öem een foo fefjoonen p^efent
tan£ met getoeïtcnDeinettaeDt alle utoe &panjactDcn bebt geDaen miöts ly:m tefignerenDe ïjet ^Ittfch-bifcij*
Dcuegebolpen/ enDe ïogeect op DenDagbbanbeDenin Dom ban Ifêacbcïen : maec ï)P DaDDe iiebee JonDert
bettce beucige fïooten enDe nafïeeïen / toeïcïf een tcefifc* hcoonen upt utoe boujfe. 3©aeit Dat ijp u tefigneetDe
licnec bictocie-teecuen $/ Dan De IjoobcecDigc ftatue ijet g>attiaêeï)fcljap ban ^ecufaïem / oft ïjet 23ifcijDom
23et»)ïel)em / oft fijn ^eecuenfeïjap / ï)P fouDc u
et/ als utoe fto; ban
ban
3Duc ïanDt
D'SCïbe.becïoacen
<J3bP enbeeft/
bccfïaetni
nincaDit
Dat Dan De
3?tanco$ beuctoaee ban gelijcfte Doen. I^antgljpfouDtufeïben

een fcïepne fïeceftte bouDenDe in 't Matguifat ban ^aï^
luces/ enDe toat gacnifoengnatéacbonnc/ enDe Cacaffone/ gantfeb &panjcn enDeStaJicninbeDtoancït
ïjout. 45öpenbecf!actmetaïDu£fp2eeeKenDe enDefeg?
gcnDe Dat tflSön-bcec De üectogb ban 23^abant met ectien boet en becfet fonDer De toete banDenïtonincufïj*
ncn bjoeDetenDe banDe&oninginne fijn moeDec/ Dat
ObP ï)iec met eenen Honinca tecgljt enDe ïtcept Die op ee =
nenïttutenfïonDt
utoen ïtonincït
geenebefïuptcnb
fïjDcban't
at
gebergbte
aan Djijben/
enDe foo ban
uautoe

aïfoo feec beïiommcrt binDeu met 't getyuueft ban Dien/
aï^ bP met u ^ttfcbbifcfjDom beïammett faï 5ijn. <6bP
fait u meï bjaeljten ban bem te tcfignceen D'Ubbpe ban
„^int ^imanD/ miDtj? bat gijp Daee af nocb toat ge*
niet^b^bt. ®iti$ itl>iji^-beetenDe^CatDinae^ïibe''
caelbeiDt enDe miïtöeiDt.
©oojt£ tè ÖP oodi een fee e geïeert en berfïanDig man/
geujeft men aeu een ban fijn fmcüen magb meteften.
iOantmeenban fijn b^ieben met fijne rpgenbanDt ge*
febjeebeu/ Date bpfepbt enDe t'fcften^ liegbt/ Dat De
i^o^cu een feïtee gecaï ^ooft-ïieDen enDe ^oïDaten fenDt
tjp De itcoone ban uto' £ lBecfïcc£ öooft aan afnemen / tot
De oo^ïooge ban éecfe / tüiïlcnDe feggen / Dat De
enDe Die eenen Meten man geben / gelijca fijne ))tmfci
tenDeucDeb^omigljeiDt enDe toijfe beïcpDingebanDen' ^Tojcïttbjee^angiaquen fenDt/ foo fcïMft bPDatbP
i)^omeni5iDDec25eeteanDban <0uefcïinDe ftcooncban ttocefantSacquenfenöt/ geïijcu De^panjaecDen fan
Cafïiïj^e geb|acbt bebben in De b^nDen ban Den23a= i 5^iego^ beüben. €>och Duncat u Dat gbp eengcoote
fiaeit^on^eD^o/ utoe^ üionineft^ bcucfaet. Jieaec fcbalehbf 'Dt gebonDen fytbt / aï^ gbP feb?Dft Dat De ge*
uoben aï toont gijp u feecDifcceet/ afêgbpfegbt: dac De^uuieerDei^obincien een feecgoeDtfonDementbeb^
dit recht waere , indien men Mijnen-heer den Hertoge ben genoomen ban De ^paniaerDen bbeDecom teont*
van Brabandt flelde in uwe bloedtgierige handen ende bieDen/ uaeDemael Dat D'anDete ^obineienniett'fa*
uwer gelijcke, om getradeert te worden na fijn ver- men toeDee geunieett en JJjn/ Dciïr De abfencie Dec
dienften. o^nfaïige CacDinaei; bol ban alle gcoutoe- b^emDeïingen. Iföaec gbp 5ijt few toeï gefebieut om De
ïicnbeiöcenDeto^ccDtïjeiDt : inDien«6oDttoouDe/toelcft geene tebeDjiegen Die belogen \nïlim jnn. .flBepnt
ïjpniettoiïïen enfal/ Datbp Deuc oorloge gecaeeïtte te gbp Dat ton niet U?eï enbjeetenöat 11 joncueruen enDe
De ^ince ban panne / oft mne hlepnc
ballen in De^ ftoniucn?ï uto'^ tïBecfïec^bauDeu/ toat mópaetDehen
nieutoe^HltefTeenDe
^eeeuitc b:cmDtijS^ IBepntgbp
caeDt fout gp gebcu* oBoDt beeft getoflt Dat fijn gcootDat
on^
onbeftent
\$
I
Dat bP De ^oone \$ ban ^ctabia
baDec gebangen toecDt/ enDeaoït^ Daecnafagbmeu
Den ïiepfecinDe^ $*oniucï$ ban©^ancïicpcitbanDen. ipatnefe / foonuen ban Den bernaemDcn pie?ee 3ton# *
IjaDt gijp Doen tec tbot bop^5 gebaDt in 't Capittcï/ toat Dat bp te Öoome gebootcn is / enDe De^-bafben eDelDec
fouDt gbp geraDen bebben* Mm gbubetcoutotuop mepntte 5ijni Ëte&tit gbp Dat top niet en toeten toie
Den bumeuc ban utoen Mttfut/ Die gijp toel toeet Dat Öobïe^/ BeeDugo enDe itèanDwgón $ijnl CnDe Dat
fijnen ^oone enDe fijn torjf geDooDt beeft / enDe fijnen DebenDen enDe boopen gcboeDcVt enDe gemengbt3ijn
bebouöen bioeDec enDe gececjjten nebe Den fioninn ban met^panjaerDen/ enDe Dat De ^ooft-lieDenbanDefen
25emecïanbt Deuc utoe banDen beeft Doen becgiftcn : ïanDe clh eenen 3(tafiacnfcbcn oft ^paenfeben ^cbooïenDemepnt gbpDatbP fijnen anDecen bebouDen b^oe* meefiee b^bbeiH IBaec'tics genoegb Dat gbP eenen
Dec min fouDeDoen^ enDe aïfoo moebten top ban bem ïoepee bebtomDebogeïcn in De Mampen te öoennoo*
tocï feggen: At non ille fatum quote mentirisAchilie, men : nocb gb» en Dencïn niet Dat Die ban Sirtop^ enDe
Taiisinhoftefuit. (©ocït 5ijt gbn erceïïcnt/ aï^gbo i^enegautoe niettee tijöt n boebcrpeenDebeDjögbfu^
Den genoegbelichc gefeï toilt fp'eïen : enDe toant u bet ïén mogen becfraen: <£nDe aïié'tDat De peeren alfocr
tooojDt Durate footoeïbebaegbt Datgbn'tbeuc u De? betoobeit sijn Deue De becflerDe beloften enDe titelen/
bife genoomen bebt/ foo maecutgljp eehgcootgeïagïj Dat fp Dit niet en nonnen gefTen: oft Dcucbeucenbaet
enDe gefebacb op durabit, enDe maeeïtt Daec af een enDe nrjDt acbtce-gebouDen toojDcn om toeDccom op
dur habit , toeïcït gbp op u 23o?gonDtfcb noemt (toant Den ceebtcn toegb te liomen/ fulïen Daecom De goeDe fïe«
gbP bebt Defen buef met u engen banDt gefeb^eben ) een Denjeu toilfen laten Defrcuecen enDe beDecben / om De
bo^fï-toeec bali ufec. <ÖnDe Daec-en-tuffcben contcefept pafficn ban fommigen / tectoijle Dat tï©ijn-beer De
gbpDen^opbeetgeïijcïiCaipba^/ aïLsgbpfegt/ Dat CatDinaeïfïJnboeïfebap gebmpcHttetfiï)aDuD^ CnDc
De maent ban B^ap nocb niet gepafléectent^/ binnen om utoe booglifie toij^ïjeiDt te laten bïpcïten / foo
De toeïcïte gbp mepnDet Dat utoen febeïmfeben aenflagb Dencïtt eens op 't geene Dat gijp met utoeepgenbanDt
ban jfëijn-becc Den ^ectogb ban 25jabanDt te DooDen/ aen B^orilïon fcl):ijft / aengaenDc utoen bioeDec ;
te toeccïie fouDe gefïeït tooien. tfiEaec <6oDt 3n ge; 30antten eeeften ïèett gbpon^onfe ïeffe/ enDebeuc^
Dooft / De maent ban JBap enDe ban 3uniu.s 5ijn bepDe toacc Dic^ te meer foo rjbn ónLS meerDec bnanDt 5ijt / en
gepaffeect/ enDe fijne ^oogïjeiDtbaect feec toeï/ enDe ban fïonöeu aen maecut gbp fTooren enDe bafïe netenen
bcel betec Dan gbp begeect.
om utoen ujocDertoeï ba^ geflooten tebouDen. Sj^l
<6bp \33eet benctoaec toel toat gijp Doet / foo geïuchi; DatgbpalDu^ gebjccfteïicït baltaengaenDe utoen b^oe^
genDtiaaec 5ijt-Dp/ te toeten/ gehjcïtDeuc De beïjen; Dec/ toie en nanDocb utoe onbccfïauDigbeiDt nietöer?
Digl)eiDt ban utoen boïefte nocb inDebectenbanfom* fïaen ^ «6bP fi^t feggen/ Dat gbp niet en Dacbtet Dst
mige flccljte menfeben een acbtec-Dencïten toa£/ als oefe b?ieben genomen fouDen toojöen / en Dattet een on*
Dattcc bepmelicft becfïanDt ton£ tuffeben utoen meefïec geïult i$ : $®tlch ich u toel toeïate/tc toeten Dat gbp net
mDc onfeu; foo bebt gijp Defe cefïe ban toantroutoig toij^ensijt/mit^feggfnDe/non pucabam : enDe Dar gp
oige;

582,

Tot de HiftorievanP. Bats IL Stuk.
i5 $2. öngeïucftigb3nt/ uwttfteflcft fienbcoatutoctaebenen aï^ecn febputo-fpeï toefen beuc aHe menfeben. m't
m ^panjcti ïtomt/ boe faï bPbaec mogen
aenfïaegen m 't ïtcftt toojbctt gebjacbt tot acötetöeeï batbn
gaeu be banben ban be bzienben eube maegen ban ont,
üefe 1582.
bau utoe aïïec naefïe bjienben. 3in 't ïtozt gef$t /, gbp ttoee jonge enbe touïpfcbe gefeïïen /
Uk
bp
ui
ïjtm
boobt
bah
ban &eia/ enbe 't gouöt
[jet optecïjt
3tjt
(Cöoïofa:
toant pcecbt
nopt menfcïjenbabbemet
tt te bom/ geb?acbt heeft* i©attoetcïifaï be$ionmcfttian^pa?
men ban bem maeeften / bienu aïceebt met bctn gccltt
'teni^bemquaïtcubeuoomen: foo bat gbp moet fcoo; enbefp
ot* <önfaï bP bem niet met gocbenceeöcnant*
men in De <£biïiabe£ ban <£rafmu£/ in De felbeCén?
toooiben/ batïjp bem niet jKnïbtgb m% I nabcma
eï
turieban 'tgout ban fC&ofofe/.fap bat men bacr bp
faï boegen Den Cacbinaeï band&anbeïïe/ beuc eenen
Pfflï?^ bat'tfeïbe
üoïb?acbt en ïjeeft> ja inbicn menuet
rampfaeïigen enbe ongelucnigen / enbe bit aïïe fijne gbuïbigbi^/
aengact/ bit ben
fïagbgcgebcn ïjeeft i €nbe3iautegup
batbPbemaïccebtocïbo^
|fêeefïer£
enbe
bn'enben
beeïoocen
enbe
bebojben
beeft.
3Bat falicufeggenban befen onfacïigcnHnnafïco* baen beeft/ mibt^ beMenbeeen foo feboone €apelïe
Eaet on£ te» eecfïen aenmeecnen fijnen caebt: ®m gefiicïjt t'fijnen eeten / enöe maftenbe bat bp inaefchje^
Den nacm ban bancïtecottiet te fejoutoen/ beeft bP ben too?beinbet »tteïaec£ 23oecït/ bat i^/ om te
bat in be cDtiïöcli ïegenocfïact
een foo febanbeïichen enbè gcoutoeïicuen toeten aehge- boïbjengen'tgeene
nomen/ enbe beeft hoop gemaeent pretio appreriato, gcfcb?eben : Multorum corpora venerantur in terris ,
metöenïïonïncu banCafïiïïie/ nübtg betonbettoint q^iorurji animje cruciantur in inferis. (JJn faï bP niet feg*
ban Sifiinffa / bent taeïjtentigïj Dupfent bucaten. genbat^nnafïro eenen bïoobenfcbeïm iggetoeeft/bie
boebanigen epnbe öeeft bit geïjabt * 3£at ^Inna- niet en f^teft boeten toagen *
üfèaet
^iet bit i^, be becgeïbingc ban ^ipanjen. €nbe aèn*
ficobiebzee^bc bancKecottiet benentte 3ijnopbebojfe
ban 2flnttoetpen/ nu De gantfefje toetelbt bette i$ 6e* gaenbc befe apme en magece m'entoe mïteffe / beucioaec
Kent/ enbe bectoeéfen bent fijn epgen bnenben enbe bPfoube toeï geïucnigbsön / babbe bP toat öm fijner
maegen/ niet aïïeenïicfc SSancïtecottiec/ maec oocït moebec te geben / bie te karnen ban catijbigöeibt enbe
ïtioo jbenaec / enbe een bloobe moo2benaec bie feïbe niet atmoebe geel nrancn enbe fïauto toojbt/ jaebatnocb
en beeft Dojcen fijne febeïmeepe te toetene fïeïïen/ bet* atgeri^/ bangcoote febaemte/ ombaffpfooquaiierf
ïeubt bebbenDc eenen atmen Deetïicaen menfeb/ ben ban beuren £>one getractectt toozbt / bit baec niet met
allen en beeft toijïen te toiïïe toeeten / na bat fp in btft
toeïenert bP op eenbïeefcb-bancïte beeft gcbiacbt met ïanbeniggeftaomen: aïfoo bat bare &eceetau£31ïba*
noeb eenen anbeten fijnen Dienaer/ bepbejortgemem
b?anbinbaer tooontngebiette ïanbefept een balancu*
feften/ jaebaer toe ooeft fijnen S5iecbt-baber. ^oeba* febap te toefen. Cnbe toat moebt fp anbec^ bettoacb^
nigbfaï ban bet ïeben ban befen febeïmfeben ^nnafiro ten ban eenen &oone bit fijne tonge aebtet bactupt
toefen/ bie nu ooch betacïjt too2bt ban be geene ben
beeft gefïenen/ ter tgbtatèbpnocb eenen jongen toa^
toeïcucn bP ffeïj-feïben beeïtoebt öabbe / geïijeu afê fijn
in 't ^of te 252uifyéï K &u\ck faï ban be conbicir ban be*
tnaecneïacc ^funffa in fijn epgen bjiebengcnoegb be= (en
geïucnigen Sfinnajtca toefen/ Die niet beeï beter en
gene
gehjcïtbe
effen
beplcn/
toiï
pjopc
be
Die
tuoght/
faï
3ij«
öan bie ban fijnen mecfïer/ enbe ban fijnen
Öfebeïjupt ban ben bepttoonbenbepïenectbpgebatt* Cacbinaeï.
gen toa£/ja bit fijnen epgenen babet toiï beliegen beur
«Ênbe^bp bat ick noeb toeberom noorne tót nnjnert
fnu beeï. 3}n &panjen en i$ geen betaïingè te nrijgen / Carbinaeï/
foo faï in bem anbectoecf bibben /bat bP bit
aïbu£ toxnbt Ijp boo2t£ gefonben op be bjooge enbe ma?
Mrpninbefeïefïe
bec^aèï toeï
obeeïegge/ enbe qefcfyitbtig
fiefóribet'tgeene
fiere financiën ban 6e atme .fMcontenten. <£n # bit bat
geïKicbtemoojberpe
: enbe/
niet be xec^tt betaïingè bie befe geïjuetbe boobt-flaget
itfi
gefoobe
batbpberfïaenfaï
batbP
eenbapperïoge*
fnoobe 23ancftecotticc/ enbe betttoijffeïbe ftïjeïmbee/
i$/ aï|bPbennaemban ongeïucnigb bengeïuc^
Dient beeft* <&oen be f Jinceban f atmebetfeecnert naec
Kigbflen
bp fijnentöbe / enbe bm wtittiucfytiq*
haag ban jBijn^-beecen be£ fjincen boobt / foo gaf bp flen biein ^pxice
€ucopa i$ j töefrbJÖft ♦ cnöe ïnbien bP befen
Öem ïijf-febutten/ bpbeteecbebemaï£eenen#£nce/ bpnaem toeï toiï boegen / bat bP Ö<en b2pcïicït gebe ben
enbebieïbtmOp öeint baet na i^bP ban aïïe betoetelt rampfaïigfïen&omncK bart be r aecben / bien^ ïeben aï*
toerïaten getoeeft aï£ een bïooTcbetm. ©eeïfeggenöat
ïen menfeben eenen groutoeï $ / befonbetïicn ober=*
fchabe tè bat fo onbet be£ 2Seu$ ïjanben niet boobt ge? mibt^ fijne moo#abige p2actijcïien:^nbe fijneö flaet
bïeben en 0. itóaee'ttoace fcbaöe . batbPbóoMtoa^:
bie foo feec gefïdteert beeft/ i^nufoofeerontfleïtenbe
bant bP faï bageujcïtf tïjien bupfent booben fïetben.
: flert
beroetr/ bat bP'bien noeb ^02^ gantfebeïien
faï
r
q^e betfcb2icKingen fijner confcieutien fuïïcti ptm m be fmcïicn evX^ neber-baïen.
•
toDoemoe3ieïegenaeg& queïïen/ enbe bP faï boojtaen
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NEgoüation avee Ie Cotttte de Rennenbourg,
't Selfde in 't Nederduits overgefet.
Conditions AusquellesleCómtede Rennenbourg s'offert de fe rendre du Coftê
dn Roy 5 prefentéeparfon 'Deputé , Jacobde Coudenho ven.
't Selfde in 't Nederduits overgefet,
Memorie van 't gene tot Groeningen is gepaflèert, van den 13, November 1576. tot den 8. January 158 o. raeckende Billy ende Rennenbergh*
Deliberatienen Refolutien gehouden en genomen in de Vergadering der Ed.
Gr. Moog. Hceren Staten van Hollandt en Weftvrieflandt, over het
ftuck van 't gouvernement, de Souveraineteit, opdragt der hoogeOverigheiten'tGraeffchap, en der felver aenkleeven, in de Jaren 1580,
•ttfi* 1582, 1583, en 15*84. door een voortreffelick Heer by een verApologie ofte Verantwoording van den Hcere Prince van Oranje,in den Jare
1 5-8 1. uytgegeven.
En etlijcke andere Smeken van gewichte,

pag. j.
p. ^
p, £j
pf p
p. f.

gadert, p.1^.
p, 65.
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